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Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,  
fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Bediüzzaman Said Nursi



Eserin Özgeçmişi ve Eser Sahibinin Sergüzeşt-i Hayatı
1980, Mardin’in Nusaybin ilçesi doğumlu; evli ve iki çocuk babası.
İlköğrenimini Nusaybin’de yaptıktan sonra orta ve lise eğitimini, ailesinin 

mersine göç etmesiyle burada yaptıktan sonra Ortaöğrenimini birincilikle 
tamamlayıp, 1998 senesinde memleketine avdet etmiş. Nusaybin de iki, 
Mardin merkezde iki sene olmak üzere, Nur medreselerinde dört senelik bir 
talebe hizmeti ile meşguliyet..

2002 senesinin sonbaharında, Muğla Üniversitesinde Elektronik ve Bilgisayar öğretmenli-
ği bölümünü kazanarak, bir yılı İngilizce Hazırlık olmak üzere, toplamda beş yıl sürecek olan 
yükseköğrenim talimine başlaması..

2007 senesi şubatında, bir kış günü mezuniyetiyle, Eğitim Öğretim hayatının talebelik kıs-
mının hitama ermesi..

2008 yılında bir Kpss sınavıyla gelen, çocukluk hayali olan Kutsal Muallimlik mesleği..
Kaderce yapılan ilk atamasıyla, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Safahat-ı hayatının üç senesini ge-

çirmesi..
Halen Muallimlik vazifesini ifa ettiği, 2011 Nisanında memleketi Nusaybin de Endüstri 

Meslek Lisesine tayini..
Hayat-ı Dünyeviyenin bütün bu gıllu gışı içinde, hal-i hazır yapılagelen internet yazarlığı 

kapsamında; nusaybinim.com ve kuraneczanesi.com internet sitelerinde köşe yazarlığı..
İşte.. Nefes aldığı sürece devam edecek olan Dünyevi sergüzeşti hayatından bir kesit size..

***
Bu eserde nereden çıktı..
Manevi canipten, bir nazar-ı hafiyyi gaybi ile bu suale bir cevap yazalım..
Bu eserin evveliyatını, Teşbihte hatâ olmasın temelini, çekirdeğini; Âlemlerin Efendisine 

benzemek arzusu, iştiyakı ve Muhabbeti oluşturdu..
Evimize GünahVizyonun girememesinin verdiği İlahi aşkla çokça kitap okumak, hususan 

hadis kitapları ve Nur Risaleleriyle meşguliyet..
Sünnet eksenli bir hayat sürmenin verdiği lezzetin şevk kamçısıyla marifetullah ilmine yö-

neliş, hep bu muhabbetin yansımaları olmuştur..
Sene 1995... Ortaokul yılları..
Nur medreselerinde, yaz tatillerinde yapılan okuma programlarında, fotokopilerden oku-

nan; sünnet eksenli bir hayatın talimatları olan Adab-ı Muaşeret İlmihali... Fotokopilerin yeter-
siz ve kaynakça bakımından zayıf olması... Ahirzaman da ayrıca ayrı bir önem ve ehemmiyet 
kesbeden Sünnet-i Seniyye mes’elesinde, Asrımızın Kur’an tefsirleri olan Risale-i Nurlardan is-
tifade cihetine gidilmemesi... Sırasıyla Ayet, hadis ve risale-i Nurları mezcettiren bir çalışmanın 
yapılmaması... Bu kadar kıymetli, her eve lazım bir başvuru kaynağı olan bir eserin piyasada 
olmaması... İşte bütün bu tefekküratlar neticesinde yapılan fiili çalışmalar, öncesinde de fikri, 
kalbi ve ruhi hazırlıkların, kavli duayla da yaratana ulaştırılması, duyurulması..

Hasıl-ı Kelam... yıl 2013..
Yapılan kavli ve kalbi duaların; olgunlaşmış, kemale ermiş bir ağaç misali, nurani meyvele-

rini verdiği bir sene olması... Ve bu Nurani meyvelerin, Nurun müşterilerine ulaştırılması için 
bir araç, bir sebep olabilecek matbuat lisanıyla neşri... Ayet-i hasbiyeye müracaatla, Hasbunal-
lahu ve Ni’mel vekil..

Azmettikten sonra, Allaha tevekkül et.
Selam, Dua ve Muhabbetle...



Kabrin arkası için çalışınız. 
Hakiki saadet ve lezzet ordadır. 

Bediüzzaman
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Tazarru, Niyaz ve Dua

Evvelâ: Fâni olan dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyorken; 
nazar-ı gafletle, arkamızda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırr-ı 
Kur’an ile İman Nuruyla bize gösteren ve kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âle-
mine bizleri çıkaran Rabbi Rahimimiz, Sultan-ı Ezelî ol Cenab-ı Hakk’a zerrat adedince şükür ve 
hamd ü sena ediyorum… Vücud nimetini giydirmekle, hayatı tattıran; camid bırakmayıp, hay-
van yapmadan, İslâmiyet nimetini bulduran; dalalette bırakmadan, sıhhat ve selâmet nime-
tini gördüren; ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür Ona 
mahsus olan Zeminin bütün takdisat ve tesbihatıyla; seni kusurdan, aczden, şerikten takdis ve 
bütün tahmidat ve senalarıyla sana hamd ve şükrederim.

Sâniyen: Arz’ı kendine sâcid ve âbid ve ibadına mescid ve mahluklarına beşik ve kendine 
müsebbih ve mükebbir eden Zât-ı Zülcelal’e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir 
edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki; bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâm’ına ümmet eylemiş. Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o 
rahmetin en beliğ bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla Kur’anda tesmiye 
edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sünneti ve tebaiyetiyle bizlere kulluk nimetini 
bahşeden Hazret-i Allah’a hadsiz hududsuz şükürler ediyoruz..

Sâlisen: Liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber sâfiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i 
Nuriyede bedî’ bir Üstada hem talebe, hem kâtib, hem muhatab, hem naşir, hem mücahid, hem 
halka nâsih, hem Hakk’a âbid olmak gibi cihandeğer güzelliklerin hepsini birden bize veren 
Hazret-i Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Hududsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zât-ı 
Zülcelal’e ki; bizleri cehl-i mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütf u keremiy-
le çıkarıp, gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir.

Râbian: Esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi 
dua-i fiilî telakki ederek; dua ve himmetleriyle Büyük zatların1

Haşiye eserlerinden müstefid olmayı 
lütuf buyuran Cenab-ı Hakk’a hamd ü senalar ederim... Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 
sünnet-i seniyesinin bir hizmetkârı olarak, bugün milyonlara baliğ olan bir câmiayı, inayet-i İlahî 
ile, Kur’an-ı Hakîm’in cadde-i kübrasında selâmetle ilerletmek ve mü’minlerin ve beşeriyetin 
sadece dünyalarını değil, ebedî saadetlerini te’mine Adab-ı Muaşeret İlmihali gibi bir eserle 
vesile kılan Rabbimize hadsiz şükür olsun..

Elhasıl: İsm-i Azam’ın hakkına ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hürmetine ve Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübarek okuyucularını Cen-
net-ül Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle, âmîn. Ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede 
daima muvaffak eyle, âmîn. Ve defter-i hasenatlarına bu Mecmuanın herbir harfine muka-
bil bin hasene yazdır, âmîn. Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur Şakirdlerini iki cihanda 
mes’ud eyle, âmîn. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle, âmîn.

Ve bu âciz ve bîçare biz kulların kusuratını afveyle, âmîn...
Hasan TAYFUR  

Nusaybin, 20.04.2013

Haşiye Çok değerli, asrımızın mühim hadis alimlerinden Rahmetli Prof.Dr.İbrahim CANAN(r.a) hazretle-
rinin Kütüb-ü Sitte Hadis Külliyatı ve Doğru İslamiyete dair soruların, asrın fehmine uygun akli ve man-
tıki delillerle cevabını bulduğu; dünyanın güvenilir, en büyük ve en kapsamlı internet sitelerinden olan 
www.sorularlaislamiyet.com’un çok değerli, ihtisas ve ehliyet sahibi allame zevatı muhteremleri...
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ÖNSÖZ

“Fesad-ı ümmetim zamanında  
kim benim sünnetime temessük etse,  

yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.”

Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın. 
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan 
etmiş, edeplendirmiş.”

Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat’iyen anlar ki, edebin 
envâını, Cenâb-ı Hak, Habibinde cem etmiştir.

Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi terk eder. “Edepsiz kişi Allah’ın lütfundan mah-
rum olur” kaidesine mâsadak olur, hasâretli bir edepsizliğe düşer.

Örf ve âdât, muamelât-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tevatürle malûm 
olan harekâtına ittibâ etmektir.

Meselâ, söylemek âdâbını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbının 
düsturlarını beyan eden ve muaşerete taallûk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sün-
netlere “âdâb” tabir edilir.

Fakat o âdâba ittibâ eden, âdâtını ibadete çevirir. O âdâbdan mühim bir feyiz alır. En kü-
çük bir âdâbın mürââtı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı tahattur ettiriyor, kalbe bir nur 
veriyor.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef’âli, 
ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.

Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona 
ittibâa mükelleftir.

Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i iman mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab 
yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var.

Ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalâlettir ve büyük hatadır.
Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve 

nev’iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü herbir 
hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb ve 
âdetler ibadet hükmüne geçer.

Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi an-
cak müyesser olur.
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Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin 
elinden gelir.

Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var.
Ve ubudiyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük 

sevabın zayiatı var. Tağyirinde ise büyük hata vardır.
Âdât ve muamelâttaki Sünnet-i Seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur.
Etmese itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır.
Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zât-ı Ahmediye (a.s.m.) mehâsin-i ahlâkın en 

yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil’ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve müm-
taz bir şahsiyettir.

Ve madem, binler mucizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemâlâtının 
şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’ân-ı Hakîmin hakaikinin tasdikiyle, en mü-
kemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir.

Ve madem semere-i ittibâıyla milyonlar ehl-i kemal, merâtib-i kemâlâtta terakki edip saa-
det-i dâreyne vâsıl olmuşlardır.

Elbette o zâtın sünneti, harekâtı, iktidâ edilecek en güzel nümunelerdir ve takip edilecek 
en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır.

Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette hissesi ziyade ola.
Sünnete ittibâ etmeyen, tem- bellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cina-

yet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.
İşte böyle bir zâtın ef’al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hük-

müne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin(Sünnetine ehemmi-
yet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar.

Evet, Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymetdardır. Hususan bid’aların istilâsı za-
manında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetdardır. Hususan fesad-ı ümmet 
zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve 
kuvvetli bir imanı ihsas ediyor.

Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı hatıra ge-
tiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder.

Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi 
müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer’î bir hareket 
oluyor.

Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a ittibaını düşünüyor ve şeri-
atın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i 
hakikî olan Cenab-ı Hakk’a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün 
ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.

Sünnet-i Seniyyeyi esas tutan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır.

Elhasıl:
Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor.
Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola.
Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor.

Bediüzzaman Said NURSİ (r.a)
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MUKADDIME 

Sünnet-i Seniyye Risalesi
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Mirkatü’s-Sünne ve Tiryaku Marazı’l-Bid’a

ِه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللّٰ
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن اَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤٌف رَِحيٌم

Şu âyetin birinci makamı Minhâcü’s-Sünnet, ikinci makamı Mirkatü’s-Sünnettir.

ُه اَل ِالَه ِاالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم فَِاْن تـََولَّْوا فـَُقْل َحْسِبَى اللّٰ
ُه ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم اللّٰ

Bu iki âyet-i azîmenin yüzer nüktesinden on bir nüktesi icmâlen beyan edilecek.

Birinci Nükte: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

َمْن َتَمسََّك ِبُسنَِّتى ِعْنَد َفَساِد اُمَِّتى فـََلُه َاْجُر ِماَِة َشِهيٍد
Yani, “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, 

sevabını kazanabilir.”
Evet, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid’aların istilâsı za-

manında Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesâd-ı ümmet 
zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve 
kuvvetli bir imanı ihsas ediyor.

Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı hatıra 
getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir huzur-u İlâhi hâtırasına inkilâp eder. Hattâ en küçük bir mu-
amelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyyeyi mürâât ettiği dakikada, 
o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevaplı bir ibadet ve şer’î bir hareket oluyor. Çünkü o âdi hareke-
tiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ittibâını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu 
tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan, Şâri-i Hakikî olan Cenâb-ı 
Hakka kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte, bu sırra binaen, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, 
bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.

İkinci Nükte: İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî (r.a.) demiş ki: “Ben seyr-i ruhanîde kat-ı 
merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sün-
net-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, 
sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu.”

Evet, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî (r.a.) hak söylüyor. Sünnet-i Seniyyeyi esas tu-
tan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır.
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Üçüncü Nükte: Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığı bir zamanda, rehbersizlikten 
ve nefs-i emmârenin gururundan gayet müthiş ve mânevî bir fırtına içinde akıl ve kalbim ha-
kaik içerisinde yuvarlandılar. Kâh Süreyya’dan serâya, kâh serâdan Süreyya’ya kadar bir sukut 
ve suud içerisinde çalkanıyorlardı.

İşte, o zaman müşahede ettim ki, Sünnet-i Seniyyenin meseleleri, hattâ küçük âdâbları, ge-
milerde hatt-ı hareketi gösteren kıblenâmeli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar 
içinde birer düğme hükmünde görüyordum.

Hem o seyahat-i ruhiyede, çok tazyikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette 
kendimi gördüğüm zamanda, Sünnet-i Seniyyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittibâ 
ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum.

Bir teslimiyetle, tereddütlerden ve vesveselerden, yani, “Acaba böyle hareket hak mıdır, 
maslahat mıdır?” diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem, bakıyordum, 
tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet âcizim. Na-
zarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit Sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selâmetli yol gö-
rünüyor, yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir hâlet hissediyordum. İşte o zamanlarımda 
İmam-ı Rabbânînin hükmünü bilmüşahede tasdik ettim.

Dördüncü Nükte: Bir zaman rabıta-i mevtten ve ٌَّحق  kaziyesindeki tasdikten ve اَْلَمْوُت 
âlemin zeval ve fenâsından gelen bir hâlet-i ruhiyeden, kendimi acip bir âlemde gördüm. Bak-
tım ki, ben bir cenazeyim, üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum.

Birisi: Benim hayatımla alâkadar ve mazi kabrine giren zîhayat mahlûkatın heyet-i mec-
muasının cenaze-i mâneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim.

İkincisi: Küre-i arz mezaristanında, nev-i beşerin hayatıyla alâkadar envâ-ı zîhayatın he-
yet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azîm cenazenin başında bulunan, mezar taşı 
olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım.

Üçüncüsü: Şu kâinatın kıyamet vaktinde ölmesi, muhakkaku’l-vuku olduğu için, na- za-
rımda vâki hükmüne geçti. O azîm cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından beht ve hay-
ret içinde kendimi görmekle beraber, istikbalde de muhakkaku’l-vuku olan vefatım o zaman 

vuku buluyor gibi göründü فَِاْن تـََولَّْوا ve ilh. sırrıyla, bütün mevcudat, bütün mahbubat, benim 
vefatımla bana arkalarını çevirip beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretini 
alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lâzım 
geliyordu.

İşte, o pek acip ve çok hazin hâlette iken, iman ve Kur’ân’dan gelen bir medetle,

ُه اَل ِالَه ِاالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  âyeti imdadıma فَِاْن تـََولَّْوا فـَُقْل َحْسِبَى اللّٰ
yetişti ve gayet emniyetli ve selâmetli bir gemi hükmüne geçti. Ruh, kemâl-i emniyetle ve sü-
rurla o âyetin içine girdi. Evet, anladım ki, âyetin mânâ-yı sarihinden başka bir mânâ-yı işarîsi 
beni teselli etti ki, sükûnet buldum ve sekînet verdi.

Evet, nasıl ki mânâyı sarihi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma der: “Eğer ehl-i dalâlet 
arka verip senin şeriat ve sünnetinden i’raz edip Kur’ân’ı dinlemeseler, merak etme.

Ve de ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize, ittibâ edecekle-
ri yetiştirir. Taht-ı saltanatı herşeyi muhittir; ne âsiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat 
edenler medetsiz kalırlar.”

Öyle de, mânâ-yı işarîsiyle der ki: “Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mev-
cudat seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse, eğer zîhayatlar senden mufarakat edip ölüm 
yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehl-i gaflet ve dalâlet 
seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme.
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De ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. Madem O var, herşey var. Ve o halde, o gidenler ademe 
gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o Arş-ı Azîm Sahibi, niha-
yetsiz cünud ve askerinden, başkalarını gönderir.

Ve mezaristana girenler mahvolmadılar; başka âleme gidiyorlar. Onların bedeline başka 
vazifedarları gönderir. Ve dalâlete düşenlere bedel, tarik-i hakkı takip edecek muti kullarını 
gönderebilir. Madem öyledir; O herşeye bedeldir, bütün eşya birtek teveccühüne bedel ola-
maz” der.

İşte, şu mânâ-yı işarî vasıtasıyla, bana dehşet veren üç müthiş cenaze, başka şekil aldılar. 
Yani, hem Hakîm, hem Rahîm, hem Âdil, hem Kadîr bir Zât-ı Zülcelâlin taht-i tedbir ve ru-
bubiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmetnümâ bir seyeran, ibretnümâ bir cevelân, 
vazifedârâne bir seyahat suretinde bir seyrüseferdir, bir terhis ve tavziftir ki, böylece kâinat 
çalkalanıyor, gidiyor, geliyor..!

Beşinci Nükte: ُه  âyet-i azîmesi, ittibâ-ı sünnet ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم اللّٰ
ne kadar mühim ve lâzım olduğunu pek kat’î bir surette ilân ediyor. Evet, şu âyet-i kerime, 
kıyâsât-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnâî kısmının en kuvvetli ve kat’î bir kıyasıdır.

Şöyle ki: Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnâî misali olarak deniliyor: “Eğer güneş çıksa gündüz 
olacak.” Müsbet netice için denilir: “Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür.” 
Menfi netice için deniliyor: “Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki, güneş çıkmamış.” Mantıkça, 
bu müsbet ve menfi iki netice kat’îdirler.

Aynen böyle de, şu âyet-i kerime der ki: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habibullaha itti-
bâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah’a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah 
varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Seniyyesine ittibâı intaç eder.

Evet, Cenâb-ı Hakka iman eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbu-
lü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, 
bu kâinatı bu derece in’âmât ile dolduran Zât-ı Kerîm-i Zülcelâl, zîşuurlardan o nimetlere karşı 
şükür istemesi, zarurî ve bedihîdir.

Hem bu kâinatı bu kadar mucizât-ı san’atla tezyin eden o Zât-ı Hakîm-i Zülcelâl, elbette, 
bilbedâhe, zîşuurlar içinde en mümtaz birisini Kendine muhatap ve tercüman ve ibâdına mü-
belliğ ve imam yapacaktır.

Hem bu kâinatı had ve hesaba gelmez tecelliyât-ı cemal ve kemâlâtına mazhar eden o 
Zât-ı Cemîl-i Zülkemal, elbette, bilbedâhe, sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esmâ 
ve san’atının en câmi ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zâta, herhalde en ekmel bir 
vaziyet-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine nümune-i imtisal edip herkesi onun 
ittibâına sevk edecek. Tâ ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün.

Elhasıl: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibâını istilzam edip intaç ediyor. Ne mutlu 
o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibâından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i 
Seniyyeyi takdir etmeyip bid’alara giriyor.

Altıncı Nükte: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

 sırrıyla, kavaid-i Şeriat-ı اَْليـَْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ;Yani ُكلُّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلُّ َضالََلٍة ِفى النَّاِر
Garrâ ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düs-
turları beğenme- mek veyahut-hâşâ ve kellâ-nâkıs görmek hissini veren bid’aları icad etmek 
dalâlettir, ateştir.

Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var. Bir kısmı vâciptir, terk edilmez. O kısım, Şeriat-ı Garrâ-
da tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da 
nevâfil nev’indendir. Nevâfil kısmı da iki kısımdır: Bir kısmı, ibadete tâbi Sünnet-i Seniyye kı-
sımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş; onların tağyiri bid’attır. Diğer kısmı, 
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“âdâb” tabir ediliyor ki, Siyer-i Seniyye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid’a de-
nilmez; fakat âdâb-ı Nebevîye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakikî edepten 
istifade etmemektir.

Bu kısım ise, örf ve âdât, muamelât-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın teva-
türle malûm olan harekâtına ittibâ etmektir.

Meselâ, söylemek âdâbını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbının 
düsturlarını beyan eden ve muaşerete taallûk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sün-
netlere “âdâb” tabir edilir. Fakat o âdâba ittibâ eden, âdâtını ibadete çevirir. O âdâbdan mühim 
bir feyiz alır. En küçük bir âdâbın mürââtı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı tahattur etti-
riyor, kalbe bir nur veriyor.

Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeâire de taallûk eden 
sünnetlerdir. Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin 
yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes’ul 
olur. Bu nevi şeâire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha 
ehemmiyetlidir.

Yedinci Nükte: Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep 

bulunmasın. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: تَْاِديِبى فََاْحَسَن  رَبِّى   َادَّبَِنى 
Yani: “Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan etmiş, edeblendirmiş.”

Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi bilen, kat’iyyen anlar ki: Edebin 
enva’ını, Cenab-ı Hak habibinde cem’etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyesini terkeden, edebi terke-

der. ِبى َاَدْب َمْحُروْم بَاَشْد َاْز ُلْطِف َرْب kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edebsizliğe düşer.
Sual: Herşeyi bilen ve gören ve hiçbir şey Ondan gizlenemeyen Allâmü’l-Guyûba karşı 

edep nasıl olur? Sebeb-i hacâlet olan hâletler Ondan gizlenemez. Edebin bir nev’i tesettürdür, 
mucib-i istikrah hâlâtı setretmektir. Allâmü’l-Guyûba karşı tesettür olamaz.

Elcevap: Evvelâ, Sâni-i Zülcelâl nasıl ki kemâl-i ehemmiyetle san’atını güzel göstermek 
istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek 
cihetiyle nazar-ı dikkati celb ediyor.

Öyle de, mahlûkatını ve ibâdını sair zîşuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde 
görünmeleri, Cemîl ve Müzeyyin ve Lâtîf ve Hakîm gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilâf-ı 
edep oluyor. İşte, Sünnet-i Seniyyedeki edep, o Sâni-i Zülcelâlin esmâlarının hudutları içinde 
bir mahz-ı edep vaziyetini takınmaktır.

Saniyen: Nasıl ki bir tabip, doktorluk noktasında, bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna 
bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilâf-ı edep denilmez. Belki, edeb-i tıp öyle iktiza 
eder denilir.

Fakat o tabip, recüliyet ünvanıyla yahut vâiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o nâmahremlere 
bakamaz, ona gösterilmesini edep fetvâ veremez. Ve o cihette ona göstermek hayâsızlıktır.

Öyle de, Sâni-i Zülcelâlin çok esmâsı var; herbir ismin ayrı bir cilvesi var. Meselâ, Gaffâr 
ismi günahların vücudunu ve Settâr ismi kusûrâtın bulunmasını iktiza ettikleri gibi, Cemîl ismi 
de çirkinliği görmek istemez. Lâtîf, Kerîm, Hakîm, Rahîm gibi esmâ-i cemâliye ve kemâliye, 
mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler.

Ve o esmâ-i cemâliye ve kemâliye ise, melâike ve ruhanî ve cin ve insin nazarında güzellik-
lerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edepleriyle göstermek isterler.

İşte, Sünnet-i Seniyyedeki âdâb, bu ulvî âdâbın işaretidir ve düsturlarıdır ve nümuneleridir.
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Sekizinci Nükte: ُفَِاْن تـََولَّْوا فـَُقْل َحْسِبَى اللّٰه dan evvelki olan َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ilâ âhir.. âye-
ti, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet re’fetini 

gösterdikten sonra, şu فَِاْن تـََولَّْوا âyetiyle der ki:
“Ey insanlar, ey Müslümanlar! Böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz 

için bütün kuvvetini sarf eden ve mânevî yaralarınız için, kemâl-i şefkatle, getirdiği ahkâm ve 
Sünnet-i Seniyyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zâtın bedihî şefkatini inkâr 
etmek ve gözle görünen re’fetini itham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği 
ahkâmdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz.

Ve ey şefkatli Resul ve ey re’fetli Nebî! Eğer senin bu azîm şefkatini ve büyük re’fetini tanı-
mayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler, merak etme. Semâvat ve arzın cünudu 
taht-ı emrinde olan, Arş-ı Azîm-i Muhitin tahtında saltanat-ı rububiyeti hükmeden Zât-ı Zül-
celâl sana kâfidir. Hakikî muti taifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin 
ahkâmını onlara kabul ettirir.”

Evet, Şeriat-ı Muhammediye ve Sünnet-i Ahmediyede hiçbir mesele yoktur ki, müteaddit 
hikmetleri bulunmasın. Bu fakir, bütün kusur ve aczimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu 
dâvânın ispatına da hazırım.

Hem şimdiye kadar yazılan yetmiş seksen Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediyenin ve Şeriat-ı 
Muhammediyenin (a.s.m.) meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna yetmiş seksen 
şahid-i sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzua dair iktidar olsa, yazılsa, yetmiş değil, belki 
yedi bin risale, o hikmetleri bitiremeyecek.

Hem ben şahsımda bilmüşahede ve zevken, belki bin tecrübâtım var ki, mesâil-i şeriatla 
Sünnet-i Seniyye düsturları, emrâz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emrâz-ı 
içtimaiyede gayet nâfi birer devâdır bildiğimi ve onların yerini başka felsefî ve hikmetli mese-
leler tutamadığını, bilmüşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde 
ihsas ettiğimi ilân ediyorum. Bu dâvâmda tereddüt edenler, Risale-i Nur eczalarına müracaat 
edip baksınlar.

İşte böyle bir zâtın Sünnet-i Seniyyesine elden geldiği kadar ittibâa çalışmak ne kadar kârlı 
ve hayat-ı ebediye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu 
kıyas edilsin.

Dokuzuncu Nükte: Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, 
ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne 
ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir.

Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubudiyetteki müstehap olan Sün-
net-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevabın zayiatı var. Tağyirinde ise büyük 
hata vardır. Âdât ve muamelâttaki sünnet-i seniyye ise, ittibâ ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etme-
se itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır.

Ahkâm-ı ubudiyette yeni icadlar bid’attır. Bid’atlar ise, اَْليـَْوَم اَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم sırrına mü-
nafi olduğu için, merduttur. Fakat tarikatte evrad ve ezkâr ve meşrepler nev’inden olsa ve asıl-
ları Kitap ve Sünnetten ahzedilmek şartıyla, ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber, 
mukarrer olan usul ve esasat, Sünnet-i Seniyyeye muhalefet ve tağyir etmemek şartıyla, bid’a 
değillerdir. Lâkin bir kısım ehl-i ilim, bunlardan bir kısmını bid’aya dâhil edip, fakat “bid’a-i 
hasene” namını vermiş.

İmam-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sâni (r.a.) diyor ki: “Ben seyr-i sülûk-i ruhanîde görüyor-
dum ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan mervî olan kelimat nurludur, Sünnet-i Seni-
ye şuâı ile parlıyor.
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Ondan mervî olmayan parlak ve kuvvetli virdleri ve halleri gördüğüm vakit, üstünde o nur 
yoktu. Bu kısmın en parlağı, evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki, Sün-
net-i Seniyyenin şuâı bir iksirdir. Hem o Sünnet, nur isteyenlere kâfidir; hariçte nur aramaya 
ihtiyaç yoktur.”

İşte, böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zâtın bu hükmü gösteriyor ki, Sünnet-i 
Seniyye, saadet-i dâreynin temel taşıdır ve kemâlâtın madeni ve menbaıdır.

اَللُّٰهمَّ اْرزُقـَْنا ِاتّـَِباَع السُّنَِّة السَِّنيَِّة
رَبَـَّنا آَمنَّا ِبَما اَنـَْزْلَت َواتَـّبـَْعَنا الرَُّسوَل فَاْكُتبـَْنا َمَع الشَّاِهِديَن

Onuncu Nükte: ُه  .âyetinde i’cazlı bir îcaz vardır ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِنى ُيْحِبْبُكُم اللّٰ
Çünki çok cümleler, bu üç cümlenin içinde dercedilmiştir.

Şöyle ki: Şu âyet diyor ki: “Allah’a (celle celâluhu) imanınız varsa, elbette Allah’ı seveceksi-
niz. Madem Allah’ı seversiniz; Allah’ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise: Allah’ın 
sevdiği zâta benzemelisiniz. Ona benzemek ise, ona ittibâ etmektir. Ne vakit ona ittibâ etseniz, 
Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah’ı seversiniz, tâ ki Allah da sizi sevsin.”

İşte bütün bu cümleler, şu âyetin yalnız mücmel ve kısa bir meâlidir. Demek oluyor ki, insan 
için en mühim, âli maksat, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu âyetin nassıyla 
gösteriyor ki, o matlab-ı âlânın yolu Habibullaha ittibâdır ve Sünnet-i Seniyyesine iktidâdır. Bu 
makamda üç nokta ispat edilse, mezkûr hakikat tamamıyla tezahür eder.

Birinci Nokta: Beşer, fıtraten, şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yara-
tılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek 
ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecâtına göre o muhabbet tezayüd 
eder, aşkın en müntehâ derecesine kadar gider.

Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kâinat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin merci-
mek kadar bir sandukçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar 
yazı, içinde yazılması gösteriyor ki, kalb-i insan, kâinatı içine alabilir ve o kadar muhabbet 
taşıyabilir.

Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemâle karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhab-
bet vardır. Ve madem bu kâinatın Hâlıkı, kâinatta tezahür eden âsârıyla bilbedâhe tahakkuku 
sabit olan hadsiz cemâl-i mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u san’atıyla bizza-
rure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemâl-i kudsîsi ve bütün zîhayatlarda tezahür eden hadsiz 
envâ-ı ihsan ve in’âmâtıyla bilyakin ve belki bilmüşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ih-
sânâtı vardır. Elbette, zîşuurların en câmii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştâkı olan 
beşerden, hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor.

Evet, herbir insan o Hâlık-ı Zülcelâle karşı hadsiz bir muhabbete müstaid olduğu gibi, o 
Hâlık dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müste-
haktır. Hattâ insan-ı mü’minde, hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve 
mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedit alâkaları, o istidad-ı muhabbet-i İlâhiyenin 
tereşşuhâtıdır. Hattâ insanın mütenevvi hissiyât-ı şedidesi, o istidad-ı muhabbetin istihaleleri-
dir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır.

Malûmdur ki, insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, alâkadar olduğu zatların sa-
adetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini belâdan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de 
kurtaranı öyle sever.

İşte, bu hâlet-i ruhiyeye binaen, insan, eğer her insana ait envâ-ı ihsânât-ı İlâhiyeden yalnız 
bunu düşünse ki: “Benim Hâlıkım beni zulümat-ı ebediye olan ademden kurtarıp bu dünyada 
güzel bir dünyayı bana verdiği gibi, ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedî olan ademden ve 
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mahvdan yine kurtarıp bâki bir âlemde ebedî ve çok şâşaalı bir âlemi bana ihsan ve o âlemin 
umum envâ-ı lezâiz ve mehâsininden istifade edecek ve cevelân edip tenezzüh edecek zâhirî 
ve bâtınî hasseleri, duyguları bana in’âm ettiği gibi, çok sevdiğim ve çok alâkadar olduğum 
bütün akarib ve ahbap ve ebnâ-yı cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ih-
sanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes’ut ve mütelezziz oluyorum.

Madem ْااِلْحَساِن َعِبيُد   sırrıyla, herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette, böyle ْااِلْنَساُن 
hadsiz ebedî ihsânâta karşı, kâinat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı muhabbetle dolmak 
iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de, bil’istidat, bil’iman, 
binniyet, bilkabul, bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade suretinde ediyorum” diyecek.

Ve hâkezâ, cemal ve kemâle karşı insanın göstereceği muhabbet ise, icmâlen işaret etti-
ğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kâfir ise, küfür cihetiyle, hadsiz bir adâvet eder. 
Hattâ kâinata ve mevcudata karşı zâlimâne ve tahkirkârâne bir adâvet taşıyor.

İkinci Nokta: Muhabbetullah, ittibâ-ı Sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı is-
tilzam eder. Çünkü Allah’ı sevmek, Onun marziyâtını yapmaktır. Marziyâtı ise, en mükemmel 
bir surette zât-ı Muhammediyede (a.s.m.) tezahür ediyor. Zât-ı Ahmediyeye (a.s.m.) harekât ve 
ef’alde benzemek iki cihetledir.

Birisi: Cenâb-ı Hakkı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyâtı dairesinde hareket et-
mek, o ittibâı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, zât-ı Muhammediyedir (a.s.m.).

İkincisi: Madem zât-ı Ahmediye (a.s.m.) insanlara olan hadsiz ihsânât-ı İlâhiyenin en mü-
him bir vesilesidir; elbette Cenâb-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete lâyıktır.

İnsan, sevdiği zâta eğer benzemek kabilse, fıtraten benzemek ister. İşte, Habibullahı seven-
lerin, Sünnet-i Seniyyesine ittibâ ile ona benzemeye çalışmaları kat’iyen iktiza eder.

Üçüncü Nokta: Cenâb-ı Hakkın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de 
vardır. Bütün kâinattaki masnuatın mehâsiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette 
sevdirdiği gibi; masnuatını, hususan, sevdirmesine sevmekle mukabele eden zîşuur mahlû-
katı sever. Cennetin bütün letâif ve mehâsini ve lezâizi ve niamâtı bir cilve-i rahmeti olan bir 
Zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu 
bilbedâhe anlaşılır.

Madem, nass-ı kelâmıyla, Onun muhabbetine, yalnız ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) ile 
mazhar olunur; elbette ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) en büyük bir maksad-ı insanî ve en 
mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.

On Birinci Nükte: Üç Meseledir.
Birinci Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı 

üçtür: akvâli, ef’âli, ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir. 
Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona ittibâa 
mükelleftir.

Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i iman mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab 
yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalâlettir ve büyük 
hatadır. Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye 
ve nev’iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü her-
bir hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb 
ve âdetler ibadet hükmüne geçer. Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zât-ı Ahmediye 
(a.s.m.) mehâsin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil’ittifak nev-i be-
şer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir.

Ve madem, binler mucizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemâlâtının 
şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’ân-ı Hakîmin hakaikinin tasdikiyle, en mü-
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kemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibâıyla milyonlar 
ehl-i kemal, merâtib-i kemâlâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. Elbette o zâtın 
sünneti, harekâtı, iktidâ edilecek en güzel nümunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehber-
lerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette 
hissesi ziyade ola. Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz 
görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.

İkinci Mesele: Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Hakîmde َوِانََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ferman eder. Rivâyât-ı 
sahiha ile Hazret-i Aişe-i Sıddıka (r.a.) gibi Sahabe-i Güzin, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 
Vesselâmı tarif ettikleri zaman, “Hulukuhu’l-Kur’ân” diye tarif ediyorlardı. Yani, Kur’ân’ın beyan 
ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziya-
de imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur.

İşte böyle bir zâtın ef’al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hük-
müne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmi-
yet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar.

Üçüncü Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hilkaten en mutedil bir vaziyette 
ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekenâtı itidal ve istikamet üzerine 
gitmiştir. Siyer-i Seniyyesi kat’î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere 
gitmiş, ifrat ve tefritten içtinap etmiştir.

Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm فَاْسَتِقْم َكَما اُِمْرَت emrini tamamıyla imtisal etti-
ği için, bütün ef’al ve akval ve ahvâlinde istikamet, kat’î bir surette görünüyor. Meselâ kuvve-i 
akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabâvet ve cerbezeden müberrâ 
olarak, hadd-i vasat ve medar-ı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hare-
ket ettiği gibi; kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden mü-
nezzeh olarak, kuvve-i gadabiyenin medar-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-i kudsiye 
ile kuvve-i gadabiyesi hareket etmekle beraber; kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti 
olan humud ve fücurdan musaffâ olarak, o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette, kuvve-i 
şeheviyesi daima iffeti, âzamî mâsumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir.

Ve hâkezâ, bütün sünen-i seniyyesinde, ahvâl-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer’iyesinde hadd-i 
istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinap etmiş-
tir. Hattâ tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat’iyen içtinap etmiştir. 

Bu hakikatin tafsilâtına dair binlerce cilt kitap telif edilmiştir. اَْلَعاِرُف َتْكِفيِه ْااِلَشارَُة sırrınca, bu 
denizden bu katre ile iktifâ edip, kıssayı kısa keseriz.

: اَللُّٰهمَّ َصلِّ َعَلى َجاِمِع َمَكارِِم ْااَلْخاَلِق َو َمْظَهِر ِسرِّ )َو ِانََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم( اَلَِّذى قَاَل
َمْن َتَمسََّك ِبُسنَِّتى ِعْنَد َفَساِد اُمَِّتى فـََلُه َاْجُر ِماَِة َشِهيٍد

ُه َلَقْد َجاَئْت ُرُسُل رَبّـَِنا بِاْلَحقِّ ِه الَِّذى َهَديَنا ِلهَذا َو َما ُكنَّا لِنـَْهَتِدَى َلْو اَل َاْن َهَديَنا اللّٰ اَْلَحْمُد ِللّٰ
ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِاالَّ َما َعلَّْمتـََنا ِانََّك اَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم
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TEMİZLİK (NEZAFET) ADABI

“Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri
ve temiz olanları sever.” (Bakara Sûresi, 222)

 Taharet ve Nezafet kelimeleri dilimizde temizlik mânâsına gelmekle birlikte Taharet,
nezafetten daha genel olarak maddî ve manevî temizliği kapsar.
Taharet; Necaset denilen maddi pislik ve Hades denilen ibadetlere mani hükmi kirlilik hal-

lerinden temizlenmek; kalp, ruh ve fikri kötü düşüncelerden arındırmak demektir. Ahlak gü-
zelliğidir. 

Temizlik, İslam dininin temeli olmakla birlikte, aynı zamanda imanın yarısı olarak tanımlan-
mıştır. (Müslim, Tahare 1)

Temizliğe bu kadar önem veren İslâm’ın temeli olarak kabul edilen namazın ilk iki şartı, 
temizlikle ilgilidir. Birincisi, abdestsizlik ve cünupluktan temizlik olan hadesten taharettir. İkin-
cisi ise, namaz kılınan yerde, elbisede ve vücutta namaza engel olacak herhangi bir pisliğin 
bulunmaması demek olan necasetten taharettir. (el-Mergînânî, el-Hidâye, I, 43)

Zaten Allah, Kur’an-ı Kerîm’de Hz.Muhammed(s.a.v)’e hitab ederken, temizliği; cihâdı, İs-
lâm’ı tebliğ ve Allah’ın adını zikretmekle beraber anmıştır.

Bu konudaki ayetlerin meâli şöyledir: “Ey örtüye bürünen! Kalk da insanları uyar. Rabbinin 
büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi ve manevi kirlerden arın, pis ve murdar olan her 
şeyden kaçın! “ (el-Müddessir, 74/1, 2, 3, 4,5)

Müfessirler, buradaki “Elbiseni tertemiz tut” ilâhî emrini tefsir ederken, şu açıklamada bu-
lunmaktadırlar: “Necasetten iyi korun. Zira taharetsiz namaz sahih olmaz. O, namaz için farz, 
namaz dışında ise, sünnettir. (el-Beyzâvî, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, II, 285)

Peygamber Efendimizden(s.a.v) mevzunun ehemmiyetine binaen müteaddit hadisler 
nakledilmiştir:

•Allah temizdir, temizleri sever. (Et-Tıbbun Nebevi s.216)
•İslam dini temizdir. O halde sizde temizleniniz. Çünkü Cennet’e ancak temiz olanlar girebile-

cektir. (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1.cilt)

 İslâmiyet, temizliğe büyük önem vermiş, onu bir kısım ibâdetlerin vazgeçilmez şartı, 
mukaddimesi ve anahtarı yapmıştır. Ayrıca rızkın artmasına da sebeptir.
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Bu, insanların dünya ve ahiretleri için faydalı olan ilâhî bir hükümdür: “Allah size sıkıntı 
vermek istemez; ama sizi tertemiz yapmak ve şükredesiniz diye üzerinize nimetini tamamlamak 
ister.” (el-Mâide, 5/6). Bir Hadîs-i şerîfte: “Temizliğe devam et ki, rızkına genişlik verilsin...” buyurul-
muştur. Başka bir hadîs-i şerifte Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurur: “Namazın anahtarı tahâ-
ret, yani temizlik, başlangıcı tekbir, tamamlayıcısı da selâm`dır.” (İbn Mâce, Tahara 3)

 Temizliği, sadece beden temizliğine hasretmek yanlış olur. Beden temizliği kadar, hattâ 
ondan da önce kalb ve vicdan temizliği, hüsn-ü niyet, ahlâk güzelliği gereklidir. Nitekim niyeti 
temiz olmayanın ibâdeti hâlis olmaz, dolayısıyla, Allah katında kabûl görmez. Bu sebeble Müs-
lümanda kalb temizliği ile beden temizliği birleşmeli, her ikisinin de temiz tutulması halinde 
kâmil bir Müslüman olunacağı bilinmelidir.

 Kuddûs ismi, Allah’ın bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olduğunu ders 
vermekle, bizi temiz bir kul olmaya davet ederken, Kuddûs olan Allah’ın huzuruna selim bir 
kalb ve temiz bir bedenle çıkılması gerektiğini de ihtar eder. “Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, gü-
nahlar, bid’alar; manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.” (Lem’alar, 30.Lem’a, 1.Nükte)

Bir mü’min, şüphe ve tereddütlerden, bâtıl telakkilerden ve hurafelerden ayıklanmış ter-
temiz bir itikada; gösterişten, riyâdan ve menfaatten uzak ihlâslı bir ibadete ve her türlü kötü 
ahlâktan uzak bir ruha sahip olmak için gayret gösterdiği ölçüde bu mukaddes isimden feyiz 
alır. Bir günah işlediğinde derhal tövbe ederek o lekeyi ruhundan silmeye çalışır. Kuddûs ismi-
ne mazhar olmanın bir yolu da, maddî temizliğe dikkat etmektir. Buna göre, bir insan maddî 
temizliğe dikkat ettikçe kâinattaki paklığa ve temizliğe ayak uydurmuş olur, manevî temizliği-
ne hassasiyet gösterdiği ölçüde de meleklere yaklaşır.

 Bediüzzaman hazretleri, Nur külliyatının bir yerinde “Ben bu seksen sene ömrümde, 
seksen bin zatlardan ders aldığım halde…”diye bir beyanda bulunuyor. Seksen bin zat ifadesi, 
Hakim ismine mazhar olan Üstad’ın hayatı boyunca başına gelen her hadisede gördüğü ibret 
levhalarına ve bu manzaralardan istifade ettiği derslere bir teşbih ve kesretten kinayedir. Bu me-
yanda Bediüzzaman hazretleri sineği, temizlik hususunda kendisine üstad olarak kabul etmiş ve 
nezafeti ondan ders aldığını belirtmiştir. Makam münasebetiyle bu kısmı buraya dercediyoruz.

“Arkadaş! İnsanın vücudu, bedeni, emvâl-i mîriyeden bir neferin elinde bulunan bir hayvan 
gibidir. O nefer, o hayvanı beslemeye ve hizmetine mükellef olduğu gibi, insan da o vücudu 
beslemeye mükelleftir. Aziz kardeşlerim! Burada bana bu sözü söylettiren, nefsimle olan bir 
münakaşamdır. Şöyle ki: Mehâsiniyle mağrur olan nefsime dedim ki: “Sen birşeye mâlik değil-
sin, nedir bu gururun?”

Dedi ki: “Madem mâlik değilim, ben de hizmetini görmem.”
Dedim ki: “Yâhu, bu sineğe bak. Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini siler sü-

pürür. Her işini görür. Sen de lâakal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin” diye ikna ettim.
Takdis ederiz o Zâtı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar. Ben de 

onunla nefsimi ikna ve ilzam ederim.” (Mesnevi-i Nuriye, Katrenin zeyli)

 İbadetlerdeki Temizlik ikiye ayrılır:
1. Hadesten Taharet:
Hades, Abdestsizlik ve Guslü gerektiren Manevi kirlilik halidir. Namaz kılabilmek için ab-

dest alınır, gerekiyorsa Boy abdesti(Gusül) alınır. Bu durumda Hadesten temizlenmek üç şe-
kilde olmaktadır:

a) Abdest almak
b) Gusletmek (Boy abdesti almak)
c) Abdest ve Gusül alınamadığı zaman Teyemmüm etmek.
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2. Necasetten Taharet:
Necaset, dinen pis sayılan ve gözle görülebilen maddi kirlilik halidir. İdrar ve kan gibi pislik 

bulaşmış maddeye de “Necis” denir.
Necaset iki kısımdır:
a) Hafif Necasetler(Necaset-i Hafife): Namaza mani olup olmama yönü ile hafif olan pislik-

lerdir. Eti yenen hayvanların dışkısı ve idrarı ile Eti yenmeyen kuşların dışkıları. Bu pislikler bir 
organımızın veya elbisemizin dörtte bir kadarına bulaşmışsa namaza durmadan önce temiz-
lenmesi gerekir. Ayrıca gıda olarak sütten başka bir şey yememiş ve henüz iki yaşını doldur-
mamış olan erkek bebeğin idrarıdır. Bununla pislenen yerin üzerine temiz ve temizleyici bir su 
dökmek yeterlidir. Böylece o yer temizlenmiş olur.

b) Ağır Necasetler(Necaset-i Galize): Namaza mani olup olmama yönüyle ağır pisliklerdir. 
Bunlar da; kan, idrar ve diğer sıvılar, İnsan bedeninden çıkan katı ve sıvı maddeler; kusmuk ve 
şarap.

Eti yenmeyen hayvanların idrarları, ağızlarının salyaları, tersleri. Eti yenen hayvanlardan 
tavuk, kaz ve ördeklerin pislikleri, leşlerin her türlüsü ve bütünüyle domuz. Bunlardan temiz-
lenmesi farz olan miktarda şöyle: Katı pislikler yaklaşık 3 gramı bulunca, sıvı olan pislikler de 
bir insanın avuç içini kaplayacak kadardır. (Şafi-i ilmihali, M.Said Özdemir)

Rengi ve kokusu olmayan necasetlerin bulaşması durumunda (elbiseye bulaştıktan sonra 
kuruyan idrar gibi); necasetin bulaştığı yeri temiz ve temizleyici su ile en az bir defa yıkamak 
gerekir.

Rengi ve kokusu olan necasetlerin bulaşması durumunda ise; bu necaseti pisliğin kendi-
sini giderdikten sonar en az üç defa ovalayıp çitileyerek yıkamak suretiyle temizlenmelidir. 
Bundan sonra rengi kalırsa sabun ve deterjan gibi maddeler kullanılır. Yine renk kalırsa artık 
bu af edilmiş ve temizlenmiş sayılır.

Ayrıca köpek ve domuz gibi hayvanların bulaştığı herhangi bir şeyi temiz ve temizleyici 
olan bir suyla yedi defa yıkamak gerekir.
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Okuma Parçası 
 “Kuddûs”

Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu 
saray-ı âlemdeki paklık, sâfilik, nuranîlik, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli 
tathirden ileri geliyor.

Ve eğer o daimî tathir ve süpürmek ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hay-
vanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı.

Ve semâvâtın fezasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yıldızla-
rın enkazları, başımızı ve diğer hayvânâtın başlarını, belki küre-i arzın başını, belki dünyamızın 
başını kıracaklardı, dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Ve bizi bu vatan-ı 
dünyevîmizden kaçıracaklardı. Hâlbuki eskiden beri o yukarı âlemlerdeki tahrip ve tamirden, 
medar-ı ibret olarak, yalnız birkaç semâvî taşlar düşmüşse de, hiç kimsenin başını kırmamış.

Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve döğüşmeleri yüzünden, 
yüz binler hayvânat milletlerinin cenazeleri ve iki yüz bin nebâtâtın taifelerinin enkazları, ber 
ve bahrin yüzlerini fevkalâde öyle kirleteceklerdi ki, zîşuur, o yüzleri değil sevmek, âşık olmak, 
belki öyle çirkinlikten nefret edip mevte ve ademe kaçacaklardı.

Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtip rahatça sayfalarını temizlediği gibi, bu tayyare-i arzın 
ve bu tuyur-u semâviyenin kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sayfaları da öylece temizle- niyor, 
güzelleşiyor ki, âhiretin hadsiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar, dünya-
nın bu temizliğine, bu güzelliğine âşık olurlar, perestiş ederler. Demek bu saray-ı âlem ve bu 
fabrika-i kâinat, ism-i Kuddûs’ün bir cilve-i âzamına mazhardır ki, o tanzif-i kudsîden gelen 
emirleri, değil yalnız denizlerin âkilü’l-lâhm tanzifatçıları ve karaların kartalları, belki kurtlar ve 
karıncalar gibi, cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar.

Belki o kudsî evâmir-i tanzifiyeyi, bedende cereyan eden kandaki küreyvât-ı hamrâ ve 
beyzâ dahi dinleyip bedenin hüceyrâtında tanzifat yaptıkları gibi, nefes dahi o kanı tasfiye 
eder, temizler. Ve o emri, gözkapakları gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek 
için dinledikleri gibi, koca hava ve bulut dahi dinler. Hava, zeminin sathına, yüzüne konan toz 
toprak süprüntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri, zemin bahçesine su serper, toz toprağı 
yatıştırır.

Sonra, gökyüzünü çok zaman kirletmemek için, çabuk süprüntülerini toplayıp kemâl-i in-
tizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü, silinmiş ve süpürülmüş, parıl parıl 
parlar gösteriyor.

Ve o evâmir-i tanzifiyeyi, yıldızlar, unsurlar, madenler, nebatlar dinledikleri gibi, bütün zer-
reler dahi dinliyorlar ki, hayret-engiz tahavvülât fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat 
ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Mülevves olsalar çabuk te-
mizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pâk vaziyetleri, en güzel, en sâfi, en lâtif 
suretleri almak için, bir dest-i hikmet tarafından sevk olunuyorlar.
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Evet, kâinat sarayını ter temiz tutan bu ulvî, umumî tanzif, elbette ism-i Kuddûsün cilvesi 
ve muktezasıdır. Evet, nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddûsa bakar; öyle de, bü-
tün ne- zafetlerini de Kuddûs ismi ister. Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid’alar mânevî 

kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Nezafetin bu kudsî intisâbındandır ki; اَلنَّظَاَفُة ِمَن ْااِليَماِن 
hadîsi, nezafeti îmanın nurundan saymış. ِانَّ الّلَه ُيِحبُّ التَـّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن Âyeti dahi, 
tahareti muhabbet-i İlâhîyyenin bir medârı göstermiş.

Demek bu fabrikaya bakan Zat, çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle tanzifçi bir Sahibi var 
ki, o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif 
eder.

Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nisbetinde muzahrafatı ve enkazından kalma kirli 
maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Belki büyüklüğü nisbetinde temizliğine ve nezafetine 
dikkat ediliyor.

Ve ism-i Kuddûsün cilve-i âzamından gelen tanzif ve nezafet, bütün kâinatın mevcudatını 
temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla, hiçbir şeyde hakikî nezafet-
sizlik ve çirkinlik görünmüyor.

Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! 
Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti 

yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, mânen onların nefretlerine ve hiddetle-
rine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, 
israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? (Lem’alar, 30.Lem’a, 1.Nükte)

İşte hakaik-i Kur’aniyeden ve desatir-i İslâmiyeden olan “adalet, iktisad, nezafet” hayat-ı be-
şeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkâm-ı Kur’aniye ne derece kâinatla 
alâkadar ve kâinat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaikı bozmak, kâinatı boz-
mak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil!.

Ve bu üç ziya-yı a’zam gibi; rahmet, inayet, hafîziyet misillü yüzer ihatalı hakikatlar haşri, 
âhireti iktiza ve istilzam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki: Kâinatta ve umum mevcudatta 
hükümferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisad ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı 
hakikatlar; haşrin ademiyle ve âhiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, 
israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılab etsinler? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ! (Lem’alar, 30.Lem’a, 
2.Nükte)

Kur’an Bütün Dinî Kitablara Faiktir
Alman âlimlerinden ve müsteşriklerinden Jochahim Du Rulph (Yoahim Dü Raf ) Kur’anın 

sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor:
İslâmiyetin şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celbetme-

yen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhatı muhafa-
za için vukubulan emirleridir.

Evvelâ şunu itiraf etmek lâzımdır: Kur’an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitablara faiktir. 
Kur’anın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak; bu mukaddes 
kitab sayesinde bütün dünyanın bazı kısımlarıyla, haşerat mahşeri olan Asya’nın, müdhiş bir 
tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz.

Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr 
mikropları imha etmiştir. (Jochahim) İşarat-ül İ’caz (222)
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BEDENİ TEMİZLİK ADABI

“Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek traşı olmak, bıyığı kesmek,
tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak.” (Tirmizî, Edeb 14)

Bu kâinat ve bu Küre-i Arz, dâim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, 
bir misafirhânedir. Hâlbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhâneler; müzahrefatla, en-
kazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufûnetli maddeler her tarafında 
terâküm ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temiz-
lenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur.

Aynen bunun gibi, İnsan küçük bir âlem olması hasebiyle; Bir insan, bir ayda yıkanmazsa 
ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. (Lem’alar, 30.Lem’a, 1.Nükte)

Bu meyanda olarak Temizlik, gerek maddî gerek manevî olsun bir müslümanın mutlaka 
riayet etmesi gereken bir husustur.

Hz.Peygamber(aleyhissalâtu vesselâm) “Temizlik imanın yarısıdır”, “Namazın anahtarı temiz-
liktir” gibi beyanlarıyla temizliksiz dînî hayatın, dindârlığın mümkün olamayacağını mü’minle-
rin vicdanına yerleştirmeye çalışmıştır. (Müslim, Taharet 1)

Şu halde kişi müslüman olabilmek, Allah’a layık olabilmek için pek çok yönlerden, madde-
ten ve mânen temiz olmak zorundadır. Nitekim bir ayet-i kerimede Allah Teâla şöyle buyur-
maktadır: “Orada (Mescid-i Kuba’da) günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar 
vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 9/108)

Hz.Âişe (r.a) anlatıyor: Resülullah(a.s.v) buyurdular ki: “On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi, 
sakalın uzatılması, misvak, istinşak (burna su çekmek), mazmaza(ağza su çekmek), tırnakları kes-
mek, parmak mafsallarını yıkama, koltuk altını yolmak, etek traşı olmak, intikâsu’l-mâ yani istinca 
yapmak.” (Ebu Dâvud, Tahâret 29)

Koltuk Altı ve Etek Temizliği

 Etek ve kasık arası tüylerinin temizliği, göbek altından başlayıp avret mahallindeki kılların 
alınmasıyla gerçekleşir. Bu temizlikte dübürün yani dışkı yerinin etrafındaki kıllar dâhil değildir. 
Demek ki, dübürün etrafını tıraş etmemekten dolayı herhangi bir günah söz konusu olmadığı 
gibi, dübürün etrafındaki kılları almanın da bir günahı yoktur. (Nevevî, el-Mecmu, I/289)
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 İslamî Kaynaklara göre, bu temizleme işi, kişilerin kolayına geldiği şekilde; kılları yola-
rak, Kils taşı, kılları söken bir ilaçla veya tıraş ederek yapılabilir. Koltuk altlarını yolmak sünnet 
olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca yoktur. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları 
gömmek mendup, helâ ve hamama atmak mekruhtur. (Kurtubî, el-Camiulî-Ahkâmi’l-Kurîm, c.II, 
syf.105)

 Kasıklar, en geç kırk gün içerisinde mutlaka tıraş edilmesi gerekir. Bunları kırk günden 
fazla yerine getirmemek bütün mezheplere göre mekruhtur. Hanefilere göre bu tahrimen 
mekruhtur. (Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44-46) Hz.Enes(r.a) anlatıyor: “Resülul-
lah(aleyhissalatu vesselâm), bize bıyığın makaslanıp, tırnağın kesilmesini, koltuk altının yolunup, 
eteğin traş edilmesini kırk gün aşmayacak şekilde vakitledi.” (Müslim, Taharet 51)

 Bedeni temizliğin koltuk altı ve etek temizliği kısmı, bütün peygamberlerin şeriatla-
rında var olagelen bir temizliktir. Bu temizliğin cünüp iken yapılması mekruhtur. Uygun olanı, 
kişiye gusül farz olmadan bu temizliklerin yapılmasıdır. Bedenden ayrılan her parça temizken 
ayrılmalıdır. Bediüzzaman Hazretleri bu konuda şunları söylemiştir: “Arkadaş! Zahire nazaran 
haşirde ecza-i asliye ile ecza-i zaide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların 
kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan her bir cüz’ün bir yere gömülmesi sünnet olduğuna 
işarettir.” (İşaret-ül İ’caz, Delail-i Haşir, syf.57)

Tırnak Temizliği

 Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkat ve sıkıntı ile hâsıl olur. Efdal olan, tırnakların haftada 
bir kesilmesidir. On beş güne kadar bırakmasında da bir mahzur yoktur. Kırk günü aşması ise, 
harama yakın(tahrîmen) mekruhtur. (el-Hindî, Kenzu’I-ummâl, c.VI, 656-659)

 Tırnak kesmenin belirli bir günü ve zamanı yoktur. Gerektiği her an kesilebilir. Tırnak 
kesiminin Cuma günü namazdan evvel yapılması efdaldir, sünnettir. Hz.Aişe(r.a) validemizden 
nakledildiğine göre, Resûllullah Efendimiz(s.a.v): “Kim cuma günü tırnaklarını keserse, Allah 
onu öbür cumaya kadar ve üç gün daha fazla belâlardan korur.” buyurmuşlardır. (el-Hindî, Ken-
zu’I-ummâl, c.VI, 656-659)

 Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde ortalıkta bırakılmamalı, uygun bir şekilde orta-
dan kaldırılmalı, toprağa gömülmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuş-
tur: “Tırnakları kesiniz ve onları gömünüz.” (Ramuz el-Ehadis, 549/17)

 Tırnağın belli bir sıraya göre kesilmesine dair bir rivayet olmamakla birlikte, şu sıranın 
takip edilmesi müstehap görülmüştür. Buna göre önce el, sonra ayak tırnakları kesilir.

• El tırnaklarını keserken; Evvela sağ elin şahadet parmağından başlayarak, sonra orta par-
maktan küçük parmağa kadar sıralı kesilir. Sonra baş parmak kesilir. Daha sonra sol elin küçük 
parmağından başlayarak sırayla baş parmağa gelinir.

• Ayak tırnaklarını keserken; sağ ayak serçe parmağından başlayıp baş parmakla bitirmek; 
sol ayak baş parmağından başlayıp serçe parmağa kadar sırayla kesilir. (Nevevi, Riyaz-üs Sali-
hin, c.5, 1208)
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Ağız ve Diş Temizliği

 Beden temizliği ile ilgili olmak üzere de, fıtrattan gelen ve geçmiş peygamberlerin de 
uyguladığı bazı temizlik noktalarına dikkat çekilmiştir. Sabık peygamberlerin dört sünneti 
arasında ağız ve diş temizliğine de yer verilir. Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: 
“Dört şey geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir; Hayâ duygusu, kokulanmak, diş temizliği ve 
nikâh” (Tirmizî, Nikâh 1) İbrahim İbni Hassan(r.a) Peygamberimizin(a.s.v) şöyle dediğini nakle-
der: “Ağızlarınızı temizleyin. Zira ağız içi Kiramen Kâtibin meleklerinin meskenidir. Dilinizi kalem, 
tükürüğünüzü mürekkep edinirler. Onlar için ağızdaki yemek artıklarından daha kötü bir şey yok-
tur.” (Ramuz el-Ehadis, 84/14) Efendimiz(s.a.v) başka bir hadislerinde ise şöyle buyurmuştur: 
“Ağzınızı yemek artıklarından temizleyiniz, misvaklayınız. Benim yanıma dişi sarı ve ağzı kokar 
halde gelmeyiniz.” (Ramuz el – Ehadis, 335/4)

 Sünnete göre, dişleri temizlemenin en pratik ve en müessir vâsıtası misvaktır. Sünne-
te uygun olan misvâk, erâk ağacından yapılan çubuklardan ibârettir; ince lifleri, kendine has 
kokusu vardır. Kullanılacak çubuğun müstehab şekli şöyledir: Kullanan kişinin serçe parmağı 
kalınlığında, karışı uzunluğunda ve kuru olmalıdır. Ucu suda ıslatılınca yumuşar. Su değme-
den dişlere vurulur, sürtme işi yukarıdan aşağı değil enlemesine yapılır. Sadece dişlere değil, 
diş etlerine, dile ve hatta damağa da misvak yapılır, üç su verilir.

Hadîsler, misvaklarken, çubuğun sertçe kullanılmasını tavsiye eder. Müstehab olan her ab-
dest alışta, yatarken, yataktan kalkınca kullanılmasıdır. Misvaktan gâye sadece dişlerdeki kırın-
tıların, artıkların temizliği değildir. Zira şu hadiste bu genel amaca işaret edilir: “Misvak kulla-
nınız! Zira misvak ağzı ve dişleri temizler. Cenâb-ı Hakk’ı râzı eder. Cebrâil(a.s) her gelişinde bana 
misvak kullanmayı tavsiye etti... O kadar ki, bana ve ümmetime farz kılınacak diye korktum...” (İbn 
Mâce, Sünen, Tahâret 289) İbni Abbasdan(r.a) nakledilen bir hadiste Peygamber(a.s.v) şöyle bu-
yurmuştur: “Misvakta on haslet vardır: Ağzı temizler, Diş etlerini güçlendirir, Gözü cilalar, Balgamı 
giderir, Dişin çürümesini önler, Sünnete uygun olur, Melekleri sevindirir, Allah’ın rızasını kazandırır, 
Hasenatı artırır, Mideye sıhhat verir.” (Ramuz el-Ehadis, 325/1)

 Esnemek, uykusuzluk, yorgunluk veya can sıkıntısı sebebiyle kişinin gayr-i irâdi bir şekil-
de ağzını açarak uzunca nefes alıp vermesidir. Bu hal genellikle vücudun ağırlaştığı, gevşediği ve 
tembelliğe meylettiğinin bir göstergesi olmakla birlikte dalgınlık ve gaflet haline benzer. Şeytan 
insanı -fazla yemek, fazla içmek, fazla uyumak gibi- nefsânî arzu ve isteklere davet etmektedir. 
Bunlar ise, esnemeye sebep olan şeylerdir. Bu hikmetlerden dolayıdır ki esneme işi şeytana izafe 
edilmiştir. Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Esneme işi şeytandandır. Birinize esneme 
hâli gelirse mümkün olduğu kadar esnemeye engel olsun. Çünkü biriniz esnemek üzere ağzını açın-
ca onun bu gafletine şeytan güler.” (Buhârî, Edeb 125) “Biriniz namazda iken esneyeceği zaman gücü 
yettiği kadar esnemeyi hapsedip tutsun, çünkü şeytan girer.” (Müslim, Zühd 57)

Burun Temizliği

 Hava ciğerlere giderken burun tarafından süzülmekte ve böylece burun sık sık kirlen-
mektedir. Bu yüzden çok sık temizlenmelidir. Ebu Hureyreden(r.a) nakledilen bir hadisi şerifte 
Hz.Peygamberin(s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “Herhangi biriniz abdest alacağı 
zaman burnuna su alsın ondan sonra sümkürsün.” (Müslim, Tahâret 20) Ebu Hüreyre(r.a) anlatı-
yor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zirâ 
şeytan, burnunun içinde geceler.” (Müslim, Tahâret 23)

 Burun kıllarını çekmek mekruhtur. Eğer fazla uzadıysa, makasla keserek kısaltmak sün-
nettir. (Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-arbaa, 2/44)
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 Aksırmak (Hapşırmak), Burun zarının ve nefes verme kaslarının sarsıntılı bir hareketiyle 
havayı bir anda ağızdan ve burundan dışarı atmak şeklinde meydana gelen fizikî bir olaydır. 
Genellikle vücudun hafifleşmesine, rahatlamasına, dinçleşmesine, bazı mikropların bu yolla 
vücuttan atılmasına ve sağlıklı olmasına vesile olmakla birlikte ibâdet için şevk verir bir halet-
tir. Bu ise, bir güzellik ve bir nimettir. Onun için hapşırırken Allah’a hamd edilir. Hapşırma fiili, 
bir nimet olması yönüyle Allah’a izafe edilmiştir. Aksırma anında büyük bir gürültü ve ağızdan 
etrafa tükürük yayılabileceği için, aksıranın eliyle veya başka bir şeyle ağzını kapatarak, bunla-
ra engel olması edeptendir. Bu da Resulullahın(s.a.v) tavsiyesi ve sünnetidir. Ebû Hüreyre(r.a) 
Peygamber Efendimizin(s.a.v) aksırma durumda nasıl davrandığını şu şekilde nakletmektedir: 
“Resûlullah(a.s.m) aksırdığı zaman, eli ile yahut elbisesinin bir yanı ile yüzünü kapatır ve bu şekilde 
sesinin fazla çıkmasını önlerdi.” (Ebû Dâvud, Edeb 90)

 Aksıran(Hapşıran) kişinin “Elhamdülillah” demesi icab eder. Yanındaki şahısların da 
ona: “Yerhamükellah”(Yani Allahın Rahmeti üzerine olsun, Allah sana acıyıp hastalık vermesin) 
diye karşılık verince aksıran kişinin tekrar dönüp bu kardeşine: “Yehdîna ve Yehdikumullah” 
(Yani Allah sizi hidâyete erdirsin ve hatırınızı hoş tutsun) demesi sünnetin talimi gereğidir. Ebu 
Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoş-
lanmaz. Öyleyse sizden biri hapşırır ve Allah’a hamdederse, bunu işiten her müslüman üzerine, 
yerhamukallah demesi hak bir vazifedir. Ancak esnemeye gelince, işte bu, şeytandandır. Biriniz na-
mazda esneyecek olursa, imkân nisbetinde kendini tutsun ve hah diye ses çıkarmasın. Zira bu şey-
tandandır, şeytan kendisine gülüyor demektir.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 165) Hz.İbni Amr(r.a) 
naklediyor: Resûlullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse aksırsa ve “Elhamdülillah ala külli 
halin minel hal” derse ondan yetmiş dert def olunur ki en ehveni cüzzamdır.” (Ramûz, c.2/430-15)

El ve Ayak Temizliği

 Eller, insanın dış dünya ile temasını sağlayan organdır. Bir de elin yiyip içtiğimiz, ağzı-
mıza burnumuza, kulağımıza soktuğumuz organ olduğunu düşünürsek el yıkamanın ne ka-
dar önemli olduğu ortadadır. Efendimiz(s.a.v) el yıkama konusunda çok hassas davranmış, bir 
şey yiyeceği zaman önce ellerini yıkamış, bir şey yedikten sonra yine ellerini yıkamış, yatmış 
kalkmış, ellerini yıkamış ve yıkamayı tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bu konuda 
şöyle buyurmuştur: “Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. Zira bu yemeği bereketlendi-
rir.” (Tirmizi, Et’ime 39) “Evinin hayrını arttırmak isteyen, yemeklerden önce ve sonra ellerini ağzını 
yıkasın.” (Ramuz el-Ehadis, 396/9) “Şeytan çok hassastır. Kendinizi ondan sakındırın. Kim elinde et 
kokusu olduğu halde geceler, sonra da kendisine bir fenalık(hastalık) ulaşırsa o kimse kendinden 
başkasını suçlamasın.” (Tirmizi, Et’ime 48) “Yataktan kalkınca ellerinizi yıkayın. Çünkü ellerinizin 
gece nerelere dokunduğunu bilemezsiniz.” (Buhari, Vüdu 26)

Saç, Sakal ve Bıyık Temizliği:

 Dinimizde, her hususta olduğu gibi, saç ve sakalda da temizlik ve manzara güzelliği 
mahbûb ve makbûldür. Hz. Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v): “Kimin saçı varsa, ona 
ikram etsin!”buyurdu. (Ebû Dâvud, Tereccül 3) Saça ikram onu yıkayarak temiz tutmak, yağla-
mak, taramak suretiyle bakımlı kılmak, gelişi güzel, dağılmış ve düzensiz halde bırakmamak 
mânasına gelir. Efendimiz(s.a.v) sakalını taradıktan sonra aynaya bakıp, “Ya Rabbi yaratılışımı 
güzel eylediğin gibi, ahlâkımı da güzelleştir.” diye dua ederlerdi. (Şemâl-i Şerif, 62)

Efendimiz(s.a.v) saçını, sakalını tarar, ümmetine de bunu tavsiye ederdi. Saçı sakalı birbi-
rine karışmış olanları ikaz eder, bu durumlarını düzeltmelerini isterdi. Hz.Câbir(r.a) anlatıyor: 
Resülullah(a.s.v) bir adam gördü, saçları darmadağınıktı. “Bu adam saçlarını düzeltip tertibe so-
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kacak bir şeyi bulamadı mı?” diye memnuniyetsizlik izhar etti. Derken, o sırada bir diğer adam 
gördü, bunun da üstü başı kirliydi. Bunun hakkında da: “Şu adam elbisesini yıkayacak bir şey 
bulamıyor mu?” diye söylendi. (Kütüb-ü Sitte, 2162)

 Her gün saç bakımına zaman ayırıp meşgûl olmak mekruh olarak addedilmiştir. Zira 
bu, bir nevî tereffüh kabûl edilmiştir. Abdullah İbnu Mugaffel(r.a) anlatıyor: “Resûlullah(a.s.v) 
saç bakımını gün aşırı yapmayı emredip, fazlasını yasakladı.” (Ebû Dâvud, Tereccül 1)

 Saç tıraşının yapılacağı zamanı; saçın dağınık, çirkin bir şekil almasına meydan verme-
yecek şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca Saçın bir kısmını kökten tıraş etmek, bir kısmını bırakmak 
ta mekruhtur. Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resülul-
lah(a.s.v) vahiyle emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitâb’a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde 
o da serbest bıraktı. Sonra ortadan ayırarak sağ ve sola taradı. (Ebû Dâvud, Tereccül 10)

 İslam dini, kadın erkek her iki cinsin fıtrattan kaynaklanan kendilerine ait özelliklerini 
korumalarını, cins belirsizliğine sebep olacak görüntü ve davranışlardan uzak durmalarını em-
reder. Uzun saç kadında ziynettir. Yani kadının özelliğindendir. Bundan dolayı kadın saçlarını 
uzatır, erkek ise kadına benzemeyecek şekilde kısaltır. Kadının saçlarını uzatması, başörtüsü 
altında koruyacak kadar olur. Erkeğin saçlarını uzatması ise omuzlarını geçmeyecek şekilde 
kalır. Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Kadınlardan erkeklere benzemeye 
uğraşanlara, erkeklerden de kadınlara benzemeye uğraşanlara Allah rahmetini esirger!” (Buhari, 
Libâs 61) Hüreym bin Fâtık rivayet ediyor: Resûlüllah(s.a.v) benim hakkımda: “Hüreym ne iyi bir 
genç! Keşke saçını kısaltsa, elbisesini de yerde sürüklemekten kurtarsa” buyurdu. Bu tavsiyeden 
sonra saçımın uzunluğu kulaklarımı geçmedi. Elbisem de topuklarımdan aşağıya inmedi. (Ta-
berani, mu´cemussagîr)

 Bıyıkların üstten kısaltılması ve alttan dudakların görünecek şekilde kesilmesi, sünne-
tin talimi gereğidir. Bıyıkların kesilmesi(kısaltılması) fıtrattan bir amel olarak tavsif edilmiştir. 
Buradaki “fıtrat” kelimesini âlimler: “Sünnet, yani uymamız emredilen eski peygamberlerin 
sünneti” diye açıklamışlardır. Bıyık bırakmak, fıtratı korumak olduğu için faziletlidir. Nitekim bazı 
müçtehidlere göre bıyığı tamamen kesmek mekruhtur. Bıyıkla ilgili hadisler bıyığın kısaltılma-
sıyla ilgilidir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte: “Bıyığını 
kısaltmayan, bizden değildir.” buyurmuştur. Bıyıklar üst dudağın kırmızılığı görülecek şekilde 
kısaltılmalıdır. Bıyık meselesinde dinî ölçü, kılların üst dudağı kaplamaması, bıyığın herkesin 
kendi kaşının kılları uzunluğunda olması ve dudak hizasını geçmemesidir. “Bıyıkları kısaltın” 
hadisine uyan âlimler, bıyıklarını ciltleri görünecek kadar kısaltmışlardır. Bir hadislerinde Efen-
dimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah, bıyıkları ağzına girmiş bir ağızdan çıkan duayı kabul et-
mez.” (Tirmizî, Edeb 6)

 Sakal bırakmak sünnet olmakla birlikte, adabına göre bırakılmış bir sakalı kesmek ise 
haramdır. İslâm âlimleri sakalı bırakma ölçüsü olarak bir tutamdan fazlasının kesilmesini ifade 
ederler.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v); “Sakalı bırakın ve bıyıklarınızı kısaltın.” derken “Müşriklere 
muhalefet edin.” buyurmakla da hikmet cihetini belirtmektedirler. Çünkü müşrikler sakallarını 
kesip, bıyıklarını alabildiğine uzatırlardı. (Buhari, Libas 64)

Sakal bırakan kimselerin, sünnete göre bakımını yapmaları, sünnete hürmetin bir ifadesi 
olmakla birlikte, sünnetin talimi gereğidir.

İslam dini sadece bir mezhepten ibaret değildir. Bu gün müslümanların büyük çoğunluğu-
nun sakalsız olduğu bir dünyada, sakalı sünnet olarak gören alimlerin içtihadını esas almakta 
ne mahzur olabilir ki...!
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Özellikle hanefî âlimlerin belirttiğine göre(yukarıda verilen kaynaklara bakılabilir) bir sa-
kalın meşru olması için en az bir tutam kadar olması gerekir. Bu prensibe göre bu gün sakal 
bırakanların yüzde sekseni gerçek sünnet olan sakalı bırakmış değildir.

Buna göre,  bir sakalı sünnete uygun olarak bıraktıktan sonra onu kesmek caiz görülmedi-
ği gibi, bir tutamdan fazlasını kesmek de caiz değildir. Çünkü bu şuna benzer; iki rekât nafile 
namaz kılmayanın bir vebali yoktur. Fakat böyle bir nafile namaza başladıktan sonra onu ma-
zeretsiz bozması caiz değildir.

Sakal durumu da böyledir. Hiç bırakmayan kimse bir sünneti terk etmiş olur, onun fazile-
tinden mahrum kalır. Fakat bıraktıktan sonra onu tıraş etmek veya -Hanefilerde olduğu gibi- 
sakalı bir tutamdan aza indirecek şekilde kısaltmak doğru değildir.

Asrımızın büyük islam âlimi Bediüzzaman hazretleri mevzu ile alakadar şöylece açıklama 
yapmıştır; Bazı âlimler, “Sakalı tıraş etmek caiz değildir.” demişler. Muradları, “Sakalı bıraktıktan 
sonra tıraş etmek haramdır.” demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur. (Emir-
dağ Lahikası, s.48-49) demektedir.

Molla Hamid Ekinci anlatıyor: Üstad’ın iki usturası vardı. Haftada iki defa traş olurdu. Molla 
Resul dedi ki; “Üstadın senin ne ilmini, ne amelini anladık. Nedir bu halin, kendine eziyet edip 
haftada iki defa traş oluyorsun!”

Buyurdu ki; “Ben esaretten evvel çok zındıkları titrettim. Şimdi zındıklar; “Said çökmüş, ihti-
yarlamış” demesinler diye ben hep traş oluyorum.” (Son Şahitler, Necmeddin Şahiner)
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Okuma Parçası 
“Bu Mektub Gâyet Ehemmiyetlidir”

Ey insanlar!
Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibâdet ediniz ki, takva mertebesine vâsıl ola-

sınız. Ve yine Rabbinize ibâdet ediniz ki; Arz’ı size döşek, semayı binanıza dam yapmış ve se-
madan suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve sâir gıdaları çıkartsın. Öyle 
ise, Allah’a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki, Allah’tan başka ma’bûd ve hâlıkınız yoktur. 
(Bakara suresi 21,22)

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
Bugünlerde Kur’an-ı Hakîm’in nazarında îmândan sonra en ziyâde esâs tutulan takva ve 

amel-i sâlih esâslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i 
sâlih; emir dâiresinde hareket ve hayrat kazanmaktır.

Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a racih olmakla beraber; bu tahrîbât ve sefâhet ve câzibe-
dar hevesât zamanında bu takva olan def’-i mefasid ve terk-i kebâir üss-ül esâs olup, büyük 
bir rüchaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahrîbât ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu 
tahrîbâta karşı en büyük esâstır.

Farzlarını yapan, kebîreleri işlemeyen, kurtulur.
Böyle kebâir-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i 

sâlih, bu ağır şerâit içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki 
bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var.

Takva, böyle zamanlarda, binler günahın tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer 
günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor. Bu ehemiyetli nokta niyetle, takva nâmıyla ve 
günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibâdetten gelen ehemmiyetli a’mal-i sâlihadır.

Risâle-i Nur şâkirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahrîbâta ve günahlara karşı 
takvayı esâs tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimâi-
yede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile yüzer amel-i sâlih 
işlenmiş hükmündedir. (Kastamonu Lahikası, m.109)

Ümid ve îman gibi pek âlî sermayemiz var.
Beş vakit namazını ta’dil-i erkân ile kıl, yâni başka ibâdete gücün yetmez. Namazın nihaye-

tindeki tesbihleri yap, yâni başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebâiri2 terk et, çün-
kü seğâiri arayacak zamanda değiliz. İttiba’-ı sünnet et, zîra bu zamanda arkasında gidilecek 
ve harekâtı taklide değer sâf, hâlis ve muhlîs bir hâdî ki, (o da seni yine bu yola götürecektir.) 
Maal’esef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır. Fakat kömür ile elması kim fark 
edecek? Öyle ise sen çalış, ondan daha iyi kılavuz bulamazsın. (Barla Lahikası, m.48)

2 Yedi kebâir: Kebâir çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mûbikat-ı seb’a ta’bir edilen günahlar ye-
didir: “Katl, zina, şarab, ukûk-u vâlideyn(yâni kat’-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehâdetlik, dine zarar 
verecek bid’alara tarafdar olmak”tır. (Barla Lahikası, m.255)
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BANYO, HAMAM VE GUSÜL ADABI

“Her müslümanın yedi günde bir, başını  
ve vücudunu yıkaması Allah’ın onun  

üzerinde bir hakkıdır.” (Müslim, Cuma 9)

 Banyo veya Hamama, Allah’ın huzuruna temiz çıkmak gibi güzel niyet ve düşüncelerle 
girmelidir. Suyun sıcaklığı gibi ürperten hallerde ise cehennem ateşinin yakıcılığını tefekkür 
etmesi müstehaptır.

 Banyoya, EuzuBesmele çekilerek ve sol ayakla girilir.

 Banyo yapmadan önce dişlerin Misvaklanması sünnettir.

 Banyo da ilk olarak sırasıyla Sağ ve Sol omuzlara su dökünerek yıkanmaya başlamak 
müstehaptır.

 Banyoda, eğer bir zaruret yoksa oturarak değil de, üzerine necaset sıçramaması için 
ayakta su dökünmek daha efdaldir.

 Su lüzumundan fazla kullanılmaz. Lüzumsuz konuşulmaz. Aşikâre Kur’an okunmaz, 
gizlice besmele çekilebilir.

 Banyoda, küçük veya büyük abdest bozulmaz.
Abdullah İbnu Mugaffel(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Sizden kimse banyo 

yaptığı yere akıtmasın. Sonra bu idrar ettiği yerden abdest almasın. Zira vesveselerin çoğu bu 
yüzden hâsıl olur.” (Ebu Dâvud, Tahâret 15)

 Çıplak olarak banyo yapmak haram değilse de adaba aykırıdır. Bu bakımdan banyo-
nun büyüklüğü ne kadar olursa olsun kişi tek başına da olsa avret yerlerini örtmesi, sünnetin 
talimi gereğidir. Peştamal veya herhangi bir bez, Setr-i avreti temin edecek şekilde olmalıdır. 
Yani, göbekle diz kapağı arasını rahatça kapatacak şekilde olmalıdır. Mevzu ile alakalı Efendi-
miz(s.a.v) şöyle buyurdular: “Allah’a ve âhiret gününe inanan, peştamalsız hamama girmesin.” 
(Terğib ve Terhib, c.1/211)

 Banyo yapılan yerin, kimsenin göremeyeceği bir şekilde kapatılması gerekir. Ya’lâ 
b.Ümeyye’den(r.a) yapılan rivayette, demiştir ki: Resûlüllah(a.s.m) Efendimiz bir adamın açık 
yerde soyunup yıkandığım görünce üzüldü, çıkıp Allah’a hamd-u senada bulunduktan sonra 
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şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki, Aziz ve Celil olan Allah haya sahibidir ve günâhları, kusurları örtüp 
gizleyendir. O bakımdan hayâlı olmayı ve örtünmeyi sever. Sizden biri guslettiği zaman örtünsün!” 
(Nesâî, Gusül 7)

 Banyo yaparken, Yüz veya arkanın kıbleye dönük olmaması da gerekir.

 Banyoda fazla durulmamalıdır, zira şeytanın mahallidir. Helâ, banyo, hamam vb. yerler, 
necaset ve pis kokuların bulunduğu mekânlardır. Eskiye nazaran günümüzde temizlik imkân-
ları daha çok gelişmiş olmasına rağmen bu mekânların evin diğer yerleri kadar temiz tutul-
maları mümkün görünmemektedir. En azından psikolojik açıdan yeterince temiz olmadıkları 
duygusu hep hâkimdir. Ve insanlara psikolojik açıdan zarar veren, başta cinler olmak üzere, 
şerli ruhlar bu tür yerlerde daha çok bulunurlar, buralar onların hâkimiyet sahasıdır. Hatta 
bazılarının gıdası necis şeylerdir ve pis kokulardan hoşlanırlar. İşte bu yerlere girerken zarar 
görmeden çıkabilmek için Efendimiz(s.a.v) şu duaları okur ve ümmetine talim buyururdu: “Al-
lahümme innî eûzü bike mine`l-hubsi ve`l-habâis” yani: “Allah’ım! Her türlü pislikten ve pis olan 
şeylerden, bütün şeytanların şerrinden sana sığınırım.” (İbn Mace, Taharet 9)

 Akşama yakın, Akşam ve Yatsı arası banyo yapılması zaruretin dışında uygun değildir. 
Çünkü şeytanların ve cinlerin o vakitlerde banyo ve hamamlarda bolca bulunduğu rivayet 
edilmektedir.

 Cuma günü Boy abdesti(Gusül) almak sünnettir. Hz.Cabir(r.a) anlatıyor: Resûlullah 
aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Her müslüman yedi günde bir kere yıkanmalıdır, bu gün 
de cuma günü olmalıdır.” (Nesai, Cuma 8)

 Gusülden önce Namaz abdesti gibi abdest almak, müstehaptır.

 Üzerinde besmele, ayet, Allah’ın isimleri ve benzeri dinen saygı gösterilmesi gereken 
ibare ve ifadelerin bulunduğu kolye, künye ve benzeri zinet eşyalarının takınılmasında dinen 
bir sakınca yoktur. Buna göre, söz konusu Cevşen gibi duaları ve takıları üzerinde bulunduran 
kimselerin zorunlu olmadıkça, bunlar üzerinde iken tuvalete, banyoya girmesi uygun görül-
memiştir. Diğer durumlarda ise tuvalete veya banyoya gidildiğinde bunların muhafaza altına 
alınması veya kapalı halde bulunması uygun olur. Nitekim öteden beri teberrüken veya başka 
amaçlarla Kur’an-ı Kerimi veya Cevşen gibi bazı duaları ve ayetleri üzerlerinde taşıyan kimse-
ler, bunları muşambaya(yedi kat naylon) sarmak suretiyle üzerlerinde bulundura gelmişlerdir. 
(İbn Abidin, c.V, syf.317)

 Banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara ve bacaklara soğuk su dökmek sünnettir.
Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayak-
larda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabilir. Böyle bir du-
rumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olacaktır. Bu da 
kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı oluşmuşsa onunda yok olmasına neden olabilecektir.
Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yı-
kamak baş ağrısını giderir.” (Ebu Nuaym, Muhtârü’l-Ehâdîs, syf.101)

 Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül ale-
tinin üzerine sık sık soğuk su dökmek. Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu bu husus, iç dürtü-
nün te’sirini hafifletmek suretiyle, Nefsani şehvetin serkeşliğini frenler.

 Banyo, yıkanan tarafından güzelce temizlenir. Nahoş görüntülere meydan verilmez. 
Sabun, saç ve pis su artıkları giderilir. Kirli çamaşırlar ortalıkta bırakılmaz.
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Okuma Parçası 
“İman ve İslamiyet”

Ulemâ-i İslâm ortasında “İslâm” ve “îman”ın farkları çok medâr-ı bahsolmuş. Bir kısmı “ikisi 
birdir”, diğer kısmı “ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz” demişler ve bunun gibi çok muhtelif 
fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki: İslâmiyet, iltizamdır; îman, iz’andır. Ta’bir-i 
diğerle: İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; îman ise, hakkı kabûl ve tasdiktir.

Eskide ba’zı dinsizleri gördüm ki: Ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. De-
mek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir müslüman” denilirdi.

Sonra ba’zı mü’minleri gördüm ki; ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam 
etmiyorlar..“gayr-ı müslim bir mü’min” ta’birine mazhar oluyorlar.

Acaba İslâmiyetsiz îman, medâr-ı necat olabilir mi?
Elcevab: Îmansız İslâmiyet, sebeb-i necat olmadığı gibi; İslâmiyetsiz îman da medâr-ı necat 

olamaz. (Mektubat, 9.Mektub)
Bazı mu’terizler Risale-i Nur’un kıymetini bir derece kırmak için ona demişler: “Herkes
Allah’ı bilir. Âdi bir adam, bir veli gibi Allah’a iman eder.” Böylece Nurların pek yüksek ve pek 

çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler.
Şimdi anarşist fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek 

ve suya ihtiyaç derecesinde herkesin muhtaç olduğu imanî hakikatlardan mahrum bırakmak 
desisesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah’ı bilir. Daha yeni ders almağa ihtiyacımız pek 
yok.” diye mukabele etmek istiyorlar.

Hâlbuki Allah’ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara 
kadar cüz’î ve küllî herşey onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î 
iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve “Lâ ilahe illallah” kelime-i kudsiyesinin 
hakikatlarına iman etmek, kalben tasdik etmekle olur.

Yoksa “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad 
etmek, hâşâ hadsiz şerikler hükmünde esbabı merci’ tanımak ve herşeyin yanında hazır irade 
ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını, gönderdiği elçilerini ve pey-
gamberlerini bilmemek, elbette bu cihetle Allah’a iman hakikatı onda yoktur.

Belki küfrü mutlaktaki manevî cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselli-
ye almak için o sözleri söyler.

Evet, inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Evet kâinatta hiçbir zî-
şuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlık-ı Zülcelal’i inkâr edemez. Etse, bütün 
kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır.
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Fakat ona iman etmek: Kur’an-ı Azîmüşşan’ın ders verdiği gibi, o Hâlık’ı sıfatları ile, isimleri 
ile umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri 
tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe etmek ve nedamet etmek iledir.

Yoksa bütün günahları serbest işleyip, hiç istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan 
hissesi olmadığına delildir. (Emirdağ Lahikası, m.149)
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TUVALET ADABI

“Kabir azabının çoğu idrardandır.  
İdrardan sakının.” (İbn Mace, Tahare 36)

Necasetten temizlenme, büyük ölçüde tuvalette yapılır. Bu temizliğin tam olarak yapılabil-
mesi için bazı hususlara dikkat etmek gerektir.

İslamiyet, tuvalet adabıyla ilgili her hususu tespit etmiştir. “La hayâ fid’din- dini Mes’eleleri 
öğrenmede, anlatmada hayâ, utanma olmaz.” kaidesince, Sahabeler her konuda olduğu gibi 
bu konuyla da ilgili her meseleyi Peygamber efendimize(s.a.v) sormuşlar, bilfiil cevaplarını alıp 
bizlere nakletmişlerdir.

Peygamberimiz(s.a.v) hem sözleriyle öğreten, hem de yaşayışıyla ümmetini eğiten, bir mu-
allim-i hakiki idi. Ümmetine her konuyu öğretmiş, onların izzet ve şerefine yaraşır davranışları, 
dünya ve ahirette kurtuluşa erdirecek yolları göstermişti.

Nitekim bir müşrik, ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Selman-ı Farisi’ye hitaben biraz da 
alaylı şekilde şöyle demişti: “Görüyorum ki dostunuz (Muhammed), size her şeyi ama her şeyi 
hatta helâya nasıl oturacağınızı bile öğretiyor!” Hazreti Selman gayet ciddi bir tavırla “Evet” 
dedi, sonra da Hz. Peygamber’in(s.a.v) tuvalet adabıyla ilgili tavsiyelerini sıraladı. (Müslim, 
Tahâret 57)

Tuvalet Adabıyla İlgili Temel Kaideler

 Tuvalette idrar sıçramasından sakınmak lazımdır. Zira bundan sakınmamak kabir aza-
bına sebeptir. Bundan dolayı Tuvalete girmeden önce çoraplar çıkarılır ve pantolon tuvalet 
pisliği sıçramayacak kadar katlanır. İbn Abbas(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu ri-
vayet etmektedir: “Kabir azabının çoğu idrardandır. İdrardan sakının.” (İbn Mace, Tahare 36). İbn 
Abbas(r.a) dedi ki: Resul’u Ekrem(s.a.s) iki kabrin yanından geçiyordu: “Bakın dikkat ediniz, 
bunlar azap görüyorlar. Azap görmelerinin sebebi de büyük bir şey değildir. Bu sidikten sakın-
mazdı, bu da koğuculuk yapardı” buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalı isteyerek ikiye ayırdı, bir 
parçasını kabirlerinin birinin üzerine, diğerini de öbürünün üzerine dikti ve “Bu dallar kuruma-
dıkça onlardan azabın hafifletileceğini umarım “ buyurdu. (Buhârî, Vudû 57; Müslim, Tahârê 34; 
Tirmizi, Tahâre 53; Nesâî, Tahâre 5; İbn Mâce, Tahâre 26)

 Lafza-i Celal yazılı yüzük ve Kur’an ayetleri ile tuvalete girilmez. Yüzük, avuç içine çev-
rilebilir. Kişi, yedi kat naylona sarılmak suretiyle cevşen gibi dua ve mühim ayetleri üzerinde 
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taşıyabilir. Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm helâya girince 
üzerinde “Muhammedu’r-resulullah” yazılı olan yüzüğünü çıkarırdı.” (Ebu Dâvud, Tahâret 10)

 Tuvalete sol ayakla girmek ve sağ ayakla çıkmak. Sol ayakla tuvalete girme, sağ ayakla 
çıkma meselesi, Efendimizin(a.s.m) “onurlu işlerde sağını, bayağı işlerde solunu kullanması” 
prensibinden alınmış ve fıkıh kaynaklarında bir edep, bir sünnet olarak telakki edilmiştir. (Ga-
zalî, İhya, 1/136; V. Zuhaylî, 1/203)

 Tuvalete girmeden önce, Eûzü(Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm) çekmek; biliniyorsa 
şu duayı okumak müstehabtır: “Allahümme innî eûzü bike minel hubsi vel habâis (Allahım Erkek 
ve dişi bütün şeytanlardan(zararlı her şeyden) sana sığınırım.)” (Buhârî, Vüdû’ 9) Tuvaletten çı-
karken de şöyle dua edilir: “Gufrâneke, elhamdü lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfâni” meali: “Ey 
Rabbim, senden bağışlanma diliyorum. Benden, abdest bozma imkânı vererek sıkıntıyı gideren ve 
bana sağlık ve esenlik veren Allah’a hamdolsun.” (İbn Mâce, Tahâre 10; Tirmizî, Tıbb 32)

 Abdest bozarken, ön veya arkasını kıbleye dönmemek gerekir. Hz. Ebû Eyyûb’un(r.a) 
rivayetine göre Resûlullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri büyük veya küçük abdeste çık-
tığında ön veya arkasını kıbleye dönmesin.” (Buhari, Salât 29)

 Tuvalette ayakta değil, oturarak ve sol tarafa meyilli olarak ihtiyacını gidermeli.
Süraka b. Malik b. Cu’şum Hz. Peygamber(s.a.v)’in yanına gelerek, “Allah’ın Elçisi bize şun-

ları öğretti” diye anlattı. Orada bulunan bir adam onunla alay ederek, “O size tuvalete naşıl 
çıkılacağını da öğretiyor mu?” diye sordu. Bunun üzerine Süraka b. Malik(r.a), “Evet, onu hak 
peygamber olarak gönderene yemin olsun ki, O bize tuvalette sol tarafa yaslanıp sağ ayağımızı 
dik tutmamızı emretti” demiştir. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, VII, 136)

Hz. Ömer(r.a) anlatıyor: “Ben ayakta abdest bozarken, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 
beni gördü ve: “Ey Ömer, ayakta akıtma” buyurdu. Ondan sonra hiç ayakta akıtmadım” (Tirmizi, 
Tahâret 8)

 Tuvalette zaruret olmadan konuşmak caiz değildir. Zira tuvalette konuşmak, unutkan-
lık yapar. Ebû Said el-Hudri(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmek-
tedir: “İki kişi avret yerleri açık ve birbirleriyle konuşarak tuvalete çıkmasın. Zira Allah buna 
gücenir.” (Ebu Dâvud, Tahâret 7)

 Tuvalette uhrevi şeyler düşünülmemeli ve fazla durulmamalıdır. Zira şeytanın mahalli-
dir. Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur ki: “Şu kenefler(delikler), cin ve şeytanların 
hazır bulundukları yerlerdir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 3)

 Defi hacetten sonra temizlik için Sol eli kullanmak gerektir. Hz. Aişe(r.a) anlatıyor: 
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın sağ eli, suyuna ve yiyeceğine değmek içindi. Sol eli de istinca 
ve kirletme hâsıl edecek şeyler içindi.’’ (Ebu Dâvud, Tahâret 18) Ebu Katâde radıyallahu anh an-
latıyor: Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz bevlederken zekerini sağ eliyle 
tutmasın, sağ eliyle istinca etmesin, (su içerken) kabın içine solumasın” (Müslim, Tahâret 63)

 Tuvalette büyük veya küçük abdestten sonra temizlenirken su kullanmak lazımdır. En 
güzel temizlik şekli su ile yapılanıdır. Sadece Tuvalet kâğıdıyla yapılan temizlik hiçbir zaman 
su ile yapılan temizliğin yerini tutamaz. Şayet su bulunamazsa, açık arazide bulunuluyorsa o 
vakit taşla temizlenmek gerekir. Taharet için taş kullanıldığında tek sayıda kullanmak lazımdır. 
Süfyan İbnu ‘l-Hakem veya Hakem İbnu Süfyan es-Sakafi anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu 
vesselâm bevledince abdest alır ve su kullanırdı.” (Ebu Dâvud, Tahâret 64)

Hz. Enes(r.a) anlatıyor: Resülullah aleyhissalâtu vesselâm Kuba ahalisine: “Allah, temizIik 
hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?” diye sordular. Onlar da: “Biz dediler, istincada 
taşla suyu birleştiriyoruz.” (İbnu Kesir Tefsiri, 3)
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Ebu Süfyan radıyallahu anh anlatıyor: Bana Ebu Eyyûb el-Ensâri, Câbir İbnu Abdillah, Enes 
İbnu Mâlik haber verdiler ki, Tevbe sûresinin 108. ayeti -ki meal-i şerifi şöyledir: “Orada maddi 
ve manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da çokca temizlenenleri sever”- 
nazil olduğu vakit Resûlullah(s.a.v): “Ey Ensar cemaati! Allah sizi temizlik hususunda övmektedir, 
(bu övgüye sebep olan) temizliğiniz nedir?” diye sordular. Onlar da: “Biz namaz için abdest alırız, 
cünüblüğe karşı yıkanırız, su ile de istinca yaparız!” dediler. Aleyhissalâtu vesselâm: “Övgü işte 
bunun için! Buna devam edin!” buyurdular. (İbn Mâce, Tahâret 28)

 Tuvalette, idrarın iyice boşalması sağlanır. Erkeklerde şahsa, şartlara, yaşa tabi olarak az 
veya çok bir müddet sonra sızıntı gelebilir. Az miktarda da olsa bu sızıntı abdesti bozar. Bun-
dan dolayı erkekler idrar yaptıktan sonra, idrar sızıntısının kesilmesini beklemeleri gerekir ki, 
buna “İstibra” denir. İstibra usulü her insanın bünyesine göre değişiklik arz edebilir. İstibrânın 
ne kadar ve ne şekilde yapılacağı her insanın yaratılışına göre farklılık gösterir. Bekleyerek, 
ıkınarak, biraz yürüyerek(40 adım), ayakları hareket ettirerek ve öksürerek yapılabilir.

İdrarın kesildiğine kanaat hâsıl olunca, idrarın çıktığı yer su ile yıkanır(İstinca). Çünkü elbi-
sede idrar yaşlığının bulunması veya sonradan idrarın damlaması gibi haller, abdestin sıhha-
tine engel olup, kişinin abdestsiz namaz kılmasına sebep olur. Fahri Kâinat Efendimiz(a.s.m) 
şöyle buyurmuşlardır: “İstibra hususunda Takva üzere olunuz. Zira birinci muhasebe idrardan 
Taharet hakkındadır.” (Cami-üs sağir). Resulullah(s.a.v) bir defasında kabristan yanından geçer-
ken kabirdeki iki kişinin sesini işitince şöyle buyurdular: “Bunlar azab görüyorlar. Hem de azab 
görmeleri kendilerince büyük bir şeyden dolayı değil. Evet, günahları büyüktür. Birisi idrardan sa-
kınmaz, taharetlenmezdi. Diğeride iki kişinin arasını bozmak için söz taşırdı.” (Müslim, Tahare 111) 
İsa İbnu Yezdâd el-Yemâni babasından naklen demiştir ki; Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 
buyurdular ki: “Biriniz akıtınca, erkeklik uzvunu üç sefer çeksin.” (Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü 
Sitte Tercüme ve Şerhi)

 Yollara ve insanların dinleneceği, oturacağı yerlere, abdest alınan ve içilen su bendle-
rine def-i hacet yapmamak gerekir. Ayrıca açık arazilerde bulunan yerdeki deliklere küçük ab-
dest yapmaktan sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz(s.a.v), “Yerdeki delikler cinlerin mes-
kenleridir” buyurarak buraya küçük su dökmeyi yasaklamıştır. (Ebu Dâvud, Tahâret, 16). Muaz 
b. Cebel(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şu üç laneti gerektirecek 
yere, büyük abdestini yapmaktan sakının: Su almaya gelinen yerlere, yol ortalarına ve gölgelikle-
re.” (Ebu Dâvud, Tahâret 14)

 Tuvalette def-i hacet yapana selam verilmez ve alınmaz. Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: 
“Bir adam, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bevlederken, yanından geçti ve selam verdi. Aley-
hissalâtu vesselâm, selamına karşılık vermedi. İşi bitince, ellerini yere vurup teyemmüm etti, sonra 
selama mukabelede bulundu.” (Kütüb-ü Sitte, 6064)

 Tuvalet ihtiyacının, kimsenin göremeyeceği kapalı bir mekanda giderilmesi gerekir. 
Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurdular: “Sizden biri, küçük abdest bozmak isteyince 
bevli için uygun bir yer arasın!” (Ebu Dâvud, Tahâret 2)

 Tuvalette avret yerlerine bakmamak gerekir. Zira bu durum unutkanlık getirir.

 Tuvalette, Tükürülmez ve Sümkürülmez. Tuvalet pis bırakılmaz, bol su dökülerek te-
mizlenir. Aksi durumda helâyı pis tutmak, pisliklerle etrafı kirletmek, insanlara eziyet olduğu 
gibi fakirliğide sebeptir.

 Tuvaletten çıktıktan sonra, El ve Ayaklar yıkanır.
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Okuma Parçası 
“Risale-İ Nur Ve Şakirdlerinin Meşgul Oldukları Vazife”

Aziz kardeşlerim, siz kat’î biliniz ki: Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul oldukları vazife, 
rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevî merak aver 
mes’elelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyve’nin Dördüncü Mes’elesini 
çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz kırılmasın.

Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam mes’eleleri; fâni hayatta zâlîmâne olan düstûr-u cidal 
dâiresinde; gaddarâne, merhametsiz ve mukaddesat-ı dîniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle, 
kader-i İlâhî, onların o cinâyetleri içinde, onlara bir ma’nevî Cehennem veriyor.

Risâle-i Nur ve şâkirdlerinin çalıştıkları ve vazîfedar oldukları; fâni hayata bedel, bâki haya-
ta perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkârlarına gâyet dehşetli ecel cellâdının, 
hayat-ı ebediyyeye birer perde ve ehl-i îmanın saadet-i ebediyyelerine birer vesile olduğunu, 
iki kere iki dört eder derecesinde kat’i isbat etmektedir. Şimdiye kadar o hakîkatı göstermişiz.

Elhâsıl: Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı nûr-u 
Kur’ân ile cidalde, onların en büyük mes’elesi -muvakkat olduğu için-, bizim mes’elemizin en 
küçüğüne -bekaya baktığı için- mukabil gelmiyor.

Mâdem onlar divânelikleriyle bizim muazzam mes’elelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; 
biz neden kudsî vazîfemizin zararına onların küçük mes’elelerini merakla tâkip ediyoruz?...

Bu âyet اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِاَذا اْهَتَديـُْتم ve usûl-i İslâmiyet’in ehemmiyetli bir düstûru olan

 Yâni “Başkasının dalâleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler, lüzumsuz اَلرَّاِضى بِالضََّرِر اَل يـُْنَظُر َلُه
onların dalâletleriyle meşgul olmayasınız...” Düstûrun ma’nası: “Zarara kendi râzı olanın lehinde 
bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz.” Mâdem bu Âyet, bu düstûr bizi zarara bilerek razı olanlara 
acımaktan men’ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kudsî vazîfeye has-
retmeliyiz. Onun hâricindekileri mâlâyâni bilip, vaktimizi zâyi’ etmemeliyiz. Çünkü elimizde 
nur var; topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir 
nevi nûrânî müdafaadır. (Tarihçe-i Hayat, syf.384)

Bu asırda din ve İslâmiyet düşmanları, evvelâ imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak plâ-
nını, proğramlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu yirmibeş sene içinde, tarihte 
görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkânına yapılan sû’-i 
kasdlar pek dehşetli olmuştur, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir.
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Hâlbuki imanın rükünlerinden birisinde hâsıl olacak bir şübhe veya inkâr, dinin teferrua-
tında yapılan lâkaydlıktan pek çok defa daha felâketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki; şimdi en 
mühim iş, taklidî imanı tahkikî imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye et-
mektir, imanı kurtarmaktır. Herşeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak kat’î bir zaruret 
ve mübrem bir ihtiyaç, hattâ mecburiyet haline gelmiştir. Bu, Türkiye’de böyle olduğu gibi; 
umum İslâm dünyasında da böyledir.

Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkıl-
maması için ne derece bir faide temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağa-
cın kurumaması için, dal ve yapraklarını ilâçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına 
bir faide verebilir mi?..

İnsan, saray gibi bir binadır; temelleri, erkân-ı imaniyedir. İnsan, bir şeceredir; kökü esasat-ı 
imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimmi, İman-ı Billah’tır; Allah’a imandır.

Sonra Nübüvvet ve Haşir’dir. Bunun için, bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim; 
iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı; iman ilmidir.

İman, yalnız icmalî bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidî bir 
iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkikî iman 
ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkikî imanı elde eden bir kimsenin, iman ve İslâmiyeti 
dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz 
kalmaya mahkûmdur. Tahkikî imanı kazanan bir kimseyi, en dinsiz feylesoflar dahi, bir vesvese 
veya şübheye düşürtemez.

İşte bu hakikatlara binaen, biz de tahkikî imanı ders vererek, imanı kuvvetlendirip insa-
nı ebedî saadet ve selâmete götürecek Kur’an ve iman hakikatlarını câmi’ bir eseri, sebat ve 
devam ve dikkatle okumayı kat’iyyetle lâzım ve elzem gördük. Aksi takdirde, bu zamanda 
dünyevî ve uhrevî dehşetli musibetler içine düşmek, şübhe götürmez bir hakikat halindedir. 
Bunun için yegâne kurtuluş çaremiz, Kur’an-ı Hakîm’in imanî âyetlerini ve bu asra bakan âyet-i 
kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur’an tefsirine sarılmaktır.

Şimdi, “Böyle bir eser, bu asırda var mıdır?” diye bir sualin içinizde hâsıl olduğu; nuranî bir 
heyecanı ifade eden sîmalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet, bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılaya-
cak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet, hem Türk gençliğine, hem 
umum Müslümanlara ve beşeriyete Kur’anî bir rehber ve bir mürşid-i ekmel olacak bir eserin 
Bedîüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatına vardık. Bizimle beraber, bu 
hakikata Risale-i Nur’la imanını kurtaran yüzbinlerle kimseler de şahiddir.

Kıymetli kardeşlerim! Böyle dehşetli bir asırda, insanın en büyük mes’elesi: İmanı kurtar-
mak veya kaybetmek davasıdır. Umumî harbler beşere intibah vermiş, dünya hayatının fâni-
liğini ihtar etmiştir. Ve bâki bir âlemde, ebedî bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. 
Elbette böyle muazzam bir davayı, şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için, bir dava 
vekili bulmakta {(Haşiye): Bu zamanda, böyle bir dava vekilinin, Risale-i Nur olduğuna Risale-i 
Nur’la imanlarını kurtaran milyonlarca kimseler şahiddir.}, çok dikkatli olmamız lâzımdır. Bu-
nun için, tedkikatımızı biraz daha genişleteceğiz.

Şöyle ki: Asrımızdan evvelki, İslâmiyet’in İlm-i Kelâm dâhîleri ve dinimizin hârika imamları 
ve Kur’an-ı Hakîm’in dâhî müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler, kıymet takdiri mümkün 
olmayacak derecede kıymettardır. O zâtlar, İslâmiyet’in birer güneşidirler. Fakat bu zaman, o 
büyük zâtların yaşadığı zaman gibi değildir.

Eski zamanda dalalet, cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda da-
lalet, -Kur’an ve İslâmiyet’e ve imana taarruz- fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi 
müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım, binden bir bulunuyordu; bulunanlardan, ancak binden 
biri, irşad ile yola gelebilirdi. Çünki öyleler hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.
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Hem bundan evvelki asırlarda, müsbet ilimlerin, yirminci asırdaki kadar terakki etmemiş 
olduğu malûmunuzdur. Şu halde, bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyyunluğu 
kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip, beşeri sırat-ı müstakime kavuşturmak, 
imanı kurtarabilmek için, ancak ve ancak Kur’an-ı Hakîm’in bu asra bakan vechesini keşf edip, 
umumun müstefid olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi, elbette bu asırda kabil olacaktır.

İşte Bedîüzzaman Said Nursî; Kur’an-ı Kerim’deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatları keş-
fedip, Nur Risalelerinde, herkesin kabiliyeti nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve 
izah etmek muvaffakıyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki Risale-i Nur, emsali görülme-
miş bir şâheserdir kanaatına varılmıştır.
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ABDEST ADABI

Güzelce abdest alıp, sonra iki rek’at namaz kılan 
ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen  

hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vâcib olmasın!  
(Ebu Davud, Taharet 65)

 Abdest, zahiren maddi bir temizlik olmakla birlikte, hakikatte manevi ve ruhi pek çok 
faydaları havi bir ibadettir.

Abdeste devam eden kimseye, yedi hasletin ihsân edileceği rivâyet edilir: Melekler onun 
sohbetine rağbet ederler; Kalem ona sevab yazmaktan asla boş durmaz; O kimsenin bütün 
âzaları tesbih ederler; Câmi ve cemaatten geri kalmaz; Melekler, onu gece karanlığında kendi-
sine isabet edebilecek zararlı şeylerden muhafaza ederler; Sekerat hâlinde ölümü kolay olur; 
Cenâb-ı Hakkın hıfz ve himayesin de olur.

Bir hadislerinde Resulullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten 
yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest al-
sın.” (Ebu Davud, Edeb 3)

 Abdesti, adabına uygun, tam olarak almak lazımdır. Yani farzlarından ayrı olarak, sün-
netlerine de azami riayet etmek gerekir. Bu şekilde alınan bir abdestin fazileti, dünyevî ve 
uhrevî fevaidi pek çoktur.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resülullah (a.s.v) buyurdular ki: “Allah’ın hataları silmeye ve de-
receleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?’ “Evet ey Allah’ın Resulü, söyleyin!” 
dediler. Bunun üzerine saydı: “Zahmetine rağmen abdesti tam olarak almak. Mescide çok adım 
atmak. Bir namazdan sonra diğer Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribât-
tır.” (Müslim, Tahâret 41)

Ribât, lügat olarak nefsi hapsetmek manasına gelir. Ancak, kendisini cihada vermek sure-
tiyle Allah yoluna hapsedenler için bu tabir kullanılır, böyle kimselere murâbıt denir. Abdestini 
tam alıp namazlarını mescitte kılan ve birini kılınca diğer namazın gelmesini bekleyen kimse 
de kendini ruhen, kalben Allah yoluna bağlamış gibidir.

Osman b.Affanın (r.a) rivayetine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim abdesti Allah’ın 
emrettiği gibi alırsa, farz namazlar arasındaki günahlara kefaret olur.” (Müslim, Tahare 11)

Amir oğlu Ukbe’den(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edildi: “Abdestini nok-
sansız alıp, sonra ne söylediğini bilerek namaz kılan her Müslüman, annesinden doğduğu gün gibi 
günahlarından tertemiz olur.” (Tergib ve Terhib, c.1/235)
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Ebû Hüreyre(r.a) Resûlullah’ın(a.s.m) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Bir Müslü- man 
abdest alırken yüzünü yıkadığı zaman, iki gözü ile yaptığı günahları su ile akıp gider. Ellerini yıka-
dığı zaman, elleri ile yaptığı günahlar su ile akıp gider. İki ayağını yıkadığında da ayaklan ile yap-
mış olduğu her bir günah, su ile akıp gider. Böylece o kul, küçük günahlarından ve hatalarından 
temizlenmiş olarak ortaya çıkar.” (Müslim, Tahâret 32)

 Özür sahibi olmayan için, ibâdete hazırlık olmak üzere, vakit girmeden abdest almak 
veya her vakit abdestli bulunmaya gayret etmek, efdaldir. Vakit girmeden abdest almak, çok 
faziletlidir. Çünkü bu durum onu ruhen ibâdet havasına hazırlar, kalben ibâdete müteveccih 
kılar. Bir rivayette, daima abdestli bulunan ve geceleyin abdestli olarak yatanlar için, melekle-
rin devamlı istiğfarda bulundukları zikredilmiştir.

Devamlı abdestli bulunmak ise, çok büyük sevablara ve mânevî faydalara vesiledir. Çünkü 
böyle bir kimse, abdestle işlenmesi gereken sâlih amellerden hangisini dilerse, nerede olursa 
olsun, kaçırmadan işleyebilir. Cemaatle namaz kılabilir, nafile namaz kılabilir, cenaze namazı 
kılabilir, tilâvet secdesi yapabilir, istediği zaman Kur’anı okuyabilir.

Neticede her vakit abdestli olmak sayesinde, her türlü sâlih ameli işlemek mümkün ol-
makla birlikte, abdestli iken vefat edildiği durumlarda, şehidlik mertebesine nâil olunacağı da 
ayrıca müjdelenmiştir.

Sevban’dan(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edildi: “Doğru ve dürüst olun. 
Zira her şeyi tek tek elbette yapamazsınız. En hayırlı amelinizin namaz olduğunu bilin. Yalnız kâmil 
mü’min devamlı abdestli durur.” (Tergib ve Terhib, c.1/239)

Bediüzzaman hazretleri de Sünneti Seniyyeyi bütünüyle bilfiil hayatında yaşayan örnek 
şahsiyetlerdendi… Nitekim O, taharet ve nezafet-i şer’iyeye son derece riayet eder, her za-
man abdestli olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez. Ya Risale-i Nur telifiyle veya 
tashihiyle meşgul veya Münâcât-ı Cevşeniyeyi kıraat ve secdegâh-ı ubudiyete kaim veya te-
fekkür-ü âlâ-i İlâhî bahrine müstağrak bulunurdu. Ekseriyetle, yaz zamanı şehre uzak orman-
lık dağ vardı. Üstadımızla oraya giderdik. Yolda, hem Risale-i Nur tashih ederler, hem bu âciz 
talebelerinin okudukları risaleye dikkat ederler ve tashih için hatâlarını söylerler veyahut eski 
müellefatından birisinden ders verirler, bu suretle yolda bile mübarek vaktini vazife ile geçirir-
lerdi. (Tarihçe-i Hayat, Kastamonu Hayatı, syf.327)

 Dişlerin temizlenmesi için kullanılan sivâk veya misvağın İslâmda taabbudi bir yönü 
de vardır. Hanefîlere göre, misvakla dişleri temizlemek abdestin, Şâfiîlere göre ise namazın 
sünnetlerindendir. Böylece her gün düzenli bir şekilde her abdest alındığında veya her namaz 
vaktinde, namazdan önce dişlerin de temizlenmesi amaçlanmıştır.

Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resulullah (a.s.v) buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet 
vermeyecek olsaydım, her namazda ve her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim.” 
(Buhârî, Cuma 8)

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah(a.s.v) gece ve gündüz yattığında ve kalktığında 
mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı.” (Ebû Dâvud, Tahâret 27)

 Abdest üzerine abdest almak çok faziletli, ameli bir ibadettir.
İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest 

tazelerse, Allah bu sebeple kendisine on misli sevab yazar.” (Tirmizi, Taharet 44)
Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ümmetim Kıyamet günü çağırıl-

dıkları vakit abdestin izi olarak nurdan bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkânı 
varsa parlaklığını artırsın.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, H.N.3638)
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 Abdest alırken suyu ne israf derecede fazla kullanmak ve ne de uzuvlardan, hiç damla-
mayacak kadar az kullanmak suretiyle çok kısmamak, sünnetin talimi gereğidir.

Asırların verdiği ülfetle ehemmiyeti ve gerçek manâsı zihin ve amellerimizden çıkmış bu-
lunan dinimizin mühim müesseselerinden biri, abdest alırken suyu isrâf etme yasağıdır. Bu 
yasağın ruhunda, her çeşit isrâfın yasaklanması, tâbiatın korunması, sevilmesi, sayılması gibi 
günümüz insanlığının, bâhusus çevrecilerin ısrarla üzerinde durduğu meseleler mündemiçtir.

Peygamberimiz(a.s.v) sudan pahalı olan eşyada yapılacak israfın fenalığını ifade için, bu 
pek ucuz olan suda yapılacak israfın kötülüğünü belirtmede ısrar etmiştir: “Abdest alırken az 
su kullanılmalıdır, fazlası israftır, mekruhtur yani yasaktır.”

Bu yasak, tabiatın israftan korunması mes’elesinde İslâm’ın sunduğu en vurucu, en ikna 
edici örnektir. Çünkü abdest sırasında su israfının mekruh kılınması, suyun az olması, çölde 
veya yolda bulunulması gibi yasağı “makul kılıcı” bir şarta bağlanmamıştır. Suyun çok bol bu-
lunduğu hallerde de israf mekruhtur.

Nitekim Resûlullah Efendimiz(s.a.v) bir gün Ashaptan Sa`d bin Ebî Vakkas`ı suyu bol bol 
dökünerek abdest alır halde görmüş ve ona hitaben: “Bu israf nedir ki?” demiştir. Sa`d de bu-
nun üzerine hayret dolu bir sesle: “Abdestte israf olur mu ya Resûlâllah?” diye sormuştur. Bu-
nun üzerine Efendimiz(s.a.v) Sa`d`e şu cevabı vermiştir: “Evet, akan bir nehrin kenarında bile 
abdest alsan, suyu fazla harcadın mı, israf olur.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, H.N.3645)

 Abdest alırken malayani konuşmak, abdestten hâsıl olan sevabı azaltır. Bundan dolayı 
da zaruret olmadıkça abdest alırken konuşmamak gerekir. Çünkü dünyevî lâkırdı, insanı ab-
dest dualarını okumaktan alıkoyar.

Zira Abdest alırken gerçekleşen dış temizliğin, iç temizliği ile birlikte gelişmesi için şunlar 
tavsiye edilmiştir: Eller yıkanırken kalbin de aşırı dünya sevgisinden yıkanması gerekir. Ağıza 
su alınırken, onunla boş şeyleri anmamaya azmetmelidir. Yüz yıkandığı zaman, yüzü Hak’tan 
başka şeylere çevirmemeye söz vermelidir. Ayağı yıkarken, Hak yolda bulunma gayreti pekiş-
tirilmelidir. (İbn Arabî, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, syf.431)

 Abdest almaya kalben olduğu gibi dil ile de niyet etmek ve bu niyeti abdestin evvelin-
den nihayetine kadar unutmayıp kalb de tutmak.

Niyet, bir şey yaparken onu kastetmektir. Abdest almak isteyen kimse, küçük hadesin kal-
dırılmasına niyet edecektir. Niyet, yüzün ilk cüzünü yıkamakla beraber olacaktır. Niyetin yeri, 
dil değil kalptir. Hükmü ise vacip olmasıdır. Niyetin dil ile telafûz edilmesi ise sünnet olmakla 
birlikte, şafii mezhebine göre ise farzdır.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göredir. Herkesin ni-
yet ettiği ne ise eline geçecek olan odur.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy 1; Müslim, İmare 155)

 Abdest almaya Besmele ile başlamak, her uzvu yıkarken ayrı besmele çekmek ve selef-
ten nakledilen abdest dualarını okumak sünnettir. Eğer abdest duaları bilinmiyorsa, o zaman 
Peygamber Efendimize(s.a.v) salât ü selâm getirilebir.

Bir hadislerinde Resulullah(s.a.v) buyurdular ki: “Abdesti olmayanın namazı da yoktur. Üze-
rine besmele çekmeyenin abdesti yoktur.” (Ebu Davud, Taharet 48)

 Abdestten artan suyu ayakta içmek. Ayaktayken su içmek her halükarda memnudur. 
Zemzem ve abdestin artan suyu müstehab ve mahzı şifa oldukları için ayakta içilebilir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Abdestin artan suyunda yetmiş hastalığa 
şifa vardır, bunların en küçüğü Astımdır.” (Ramuz el-Hadis, Nu:215/18)
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 Abdest alırken kimseden yardım istememek.
Yani abdest ibadetini, kimsenin yardımı olmaksızın bizzat kendi yapmaya çalışmak. Hasta-

lık gibi başkasının yardımını zarurî kılan özür hâli bundan müstesnadır.

 Abdestin sonunda kıbleye karşı ayakta olarak şehadet getirmek.
Bununla birlikte “Allahümme`c`alnî minettevvâbîne ve`c`alnî mine`l-mütetahhirîn” yani: 

“Allah`ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . .” gibi dualar ile dua 
etmek. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, A, 275)

 Abdestten sonra, vakit müsaitse veya kerâhet vakti değilse, iki rek`at nafile namaz kıl-
mak da âdabtandır.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim şu abdestim gibi abdest alır, ar-
kasından iki rek’at namaz kılar ve namazda kendi kendine(dünyevi bir şey) konuşmazsa geçmiş 
günahları affedilir.” (Ebu Dâvud, Tahâret 50)

 Abdest duaları, bizzat Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’den riva-
yet edilmiş olmasa da, selef-i salihînin bazen ilavelerde bulunarak bazen de biraz kısaltarak, 
zaman zaman daha farklı ifadelerle seslendirdikleri dualardır ve asıl itibarıyla yine Sevgili Pey-
gamberimizin mübarek sözlerine gidip dayanırlar.

Hak dostlarının dilinden dökülen ve onların engin mülahazalarının seslendirilmesinden 
ibaret olan bu içli niyazlar, okuyan kimseleri çok farklı iklimlere çeker götürür, gönüllerini en 
samimi hislerle doldurur ve içlerini ibadet aşk u şevkiyle donatırlar.

Namaz yolcuları, elden geldiğince bu duaları okumaya özen göstermeli ya da hiç olmazsa 
onların ihtiva ettiği manaları zihinlerinden geçirip o yüce duygularla Cenâb-ı Hakk’a yönel-
melidirler.

Bu açıklamalara binaen her abdest uzvu yıkanırken onunla ilgili uygun bir dua okunur.
Abdest duaları ve anlamları şöyledir:
Abdeste başlarken şu dua okunur:
(Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâ-

hil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.)
[Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslâm dinini veren, imanı ihsan eden; suyu 

temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd-ü senâlar olsun.]
Ağza su verirken:
(Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.)
[Ey Allah’ım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir.]
Buruna su verirken:
(Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.)  

[Ey Allah’ım! Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem ko-
kularından uzaklaştır!]

Yüzü yıkarken:
(Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî 

bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.)
[Ey Allah’ım! Nurunla, Evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, benim yüzümü de ağart. Düşman-

larının yüzü karardığı günde, yüzümü, günahlarımdan dolayı karartma.]
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Sağ kolu yıkanırken:
(Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.)
[Ey Allah’ım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.]
Sol kolu yıkanırken:
(Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.)
[Ey Allah’ım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme.]
Başı mesh ederken:
(Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ 

zıllü arşike.)
[Ey Allah’ım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde 

Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir.]
Kulaklar mesh edilirken:
(Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.)
[Ey Allah’ım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.]
Enseyi mesh ederken:
(Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.)
[Ey Allah’ım! Boynumu ateşten azat eyle.]
Sağ ayağı yıkarken:
(Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü)
[Ey Allah’ım! Ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit eyle.]
Sol ayağı yıkarken:
(Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Alla-

hümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.)  
[Ey Allah’ım! Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ça-
lışmamı meşkûr et. Günahımı affet. Amelimi kabul et. Ticaretimi helâl et!]

Abdestten sonra:
(Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke 

estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke 
ve Resûlüke.)

[Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, 
bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve 
Resulün olduğuna şehadet ederim.]

15. Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salavat getirmek de çok sevaptır. Pey-
gamber efendimizden mervi gelen bazı hadislerde şöyle buyurmuştur;

“Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur.” [Halebi]. “Abdestten sonra 
Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Pey-
gamberlerle haşrolur.” [Deylemi]. “Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, 
duası kabul olur.” [Ey Oğul İlmihali]



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli52 |

Okuma Parçası 
 “Dördüncü Mes’ele”

Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki: “Küre-i arzı herc ü mer-
ce getiren ve İslâm mukadderatiyle alâkadar olan bu dehşetli harb-i umûmîden elli gündür 
(şimdi yedi seneden geçti aynı hâl)3 hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun? Hâlbuki bir kısım 
mütedeyyin ve âlim insanlar, cemâati ve câmii bırakıp radyo dinlemeğe koşuyorlar. Acaba 
bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?” dediler. 
Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.
Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dâiresinden ve cesed ve hâne 

dâiresinden, mahalle ve şehir dâiresinden ve vatan ve memleket dâiresinden ve küre-i arz ve 
nev-i beşer dâiresinden tut tâ zîhayat ve dünya dâiresine kadar, birbiri içinde dâireler var.

Herbir dâirede, herbir insanın bir nev’i vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dâirede, en bü-
yük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra va-
zife bulunabilir. Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük mâkûsen mütenâsib vazifeler bulunabilir.

Fakat büyük dâirenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dâiredeki lüzumlu ve ehemmiyetli hiz-
meti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyâni ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermâye-i hayatını boş yerde 
imhâ eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve ba’zan bu harb boğuşmalarını 
merak ile ta’kib eden, bir tarafa kalben tarafdar olur. Onun zulümlerini hoş görür. Zulmüne 
şerik olur.

Birinci noktaya cevab ise: Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hâdise ve bu zemîn 
yüzündeki hâkimiyet-i âmme da’vasından daha ehemmiyetli bir da’va, herkesin ve bilhassa 
Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir da’va açılmış ki: Her adam, eğer Alman ve 
İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek da’vayı kazanmak için bilâtereddüd 
sarfedecek. İşte o da’va ise, yüz bin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev’-i beşerin yıldızları ve 
mür- şidlerinin müttefikan, kâinat sâhibinin ve mutasarrıfının binler vaad ve ahdlerine istinâ-
den haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki:

Herkesin, îman mukâbilinde bu zemîn yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâkî 
ve dâimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek da’vası başına açılmış.

Eğer îman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâu-
nuyla çoklar o da’vasını kaybediyor. Hatta bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan 
yalnız birkaç tanesi kazandığını sekerâtta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler.

3 Parantez içindeki not,1946 senesine aittir.
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Acaba bu kaybettiği da’vanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir 
mi? İşte o da’vayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o da’vayı kaybettir- me-
yen, hârika bir da’va vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî 
mâlâyâniyat ile iştigal etmek, tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risâle-i Nur Şâkirdleri; her 
birimizin yüz derece aklımız ziyâde olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzımdır diye kanaatı-
mız var. (Asay-ı Musa, Dördüncü Mes’ele)
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NAMAZ ADABI

“Namazı dos doğru kılarlar.”  
(Bakara Sûresi 3)

 Namazda içi ve dışı ile bir sükûnet, bir huzur, sevinç ve içtenlikle Allah’a ibadet duygu-
su içinde bulunmak suretiyle namaza başlamak.

Cemaatle namaz kılacak olan kişinin, kametin tamamlanmasından sonra farz namaz için 
ayağa kalkması sünnettir. Şafii mezhebine gore “Hayye ale’l-felah”; Hanefi mezhebine göre 
ise “Hayye ala’s-salah” dendiği zaman ayağa kalkmak sünnettir. (Mehmet Keskin, Şafii İlmihali, 
syf.160)

 Namazda bol elbise giyilmelidir. Namazın şartlarından birisi de setr-i avrettir. Setr-i av-
retin tam olarak sağlanabilmesi için elbisenin şeffaf olmaması ve vücud hatlarını belli etme-
mesi gerekir.

 Namaz kılarken giyilen elbiselerin temiz olmasına azami riayet etmek, namazın sela-
meti açısından önem arz etmektedir. Günlük hayatta insanlar arasına çıkılamayacak türden 
elbiselerle mümkün mertebe namaza durulmamalıdır.

Namazda müstehab olan mu’tad elbisedir. Yani başkasının yanına da giyilerek çıkılabilen 
elbisedir. Gecelik ve pijamalar, evde giyilen mu’tad elbiseler olduğuna göre, onunla namaz 
câiz olur. Fakat evlâ olan pijama ve geceliklerle namaz kılmamaktır. Çünkü temiz olmama ih-
timali mevcuttur.

Ayrıca üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve kıyafeti dağınık pejmürde bir hal-
de bırakmamak gerekir.

Hz.Ömer(r.a) pislik ve kirden sakınılmayan hizmet elbisesi ile namaz kılmakta olan bir kim-
seyi görünce ona hitaben: “Seni bâzı kimselere göndersem bu elbise ile gider misin?” diye 
sormuş; o da, “Hayır” deyince: “Cenâb-ı Hak, kendisi için süslenilmeğe en lâyık olandır.” buyur-
muştur.

Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Hulusi ağabey bu hususta şu hatırayı nakleder: 
“Hz. Üstad temizliğe çok dikkat ederdi. Her zaman, bilhassa Barla da iken üst üste iki çorap giyerdi. 
Namaza duracağı esnada üstteki çorabı çıkarır öyle namaza dururdu.”

 Namaz kılarken; kıyam ve rükû`da secde yerine; secdede burnun iki yanına; oturuşlar-
da kucağa ve selâm verirken de sağ ve sol omuz başlarına bakılması sünnettir.
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 Kendini namaza verebilmek gibi faydalı bir sebebe dayanmaksızın gözleri yummak; göz-
leri semaya doğru kaldırmak veya sağa-sola bakmak veya boynunu çevirerek sağa-sola bakmak 
mekruh olmakla birlikte; göğsünü kıbleden başka bir yöne çevirmek ise namazı bozar.

 Namazda iken esneme, gerinme, öksürük ve geğirme gibi davranışları mümkün mer-
tebe gidermeye çalışmalıdır. Namazda esnerken ağzını tutmak adaptandır. Ağzını tutmak, 
dişleri dudakları arasında sıkmakla olur. Bu şekilde esnemeyi engellemek mümkün değilse kı-
yamda sağ elin tersini, sair rükünlerde de sol elini ağzına koyarak esnemeyi gidermeye çalışır.

Bir Hadîs-i şerîfte: “Cenâb-ı Hak aksırmayı sever, esnemeyi ise kerih görür. Esneyen kimse elin-
den geldiğince ona mâni olmaya çalışsın, hah hah diye ses çıkarmasın, elini ağzına koysun.” bu-
yurulmuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII, 165)

 Namazda, bedeni ve elbisesiyle oynamak(etek toplamak, eşarp düzeltmek, pantolonu 
çekmek gibi); parmakları çıtlatmak veya çıtlayacak şekilde sıkmak, hoş bir kokuyu kasdi olarak 
koklamaya çalışmak, tükürmek ve serinlemek maksadıyla eliyle yelpazelenmek gibi hareket-
ler mekruhtur.

Ayrıca sıklıkla yapılagelen davranışlardan olan, namazdan önce veya namaz içinde göm-
leğin kollarının dirseklere doğru toparlanması suretiyle kollardan yukarıya doğru katlanması 
da mekruhtur.

Ancak ter veya yüzü rahatsız eden toprağı silmek gibi bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir hare-
keti yapmak ise mekruh değildir.

Buna göre namazın kemâli, ruhen ve bedenen huşû’ ve sükûnet bulmak ve dünyevî işler-
den kalben alâkayı kesmek ile olduğundan bu gibi işler mekruh görülmüştür.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, dışardan bakan bir insana “namaz kılmı-
yor” zannı verecek kadar çok iş ve hareket yapmaktan şiddetle kaçınmak gerekir. Zira böyle 
bir durumun vuku bulması, namazın sıhhatine engel olmakla birlikte, kılınan namazı bozmak 
suretiyle ifsad eder.

Hadîs-i şerîf’te de: “Allah Teâlâ sizin namazda oynamanızı hoş görmez” buyurulmuştur.

 Yalnız başına namaz kılındığında, rükû ve secde tesbihlerini üçten ziyade yapmak, fazi-
letli sünnetlerden olmakla birlikte; rükûda veya secde de tesbihleri terk etmek veya üçten az 
okumak ise mekruhtur.

 Namazda özürsüz olarak bir yere dayanmak, sağa veya sola doğru meyletmek ve yine 
özürsüz olarak bir veya birkaç adım yürümek, namazın mekruhlarından addedilmiştir.

Ancak oturarak veya yaslanarak, uyumak veya bayılmak fiili gerçekleşmesi durumunda, 
namaz bozulur.

 Tembellik eseri yanında takke taşımayı bir külfet sayarak veya başını örtmeyi ehem-
miyetsiz görerek başı açık namaz kılmak mekruhtur. Takke takıp, Sarık sararak Namaz kılmak, 
fazileti bol sünnetlerdendir.

Hz.Rükâne(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu naklediyor: “Takke üze-
rine sarık sarmak, müşriklerle aramızdaki farktır. Onu saran kimseye, her dolaması için, bir nur 
ihsan olur.” (Ramuz, c.1/223-15) Başka bir hadislerinde Resûlullah(s.a.v): “Sarık sarın da hilmi-
niz(vakarınız) ziyadeleşsin!” buyurdular. (Mecma’uz-Zevâid, 5/19) Hz. Peygamber(s.a.v) Abdur-
rahman bin Avf’in başına sarığını sardı ve arka tarafından dört parmak miktarında sarkıtıverdi 
ve: “İşte sarığını böylece sar. Çünkü böyle yapmak, daha açık ve daha güzeldir.” (Ebu Dâvud, 
Libâs 24)
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Allah’ın Resulü(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak 
kılınan yetmiş rekâttan daha hayırlıdır” (Deylemi, Taç c.1 s.169)

 Kıyam, rükû ve secde hallerinde, elleri konulması gereken yerler üzerine koymamak(kı-
yam halinde elleri yanlara salıvermek gibi); dizleri yere koymadan önce elleri yere koymak ve 
secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak, kılınan namazın faziletini azaltan mekruh 
davranışlardandır.

 Cemaatle namaz kılarken safları sık ve düzgün tutmak, namazın tamam olmasını sağ-
layan hususlardandır.

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: “Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayı-
nız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın girebileceği 
boşluklar bırakmayınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayan-
lara Allah nimetlerini lutfetmez.” (Ebû Dâvûd, Salât 93-98). Başka bir hadislerinde ise Efendi-
miz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Saflarınızı doğru tutun ki, kalplerinize nifak girmesin.” (İbni Mace, 
Müslim ve Nesai)

 Cemaatle Namaza dururken, öncelikle en ön safları doldurmak gerekir, yaşlılar var diye 
arka saflarda durmamalıdır. Birinci safa sıkışma imkânı varken, ikinci safta durmak mekruh-
tur. Ayrıca cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durup imama uyması da mekruhtur. 
Cemaat sevabını alamaz. Ancak saflar arasında duracak bir yer bulamazsa, o zaman kerahet 
olmaz.

Hz.Peygamber(s.a.v) buyurdular ki: “En hayırlı saf ilk saftır. İlk safın fazileti bilinseydi, ora-
ya geçmek için kur’a çekilirdi. Allah ve melekler ilk safta namaz kılanlara, salât ve selam eder.” 
(Buhârî, Ezân 9; Müslim, Salât 129)

 Namazda Huşu; aslı kalp’te, tezahürü beden de olmak üzere ikisini de içinde bulundu-
rur. Kalbe ait tarafı, Rabbin azamet ve celâli karşısında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi, 
Hakk’ın emrine baş eğdirip söz dinlettirecek ve Allahtan başka bir şeye yönelmeyecek şekilde 
kalbin son derece bir saygı hissi duymasıdır.

Beden ile ilgili yönü de, vücut urganlarında bu duygunun belirlenmesiyle bir sakinlik ve 
sükûnet meydana gelmesi, gözlerin önüne, secde yerine bakıp, sağa sola, şuna buna iltifat 
etmemesidir.

İçinde huşuyu barındıran namaz, Kur’an’da, kurtuluşun anahtarı olarak gösterilmiştir. “Na-
maz huşu sahiplerinin dışındakilere ağır gelir.” (Bakara, 2/45) mealindeki ayette huşu, namazın 
çekirdeği olarak gösterilmiştir. “Muhakkak ki, iman edenler kurtulmuştur. Onlar öyle kimseler-
dir ki, namazlarını huşu ile kılarlar” (Mü’minun, 23/1-2) mealindeki ayette ise huşu namazın bir 
meyvesi olarak gösterilmiştir.

Bayram Yüksel ağabey hatıratında mevzu ile ilgili olarak Bediüzzaman hazretlerinden şu 
hatırayı nakletmiştir: “Üstadımız namazı çok huşu içinde kılardı. Sureleri okurken tane tane okur-
du. Namaza dururken tam huzura vardığında, niyet ederken, “Allah u Ekber” dediği zaman bizler 
arkasında korkardık. Mübalağa olmasın, ahşap bina sarsılırdı.” (Son Şahitler, c.3, syf.31)

 Namaz kılarken sallanmayı, başını ve gözünü emredilen sınırların dışına çevirmeyi; 
Efendimiz(s.a.v) men etmiş; bu tür hareketlerin namazın sıhhatine engel olacağını belirtmiştir.

Ümmü Ruman(r.anha) demiştir ki; Namaz kılarken sallanıyordum. Ebû Bekir (r.a) gördü, 
beni öyle bir azarladı ki, az daha namazdan çıkacaktım. Sonra da dedi ki: Resulullah’ı dinledim, 
şöyle buyuruyordu: “Herhangi biriniz namaza durduğunda her tarafı sakin olsun, yahudiler gibi 
sallanmasın. Zira namazda azaların sükûneti namazın tamamındandır.” (Alusî, Tefsir, XVIII, 3)
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Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kul, namazda sağa sola dönmedikçe Allah o kula 
rahmetini yöneltir. Kul, sağa sola döndüğünde Allah rahmetini ondan başka yere çevirir.” (Ebu Dâ-
vud 909). 

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Namazda sağa sola bak-
mak, şeytanın kulun namazından çaldığı şeydir.” (Buhari 718). 

Diğer bir hadislerinde ise Hz.Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bazı kimselere ne olu-
yor ki namazda gözlerini göğe kaldırıyorlar? Ya onlar bundan vazgeçerler veya gözleri kör olur.” 
(Buharî 717; Müslim 428-429)

 Büyük camilerde ayaklar ile secde yeri arasından; küçük camilerde ise ayaklar ile kıble 
duvarı arasından geçmek; namaz kılanın namazının sıhhatine engel olmamakla birlikte, belir-
lenen sınırları aşıp namaz kılanın önünden geçen kişi için ehemmiyetli günahlardan sayılmış-
tır. Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Ancak önünde bir perde, ağaç, direk benzeri 
bir engel bulunursa, bu geçme fiili mekruh olmaz.

Peygamber efendimiz(s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki; “Namaz kılanın önünden 
geçmenin günahını bilen, geçmeyip yüz yıl durmayı tercih eder.” (İbn-i Mace)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını kat’edip 

geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ُاَللُّٰهمَّ اْقَطْع اَثـََره demiş. Ondan sonra çocuk 
daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. (Mektubat, 19.Mektub)

 Uyuklayarak namaz kılmak, namazın mekruhlarından sayılmıştır. Zira İnsan bu durum-
dayken kıraati doğru yapıp yapmadığından emin olamaz.

Hz.Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Biriniz namaz kılarken uyuklarsa, uykusu dağılın-
caya kadar yatsın. Zira uyuklayarak namaz kılarsa; istiğfar edeyim derken belki kendine söver.” 
(Buhari, 609; Müslim, 786)

 Yemeğin hazır bulunduğu bir vakitte namaz kılmak ve tuvalet ihtiyacı olduğu halde 
namaz kılmak mekruhtur. Çünkü bu durumdayken namaz hakkıyla eda edilemez.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Yemek hazırken veya büyük ya da küçük 
abdest sıkıştırır vaziyetteyken namaz olmaz.” (Müslim, 560). 

Başka bir hadislerinde ise Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Birinizin önü-
ne akşam yemeği getirildiğinde, namaz için kamet getirilmiş olsa da önce yemeğini yesin, acele 
etmesin. Yemeğini bitirdikten sonra kalkıp namazını kılsın.” (Buhari, 642)

 Namazdayken, dişlerin arasında kalan yemek artıklarını yutmak mekruhtur. Böyle bir 
mes’eleye mahal vermemek için de, namazdan önce ağzı çalkalamak veya misvak kullanmak 
suretiyle ağzı temizlemek gerekir.

Dişlerin temizlenmesi için kullanılan sivâk veya misvağın İslâmda taabbudi bir yönü de 
vardır. Hanefîlere göre, misvakla dişleri temizlemede abdestin, Şâfiîlere göre ise namazın sün-
netlerindendir. Böylece her gün düzenli bir şekilde her abdest alındığında veya her namaz 
vaktinde, namazdan önce dişlerin de temizlenmesi amaçlanmıştır.

Hz.Âişe`den(r.a) nakledildiğine göre, Rasûlullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Misvak kulla-
narak kılınan namazın, misvaksız namaza üstünlüğü yetmiş kattır.” (Ahmet b.Hanbel, Müsned, 
6/272)

Başka bir hadiste Peygamberimiz(s.a.v); “Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, onlara 
her namazda misvak kullanmalarını emrederdim” buyurmuştur. (Buhari, Cuma 8)
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 Kılınan namazın sevab ve faziletini azaltan, namazın belli başlı mekruhları;
• Verilen bir selamı el ile veya baş işareti ile almak.
• Zammı sureyi rükuda tamamlamak. Şayet fatihayı tamamlarsa namaz bozulur.
• İmamdan önce rükua veya secdeye gitmek ya da imamdan önce rüku ve secdeden 

kalkmak.
• Rükünler arasındaki tekbirleri vakitlerini geçirerek söylemek.
• Namazı, huzuru bozup kalbi meşgul edecek şeylerin bulunduğu yerlerde kılmak.
• Yanmakta olan sobaya, ocağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak.
• Mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, mezbahanelerde namaz kılmak.
• Başın etrafına mendil gibi bir şey ile bağlayıp, başın tepesini açık bırakmak.
• Yakınında veya ön tarafında; insan veya hayvan resimleri, büst gibi canlı varlık şekilleri 

bulundurmak suretiyle namaz kılmak.
• Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılmak.
• İkinci rekâtta, birinci rekattan önceki bir sure veya ayeti okumak. Mesela, birinci rekât-

ta Kevser, ikinci de Maun suresini okumak.
• Cemaat hazır iken, tek başına ayrı bir şekilde namaz kılmak.
• Namazın herhangi bir farzını eksiltmemekle birlikte, namazı çabuk kılmak.
• Cemaat ile kılınan namaz da, İmam’a uyan cemaatin “amin” demek dışında, namazda 

sesini yükseltmesi.
• Birinci teşehhüdü uzatmak. İlk teşehhüdü, son teşehhüdün sonundaki duları okumak 

suretiyle olsa dahi uzatmak mekruhtur.

 Namazın sıhhatine engel olmak ile birlikte, namazı bozmak suretiyle ifsad eden 
belli başlı hal ve durumlar;
• Konuşmak; bir mana ifade etsin veya etmesin, iki harf veya bir mana ifade eden bir 

harfi söylemek.
• Namaz esnasında, abdesti bozan hallerden birinin vuku bulması.
• Gülmek ve üflemek.
• Manayı bozacak bir şekilde Fatiha suresini, diğer sure veya ayetleri yanlış olarak okumak.
• Vücuda, elbiseye veya namaz kılınan yere necaset bulaşması.
• İlk oturuşta yanılarak selam vermekle namaz bozulmaz. Göğsünü kıbleden çevirme-

miş ve konuşmamış olmak kaydıyla, kalkıp namazına kaldığı yerden devam edebilir.
• Secdede iken, ayakların havada olması.
• Kasten, bir anlık dahi olsa avret yerinin açılması, namazı bozar. Yalnız farkında olma-

dan avret yeri açılır ve aynı anda örtülürse namaz bozulmaz.
• Bile bile bir rüknü eksik bırakmak. Mesela, rükû’u tam yapmadan doğrulmak.
• Kasten, rükû ve sücud gibi bir rüknü fazla yapmak. Ancak, fatiha ve teşehhüdü tekrar-

lamak ise namazı bozmaz.
• Niyet veya namazın şartlarından birinde şüpheye düşmek.
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Namazın Vaktin Evvelinde Kılınması

 Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez uhrevi bir sermaye olduğu anlaşılıyor 
ki, her namaz vaktinde âlem-i İslam denilen muazzam camide yüz milyondan fazla cemaat-i 
Kübra namaz kılıyor. O cemaate dua ediyor. Bizi doğru yola hidayet eyle diyor. Her biri umum 
cemaate hem şefaatçi, hem duacı oluyor.

O vakit namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan mîrî ve askeri kazanına kara-
vanasını götürmeyen, tayinatını alamadığı gibi, Belki cemaat-i kübranın manevi matbahında 
kaynayan erzakını alamaz. Belki namaza iştirak ile o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla 
ve dualarına âmin demek olan namazı vaktinde kılmakla olabilir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v), Allah’ı en çok razı eden amelin vaktin evvelinde kılınan na-
maz olduğunu müteaddit hadislerinde ifade etmişlerdir:

“Namaz vakti nerede girerse hemen kıl. Çünkü fazilet vaktin evvelindedir.”
“Namazın ilk vakti Allah’ın rahmetine vesile olur, son vakti ise Allah’ın afvına vabestedir.”
“İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bula-

mazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı.
Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cema-

atle kılmaya gelirlerdi.” (Buhârî, Ezân 9, 32; Müslim, Salât 129, 131)
Talebelerinin dilinden, Asrımızın büyük islam âlimi Bediüzzamandan hazretlerinden mev-

zu ile alakalı birkaç hatıra nakledelim:
Abdurrahman Akgül ağabey, mevzu ile ilgili hatırasını şöyle anlatır: Son mahkeme sıra-

sında, akşam namazının vakti girdi. Bediüzzaman ayağa kalkarak “Ben namaz kılacağım. Biz 
buraya namazın hukukunu müdafaa etmek için geldik” dedi. Hâkim : “Kaza edersin” diye cevap 
verdi. O da “kaza olmaz, ben namaz kılacağım” diye ısrar etti ve yürüdü. Sonra savcı bana işaret 
etti. Ben koluna girdim, kalem de namazını kıldı. (Son Şahitler 3.Cild s. 143)

Bayram Yüksel ağabey de bu konudaki hatırasını şöyle anlatır: Üstad namaz vaktine çok 
dikkat ederdi. Namazı vaktinde kılardı. Mesela: Isparta’dan çıktığımızda Emirdağı’na beş daki-
ka sonra varacak olsak bile Üstadımız kış, fırtına bile olsa beklemez, hemen namazını vaktinde 
kılardı. (Son Şahitler 3.Cild s.31)

Namazın Cemaatle Kılınması

 Âlem-i İslâmiyetin en acip harbi olan Bedir Harbinde, namaz vaktinde cemaatten his-
sesiz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber mücahidlerin yarısı silâhını bırakıp cema-
at hayrına şerik olmak, iki rek’at sonra onlar da hissedar olsun diye Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü 
Vesselâm bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır.

Madem harpte bu ruhsat var. Ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde, o sünne-
te riayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı mutlakın böyle bir 
işaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh ve canımızla ittibâ ediyoruz. (Emirdağı Lahikası II, 
Üstadın Sondersi)

Cemaate devam etmek, Cemaatle Namaz kılmak; kıyamet gününde Allahın gazabının 
dinmesine sebep olacak ehemmiyetli bir sünnet-i Müekkededir. Aynı zamanda Peygamber 
Efendimizin(s.a.v) sünnetlerinin en kuvvetlisidir.

Nitekim bir Hadis-i Kudsi de şöyle buyurulmuştur: “Kıyamet gününde kullarıma azap etmek 
istediğimde, Cemaatle Namaz kılanlar, Kuran okuyanlar, İslam içinde bulunup birbirine sevgi bes-
leyenler, seher vaktinde tövbe ve bağışlanma dileyenleri görünce gazabım diner.”
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Resul-i Ekrem efendimiz(s.a.v), cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 27 de-
rece daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 42) Bir başka hadis-i 
şerifte ise “İki kişide olsa birlikte namaz kılmak yalnız başına kılmaktan efdaldir. Cemaat ne kadar 
çoğalırsa kılınan namaz Cenab-ı Hak yanında o kadar sevimli olur.” buyurmuşlardır. (Bezzar, Ta-
berâni, Mecma’uz Zevâid)

 Cemaatte İmametin başlıca şartları; Müslüman ve akil-baliğ olmak, erkek olmak, kur’an 
okuyabilnek ve özürden uzak olmaktır. Bu şartları haiz olmayanlar imam olamazlar.

 Cemaat arasında imamete en uygun olan, sünneti en iyi bilen (fıkhi bilgisi en çok olan) 
kimsedir. Bunda eşit olsalar, kıraati daha güzel olandır. Bunda da eşit olsalar, takvası daha çok 
olandır. Eşitlik devam etmesi durumunda, imamet vazifesi yaşta büyük olanındır. Bununla bir-
likte, cemaat fertleri arasında ev sahibi veya o yerin görevli imamı bulunursa, bunlar tercih 
olunurlar. Aranan vasıfları toplamış olmasalar bile yine tercih edilirler. Ayrıca başkasının evin-
de imam olacak kimse, ev sahibinin izni ile imamlık yapar.

 Erkeklerin kadınlara ve henüz büluğ çağına ermemiş çocuklara uyup namaz kılması 
caiz olmadığı gibi; Kur’an okuyabilenin okuyamayan kimseye; elbisesi temiz olanın elbisesi 
kirli olana; özrü olmayanın özürlüye uyması da caiz değildir. Ancak özürleri bir olanların bir-
birlerine uymaları caizdir. Bunun yanısıra kadının kadına imamlığı sahihtir. Eğer kadınlar kendi 
aralarında cemaatle namaz kılacak olurlarsa, imam olacak kadın, bir karış kadar önde durur ve 
diğer kadınlarda her iki tarafında saf tutarlar.

 Mezhep farklılığı imama uymaya engel değildir. Yeter ki imam olan zat, namazın şart-
larına ve rükünlerine riayet etsin. Müslümanların fıkıh bakımından mezhepleri değişik olsa da, 
esasta bir olduklarından birbirlerine uyabilirler.

Şu kadar var ki, bir kimse kendi mezhebine göre namazı bozacak bir şeyin böyle bir imam-
da bulunduğunu görüp bilirse, ona uyması sahih olmaz. Bir Hanefinin, burnundan kan aktığı 
halde abdestini yenilemeden imamlığa geçen bir şafiye uyması gibi.

 İmam olan zat, cemaate sıkıntı verecek şeylerden sakınmalıdır. Bir imamın kıraati veya 
teşbihleri cemaati usandıracak derece de uzatması uygun değildir. Burada sünnetin en az 
olan derecesi ile yetinmelidir.

İmamın, cemaatin rükû ve secde tesbihlerini ve teşehhüdü sünnet üzere tamamlamaları-
na meydan vermeyecek bir surette acele etmesi de mekruhtur. Cemaatin yetişmesi için, ima-
mın rükûu uzatması da ayrıca mekruhtur.

Namazda Ta’dil-i Erkan

 Tadil-i erkân; namazda rükû, rükûdan sonra ayakta durma, secde ve iki secde arasın-
daki oturmanın hakkını vererek, her bir rüknünün sükûnet, vakar ve itminan içinde yerine 
getirilmesi, acelecilik ve çabukluk gösterilmemesi demektir.

Diğer bir ifadeyle, tadil-i erkân; namazın içindeki rükünleri usul ve adabına uygun olarak 
yerine getirmek demektir. Bunun için hususen, rükuda, rükudan doğrulunca, secdede ve iki 
secde arasında vücudun bir müddet hareketsiz kalması şarttır.

Ta’dil-i erkân’a riayet’in ölçüsü, rüknler arasında Sübhânallah diyecek kadar durmaktan 
ibarettir. Buna göre, meselâ rükûdan doğrulduktan sonra dimdik ayakta durup, en az sübhâ-
nallah diyecek kadar beklemek ve daha sonra secdeye gitmek, secdeler arasında da en az 
sübhânallah diyecek kadar oturmak gerekmektedir.
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Bediüzzaman Hazretleri, Bakara suresinde mevzu ile alakalı bir ayetin tefsirini, nur risalele-
rinden birinde şöylece izah etmiştir:

S- ُيَصلُّوَن kelimesine bedel, itnablı يُِقيُموَن الصََّلوَة nin zikrinde ne hikmet vardır?
C- Namazda lâzım olan ta’dil-i erkân, müdavemet, muhafaza gibi ikamenin ma’nalarını 

müraat etmeye işârettir. (İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi, Âyet 2)

 Tadil-i erkâna uyulmak suretiyle namazın eda edilmesi, farzdır. İmam Mâlik, İmam Şâ-
fiî, Ahmed b. Hanbel, İmam Ebû Yûsuf gibi fukahanın çoğunluğu ta’dîl-i erkânın farz olduğu 
görüşündedirler. Riayet edilmemesi halinde namaz bâtıl olur ve ta’dîl-i erkâna riayet ederek 
yeniden kılmak gerekir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “İnsan namazını güzelce kılar, rükû ve secde-
lerini tam ve itidal üzerine yaparsa namaz ona şöyle der: “Sen beni nasıl koruduysan Allah da seni 
korusun.” Şayet namazı kötü kılar rükû ve secdelerini eksik ve noksan yaparsa, bu sefer şöyle der: 
“Sen beni nasıl zayi ettiysen Allah’ta sana öyle yapsın.”

Peygamberimiz(s.a.v) diğer bir hadisinde de Ebu Hureyre‘nin rivayetine göre şöyle sor-
muştur: “Size namaz hırsızından haber vereyim mi?” Ver ya Resulallah. “Namaz hırsızı, namazın 
rükûunu, sücudunu noksan yapan, hakkıyla yerine getirmeyen kimsedir. Böyle bir kimsenin na-
mazı, eski bir elbise gibi büzüştürülür ve yüzüne vurulur.” buyurmuştur. (Bihar, 84/257/55)

Ebû Hureyre’nin(r.a) rivâyetine göre bir gün Hz. Peygamber(s.a.s) mescide girdi. O arada bir 
adam daha mescide girdi ve namaz kıldı. Sonra Hz. Peygambere gelerek selâm verdi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber: “Dön ve namazını kıl; çünkü sen namaz kılmadın” buyurdu. (Buhârî, 
Eymn 15; Tirmizî, Salat 110)

Bir başka hadisinde Hz.Peygamber(s.a.v): “Rükû ve secdeleri tamamlayın” buyurmuştur. (Bu-
harî, Eymân, 3; Müslim, Salât, III; Nesâî, Tatbîk, 16, 60). Diğer bir rivâyette de “Rükû ve secdelerini-
zi güzel yapın” (Ahmed b. Hanbel Müsned, II, 234, 319, 505) buyurulmuştur.

Hz. Peygamber(s.a.s) namaz kılarken rükûyu tam yapmayan, secdeye de yatıp kalkan bir 
adamı görünce: “Şu adam bu hali üzere ölse Muhammed milleti dışında ölmüş olurdu” buyurdu. 
(Buhârî, Ezan 119; Nesâî, Sehv, 66; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 384)

Ayrıca Hz.Peygamber(s.a.v) ahirette kişinin ilk sorguya çekileceği ibadetin namaz oldu- ğunu 
haber vermektedir. Eğer namazı düzgün ise felah bulmuş, kurtulmuştur. Eğer namaz konusunda 
başarısız olmuş ise, hüsrana uğramıştır. (Tirmizî, Salât 188)

Hulusi ağabey, Barla Lahikasındaki bir mektubunda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden şu 
çok önemli tavsiyeleri nakletmiştir: 

Ümit ve iman gibi pek âli sermayemiz var. Hoca efendi hazretlerinin âli tavsiyeleri:
Beş vakit namazını tâdil-i erkânla kıl. Yani, başka ibadete gücün yetmez. Namazın niha-

yetindeki tesbihleri yap. Yani, başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebâiri terk et. 
Çünkü sagairi arayacak zamanda değiliz. İttibâ-ı sünnet et. Zira bu zamanda arkasında gidile-
cek ve harekâtı taklide değer, saf, hâlis ve muhlis bir hâdi-ki, o da seni yine bu yola götürecek-
tir-maalesef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır; fakat kömürle elması kim fark 
edecek? Öyleyse, sen çalış, ondan daha iyi kılavuz bulamazsın. (Barla Lahikası)

 Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Evet, yirmi-otuzdan ancak 
bir-ikisi tâdil-i erkân ile namazını kılanlar içinde Risale-i Nur şakirtlerinden kırk ellisi umumen 
bilâistisna mükemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki; 
Nur şakirtleri, ef’alleriyle bu dersi verdikleri gibi, kalblerindeki kuvvetli tahkikî imanlarıyla dahi 
buradaki ehl-i imanı ehl-i dalâletin evham ve şübehatından kurtarmalarına medar çelikten bir 
kale hükmüne geçeceğini rahmet ve inayet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz. (13.Şua’dan istihraç)
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Üstadımızın Mezkûr açıklamalara iktifaen, Mahşerde Risale-i Nur Talebelerinin Bayraktarı 
İslamköy’lü Hâfız Ali Efendiden (r.a) istihraç bir hatırayı naklediyoruz:

İslamköylü Saatçı Hasan Ergünal ağabeye hitaben “Kardeşim! Ben bugün kabristanı ziya-
rete gittim. Gördüm ki; çoluk çocuk meşgalesiyle, rızık toplamak, kazanmak dolayısıyla, kese-
lerine, torbalarına âhiret azığı olarak bir şey yapamamışlar. Öyle vaveylâ ediyorlardı ki... Ben o 
acıyı gördüm, dağlara kaçsam unutamayacağım...”

Hocam bunları anlatırken ağlıyordu… Siz insan ölünce kurtuluyor zannetmeyin. Nasıl bu-
rası bir âlemse, o kabir de öyle bir âlemdir. Adem ve yokluk yoktur... Hadisenin gerçekleştiği 
zaman dilimi(maddi ve manevi) ile hali hazır yaşadığımız zaman tefekkür edildiğinde, manevi 
kurtuluşumuzun pek te kolay olmadığı aşikâre olacaktır.

Zira eskiye nazaran, her geçen gün katmerleşerek çoğalan Dünyevi hayatın gıllu gışı içeri-
sinde -namaz kılmayanlar mevzubahis değil- mü’min olan Müslümanların, günlük namazları-
nı kılarken ki ciddiyetsizlikleri ve tadil-i erkâna riayet etmeden kıldıkları namazlarının, sebebi 
necatları olamayabilir ihtimali bile, düşünen insanlar için telafisi mümkün olmayan bir ibret 
vesikasıdır. Demek nur talebeleri, tadil-i erkân ile namaz kılınması mevzusun da da, manen 
vazifedar olduklarını, mezkûr açıklamalara istinaden söylemekte bir beis görmüyoruz.

Namaz Tesbihatı

 Namazı ister cemaatle kılalım, isterse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra 
tesbihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Allah’ı zikretmek ve tesbih etmek, yani noksanlıklardan 
yüce tutmak ve şükretmek namazın özüdür.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle tesbîhâtta otuz üçer defa tekrar edilen “Sübhanallah”, “Elhamdü-
lillah”, “Allâhu ekber” ve “Lâ ilâhe illâllah” mübarek kelimeleri namazın çekirdekleri hükmündedir.

Bu kudsî çekirdeklerin namazın içinde de yer alışı, manevî hayatımız için ne büyük önemi 
bulunduğunu anlatmaya yeter. Nitekim Resulullah (asm) Efendimiz: “Bizim namazımız tesbîh, 
tekbir ve Kur’ân’ı okumaktan ibarettir; onda dünya kelâmı konuşulmaz!” buyuruyor. (Nesâî, Ki-
tab’us-Sehiv 20)

Bedîüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunması sünnet olan tesbih, tazim, tehlil, zikir 
ve salâvat ifadelerinin, her türlü şerlerden Allah’a sığınma ve Allah’ın isimlerini zikretme duâ-
larının “tarikat-ı Muhammediye (asm) ve velâyet-i Ahmediyenin (asm) bir evradı” olduğunu, yani 
Hazret-i Peygamber’in (asm) yolu ve Sünneti bulunduğunu kaydediyor.

 Tesbihatın Ehemmiyeti: Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler(yollar) pek çoktur. Bütün 
hak tarikler Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat tarikatlerin bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmet-
li, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde, Kur’ân’dan nebean eden “acz ve fakr ve şefkat ve 
tefekkür” tarikidir.

Şu kısa tarikin evrâdı, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, 
namazı tâdil-i erkânla kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.

Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir(a.s.m) ve Velâyet-i Ahmediye-
nin(a.s.m) evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür.

Nasıl ki, risalete inkılâp eden velâyet-i Ahmediye(a.s.m) bütün velâyetlerin fevkinde dir. 
Öyle de, o velâyetin tarikatı ve o velâyet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabin-
deki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evradların fevkindedir.

Demek, tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti var. (Kastamonu Lahikası)
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Nur Ağabeylerden Namaz Tesbihatı ile alakalı bir iki hatıra…
Mustafa Sungur ağabey Hatıratında Namaz Tesbihatıyla alakalı, Bediüzzaman Hazret-

lerinden şu hatırayı nakletmiştir: Afyon’ da namazdan sonra namaz tesbihatına temasla; “Tes-
bihatta, ´Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber’ derken kalbi hüşyar bir mü’min o vakitte 
namaz kılan, tes bihat eden milyonlar mü’minler cemaatı arasına manen girer, onlarla beraber 
söyler. Hatta daha ileri gitse bütün zaman ve mekânlardaki mü’minlerle beraber olarak, ortada 
Resûl-i Ekrem(a.s.m) sağında enbiyalar, solunda evliyalar ve bütün mü’minler beraber tesbihat 
edebilir” demişti.

Evet Üstadımız defaatle, ´Benim hayatım intizamla geçmiştir´ derdi. Evet, Üstadımızın ha-
yatı, hatta her 24 saat günlük hayatı intizamlı idi. Gece ibadeti, teheccüd namazı ve mut laka 
seher vaktinde uyanık ve tesbihatta ve duada olması daimî idi. Gece evrad okuduktan sonra-
ki dua zamanı çok ehemmiyetli idi. Herhalde o zamanda bir vakti vardı ki, külliyet kesbedip 
bütün zerrat-ı kâinat namına tesbih ve tahmid ederdi. Gündüz de; yemeği, risale tashihi ve 
ziyaretçilerle sohbeti vardı ki, hep intizamlı idi. (Son Şahitler 4.Cild s.15)

Molla Hamid ağabey hatıratında Bediüzzaman Hazretlerinden şu hatırayı nakletmiştir: 
Hazretin Arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu bir me habet ve 
haşyet verirdi insana. Namazdan sonra tesbihat hakkında şu dersi vermişti bize: “Namazın so-
nunda tesbihat, namazın tohumu, çekirdekleri hükmündedir.”

Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. “Sübhanallah” derken, çok içten ve ya-
vaş bir şekilde duyardık sesini. Çok namaz kılan hocaları görmüşümdür. Fakat böyle hazin ve 
huşu içinde kılana rastlamadım. “Lailahe illallah” diye tesbihata başladığı zaman, eğer yanında 
bir tarikat ehli olsa cezbeye gelirdi. Sesi top güllesi gibi tok çıkıyordu. (Son Şahitler 1.Cild s.113)

 Tesbihatın Manası: Kamet ile farz namaz arasında “vesile duâsı” (ezan duâsı) yapmak 
sünnettir. Vesile duâsı ezandan sonra da, kametten sonra da sünnettir.

Sabah ve akşam namazlarından sonra kabir azabından, şeytan, nefis, dünya ve deccal şer-
rinden ve fitnesinden, Cehennem azabından ve sair fitne ve kötülüklerden Allah’a sığınmak 
için okunan “istiâze” duâsı -meselâ “Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr...” şeklinde devam eden 
duâ- sünnettir. Buna ilâveten okunan zikir, salâvat ve duâlar sünnettir.

Allah’tan mağfiret ve merhamet istemek; bunu yalnızca nefsimiz için değil, üzerimizde 
hakkı bulunan hoca ve üstadlarımız için, anne ve babamız için, talebe arkadaşlarımız için ve 
bütün ehl-i îman için istemek sünnettir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) için milyon kere salât u selâmda bulunmak; âl ve 
ashabına (r.a) selâm ve tebrik göndermek ve bütün bunları yaparken sınırlı sayıları aşmak, 
sınırsızlık ve sonsuzluk belirten “ağaçların yaprakları kadar, denizlerin dalgaları adedince, yağ-
murların damlaları sayısınca” ifadeleri ile salât, selâm ve bereket duâmızı çoğaltmak Sünnet-i 
Seniyye’dendir. Cennete girmeyi istemek Sünnet-i Seniyye’dendir. Ki, tesbihat yapılınca bunlar 
istenmiş olur.

 Namaz tesbihatına dair verilen efendimizin(s.a.v) müjdelerinden bir demet:
İşte; Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, denizköpüğü kadar da olsa, günahların si-

linip kaldırılmasına vesile olan tesbih cümlesi: “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velâ havle velâ 
kuvvete illâ billâh” (Tirmizî, Daavât 58)

Bir söyleme zorluğu mu var? Hâlbuki neticesi çok büyük! İşte; Peygamber Efendimizin 
(asm) müjdesiyle, Cennette bir hazine anahtarı: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh!” (Tirmizî, Da-
avât 58)

Söyleyelim. Çok zor bir söz değil! Cennette hazinelerimiz çok olsun! O ebedî hayatta fakir 
olmayalım. Dünyanın fakirliği çekilir. Ama ebedî hayatın fakirliği insanı yıkar. İşte; Hazret-i İb-
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rahim’in (a.s) ve Peygamber Efendimizin (a.s.m) müjdesiyle, Cennette ağaçlarla dolu dağlara, 
ovalara, vadilere bir ağaç daha dikmenin yolu: “Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illalla-
hü vallâhü ekber.” (Tirmizî, Daavât 59)

Unutmayalım ve ihmal etmeyelim: Bir tesbih, bir ağaç! İşte; Peygamber Efendimizin (a.s.m) 
müjdesiyle, sayısız sevabın yazılmasına, derecenin on kat yükseltilmesine, on günahının silin-
mesine ve her türlü şerden ve şeytandan korunmana vesile olan cümle: Sabah namazından 
sonra on defa: “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî 
ve yümîtü ve hüve ala külli şey’in kadir.” (Tirmizî, Daavât 63)

Azımsamayalım. Kolay elde edilen zor bir netice!
İşte; Peygamber Efendimizin (a.s.m) müjdesiyle, dünya dolusu günahlarımızın bağışlan-

masına ve bizden öncekilerin yüksek derecelerine ulaşmamıza yarayan tesbih cümleleri: “Her 
namazın ardından otuz üçer defa Sübhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu ekber demek ve he-
men sonra: ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve 
ala külli şey’in kadir’ demek.” (Müslim, Mesâcid 142) Tek bir niyet; az gayret; çok büyük netice! 
Takdir sizin!

 Tesbihatın Yapılış Şekli: Tesbihatın yapılma ve cemaatin takip etme biçimine gelin-
ce… Yaygın uygulama, bir müezzin tarafından okunurken, cemaatin de içinden okunanlara 
iştirak etmesi şeklindedir.

Efdal olan burada, müezzin okurken, bizzat içinden o ruhlu kelimelere dokunmak, yani 
telâffuz etmektir. Çünkü o kelimeler Kur’ân kelimelerindendir. Ruhludurlar, canlıdırlar, hayat-
tar cilt gibidirler; ölü ve cansız değildirler. Telâffuz ettikçe, içimizden okunanları tekrar ettikçe, 
insanın ruhunu, şuurunu, kalbini, lâtifelerini, duygularını, lisanını nurlandırırlar, ruhlandırırlar, 
feyiz verirler.

Telâffuzun koro halinde yapılması şeklinde Üstad Hazretlerinden gelen bir uygulama söz 
konusu değildir. Dolayısıyla bu yeni bir icat olur ve caiz olmaz kanaatindeyiz.

Sadece dinlemeye gelince… Bilenler için sadece dinlemek yeterli olmaz. Çünkü bir özür 
yoksa sadece dinlemekte dilin hissesi söz konusu değildir. Dolayısıyla hem kulak, hem dil olur-
sa, yani dinlerken içimizden tekrar ve telâffuz da edersek, kalbe, sırra, ruha ve duygulara tesiri 
daha güçlü olacağında şüphe yoktur.
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Okuma Parçası 
“Salat”

 

Bedenî ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek ol-
duğuna işarettir.

Evet, nasıl ki Fâtiha Kur’ân’a, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir.
Çünkü namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mah-

lûkatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şâmildir.
Meselâ secdede, rükûda, kıyamda olan melâikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvan-

ların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Namaz, kul ile Allah arasında 
yüksek bir nispet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek 
namazın şe’nindendir. Namazın erkânı, Fütuhat-ı Mekkiye’nin şerh ettiği gibi, öyle esrarı hâvi-
dir ki, her vicdanın muhabbetini celb etmek, namazın şe’nindendir.

Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde ma-
nevî huzuruna yapılan bir dâvettir. Bu dâvetin şe’nindendir ki, her kalb, kemâl-i şevk ve iştiyak-
la icabet etsin ve mi’raçvâri olan o yüksek münâcâta mazhar olsun.

Namaz, kalblerde azamet-i İlâhiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle ada-
let-i İlâhiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbânîye imtisal ettirmek için yegâne İlâhî bir vesi-
ledir. Zaten insan, medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî hayatını kurtarmak için, o kanun-u 
İlâhîye muhtaçtır.

O vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilme-
yen, ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten 
geçer. (İşaret-ül İ’caz, İman-ı Bilgayb, s.42)

Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı 
dünyeviyyeye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyyeye birtek saatini sarfetmeyen; ne kadar 
zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder.

Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabûl ederse;
hâlbuki kazanç ihtimali binde birdir.
Sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimal ile kazancı mûsaddak bir hazi-

ne-i ebediyyeye vermemek; ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan 
uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?

Hâlbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar 
ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâ-
det hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir 
cihette ibka eder.(Sözler, 4.Söz)
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Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâlik-
sin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, 
hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviyye olan bir mescide veya bir seccâdeye at.

Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmaz-
san, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde Âlem-i Misâl-
de şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin 
keyfiyyeti, o adamın kalbine ve ameline tâbidir. (Sözler, 21.Söz)
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NAFİLE İBADETLERDE ADAB

“Evlerinizde Nafile Namaz kılınız.  
Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz.” 

(Müslim 777)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef’âli, 
ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.

Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona 
ittibâa mükelleftir.

Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i iman mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab 
yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalâlettir ve büyük 
hatadır.

Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve 
nev’iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü herbir 
hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb ve 
âdetler ibadet hükmüne geçer.” (Lem’alar, 13.Lem’a)

Nafile İbadetler; Farz veya vacib namazlar dışında kalan ve Resûlullah(s.a.s)’ın kıldığına dair 
rivayetler bulunan namazlar demektir.

Nâfile ibadetler, insanı farzları edaya hazırladığı gibi, yüce Allah’a manevi yönden yakınlığa 
sebep olur. Her birinin kendine has birtakım fazilet ve sevabları olmakla birlikte, Nâfile ibadet-
leri ihmal eden farzları da ihmale maruz kalır.

Nafile ibadetler; sünnet olan nâfileler ve mendup olan nafileler olmak üzere ikiye ayrılır; 
Sünnet olan nâfile(Sünnet-i Müekkede), Allah elçisinin yapmağa devam ettiği ve ancak nâdir 
olarak yapmadığı kuvvetli işlerdir. Kimi zaman bu işleri yapmamasının sebebi insanlara farz 
olmadığını göstermektir.

Bir hadiste bu nitelikteki sünnetler şöyle belirlenmiştir: “Her kim bir gün ve gecede, farz 
namazlar dışında on iki rekât namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir ev bina edecektir. 
Bunlar şu namazlardır: Sabah namazından önce iki rekât, öğleden önce dört rekât, öğleden 
sonra iki rekât, akşamdan sonra iki rekât ve yatsıdan sonra iki rekât” (Tirmizi, Salât 189; Nesâî, 
Kıyâmül-Leyl 66; İbn Mâce, İkâme 100)

Mendup olan nâfile(Sünnet-i Gayrı Müekkede) ise, Hz. Peygamber’in bazan yapıp, bazan 
yapmadığı, kuvvetli olmayan sünnetlerdir.
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Bir hadislerinde efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Kıyamet gününde kulun hesaba çe-
kileceği ilk ameli onun farz namazlarıdır. Eğer namazları düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı 
çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan 
çıkarsa, Aziz ve Celil olan Rabbi: ‘Kulumun nafile namazları varmı, bakınız?’ der. Farzların eksiği 
nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.” (Tirmizi, Salat 188)

 Sabah namazının farzından önce kılınan iki rek’atlık sünnet:
Bu namaz en kuvvetli bir sünnettir. Hz.Peygamber(s.a.v), sabah namazının iki rekâtı gibi 

başka hiç bir nâfile namaza devam etmemiştir.
Başka bir sünnet kaza edilmezken, sabah namazını kılamayan kişi aynı gün zevalden önce 

onu kaza ederken, sünnetini de birlikte kılar. Diğer yandan ikinci rekâtta bile imama yetişebi-
leceğini anlayan kimse önce sünneti kılar, daha sonra imama uyar.

Hz.Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sizi atlar kovalasa da sabah namazının iki rekât 
sünnetini terk etmeyin.” (Ahmed b. Hanbel, II, 405)

Başka bir hadislerinde ise efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Sabah namazının iki rekât 
sünneti, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” (Müslim, Misâfirîn 96)

 Teravih namazı:
Bu namaz erkek ve kadın için müekked bir sünnettir. Çünkü terâvih namazına hem Hz.Pey-

gamber(s.a.v), hem de ondan sonra raşid halîfeler ve ashab-ı kirâm devam etmişlerdir.
Terâvih namazı tek başına kılınabilir, fakat cemaatle kılınması daha faziletli olup sünnettir. 

Çünkü Resûlullah(s.a.s), Ramazanın üçüncü, beşinci, yedinci ve yirminci gecelerinde bu nama-
zı mescitte cemaatle kılmıştır. Sonra müminlere farz olur endişesiyle mescide çıkıp kıldırma-
mıştır. (Zeylaî, a.g.e., II, 152; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, III, 50 vd.)

Peygamber efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: “Kim inanarak ve sırf 
Allah rızasını dileyerek Ramazan orucunu tutar ve gecesini de teravihle ihya ederse, onun geçmiş 
günahları bağışlanır.” (İbn-i mace 1326)

Terâvih namazı Ramazan ayına mahsus olup, yatsı namazından sonra ve vitirden önce kılı-
nır. Bu namazın gece yarısından veya gecenin üçte birinden sonraya bırakılması müstehaptır.

Terâvih namazının rek’at sayısı yirmi olup bu sayı Hz.Ömer’in uygulamasına dayanır. Çün-
kü Hz.Ömer(r.a) halîfeliğinin sonuna doğru bu namazı Mescid-i Nebevî’de Devlet başkanı ola-
rak yirmi rekât kıldırmıştır. Bu miktara sahabeden karşı çıkan olmamıştır.

Nitekim Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra, benim sünnetimden ve 
raşid halîfelerimin yolundan ayrılmayın” (Ebû Dâvûd, Sünnet 5; Tirmizî, İlim 16; İbn Mâce, Mukad-
dime 6; Dârimî, Mukaddime 16)

Teravih namazını her iki rekâtta bir selam vermek suretiyle on selam ile bitirmelidir. Aksi 
durumda şafiiler için teravih namazı sahih olmaz.

Bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse, 
önce yatsı namazını kendi başına kılar, sonra teravih namazı için imama uyar. Noksan kalan 
rekâtları da sonra kendi başına kılmak suretiyle tamamlar.

Teravih vaktin sünnetidir; yoksa orucun sünneti değildir. Onun için hastalık veya yolculuk 
gibi geçerli bir mazerete binaen oruç tutmak zorunda olmayanlar için de teravih namazını eda 
etmek sünnettir. Ayrıca vaktinde kılınmayan teravih daha sonra kılınabilir.

 Evvabin namazı:
Evvâbîn, evvâb kelimesinin çoğulu olup, Allah Teâlâ’ya çokça yönelen kişi anlamına gelir. 

Akşam namazının sünnetinden hemen sonra başlar, yatsı namazı vaktine kadar devam eder. 
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En azı İki olmakla birlikte, Yirmi rekâta kadar kılınabilir. Bir, iki veya üç selâmla kılmak müm-
kündür. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekât namaz kılmanın evvâbînden sayı-
lacağını bildirmiş ve arkasından şu ayeti okumuştur: “Eğer siz iyi olursanız, şunu iyi bilin ki Allah 
kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri(evvâbîn) son derece bağışlayıcıdır” (el-İsrâ,17/25; İbn 
Kesîr, Tefsîr; İstanbul 1985, V, 64, 65)

Ebu Hureyre’den(r.a) nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim 
akşam namazından sonra aralarında dünyevi kötü bir şey konuşmaksızın altı rekât namaz kılar-
sa, kıldığı bu altı rekâtlık namaz, onun için on iki senelik ibadete denk kılınır.” (Tirmizi, Mevakit 204; 
Salat 431)

Ayrıca Peygamberimiz(s.a.v), akşam namazından sonra altı rekât nafile namaz kıldığı ve 
“Her kim akşam namazından sonra altı rekât nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar 
olsa bile günahları affedilir.” dediği nakledilmektedir. (Heysemi, Mecmeuz Zevaid, II, 230)

 Kuşluk Namazı(Duha Namazı):
Duhâ kelimesi; kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir. Duha namazının vakti, güneş 

doğup bir miktar yükseldikten sonra başlar(takriben 45-50 dk. sonra), istiva(öğle kerahet vak-
tinin başladığı zaman, yani öğle namazından 30-40 dakika öncesi) zamanına kadar sürer.

Mendub bir namazdır. 2, 4, 8 veya 12 rek`at olarak kılınabilir. Resûl-i Ekrem`in(a.s.m) kıl-
mayı sevdikleri bir namazdı. Sekiz rekât kılınması daha faziletlidir. Bu namazın en iyi vakti, 
gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır.

Kuşluk namazı ile ilgili Resûl-i Ekrem`den(a.s.m) şu hadîs-i şerîf mervîdir: “Kim kuşluk vak-
tinde namaz kılmaya devam ederse, günahları denizköpüğü kadar dahi olsa(kul hakkı hâriç) 
mağfiret olunur.” (Tirmizi, Vitr 15)

Ebu Hüreyre’den; Resûlullah(s.a.v) bana üç şeyi tavsiye etti; onları ölünceye kadar bırak-
mam: “Her aydan üç gün oruç tutmak, duhâ(kuşluk) namazı kılmak, vitir namazı kılıp da uyu-
mak.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 151)

Ebu Zerr ve Ebu ‘d-Derdâ(radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resulullah(a.s.m) buyurdular ki: 
Allah Teâlâ hazretleri dedi ki: “Ey Âdemoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek’at namaz 
kıl, ben de sana günün sonunu garantileyeyim.” (et-Terğip ve’t-terhib, c.1 s.464)

Taberânî Mu’cemü’l-Kebir adlı eserinde Ebu’d-Derdâ(r.a) yoluyla Peygamber Efendimizin 
(s.a.s) şöyle dediğini naklediyor: “Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden 
olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah’a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu 
namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz 
rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ 
namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet’te bir köşk yapar.” (et-Tahtavî, 321)

 Teheccüd Namazı:
Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya kısa bir uykudan sonra kalkıp kılınacak nâ-

file namaza “gece namazı(salatül-leyl)” denir. Bir süre uyuduktan sonra, gecenin yarı- sından 
imsak vaktine kadar kalkılıp kılınırsa “teheccüd” adını alır.

Teheccüd namazının vaktiyle ilgili olarak gelen rivayetlerde, gecenin ortası veya son kısmı-
nın namaz, dua ve istiğfarla ihya edilmesi tavsiye edilmektedir.

İslâmın ilk devirlerinde henüz beş vakit namaz farz kılınmadan önce teheccüd namazı 
bütün mü’minlerin üzerine farzdı. Miraç’la birlikte beş vakit namazın farziyeti sâbit olunca, 
teheccüd namazı ümmet için nâfile bir namaz olarak kalırken, bir Peygamber hassası olması 
cihetiyle sadece Peygamberimiz(a.s.m) için farziyeti devam etti.
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Bu gece namazının azı iki rekattır. Çoğu için bir sınır yoktur. Yani, imkân nisbetinde iki, dört, 
altı veya daha fazla rekât olarak kılınmak suretiyle her iki rekatta bir selam verilir.

Cenab-ı Hak, mealen bazı ayeti kerimelerde şöyle buyurmuştur: “Onlar, gecelerini Rableri 
için kıyama durarak ve secdeye kapanarak geçirirler.” (Furkan, 64).

“Şüphesiz ki gece kalkıp ibadet etmek daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü 
gündüz, seni uzun uzun alıkoyacak işler vardır.” (Müzzemmil, 6-7)

“Gece Teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümid ile Rabb-
lerine dua ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar. Artık onlar için, 
yaptıklarına karşılık olarak gözler aydınlatıcı nimetlerden kendilerine neler hazırlandığını kimse 
bilemez.” (Secde, 16-17)

Resulullah(a.s.v) buyudular ki: “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce 
yaşayan Salihlerin âdetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülükle-
re kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.” (Tirmizî, Deavât 101)

Ebû Hüreyre(r.a), Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet etmiş-
tir: “Gecenin üçte ikisi geçip de son sülüsü kaldığında Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ (keyfiyeti bizce 
meçhul bir halde) her gece dünyanın semasına inerek buyurur ki: Hani bana kim dua eder ki, onun 
duasına icabet edeyim! Benden kim hacet ister ki, dileğini vereyim! Benden kim mağfiret diler ki, 
onu mağfiret edeyim!” (Sahihi Buhari, Teravih 590)

Sahih bir hadiste, Peygamberimiz (a.s.v), “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece 
namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen, son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bö-
lersen, ortası en faziletli vakittir” (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16) buyurmuşlardır.

 Abdest veya Gusül Namazı:
Abdestten veya gusül abdestinden sonra vakit elverişli ise, daha yaşlık kuruyacak kadar bir 

süre geçmeden iki rekât namaz kılınması menduptur. Bu abdest veya gusül nimetine kavuş-
manın bir şükür ifadesidir.

Hadiste şöyle buyrulmuştur: “Her kim abdest alır sonra da kalkıp iki rekât namaz kılarsa ve 
bu iki rekâta kalbiyle yönelirse, o kimseye cennet vacip olur.” (Buhârî, Vüdû 24; Müslim, Tahâre 5, 
6,17; Ebû Dâvûd, Tahare 65)

 Tahiyyet-ül Mescid Namazı:
Mescide girildiğinde, Mescidin Rabbine selam vermek ve O’nu yüceltmek amacıyla iki 

rekât namaz kılması sünnettir. Bir mescide, bir günde birkaç defa girilse, her girişte bu nama-
zın eda edilmesi sünnettir.

Tahiyyet-ü’l Mescid namazı, camiye girildiğinde daha oturmadan kılınmalıdır. Oturduğu 
takdirde bu namazı kılamaz. Bu namaz kerahet vakitlerinde de kılınabilir.

Bir mescide girip de, meşguliyetinden veya vaktin keraheti gibi bir sebebden dolayı Tahiy-
yatü’l-Mescid namazını kılamayacak olan bir müslümanın: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve 
lâ ilâhe illallahu vallahu ekber” demesi de müstahab görülmüştür.

Hadiste şöyle buyurulur: “Sizden her kim mescide girerse iki rekât namaz kılmadan oturma-
sın.” (Buhârî, Salât 60, Teheccüd 35; Müslim, Misâfirîn 69, 70; Tirmizî, Salât 118)

 İstihare Namazı:
İstihare; bir şeyin hayırlı olanını istemek veya hakkında bir şein hayırlı olup olmadığına dair 

manevi bir işarete kavuşmanın bir diğer tanımı demektir. Bu mes’ele de önemli olan husus; 
İstişarenin, İstihareden önce gelmesidir. Zira İstişaresi mümkün olan bir meselenin istiharesi 
olmaz.
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Ehli hakikat, rüya ile amel etmez. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir suret-
te mevzubahs etmek tahkik mesleğine muvafık gelmez. (Mektubat, 28.Mektub)

İstihare namazı, nasıl hareket edileceği bilinemeyen mübah işlerde, manevi bir işarete nail 
olmak için kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Birinci rekâtta fatihadan sonra kafirun suresini, ikin-
ci rekâtta da İhlas suresini okur. Namaz sonunda da herhangi bir dünyevi lakırdı yapmadan 
istihare duasını okur.

İstihare duasını okuduktan sonra, abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz 
veya yeşil renklerin baskın olduğu manzaraların görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı 
görülmesi de şerre işarettir. Bu şekilde istihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk 
gelene bakılması da rivayetlerde tavsiye edilmiştir. Ayrıca istihare namazını kılmak mümkün 
değilse, yalnız istihare duası ile yetinilir.

Cabir b. Abdullah(r.a) şöyle demiştir: Hz. Peygamber bütün işlerde bize Kuran’dan bir sure 
öğretir gibi istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu: “Sizden biri bir iş yapmak istediği vakit, iki 
rekât namaz kılsın ve istihare duasını okusun.” (Buhârî, Teheccüd 25)

İstihare Duası
“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadli-

ke’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâ-
humme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî 
ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre 
şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir 
liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

Meali: Allah’ım! Ezeli ilminle halimi biliyorsun, ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden 
güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kaadirsin, ben kaadir değilim, sen bilirsin 
ben bilemem, sen gizlileri bilen ve yaratansın.

Allah’ım! Eğer  benim dinim, geçimim, sonum, hazır zamanım ve geleceğim hakkında ha-
yırlı olup olmadığını bildiğin bu işimin, Hakkımda Hayır veya Şer olduğunu bana takdir eyle, 
kolaylaştır, Gönlümü hayra mutmain eyle.

Allah’ım! Eğer bu benim dinim, geçimim, sonum, hazır zamanım ve geleceğim hakkında 
şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni 
onunla hoşnud eyle. Gönlümü ona razı eyle.. Âmin. (Buhari:1/155)

 Tesbih Namazı:
Tesbih namazı, her rekâtında yetmiş beş defa “Sübhanallahi vel-hamdü Lillahi ve la ilahe 

illallahü vellahü ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” diye tekbir alınan dört 
rekâtlı bir namazdır. Bu namazı dört rekât olarak kılmak mümkün olduğu gibi, iki rekâtın so-
nunda selam vermek suretiyle, ayrı ayrı ikişer rekât halinde kılmak da mümkündür. Her rekâtta 
Fatiha ve bir sure okunur.

Tesbih namazının belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabi-
lir. Efendimiz(s.a.v), Tesbih namazını her gün, bu olmazsa cuma günü, bu olmazsa ayda veya 
yılda bir kere, bu da olmazsa ömründe bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir. Peygamber efen-
dimiz(s.a.v) amcası Hazret-i Abbas’a “Sana öğreteceğim şeyi yaptığın zaman, eski-yeni, önce-
ki-sonraki, gizli-açık, hataen veya kasten işlediğin bütün günahları Allah affeder.” buyurmuş ve 
Tesbih namazını öğretmiştir. (Ebu Davut, Tatavvu’ 14)

Diğer bir rivayette ise; peygamber efendimiz(s.a.v), Hazret-i Abbas’a tesbih namazının 
nasıl kılınacağını anlatmış ve “Eğer günahların kum yığınları misli olmuş olsa dahi, Allah se-
nin için onları bağışlar.” diye ilave etmiştir. Daha sonra Hz.Abbas: “Bir kimsenin gücü bunu bir 
günde yapmaya yetmezse?” diye sormuş ve efendimiz(s.a.v) “Bunu haftada bir yap. Eğer buna 
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gücün yetmezse ayda bir yap. Yine de gücün yetmezse yılda bir yap. En nihayetinde bunu da 
yapamazsan ömründe bir defa bu namazı kıl.” (İbn Mace, İkame 190)

 Hacet Namazı:
Dünyevi veya uhrevi meşru bir haceti(isteği) olan; derdi veya sıkıntısının giderilmesi için 

yardıma ihityacı olan kimse abdest alır, yatsı namazından sonra iki, dört veya on iki rekât na-
maz kılar. Sonra Allah Teâla’ya senada ve Hz.Peygambere salatü selâmda bulunur, bundan 
sonra hacet duasını okuyup, isteğinin gerçekleşmesini Yüce Allah’dan ister.

Hacet Duası: “La ilahe illallahul-halimül-kerim. Sübhanellahi Rabbil-arşil-azim. El-Hamdü 
lillahi Rabbil-alemin, nes’elüke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike vel- ganimete min 
külli birrin ve’s-selamete min külli ismin. La teda’li zenben illa gafertehu ve la hemmen illa 
mezahtehu ve la hacete hiye leke rizan illa kadayteha ya erhamerrahimin .”

Hacet Duasının Anlamı: Halîm ve kerîm olan Allah’dan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi 
olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan 
uzak olmayı senden dilerim.

Affetmediğin hiç bir günah, feraha çıkarmadığın hiç bir tasa, senin rızana uygun olan hiç 
bir ihtiyacı da karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım. (Tir-
mizî, Vitr 17; İbn Mâce, İkame 189)

 Yolculuk Namazı:
Yola çıkarken veya yoldan dönüldüğü zaman iki rekât namaz kılmak ve istiğfâr etmek, sa-

lavât-ı şerîfe getirmek, Fâtiha ve yedi âyet-el kürsî okumak menduptur.
Bu namaz, yolculuğa çıkarken işlerini kolaylaştırması ve sağ salim yuvasına kavuşturması 

için Rab Teâlâ’ya yakarmak, yolculuktan döndükten sonra da yuvasına, eşine, dostuna kavuş-
turduğu için şükür etmek için kılınır.

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; “Bir kimse sefere çıkmayı istediğinde çoluk ço-
cuğunun yanında kılacağı iki rekât namazdan daha üsütn bir şey bırakmış olmaz.” (Taberani)

 Yağmur Duası (İstiska Namazı):
Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nevi dua 

ve ibadetin vakitleridir. O maksadlar, gayeleri değil.
Meselâ: Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o 

ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis 
olmadığından kabule lâyık olmaz. Nasılki güneşin gurubu, akşam namazının vaktidir.

Hem Güneş’in ve Ay’ın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsu-
sanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani âyetlerinin nikablanmasıyla bir azamet-i İla-
hiyeyi ilâna medar olduğundan, Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. 
Yoksa o namaz, (açılması ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesabıyla muayyen olan) Ay 
ve Güneş’in husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir.

Aynı onun gibi; yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin istilası ve 
muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki; insan o vakitlerde aczini anlar, 
dua ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak’ın dergâhına iltica eder.

Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler def’olunmazsa denilmeyecek ki: “Dua kabul olmadı.” Bel-
ki denilecek ki: “Duanın vakti, kaza olmadı.”

Eğer Cenab-ı Hak fazl u keremiyle belayı ref’etse; nurun alâ nur.. o vakit dua vakti biter, kaza 
olur. Demek dua, bir sırr-ı ubudiyettir. (Sözler 318)



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli | 75 

Yağmur Duası (İstiska Namazı); Şiddetli kuraklığın hüküm sürdüğü zamanlarda, yağmur 
duası yapılabilir. Çünkü Kur’an’da Nûh, Mûsâ ve Hûd peygamberlerin kavimlerine su verilmesi 
için yaptıkları dualardan söz edilir. (Nûh, 71/10-12;.el Bakara, 2/60)

Ebû Hanîfe’ye göre istiska; dua ve istiğfardan ibarettir. Bu yüzden bu dua özel bir namaz 
kılmadan ve hutbe okumadan yerine getirilebilir. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, 
yağmur duası namazının, ihtiyaç varsa, hazarda veya seferde kılınması menduptur. Yağmur 
gecikirse bu dua günler boyu tekrarlanır. Çünkü Allah Teâlâ duada ısrarlı olanları sever. (bk. 
el-Kasânî, el-Bedâyi’, I, 282)

Latif bir hatıra; Risale-i Nur’un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii, Barla’da seddedildi. Ri-
sale-i Nur’u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men’ edildiği hengâmda kuraklık 
başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karaca 
Ahmed Sultan’dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi.

Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki: “Kur’an’ın hizmetine 
sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. 
Öyle ise, madem Kur’an’ın itabı var. Yâsin Suresini şefaatçı yapıp Kur’an’ın feyzini ve bereketini 
isteyeceğiz.” Üstadımız, Muhacir Hâfız Ahmed Efendi’ye dedi ki: “Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku.” 
Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâme-
ti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen 
Muhacir Hâfız Ahmed Efendi’ye söyledi ki: “Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek.”

Aynı gecede evvelce yağmadığı Barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altın-
daki Çoban Ahmed’in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Hâlbuki Karaca Ahmed Sultan’ın 
arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem’î ile arkadaşları bir damla yağmur 
görmediler.

İşte bu hâdise, kat’iyyen delalet ediyor ki; o yağmur, Hizmet-i Kur’an’la münasebetdardır. 
O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki; Sure-i Yâsin anahtar ve şefaatçı oldu ve yağmur 
kâfi mikdarda yağdı. (Barla Lahikası 168)

 Küsuf (Güneş tutulması):
Küsûf namazı; Güneş tutulduğu zaman, bir beldede cuma namazını kıldıran imam, ezansız 

ve kametsiz olarak en az iki rekât namaz kıldırır.
Hz. Peygamber(s.a.v) güneş tutulduğu zaman iki rekât namaz kıldırmış ve arkasından şöy-

le buyurmuştur: “Bu olaylar Allah’ın büyüklüğünü gösteren delillerdir. Allah Teâlâ bunlarla kulla-
rını korkutmak istiyor. Bunları gördüğünüz zaman, en son kıldığınız farz namaz gibi namaz kılın.” 
(Buhârî, Küsûf 1,17; Ebû Dâvûd, İstiskâ 4,9)

 Hüsuf (Ay tutulması):
Husüf namazı ise; Ay tutulduğu zaman müslümanların evlerinde teker teker bir halde ve 

küsûf namazı gibi gizli veya açıktan iki ya da dört rekât namaz kılmaları menduptur.

 Kur’an-ı Kerim Öğretimi ve Kıraat-i Uygulamaları
Kur’an’ı hakkıyla okumanın anlamı, onu yaşamak ve sanki yaşayan Kur’an olmak demektir. 

Bu anlamda şuurlu bir Kur’an okuyucusunun, Kur’an okumanın mana ve ehemmiyeti hakkın-
da bilmesi gereken bazı önemli mes’eleleri ve uygulamada dikkat etmesi gereken hususları 
nazarı dikkatinize arz ediyoruz;

Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti: Cenab-ı Hakk’ın kelâmı olan Kur’ân’ı okumak çok fazi-
letli bir ibadettir. Hattâ İbnu’l-Cezerî selef âlimlerinin Kur’ân okumayı (nafile) ibadetler içerisin-
de birinci sıraya koyduklarını ifade eder. (en-Neşr, 1/3).
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Nitekim Kur’ân’da bu hususa vurgu yapılmıştır: “Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namaz kılanlar 
ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğra-
mayacak bir ticaret umarlar.” (Fâtır, 35/29)

Allah Resûlü(s.a.v.) Kur’ân okumanın fazileti üzerinde durmuş ve bunu fiilen uygulamıştır;
“Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’ân okumaktır.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir 2/44)
“Allah evlerinden bir evde, Allah’ın kitabını okumak ve aralarında müzakere etmek için topla-

nan kimselerin üzerine sekine iner, onları rahmet kuşatır, melekler etraflarını sarar ve Allah onları 
kendi katında bulunanlara överek anlatır.” (Ebû Davud, Vitr 14)

Bediüzzaman hazretleri, Nur Risalelerinin muhtelif yerlerinde, Kur’anın mezkûr meziyetleri 
ve hasiyetlerine binaen, aşağıda yazılı veçhile tafsilatlı açıklamalarda bulunmuştur; Kur’anın 
herbir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyve-i bâki vermesi, hattâ 
bir kısım âyâtın ve surelerin herbir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek 
vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması.. (Asa-yı Musa 132)

Kur’an-ı Hakîm’in herbir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı İlahîden o harflerin se-
vabı sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yediyüz (Âyet-ül Kürsî harfleri gibi), 
bazan binbeşyüz (Sure-i İhlas’ın harfleri gibi), bazan onbin (Leyle-i Berat’ta okunan âyetler ve 
makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuzbin (meselâ haşhaş tohumunun kesreti 
misillü, Leyle-i Kadir’de okunan âyetler gibi). Ve o gece bin aya mukabil işaretiyle, bir harfinin 
o gecede otuzbin sevabı olur anlaşılır. İşte Kur’an-ı Hakîm, tezauf-u sevabıyla beraber elbette 
müvazeneye gelmez ve gelemiyor. (Sözler)

Kur’an-ı Hakîm’in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on mey-
ve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyet-ül Kürsî gibi âyetlerin 
herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum’alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir’de otuz-
bin hasene sayılır.

Evet, herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur’an-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ 
hükmüne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, mü’minlere kazandırır. İşte gel, bu kudsî, 
ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki: Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne dere-
ce hadsiz bir hasarette olduğunu anla! (Mektubat)

Kur’an-ı Kerim Şefaatçi Olacaktır: Aşağıda zikredilen rivayet şefaat mevzusunda, hem 
Kur’an okumanın mana ve ehemmiyetine vurgu yapmakla birlikte, Onun nasıl şefaat edeceği-
ni açıklaması açısından son derece önemlidir: .............................. canı çıkacağı zaman Kur’an gelir 
ve başının ucunda durur. Onlar ölüyü yıkayıp işleri bitince Kur’an içeri girip kefeni ile göğsü 
arasına girer. Kişi kabrine konulunca Münker ve Nekir melekleri geldiğinde Kur’an çıkar ve 
onların arasına girer.

Melekler Kur’an’a: “Bizi bırak onu sorguya çekmek istiyoruz.” derler. Kur’an: “Allah’a yemin 
olsun ki ben ondan asla ayrılmam!” der. Öyle ki Kur’an her şeye müdahale eder, ta ki kişi cen-
nete gi rinceye kadar.

Sonra da Kur’an: “Beni tanıyor musun?” der. Kişi: “Hayır tanımıyorum!” der. Kur’an: “Gece 
gündüz beni okuduğun Kuran’ım! Seni şehvetle rinden, kötü şeyleri işitmekten, harama bak-
maktan koruyanım. Dostlar arasında beni en sadık dost olarak bulurdun. Kardeş ler arasında 
beni en sadık kardeş olarak bilirdin. Sana müj deler olsun, Münker ve Nekir sorgusundan sonra 
asla hiçbir keder ve üzüntü sana gelmeyecektir...” (Haris, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, 
Tevhid Yayınları: 3/200/202)

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân’ı okur, ezberler, 
helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi Cen-
net’e koyar. Ayrıca hepsine Cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılınır.” (Tir-
mizi, “Sevâbu’l-Kur’ân,” 13, HN: 2907).
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Kur’an-ı Kerimi öğrenmek ve Öğretmek: Peygamberimiz (a.s.v), Kur’an-ı Kerim’in korun-
ması ve tebliği konusunda gereken hassasiyeti kendisi gösterdiği gibi, ashâbını da bu konuda 
yönlendirmiş; Kur’an’ın ezberlenmesini ve öğretimini teşvik etmiştir. O (a.s.m), Kur’an okuyan 
ve onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler olduklarını, her harfine karşılık on sevap 
kazanacaklarını, okudukları âyetlerin kıyâmette onlar için birer nûr olacağını ve derecelerini 
yükselteceğini, Kur’an’ın onlara şefaat edeceğini, dünyada da kendilerini için huzur kaynağı 
olacağını ve ayrıca Kur’an dinlemenin de sevap kazandıran güzel bir davranış olduğunu bil-
dirmiştir.

Kur’an öğrenen ve onu öğretenlerin en hayırlı kimseler olduklarını “Sizin en hayırlınız, 
Kur’ânı Kerim’i öğrenen ve öğretendir.” sözüyle açıklayan Allah’ın Elçisi (a.s.v), Kur’an’ı ezber-
leyen ve onunla amel eden hafızlara da ayrı bir değer vermiş ve onların Allah’ın ehli ve seçkin 
kulları ve meleklerle beraber olduklarını, cennete gireceklerini ve ayrıca aile fertlerinden ce-
henneme girmeyi hak etmiş on kişiye şefaat edeceklerini bildirmiştir. 

Üstad Bedîüzzaman, Kur’an’dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve te’lifat zamanın-
da yanında hiçbir kitab bulunmadan Nur Risalelerini te’lif etmiştir. Merhum Mehmed Âkif’in:

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı.
Kur’an hattını muhafaza etmek hizmetiyle de muvazzaf olan Risale-i Nur’un, muhakkak 

Kur’an yazısıyla neşredilmesi lâzımdı. (Tarihçe-i Hayat 162)
Ağır şartlar içerisinde Risale-i Nur’u Hazret-i Üstadımız inayet-i İlahiye ile te’lif edip, ekserisini 

Kur’an harfleriyle ve el yazısıyla neşretmiştir. Böylelikle -aynı zamanda- Kur’an hattını da muha-
faza etmiş ve yüzbinlerle Müslüman Gençler Risale-i Nur’u okuyabilmek için mukaddes kitabı-
mız olan Kur’anın yazısını öğrenmek nimet ve şerefine nail olmuşlardır. (Tarihçe-i Hayat 694)

Risale-i Nur, Kur’anın manevi bir tefsiri olması hasebiyle ve Nur talebelerinin de Yeni harf 
ile teksir edilebilen Asâ-yı Musa eserini okuyan gençler, Kur’an harfleri ile yazılmış mütebâki 
eserleri de okuyabilmek için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar.

Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden imandan çıkarmak için te’lif 
edilen eserleri okumağa mecbur eden Kur’an hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış 
oluyorlar.

Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim 
edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır. (Şualar 552)

Bediüzzaman hazretleri, saff-ı evvel talebelerinden re’fet ağabeye hitaben yazdığı bir mek-
tupta, umum nur talebelerine ehemmiyetli bir ders vermekle beraber, aynı zamanda bir vazife 
ve görev tevdi etmiştir;

“…Hem her bir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’an öğretmek olduğundan, 
sen bu vazifeyi yapmağa başladın.” (Barla Lahikası 329)

Tecvid: Mümkün mertebe, Tecvidli Kur’an-ı Kerim öğretiminin yapılması, nur talebeleri-
nin, kur’an okumasına verdiği ehemmiyetin bir göstergesi olması hasebiyle hayati bir öneme 
haizdir.

Tecvidin gayesi, Yüce Allah’ın “Kur’an’ı açık açık, tane tane oku.” (Müzemmil, 73/4) buyruğu-
nu gerçekleştirmektir.

Buna göre Kur’an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta 
harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur’an’ın güzel, ahenkli ve tane tane 
okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çe-
kilmektedir.
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Kur’an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur’an bütünlü-
ğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’in Arap-
ça olması, onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. Kur’an’ın belirli 
kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvîd 
de, Kur’an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır.

Hz. Peygamber (a.s.m), Kur’an’ın tecvîdle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle oku-
yanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

İbn Mes’ud’un “Kur’an’ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uy-
gun olarak okuyun.” (İbnü’l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati’l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde 
uyma konusunda sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir.

Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur’an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, 
Kur’an-ı Kerîm’i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır.

Kur’anın Manevi ve hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur: Kur’an okumaktan maksat O’nu 
anlamaya çalışmak, O’nu düşünmektir. O’nun inceliklerini bulmak, O’nunla amel etmektir. 
Kur’an’ı ezbere bilen, ama O’nu anlamayan, içindekilerle amel etmeyen kimse, harflerini ok 
gibi doğrultsa da Kur’an ehlinden değildir. Çünkü iman, amellerin en faziletlisidir. İşte iman 
meyvesini verecek olan da Kur’an’ı anlayarak ve düşünerek okumaktır.

Bediüzzaman hazretlerine sorulan ehemmiyetli bir soruyu ve cevabını, ehemmiyetine bi-
naen aynen buraya derc ediyoruz:

Aziz, sıddık kardeşlerim, sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni, âhir 
hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda, “Hıfz-ı 
Kur’ân’a çalışmak ve Risale-i Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?” 
diye sualinizin cevabı bedihîdir.

Çünkü bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’ân’ındır. Ve her harfinde, ondan tâ 
binler sevap bulunan Kur’ân’ın hıfzı ve kırâati her hizmete mukaddem ve müreccahtır.

Fakat Risale-i Nur dahi o Kur’ân-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin burhanları, hüccetleri 
olduğundan ve Kur’ân’ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu 
cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir.

Ayrıca mevzumuz ile alakalı, üstadın talebelerinden Tahiri Mutlu ağabeyden istihraç bir 
hatırayı buraya derç ediyoruz:

Bizlere, hatta herkese şefkatli davranırdı, o celalli görüntüsünün altında çok yumuşak bir 
davranış şekli vardı. Nasihat ederken, “Risale-i Nurları okuyun” derken hep yumuşak davranır-
dı, şefkatle muamele ederdi. Adeta yalvararak, “ne olur?” der gibi bir yaklaşımla söylerdi.

Mesela ben kendisine bir defasında “Hafız olmayı çok istiyorum” demiştim, bana yumuşak 
bir ifade ile “sen” dedi “Risale-i Nurun hafızı ol”, o derecede de Risale-i Nura bağlı ve onun öğ-
renilmesini yayılmasını isteyen bir şahsiyetti.

Hâşâ! Kur’ana nazire olsun diye değil, bu eserler Kur’anın hakiki tefsiri oldukları için, Kur’an’ı 
ezberlemekten çok manasını öğrenmenin daha önemli olduğuna inanırdı ve bize de öyle tel-
kin ederdi. Yoksa Kur’an’ı Kerimede çok önem verir okurdu. En az Risale-i Nur kadar Kur’anın 
okunmasına da önem verirdi, sadece “ezberlemek istiyorum” deyince benim göstereceğim o 
gayreti manasını öğrenmek için göstermemi istemişti.

Günlük Kur’an-ı Kerim Okuması: Kur’an kıraati gibi hayırlı ibadetlerde süreklilik esas ol-
malıdır. Zira sürekli yapılan az ibâdet, bir müddet sonra kesilen çok ibadetten daha hayırlıdır. 
Çünkü sürekli yapılan ibâdet, az bile olsa Allah’a itâat, zikir, murakabe, niyet ve ihlâsı devam 
ettiriyor demektir. Bu devam sayesinde az amel, devam etmeyen çok ameli kat kat geçer.
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Peygamber Efendimiz (a.s.v) buyuruyor: “Allah katında amellerin en makbulü az da olsa de-
vam üzere yapılanıdır.”

Başka bir hadislerinde ise efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Günde iki yüz ayeti düşüne-
rek okuyan birisi, kendi çevresindeki yedi kabire (ölen kimseye) şefaat edebilir.” (Buhârî, İman 32)

Kur’an Talimi yapan küçük/büyük Nur Talebelerine, Bediüzzaman hazretlerinden 
ehemmiyetli bir mektup..

Aziz masum evlâdlarım!
Kur’anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar 

olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir.
Hem Kur’anı okumanın faidesi, yalnız hâfız olmak ve dünyada onunla bir makam kazan-

mak, bir maaş almak değil; belki herbir harfi, hiç olmazsa on hayrından tâ yüze, tâ binlere 
kadar Cennet meyvelerini, âhiret faidelerini vermesini düşünüp ve ebedî hayatın rahatını ve 
saadetini temin etmek niyetiyle okumak lâzımdır.

Evet, mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevî 
hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur’an ve Kur’anın kudsî kelimelerini ve nurlu 
ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar 
elmas hükmündedir.

Hem peder ve vâlidenize hakikî ve faideli evlâdlar olabilirsiniz. Siz madem masumsunuz, 
daha günahınız yok; böyle kudsî bir niyetle okusanız, sizleri Risale-i Nur’un masum şakirdleri 
içinde kabul edip umum şakirdlerin dualarına hissedar olursunuz ve nurlu ve mübarek talebe-
ler olursunuz. Hem üstadınızı, hem sizi, hem peder ve vâlidelerinizi, hem memleketinizi tebrik 
ediyorum. (Emirdağ Lahikası-1 238)

 Cevşen ve Diğer Evrad ve Ezkârlar
Mana ve Ehemmiyeti: Ahirzaman mü’minlerine bir rahmet cilvesi olarak, üstadımızın eliy-

le getirilen terbiyenameler ve bu terbiye-namelerdeki duaları ve evradları okumak suretiyle 
sevabını ziyadeleştirmek ve zikir faziletini ve tefekkür ubudiyetini birden kazanmak isteyenle-
re, şüphesiz ki bir ihsan-ı şahane nev’inden bir ikramı ilahidir.

Kur’an, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz taneli 
tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin 
zerratını, birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. “Evradlarınızı bununla okuyu-
nuz.” der.

İşte Kur’anın tilmizlerinden Şah-ı Geylanî, Rufaî, Şazelî (R.A.) gibi şakirdleri, virdlerini oku-
dukları vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerratı, katarat adedlerini, mahlûkatın aded-i enfasını 
tutmuşlar, onunla evradlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk’ı zikir ve tesbih ediyorlar.

İşte Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın mu’cizane terbiyesine bak ki: Nasıl edna bir kederle ve kü-
çük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu küçük insan, 
terbiye-i Kur’an ile ne kadar teâli ediyor. Ve ne derece letaifi inbisat eder ki: Koca dünya mev-
cudatını, virdine tesbih olmakta kısa görüyor.

Ve Cennet’i zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde, kendi nefsini Cenab-ı Hakk’ın 
edna bir mahlûkunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde, nihayet tevazuu cem’e-
diyor. Felsefe şakirdlerinin buna nisbeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. 
(Lem’alar 119)

Evrad ve Ezkarların okunmasında Devamlılık: Her büyük hak dostu gibi Üstad Bediüzza-
man da, Allah Resulü’nün (s.a.s) “Az dahi olsa devamlı olma” ve “Başladığı ibadeti aksatmayıp 
devam ettirme” sünnetlerine azami şekilde ittiba etmiştir.
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8,5 sene kadar kaldığı Barla’daki komşuları naklediyorlar: “Üstadı, geceleri, Dershane-i Nu-
riye’nin önündeki bir mübarek çınar ağacının dalları arasında bulunan kulübecikte, sabahlara 
kadar tesbihat ile ezkar ile terennüm eder görürdük. Hele bahar ve yaz mevsimlerinde bu 
muhteşem  ağacın binlerce dalları arasında şevk ve cezbe içinde uçuşan kuşlar arasında Üsta-
dın böyle sabahlara kadar çalışmasını gördükçe, ne zaman uyur, ne zaman kalkar bilemezdik.”  

Kastamonu’nun medar-ı iftiharı olan Mehmed Feyzi Efendi ise şöyle diyor: Gecelerde saba-
ha kadar calib-i dikkat bir hal-i haşine ile ubudiyette bulunurlar. Yaz ve kış bu adetleri tahalluf 
etmez. Teheccüd ve münacaat ve evradlarını asla terk etmezler. Hatta bir Ramazan’da pek şid-
detli hastalıkta altı gün bir şey yemeden savm-ı visal içinde ubudiyetteki mücahedelerini terk 
etmediler. Komşuları her zaman derler ki: “Biz sizin üstadınızın sekiz sene yaz ve kış geceleri, 
aynı vakitlerde, sabaha kadar hazin ve muhrik sadasıyla münacaat seslerini dinler ve böyle 
fasılasız devamlı mücahedesine hayretler içinde kalırdık.” 

Bediüzzaman’ın yetiştirdikleri insanlar da hep böyle evrad u ezkarla hemdem, teheccüdde 
berdevam ağzı dualı mana insanları olagelmişlerdir.

Onlardan biri olan Zübeyir Gündüzalp tavsiyelerinde, “Evrad u ezkâra ihtimam.. Azami ihti-
mam” derken, başka bir yerde, “Evrad, hizmetin lezzetini artırır.” diyerek bir başka hususa işaret 
etmektedir...

Evrad u ezkârın terk edildiği yerde enaniyetler kabarır, gerilim azalır. Ortada bir sürü his 
insanı kalır. Ama “Kalp insanı asla; ama ruh insanı katiyen”... Evet, maneviyatsız, kuru bir okuma 
ayrı bir bela ve ayrı bir marazdır.

Tefekküre Açılan Pencere –Evrad ve Ezkar-
Bediüzzaman okuduğu evradı, tefekkürle içine sindire sindire okurdu. Hatta birçok haki-

katin kalbine evrad okurken tülu ettiğini eserlerinde görüyoruz. Bu tefekkürlere misal olarak 
Onuncu Mektup’ta, Şah-ı Nakşibendi’nin Evrad-ı Kudsiye’sini okurken, Tarihçe-i Hayat’ta ge-
çen bir mektubunda, namaz tesbihatını okurken kalbine gelen manalara bakılabilir.

Üstad Bediüzzaman, okuduğu virdlerin çoğunu “üstadlarımdan” dediği  Nakşi-Halidi Şey-
hi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (ks) Hazretleri’nin tertip etmiş olduğu üç ciltlik Mecmua-
tü’l-Ahzab isimli dua kitabından seçmiştir. Zaten kendisi Sungur ağabeyin nakline göre Mec-
muatü’l-Ahzab’ı on beş günde bir hatmedermiş ki, bu altı Kur’an kalınlığında dua demektir.

Üstad hazretleri evradları ne suretle okurdu?
Talebelerinden öğrendiğimize göre; önce Delaili’n-Nur’daki salavatlardan bir kısmını okur; 

daha sonra ara vererek diğer evradlarını okur; en sonunda yine Delaili’n-Nur’daki salavatlarla 
tamamlardı. “İki salavat arasında okunan dua makbuldür.” derdi.

Cevşen ve diğer Evrad ve Ezkârlar, hangi amaç ve nasıl bir niyet ile okunur?
Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rızayı 

Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir.
Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve ken-

di kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki 
zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler.

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin 
bir cüz’ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı 
Nakşibendî’yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir’i, o faidelerin bazılarını maksud-u 
bizzât niyet ederek okuyorlar.

O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, 
o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek.
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Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir 
derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve mürec-
cihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa za-
rar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihîn-
den mervî olan faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. (Lem’alar 132)

Ahirzamanda yapılan şahsi ibadetlerin azlığından dolayı, ayrıca bir ehemmiyet kesbeden 
Evrad ve ezkar mes’elesinin ehemmiyetine atfen yapılan mezkûr açıklamalara iktifa edip, üs-
tadımızın hayattayken hiç aksatmadan devamlı bir şekilde okuduğu bu evrad ve ezkarların 
tafsilatına geçiyoruz;

Hizb-ül Kur’an
Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyet-

ler, bir Hizb-i Kur’anî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab’ 
edilmiş. Çünki herkes her vakit bütün Kur’anı okumağa vakit bulamıyor. Fakat böyle bir Hizb-i 
Kur’anî eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle, hem sevabları çok ziyade olan âyetler 
ve sureler, içinde yazılmış. Zâten Kur’an-ı Hakîm’in bir mu’cizesi şudur ki; ehl-i hakikatten ve 
kemalâttan herbir meslek sahibi, meşrebine muvafık, Kur’anda bir Kur’anını, bir hizb-i mahsu-
sunu, bir üstadını bulur. Güya tek bir Kur’anda binler Kur’an var.

Bu hizb, tamam Kur’anı okumağa büyük bir şevk verir. Noksaniyet vermez. Hem yirmi gün-
de okunacak arzu edilen bazı imanî âyetler bir-iki günde bu hizbde okunduğundan, bir zaman 
bütün surelerin başında bir kısım âyetleriyle beraber, Risale-i Nur’un esasları olan bazı âyât-ı 
imaniyeyi kendime vird eylemiştim. Sonra bir hizb suretine girdi.

Bir saat tefekkür, bir sene ibadet-i nafile hükmünde... Bir misali “Nur’un Hizb-i Ekberidir” 
diye müşahede ettim ve kanaat getirdim.

Hizb-ül Kur’an-ül Muazzam; hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında 
hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’an’ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Resail-i 
Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem’etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün 
Kur’anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur’anın bir nümune-i kudsîsi; 
hem tamam Kur’anın tevafuklu tab’ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî ve 
lafzî ve manevî parlak bir i’caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var ve çok bereketlere ve 
nurlara ve sevablara medardır ve onu okuyanlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye
Büyük Cevşen adıyla bilinen Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye, Nur hakikatlerinden bir 

nurânî duâlar demetini bir araya toplayan bir duâ mecmuasıdır. Üstad Hazretleri burada bulu-
nan duâ, vird ve münâcatları her gece akşam namazı ile sabah namazı arasında okurdu. Hiz-
bü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye’yi, Üstad Hazretlerinin gece hayatını özetleyen ve tanımlayan 
münâcat ağı olarak görmek mümkün.

Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye bazı Kur’ân Sûreleri ile başlıyor. Bunlar: Yasin Sûresi, Fetih 
Sûresi, Rahman Sûresi, Haşir Sûresinin son beş âyeti, Mülk Sûresi, Nebe’ Sûresi ve Bakara Sûre-
sinin son iki âyeti olan Âmene’r-Resûlü.

Ardından Kur’ân Sûreleri için bir duâ yer alıyor. Bu duâda, Kur’ân hakkı ve Kendisine Kur’ân 
indirilen Peygamber Efendimizin (asm) hakkı için Allah’ın kalplerimizi Kur’ân nuruyla nurlan-
dırması, Kur’ân’ı her derdimize şifa kılması, Kur’ân’ı hayatımızda ve öldükten sonra bize dost 
kılması, dünyada bizi Kur’ân’a yakın, kabirde dost, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde yol göste-
rici nur, ateşe karşı perde ve örtü, Cennette arkadaş ve bütün hayırlar ve salih ameller için delil 
ve rehber kılması isteniyor. Ardından kendisine Kur’ân indirilen Peygamber Efendimiz’e (asm) 
ve onun (asm) şerefli âl ve ashabına salâtü selâm getiriliyor.
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Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye’de Kur’ân Sûrelerinden sonra yer alan münâcatlar sırasıy-
la şöyledir:

Cevşen-ül Kebir
Cevşen-ül Kebir, Kur’anın hakikî ve tam bir nevi münacatı ve Kur’andan çıkan bir çeşit hülâ-

sası olan bir münacat-ı Peygamberîdir.
Büyük evliyâullahın bildikleri ve hususî dairelerinde daima okudukları Allah’ın isimleriyle 

ilmek ilmek örülmüş bir büyük ve misilsiz duâ hazinesi olan Cevşenü’l-Kebîr’i Bedîüzzaman 
Hazretleri sürekli okumuş ve talebelerine tavsiye etmiştir.

Cevşenü’l-Kebir ile ilgili olarak Üstad Hazretlerinin notu şudur: “Hazret-i Peygamber Sallal-
lahü Aleyhi Veselleme Cebrail Aleyhisselâmın vahiy ile getirdiği ve ‘Zırhı çıkar, bunu oku!’ de-
diği gayet yüksek ve çok kıymettar bir münâcat-ı Peygamberîdir ki, Zeyne’l-Âbidin radıyallahi 
anhdan tevatürle rivayet edilmiştir. Bediüzzaman hazretleri Cevşen duasını her gün okumuş, 
hayatının son kırk senesi bu âdetini hiç terketmemiştir.

Rivayete göre Uhud Savaşında, Hz. Peygamber (a.s.m) muharebenin kızıştığı ve üzerin-
deki zırhın kendisini fazlasıyla sıktığı bir sırada, ellerini açarak Allah’a dua etti. Bunun üzerine 
Cebrail (a.s) gelerek; “Ya Resulullah, Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu 
duayı okumanı istiyor. Bu dua hem sana, hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet 
sağlayacaktır.” dedi.

Musa el-Kazım, Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynelâbidin, Hz. Hüseyin (r.a.) ve Hz. 
Ali (r.a.) yoluyla Hz. Peygambere (a.s.m) isnad edilir. Ehl-i Sünnet Müslümanları arasında, Cev-
şenü’l-Kebîr’i ilk defa Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, tarikatının vird kitabı olan Mecmua-
tu’l-Ahzab adlı eserinde nakletti.

Bu duayı her günün başında bir veya bazan üç defa tamamını okuyan Üstad Bediüzzaman, 
talebelerine de okumalarını tavsiye eder; kendileri de belâ, sıkıntı ve musibet zamanlarında 
okuyarak sıkıntılarını hafiflettiğini söylerdi. Hattâ münafık düşmanlarının maddî ve mânevî 
zehirlerine karşı “Cevşen ve Evrad-ı Kudsiye-i Şâh-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki 
yirmi defa kudsiyetleriyle kurtardılar.” diye ifade eder ve Cevşenü’l-Kebîr için de yine “Bu dua-
nın feyziyle ölümden muhafaza olunuyorum” derdi. (Emirdağ Lahikası-1 96)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül 
Kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zaman-
dan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i mari-
fete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Ri-
sale-i Münacat’ın başında, Cevşen-ül Kebir’in doksandokuz fıkrasından bir fıkranın kısacık bir 
mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen’in dahi misli yoktur diyecek. (Mektubat 217)

Üstadımız lahikaların bir yerinde şu beyanatta bulunuyor: “Bugün Risale-i Nur’un Hizb-i 
Nurî’sinden bir kısmını ve Cevşen-ül Kebir’den dahi bir kısmını okurken gördüm ki; Cevşen-ül 
Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlık-
larını dağıtıyor.. gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin altında 
saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kâinatı, enva’ıyla pamuk gibi hallaç ediyor, 
taraklar ile tarıyor müşahede ettim. Ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat per-
delerinin arkasında, envâr-ı tevhidi gösteriyor. (Kastamonu Lahikası 232)

Evrad-ı Kudsiyye-i Şah-ı Nakşibend
Adına “Evrâd-ı Bahâiye” de denilen Evrâd-ı Kudsiye, Bahâeddin Şah-ı Nakşibend Hazret-

lerinin Peygamber Efendimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığı kuvvetli ve tesirli bir duâ 
metnidir.

Bu evrâdın yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bediüzzaman hazretleri:   
“Hz. Şah-ı Nakşibendi’nin kudsi bir duasıdır ki, Hazret-i Peygamber (sas)’den manevi âlemde 
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ders almış.” der. Abdülkadir Badıllı’nın nakline göre Üstad bu evradı da ezbere biliyormuş. (bk. 
Badıllı a.g.e., 791.)

Her türlü dert ve sıkıntılarımızda bizim Allah’a karşı olan tavrımızda bize tam bir kul hüviyeti 
kazandıran ve bizi Allah’a yakın kılan, Nakşibendî Hazretlerine ait çok kuvvetli ve tesirli bir duâdır.

Üstad Hazretleri bu duâyı, bir salâvat-ı şerife demeti olan Delâli’n-Nur’un ortasında okur-
du. Evrad-ı Kudsiye ile ilgili olarak Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin düştüğü notu buraya 
aynen alıyoruz: “Şah-ı Nakşıbend’in kudsî bir evradıdır ki, Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü 
Vesselâmdan âlem-i mânâda ders almış.”

Baştan sonuna kadar Peygamber Efendimiz’in (asm) duâlarının özel bir düzenleme ile bir 
araya getirilmesinden meydana gelmiş olan bu yüksek evrad, çok geniş bir niyazı ve çok kudsî 
bir yalvarışı ifade eder. Duâlarının hemen tamamı âyet ve hadis-i şeriflerde mevcuttur.

Evrâd-ı Kudsiye’de başlangıç Allah’ın isimlerine ayrılmıştır: Allah’ın Melik, Hayy, Kayyum, 
Hak, Mübîn olduğunu, O’ndan başka ilâh olmadığını, O’nun bizim Rabbimiz olduğunu, bizim 
yaratıcımız olduğunu, bizim O’nun kulu olduğumuzu ve gücümüz yettiğince O’nun ahdi ve 
vaadi üzerine bulunduğumuzu, yaratıklarının şerrinden Allah’a sığındığımızı, Allah’ın üzeri-
mizde bulunan nimetlerini kabul ettiğimizi, günahlarımızı itiraf ettiğimizi ifade ederek, “Ey 
Ğaffâr, ey Ğafûr olan Allah’ım, günahlarımı bağışla. Şüphesiz inanıyorum ki, Sen’den başka hiç 
kimse günahları bağışlayıcı değildir” niyazı ile bu duâya devam ediyoruz.

Allah’ı tenzih, Allah’a hamd, Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Allah’ın en büyük olduğunu 
söyleyerek, O’ndan başka hiç kimsede güç ve kuvvet de bulunmadığını ifâde ile, O’nun Evvel, 
Âhir, Zâhir, Bâtın olduğunu ve O’nun her şeyi bildiğini zikrediyoruz.

Allah’ın muhtelif isimleri ile Allah’ı tenzih ve tesbih ifadeleri ile duâ devam ediyor.
Allah’ın Evvel olduğu, Allah’tan önce hiçbir şeyin olmadığı; Allah’ın Ahir olduğu, Allah’tan 

sonra hiçbir şeyin olmayacağı; Allah’ın Zahir olduğu, hiçbir şeyin Allah’a benzemediği; Allah’ın 
Batın olduğu ve Allah’ın görmediği hiçbir şeyin bulunmadığı; Allah’ın çok olmayıp Bir olduğu, 
vezirsiz Kadir olduğu zikirleri ile duâ devam ediyor.

Duâ, Ta ha, Ta sin mim, Ta sin, Ya sin, Ha mim, Ayn sin kâf gibi sure şifrelerinden hareketle 
yüce sûreleri Allah’ın bizi kulluğuna kabulüne, Allah’a imanımızın kemale ermesine, şirksiz ve 
isyansız bir inanç içinde olmamıza, kâmil bir iman ve istikametli bir amel-i sâlih içinde bulun-
mamıza şefaatçi yapar. Bu makamda Âyete’l-Kürsî’yi zikrederek duaya ve isteklere kuvvet verir.

Duanın diğer bir orijinal yanı, Kur’ân-ı Kerim’in kırkıncı sûresinden kırk altıncı sûresine 
kadar olan ve başlarında Hâ mîm şifreleri bulunan yedi sûreyi, yani Mü’min, Fussilet, Şûrâ, 
Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûrelerini, başlarında bulunan Hâ mîm ifâdeleri ile zikrederek 
ayrı ayrı anmış olması ve Allah’ın emrini kabûlümüze, Allah’ın yardımına ihtiyacımızın şiddetli 
olduğuna, günahlarımızın bağışlanmasına, tövbemizin kabûlüne, cezâsından affedilmemize, 
azabından korunmamıza bu sûrelerin şefaatini istemiş olmasıdır.

Allah’ın bizi şükredici, zikredici, Kendisini isteyen ve Kendisine itaatkâr kılması, Allah’ın töv-
bemizi kabul etmesi, kalbimizi arındırması, günah ve isyanlara karşı bizi koruması, kalbimizden 
manevî hastalıkların, riyanın, gösterişin, kinin, nefretin, ihanetin, Allah’ın rızası haricinde olan 
her şeyin sevgisinin ve yönelişinin kaldırılması istekleri ile Cenâb-ı Hakka yönelişe devam edilir.

Yüksek ve faziletli bir duâ metnini dar bir çerçevede özetlemeye ne imkânımız, ne gücü-
müz vardır. En iyisi bu duâ ile bire bir muhatap olmak ve bu dua ile Allah’ı kendimize muhatap 
ederek Allah’a yalvarmaktır.

İki salâvat ortasında yapılan duâların makbul olması ciheti ile Üstad Bedîüzzaman Hazret-
lerinin Evrâd-ı Kudsiyeyi, yüksek bir salâvat metni olan Delâilü’n-Nur’un ortasında okuduğunu, 
Evrad-ı Kudsiye bittikten sonra tekrar Delâilü’n-Nur okumaya devam ederek Delâilü’n-Nur’u 
bitirdiğini yakın talebelerinin bildirdiğini burada ifade edelim.
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Bu duâ metnini her sıkıntımızda, her ihtiyaç hissettiğimiz zaman okuyabilir ve böylece 
yüce Allah’ı imdadımıza çağırabiliriz.

Delaili’n-Nur
Delâil-i Hayrât adıyla büyük evliyâullah tarafından zenginleştirilerek tertip edilen ve okuna 

gelen çok kuvvetli bir salâvat-ı şerîfenin Üstad Bedîüzzaman tarafından yeniden düzenlenmiş 
ve zenginleştirilmiş şeklidir.

İçinde hemen her salâvattan sonra büyük dertlerimizin devası, Allah’tan yüksek dereceler 
ve makamlar istenir, dünyevî ve uhrevî cümle âfetlerden ve musibetlerden Allah’a sığınılır, 
bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması, bütün günahlardan arınmamız ve bütün hayırlara ulaş-
mamız duânın ilerleyen satırlarında istenir. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri bu büyük salâvat 
metninin adını Delâli’n-Nur koyarak kendisine ve talebelerine hususî bir vird yapmıştır.

Sekine
Bu duâ Hazret-i Ali’den (ra) rivayet edilmiştir. Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs 

isimlerini işleyen on dokuz âyet cümlesinden ibarettir. Âyetler on dokuzar harfle alınmıştır. 
Sekine duâsı Üstad Bedîüzzaman’ın tavsiyesi ile “On dokuz defa okunur.”

Üstad Hazretleri tarafından özellikle ahir zaman fitneleri karşısında manevî bir kalkan hük-
münde görülmüş ve okunmuştur. Okuyan kimse manevî bir huzur ve sekînet hali bulur, Al-
lah’ın izniyle korku, endişe ve tehlikelerden kurtulur.

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekînedir. 
Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Al-
lah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor.

Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gök kuşağı gibi semâyı kuşatmış 
olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Ha-
kem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden 
ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır.

Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülka-
diri Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.

Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.
Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otu-

zuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.
Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.  
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, 

her şeyi dirilten O’dur.
Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, 

varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla 
ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli 
almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve 
ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fay-
da gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarat-
tıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle 
hükmeder.

Adl: Allah adâlet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir za-
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man haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezâsı zulüm veya haksızlık değil, adâlet-
ten ibârettir. Allah kendisi adâlet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adâleti emreder.

Kuddûs: Allah pâktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâ-
let ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. 
O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz 
ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden 
kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.  

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat 
edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı 
aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Kısaca arz edelim:
Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
• Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
• Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
• Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
• Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
• Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
• Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir, ve her şeyi hakkıyla görür.
• Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
• Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
• Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
• Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
• Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
• Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
• Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
• Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur.
• Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
• En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.
• Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
• Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metin-

lerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kur’ân’dan 
alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz 
adedi telaffuz ediliyor. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hari-
ka bir surette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i 
Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç 
terk etmeden okumuş olması,  bize, her sıkıntı ve fitne anında bir zırh gibi giyinerek Allah’a 
sığınacağımız açık bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Münâcât-ı Veysel Karani
Veysel Karânî Hazretlerinin çok kuvvetli bir duâsıdır. Bu münâcat, Risâle-i Nur’un önemle 

işlediği “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” mesleğine uygun duâ cümlelerinden meydana geliyor.
Üstad Bedîüzzaman daimî bir virt olarak kabul etmiş, kendisi daima okumuş ve talebeleri-

ne de tavsiye etmiştir.
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Dua-yı Tercüman-ı İsm-i Azam
Bu duânın aslı vahiyle Peygamber Efendimiz’e (asm) hediye edilmiştir. Allah’ın isimleri şe-

faatçi kılınarak Cehennem azabından Allah’a sığınmamızı sağlayan bir duâdır.
Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, sabah ve ikindi namazlarından sonra okunacak şekilde Na-

maz Tesbihatına almıştır.
Dua-yı İsm-i Azam
Allah’ın isimlerinden bir demet olup, aslı vahiy ile Peygamber Efendimiz’e (asm) bildirilmiş-

tir. Cenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan duâdır. Üstad Hazretleri bu duayı öğle, 
akşam ve yatsı namazlarının Namaz Tesbihatına dâhil etmiştir.

Münacaat-ı Kur’aniye
Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği “Münâcâtü’l-Kur’ân” bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ 

cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Bu duâ Hazret-i Osman’ın (ra) her 
bir Kur’ân Sûresinin çok önemli vurgularını bir duâ cümlesi haline getirerek tertip ettiği bir 
münâcattır. Hazret-i Ali (ra) tarafından rivayet edilmiştir. Bedîüzzaman bunun hakkında şöyle 
demektedir: “Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarîh 
lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir.”

Tahmidiye
Sekîne’de geçen Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimleri esas alınarak, bu isim-

lerin duâ makamında bir tefekkür dersi mahiyetinde Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin tertip 
ettiği bir duâdır. Maddî ve manevî bütün hastalıklar esnasında Allah rızası için okunur. Çok 
kuvvetlidir. Allah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, 
pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.

Hülasat’ül Hülâsa
Bir tevhid dersi olan Âyetü’l-Kübra Risâlesi ile bir tefekkür münacatı olan Hizb-i Ekber-i 

Nûrî’nin özü olarak Otuz Üç Tevhid Kelimesinin bir özeti mahiyetinde bizzat Hazret-i Üstad 
tarafından tertip edilen bir tefekkür münâcatıdır.

Allah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. 
Âyetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Bediüzzaman, “Ara sıra 
bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir.” demektedir.

Tazarru ve Niyaz
Burada yer alan duâlar Üstad Bedîüzzaman’ın Eski Saîd’den Yeni Saîd dönemine geçtikleri 

esnada yaptıkları münâcatlardır.
Gavs-ı Azamın ilgili duası Mecmuatu’l-Ahzab’ın 329-355 sayfaları arasında yer alan uzunca 

bir münacattır. Üstad Hazretleri, Büyük Cevşen’de “İahî ez-Zünubu ahresetnî...” şeklinde başla-
yan duayı, Gavs-ı Azam’ın bu münacatını olduğu gibi değil, değişik yerlerinden alıntılar yapa-
rak ve bazı ifadeleri değiştirerek oluşturmuştur.

Diğer dualar Üstad Hazretlerine aittir. Bu dualar içerisindeki bazı ifadelerin başkaları tara-
fından da kullanılması, bu aidiyete bir zarar vermez.

Celcelutiye
Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâma 

Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Haz-
ret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre birçok tarih de düşü-
rülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir.

Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle 
bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür.
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Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu 
duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereket-
ler göreceği müjdelenmiştir.

İmam-ı Gazâlî Hazretleri nakleder ki: “Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e (asm) 
dedi ki: ‘Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis 
buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.’

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): ‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?’ dedi. 
Cebrâil Aleyhisselâm:‘Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük 
duâdır’ diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz (asm):‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı ne-
dir? Keyfiyeti nasıldır?’ diye sordu. Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:‘Yâ Muhammed! Bu duânın adı 
Bedî’dir (Celcelûtiye).

İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır.
O İsm-i A’zâm ki:
Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler 

bu arşı kaldıramazlardı!
1. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı! 

Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Ay ışık veremezdi.
2. Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil 

yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı!
3. Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve dam-

lalar ona itaat etmezlerdi.
4. İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
5. Azrâil Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın 

canlarını alamazdı.
6. Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
7. Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi 

sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”
8. İsm-i A’zâmı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil 

bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e 
(asm) semâdan indirildiği nakledilir.

Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gör-
düm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!”

Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” unvânıyla Otu-
zuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu 
Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan 
olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından çıkarmak mümkündür.

Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış 
olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un 
Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması, bir çok beytinin açık-
tan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin 
mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da tezahür ettiğini gösterir.

Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali (ra) ile 
mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahseder.
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Hazret-i Ali’ye (ra): “Ercûze’nde benden bahisle ‘Kendini muhafaza et.’ demişsin. Hem tam 
vaktinde emrinizi gördük. Fakat, maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düş-
tük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahis ve işâretin yok mu?” 
diye sorar.

Hazret-i Ali radiyallahü anh şöyle cevap verir:“Yalnız işâret değil; belki Celcelûtiye’mde tas-
rih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”

Üstad Hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en 
esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınla-
tır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu 
fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini kaydeder.
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Okuma Parçası 
“Dua”

Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise, semerâtı uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua 
ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil.

Meselâ, yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o 
ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyetle olsa, o dua, o ibadet hâlis 
olma- dığından kabule lâyık olmaz.

Nasıl ki, güneşin gurubu, akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, “kü-
suf ve husuf namazları” denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir.

Yani, gece ve gündüzün nuranî âyetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i İlâhiyeyi ilâna me-
dar olduğundan, Cenâb-ı Hak, ibâdını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, 
açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve gü- neşin husuf 
ve küsuflarının inkişafları için değildir.

Aynı onun gibi, yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin istilâsı ve 
muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; 
dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlakın dergâhına iltica eder.

Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler def olunmazsa, denilmeyecek ki, “Dua kabul olmadı.” 
Belki denilecek ki, “Duanın vakti kaza olmadı.” Eğer Cenâb-ı Hak, fazl ve ke- remiyle belâyı ref 
etse, nurun alâ nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur.

Demek, dua bir sırr-ı ubudiyettir. Ubudiyet ise, hâlisen livechillâh olmalı. Yalnız aczini izhar 
edip, dua ile Ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı. Tedbiri Ona bırakmalı, hikmetine 
itimad etmeli, rahmetini itham etmemeli.

Evet, hakikat-i halde, âyât-ı beyyinâtın beyanıyla sabit olan budur ki: Bütün mevcudat, her-
birisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibadet, birer has secde ettikleri gibi, bütün kâinattan 
dergâh-ı İlâhiyeye giden, bir duadır:

Ya istidat lisanıyladır; bütün nebâtat ve hayvânâtın duaları gibi ki, herbiri lisan-ı istida- dıyla 
Feyyâz-ı Mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmâsına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar.

Veya ihtiyac-ı fıtrî lisanıyladır; bütün zîhayatların, iktidarları dâhilinde olmayan hâcât-ı za-
ruriyeleri için dualarıdır ki, herbirisi o ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla Cevâd-ı Mutlaktan idame-i hayatla-
rı için bir nevi rızık hükmünde bazı metâlibi istiyorlar.

Veya lisan-ı ıztırariyle bir duadır ki; muztar kalan herbir zîruh, kat’î bir iltica ile dua eder, bir 
hâmî-i meçhulüne iltica eder, belki Rabb-i Rahîmine teveccüh eder.
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Bu üç nevi dua, bir mâni olmazsa, daima makbuldür.
Dördüncü nevi ki, en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır: Biri fiilî ve hâlî, diğeri 

kalbî ve kàlîdir.
Meselâ, esbaba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir. Esbabın içtimaı, müsebbebi icad etmek için 

değil, belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenâb-ı Haktan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. 
Hattâ çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi dua-yı fiilî, Cevâd-ı Mutlakın isim 
ve ünvanına müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti ekseriyet-i mutlakadır.

İkinci kısım, lisanla, kalble dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metâlibi istemektir. Bunun 
en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki: Dua eden adam anlar ki, Birisi var, 
onun hâtırât-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merha-
met eder, fakrına medet eder. (23.Söz, 5.Nokta)
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KARDEŞLİK VE DOSTLUK ADABI

Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. 
Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır.
İnsan kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek 

bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir.
(Sözler, 24.Söz, 5.Dal, 1.Meyve)

 Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur; sirayet ve in’ikâs etmek, şe’nidir.
Ve ondandır ki, “Dostun dostu dosttur” sözü durub-u emsal sırasına geçmiştir. Hem onun 

içindir ki, “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir” sözü umumun lisanında gezer.
Hakikat nazarında sebeb-i adâvet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir; başka-

sına sirayet ve in’ikâs etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir.
İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın sevimli, mâ-

sum bir kardeşine ve taallûkatına adâvet etmek ne kadar hilâf-ı hakikat olduğunu, hakikatbîn 
isen anlarsın. (Mektubat, 22.Mektub, 1.Mebhas, 3.Vecih)

 Allah için Sevmek veya Buğz etmek, beşeri muhabbetlerde kalbi bir ölçü olmalıdır.
Zira Efendimiz(s.a.v); “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.” bu-

yurmuşlardır. (Ebû Dâvud, Sünnet 3)
Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan 

zâta yemin ederim ki, imân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş 
olmazsınız!” (Müslim, İmân 93; Ebû Dâvud, Edeb 142; Tirmizî, İsti’zân 1)

Hz.Mu’az İbnu Cebel(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allah Teâla hazretleri 
buyuruyor ki: Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minber-
ler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıbta ederler.” (Tirmizî, Zühd 53)

Ebu İdris el-Havlani, Mu’az İbnu Cebel radıyallahu anh’den naklediyor: Resûlullah aleyhis-
salâtu vesselâm buyurdular ki: Allah Tebareke ve Teâla Hazretleri şöyle hükmetti:

“Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenler, benim için birbirlerini ziya-
ret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.” (Muvatta, Şi’r 16)

Hz.Ömer(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allah’ın kulları arasında bir grup var 
ki, onlar ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki makamlarının 
yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehitler de onlara gıbta ederler.”
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Orada bulunanlar sordu: Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!
“Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Al-

lah’ın ruhu Kur’an adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka 
nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar 
üzülmezler.” (Ebû Dâvud, Büyû 78)

Ve şu ayeti okudu: “Haberiniz olsun Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne de onlar 
üzülecekler.” (Yunus 62)

 Dünyada “Elhubbu fillâh” hükmünce Sâlih ahbablara muhabbetin neticesi:

Cennette َعَلى ُسُرٍر ُمتـََقابِِليَن ile tâbir edilen karşı karşıya kurulmuş Cennet iskemlelerinde 
oturup hoş, şirin, güzel, tatlı bir sûrette, dünya maceralarını ve kadîm olan hâtıratlarını birbiri-
ne nakledip eğlendirmeleri sûretinde; firaksız, sâfi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbab-
larıyla görüştüreceği, Kur’anın nassıyla sabittir. (Sözler, 32.Söz, 3.Mevkıf, 4.Nükte)

 Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa 
gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan meded beklenilemez.

Ancak ُه َونِْعَم اْلوَِكيُل  Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” diye Cenâb-ı Hakk’a ilticâ“ َحْسبـَُنا اللّٰ
etmek lâzımdır. (Âl-i İmrân Sûresi, 3:173)

Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur’âna düşman olmaları küfrün iktizâsındandır. Çünkü 
küfür îmana zıttır. Maahazâ Kur’ân, kâfirleri ve âba ve ecdâtlarını i’dam-ı ebedî ile mahkûm 
etmiştir. (Mesnevi-i Nuriye, Hubab, syf.89)

Hem de bir adam zâtı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya san’atı içindir. Öyleyse her 
bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi bütün 
sıfat ve san’atları kâfir olmak lâzım gelmez. Binaenaleyh, Müslüman olan bir sıfatı veya bir 
san’atı, istihsan etmekle iktibas etmek neden câiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin olsa 
elbette seveceksin! (Münazarat)

 Muhabbetlerde karşılık beklemeksizin, Rıza-yı İlâhî esas olmalı.
Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse 

tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek ta-
lebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, insanlarla olan 
muhabbetlerde, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir. 
(Lem’alar, İhlas Risalesi)

Hz. Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: Allah bir kulu sevdi mi Hz.
Cebrail aleyhisselam’a: “Allah falanı seviyor, onu sen de sev!” diye seslenir. Onu Cebrail de se-
ver. Sonra o, sema ehline: “Allah falanı seviyor, onu siz de sevin!” diye nida eder, derken bütün 
sema ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arz konur (Halkı arasında hüsn-ü kabule 
mazhar olur).

Allah Celle Celaluhu, bir kula da buğzetti mi Cebrail aleyhisselam’a: “Ben falancaya buğ-
zettim, sen de buğzet!” diye seslenir. Ona Cebrail de buğzetmeye başlar. Sonra Cibril sema 
ehline nida eder: “Allah Celle Celaluhu falan kimseye buğzetti, siz de buğzedin!” Sonra yeryü-
züne onun için buğz vaz’edilir(Halkı arasında nefret edilen biri olur). (Buhârî, Tevhid 33, Edeb 
41; Müslim Birr 157; Muvatta, Şi’r 15)

 Yerinde sarfolunmayan bir muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası, merhametsiz bir musibet-
tir. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akâribini, sonra milletini, sonra zîhayat mahlûkları, 
sonra kâinatı, dünyayı sever. Bu dairelerin herbirisine karşı alâkadardır. Onların lezzetleriyle 
mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir.
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Hâlbuki şu herc ü merc âlemde ve rüzgâr deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından 
bîçare kalb-i insan, her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler gidip ellerini paralı-
yor, belki koparıyor. Daima ızdırab içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur.

Mâdem öyledir, ey nefis! Aklın varsa, bütün o muhabbetleri topla, hakikî sahibine ver, şu 
belâlardan kurtul.

Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemâl ve cemâl sahibine mahsustur. Ne vakit 
hakikî sahibine verdin, o vakit bütün eşyâyı Onun nâmıyla ve Onun âyinesi olduğu cihetle 
ızdırabsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet, doğrudan doğruya kâinata sarfedilmemek ge-
rektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elîm bir nıkmet olur. (Sözler, 24.Söz, 5.Dal)

Gayr-î meşru dâiredeki haram bir sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele 
görmemek elemi gibi çok ârızalar ile o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. (Asay-ı Musa, 
5.Mes’ele)

 Dünyevi dostluk ve arkadaşlıklar, insanların ebedi hayatına mal olabilecek kadar 
ehemmiyet kesbetmiştir. Ahirette, Kişi sevdiğiyle beraber olduğu gibi, aynı zamanda dostu-
nun dini üzeredir.

Zira Tirmizî’nin bir rivayetinde Hz.Peygamber(s.a.v): “Kişi dostunun dini üzeredir. Kişi sevdi-
ğiyle beraberdir. Öyle ise her biriniz dost edindiği kimselere dikkat etsin!” emri ile kesin bir üslubla 
bu mes’eleye temas ederler. (Buhârî, Edeb 96)

Aynı manayı takviye eden bu hadis ise hâlihazır insanlığın sahip olduğu manevi hastalığını 
ifşa etmesi hasebiyle gayet manidardır. Hz.Ebu Zerr(r.a) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! Kişi, bir 
kavmi sever, fakat onların amelini işlemezse, sonu ne olacak?” dedim. Efendimiz de(s.a.v); “Ey 
Ebu Zerr..! Sen sevdiğinle berabersin!” buyurdu. (Müslim, Birr 165)

Sahabeden Hz.Enes b.Malik(r.a) rivayet ediyor: Cennet ehli Cennet’e girip ayrılmış yerlerine 
(köşklerine) oturduklarında, (dünyadaki samimi) din kardeşlerini özlediklerin- den dolayı bir-
birlerini görmek ister. Bu düşünce esnasında birinin serîri(koltuk) diğerinin serîrine, diğerinin 
serîri öbürünün yanına (anında) gider.

Onlar buluşunca her ikisi de köşklerine yaslanarak, sohbete ve dünyada aralarında olan 
şeyleri karşılıklı konuşmaya başlarlar. Birisi şöyle der: “Ey Kardeşim! Hatırlar mısın biz dünyada 
falan mecliste sohbet yerinde veya camide hâlisane Allah’a dua etmiştik (Kur’ân okumuştuk, soh-
bet dinlemiştik), işte Allah da bizi (orada) bağışladı.” (Suyuti, El-Fethu’l- Kebir, 1/79)

 Bir insan için âileden sonra, her gün düşüp kalktığı arkadaşlar zümresi, onu saran iç-
timâî muhitlerin ikinci halkasını teşkil eder. Bu muhit, insanın bir kısım alışkanlıklar kazanma-
sında âile muhitinden daha da müessir olabilmektedir.

İbn-i Sinâ: “Mektepte çocuk, edebi güzel, alışkanlıkları arzu edilen şekilde olan başka çocuk-
larla düşüp kalkmalıdır. Zira bir çocuk diğer bir çocuk için daha çok telkin gücüne sahiptir. Çocuk 
arkadaşıyla ünsiyet eder, (çok şeyi) ondan kapar” der.

Şu halde arkadaşlar zümresinin iyi veya kötü oluşunun, çocukta kesin bir hüküm icra ede-
ceği yeni ve eski bütün terbiyecilerce kabul edilmektedir.

Arkadaş mes’elesine Kur’ân-ı Kerîm: “Mü’minler, mü’minlerden ayrılıp kâfirleri dost edinme-
sin. Bunu her kim yaparsa Allah’la ilişiği kesilmiş olur.” âyetiyle dikkatlerimizi çekmektedir. (Âl-i 
İmrân 28)

Hz.Peygamber’den(s.a.v) gelen bir rivayette de: “Sâdece mü’minle arkadaşlık et, öyle ki senin 
yemeğinden sadece müttakî(takva sahibi) olan yesin.” denmektedir. (Ebu Davud, Edeb 19; Tirmi-
zi, Zühd 56)
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Sahih senedle geldiği tasrih edilen bir rivayette de sırf dünyevî maksada yönelen mâlâyânî 
lehviyatın girdiği meclislerden, arkadaş ortamlarından sakınmak emredilmektedir. Sık sık be-
raber olunan arkadaşın ehemmiyetini zihinlerde tesbit için bir de teşbihe yer verilir.

Resulullah(s.a.v) iyi arkadaşı misk satıcısına benzetir. Çünkü ondan dünyevî veya uhrevî bir 
faide, bir nur bulaşacaktır. Hadis böyleleriyle arkadaşlığa teşvik ettiği gibi uzaktan yakından dün-
yevî veya uhrevî bir zarar dokunacak kimselerle de arkadaşlık etmemeyi emretmiş olmaktadır.

Zikredilen bu hadiste Resulullah(a.s.v) şöyle buyurdular: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın mi-
sali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen 
ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya evini, ya da elbiseni yakar yahut da sen onun pis ko-
kusunu alırsın.” (Buhârî, Büyû 38, Zebâih 31; Müslim, Birr 146)

 Zenginlerin, lüks yüzünden çocuklarının terbiyesini çoğunlukla ihmâl etmeleri sebe-
biyle, bu kesim insanlarla sık oturup kalkmak uygun görülmemiştir.

Ebû Hüreyre(r.a) şöyle rivayet etmiştir: “Zengin çocuklarıyla düşüp kalkmayın, onların fitnesi 
bâkirelerin fitnesinden daha fenadır.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

 Ne sünnette ne de müteakip terbiyecilerde çocuğun akran ve arkadaşlardan tecrid 
edilmesi diye bir tavsiyeye rastlanmaz. Aksine arkadaşlık ve kardeşliği teşvik etmişler, uzlete 
ve köşeye çekilmeyi kerih görmüşlerdir.

Çocuk behemahal arkadaşlarıyla bir araya gelecek, onlarla oynayacak, çocukluğunu ya-
şayacaktır. Sünnette bunun misalleri çokça mevcuttur. Çocuğun yalnız ve hatta sadece kar-
deşleriyle düşüp kalkması, onun bir kısım içtimâî his ve melekelerinin nâkıs kalmasına sebep 
olacaktır.

Günümüz terbiyecileri, çocuğun ruh sağlığının korunması ve hattâ ruhî bozukluklara mâ-
ruz olanları tedâvi için, çocuğu kaynaşabileceği akranlar grubu içerisinde koymaya büyük 
ehemmiyet vermektedirler.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “Allah rızası için bolca dost edinin. Rab-
biniz diridir ve kerem sahibidir. Kıyamet gününde kuluna, arkadaşlarının yanında azap etmez.”

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “İnsanlarla çokça tanışın, çün-
kü kıyamette her tanışılan kişinin şefaati vardır.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

 Arkadaş meselesinde nazara alınması gereken bir husus, yaşıtlarına dikkat etmek ise 
de diğer bir husus cinsiyete dikkat etmektir. Bir çocuğun uzun müddet karşı cinsten olanlarla 
düşüp kalkması, onun, o cinse ait davranışları kazanmasına yol açmaktadır.

Resâilu İhvânu’s-Safâ’da; câri âdetlere uzun müddet uymakla ahlâkta onlara benzerlik hâsıl 
olup, kuvvet bulacağı ifade edildikten sonra: “Şecâatli (...) ve sâlih kimselerin yanında yetişen 
çocukların çoğu onların ahlâkını aynen kaptığı gibi, kadın ve muhannislerin yanında yetişen ço-
cuklar da aynen onlar gibi olurlar” denmektedir. (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

 Dostluk ve arkadaşlığı tercih edilen bir insanın, sahip olması gereken bazı hasletler 
vardır. İstikametli bir arkadaşlığın ön şartı olan bu hasletler ise şunlardır; “Akıllı olmak, güzel 
ahlâklı olmak, fasık olmamak, bid’atçı olmamak ve dünyaya fazla düşkün olmamak.”

İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatıyor: İki dost müminden birisi 
vefat edip cennetle müjdelenir. Nice sonra hayatta olan kişi, vefat eden dostunu hatırlayarak, 
“Ey Allah’ım! Şüphesiz filanca benim dostumdur. Bana, Sana ve Resûlüne itaati, hayrı emre-
der, kötülükten men eder, benim hiç şüphesiz Sana kavuşacağımı haber verirdi. Ey Allah’ım! 
Benden sonra onu sapıklığa düşürme ki, bana gösterdiğin nimeti ona da gösteresin. Benden 
hoşnut olduğun gibi ondan da hoşnut olasın” der.
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Sonra diğeri de ölür ve ruhları bir araya gelir de, “Her biriniz kardeşi hakkında söyle- yece-
ğini söylesin” denir. Her ikisi de birbirinden razı olduğunu haber verince Cenab-ı Hak ikisi için: 
“Ne güzel kardeş, ne güzel arkadaş, ne güzel dost” buyurur.

Bu sefer de iki dost inkârcı insandan biri öldüğü zaman ve yerinin ateş olduğu haber ve-
rildiğinde ise dünyadaki dostunu hatırlayarak, “Ey Allah’ım! Benim dostum olan falanca bana, 
Sana ve Resûlüne isyanı, kötülüğü emreder, hayırdan men eder, Sana kavuşmayaca- ğımı 
bana söylerdi. Ey Allah’ım! Benden sonra onu hidayete erdirme ki, bana gösterdiğin cezanın 
bir mislini de ona gösteresin” der.

Cenab-ı Hak da onlardan her biri için, “Ne kötü kardeş, ne kötü arkadaş, ne kötü dost” buyurur. 
Bunun üzerine onlar birbirine lânet etmeye başlarlar. (Kurtubi, el-Cami li-ahkâmi’l-Kur’ân, 16/109)

Hz.Alinin(r.a) mevzu hakkındaki şu veciz sözleri ne kadar da manidardır: Görüşü kabul gö-
ren ama ameli hoş görülmeyen kimseyle arkadaşlık etmekten sakın. Şüphesiz arkadaş, arka-
daşıyla itibar görür.

Fasık, facir ve Allah’a karşı açıkça günah işleyen kimselerle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz 
kötülük kötülüğe katılır.

Takva sahibi ve dindar kardeşinle arkadaş ol ki güvende olasın. Ondan doğru yola kılavuz-
luk dile ki ganimete eresin.

Seni gafil ve haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardım-
sız bırakır ve helak eder.

Eğer selamette olmayı seviyorsan, cahillerle arkadaşlıktan sakın. Zira cahillerle arkadaşlık 
aklın yokluğundandır.

Hikmet sahibi kimselerle arkadaşlık et, hilim sahibi (yumuşak huylu) kimselerle otur ve 
dünyadan yüz çevir ki yüce cennette sükûnet edesin.

Ahmakla birlikte olunca, kötü kimseyle muaşeret ettiğinde ve zalimle bir muamelede bu-
lunduğunda ihtiyatlı ol. Aynı zamanda Ahmak kimseyle arkadaşlık, ruhun azabıdır.

Dünya ehliyle oturmak insana imanı unutturur ve şeytana itaate sürükler. Aynı zamanda 
dünya ehliyle arkadaşlıkta etme. Zira eğer mal açısından azalırsan seni önemsemezler ve eğer 
mal açısından çoğalırsan sana haset ederler. (Gurer’ul-Hikem’den)

 Muhabbet çendan ihtiyarî değil. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan di-
ğer bir mahbuba dönebilir.

Meselâ, bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl lâyık-ı muhabbet olan diğer 
bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle, muhabbetin yüzü mecazî mahbuptan 
hakikî mahbuba çevrilebilir. Belki onları Cenâb-ı Hakkın hesabına ve Onun muhabbeti namına 
sevmek gerekir. (Sözler, 32.Söz)

Hz.Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ruhlar toplanmış ce- maatler 
gibidir. Onlardan birbiriyle önceden tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.” (Buhârî, Enbiya 
2; Müslim, Birr 159)

 Kalbi olan bir sevgiyi ve muhabbeti, dile getirmek sünnettir.
Zira kişi, kardeşine kendisini sevdiğini haber verince, bu sâyede onun kalbinin kendine 

meyletmesini sağlar ve sevgisini celbeder. Bunun birlikte kaynaşmaya da bir teşviktir.
Mikdam İbnu Madikerb(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Biriniz kardeşini Allah 

için seviyorsa, ona sevdiğini söylesin.” (Ebû Dâvud, Edeb 122; Tirmizî, Zühd 54)

 Bütün Mü’minler ancak kardeştirler. Ona ne haksızlık eder, ne de onu dünyevi sıkıntıla-
rında yalnız bırakır. Mü’min kardeşinin ihtiyaçlarını giderir ve ayıplarını örter.
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Bunların aksini yapmak, yani ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olmamak, hatalarından do-
layı ayıplamak ve musibete uğradığında sevinmek gibi davranışlar sergilemek, Nebevi emir-
lere aykırı hareket etmektir.

İbnu Beşîr(radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: Resulullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular 
ki: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misâli, bir be-
denin misâlidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak 
ederler.” (Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyurdular ki: “Kardeşine, musibet günlerinde sevinç gösterme, 
yoksa Allah Teale ona rahmet eder, seni de ondaki belaya uğratır.”

Başka bir hadislerinde ise Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Her kim, müs-
lüman kardeşini bir günah yüzünden ayıplarsa, onu kendisi de işleyinceye kadar ölmez.” (Hadis El 
Kitabı, Tirmizi 669)

 Yeni karşılaşılan yabancı birisiyle ismen tanışmak sünnettir.
Yezid İbnu Nu’ame ed-Dabi(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Bir kimse, bir baş-

kasıyla kardeşleştiği zaman, ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü 
böyle yapmak, sevginin artmasına daha uygundur. Evini de öğren ki o kişi hastalandığında ziya-
retine gidersin, bir işi olduğunda yardım edersin.” (Tirmizî, Zühd 54)

 Muhabbet(sevgi) ve düşmanlıkta(kin) ölçülü olmak, istikametli bir kardeşlik ve dostlu-
ğun devamiyetinde önem arz etmektedir.

Nitekim “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman aranızda düş-
manlık bulunan kimse, sanki samimi bir dost gibi oluverir.” (Fussilet, 34) âyeti, sevgi ve nefrette, 
dostluk veya düşmanlıkta, izlenecek yolu ve takınılacak tavrı gayet veciz bir şekilde ifade bu-
yurmaktadır.

Kur’an ve Sünnette en çok müteyakkız ve uyanık olunması, her an kendisiyle mücadele 
içerisinde ve ona karşı tetikte bulunulması gereken düşman olarak, kişinin nefis ve şeytanı 
gösterilmiş olmakla beraber, harici düşman meselesine de yer verilmiştir. Burada daha ziyade, 
affetme talep edilirse de, ölçü dâhilinde, yapılan miktarı tecâvüz etmeksizin kötülüğe karşılık 
vermeye de müsaade edilmiştir.

Hz. Peygamber, “Allah, kötülüğü kötülükle yok etmez, ancak iyilikle yok eder” düsturuna tâbi 
olarak, şahsî hayatında kötülüğü kötülükle karşılamaz, daha ziyade affeder ve bağışlardı.

O’nun bu affedici, bağışlayıcı ve kötülüklere iyilikle, mukabele edici davranışları düşman-
larını yok ediyor.

“Az önce nazarımda dünyânın en menfur kimsesi iken, şimdi dünyanın en sevgilisi oldun” 
itiraflarını yaptıran âni değişiklikler, kalbî fetihler yaptırıyordu. Az önce kendisini öldürmek 
kastiyle dolu olan kimse, uğrunda canını fedâ etmeye hazır bir hâlet kazanıyordu.

Şahsen tatbik ettiği affedici politikanın, müslümanlar tarafından da tatbikini istemiş: “Kö-
tülüğe iyilikle mukabele etmekle kötülüğü yok et ve insanlara güzel ahlâkla muâmele et” de-
miştir. İnsanlara afla muamele hususunda Kur’ân’da pek çok âyet gelmiştir.

Ancak bütün bu şahsî fiillerine, Kur’ânî ve şifâhî tavsiyelerine rağmen kötülük yapanların, 
daha açık ifadesiyle düşmanın, tecziye edilerek(cezalandırılarak) haddinin bildirilmesine izin 
verilmiştir. Burada, hristiyanlığın ve tatbikatta hristiyanlar arasında bile sözde kalmış olan, sağ 
yanağa tokat vurulunca sol yanağı da uzatmak, yâni; kötülük yapana kötülükle muâmele et-
memek prensibi mevcut değildir.

Âyet-i kerîme şöyle der: “Kötülüğün cezası da ona denk bir kötülüktür. Fakat kim bağışlar ve ken-
disiyle düşmanı arasını düzeltirse, onun mükâfaatı Allah’a âittir. Elbette O, zâlimleri sevmez.” (Şûrâ 40)
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Zâlim taraf, misliyle ceza görmediği takdirde, mazlum taraf da intikam hislerini kabartarak, 
tahdid ve kontrolü imkânsız alışkanlıklara yol açmak suretiyle düşmanlıkların teselsül edip 
gideceğinden korkulmuştur. Aile ve hatta kabile ve aşiretlerin tükenmesiyle neticelenen kan 
davalarının menşeinde bu çeşit normal şekilde tatmin edilmemiş hisler bulmak mümkündür.

Misliyle ceza bunları önleyecek mahiyette olduğu için, Kur’an’da: “Kısasta sizin için hayat 
var.” (Bakara 179) denmekten başka, misli taşıp, haddi tecavüz edici davranışlar, şiddetli azabla 
tehdid edilmiştir. (Bakara 178, Şûrâ 40-42)

Bütün bunların temelinde yatan kin, buğz gibi beşeri huylar da Hz.Peygamber’in(s.a.v) di-
liyle takbih edilmiştir.

Hz.Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Dostunu severken ölçülü sev, 
günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun ola-
bilir.” (Tirmizî, Birr 60)

 Samimi bir kardeşlik ve dostluğun fıtri neticelerinden olan karşılıklı olarak Sır alıp ver-
mek ve bu sırları saklamak, ehemmiyetli öneme haizdir.

Arkadaşlıkla ilgili mühim âdâbtan biri sır tutuculuktur. Ağzı gevşeklik hoş olmadığı gibi, 
ağzı gevşeklerle samimiyet de hoş değildir.

Ehl-i ilim mevzu ile alakalı şu görüşü benimsemişlerdir: “Sahibine zarar getirecek bir sırrı 
fâş etmek mübah olmaz. Ancak adam ölünce, sağlığında gizlenmesi gereken şeylerin gizlen-
memesinde bir zaruret görülmez. Yeter ki, bunda adam için bir zillet, bir alçaltma mevzubahis 
olmasın.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Bir adam bir adama sır söylerse, bu ona 
emanettir, kimseye söyleyemez.” (Kütüb-ü Sitte 3334)

Diğer bir hadiste ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Birbirine emniyet ederek oturup 
konuşanlardan hiçbirisine, aradaşının hoşlanmayacağı bir şeyi fâş etmesi helal olmaz.” (Kü-
tüb-ü Sitte 3334)

 İslâmî âdâb, alenî işlenmeyen günahların peşine düşülmesini yasaklamıştır. Aynı za-
manda bir Müslüman da görülecek çirkin bir hal, bir davranış olursa onun gizlenmesi, neşre-
dilmemesi gereğini takrir etmektedir.

Âlimler: “Bu fiil yapılmış, bitmiş bir günah bile olsa örtülmelidir, yeter ki fâili onu gizli yap-
mış bulunsun” demiştir. Fâsık bu yasaktan hariç tutulmuştur, çünkü ondan sakınmak ve baş-
kalarını da sakındırmak gerekir.

Müslümanın kusurunu araştırmayı yasaklayan bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: 
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ku-
surunu arayıp tecessüs etmeyin, kimse kimseyi gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır...?” (Hucurat 12)

Ukbe İbnu Âmir(radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyur- du-
lar ki: “Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.” (Ebû Dâ-
vud, Edeb 45)

Ebû Hüreyre(ra) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir kul dünya-
da bir kulu örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.” (Müslim, Birr 72)

Hz.Abdullah İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Bir gün Resûlullah(a.s.v) minbere çıkıp yüksek sesiy-
le şöyle nidâ etti: “Ey diliyle müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar! 
Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim müslüman 
kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır.
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Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde (insanlardan gizli) bile olsa rüsvay eder.” 
(Tirmizî, Birr 85)

 “Üç günden fazla bir mü’min diğer bir mü’mine küsmemek.” İslâmiyet emrediyor.
Evet, hakikat ve maslahat sulhdur. Kur’an’ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslâhat ve 

insaniyet ve İslâmiyetin iktiza ve teşvik ettikleri barışmak ve musalaha etmektir.
Elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmağa, hem maslâhat ve istirahat-ı 

şahsiye ve umumiye iktiza ediyor. (Şualar, 14.Şua)
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) müslümanlar arasında üç günden fazla devam edecek 

küsüşmeleri yasaklamıştır.
Nevevî, ulemâdan naklen der ki: “Müslümanlar arasında üç günden fazla küsüşmek nassla 

haramdır.” Ancak üç güne kadar küsmenin mübah olduğu, hadîsin mefhumunda mevcuttur.
Umumî olan yasak, küsmesi için meşru bir sebebi olmayan kimselere mahsustur. Öyleyse 

meşru olan caiz ve hattâ gerekli olan küsmeler de vardır. Câiz olan küsmek, işlenen cürmün 
miktarına göre farklılıklar arzeder. Ayrıca, “yüz çevirme” denilen bir dargınlık türü de vardır ki, 
bu asî, fasık, zalim kimselere karşı yapılacak bir davranıştır. 

Söz gelimi masiyete(günaha) giren insana, bundan vazgeçmesi için küsülebilir. Buhârî, bu 
maksadla Tebük seferine katılmayan Ka’b İbnu Mâlik’le elli gün boyunca konuşmayı Resûlul-
lah’ın yasakladığına dair rivayeti kaydeder. (Kütüb-ü Sitte, c.10, 15.Fasıl)

Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.m) buyurdular ki: “Bir mü’minin diğer bir mü’mine 
üç günden fazla küsmesi helâl olmaz. Üzerinden üç gün geçince, ona kavuşup selâm versin. Eğer 
o selama mukabele ederse ecirde her ikisi de ortaktır. Mukabele etmezse günah onda kalmıştır.”

Bir diğer rivâyette şöyle buyrulmuştur: “Kim üç günden fazla küs kalır ve ölürse cehenneme 
girer.” (Ebû Dâvud, Edeb 55)

Ebu Hırâş es-Sülemi(r.a) anlatıyor: Resülullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim kardeşine bir yıl kü-
serse, bu tıpkı kanını dökmek gibidir.’ (Ebu Dâvud, Edeb 55)

Hz.Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resülullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ameller her perşembe ve pa-
zartesi günü arz edilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah’a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını 
affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, onu affetmez ve der ki: 
“Bu ikisini, barışıncaya kadar terk edin.” (Müslim, Birr 36)

Başka bir hadislerinde ise Kâinatın Efendisi(s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Birbirinizle ilginizi kes-
meyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. 
Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helal değildir” (Buhârî, Edep 
57,58,62; Müslim, Birr 23,24,28)

 Beşeriyetin iktizası gereği, dost ve kardeşler arasında meydana gelebilen kırgınlıklarda 
arayı bulmak ve tarafları barıştırmak, beşerin hayatı içtimaiyesinde, hayırlı neticeleri meyve 
veren güzel bir sünnettir. Hemen her hususta barışı, insanların arasını ıslaha çağıran İslâm, 
tabii olarak kendi mensupları arasında vukû bulan dargınlıklarda da diğer müminleri, söz ko-
nusu anlaşmazlığı ya da dargınlığı sona erdirmede aktif göreve çağırmaktadır. Bu yönüyle 
dargınların barıştırılmasının, dinî ve ahlâkî bir görev olduğu hatırdan uzak tutulmamalıdır. 
(Bakara, 208; Nisâ, 114; Enfâl, 1,61; Hucurât, 9,10)

Kur’an-ı Kerim’de, “Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur; ancak sadaka vermeyi 
yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna. Kim bunları, sırf 
Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz.” buyurulmaktadır. 
(Nisâ, 114)
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Hz.Peygamber(s.a.s) bir taraftan müslümanlara, arabuluculuk yapmalarını tavsiye eder-
ken, kendisi de “En üstün sadaka, iki kişinin arasını düzeltmektir.” buyurarak bizzat gidip dar-
gın ve birbiri ile anlaşamayan müslümanları barıştırmıştır.

Nitekim bir gün Resûlullah ashabına: “Size, namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir şeyi 
haber vereyim mi?” buyurdu. Onlar: “Evet, ya Resûlullah” dediler. Peygamberimiz de sözüne de-
vamla: “Arabulmak, barıştırmaktır; çünkü aranın bozulması saçı kökünden kazır demiyorum, dini 
kazır.” buyurdu. (Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme 56)

Yine bir gün, Medine yakınlarındaki Kuba halkı döğüşmüş, hatta birbirlerini taşlamış- lardı. 
Bunu haber alan Peygamber Efendimiz(s.a.v), ashabına: “Haydi bizimle geliniz de onların ara-
larını düzeltelim” teklifinde bulunmuş ve Kuba’ya gitmişti. (Buhârî, Sulh 2)

 Kardeşleri ve dostları birbirine düşman haline getiren hastalıkların başında Hased(kıs-
kançlık) gelir. Ehl-i iman bu hastalığın mahiyetini anlamaya çalışarak Nebevi tedaviyi uygula- 
malıdır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bahis mevzuu konuya gayet vazıh ve mukni bir açıkla-
ma getirerek, bu menfur hastalığı kökünden kesip atacak yerine Muhabbet tohumlarını eke-
cek tespitlerde bulunmuştur:

Haset evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. 
Hasedin çaresi: Hâsid adam, haset ettiği şeylerin âkıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki, rakibinde 
olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet, fânidir, muvakkattir. Faidesi az, zahmeti 
çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, 
ya kendisi riyâkârdır; âhiret malını dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsûdu riyâkâr zan-
neder, haksızlık eder, zulmeder.

Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i 
İlâhiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdetâ kaderi tenkit ve rahmete itiraz edi-
yor. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.

Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel cezâ var ki, o haset, haset edeni yakar. Hem te-
vekkül ve kanaatte öyle bir mükâfat var ki, o lezzetli muaccel sevap, fakr ve hâcâtın belâsını ve 
elemini izâle eder. (Mektubat, 22.Mektub)

 İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü’minin bir 
tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü’mine 
adavet ederler.

Hâlbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a’mal-i mükellefîni 
tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler.

Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok 
seyyiatını örter. Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir.

Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam 
muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, çok seyyiatına nazar-ı 
afv ile bakmak lâzımdır. Hâlbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir 
zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü’min kardeşine adavet eder, günahla-
ra girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez.

Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, 
unutur; mü’min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur.

Bu hakikate bu temsil ile bak. Şöyle ki: Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Birtek kapı açıl-
masıyla o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi 
kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez. (Lem’alar, 13.Lem’a, 13.İşaret, 3.Nokta)
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 Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuv-
vetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadâkatin şe’nidir.

Münâfıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını 
bozmak için derler: “İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar âdi, âciz insanlardır.”

Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkatten hilâfet almak için bir çare bulmuş ve irşada 
başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukut-
ta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: “İşte beni anladın.” O da dedi: “Madem 
senin irşadınla bu makamı buldum; seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım” diye 
Cenâb-ı Hakka yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birden bire terakki edip bütün mürid-
lerinden geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış. Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi 
oluyor. (Şualar, 13.Şua)

 Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir; tâ ki istiğfar ve is-
tiâze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini avukat 
gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin.

Evet, şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Görse de, yüz tevil ile tevil et-
tirir. Nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için, ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, 
istiğfar etmez, istiâze etmez, şeytana maskara olur. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi bir pey-
gamber-i âlîşan “Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder.” dediği 
halde, nasıl nefse itimad edilebilir? (Yusuf Sûresi, 12/53)

Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâ-
ze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur.

Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, 
büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak 
olur. (Lem’alar, 13.Lem’a, 13.İşaret, 2.Nokta)

Bediüzzaman hazretleri mevzu ile alakadar şu manidar tespitlerde bulunmuştur: Bizler, 
kusurumuzu görene ve bize bildirene -fakat hakîkat olmak şartiyle- minnetdar oluyoruz, Allah 
razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, nasıl memnun oluruz; kusu-
rumuzu, fakat garaz ve inad olmamak şartiyle ve bid’atlara ve dalâlete yardım etmemek kaydı 
ile kabul edip minnetdar oluyoruz. (Emirdağ Lahikası I, Mektup 25)

Eğer onun tahkiri ve beyân ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime ait ise; Allah ondan râzı 
olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine 
sevkeder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve 
riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden kurtarmaya yardımdır.

Evet, ben nefsim ile musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda 
veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, bel-
ki memnun olmak lâzım gelir. (Mektubat, 16.Mektub, 3.Nokta)

 Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Hususan, Gıyabında 
ismen dua etmenin ayrı bir öneme haiz olduğunu, islam âlimleri eserlerinde belirtmişlerdir.

Resulullah(s.a.v) buyurdular ki: “Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü’min yoktur ki me-
lekler de: “Âmin. Bir misli de sana olsun.” demesin.” (Müslim, Zikr 86,88)

Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Bayram Yüksel anlatıyor:
Mübarek Üstadımızın Isparda’daki menzilinde başucunda beş metre uzunluğunda, bir 

metre eninde bir şecere vardı. Peygamberimizin(s.a.v) âl-i beytinden, evradlarında ism-i şe-
rifleri olan zatların nereden geldiğini ayrı ayrı oklarla gösteriyordu. Çok arzu etmeme rağmen 
saymaya bir türlü muvaffak olamadım.
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Üstadımız dua ederken isim üzerine çok ehemmiyet verirdi. Bazı Nur Talebeleri, Üstadımızı 
ziyaret ettiklerinde Üstadımız isimlerini yazdırırdı. Başucuna koyar, o ismi ezberleyinceye ka-
dar yanında muhafaza ederdi. Ve şöyle misal verirdi: ‘Nasıl ki bir yere mektup attığınızda zarfın 
üzerine güzel yazarsanız, gideceği yere güzel gider, dua ederken de ismiyle zikredilirse daha 
iyi olur’ derdi. (Son Şahitler, Bayram Yüksel)

 Mü’minin, mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır?
Esbâb-ı kabûl dâiresinde olmalı. Çünkü ba’zı şerâit dâhilinde duâ makbûl olur. Şerâit-i ka-

bûlün içtimâı nisbetinde makbûliyeti ziyâdeleşir.
Ezcümle: Duâ edileceği vakit, istiğfar ile ma’nevî temizlenmeli, sonra makbûl bir duâ olan 

salâvat-ı şerîfeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbûl 
duânın ortasında bir duâ makbûl olur.

• Hem ِبَظْهِر اْلَغْيِب yâni “Gıyaben ona duâ etmek”;
• hem hadîste ve Kur’ânda gelen me’sur duâlarla duâ etmek. Meselâ:

نـَْيا َو ْاآلِخَرِة يِن َو الدُّ اَللُّٰهمَّ ِانِّى َاْسئـَُلَك اْلَعْفَو َو اْلَعاِفَيَة ِلى َو َلُه ِفى الدِّ
نـَْيا َحَسَنًة َوِفى ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار رَبَـَّنا آتَِنا ِفى الدُّ

gibi câmi’ duâlarla duâ etmek;
• hem hulûs ve huşû’ ve huzur-u kalb ile duâ etmek;
• hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra;
• hem mevâki’-i mübârekede, husûsan mescidlerde;
• hem Cum’ada, husûsan sâat-ı icâbede;
• hem şuhûr-u selâsede, husûsan leyâli-i meşhûrede;
• hem ramazanda, husûsan leyle-i kadir’de duâ etmek kabûle karîn olması rahmet-i İlâhîy-

yeden kaviyyen me’muldür.
O makbûl duânın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut duâ olunanın âhiretine ve ha-

yat-ı ebediyesi cihetinde makbûl olur. Demek aynı maksad yerine gelmezse, duâ kabûl olmadı 
denilmez; belki daha iyi bir sûrette kabûl edilmiş denilir. (Mektubat, 23.Mektub)

 İslamî öğreti, şahsı yücelten, bireyi haddinden fazla öne çıkaran ve medhetmede aşırı-
lığa meyleden tasavvurları zemmeder. Kezâ hak din, her türlü aşırılığa cephe almıştır.

Bu dinin mübelliği olan Zât da(a.s.m), ümmetini bu mevzuda uyarmış; akvâli ve ef’âliyle 
nice hikmetli dersler vermiştir. Kendisine bir gün “Yâ hayrel beriyye/ Ey yeryüzünün en hayırlı-
sı” diye seslenen birine, “O dediğin İbrahim’dir.” diye karşılık vermiştir.

Alabildiğine fıtrîdir. Dâhil olduğu bir mecliste kendisine özel yer tahsis ettirmez, bunu üm-
metine de tavsiye eder. Öyle ki, hayatı boyunca methedilmeyi hiç sevmemiş ve övülmekten 
hep rahatsızlık duymuştur. Hatta rızası olmadığı halde övüldüğü zamanlarda utancından kıp-
kırmızı olmuş ve Allah korkusundan dolayı hemen el açıp şöyle duada bulunmuştur: “Rabbim! 
Sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi başkalarından daha iyi bilirim. Ey Âlemlerin 
Rabbi! Halkın bende zannettiği iyilik ve faziletleri bana nasip et; insanların bilmedikleri gü-
nahlarımı da bağışla! Söyledikleri güzel sıfatlardan dolayı kendini beğenmişlik ve gurur gibi 
tehlikelere düşmekten beni koru!”

Demek ki, takdir, tebcil ve övgüler karşısında mümince tavır mahviyettir; “Allah’ım hakkım-
da söylenen bu sözleri dua olarak kabul buyur; bunları benim için gurur ve kibir sebebi kılma 
ve beni nefsimle baş başa bırakıp ayağımı kaydırma!” diyerek hemen bütün medh ü senâların 
asıl sahibi Mevlâ-yı Müteal’e sığınmaktır.
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Nur müellifi mevzu hakkında şu tespitleri yapmıştır: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki veri-
lir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyaya girer. Şan-ü şeref arzusuyla 
teveccüh-ü nâs ise; ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir 
mücazattır.

Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ü şeref, kabir kapı-
sına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz’iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir 
gibi nâhoş bir şekil aldığından; teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaç-
mak lâzımdır. Şöhret-perestlerin ve şan-ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. (Lem’alar, 
20.Lem’a)

Hangi şeyi vasfetsen, olduğu gibi vasfet. Medhin mübalâğası bence zemm-i zımnîdir.
İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir. (Sözler, Lemaat)

 Sevgi, övgüyü celp eder. Yapılan bir medih, ölçülü olmazsa, övülen şahıs üzerinde 
menfi bir tesir icra eder. Aşırı övgü, muhatabının üzerinde bazan kibre, bazan da riya ve göste-
riş hevesine sebep olur. Bir kimseyi kendisinde mevcut haslet ve üstünlükler ile öven kimsenin 
sözü doğru olsa bile yaptığı hareket doğru değildir. Zira muhatabında gizli bulunan “Kendini 
beğenme” hastalığını açığa çıkarmış olur. Neticede, yıllar boyu yaptığı ibadetlerin ve hayırlı 
işlerin sevap harmanlarını “Ucb” (amellerine güvenmek) ve “Riya” (gösteriş için yapmak) ateşi 
ile yaktırmış olur.

Ashabtan biri, Allah Resûlünün huzurunda bulunan bir şahsı, yaptığı bir hayır sebebiyle 
övmüştü. Hak ve hakikat istikametine ışık tutan Peygamber(s.a.v) “Yazık sana! Sanki Sen, arka-
daşının boynunu kestin.” buyurdu. (Müslim, c.8, sh.227)

Bediüzzaman hazretleri risale-i nur da çok defa ağabeyleri övmekte ve medih etmektedir. 
Ancak bu konuda dikkat edilirse her zaman söz konusu zâtın güzel hasletini ön plana çıkara-
rak, o güzel hasleti övmekte ve başkalarını da o hasleti kazanmaya manen teşvik etmektedir. 
İnce düşünmekte mümtaz Hasan Âtıf, ihlas ta birinci Hulusi, Risale-i Nur’un demir gibi metin 
ve sarsılmaz bir şakirdi Milas’lı Halil İbrahim ve benzeri pek çok örneklerle bu konuda bizlere 
çok güzel bir rehberlik yapmaktadır.

 İslâmî ölçülere riayetkâr olan bir mü’min, din kardeşlerinden bir şahsı muhakkak öv-
mek isterse ve dile getireceği şeyler onda mevcut ise sözlerini onun bulunmadığı bir mecliste 
ifade etmelidir. Huzurunda bulunan bir şahsi övmek isterse “Onun şöyle şöyle olduğunu zan-
nediyorum. Hiçbir kimseyi Allaha karşı temize çıkarmaya çalışmıyorum.” demelidir. (İbni Mâce, 
c.2, sh.1232)

Bir adamı medh eden ve övgüsünde aşırı laflar sarf eden kimsenin söylediklerini Resûl-i 
Ekrem(s.a.v) işitmişti. Bunun üzerine, “Andolsun ki siz onu kibre sevk ederek helâk ettiniz veya bu 
adamı sırtından bıçakladınız” buyurdu. (Müslim, c.8, sh.228)

 Resûl-i Ekrem(s.a.v), bir kimseyi kendisinde olmayan hasletlerle övmeyi şiddetle takbih 
etmiş ve bunu önlemek için “Meddahların suratına toprak serpiniz” emrini vermiş bulunmak-
tadır. Bu işi bir menfaat beklemeden ve karşılıklı nezaket tavrı olarak yapmak da yasaktır. Bu 
hükmü tesbit eden bir hadis-i şerifte “Karşılıklı övüşmelerden sakınınız. Zira bu, hiç şüphesiz, 
birbirini boğazlamaktır” buyrulmaktadır. (Feyzü’l-Kadir c.1, sh.182)

 Ba’zan tevâzu, küfran-ı ni’meti istilzam ediyor belki küfran-ı ni’met olur. Ba’zan da tah-
dîs-i ni’met, iftihar olur. İkisi de zarardır.

Bunun çâre-i yegânesi ki: ne küfran-ı ni’met çıksın, ne de iftihar olsun. Meziyyet ve kemâlât-
ları ikrar edip fakat temellük etmiyerek, Mün’im-i Hakîkinin eser-i in’âmı olarak göstermektir.
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Meselâ: Nasılki murassa’ ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok 
güzelleşsen, halk sana dese: “Mâşâallah, çok güzelsin, çok güzelleştin.”

Eğer sen tevazu’kârâne desen: “Hâşâ!... Ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede güzellik!” O vakit 
küfran-ı ni’met olur ve hulleyi sana giydiren mahir san’atkâra karşı hürmetsizlik olur.

Eğer müftehirane desen: “Evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi 
birini gösteriniz...” O vakit, mağrurane bir fahirdir. İşte; fahirden, küfrandan kurtulmak için de-
meli ki: “Evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve dolayısiyle libası bana giydirenindir, 
benim değildir.” Ve nimet ise, şükür niyetiyle ilân etmek, bir tahdis-i nimettir.

âyeti izharına emreder. (Mektubat, 28.Mektub, 7.Risale, 4.Sebep) َو َامَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّْث

 Cenâb-ı Hakkın verdiği nimetleri söyleyip ilân ve tahdis-i nimet etmek, bazan gurura 
ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat 
ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli.

Şöyle ki: Herbir nimetin iki veçhi vardır. Bir veçhi insana aittir ki, insanı tezyin eder, medar-ı 
lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucib-i fahr olur, sarhoş olur. Mâlik-i Hakikîyi 
unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür.

İkinci veçhi ise, in’am edene bakar ki, keremini izhar, derece-i rahmetini ilân, in’âmını ifşa, 
esmâsına şehadet eder.

Binaenaleyh, tevazu, ancak birinci vecihte tevazu olabilir. Ve illâ küfranı tazammun etmiş 
olur. Tahdis-i nimet dahi, ikinci vecihle mânevî bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve 
gururu tazammun ettiğinden mezmumdur.

Tevazu ile tahdis-i nimet, şöylece bir içtimâları var: Bir adam hediye olarak bir palto birisine 
veriyor. Paltoyu giyen adama, başka bir adam “Ne kadar güzel oldun” dediğine karşı, “Güzel-
lik paltonundur” dediği zaman, tevazu ile tahdis-i nimeti cem etmiş olur. (Mesnevi-i Nuriye, 
Onuncu Risale)

 İnsanları alaya almayı, ayıplayıp kötülemesini, bunun yanısıra Mü’minlerin birbirlerini 
kötü lâkapla, sonradan uydurulan adlarla çağırmamalarını, Cenab-ı Hak Kur’anda sarih ayetle 
nehyetmiş, yasaklamıştır.

“Ey mü’minler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın, belki de onlar kendilerinden 
daha iyidir. Kadınlar da kadınları alaya almasın, belki onlar kendilerinden daha iyidir. Kendi ken-
dinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lâkaplarla çağırmayın.” (Hucurât Sûresi, 11)

Bir rivayette şöyle buyurulmuştur: “İnsanlarla alay edene, Cennetten bir kapı açılır, “haydi 
gir” denir. O da, telaşla gelir, fakat kapı hemen kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. O yine üzgün 
olarak kapıya gider. Kapı yine kapanır. Bu durum, defalarca tekrar eder, artık, gel denildiği halde, 
gidemez.” (Ebu Davud)

Bir başka hadîs-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona 
zulmetmez, onu mahcup etmez ve onu küçük düşürmez.

Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük düşürmesi kâfidir.” (et-Tefsîrül-Kebir, 28:132)

 Bir insanı kolayca tarif etmek maksadıyla, çağırıldığı zaman rahatsız olmayacağı bir 
isimle anmak ve seslenmek, yasaklanan kısma girmemekle beraber teşvike medar görülmüş-
tür. Zira muhabbeti arttırmaya vesiledir.

Bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “Mü’min kardeşini güzel lâkaplarla ve isimlerle çağır-
mak, mü’minin mü’min üzerindeki hakkıdır.” (Hak Dini Kur’ân Dili, 6:4470).

Bu meselede göz önünde bulundurulması gereken husus, muhatabın hissî durumudur. 
Onun haysiyet ve izzetinin korunmasıdır.
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Bir insan başkaları tarafından takılan bir lâkapla çağrılmaktan rahatsız oluyorsa, onu artık o 
isimle çağırmak mü’mine eziyet olacağından, dikkatli olmak lâzımdır. Esas olan, “Kendimiz için 
istemediğimizi, başkaları için de istememektir.”

Meselâ: Peygamber Efendimiz(s.a.v), Hz.Ebû Bekir’e(r.a) “Cehennemden âzad olunmuş” 
mânâsına “Atîk”, Hz.Ömer’e(r.a) “hak ile bâtılı birbirinden ayırıp adaletle hükmeden” mânâsın-
da “el-Fâruk”, Hz.Osman(r.a) iki kızını nikâhladığı için “Zinnûreyn (iki nur sahibi)”, Hz.Ali’ye(r.a) 
“Ebû Turab” (toprak babası) ve Halid bin Velid’e(r.a) “Seyfullah” lâkaplarını vererek onları taltif 
etmiştir. (Helal-Haram, Mehmed Paksu)

 Her adam için, heyet-i içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir pen-
ceresi vardır. O pencere kamet-i kıymetinden yüksek ise, tekebbürle tetâvül edecek.

Eğer kamet-i kıymetinden aşağı ise, tevazu ile takavvüs edecek ve eğilecek, tâ o seviyede 
görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün 
mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür. (Mektubat, Hakikat Çekirdekleri 93)

 Zayıfın kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur. Kavînin zayıfa karşı tevazuu, za-
yıfta tezellül olur. Bir ülül’emrin makamındaki ciddiyeti vakardır, mahviyeti zillettir; hanesinde-
ki ciddiyeti kibirdir, mahviyeti tevazudur.

Fert mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakârlığı amel-i salihtir; mütekellim-i maal-
gayr olsa hıyanettir, amel-i tâlihtir. Bir şahıs kendi na- mına hazm-ı nefis eder, tefahur edemez; 
millet namına tefahur eder, hazm-ı nefis edemez. (Sözler, Lemaat)

 Hediyeleşmek, esasen güzel bir sünnet olmakla birlikte, muamelatta beşerin hayatı 
içtimaiyesinde su-i istimale uğradığından birkaç ehemmiyetli noktayı nazarı dikkatle mütalaa 
etmek gerekir.

Bediüzzaman hazretleri bu münasebetle hediyeleşmek kaidesine ekseriyetle muhalefet 
etmesinin, tezehhüd(kendini dindar göstermek) ve sun’î bir istiğna değil, belki dört-beş ciddî 
esbaba istinâd ettiğini beyan etmişlerdir:

Birincisi: Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi; ilmi vasıta-i cer etmekle ittiham ediyorlar. “İlmi ve dini ken-
dilerine medâr-ı maîşet yapıyorlar” deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen 
tekzib lâzımdır.

İkincisi: Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba’ etmekle mükellefiz. Kur’ân-ı Hakîmde, hakkı neşre-

denler: ِه  .diyerek, insanlardan istiğna göstermişler ِاْن َاْجِرَى ِاالَّ َعَلى اللِّٰه ٭ ِاْن َاْجِرَى ِاالَّ َعَلى اللّٰ

Sûre-i Yâsîn’de: ُمْهَتُدوَن َوُهْم  َاْجًرا  َيْسئـَُلُكْم  اَل  َمْن   cümlesi, mes’elemiz hakkında çok ِاتَِّبُعوا 
ma’nidardır...

Üçüncüsü: Birinci Söz’de beyân edildiği gibi: Allah nâmına vermek, Allah nâmına almak 
lâzımdır. Hâlbuki ekseriya ya veren gafildir; kendi nâmına verir, zımnî bir minnet eder. Ya alan 
gafildir; Mün’im-i Hakîkiye âid şükrü, senâyı, zâhirî esbaba verir, hatâ eder.

Dördüncüsü: Tevekkül, kanaat ve iktisad öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey ile 
değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri kapatmak istemem. 
Rezzâk-ı Zülcelâl’e yüz binler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altı-
na girmeye mecbur etmemiş. Onun keremine istinâden, bakiye-i ömrümü de o kaide ile ge-
çirmesini rahmetinden niyaz ediyorum.

Beşincisi: Bir-iki senedir çok emareler ve tecrübelerle kat’î kanaatım oldu ki; halkların malı-
nı, husûsan zenginlerin ve me’murların hediyelerini almağa me’zun değilim. Ba’zıları bana do-
kunuyor.. Belki dokunduruluyor, yedirilmiyor. Ba’zan bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek 
gayrın malını almamağa ma’nen bir emirdir ve almaktan bir nehiydir.
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Hem bende bir tevahhuş var; herkesi, her vakit kabûl edemiyorum. Halkın hediyesini ka-
bûl etmek, onların hatırını sayıp istemediğim vakitte onları kabûl etmek lâzım geliyor.. o da 
hoşuma gitmiyor.

Hem tasannu’ ve temellûkten beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı 
bir libas giymek, bana daha hoş geliyor. Gayrın en âlâ baklavasını yemek, en murassa’ libasını 
giymek ve onların hâtırını saymağa mecbur olmak, bana nâhoş geliyor.

Altıncısı: Ve istiğna sebebinin en mühimmi; mezhebimizce en mu’teber olan İbn-i Hacer 
diyor ki: “Salâhat niyetiyle sana verilen bir şey, sâlih olmazsan kabûl etmek haramdır.”

İşte şu zamanın insanları hırs ve tama’ yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. 
Benim gibi günahkâr bir biçâreyi, sâlih veya veli tasavvur ederek, sonra bir ekmek veriyorlar.

Eğer hâşâ! Ben kendimi sâlih bilsem; o alâmet-i gururdur, salâhatin ademine delildir. Eğer 
kendimi sâlih bilmezsem, o malı kabûl etmek câiz değildir. Hem âhirete müteveccih a’mâle 
mukabil sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâkî meyvelerini dünyada fâni bir sûrette yemek 
demektir. (Mektubat, 2.Mektub)

 Gurur; Beşerin hayat-ı içtimaiyesinde dört çeşit manevi hastalıklardan biri “Gurur” ile 
insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başka-
ların kemâlâtına tenezzül etmeyip kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır.

Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izâmın irşadat ve 
keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak, bütün bütün çizgiden çıkarlar. 
Hâlbuki eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar. (Mes-
nevi-i Nuriye, Katre, Hatime)

Mademki iş böyledir; gurur ve enâniyeti bırak. Dergâh-ı ulûhiyetinde, acz ve zaafını, fakr ve 
fâkatını istimdat ve lisân-ı tazarru ve ubudiyetle ve duayla ilân et. Zira Takvâ-yı hakikî ise, gurur 
ve enâniyetle içtima edemiyor. (Mesnevi-i Nuriye, Nurun ilk kapısı, 7.Mukaddime)

Hem, meselâ, gurur ve kibirde öyle bir ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet 
ister ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, dâimâ azap çeker. Evet, hürmet verilir, iste-
nilmez. Hem, meselâ, tevâzuda ve terk-i enâniyette öyle lezzetli bir mükâfat var ki, ağır bir 
yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. (Lem’alar, 28.Lem’a, 1.nükte)
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Okuma Parçası 
“Nefis Muhasebesi”

Tefekkür, gafleti izâle eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, 
bâtınında, husûsi ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yap. 
Fakat âfâkî, hâricî, umûmî ahvâlâta teemmül ettiğin vakit, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme.

Çünkü icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem de âfakî tefek-
kür, dipsiz denize benziyor, sâhili yoktur. İçine dalma boğulursun.

Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfakî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takar-
rüb edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır. Evham seni havalandırır, enâniyetin 
kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalâlete îsâl eden kesret yolu budur. 
(Mesnevi-i Nuriye, Zeyl-ül Zeyl)

Meselâ, mü’minler mâbeyninde husumet ve adâvet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalb ve 
rûhu sıkıntılarla boğacak bir azâb-ı vicdânîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim, belki 
yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü’min kardeşe adâvetim vaktinde, o adâvetten öyle 
bir azap çekiyordum; şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir cezâdır, çektiriliyor. 
(Lem’alar, Yirmi Sekizinci Lem’a, Yirmi İkinci Nükte)

Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete lâyıktır. Öyle de, adâvet hasleti, herşeyden evvel 
kendisi adâvete lâyıktır.

Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fe-
nalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağ-
lar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur.

Acaba birgün adâvete değmeyen birşeye bir sene kin ve adâvetle mukabele etmeyi hangi 
insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar?

Hâlbuki mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm 
edemezsin. Çünkü Evvelâ kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader ve kazâ hissesine 
karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefsine mağlûp 
olduğundan, acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse 
de ona ver.

Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek 
af ve safh ile ve ulüvvücenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun.
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Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir 
Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz umur-u dünyeviyeye, 
güya ebedî dünyada durup ebedî beraber kalacak gibi şedit bir hırsla ve daimî bir kinle, mü-
temadiyen bir adâvetle mukabele etmek, sîga-i mübalağa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoş-
luktur, bir nevi divaneliktir.

İşte, hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adâvete ve fikr-i intikama, eğer şahsını sever-
sen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse, onun sözünü dinleme. Bak, hakikatbîn 
olan Hâfız-ı Şirazî’yi dinle: Yani, “Dünya öyle bir metâ değil ki nizâa değsin.” Çünkü fâni ve geçi-
ci olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyet-
siz olduğunu anlarsın.

Hem demiş: Yani, “İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: dostlarına 
karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.” (Mektubat, 
22.Mektub)



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli108 |



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli | 109 

AKRABALARLA MÜNASEBET ADABI VE SILA-İ RAHİM

“İyiliğe benzeri ile karşılık veren kişi,
tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olmaz.

Hakiki sıla-i Rahim, kişinin kendisi ile ilgiyi kesenleri
görüp gözetmesidir.” (Buharî, Edeb 15)

Sıla-i Rahim; Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini 
alma anlamında kullanılan bir ahlâki terim ifadesidir. Daha değişik ifade ile yakınlarımıza karşı 
dinimizin tahmil ettiği bir kısım vazifelerimiz vardır ki, bunların yerine getirilip ifa edilmesine 
sıla-i rahm denmiştir. Sözgelimi iş ve ikâmet yerimiz akrabalardan uzaklarda ise zaman za-
man ziyaretlerine gitmek, mektup yazıp telefon etmek; yakında ise arada sırada görüşmek, 
yardımımıza muhtaçsa yardım etmek, hastaysa ziyaret etmek, bir meselesi varsa ilgilenmek; 
sürurunda tebrik, üzüntüsünde teselli ve tâziyede bulunmak, hal hatır sormak, selam vermek 
vs. hepsi sıla-i rahm’e dâhildir.

İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve 
babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi prensibi son derece önemlidir.

Sıla-i rahim öncelikle akrabalara karşı talep edilmiş ise de, komşulara, arkadaşlara, mes-
lektaşlara, iş arkadaşlarına, din kardeşlerine ve her çeşit tanıdıklara karşı da vazife ve borç 
kılınmıştır.

Karşılaştığımız bir mü’mine, tanımasak bile verilen bir selâm, yaşlı bir kimseye yer göster-
me, otobüste yer verme, düşen bir çocuğu kaldırma, soran kimseye adres tarif etme, içtimâî 
münasebetlerde güler yüzlü, tatlı sözlü olma, hayırhah ve yardımsever tavrı takınma vs. hepsi 
birer sıla-i rahim’dir. Gerek âyetlerde, gerek hadislerde, Sıla-i Rahim’in; namaz, zekât gibi farz 
ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, İslâmdaki önemini göstermektedir.

Nitekim Cenab-ı Hakk (c.c) şöyle buyuruyor:
“Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.” (en-Nisâ, 4/1)
“Onlar ki Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler(akrabalık bağlarını devam ettirirler 

ve iyilikte bulunurlar); Rablerine saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar...”
“Fakat Allah’ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah’ın bağlanmasını 

emrettiği bağları koparanlar(akrabalık bağlarını kesenler) ve yeryüzünü fesada verenler var ya; 
işte bunlar, lânet onlara ve yurdun kötüsü Cehennem de onlara.” (er-Ra’d,13/21,25)
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Ebu Eyyüb el-Ensarî(r.a) hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adâm Hz.Peygam-
ber’e(s.a.v) gelerek: “Yâ Rasûlallah; beni Cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz?” dedi. 
Resûlullah(s.a.v) şu cevabı verdi: “Allah’a ibadet eder ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, na-
maz kılar, zekât verir ve sıla-i rahm edersin.” (Buhari, Zekât 1)

Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim, rızkının Allah tarafından 
genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, H.N.3289)

Ebu Hüreyre(r.a.) Peygamber Efendimizin(a.s.m.) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor: “Şe-
faatçiler beştir: Kur’ân, akrabalarla iyi ilişkiler içinde bulunmak, güvenilir olmak, Peygamberi-
niz ve onun Ehl-i Beyti.” (Camiüssağir 4:176, Hadîs No: 4942)

Peygamber Efendimiz(s.a.v) müteaddit hadislerinde şöyle buyurmuşlardır;“Allah Teâlâ, sa-
daka ve sıla–i rahim sebebiyle insanın ömrünü uzatır, kötü ölümü, şerri ve zararı o kimseden 
uzaklaştırır.” (et-Tergib ve’t-Terhib, 4:114)

“Sıla–i rahim, arşa asılıdır, der ki: Kim beni sıla ederse, Allah da ona sıla etsin. Kim benden ko-
parsa, Allah da ondan kopsun.” Yani: “Sıla-i rahmi yerine getirerek insanlara karşı olan vazifelerini 
yapan kimseye Allah rahmetiyle muamele etsin, bu vazifeyi yapma- yanlar da Allah’ın rahmetin-
den mahrum kalsın.” (Buhari, Edeb 13)

“Soyunuzu öğreniniz ki, akraba haklarını yerine getiresiniz. Çünkü akraba haklarını yerine ge-
tirmek, ailede sevgiye, bolluk ve uzun ömre vesile olur.” (Buharî, Edeb 12)

“Sıla-i rahm, güzel ahlâk, başkalarıyla iyi geçinmek, beldeleri mâmur, ömürleri uzun eder.” (Kü-
tüb-ü Sitte, c.10, Sıla-i Rahim Bölümü)

“Her Cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah’a arz olunur: Yalnız sıla-i rahimde bulunma-
yanların amelleri kabul olunmaz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

 Âlimler, sıla-i rahimde bulunmanın vacib olduğu görüşündedirler. Sıla-i Rahimin terke-
dilmesi, yani akraba ve yakınlarla olan ilişkinin kesilmesi(kat-ı sıla-i rahim), büyük günâhlardan 
sayılmış ve Fasıklığın bir alameti olarak görülmüştür.

Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: ُه ِبِه َاْن يُوَصَل َو يـَْقَطُعوَن َما َاَمَر اللّٰ
Bu cümledeki emir, iki kısımdır:
Birisi, teşriîdir ki, sıla-i rahm ile ta’bir edilen akraba ve mü’minler arasında şer’an emredilen 

muvasala hattıdır.
Diğeri, emr-i tekvinîdir ki, fıtrî kanunlar ile âdetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Me-

selâ ilmin i’tası, ma’nen ameli emrediyor; zekânın i’tası, ilmi emrediyor; isti’dâdın bulunması, 
zekâyı; aklın verilmesi, marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesâretin verilmesi, cihadı 
ma’nen ve tekvinen emrediyor.

İşte o fâsıklar, bu gibi şeylerin arasında şer’an ve tekvinen te’sis edilen muvasala hattını 
kesiyorlar.

Meselâ akılları marifetullaha, zekâları ilme küs olduğu gibi; akrabalara ve mü’minlere dahi 
dargın olup, gidip gelmiyorlar. (İşaret-ül İ’caz, Nükte-i İcaziye, 174)

Hem onlar fıskla kabuklarından çıktılar, hem Allah’a olan ahidlerini bozdular, hem sıla-i 
rahmi kestiler, hem Arz’da Allah’ın nizam ve intizamını ifsad ettiler. Binâenaleyh hâsir ve zararlı 
onlardır. Dünyada vicdan, kalb ve ruhun azabı ile, âhirette de Allah’ın gadabiyle ebedî bir azab 
içinde kalan onlardır. (İşaret-ül İ’caz, Nükte-i İcaziye, 173)

Nitekim bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Demek idâreyi ve hâkimiyeti ele alırsa-
nız hemen yeryüzünde fesad çıkaracak, akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? 
Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini 
kör eylemiştir.” (Muhammed, 47/22-23)
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Peygamber Efendimiz de(s.a.v) mevzu hakkında şöyle buyurmuştur:
“Sıla-i Rahmi(akrabalarla ilişkiyi) kesen cennete giremez.” (Müslim, Birr 19)
“Zulüm ve akraba haklarını yerine getirmemek kadar, Allah’ın bu dünyada daha çabuk cezalan-

dırdığı bir başka günah yoktur. Üstelik Allah, Âhirette de ceza verecektir.” (Tirmizi, Kıyame 57)
“Allah aşkına içinizde sıla–i rahmi kesenleriniz varsa aramızdan ayrılsın! Çünkü Allah’a duâ 

etmek istiyoruz. Oysa semanın kapıları sıla–i rahmi kesenlere kapalıdır.”
“Her Cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah’a arz olunur. Yalnız sıla-i rahimde bulunma-

yanların amelleri kabul olunmaz.” (Ahmed b.Hanbel, Müsned, c.II, syf.484)

 Sıla-i Rahim’in birkaç derecesi vardır. En aşağı derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, 
güler yüzlü olmak; karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hal hâtır sormayı ihmâl etmemek; dâima 
kendileri hakkında iyi şeyler düşünmek ve hayır dilemektir.

İkinci derece de ziyâretlerine gitmek ve çeşitli konularda yardımlarına koşmaktır. Bunlar 
daha çok bedenî hizmetlerdir. Özellikle yaşlıları zaman zaman yoklayarak, yapılacak işleri var-
sa onları takib etmek kendilerini sevindirecektir.

Sıla-i rahmin üçüncü ve en önemli derecesi akrabalara malî yardım ve destek sağlamak-
tır. Şu halde, yakınları görüp gözetmek deyince, yukarıda belirtilen üç derecedeki yardımdan 
hangisine güç yetiniyorsa, onun yapılması anlaşılmalıdır. Yapabileceği görevi yapmamak

müslümanı bu konuda sorumlu kılar.
Kur’an-ı Kerim’de Cenâb-ı Allah şöyle buyurur:
“Allah’a kulluk edin, O’na hiç bu şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabalara, yetimlere, düş-

künlere, yakın ve uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size hizmet eden kimselere iyilik 
edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.” (en-Nisâ, 4/36)

“Akrabalarına, düşküne ve yolcuya hakkını ver, elindekileri de hepten savurma.” (İsrâ, 26)
Hz.Peygamber de(s.a.v) mevzu hakkında şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasını görüp gözetsin” (Buharî, İlim 37)
“Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa, akrabasını görüp gözetsin.” 

(Buhari, Edeb 12)
“Ey insanlar, birbirinize selâm verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin insanlar 

uyurken namaz kılın ki selâmetle Cennete giresiniz.” (Tirmizî, Et’ime 45)
“Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. 

Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır.” (Tirmizi, Zekât 26)

 Birisinin cinâyetiyle, başkaları veya akraba ve dostları mes’ul olamaz.
Bir câninin cinâyeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni’ gıybetler ve tezyif-

ler edilip bir tek cinâyet yüz cinâyete çevrildiğinden, gâyet dehşetli bir kin ve adaveti damar-
lara dokundurup, kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbûr ediliyor.

Bu ise, hayat-ı içtimâîyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların 
parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. (Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, 619)

 Sıla-i rahim konusunda dikkat edilecek hususlârdan biriside; İyilik, karşılık bekleyerek 
yapılmamalı yani sadece görüp gözeten yakınlara karşı sıla-i rahimde bulunulmamalı; aksine, 
unutan, akrabalık bağlarını koparanlara karşı da bu görev yerine getirilmelidir.

Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Bir adam aleyhissalâtu vesselam’a gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! 
Benim akrabalarım var. Ben onlara sıla-i rahm yapıyorum, onlar mukabele etmeyip alakayı kesi-
yorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranı-
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yorum onlar bana karşı cahillik yapıyorlar!” dedi. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalâtu vesse-
lam: “Eğer dediğin gibi isen, sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe, 
onlara karşı Allah’ın yardımı seninle olacaktır.” (et-Tac, 5:9)

Hz.Peygamber(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyuruyor: “İyiliğe benzeri ile karşılık veren kişi, 
tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olmaz. Hakiki sıla-i Rahim, kişinin kendisi ile ilgiyi ke-
senleri görüp gözetmesidir.” (Buharî, Edeb 15)

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İyiliklerin en faziletlisi, senin-
le ilgisini kesen kimseyi ziyaret etmen, sana bir şey vermeyene senin vermen ve de sana haksızlık 
yapanı affetmendir.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, Sıla-i Rahim Bölümü)

 Akraba ziyaretlerine ziyade ehemmiyet vermek gerekir. Hususan akrabalarımızın ihti-
yarlık, hastalık ve musibet zamanlarında bu ziyaretleri sıklaştırmak, kederli ve mahzun kalble-
rini hoşnud etmek ve teselli vermek ve onların hizmetlerini görmek mühim bir ibadettir.

Evet, hastalara bakmak ehl-i iman îçin mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fa-
kat hastayı sıkmamak şartiyle ziyaret etmek, Sünnet-i Seniyedir; kefaretü’z-zünub olur.

Hadîste vardır ki: “Hastaların duâsını alınız, onların duâsı makbûldür.”
Bahusus hasta, akrabadan olsa, husûsan peder ve vâlide olsa, onlara hizmet mühim bir 

ibâdettir, mühim bir sevabdır. Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sa-
daka hükmüne geçer.

Bahtiyardır o evlât ki; peder ve vâlidesinin hastalık zamanında, onların seriü’t-teessür olan 
kalblerini memnun edip hayır duâlarını alır.

Evet, hayat-ı içtimâîyyede en muhterem bir hakîkat olan peder ve vâlidesinin şefkatlerine 
mukabil, hastalıkları zamanında kemâl-i hürmet ve şefkat-i ferzendane ile mukabele eden o 
iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefâdar levhaya karşı, hatta melâike-
ler dahi Maşaallah, Barekâllah deyip alkışlıyorlar. (Lem’alar, 25.Lem’a, 17.Deva)

İhtiyarlara bakmak ise; hem azîm sevap almakla beraber, o ihtiyarların ve bilhassa peder 
ve vâlide ise, duâlarını almak ve kalblerini hoşnut etmek ve vefâkârane hizmet etmek, hem bu 
dünyadaki saadete, hem Âhiretin saadetine medâr olduğu rivayat-ı sahihe ile ve çok vukuat-ı 
tarihiye ile sâbittir.

İhtiyar peder ve vâlidesine tam itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından aynı vaziyeti gör-
düğü gibi, bedbaht bir veled, eğer ebeveynini rencide etse; azab-ı uhreviden başka, dünyada 
çok felâketlerle cezasını gördüğü, çok vukuatla sâbittir.

Evet, ihtiyarlara, ma’sûmlara, yalnız akrabasına bakmak değil; belki ehl-i îman (mâdem 
sırr-ı îmanla uhuvvet-i hakîkiye var) onlara rastgelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, 
ruh u canla ona hizmet etmek İslâmiyetin muktezasıdır. (Lem’alar, 25.Lem’a, 24.Deva)

 Peder ve vâlidenin arzuları pek mühimdir. Sıla–i rahim ile ilgili olarak yapılacak ilk hiz-
met, ana–babaya ait dinin emir ve tavsiyeleridir. Yani Allah’a kulluktan sonra ilk vazife, ana–ba-
banın hizmetini görmek, rızalarını tahsil etmek ve her hâl-ü kârda onları memnun etmektir. 
Haklı da olsa, onları hiçbir şekilde incitmemek; bir şikâyet ve yakınma olarak “öf” bile deme-

mektir. ٍِّامَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبـََر َاَحُدُهَما َاْو ِكاَلُهَما َفاَل تـَُقْل َلُهَما ُاف âyeti: Beş mertebe hürmet 
ve şefkate evlâdı davet etmesi; Kur’anın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyet-
li ve ukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir.

Mâdem peder; kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister. 
Ona mukabil veled dahi, pedere karşı hak dâva edemez. Demek valideyn ve veled ortasında 
fıtraten sebeb-i münakaşa yok. Zira münakaşa, ya gıbta ve hasedden gelir. Pederde oğluna 
karşı o yok. Veya münakaşa, haksızlıktan gelir.
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Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dâva etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan 
edemez. Demek; pederine isyan eden ve onu rencide eden, insân bozması bir cana- vardır. 
(Sözler, 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, 2.Nükte)

Cenab-ı Hak başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur: “Biz insana annesine babasına iyi davran-
masını emrettik, Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanıp karnında taşımıştır.” (Lokman, 14)

 İslam dini, anne-baba hukukunun önemini; her halûkârda onlara itaatin ehemmiyeti-
ni; hangi sebeple olursa olsun onları kırıp, rencide etmenin yasak olduğunu; onların rızalarını 
ve memnuniyetlerini tahsil etmenin farz-ı ayn olduğunu her müslümana bildirir.

Gerçek ve doğru olan şudur ki; her evlât hiçbir özür beyan etmeden, haklı veya haksız 
hiçbir sebep öne sürmeden anne ve babanın rızasını tahsil etmenin gayretinde olmakla vazi-
felidir. Bu yolda azamî şefkatini ve merhametini esirgememelidir.

Evlat haklı bile olsa anne babasına isyan edemez. Onların İslama aykırı olan isteklerini ye-
rine getirmeden, evlatlık görevlerini yapmaya devam ederler. Güzel bir lisanla anne babayı 
kırmadan isteklerinin yanlış olduğu ifade edilir.

İtaat etmek ayrıdır, isyan etmek ayrıdır. Allah Teâla’ya isyan olmadıkça anne-babaya mut-
lak itaat emredilmiştir. O halde Allah’ın emrine aykırı olmayan her isteklerini yerine getirmek 
gerekir. Allah’ın emirlerine aykırı olan isteklerine ise uyulmaz; ama isyan da edilmez. Bu istek-
leri yerine getirilmez ve sessiz kalınır. Hürmet, saygı ve hizmet devam eder.

Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne 
kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. (Emirdağ 
Lahikası, syf.77)

Müşrik bile olsa anne ve babaya hürmet hususunda bir ayette Cenab-ı Hakk(c.c) şöyle bu-
yurmuştur: “Eğer onlar(ebeveyn) sence ilimde (yeni) olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman 
üzerinde seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yolu-
na uy…” (Lokman Sûresi, 15)

Esma Bintu Ebî Bekr(r.a) anlatıyor: Henüz müşrik olan annem yanıma geldi. Nasıl davran-
mam gerekeceği hususunda Hz.Peygamberden(a.s.v) sorarak : “Annem yanıma geldi, benimle 
görüşüp konuşmak arzu ediyor, anneme iyi davranayım mı?” dedim. “Evet” dedi, “ona gereken 
hürmeti göster.” (Buharî, Hibe 28; Edeb 8)

Mevzu ile alakalı Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden bir hatırayı, Mustafa Birlik ağa-
bey şöyle aktarıyor: “Pederle ayrılmak icap etti ya. Nurcu olduktan sonra dargın duruyordu. 
Sonra ben Üstad Hazretleri’ne yazdım. “Ben gidiyorum, kovalıyor” falan diye.

Üstad da “Kardeşim, sahabe-i kiram da bu imtihanı, ebeveyni ile olmuş. O kapıdan kova-
cak, sen pencereden gir. Pencereden kovarsa, bacadan gir. Sen vazifeni yap, vazife-i İlahiye’ye 
karışma. O gün sana dua edecektir.” dedi.

Aynen öyle olmuştur. Son haftalarında Beyşehir’e gittiğimiz zaman babam ‘Yanlış anlamı-
şız’ dedi.” (Son Şahitler, Necmeddin ŞAHİNER)

 Hakîki ihlâs ile hakîki bir fedakârlık taşıyan vâlidelik şefkati sû-i isti’mal edilip, ma’sûm 
çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan Âhiretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler 
hükmünde olan dünyaya o çocuğun ma’sûm yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat gös-
termek, o şefkatı sû-i isti’mal etmek demektir.

Evet, bir vâlide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda et-
mesi ve hakîki bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi i’tibâriyle kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor 
ki; hanımlarda gâyet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı 
dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat ba’zı fena cereyanlarla, o 
kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i isti’mal edilir.
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Yüzer nümûnelerinden bir küçük nümûnesi şudur: O şefkatli vâlide, çocuğunun hayat-ı 
dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, 
onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün malını verir; Hâfız Mektebinden alır, 
Avrupa’ya gönderir.

Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden 
kurtarmağa çalışıyor, Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı 
olarak o ma’sûm çocuğunu, âhirette şefaatçı olmak lâzım gelirken da’vacı ediyor.

O çocuk, “Niçin benim îmanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye 
şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, vâlidesinin hârika şefkatının 
hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez; belki de çok kusur eder.

Eğer hakîki şefkat sû-i isti’mal edilmeyerek, biçâre veledini haps-i ebedî olan Cehennem-
den ve îdam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa; o veledin 
bütün ettiği hasenatının bir misli, vâlidesinin defter-i a’maline geçeceğinden, vâlidesinin ve-
fatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de değil da’vacı 
olmak, bütün ruh u canı ile şefaatçı olup ebedî hayatta ona mübârek bir evlât olur. (Lem’alar, 
24.Lem’a)

Şer’an yedi yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara peder ve valideleri onları alıştırmak 
için, teşvikkârâne emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta 
var. (Emirdağ Lahikası, syf.442)

Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i îmanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir 
tarzda İslâmiyet ve îmanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyet’i 
kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar gör-
mezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyâde yabanilik verir.

O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmele-
rini arzu ile onlara bir nevi belâ olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden 
îmanımı terbiye-i İslâmiye ile kurtarmadınız?

İşte bu hakîkata binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki; Risâle-i Nur dâiresine girip dünya-
da peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defter-i a’mâline vefatlarından 
sonra hasenatı yazdırmakla ve âhirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlâd 
olurlar. (Emirdağ Lahikası, syf.86)

 Peder ve vâlideye karşı olan muhabbetin, en evvel ve bizatihi Rıza-i İlahi için olması ge-
rekir. Cenab-ı Hak hesabına olursa, bu muhabbet hem bir ibadet, hem de onlar ihtiyarlandıkça 
hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirmeye vesile olur.

En âlî bir his ile en merdane bir himmet ile onların tul-ü ömrünü ciddî arzu edip bekalarına 
dua etmek, tâ “onların yüzünden daha ziyade sevab kazanayım” diye samimî hürmetle onların 
elini öpmek, ulvî bir lezzet-i ruhanî almaktır.

Yoksa nefsanî, dünya itibariyle olsa, onlar ihtiyar oldukları ve sana bâr olacak bir va- ziye-
te girdikleri zaman; en süflî ve en alçak bir his ile vücudlarını istiskal etmek, sebeb-i hayatın 
olan o muhterem zâtların mevtlerini arzu etmek gibi vahşi, kederli, ruhanî bir elemdir. (Sözler, 
32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, 2.Nükte)

Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye 
ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ı Hakk’ın muhabbe-
tine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, Lillâh için olduğuna alâmeti şudur ki: Onlar ihtiyar 
oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha 
ziyâde muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. (Sözler, 32.Söz, 3.Mevkıf, 2.Mebhas, 2.Nükte)
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 Peder ve Validenin duası ganimet bilinmeli ve onların rızalarını tahsil etmek suretiyle 
dualarını almaya çalışmalıdır.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Üç dua ve beddua, şüphesiz müste-
captır, makbuldür. Mazlumun (zalim hakkında) yaptığı dua/beddua, Misafirin (ev sahibi için) yap-
tığı dua ve babanın evladı için yaptığı dua.” (Tirmizî, Bir 7)

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Babanın çocuğuna duası, Peygamberin 
ümmetine duası gibidir.”
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Okuma Parçası 
“21.Mektub”

بِاْسِمِه ُسْبَحانَُه َوِاْن ِمْن َشْيٍء ِاالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه
ِه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ِبْسِم اللّٰ

 ِامَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبـََر َاَحُدُهَما َاْو ِكاَلُهَما َفاَل تـَُقْل َلُهَما ُافٍّ َواَل تـَنـَْهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قـَْواًل
َكرِيًما

٭ َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِنى َصِغيًرا
٭ رَبُُّكْم َاْعَلُم ِبَما ِفى نـُُفوِسُكْم ِاْن َتُكونُوا َصاِلِحيَن فَِانَُّه َكانِْلاَلوَّابِيَن َغُفورًا

Ey hânesinde ihtiyar bir vâlide veya pederi veya akrabasından veya îman kardeşlerinden 
bir amel-mânde veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil!.

Şu âyet-i kerimeye dikkat et bak: Nasılki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı sûrette ihtiyar vâli-
deyne şefkati celbediyor.

Evet, dünyada en yüksek hakîkat, peder ve vâlidelerin evlâdlarına karşı şefkatleridir. Ve 
en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını 
kemâl-i lezzetle evlâdlarının hayatı için fedâ edip sarfediyorlar. Öyle ise, insaniyeti sukut etme-
miş ve canavara inkılâb etmemiş herbir veled; o muhterem, sâdık, fedakâr dostlara hâlisane 
hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnud etmektir. Amca ve hala, 
peder hükmündedir; teyze ve dayı, ana hükmündedir.

İşte, o mübârek ihtiyarların vücûdlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek, ne kadar vic-
dansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayıl! Evet, hayatını senin hayatına fedâ edenin zevâl-i haya-
tını arzu etmek, ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla...

Ey derd-i maîşetle mübtelâ olan insan! Bil ki senin hânendeki bereket direği ve rahmet 
vesilesi ve musîbet dafiası, hânendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır.

Sakın deme: “Maîşetim dardır, idare edemiyorum.” Çünkü onların yüzünden gelen bereket 
olmasaydı, elbette senin dıyk-ı maîşetin daha ziyâde olacaktı.

Bu hakîkatı benden inan. Bunun çok kat’i delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fa-
kat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et. Kasem ederim şu hakîkat gâyet 
kat’idir, hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şey-
tanımı susturan bir hakîkat, sana kanaat vermeli.
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Evet, kâinatın şehâdetiyle, nihayet derecede Rahman, Rahîm ve Latif ve Kerîm olan Hâlık-ı 
Zülcelâl-i Vel’ikram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkalarından rızıklarını gâyet latif bir 
sûrette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına akıttığı gibi; çocuk hükmüne gelen ve 
çocuklardan daha ziyâde merhamete lâyık ve şefkate muhtaç olan ihti- yarların rızıklarını dahi, 
bereket sûretinde gönderir. Onların iâşelerini, tama’kâr ve bahil insanlara yükletmez.

ُه يـَْرزُقـَُها َوِايَّاُكْم ِة اْلَمِتيُن ٭ وََكاَيِّْن ِمْن َدابٍَّة اَل َتْحِمُل ِرْزقـََها اَللّٰ ِانَّ الّلَه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
âyetlerinin ifade ettikleri hakîkatı, bütün zîhayatın envâ’-ı mahlûkları lisan-ı hal ile bağırıp, 

o hakîkatı kerîmaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş ve-
rilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi ba’zı mahlûkların rızıkları dahi, 
bereket sûretinde geliyor.

Bunu te’yid eden ve kendim gördüğüm bir misâl: Benim yakın dostlarım bilirler ki; iki-üç 
sene evvel hergün yarım ekmek, o köyün ekmeği küçük idi muayyen bir tayinim vardı ki, çok 
def’a bana kâfi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana, 
hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı.

İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki, ben kedilerin bereketinden istifade 
ediyordum. Kat’i bir sûrette ilân ediyorum: Onlar bana bâr değil; hem onlar benden değil, ben 
onlardan minnet alırdım.

Ey insan! Mâdem canavar sûretinde bir hayvan, insanların hânesine misafir geldiği vakit 
berekete medâr oluyor; öyle ise mahlûkatın en mükerremi olan insan ve insanların en mü-
kemmeli olan ehl-i îman ve ehl-i îmanın en ziyâde hürmet ve merhamete şâyân aceze, alîl 
ihtiyareler ve alîl ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyâde lâyık ve müs-
tehak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakîki dost ve en sâdık muhib olan 
peder ve vâlide, ihtiyarlık halinde bir hânede bulunsa, ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i 

rahmet ve َصبًّا اْلَباَلُء  َعَلْيُكُم  َلُصبَّ  الرُّكَُّع  الشُُّيوُخ  -sırriyle, yâni: “Beli bükülmüş ihtiyar َلْوالَ 
larınız olmasa idi, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” ne derece sebeb-i def’-i musîbet 
olduklarını sen kıyas eyle.

İşte ey insan! Aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın. اَْلَجَزاُء ِمْن ِجْنِس اْلَعَمِل 
sırriyle, sen vâlideynine hürmet etmezsen, senin evlâdın dahî sana hizmet etmeyecektir. Eğer 
âhiretini seversen, işte sana mühim bir define; onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle.

Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın 
bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve se-

riü’t-teessür kalblerini rencide etmek ile َخِسَر الدُّنـَْيا َو ْاآلِخَرَة sırrına mazhar olursun. Eğer rah-
met-i Rahman is-tersen, o Rahman’ın vedîalarına ve senin hânendeki emanetlerine rahmet et.

Âhiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zât vardı. Dininde, dünyasında muvaf-
fakıyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o muvaffakıyetin sebebi: O zât ise, 
ihtiyar peder ve vâlidelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riâyet etmiş ve onların yüzün-
den rahat ve rahmet bulmuş. İnşâallah âhiretini de tâmir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona 
benzemeli...

اَللُّٰهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َمْن قَاَل اَْلَجنَُّة َتْحَت َاْقَداِم ْاالُمََّهاِت َو َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َاْجَمِعيَن
ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِاالَّ َما َعلَّْمتـََنا ِانََّك اَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم
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KOMŞU ADABI

“Allah katında dostların en iyisi arkadaşına, komşuların
en iyisi de komşusuna en iyi davrananıdır.” (Buhârî, İman 31)

Komşu; ev, işyeri, arazi, köy, şehir ve ülke bakımından birbirine yakın olan kişilerin ve aile-
lerin her birine verilen addır.

İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatta aileden sonra en yakınımızda komşularımız vardır. 
Başımıza gelen müsbet ya da menfi her olayda komşularla iyi ilişkiler kurmak zorunluluğu söz 
konusudur.

Komşu kavramı hakkında İslam âlimleri farklı yorumlar yapmışlardır. Mesela, Hz.Ali(r.a) 
çevrede “sesimizi işiten herkesin” komşu olduğu görüşündedir. Hz.Aişe(r.a) ise her taraftan kırk 
evin komşu olduğunu ve bunların komşuluk hakkına sahip bulunduklarını bildirmiştir.

Ayrıca, komşu tabiri, hiçbir ayırım yapılmadan, Müslüman kâfir, âbid fâsık, dost düşman, 
yerli yabancı, iyi kötü, yakın uzak bütün komşuları içine alır. (Miras, Kamil, Tecrid-i Sarih Tercü-
mesi, İst., 1982, XII, 130)

Hz.Peygamber(s.a.v) komşusunun, kendisinde ne gibi hakları bulunduğunu soran bir sa-
habiye şöyle cevap vermiştir: “Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kaldı-
rırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felâket gelirse 
teselli edersin. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki, onun rüzgârını kesmeyesin. Ya se-
nin ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver.” (Y.Kandehlevi, Hayâtü’s-Sahâbe, III, 
1068)

 Komşu üç çeşittir. Her birine, hâline göre hakkının ödenmesi gerekir.
Bazen iki veya daha fazla sıfatın teâruz ettiği, bunlardan birinin üstün veya her ikisinin de 

müsâvi olduğu durumlar da olabilmektedir.
Bu hususu Taberânî’nin Hz.Câbir’den kaydettiği şu merfu rivayet te’yid eder: “Komşu üç çe-

şittir: Bir komşu vardır, onun, üzerinizde tek hakkı vardır. Bu, müşrik komşudur. Bunun sadece 
komşuluk hakkı vardır. Komşu vardır, üzerinizde iki hakkı vardır. Bu müs- lüman olan komşu-
dur. Bunun hem komşuluk, hem de müslümanlık hakkı vardır. Diğer bir komşunun üzerinizde 
üç hakkı vardır. Bu, akraba olan komşudur. Bunun hem komşuluk hem müslümanlık, hem de 
akrabalık hakkı vardır.” (Kütüb-ü Sitte, 3415)

 İslamiyet komşu hakkına, komşularla iyi geçinmeye çok büyük önem vermiştir. Kur’an-ı 
Kerim’de, Allah’a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin hemen arkasından anne babaya 
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iyi davranmak ve komşuya iyilik yapmak emredilmektedir. Nitekim Nisa suresinde Yüce Allah, 
“Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetim-
lere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşlarına, garip ve yolculara, ellerinizin 
altındakilere (köle, cariye, hizmetçi ve işçilere) de güzel muamele edin. Allah, kendini beğenen ve 
övünüp duranları sevmez.” buyurur. (Nisa, 4/36)

Hz.İbni Ömer’in(r.a) rivayetine göre, Efendimiz(s.a.v) komşu hakkının ehemmiyeti hakkın-
da şöyle buyurmuştur: “Cebrail(a.s) bana komşuyu tavsiyede o kadar ileri gitti ki, yakında onu 
(komşuyu) komşusuna varis yapacak zannettim.” (Buhârî, Edeb 28)

Başka hadislerinde ise Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve âhiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin.” (Buhârî, Edeb 31)
“Allah katında dostların en iyisi arkadaşına, komşuların en iyisi de komşusuna en iyi davrana-

nıdır.” (Buhârî, İman 31; Tirmizî, Birr 28)

 Komşularımızla karşılaştığımız zaman içten ve samimi olarak selamlaşmak, fazla uzat-
madan hâl hatır sormak, güler yüzlü, tatlı dilli olmak gerekir. Üzüntü ve sevinçli anlarında 
komşularımızla birlikte olmak, komşuluk haklarındandır. Zira Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, 
sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Dolayısıyla komşula- rımızın kederlerini ve sevinçlerini paylaş-
malıyız.

Komşuların; sevinç ve kederde ortak olmaları bir mutluluk vesilesidir. Böylece aramızda 
Muhabbet, birlik ve beraberliğin artmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz(s.a.v), Mü’minin, 
mü’min kardeşine tebessümü, güler yüzlü davranışı, sadaka vermek hükmünde olduğunu 
“Şüphe yok ki, Allah yumuşak huylu, açık yüzlü kimseyi sever ” buyurmuştur. (Tirmizi)

 Hastalık gibi musibetler, her insanın başına gelebilecek hadiselerdendir. Komşunun 
kendisi veya ailesinden birisi hastalandığı zaman ziyaret edilmesi, Efendimizin(s.a.v) teşvik et-
tiği amellerden birisidir.

Hatta bu ziyareti, müminin mümin üzerindeki beş hakkından bir hak olarak saymıştır. Do-
layısıyla Müslümanlar, hasta olan dostlarını ve komşularını uygun zamanlarda yanlarına gide-
rek ziyaret ederler ve onlara şifa dileklerinde bulunur ve dua ederler. Bu da Müslümanlar ara-
sında sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olur. Dinimiz hasta ziyareti konusunda Müslim, 
gayrimüslim ayırımı yapmaz. Hasta kim olursa olsun ziyaret etmeyi emreder.

Hz.Peygamber(s.a.v) bir hadislerinde: “Ashabım! Hastaları ziyaret ediniz, açları doyurunuz, 
esaretinizdeki köleleri salıveriniz.” buyurmuştur. (Buhârî, Merdâ 4)

Hz.Sevban radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.” 
(Müslim, Birr 40)

 Komşularımıza, Ölüm ve benzeri bir musibet anında taziyede bulunmak ve onları te-
selli etmek, sabır dileyerek üzüntülerini paylaşmak gerekir.

Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Musibete uğrayan kardeşini ziyaret edip taziye 
eden kimseye Allah, kıyamet gününde ikram elbisesini giydirir.” (İbn Mâce, Cenâiz 56)

İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: 
“Kim bir belaya maruz olana taziyede bulunursa, ona öbürünün sevabının bir misli verilir.” 
(Tirmizi, Cenaiz 71)

 Yeni bir ev alırken veya kiralık bir eve taşınılacaksa, mümkün mertebe kimlerle komşu 
olunacağını araştırmak gerekir. Zira Salih bir komşu ganimettir. Onun feyzinden yakın çevresi 
de istifade eder.
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Kötü komşunun, nasıl çevresindeki insanlara zararı dokunuyorsa aksine iyi komşunun da 
dünya ve âhirette yakınlarına iyilik ve yardımı dokunacaktır.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ev almadan önce iyi komşu bulun, yola 
çıkmadan önce dürüst bir yol arkadaşı bulun.” (Şir’a)

Başka bir hadislerinde ise efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki Hazret-i Al-
lah, salih (iyi) bir Müslüman sebebi ile yüz komşusundan belayı kaldırır.” (el-Askalâni, Selâmet 
Yolları, III, 298)

 Mü’minin şe’ni Kerim olmaktır. Zira Senin ikramınla sana musahhar olur.
Ebû Hüreyre(radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 

“Kim Allah’a ve âhirete inanıyorsa misafirine ikrâm etsin. Kim Allah’a ve âhirete inanıyorsa kom-
şusuna ihsanda (iyilikte) bulunsun. Kim Allah’a ve âhirete inanıyorsa, ya hayır söylesin veya sükût 
etsin.” (Buhârî, Edeb 31,85; Müslim, İmân 74; Ebû Dâvud, Edeb 132)

Amr b. Şuayb, Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Eğer bir meyve satın 
alırsan, sokakta gördüğün çocuğa ondan hediye olarak ver. Şayet bunu yapmazsan gizlice onu 
eve götür. Çocuğun onu eline alarak komşu çocuğunu öfkelendirmek için dışarı çıkmasın!” (Ta-
berâni 474)

Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah(aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Ey 
Ebu Zerr! Maruf ’dan(iyilik) hiç bir şeyi hakir görme, hatta bir kardeşini güler bir yüzle karşılaman 
bile (basit bir şey değildir). Et satın aldığın veya bir tencere kaynattığın zaman suyunu artır, ondan 
komşuna bir avuç kadarda olsa ver.’ (Tirmizi, Et’ime 30)

 Fakir ve muhtaç komşuların yardımına koşmak, gerekirse onlara maddi yardımda bu-
lunmak, ödünç para vermek, çalışabilecek durumda olanlara, geçimlerini sağlayacak bir iş 
sağlamak, Müslümanın Müslüman üzerindeki görevlerindendir. Kimsesiz ve yaşlı komşuları-
mızın, işlerini takip etmek, yapmak veya yaptırma da çok güzel bir davranıştır.

Hangi fert olursa olsun, kendinden bir derece fakiri bulabilir ve onlara karşı yardım elini 
uzatabilir. Çünkü Cenab-ı Hak: “Bütün müminler kardeştir.” diye emrediyor. (Hucurat, 49/10)

Bu meyanda Atalarımız “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” demişlerdir. Komşumuz bir 
haceti olduğunda veya maddi bir sıkıntıya düşüp borç istediğinde, imkânlarımız nisbetinde o 
ihtiyacını karşılamalıyız. İsteklerini yerine getirmemiz mümkün değilse münasip bir dille izah 
etmeli, yardımcı olamadığımız için üzüntümüzü belirtmeliyiz. Yüce Peygamberimiz ki: “Sizden 
biri kendisi için sevip istediği bir şeyi din kardeşi ve komşusu için de istemedikçe kâmil mü’min ola-
maz” buyuruyor. Demek ki yoksul müslümanlara yardım din kardeşliğinin bir gereğidir. (Tirmi-
zi, Zühd 2) Başka bir hadislerinde ise Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Komşusu aç 
iken tok olarak yatan kimse bizden değildir.” (Müslim, İman 74)

 Komşuda olup bitenleri araştırmamak, ayıp ve kusurlarını ortaya çıkarmaya çalışma-
mak, bize karşı hatalı söz ve davranışlarda bulunmuşlarsa, onları anlayışla karşılayıp bağış-
lamak, kendilerine dünya ve âhiret işlerinde yol gösterici olmak da komşuluk görevleri ara-
sındadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, birbirinin kusurunu araştırmak ve başkasının gizli kalmış 
yanlarını ortaya çıkarmaya çalışmak yasaklanmıştır.

Mealen Cenab-ı hak şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. 
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbiri-
nizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 
tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merha-
met edendir.” (Hucurat, 49/12)
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 Komşuya en ufak bir eziyet ve sıkıntı vermekten çekinilmelidir. Gürültü yapmak, olur 
olmaz vakitlerde, halı, yolluk vs. çırpmak, komşuyu incitici söz söylemek, komşunun yardımı-
na koşmamak gibi hâllerden şiddetle sakınılmalıdır.

Komşuyla iyi geçinmek, onlara maddi veya manevi hiçbir şekilde kötülük yapmamak, zarar 
vermemek gerekir. Maddi kötülük, komşunun evine, bahçesine, malına, mülküne tecavüz et-
mek; onları bozmak, yıkmak, kirletmek, zorla ele geçirmek, kendisini dövmek ve hırpalamak-
tır. Manevi kötülük, ırz ve namusuna tecavüz etmek, aile sırlarını çevreye yaymaktır.

Hz.Peygamber(s.a.v); “Allah’a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin.” buyu-
rarak, Müslümanlara komşu hakkının önemini belirtmiştir. (Müslim, İman 73,75)

Başka bir hadislerinde ise Allah Resulü(s.a.v); “Komşusu, kötülüklerinden emin olamayan 
kişi, iman etmiş olmaz.” buyurmaktadır. (Buhârî, Edeb 29; Müslim, İman 73)

Hz.Enes(r.a) rivayetine göre Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Komşusuna eza eden, 
bana eza etmiş ve bana eza eden de Allah’a eza etmiş olur. Kim komşusu ile kavga ederse, be-
nimle kavga etmiş olur. Benimle kavga eden de Allah’la kavga etmiş olur.” (Ebû Dâvud, Akdiye 31)

 Komşularımızın, helal dairesindeki düğün, sünnet ve mevlit gibi münasebetlerle yaptı-
ğı davetlerini geri çevirmemeliyiz. Meşru bir engelimiz yoksa davete mutlaka icabet etmeliyiz.

Davete icabet etmek sünnet olmakla birlikte, bir hadiste Müslümanın Müslüman üzerin-
deki haklarından biri olarak zikredilmektedir.

A’rac, Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan naklen anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam 
diyordu ki: “En şerli yemek, sadece zenginlerin çağrılıp, fakirlerin çağrılmadığı yemektir. Kim 
de davete icabet etmez, yemeğe gelmezse, Allah ve Resulune asi olmuştur.” (Buhari, Nikâh 72)

 Komşularımızın sahip olduğu dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet gibi şey-
lerin fani ve muvakkat olduğunu düşünerek haset ve kıskançlık hastalıklarına bulaşmamaya, 
uzak durmaya çalışmalıdır.

Nitekim Resulullah (s.a.v); “Birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğz etmeyin ve birbiri-
nizle alakayı kesmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz!” buyurmak suretiyle bizleri haset et-
mekten sakındırmaktadır. (Buhârî, Edeb 57,58; Müslim, Birr 24,28,30,32)

 Bir Müslümanın, diğer Müslüman kardeşiyle veya komşusuyla, aradaki sebep ne olursa 
olsun üç günden fazla küs, dargın durması helal değildir.

Zira Resulullah(s.a.v), “Bir Müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir.” 
buyurmaktadır. (Buhârî, Edeb 62, İsti’zan 9; Müslim, Birr 25)

 Komşularımız hakkında, Su-i zan da(kötü zan) bulunmak, manevi hastalıklardan sayıl-
mıştır. Su-i zan, insanlar arasında düşmanlığın yaygınlaşmasına sebep olarak toplum fertleri 
arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ortadan kaldırır.

Bundan dolayı Yüce Allah, müminlere hüsn-ü zan(iyi düşünce) beslemeyi emretmiş ve sui 
zandan sakınmayı istemiştir. Çünkü hüsn-ü zan, insanlar arasında sevgi ve hoşgörünün yay-
gınlaşmasına ve bu vesileyle toplumda sosyal barışın sağlanmasına sebep olmaktadır.

Zaten insanî ilişkilerde esas olan hüsn-ü zandır. Kötülük yaptığı çok açık deliller ile belli 
olunca da o hususta hüküm ne ise ona göre hareket etmelidir.

Allah Resûlü(s.a.v); “Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüste bulun-
mayın, birbirinizin içyüzünü araştırmayın, birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizle 
rekabete girişmeyin, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı buğz etmeyin ve sırtı-
nızı dönmeyin; ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz.” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb 57,58; Müslim, 
Birr 24,28,30,32)
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 Komşulara yapacağımız herhangi bir yardım veya ikramda tercih söz konusu ise, hak 
evimize en yakın komşunundur.

Hz.Aişe(r.anha) şöyle buyuruyor: Bir gün “Ey Allah’ın Resulü iki komşum var, hangisine önce-
likle hediyede bulunayım?” dedim. Resulullah(s.a.v); “Sana kapı itibarıyla yakın olana ver.” cevabı-
nı verdi. (Buhari, Edeb 32, Şüf’a 3, Hibe 16; Ebu Davud, Edeb 132)
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Okuma Parçası 
“Hakikat Çekirdekleri”

• İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; îman ise, hakkı kabûl ve tasdiktir.
• İman, Cenâb-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka 

ettiği bir nurdur.
• İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece ol-

maz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.
• İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan 

okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir.
• Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde 

mânevî huzuruna yapılan bir dâvettir.
• Ubûdiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır.
• Evet, biz ücretimizi almışız; ona göre hizmetle ve ubûdiyetle muvazzafız.
• Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek;
• Ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.
• Îmana âit bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mal-i sâlihadır. 
• Sâlih amel ise, maddî ve ma’nevî hukuk-u ibâda tecâvüz etmemekle, hukukullah’ı da 

bihakkın îfa etmekten ibârettir.
• Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, 

biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?
• Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsn-ü 

hizmet eden muti’lere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın?
• Burada yok hükmündedir. Demek, başka yerde bir mahkeme-i kübrâ vardır.
• Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlûp olan insana bir küçük 

kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki 
onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbânî ve ikram-ı Rahmânîdir.

• Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi o halketmiştir.
• Zaman gösterdi ki, Cennet ucuz değil; Cehennem dahi lüzumsuz değil.
• Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere dönüp etrafın-

da gezerler.
• Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
• Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.
• Herşey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine râzı ol ki, rahat edesin.
• Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten mahrum kalır.
• Kur’ân kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifâdır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.
• Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle
• zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
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MİSAFİRLİK VE DAVET ADABI

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse, 
misafirine ikram etsin!” (Buhârî, Edeb 85)

Bediüzzaman Hazretleri, “Mü’minin şe’ni, Kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar 
olur.” veciz ifadesiyle, mü’min bir insanın en belirgin özelliğinin ikram ve ihsan sahibi oluşu 
olduğunu belirterek, bu mes’elenin, beşerin hayat-ı içtimaiyesinde ne derece ehemmiyetli bir 
yere sahip olduğuna işaret etmiştir. (Mektubat, 20.Mektub)

Meselâ, kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerîm olan zat, başka mükrimlere tefevvuk cihetiyle 
aldığı lezzet-i nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti, ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, 
ferahlarıyla alır. (Sözler, 32.Söz, 2.Mevkıf, 4.Remiz)

Fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet ve kemâle karşı perestiş etmek ve ihsana 
karşı sevmek vardır. Cemâl ve Kemâl ve ihsan derecatına göre, o muhabbet tezâyüd eder.

Ma’lûmdur ki, insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, alâkadar olduğu zâtların sa-
adetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini belâdan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de 
kurtaranı öyle sever.

İşte bu hâlet-i ruhiyeye binâen; ْااِلْنَساُن َعِبيُد ْااِلْحَساِن sırriyle: Herkeste ihsana karşı peres-
tiş var. Elbette böyle hadsiz ebedî ihsanata karşı; kâinat kadar bir kalbim olsa, o ihsana karşı 
muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. (Lem’alar, 11.Lem’a 10.Nükte)

 Kuran’da bahsi geçen Hz.İbrahim’in(a.s) konuklarını ağırlama şekli, İslam ahlakının 
günlük hayata yansıyan en güzel örneklerinden bir tanesidir.

Bu ayetlerde hayatı müminlere güzel bir örnek olan Hz. İbrahim’in, yaşadığı olay şöyle 
haber verilmektedir: “Ey Muhammed! İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? 
Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!” demişlerdi. O da “Size de selâm 
olsun.” demiş, “Bunlar tanınmamış(yabancı) kimseler” diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin 
yanına gidip, pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. “Yemez misiniz?” dedi.” (Za-
riyat Suresi, 24-27)

Bu ayetlerden iktibas suretinde, bizler şu manaları intihab edebiliriz:
•Misafir Güzellikle Karşılanmalıdır.
Hz.İbrahim(a.s) kıssasında olduğu gibi müminler, ağırlayacağı kimselere öncelikle saygı, 

sevgi, huzur ve güleryüz sunar. Bunlar olmadan yalnızca ikrama dayalı bir ağırlama hoşnut 
edici olmaz.
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Nitekim Hz İbrahim de konuklarını selam diyerek karşılamaktadır. Çünkü Yüce Allah “Bir 
selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Şüp-
hesiz, Allah herşeyin hesabını tam olarak yapandır.” (Nisa Suresi, 86) ayetinde selam verildiğinde 
en güzel şekilde karşılık vermenin önemine dikkat çekmiştir.

Kuran ahlakında güzel davranışlarda bulunma konusunda bir yarış söz konusudur. Mümi-
nin daha misafiri karşılarken verdiği selam da bunun bir örneğidir.

•Misafir Rahat Ettirilmelidir.
Kuran ahlakına sahip müminler, misafirin olabilecek tüm ihtiyaçlarını, özenle düşünür, 

onun söylemesine ve hissettirmesine gerek kalmadan bu ihtiyaçlarını karşılarlar.
•İkram, Sezdirmeden Hazırlanmalıdır.
Ayette bildirildiği gibi Hz.İbrahim(a.s) gelen misafirlere sunacağı ikramı sezdirmeden yap-

mıştır. Çünkü misafir olan kişi, çoğu zaman nezaketinden dolayı karşı tarafa ihtiyaçlarını his-
settirmez.

Hatta çoğu zaman da ince düşünceli davranarak kendisine yapılacak olan ikramları engel-
lemeye çalışır. Böyle bir kişiye örneğin bir ihtiyacı olup olmadığı sorulacak olsa büyük olasılıkla 
olmadığını söyleyecek ve teşekkürle karşılık verecektir. Bu durumda da Kuran ahlakına göre 
gösterilecek olan en uygun tavır, ikramın sezdirilmeden yapılması, kesinlikle konuğun kendi-
sine sorulmadan, herşeyin ince ince düşünülerek hazırlanıp sunulmasıdır.

•İkram, Gecikmeden Yapılmalıdır.
Yine bu ayetlerde işaret edilen bir başka güzel tavır da, söz konusu ikramın gecikmeden 

yapılmasına yöneliktir. Böyle bir tavır, her şeyden önce kişinin, misafirin varlığından duyduğu 
memnuniyeti ifade eder. Çünkü ikramın ayette de haber verildiği gibi “hemen”, “çok geçme-
den” yapılmış olması, kişinin karşı tarafa hizmet etme ve ağırlama konusundaki tevazusunu ve 
şevkini ortaya koyar.

•İkramın En İyisi Seçilmelidir.
Misafir ağırlama adabında uygun tavırlardan biri de bu ayetlerde haber verildiği gibi ikram 

edilebilecek en iyi yiyeceklerin seçilmesidir. Hz.İbrahim(a.s) evine gelen konukları tanımadığı 
halde yapabileceği ikramın en iyisini yapmaya çalışmış ve hemen giderek “semiz bir buzağı” 
ile geri dönmüştür. Etin en lezzetlisi, en sağlıklısı ve en besleyicisi de en “semiz” olanıdır.

Hz.İbrahim’in(a.s) bu ahlakını örnek alan müminler de misafir ağırlarken imkânları nisbe-
tinde malzemelerin en tazesini, en temizini ve en lezzetlisini seçmeli ve özenli bir biçimde 
hazırlamalıdır ki bu ayetin bir işaretidir.

 Misafir ağırlamak ve misafire izzet-i ikramda bulunmak, dinimizin önemle üzerinde 
durduğu ehemmiyetli mes’elelerdendir. İbrahim Aleyhisselâm’ın misafirperverliği meşhurdur. 
“Allah’ın dostu” manasında “Halilullah” diye yâd edilen Hz.İbrahim(a.s) misafir olmadan sofraya 
oturmaz, yola çıkar misafir gözetlerdi.

Cabir b. Abdullah’ın(r.a) naklettiği hadis-i şerifin bir bölümü şöyledir. Resûlullah(s.a.v) şöyle 
buyurmuştur: “Allahu Teâlâ’nın İbrahim Peygamberi(aleyhisselam) halil ittihaz etmesinin sebebi, 
yemek yedirmesi, açıktan selâm vermesi, insanlar uykuda iken gece namazı kılmasıydı.” (Tenbîhü’l 
Gafilin, c.2/534)

İbn Abbas(r.a) der ki: Peygamber(s.a.v): “Kim namazı dosdoğru kılar, zekâtını verir, Ramazan 
orucunu tutar, misafiri ağırlarsa, cennete girer” buyurdu. (Tergib ve Terhib, C.5/211-12)

Hz.Enes(r.a) naklediyor: Resûlullah(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse Müslümanlardan 
dört kişiyi misafir etse ve onlara yemelerinde, içmelerinde, giymelerinde kendi ehline yaptığı ikra-
mı yapsa, bir köle azad etmiş gibi olur.” (Ramûz, c.2/405-2)
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Hz.Ali(r.a) yemek yedirme hususunda şöyle demektedir: “Bir arkadaşımı bir sabah yemeğe 
çağırmak, benim için pazara çıkıp bir köle satın almak ve o köleyi Allah yolunda azad etmekten 
daha sevimlidir.” (Hayâtü’s Sahabe, c.3/299)

 Peygamberimiz(s.a.v), misafire ikramda bulunan bir ev halkına hayır ve bereketin çok 
hızlı bir şekilde ulaştığını bildirmiştir. (İbn-i Mâce, Eti’me 55)

İbn Abbas(r.a.) derki, Resûlullah(s.a.v): “İçinde misafire yemek yedirilen evdeki hayır ve be-
reket, devenin hörgücüne dayanmış bıçağın tesirinden daha çabuk çoğalır” buyurdu. (Tergib 
ve Terhib, C.5/211-14)

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınız-
da genişlik hâsıl eder.” (Kütüb-i Sitte, Prof.Dr.İbrahim Canan, 16.cilt s.239)

Peygamber Efendimiz(s.a.v) başka bir hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır: “Misafir Rızkı 
ile birlikte gelir. Giderken de Ev sahibinin bağışlanmasına vesile olur.” (Kenzül- irfan, sh.65)

Bu mes’eleyle alakalı Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden Emin, Tahsin ve Hilmi’nin 
mektubunda güzel örnekler var: “Birkaç günden beri Üstad’ımızın ziyaretine gitmediğimiz-
den, kardeşim Emin ile beraber Üstad’ımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz 
kıldıktan sonra bize emretti ki: ‘Size yemek yedireceğim, burada tayınınız var.’ Mükerreren, 
‘Yemezseniz bana dokuz zarar olur.’ dedi. ‘Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek.’ 
Yemek yemekten affımızı ricâ etmişsek de emretti: ‘Rızkınızı yiyin; bana gelir.’ Emrini kırmamak 
için lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ek- mekle yemeye başladık.

Daha sofrada iken ümit edilmeyen bir vakitte ve bir tarzda ve aynı miktarda, bir adam 
geldi, yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktarda -fındık kadar- tereyağı ve diğer 
elinde bize verilenin tam bir misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüp edilecek, hiçbir 
cihette tesâdüfe mahal kalmayarak risale-i nur talebelerinin rızkındaki bereket-i Rabbaniye’yi 
gözümüzle gördük. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî)

 Misafirden hizmet yapması beklenmemelidir. Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle bu-
yurmuştur: “Misafirden hizmet beklemek, aklın noksanlığına alamettir.” (Deylemi)

 Misafiri bir müddet yalnız bırakmalıdır. Misafir bir müddet dinlenip, gerekli ihtiyaçlarını 
giderdikten sonra yemek veya diğer ikramları getirmelidir.

 Misafir ağırlarken, aşırı külfete(lüzumundan fazla ikram) girerek, pahalı ve çok çeşitli 
ikramlardan sakınılmalıdır.

Bu hususta sahabelerin tatbikatı örnek alınıp, hiç zorlanmadan elindeki ve evindeki im-
kânları kullanmak ve aşırı masraftan kaçınıp ilâve bir külfete girmemektir.

Hazreti Ali(r.a) mevzu hakkında: “Arkadaşın en kötüsü, külfete giren, kendisinin idare edilme-
sine seni mecbur kılan, seni özür dileyici işlere itendir.” buyurmuştur.

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyurdu ki: “Misafir için külfete girmeyin, misafir bundan rahat-
sız olur. Misafirini üzen, Allahü teâlâyı üzmüş olur.” (İbni Lâl)

Hz. Enes b. Malik(r.a) bir ara hasta iken birkaç kişi ona uğramıştı. Hz.Enes(r.a) cariyesine 
şöyle dedi: “Bak evde ne varsa arkadaşlara bir yemek hazırla. Ekmek parçaları bile olsa.” (Hayâtü’s 
Sahabe, c.2/300)

 Misafir, nimet ve ganimet bilinmeli, bununla birlikte her daim misafir gelmesini arzu 
etmelidir. Efendimiz(s.a.v) cömertliği, misafirperverliği övmektedir. Misafirler bir kimsenin 
evinde bir şeyler yediği sürece, melekler ev sahibi için Allah’tan bağışlanmasını dilerler.

Meleklerin duası makbul olduğuna göre, misafir ağırlamanın ev sahibinin günahlarının 
bağışlanmasına büyük bir vesile olduğunu göstermektedir.
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Bu cömertlik, evle sınırlı olmamakla birlikte, dışarıda, lokantada da olabilir. Mühim olan ev 
sahipliğini yapmak ve misafirleri ağırlamaktır.

Hz.Âişe (r.a) Peygamber’in (s.a.v): “Melekler, sofranız kurulu oldukça size dua eder” buyurdu-
ğunu rivayet etmiştir. (Tergib ve Terhib, c.5/211-13) Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Allahü teâlâ hayır murat ettiğine, hediye olarak misafir gönderir.” (E. Nuaym)
“Misafirle yenilen yemekten sorgu-sual olmaz.” (Deylemi)

 Mü’minlerin imanca en olgunu, ahlakça yüksek olanıdır. Herkes bunun yanına rahatça 
gelebilir, geleni gideni çok olur, başkaları ile ülfet eder, hem de kendisi ile ülfet edilir. Ülfet 
edemeyende, geçimsiz olanda, hayır yoktur.

Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Misafir girmeyen eve, melekler de gir-
mez.” (Şir’a)

İmkânı bulunduğu halde, misafir ağırlamak istemeyenleri ise: “Misafir ağırlamak istemeyen 
kimsede hayır yoktur.” meâlindeki hadisleriyle uyarmıştır. (İbn-i Hanbel, c.IV 155)

 Yemekte misafirle ilgilenip sohbet etmeli, yemek yemesi için teşvik edilmelidir.
Misafiri rahat ettirmek, rahatça, çekinmeden gönül huzuru ile yemek yemesini sağlamak, 

ev sahibinin görevlerinden olmakla birlikte, devamlı bir surette, “ye! ye!” demekte uygun bir 
hareket tarzı değildir.

 Ev sahibi, misafire hizmet etmeli, yolcu edeceği zaman da onu kapıya kadar geçirmeli-
dir. Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Misafirle birlikte hareket etmen ve onu kapıya kadar 
uğurlaman, misafirin senin üzerindeki haklarındandır.” (Bihar, c.77, s.84)

 Misafir ağırlamanın diğer bir adabı; ev sahibinin, misafirin önüne bıraktığı yemekleri az 
görmemesi ve “size göre değil, naçizdir…” gibi ifadeler kullanmamasıdır.

Zira Allah’ın nimetleri tahkir edilmemelidir. Nitekim İslam Peygamberi şöyle buyurmuştur: 
“İnsan için, din kardeşlerinin huzuruna koyduğu yemekleri az ve değersiz görmesi, günah olarak 
yeterdir.” (Mehasin, Berkî 414; Bihar, c.75, s.453)

 “Davetsiz misafir” olmaktan sakınmak lazımdır. Bir yere gidileceği zaman, önceden ran-
devu alınmalıdır. Davet edilen kişi veya kişiler, yanlarına ilâve olarak bir veya birkaç kişiyi de 
alacaklarsa; bu durumu ev sahibine bildirmeleri gerekir. Zira ev sahibi ona göre hazırlık yap-
mıştır. Ev sahibini mahcup duruma düşürmek doğru değildir.

Randevu aldıktan sonra veya davet edildiğinde, davete tam vaktinde gitmelidir. Çok ön-
ceden gitmek yahut çok geç kalmak doğru değildir. Ayrıca eve girmeden önce mutlaka izin 
istemelidir.

Bu hususta Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, kendi evlerinizden 
başka evlere, sahipleriyle tanışıklık peyda etmeden ve selâm da vermeden girmeyin. Umulur ki, 
iyice düşünür, hikmetini hissedersiniz.

Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Şayet size geri 
dönün derlerse hemen dönüp gidiniz. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, ne yaparsanız 
hakkıyla bilendir. Meskûn olmayıp umumun menfaatine açık binalara girmenizde ise size bir gü-
nah yoktur. Açığa vurduğunuzu da, gizlediğinizi de Allah hakkıyla bilir.” (Nur suresi, 27–29)

 Bir başkasının evine gidildiğinde, kapıyı çalınca en çok karşılaşılan soru, “Kim o?” dur.
Bu soruya cevap verirken, kapıyı kim çalıyorsa, “Ben!” demek yerine, kendi ismini söylemesi 

gerekir.
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Cabir(r.a) şöyle anlatmaktadır: Hz. Peygamber’e(s.a.v) geldim ve kapıyı çaldım. Bunun üze-
rine Peygamber(s.a.v); “Kim o?” diye sordu. Ben de: “Benim.” dedim. Hz.Peygamber(s.a.v) ise: 
“Ben, ben?” buyurdu. Sanki bu sözü (yani “ben” diye cevap vermeyi) çirkin bulmuştu. (İslâmi 
Hayat, c.3/319)

 Misafirliğe gidilen evin ilk önce kapısı çalınır. Daha sonra kenara çekilip, kapı açıldığın-
da evin içinin görülemeyeceği tarafta durup beklenir ve doğrudan kapıdan evin içerisine ba-
kılmaz. İçeri girmek için ise evvelâ ev sahibine selâm verilmeli, sonra izin isteyip içeri girilme-
lidir. Abdullah bin Bişr(r.a) bir hadiste şöyle rivayet ediyor: “Resûlullah(a.s.m) birisinin kapısına 
vardığı zaman, doğrudan kapıya bakarak durmaz; kapının sağ veya sol tarafında beklerdi.” 
(Ebû Dâvud, Edeb 128)

Hz.Talha(r.a) başka bir hadiste ise şöyle rivayet ediyor: Bir zât Peygamberimizin(a.s.m) 
huzuruna girmek için izin istedi. Kapıya doğru bakarak önünde duruyordu. Peygamberi-
miz(a.s.m) “Böyle mi bekliyorsun? İzin istemek, içeriye bakmamak içindir!” buyurdu. (Ebû Dâ-
vud, Edeb 136)

 Misafirliğe giden kişi, ev sahibinin kendisine gösterdiği yere oturmalıdır. Zira ev sahibi, 
mahremiyeti sağlamak için neresinin daha uygun olduğunu bilen kişidir.

Misafir, ev içinde gösterilmeyen yerlere bakmamalı, “Şu odayı da göreyim”, “Mutfağı da gö-
reyim” gibi taleplerde bulunmamalıdır. Misafirlikte tecessüs, yani araştırma, gözünü odanın 
içerisinde dolaştırarak her yeri inceleme, gözünü kapıya çevirme doğru davranışlar değildir.

 Davette getirilen yemeği beğenmemezlik ve yapılan ikramları red etmek doğru bir 
davranış değildir. Zira sahibi şeriat Peygamber Efendimiz(s.a.v) hiç bir yemeği beğenmemezlik 
etmez, yemeğe kusur bulmazdı. Hoşuna giderse yer, hoşuna gitmezse yemezdi.

Hz.Cabir(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Adama 
şer cihetinden, misafir gittiği yerde önüne konulanı beğenmemesi kâfidir.” (Ramûz, c.2/340)

 Davet etmek sünnet olduğu gibi, davete icabet etmekte sünnettir.
Hatta bazı hallerde -Düğün yemeği gibi- vaciptir. Bu bakımdan meşru mazeretler haricin-

de davete icabet etmek gerektir. Şayet meşru bir mazeret varsa, o takdirde gelemeyeceğini 
önceden bildirip, hem davet edildiği için teşekkür edilmeli, hem de gidemeyeceğinden dolayı 
özür dilenmelidir.

Hz.Ebû Hüreyre(r.a) naklediyor: “En fena yemek, kendisine zenginlerin çağırılıp, fakirlerin ça-
ğırılmadığı düğün yemeğidir. Kim ki davete icabet etmezse Allah ve Peygambere asi olmuş olur.” 
(Ramûz, c.2/305-7)

Hz.İbni Mes’ud(r.a) naklediyor: “Davete icabet edin. Hediyeyi red etmeyin ve Müslümanları 
dövmeyin.” (Ramûz, c.1/16-11)

 Misafirlik müddeti üç gündür. Yakın akraba iseler, duruma bakmak lâzım, şayet ev sahi-
bi sıkıntıya düşecekse, zorlanacaksa, o vakit izin alıp gitmek gerektir.

Muamelatta; evi şereflendiren misafiri bir gün bir gece özenle ağırlamak, imkânlar ölçü-
sünde onu memnun etmek, ikinci ve üçüncü günlerde ise sair zamanlarda ne yenip içiliyorsa, 
misafire onun aynısını ikram etmek, ayrıca ağırlama telâşına düşmemektir.

Misafir üç günden sonra kalmaya devam ediyorsa, o artık misafir sayılmayacak, yiyip içtiği 
şeyleri Allah Teâlâ ev sahibinin sadakası olarak kabul edecektir. (İbn-i Mâce, Eti‘me 55)

Resûlullah(s.a.v) şöyle buyurdular: “Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa misafirine 
hediyesini ikram etsin.” Orada bulunanlar: “Hediyesi nedir? Ey Allah’ın Resulü!” diye sordular. Resû-
lullah(s.a.v) şöyle cevap verdi: “Onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır.
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Misafirlik üç gündür. Misafiri üç günden fazla ağırlamak ise sadakadır” buyurdular. (Buhârî, 
Edeb 31,85; Müslim, Lukata 14)

Müslim’deki rivayet ise şöyledir: “Bir kimsenin, kardeşinin yanında, onu günaha düşürecek 
kadar kalması helâl değildir.” Oradakiler: “Onu günaha düşürmek nasıl olur?” diye sordular. Buyur-
du ki: “Misafire ikram edecek bir şeyi olmadığı halde, onun yanında kalmasıdır.” (Müslim, Lukata 
15,16)

 Davet edilen şahıs, ev sahibine hem teşekkür etmeli, hem de dua etmelidir. Bir hadis-i 
şerifte, misafirin duası, kabul edilme ihtimali yüksek olan dualar arasında zikredilmektedir. 
Bundan dolayı misafir, ev sahibini bu makbul duadan mahrum bırakmamalıdır. (Tirmizî, De-
avât 47) Efendimiz(s.a.v), “İnsanlara teşekkürde bulunmayan, Allah’a da hakiki olarak şükret-
mez.” buyurmuştur. (Tirmizî, Birr 35)

Üsâme İbnu Zeyd(radıyalahu anhümâ) anlatıyor: Resülullah(aleyhissalâtu vesselâm) bu-
yurdular ki: “Kim, kendisine yapılan bir iyiliğe karşı, bunu yapana: “Cezâkellâhu hayran kesira 
(Allah sana hayırlı bol mükâfaat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.” 
(Tirmizî, Birr 86)

Hz.Câbir(radıyalahu anh) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm): “Kim bir ihsana 
mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulun-
sun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden(karşılık vermeyen) nan-
körlük etmiş olur” dedi. (Ebu Dâvud, Edeb 12)

 Misafirlikte mahremiyet sınırı gereği, Kadın ve erkek davetlilerin ayrı ayrı oturmaları ve 
zaruret olmadan birbirlerini görmemeleri en emin yoldur.

Ancak kötü duygulara kapılmaktan emin olunduğu zaman, kadının tesettüre riayet ettiği 
ve tahrik edici davranışların bulunmadığı zamanlarda ve fitneden emin olmak şartıyla bir ka-
dın, kocasının misafirlerine hizmet edebileceğinin caiziyeti söz konusu olur.

 Erkeğin yakın akrabalarının, kadınla bir işleri olduğunda veya kocası evde bulunmadı-
ğı zaman eve uğradıklarında, ihtiyaçlarını kapı dışından görmeleri gerekir.

Evde, hayra şerre aklı eren üçüncü bir kimse yoksa içeri girmelerine cevaz verilmez. Bu 
durumda dahi kadının tesettüre tam manâsıyla riayet etmesi gerekir.

Hz. Peygamber(s.a.v) “Sakın (yabancı) kadınların yanına girmeyin” buyurdular. Ensardan 
bir adam “Ya Resulullah! Kocanın akrabaları hakkında ne dersiniz?” diye sorunca Hz.Peygam-
ber(s.a.v): “Kocanın akrabaları ölümdür(yani onlar daha da tehlikelidir)” buyurdular. (Ahmed b. 
Hanbel, IV 149)

 Nasıl bir zât, ziyafete misafirleri davet eder. Onlara, meclis ziyafetindeki eşyadan ve 
ziyafetten istifadeyi ibâha ediyor, temlik etmiyor.

İbaha(izin verip helal kılmak) ve ziyafetin kaidesi ise; mihmandarın rızası dâhilinde tasarruf 
etmektir. Öyle ise israf edemez, başkasına ikrâm edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka 
veremez, dökemez, zâyi’ edemez. Eğer temlik olsa idi, yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket 
edebilirdi.

Evet, bir misafir, ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede, yemeklerde 
ve sair şeylerde israf edemez. (Mektubat, 28.Mektub, 8.mes’ele, 3.Nükte)

 Anne babanın evi, çocukları için misafirlikten sayılmaz.
Ancak çocukların, anne babalarının maddi ve manevi durumlarını dikkate alarak hareket 

etmeleri gerekir. Bu da bölgeye, mevsime ve örf-âdete göre değişir. Zira iktizayı hale mutabık 
hareket etmek gerekir.
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Okuma Parçası 
“Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var”

Ahmed yaratılmış o büyük Nur-u Ehadden,
Her zerrede nurdur, o ezelden, hem ebedden.
Bir nur ki odur hem yüce, hem lâyetenâhi,
Ol fahr-i cihan Hazret-i Mahbub-u İlâhî.

Parlattı cihanı bu güzel nur-u Muhammed (a.s.m.)
Halk olmasa, olmaz idi bir zerre ve bir fert.
Ol nuru ânın, her yeri, her zerreyi sarmış,
Baştanbaşa her dem bu kesif zulmeti yarmış.
   Hasan Feyzi (r.a)

Evet, sâbıkan bahsi geçmiş: Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi; ِاْذ َرَمْيَت   َوَما 
 sırriyle aynı avucunda, küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde, onları َرَمْيَت

inhizama sevketmesi: اْلَقَمُر اْنَشقَّ   nassı ile, aynı avucunun parmağiyle Kamer’i iki parça َو 
etmesi; ve aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi; ve aynı 
el, hastalara ve yaralılara şifa olması, elbette o mübârek el, ne kadar hârika bir mu’cizei kudreti 
İlâhîye olduğunu gösterir.

Gûya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhânei Sübhânîdir ki, küçücük taşlar dahi 
içine girse, zikir ve tesbih ederler.

Ve a’dâya karşı küçücük bir cephâne-i Rabbânîdir ki; içine taş ve toprak girse, gülle ve bom-
ba olur.

Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir Eczahânei Rahmânîdir ki, hangi derde temas 
etse, derman olur.

Ve celâl ile kalktığı vakit, Kamer’i parçalayıp Kabı Kavseyn şeklini verir; ve cemâl ile döndü-
ğü vakit, âbı kevser akıtan on musluklu bir çeşmei rahmet hükmüne girer.

Acaba böyle bir Zâtın bir tek eli, böyle acîb mu’cizâta mazhar ve medâr olsa; O Zâtın, Hâlıkı 
Kâinat yanında ne kadar makbûl olduğu ve da’vasında ne kadar sâdık bulunduğu ve o el ile 
bîat edenler, ne kadar bahtiyar olacakları, bedahet derecesinde anlaşılmaz mı?... (19. Mektub)
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MECLİS VE SOHBET ADABI

“Semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir 
ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber 
otururlar, kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok 
hikmetli ve süslü âsâr-ı san’atını birbirine göstererek Sânilerini sevip 

sevdirirler, düşünüp düşündürürler.” (Barla Lahikası, m.16)

İlim meclislerinde Sohbet, kulun Allah Teâlâ’ya olan muhabbetinin tezahür şeklidir. Zîrâ 
Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın 
nurudur, hem hayatıdır.

İnsan kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o mey-
venin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte, şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, 
nihayetsiz bir kemâl sahibi olabilir. (Sözler, 24.Söz, 5.Dal, 1.Meyve)

Nitekim farzını, vacibini, sünnetini yerine getirmekle kalmayıp, O’nun bahsinden, onun 
güzelliğinden ve onunla beraber olmak ümidi ile sohbete müracaat eder ki, böylesi ibâdetler 
kulu Allah’a yaklaştıran nafile ibâdetler meyânındadır.

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir ara-
ya gelirse, melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner 
ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.” (Müslim, Zikr 39)

 İslâm dini yabancı kadın ve erkek ihtilâtını, onların ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle ha-
şir neşir olmalarını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarında daima bir mesafe bırakmış ve 
aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir. Çünkü onların 
ihtilâtından çeşitli kötülükler, hatta aile ve toplum hayatını çökerten zina gibi büyük günahlar 
da doğabilir.

İslâm dini ise prensip olarak kötülükleri yasak ettiği gibi, ön tedbir olarak kötülüğe vesile 
olan ve onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklamış ve böylece insanla kötülük ara-
sına bir mesafe koyarak kötülük yollarını tıkamıştır.

Peygamber efendimiz(s.a.v) “Kadınların fitnesinden korkun, çünkü İsrailoğullarının ilk fitnesi 
kadınlardan olmuştur” (Müslim, Zikr 99) şeklindeki sözleriyle ümmetini kadın fitnesine karşı 
uyarırken; yabancı kadına bakmanın(nazar) göz zinası ve haram olduğunu ifade etmiş (Buhâri, 
İsti’zan 12) kadınla erkeğin başbaşa kalmasını(halvet) ve kadının mahremsiz olarak yolculuk 
yapmasını yasaklamıştır. (Buhârî, Nikah 111)
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 Birbirine yabancı (namahrem) erkek ve kadınlardan oluşan meclislerde ve sohbet or-
tamlarında, beraber oturup haşir neşir olmanın, İslam’ın ruhu ve karakteriyle bağdaşmadığı 
gibi Mahremiyet sınırlarını da aşan bir durum mevzubahistir.

Erkek ve kadınların ibadet yerlerinde dahi birbirine karışmasına müsaade etmeyen bir di-
nin, onları başka yerlerde, başka meclis ve sohbet mahallerinde gelişi güzel beraber olmala-
rına, birbiriyle içli dışlı olup ülfet peyda etmelerine müsaade etmesi düşünülemez. (Mevdudî, 
Tefsiru Sure-i’n-Nûr, s.141-176)

İslâm dininde cuma namazına ve camide cemaatla kılınan namaza son derece önem ve-
rildiği halde, erkek ve kadın ihtilâtını önlemek için, Resulullah(s.a.v) kadınları bu namazlardan 
muaf tutmuş ve onlar için evde namaz kılmanın camide kılmaktan daha faziletli olduğunu 
“Kadınların en hayırlı mescidleri, evlerinin köşesidir” hadisiyle bildirmiştir. (Ahmed b. Hanbel, 
VI, 297)

 Kadın ve erkeğin ihtilâtı durumunda haram nazarın kaçınılmaz olacağı muhakkaktır.
Nitekim Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulur: “Allah hem hain gözlerin (tecessüslerini) hem de 

(fasit) gönüllerin gizlediği temayülleri bilir.” (Mü’min Sûresi, 19)
Bu hususta Bediüzzaman’ın “Bir meclis-i ihvana (dost meclisine) güzel karı girdikçe riya 

ile rekabet, haset ile hodgâmlık debretir damarları” şeklindeki tespiti ne kadar manidardır. 
(Sözler, Lemaat)

Bunun hükmünü ve ölçüsünü tesbit bakımından şu hadis-i şerif son derece dikkat çekici-
dir: Ümmü Seleme der ki: Biz Meymune ile beraber Resulullahın(s.a.s) yanında iken Abdullah 
b. Ummi Mektum gelerek onun yanına girdi. Bu hadise bize örtünme emri geldikten sonra idi. 
Resulullah(s.a.s): “ondan örtünün (gizlenin)” dedi. Bunun üzerine “Ya Resulullah! O a’ma değil 
midir? Bizi görmez ve tanıyamaz?” dedim. Resul-i Ekrem(s.a.s) “Siz ikiniz de mi körsünüz siz 
onu görmüyor musunuz?” dedi. (Tirmizi, Edeb 63)

Ukbe b.Âmir(r.a) der ki: Hz.Peygamber(s.a.s) “Sakın (yabancı) kadınların yanına girmeyin” 
buyurdular. Ensardan bir adam “ya Resulullah! Kocanın akrabaları hakkında ne dersiniz?” diye 
sorunca Hz. Peygamber(s.a.s) “kocanın akrabaları ölümdür (yani onlar daha da tehlikelidir)” bu-
yurdular. (Ahmed b. Hanbel, IV, 149)

 Fitneden emin olunduğu yerde, ihtiyaç ve zaruret durumunda İslâm; tesettüre ve mah-
remiyete riayet etmek kaydıyla, kadının yabancı erkeklerle ihtilatına, onlara yardım etmesinde 
ve eve gelen misafir erkeklere hizmet etmesinde bir sakınca görülmeyebilir.

Her ne olursa olsun erkek kadın münasebetlerinde ihtiyat ve tedbir yolunu takip etmek 
gerekir. İslâm’ın ruhuna uygun haremlik selamlık gibi güzel geleneklerimiz varken, bir Müs-
lümanın, islamiyettin ruhundan uzak sırf Batı toplumunu taklid edeyim diye Peygamberimi-
zin(s.a.v) yolunu ve bu gelenekleri terk etmesi büyük bir vebal ve sorumsuzluktur.

Muavviz’in kızı Rubayyi’de der ki; Biz Hz.Peygamber(s.a.s) ile birlikte savaşa çıkardık ve as-
kere hizmet edip onlara su içiriyor ve yaralıları tedavi edip ölüleri(şehitleri) Medine’ye getiri-
yorduk. (Buhârî, Cihâd 68)

 İlim meclislerinde dağınık oturmamak gerekir.
Hz.Ebû Hureyre(r.a) naklediyor: “Bir muallimin önüne veya ilim meclislerinde oturduğunuz-

da, onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın.” 
(Ramûz, c.1/41-8)

 Yollara ve insanların geçtiği yerlere oturmak caiz değildir.
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah aleyhissalâtu vesselâm bir gün: “Sa-
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kın yollara oturmayın!” buyurmuştu. “Ya Resulullah dediler, oturmadan edemeyiz, oralarda otu-
rup konuşuyoruz.” O zaman da şöyle buyurdu: “Mutlaka oturacaksanız, bari yola hakkını verin!” 
Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Resülü, onun hakkı nedir?” diye sordular. “Gözlerinizi kısmak, gelip ge-
çeni rahatsız etmemek, selama mukabele etmek, emr- bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker yapmaktır!” 
dedi. (Buhari, İsti’zan 2)

 Sohbet meclislerinde Münâkaşa ve Münazaa; kısaca ölçüsüz ve mizansız tartışmaktır. 
Bir konu hakkında, hep kendini haklı göstermek için karşısında konuşan kimsenin kalbini kıra-
cak şekilde sözü uzatmak ve gönül incitmektir.

Münâkaşada devrede hisler ve nefisler vardır. Hak, hakîkat ve insaf münâkaşa da devre 
dışıdır. Çünkü münâkaşa meydanında; akıl, kalb ve ruh; nefis ve şeytana mağlup durumdadır. 
Neticede kârlı çıkacak olan nefis ve şeytandır. Çünkü münâkaşa hak namına değil his ve nefis 
namına neticelenir. Bu nedenle olsa gerek İmam-ı Şafii “Münakaşa câiz değildir.” demiştir.

Müzâkere ve İstişare ise; Bir konuyla ilgili görüşme, danışma ve konuşmadır. Müzâkere bir 
meselenin görüşmeye açılması ve tartışılmasıdır. Taraflar ilmî bilgi ve belgeleri ile meseleyi 
görüşür, konuşur ve neticeye bağlamaya çalışırlar. Müzâkere dahâ sağlıklı ve sıhhatli bir fikir 
paylaşımıdır.

 Sohbet meclislerinde; münakaşa, münazaa ve münazaralardan müteyakkız davrana-
rak mümkün oldukça uzak durmak gerekirken; sohbetlerde müzakere ve istişare yolu intihap 
edilmelidir.

Hususan Avam içinde Münâkaşa etmek, izhâr-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü 
doğru göstermek ve enâniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak câiz 
değildir. Eğer münakaşa mevzusu imani ise bu bütün bütün caiz değildir.

Bundan dolayıdır ki; Sohbet ehli, konuştuklarına ve yorumlarına âzamî dikkat etmeli. 
Münâkaşaya sebep olabilecek ve dahâ ileri hak ve hukûka girebilecek söz ve fiillerden kaçın-
malıdır. Meselelerini ise müzâkere yaparken “insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, 
ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan” devam ettirmeli ve zarar vermeden 
neticelenmesine gayret göstermelidir.

Bediüzzaman Hazretleri sohbet meclislerinde müzâkere-i ilmiyenin şartlarını ve münaka-
şa-i ilmiyenin yanlışlığını gösteren şu izahatta bulunmuştur:

“Münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil 
olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir.

O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, mütees-
sir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, 
fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var.” (28.Mektub, 2.Mesele)

Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaranın uleması mâbeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu 
olan şu “Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve ken-
di haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.” 
Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit, o münazarada bilmediği birşeyi öğrenmiyor.

Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir 
meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur.

Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı 
görse, yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. (Lem’alar, 20.Lem’a, 7.Sebep)

Ebu Ümame(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı 
terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terke-
dene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü 
garanti ediyorum.” (Ebu Davud, Edep 7)
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Enes bin Malik hazretleri bildiriyor: Biz bir gün dini bir konuda tartışırken, Resulullah(s.a.v) 
yanımıza geldi. Bize öyle öfkelenmişti ki, hiç böylesini görmemiştik. Buyurdu ki: “Bırakın tar-
tışmayı! Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur, tartışma 
zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem.” (Taberani)

 Bir mecliste, oturan bir ferdi yerinden kaldırıp, onun yerine oturmak hoş değildir. Mec-
lise sonradan gelen bir kimse için oturacak yer yoksa halkayı genişletmek veya safları sıklaştır-
mak suretiyle ona yer açmak gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu konunun önemine dikkat çekilerek 
şöyle buyurulmaktadır: “Ey îmân edenler! Size, «Meclislerde yer açın!» denildiği zaman hemen yer 
açın ki, Allâh da size genişlik versin.” (Mücâdele 58/11)

Nitekim bu konuda Peygamberimiz(s.a.v) de; “Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp, 
sonra da oraya oturmasın. Ancak halkayı genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.’ buyur-
muşlardır. (İslâmi Hayat, c.3/32)

 Bir toplulukta iki kişinin arasına, onların izni olmadan oturulmadığı gibi, iki kişi konu-
şurken de araya girilmez.

Hz.Amr İbni Şuayb(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: 
“İki adamın arasına izinsiz oturmak caiz olmaz.” (Ramûz, c.2/485-3)

Hz.İbni Ömer(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu naklediyor: “İki kişi giz-
li konuşurlarken aralarına girmeyin.” (Ramûz, c.1/60-3)

 Bir sohbet meclisine âlim olsun, cahil olsun bir kimse geldiğinde ayağa kalkmayı efen-
dimiz(s.a.v) yasaklamış, bunun yanısıra meclislerde yalnızca üç kişiye yer açılabileceğini beyan 
etmişlerdir.

Hz.Ebû Hüreyre’nin(r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mecliste kime yer açı-
lacağını şu şekilde beyan buyurmuştur: “Meclislerde yalnız üç kişiye yer açılır: Yaşlıya, yaşından 
dolayı. İlim sahibine, ilminden dolayı. Âdil sultana, sultanlığından dolayı.” (Ramûz, c.2/480-7)

Hz.Enes(r.a) anlatıyor: “Ashaba, Resulullah(aleyhissalâtu vesselâm)’dan daha sevgili kimse 
yoktu. Buna rağmen Aleyhissalâtu vesselam’ı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı, çünkü O’nun 
bundan hoşlanmadığını biliyorlardı.” (Kütüb-ü Sitte 3292)

 Bir toplulukta ayak ayak üzerine atarak oturmak, dinimizce hoş karşılanmamıştır. Bu 
hareket tarzı, gurur ve kibir alâmeti olarak görülmüştür. Aynı şekilde cemaati rahatsız edecek 
başka oturuş şekillerinden de kaçınmak gerekir.

Amr İbnu’ş-Şerid(r.a) babasından rivayetle anlatıyor: Ben oturduğum sırada, Resulullah(a-
leyhissalatu vesselâm) bana uğradı. O sırada sol elimi sırtımın gerisine koymuş, sağ elimin 
kabası üzerine dayanmıştım. Bana: “Gadaba uğramışların oturuşuyla mı oturuyorsun?’ dediler. 
(Ebu Dâvud, Edeb 26)

 Bir cemaat içinde iki kişinin fısıldayarak konuşması veya karşılıklı olarak işaret ve el 
hareketleriyle konuşmaları, sünnete uygun düşmeyen bir davranıştır.

İbnu Ömer(radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 
“Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu, öbürünü üzer.” (Buhari, İsti’zân 45; 
Müslim, Selâm 36)

 Bir kimse sohbet meclisinden ihtiyacı için çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine otur-
maya herkesten ziyade hak sahibidir. Bunun yanında meclise yeni girmiş biri, mecliste boş 
bulunan yere oturur.

Zira nebevî terbiye sahibi olan sahabe-i kiram, Efendimiz’in huzuruna vardıkları zaman, 
buldukları boş yere otururlardı. (Ebû Dâvûd, Edeb 14)
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Vehb İbnu Huzeyfe(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Bir kimse ihtiyacı için 
çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine oturmaya herkesten ziyade öncelikli hak sahibidir.’ 
(Müslim, Selâm 31)

 Sohbet meclislerinde bir araya gelindiğinde, meclis dağılmadan önce, Kur’andan bir 
aşir(Asr suresi gibi.) veya dua okunması, müstehab görülmüştür.

Taberânî “Evsat”da ve Beyhakî “Şuab”da Ebu Huzeyfe’den rivayet etmişlerdir: “Resulullah’ın 
ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Ve’l-Asrı Sûresi’ni okumadan, sonra 
da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı.”

Sahabeler, Asr suresini okuyarak, zamanın gidişini ve ömürlerinin geçişini anlayıp düşüne-
rek birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye etmişler ve Hak Teâlâ’ya tam iman ile salih ameller için 
muvaffakiyet temennisinde bulunmuşlardır.

İmam Şafii(r.a) şöyle demiştir: “Kur’ân’dan başka hiçbir sûre nazil olmasaydı şu pek kısa sû-
re(Asr Suresi) bile, insanların dünya ve âhiret mutluluklarını te’mine yeterdi. Bu sûre Kur’ân’ın 
bütün öğrettiklerini kucaklıyor.”

 Herhangi bir beraberlikten sonra, taraflar vedalaşıp ayrıldıklarında, karşılıklı olarak bir-
birlerine dua etmeleri, sünnetin talimi gereğidir.

Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: Resûl-i Ekrem(a.s.v) yolculuğa çıkacak 
biriyle vedâlaşırken onun elini tutar, o adam elini çekmedikçe Hz.Peygamber de(s.a.v) elini 
çekmez ve ona şöyle dua ederdi: “Dinini koruman, emanetlerini ifa etmen ve amellerini hayırla 
sonuçlandırman için seni Allah´a emanet ediyorum.” (Tirmizî, Daavât 44)
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Okuma Parçası 
“Sohbet”

Asrımızın Kur’an Tefsirleri olan Risale-i Nurların okunduğu meclislere, medreselere devam 
etmek, bunun yanı sıra içtima-i hayatın akışı içinde farklı zaman ve farklı mekânlar da yapılan 
dünyevi sohbetlerde, Risale-i Nurdan bir parça dahi olsa okuyarak o sohbeti Nurlandırmanın 
ehemmiyetli önemi haizdir.

İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer 
bir kısmı, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım, 
yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır.

Risale-i Nurlar ekseriyet itibarıyla inşaallah o cümledendir. Çünkü o dersler, ulûm-u ima-
niyeden olduğu için, bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bâhusus, siz daima bir-iki 
hakikî kardeşi de bulursunuz.

Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakkın zîşuur çok mahlûkatı vardır 
ki, hakaik-i imaniyenin istimâından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileri-
niz(dinleyenleriniz) çoktur.

Hem mütefekkirâne o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ı 
şerefi olduğuna işareten biri demiş: Yani, semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh 
sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, 
kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ı san’atını 
birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. (Barla Lahikası 220)

Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük 
Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât 
birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u 
okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun 
sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de 
mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muamele-
leri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. (Emirdağ Lahikası 513)

Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. 
Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anla-
maz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifet, hem ibadettir. Şayet 
biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya mârifete müştak veya huzur 
ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.

Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı 
neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 1)
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MESCİD (CAMİ) VE EZAN ADABI

“Allah’ın mescidlerinde, Onun adının anılmasına engel olan  
ve mescitlerin harap olması için çalışan kimseden daha zalim kim vardır?

Böylelerinin, oralara korku içinde girmekten başka bir hakkı olmaz.  
Onlar için dünyada bir rezillik, âhirette ise büyük bir azap vardır.” (Bakara, 114)

 Ezan okumanın çok büyük fazileti vardır. Zira Ezan okuyana, onu dinleyen her mahlûk, 
ahirette ona şefaatçi olur. Müezzinin sesini insan, cin ve sair her ne işitirse en uzağı bile kıya-
met günü onun lehinde şehadet eder.

Hz.Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resülullah(a.s.v) buyurdular ki: “İnsanlar, eğer ezan okumak 
ile namazın ilk safında yer almada ne gibi bir hayır ve bereket olduğunu bilseler, sonra da bunu 
elde etmek için kur’a çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kur’aya başvururlardı.” (Tirmizî, 
Salât 166)

Resülullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah ve melekleri namazda birinci safa 
rahmet ederler. Müezzin, sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve kuru her ne sesini işi-
tirse, onu tasdik eder. Ona, beraberinde namaz kılanların ecrinin bir misli verilir.” (Nesai, Ezan 14)

 Müezzin ile beraber Ezanı tekrar etmek ve Ezan bitiminde, ezan duasını okumak da 
efdaldir. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin 
söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salât-u selâm okuyun. Zira kim bana 
salât-u selâm okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-vesile’yi talep edin. 
Zira o, cennete bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak 
kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesileyi talep ederse, şefaat ken-
disine vacip olur.” (Müslim, Salat 11)

 Hem Ezan ve hem de Kamet bittikten sonra ayrı ayrı, her iki durumda da, dinleyen 
ve okuyanın Efendimize(s.a.v) salâvat getirmesi ve sünnetin talimi veçhiyle aşağıda arzedilen 
ezan duasını okuması sünnettir.

“Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme, ve’s-salâti’l-kâime, âti seyidine Muhammede-
ni’l-Vesîlete, ve’l-fadîlete, veb’ashu makâmen mahmüdeni’llezî va’adtehu, innake la tuhliful miad” 
(Buhari, Ezan 8)

“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve-
sile ve fazileti ver. O’na vaad ettiğin Makam-ı Mahmud’a yükselt. Kıyamet gününde bizi şefaatiyle 
rızıklandır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.”
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 Ezan ile Kaamet arasında yapılacak duaların kabul olunacağını Efendimiz(s.a.v) müj-
delemiştir. Bundan dolayıdır ki ezan ile kamet arasında dua edilmeli, dünyevi ve malayani ko-
nuşmalardan uzak durulmalıdır. Ezan ile Kamet arasında Ayet-el Kürsi okunması müstehabdır.

Resulullah(s.a.v) buyurdular ki: “Ezanla kaamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka 
kabule mazhar olur).” Öyleyse, “Ey Allah’ın Resulü, nasıl dua edelim?” dendi. “Allah’tan, dünya ve 
ahiret için afiyet isteyin!” dedi. (Ebû Dâvûd, Salât 35)

 Mescitler Allahu Teâlâ’ya ibadet amacıyla yapıldığı için büyük bir şerefe sahiptir. Bu 
yüzden mescitlere “Beytullah (Allah’ın evi)” denmiştir.

Camiye ibadet için giden mü’min, Allah’ın ziyaretçisi ve misafiri durumundadır. Ev sahibi, 
evine gelen misafirlerine ikramda bulunduğu gibi, camiye giden mü’minlere de Yüce Allah 
(c.c) büyük mükâfatlar verecektir. Bundan dolayıdır ki cami müdavini olmak ve Camilere git-
meyi alışkanlık yapmak büyük öneme haizdir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Evinde güzelce abdest alıp 
camiye giden kimse Allah’ın ziyaretçisidir. Ziyaret edene Allah ikramda bulunacaktır.” (Et-terğib 
vet-Terhib c.1 s.214)

Hz.Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: Resulullah (a.s.v) buyurdular ki: “Müslüman bir kimse, namaz 
ve zikir için mescidi vatan edindiği (çokca gitmeyi alışkanlık haline getirdiği) zaman, Allah’ın onun 
bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin onun yanlarına dönmesiyle ka-
vuşmaktan duydukları sevinç gibidir.” (Kütüb-ü Sitte 6198)

Resulullah (a.s.v) bir defasında yanındakilere: “Allah’ın, kendisiyle hataları örtüp, sevapları 
artırdığı şeyi size göstereyim mi?” demişti. Ashab: “Evet söyleyin ey Allah’ın Resulü!” dediler. Bunun 
üzerine: “O şey, zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, mescidlere çok adım atmak, namaz-
dan sonra müteakip namazı beklemek!” buyurdular. (Kütüb-ü Sitte 6192)

Başka bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Dünyada garipler 4’tür. Za-
limin göğsündeki (zihnindeki) emri tutulmayan Kur’an; Bir topluluk ortasında bulunup ta içinde 
namaz kılınmayan cami; Bir evde bulunup ta, kabından çıkarılıp okunmayan Kur’an; Kötü huylu 
insanlar arasında kalan iyi huylu kişi…” (Deylemi)

6.Mescid(Cami) inşa etmenin çok büyük ehemmiyeti vardır. Kur’ân-ı Kerim’de bir ayette, 
mescitleri yapacak olanlarda dört ana vasfın arandığı görülmektedir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, na-
mazı gereği üzere kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka kimseden korkmayanlar imâr eder. İşte 
bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umulur.” (Tevbe, 9/8)

Resûlullah(s.a.v) buyurdular ki: “Kim, Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Al-
lah ona cennette bir ev inşa eder.” (Müslim, Mesacid 25)

 Bir mescide sağ ayakla girilir, sol ayakla mescitten çıkılır.
Sağ ayakla mescide girince, Resulullaha (s.a.v) salâtü selâmdan sonra, “Allahümme’ftah 

aleynâ ebvâbe rahmetike (Allahım, bizlere rahmet kapılarını aç)” diye dua edilir.
Çıkarken de önce sol ayağı dışarıya atarak,”Allahûmme’ftah aleynâ ebvâbe fadlike (Allahım, 

bize lütuf ve kereminin kapılarını aç)” diye duada bulunmalıdır.

 Mescide ilk girişte, selâmlama anlamında Allah rızası için en az iki rekât nafile “Tahiy-
yet-ül mescit” namazı kılınması sünnet olup, mescitin manevî havasına intibakı sağlar.

Bir mescide girip de, meşguliyetinden veya vaktin keraheti gibi bir sebebden dolayı Tahiy-
yatü’l-Mescid namazını kılamayacak olan bir müslümanın: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve 
lâ ilâhe illallahu vallahu ekber” demesi de müstahab görülmüştür.
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Hadiste şöyle buyurulur: “Sizden her kim mescide girerse iki rekât namaz kılmadan oturma-
sın.” (Buhârî, Salât 60, Teheccüd 35; Müslim, Misâfirîn 69, 70; Tirmizî, Salât 118)

 Mescitlerde yüksek sesle konuşmak mekruhtur. Ancak vaiz, hatib ve öğrencilerine ders 
vermekte olan Üstad, sesini duyurmak için yükseltebilir.

Namaz kılanlara zarar vermemek şartıyla, Kur’ân-ı Kerîm okuyanların veya Allah’ı zikreden-
lerin seslerini yükseltmeleri caizdir.

 Namaz için mescide gelenlerin, kendi durumuna göre en temiz ve en güzel giysilerini 
giyinmeleri, cemaatı nefret ettirecek soğan, sarımsak gibi şeyleri namaz öncesinde yemekten 
sakınması, cemaata ve mescide olan saygının gereğidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de “Ev Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde, temiz ve güzel elbiselerinizi giyi-
nin” buyurulmaktadır. (A’râf, 7/31)

Hz.Cabir(r.a.) Resûlullah’ın(a.s.m) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Sarımsak ve soğan 
yiyen kimse bizden uzak dursun yahut mescitlerimizden uzaklaşsın, evinde otursun.” (Buhârî, Et’i-
me 49)

 Mescidleri düzenli bir şekilde temizlemek suretiyle devamlı temiz tutmak gerekir.
Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim mescidden insanlara rahatsızlık veren bir şeyi çıkarırsa, 

Allah Teâla Hazretleri ona cennette bir ev yapar.” (Kütüb-ü Sitte 6184)

 Namaz kılanın önünden geçmek caiz değildir. Ancak mescitte ön saflarda boş yer var-
ken arka safta namaza duranın önünden geçip ileri saflara geçilebilir. Burada önünden geçilen 
kimse cami adabına uymayarak kendi saygınlığını kendisi yitirmiştir.

Büyük camilerde ayaklar ile secde yeri arasından; küçük camilerde ise ayaklar ile kıble du-
varı arasından geçen günaha girer.

Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki; “Namaz kılanın önünden geç-
menin günahını bilen, geçmeyip yüz yıl durmayı tercih eder.” (İbni Mace)

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını kat’edip

geçtiğinden, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ُاَللُّٰهمَّ اْقَطْع اَثـََره demiş. Ondan sonra ço-
cuk daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. (Mektubat, 19.Mektub)

 Mescidler gayesi haricinde kullanılmamalıdır.
Hz.Büreyde(r.a) anlatıyor: Bir adam mescidde yitiğini ilan etti ve: “Kim kızıl deveyi gördü?” 

dedi. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: “Bulamaz ol! Mescidler neye yarayacaksa onun için 
inşa edilmiştir, gayesinden başka maksadla kullanılamaz!” buyurdular. (Müslim, Mesacid 80)

 Mescidler mütevazı olmalı.
Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ameli bozulan her kavim mescidlerini süslemeye yönelmişti.” 

(Kütüb-i Sitte Terc. c.17, s.6)

 Bir kimsenin, kendi mahalle veya köyü mescidinde namaz kılması, diğer mescidler de 
namaz kılmasından daha faziletlidir, diğer mescidlerin cemaatı ister daha çok veya ister daha 
az olsun. Yalnız bir mescidin imamı daha salih ve âlim olursa, orada namaz kılmak daha fazi-
letlidir. Bu konuda sadece Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi’de kendilerine has bir özellik ve 
üstünlük vardır. Bunlarda kılınan namazların sevabları kat kat ziyadedir.

Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin fazileti hakkında Allah elçisi şöyle buyurur: “Fazla se-
vap umarak, içinde namaz ve ibadet için şu üç mescid dışında hiç bir mescid için yolculuk yapmak 
uygun olmaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ.” (Tecrid, IV,199)
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“Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında, diğer mescidlerde kılı-
nan bin namazdan (sevap yönüyle) daha hayırlıdır.” (Tecrid, IV, 249)

Zikredilen faziletleri bünyesinde bulunduran mescidde, Hz. Muhammed (s.a.s)’in medfûn 
bulunduğu “Hücre-i Saadet”, Kâbe dâhil yeryüzünün her noktasından, göklerden ve arştan 
daha üstün ve şerefli kabul edilmiştir (Tecrid, IV 258). Kabr-i saadetlerini ziyaretin faziletiyle 
ilgili olarak şu iki hadis zikredilir:”Kabrimi ziyaret edene şefaatim sabit bir hak olur.”

“Kim ki, beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” (Acluni, 
Keşful-Hafâ, Beyrut 1351, II, 250).

 Abdestsiz kişilerin mescide girmelerine şer’an bir mahzur bulunmamakla birlikte mes-
cite abdestli olarak girilmesi sünnettir. Ancak, namazı beklemek ya da ilim öğrenmek gibi şer’i 
bir amacı bulunmayanların abdestsiz olarak mescitte durmaları mekruhtur.

 Mescitlere namaz gibi şer’i bir sebep olmaksızın, sahipsiz ve ölçüsüz bir surette çocuk-
ları; bunun yanısıra akıl hastalarını sokmak veya mescidin içinden zaruret bulunmadıkça “yol 
geçer hanı” gibi geçmek uygun görülmemiştir.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, en etkili öğrenme biçimidir. İnsan duyduğunu unutur, gör-
düğünü hatırlar, ama yaptığını öğrenir...

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocukları sık sık camiye götürürdü. Orada gördüğü başka ço-
cuklarla da ilgilenirdi. Küçük torunu Ümame’yi omzuna alır, camiye gelirdi. Camideki cemaate 
namaz kıldırır, Ümame orada beklerdi.(Buharî, Salât 156)

Namaz vakitlerinin yanı sıra cuma ve bayram namazlarında dahi Hz. Hasan ve Hüseyin 
camiye gelir, Peygamberimizi (asv) arar bulurlardı. Allah Resulü (s.a.v.) onlara hoşgörülü dav-
ranırdı.

Kimi zaman da Peygamberimiz (s.a.v.) torunlarını bizzat camiye getirirdi. İbn Abbas (r.a.), 
Peygamberimizle birlikte bayram namazına gittiğini, orada namaz kıldığını ve Sevgili Pey-
gamberimizin (s.a.v.) okuduğu hutbeyi dinlediğini anlatır.(Buharî, İdeyn 16)

Resulullah (sav), torunlarının kalplerini daha küçük yaşlarında iken, namaz, mescid ve ilim 
meclislerinin aşkıyla doldurmuştu. Mescid, torunları için soğuk bir mekân değil, hayatın en 
canlı biçimde aktığı merkez idi.

Bir gün cemaatle kılınan bir namaz esnasında Hz. Peygamber secdeye varır. Secde o kadar 
uzun sürer ki, cemaatteki sahabeler ne olduğunu merak ederler. Muhtemel vahyin geldiğini 
düşünürler. Namaz bittikten sonra, secdenin uzamasının hikmetini sorarlar.

Efendimiz (s.a.v): “Secdeye vardığımda torunum Hüseyin sırtıma çıktı. Evde devamlı böyle 
yaptığından, onu sırtımdan atamadım ve bu yüzden secde uzun sürdü.” (Buhari) buyurur.

Peygamberimiz (s.a.v.) mescit dâhil, hiçbir yerde, hiçbir çocuğu camiyi kirlettiği için veya 
yaramazlık yaptığı için dövmediği gibi, dayak ve şiddeti hiçbir şekilde eğitim metodu olarak 
tavsiye etmemiştir. Eğitimci sevdirmek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak zorundadır.

Peygamberimiz (s.a.v.), bize sevdirmeyi ve kolaylaştırmayı şöyle tavsiye etmektedir:
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Uyuşun, ihtilafa düşmeyin. İnsan-

lara yumuşak davranın, şiddet göstermeyin.” (Müslim, 3263)
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor: Bedevînin biri, mescidin içinde küçük abdestini bozdu. Mes-

citte bulunanlar kızdılar, bağrıştılar, yerlerinden kalkıp adamın üzerine yürümeye başladılar. 
Nerdeyse adamı döveceklerdi... Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara şu emri 
verdi: “Onu bırakın. İdrarını yaptığı yere bir kova su dökün ve temizleyin. Sizler kolaylaştırıcı olarak 
gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil…” (Müslim, Taharet 100)
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Okuma Parçası 
“Dört Kelime İle Dört Kelâm”

Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim tafsi-
len beyân edilecektir. Burada yalnız icmâlen işâret edilecektir. Kelimelerden maksad: Ma’na-yı 
harfî, ma’na-yı ismî, niyet, nazardır.

Şöyle ki: Cenâb-ı Hakk’ın mâsivasına (yâni kâinata) ma’na-yı harfiyle ve O’nun hesabına 
bakmak lâzımdır. Ma’na-yı ismiyle ve esbâb hesabına bakmak hatadır.

Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk’a bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halka 
bakan cihet, Hakk’a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında 
Hakk’a bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır.

Binâenaleyh, ni’mete bakıldığı zaman Mün’im, san’ata bakıldığı zaman Sâni, esbaba nazar 
edildiği vakit Müessir-i Hakîki zihne ve fikre gelmelidir.

Ve keza, nazar ile niyet mâhiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kal-
beder. Evet, niyet âdi bir hareketi ibâdete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibâdeti güna-
ha kalbeder. Maddiyata esbâb hesabiyle bakılırsa cehalettir. Allah hesabiyle olursa, mârifet-i 
İlâhîyedir.

Arkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle 
bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir. Ve 
keza, niyet ölü ve meyyit olan hâletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur.

Ve keza, niyette öyle bir hâsiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. 
Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyleyse, necat, halâs, ancak ihlâs iledir. İşte 
bu hâsiyete binaendir ki, az bir zamanda çok ameller husule gelir.

Buna binaendir ki, az bir ömürde Cennet, bütün lezaiz ve mehâsiniyle kazanılır. Ve niyet ile 
insan daimî bir şâkir olur, şükür sevabını kazanır.

Birinci Kelâm: ِانِّى َلْسُت َماِلِكى Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâ-
likidir. Fakat kendime mâlik nazariyle bakıyorum ki, Mâlik-i Hakîki’nin sıfâtını ve sıfatların bir 
derece mâhiyetini ve hududunu bileyim. Evet, mevhum, mütenahi hududum ile Mâlik-i Hakî-
ki’nin sıfatlarının bir cihette gayr-i mütenahi hududunu bildim.

İkinci Kelâm: ٌّاَْلَمْوُت َحق Ölüm haktır. Evet, bu hayat ve bu beden şu azîm dünyaya direk 
olacak kabiliyette değildir. Zîra onlar demir ve taştan değildir. Ancak, et, kan ve kemik gibi 
mütehalif şeylerden terekküb etmiş. Kısa bir zamanda tevâfukları, içtimaları varsa da iftirakları 
ve dağılmaları her vakit melhuzdur.

Üçüncü Kelâm: رَبِّى َواِحٌد Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm’e 
olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok rab’lere muhtaç olur.

Çünkü insan, câmiiyeti i’tibâriyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alâkası vardır. Ve her şeye karşı 
(hissederek veya etmeyerek) teessürü, elemleri vardır. Bu ise tam Cehennem gibi bir hâlettir. 
Fakat, erbab tevehhüm edilen esbâb yed-i kudretine bir perde olan Rabb-ı Vâhide teslimiyet, 
firdevsî bir vaziyettir.

Dördüncü Kelâm: اَنَا ile ta’bir edilen benlik, yâni kendisine bir vücûd, bir kıymet vermek-
tir ki; bu ene, Cenâb-ı Hakk’ın sıfâtını, şuûnatını bilmek için bir santral ve bir vâhid-i kıyasîdir.

(Mesnevi-i Nuriye, Katre, Mukaddeme)
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SELAMLAŞMA VE MUSAFAHA (TOKALAŞMA) ADABI

“Bir selamla selamlandığınızda,  
siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin.  

Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır.”  
(Nisa Suresi, 86)

 Selam vermek ve almak, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. 
Sevgili Peygamberimiz(s.a.v); Ümmetine “selâmı yaymayı”, “bol bol selâm vermeyi” tavsiye 

etmiş, “selâmın kelamdan önce geldiğini” beyan buyurmuştur. (Tirmizî, İstizan 11)
Rabbimiz selâmla ilgili mealen şöyle buyurmaktadır: “Bir selâm ile selâmlandığınız zaman 

siz de ondan daha güzeli ile selâm verin yahut aynı şekilde karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin 
hesabını arayandır.” (Nisa, 86)

Abdullah b. Amr b. As(r.a) anlattı: Bir adam Resûlullah’a: “İslâm’ın hangi ameli daha üstün-
dür” dedi. Resûlullah(s.a.v) da: “Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir” 
buyurdu. (Tergib ve Terhib, c.5/288-1)

Ebû Hüreyre(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Mü’min olmadıkça siz-
ler cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mü’min olamazsınız. Birbirinizi sevdirecek şeyi 
size haber vereyim. Selâmı aranızda yayınız. Zira İnsanların en cimrisi, selâm vermekten kaçınan-
dır.” (Tergib ve Terhib, c.5/288-2)

Ebû Hüreyre(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Müslümanın Müslü-
man kardeşi üzerinde beş hakkı vardır. Selâmını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenaze-
lerinde bulunmak, davet edince gitmek, aksırınca, Allah sana merhamet etsin, demek.” (Tergib ve 
Terhib, c.5/291-10)

 Selam vermek sünnet, verilen selama karşılık vermek ise farzdır.
En güzel selâm verme-alma şekli şöyledir; “Esselâmü aleyküm ve Rahmetullahi ve Be-

rekâtühü (Size selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun).” Selâmı alan da “Ve 
aleykümü’sselâm” veya “Ve alaykümü’s-selâmü ve rahmetu’llahi ve berekâtühu” şeklinde 
karşılık verir.

Ebû Hüreyre(r.a)’nin naklettiği şu hadis-i şerifte “en güzel selâm verme şekillerini” görmek-
teyiz: Bir adam Resûlullah’ın(s.a.v) bulunduğu bir meclisten geçerken: “Selâmun aleyküm” 
dedi. Resûlullah(s.a.v): “On basene kazandı” buyurdu. Sonra başka biri geçerken: “Selâmün 
aleyküm ve rahmetullah” dedi. Bu defa Resûlullah(s.a.v): “Yirmi hasene kazandı” buyurdu. 
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Daha sonra da başka bir kişi geçerken: “Selâmün aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu” 
deyince, Resûlullah(s.a.v): “Otuz hasene kazandı” buyurdu.

Derken adamın biri Resûlullah’ın meclisinden selâm vermeden ayrılınca Resûlullah(s.a.v): 
“Arkadaşınız ne de çabuk unuttu” dedi ve: “Sizden biriniz bir topluluğa geldiğinde selâm ver-
sin. Oturmak isterse otursun, ayrılırken de selâm versin. Birincisi ikincisinden daha ehemmi-
yetli değil” buyurdu. (Tergib ve Terhib, c.5/297-22)

 Selâmı, işaretle vermek caiz olmadığı gibi, lâfzî olarak söylemek lazımdır. Arada mesa-
fe uzak ise yahut araba ile gidiliyorsa; uzaktaki şahsa veya bir diğer arabadakilere elle işaret 
edilirken veya korna çalınırken, selâmdaki lafzı da söylemek lazımdır. Aradaki mesafe yakın 
ise Gerek selâm verirken, gerekse selâmı alırken, muhataba duyuracak bir sesle selam alıp 
vermek gerekir.

Muaviye b. Kure(r.a), Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Selam ver-
diğiniz zaman, selâmınızı duyurunuz. Selama karşılık verdiğiniz zaman da duyurunuz.” (Tenbi-
hü’l-Gafilin, c.2/816)

Câbir(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Kişinin bir parmağı ile 
işaret ederek selâm vermesi, Yahudi işidir.” (Tergib ve Terhib, c.5/308-16)

4.Sünnet-i seniyyenin muamelatın da, selam verme ve alma konusunda öncelik veya az-
lık-çokluk bakımından bir sıralama söz konusudur.

Hz. Peygamberin(s.a.v) Selam vermede öncelik sırası ile ilgili hüküm ve talimatı şöyledir:“-
Küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler, oturanlara; arkadan 
gelenler yetişince öndekilere; iki grup karşılaştığı zaman, az olanlar çok olanlara önce selam ve-
rirler. Bir topluluk diğer bir topluluğa uğradığında, içlerinden birinin selâm vermesi kâfidir. Aynı 
şekilde, oturanlardan da birinin selâmı alması kâfidir.” (Buhârî, İsti’zân 4-7; Müslim, Selâm 1)

Cabir(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Binekli olan yürüyene, yürü-
yen oturana selâm verir. Yürüyerek karşılaşan iki kişiden önce selâm verenin sevabı ve derecesi 
daha üstün olur.” (Tergib ve Terhib, c.5/293-14)

5.Bir kimse bir meclise vardığında ilk kelamı selam olmalı ve o meclisten ayrıldığında da 
selam vermesi gerekir. Eve girerken ve evden çıkarken de selâmı ihmal etmemeliyiz. Çocukla-
rımızı da buna alıştırmalıyız. Şayet evde kimse yoksa o vakit; “Esselâmü aleynâ ve âlâ İbâdillâ-
hissâlihîn” (Bize ve Allah’ın salih kullarına selâm olsun) diye selâm vermeliyiz.

Cenâb-ı Hak mealen şöyle buyurmaktadır: “Evlerinize girdiğiniz zaman, Allah tara- fından 
mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin. İşte Allah, düşü-
nüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar.” (Nur, 61)

Hz. Enes(r.a) şöyle rivayet etmiştir: Resûlullah(a.s.m) bana, “Evladım, evine girdiğin zaman 
selâm ver. Senin ve ev halkın için berekete sebep olur” buyurdu. (Tirmizî, İsti’zan 10)

Ebû Hüreyre(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Sizden biriniz bir mec-
lise vardığında selâm versin. Ayrılırken de selâm versin. İkinci selâm da birincisi kadar mühimdir.” 
(Tergib ve Terhib, c.5/294-17)

 Bir topluluk diğer bir topluluğa uğradığında, içlerinden birinin selâm vermesi kâfidir.
Aynı şekilde, oturanlardan da birinin selâmı alması yeterlidir.
Ali bin Ebû Talib’den(r.a) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur: 

“Bir topluluk diğer bir topluluğa uğradığında, içlerinden birinin selâm vermesi kâfidir. Aynı şekilde, 
oturanlardan da birinin selâmı alması kâfidir.” (Ebû Dâvud, Edeb 141)

 Bir kimseden selam getiren birisine: “Aleyhi ve aleyke’s-selam!” şeklinde cevap verilir.
Bir mektuba yazılmış bir selâm için ise: “Ve aleyke’s-selam” denilir.
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 Selâm verirken veya alırken, eğilmek doğru değildir. Selâm verildiği takdirde alamaya-
cak durumda olanlara ise, selam vermek doğru değildir.

Meselâ, namaz kılanlara, Kur’an-ı Kerim okuyanlara, hutbe dinleyenlere, ilimle meşgul 
olanlara, yemek yemekte, tuvalet ihtiyacını gidermekte veya banyo yapmakta olanlara selam 
verilmez. Dolayısıyla bu durumda iken verilen selâmı almamanın bir sorumluluğu da yoktur.

 Gerek erkeklerin birbiriyle, gerekse de kadınların birbirleriyle, karşılaştıkları zaman 
selâmlaşmaları, hal-hatır sormaları, Musafaha yapmaları, tokalaşmaları, kucaklaşmaları, birbir-
lerine güleryüz göstermeleri İslâmî kardeşliğin bir icabıdır. Bu davranışların tamamı sadakadır 
ve ibadettir.

Musafaha(Tokalaşma); İki kişinin, karşılaşınca, birbirleriyle önce el ele tutuşmaları, yani 
avuçlarının içlerini birbirine yapıştırıp sonra birbirlerine sarılıp yüz-yüze bakışmaları demektir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) birisiyle karşılaştığı zaman, musafaha eder, o kimse elini çek-
medikçe, Efendimiz de elini çekmez, o kimse, yüzünü çevirmedikçe, Peygamber efendimiz de 
ondan yüzünü çevirmezdi.

Hz. Enese(r.a) sordum: “Resulullah (sav)’in Ashabı arasında müsafaha var mıydı?”
Bana: “Evet!” diye cevap verdi. (Buhari, İsti’zan 27)
Tirmizi’nin İbnu Mes’ud’dan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “Müsafaha et-

mek üzere mü’min kardeşin elinden tutulması selamlaşma cümlesindendir.” (Tirmizi, İsti’zan 31)

 İki kişi karşılaşınca, selamlaşmanın ardından musafaha esnasında Peygamber Efendi-
mizin(s.a.v) üzerine salavat-ı şerife getirmeleri, adat-ı hasenedir.

Muamelatta bu güzel sünnet şu şekilde husule gelir: “İki Müslüman karşılaştıkları zaman 
önce “Esselâmü Aleyküm” “Ve aleykümüsselam” diyerek selâmlaşırlar, musafaha yaparlar ve “Al-
lahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammed” diyerek Peygamberimizin üzerine salavat getirirler.”

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Birbirlerini seven iki kul karşılaş-
tıkları zaman Resulullaha(a.s.m) salavat getirirse, ayrılmadan önce Allah’ın affına ermiş olurlar.” 
(el-Ezkar Trc. s.480)

 Mü’minlerin birbirleriyle karşılaştıklarında yapacakları ilk muamele, selamlaşmanın 
akabinde musafaha etmek olur.

Hz. Bera(r.a) naklediyor: “İki Müslüman buluştuğunda, musafaha eder, Allah’a hamd eder ve 
Ona istiğfar ederlerse, Allah her ikisini de mağfiret eder.” (Ebu Davud, Edeb 153)

Hz. Ömer(r.a) naklediyor: “İki Müslüman buluşup da onlardan biri arkadaşına selâm verdi-
ğinde, bu ikisinden Allah’a daha çok sevgili olanı, arkadaşına karşı güler yüzlülükte daha önde 
olanıdır. Musafaha ettiklerinde ise Allah onların üzerine yüz rahmet indirir, ilk başlayana doksan, 
diğerine ise on rahmet verilir.” (Ramûz, c. 1/35-11)

Enes(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “İki Müslüman karşılaşır, birbir-
lerinin ellerini tutar, musafaha yaparlarsa, Allah mutlaka dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden 
ayırmadan günahlarını affeder.” (Tergib ve Terhib, c.5/303-4)

Ata el-Horasani anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Musafaha edin 
ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.” (Mu-
vatta, Hüsnü’l-Hulk 16)

 Âlimlerimiz, muhtelif rivayetleri nazar-ı dikkate alarak mü’minlerin karşılaşmalarda 
musâfahanın, uzaktan gelme durumunda da kucaklaşmanın hak ve sahih olduğunu söyle-
mekte ittifak eder.
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Hz.Enes’in(r.a) bir rivayeti şöyle: “Ashab karşılaşınca musâfaha ederler(tokalaşırlar), seferden 
gelince de kucaklaşırlardı.”

Dolayısıyla kucaklaşmak, uzun yoldan gelenler ve uzun zamandan beri görüşmeyenler 
içindir. Öpmek ise istisnaî haller ve istisnaî kişiler için mevzubahistir.

Meselâ, Peygamber Efendimiz(s.a.v) Habeşistan’dan gelen Hz. Cafer’i(r.a) kucaklamış ve öp-
müştür. (İslâmi Hayat, c.3/314)

 Bir erkeğin kendisine ebedi olarak nikâh düşmeyen kadınlar(Anne, kız kardeş, hala, 
teyze, nine, sütkardeş gibi) ve eşi dışında yabancı kadınlarla tokalaşması caiz olmadığı gibi; bir 
kadının da kocası, baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında, diğer 
erkeklerle tokalaşması caiz değildir.

Efendimiz(a.s.v), kendisine bîat için gelen sahabî hanımlara şöyle buyurmuşlardır: “Ben ka-
dınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz bir kadına söylediğim söz gibidir.” (Neseî, 
Bîy’a 18; İbni Mâce, Cihad 43)

Hz. Âişe Validemiz(r.anha) ise Resulullah’da(a.s.m) musafaha hakkında muamelatta gördü-
ğünü şöyle nakletmektedir: “Resulullahın(a.s.m) mübarek eli hiçbir yabancı kadının eline kesin-
likle değmedi.” (Buharî, Ahkâm 49; İbni Mâce, Cihad 43)

 Musafaha mes’elesinin Haram-Helal çerçevesi, muamelatta gayet açık bir şekilde Sa-
hib-i Şeriat(s.a.v) tarafından belirlenmiştir. Bundan dolayı gerek iş hayatında, gerekse ailevî 
münasebetlerde ve bazı merasimlerde, erkeğin kendisine yabancı bir kadınla veya bir kadının 
yabancı bir erkekle tokalaşması hususunda bir ruhsat bulunmamaktadır.

Ayrıca bu bir zaruret de değildir. Yani, “Bu zaruri bir haldir” diye, insan gönül rahatlığı içinde 
bu yasağı işleme yolunu zorlayamaz. “Zaruret”, ancak insanın “muztar” halde kaldığı, haram 
olan o şeyi yapmadığı zaman canına, malına ve namusuna bir zarar gelebilecekse ve bu du-
rum da kuvvetli bir ihtimalle tahmin ediliyorsa, ancak o zaman yapılır.

Yoksa her akla gelen sıkıntılı bir hal, her karşılaşılan âcil ve ânî bir durumda “Bu zarurettir” 
diyerek haram olan bir şeyi yapmak ve tatbik etmek gerekir ki, bu, suistimali netice verir. O 
zaman her önüne gelen kendi ölçülerine göre bir “zaruret” bahanesi ileri sürer, böylece bütün 
mahzurlu şeyler mübahlaşır.

Hâlbuki mesele böyle değildir. Zaruret, ancak meşru çerçeve içinde kalmanın imkânsız 
olduğu hallerde söz konusu olabilir. Bir Müslüman, sosyal münasebetlerine zarar vermeden 
meşru daire içinde kalabilir, yaşayabilir. Öyle ise, “zaruret, mecburiyet” prensibini hatıra geti-
rerek erkeklerin nâmahrem olan kadınlarla, kadınların da yabancı erkeklerle tokalaşmasının, 
bugün artık zaruret gerekçesiyle tatbik edilmesinin haklı bir dayanağını bulmak, pek o kadar 
kolay değildir.

Çünkü böyle bir zaruret yoktur. İnsan yapmadığı zaman ne canına, ne malına, ne de na-
musuna bir eksiklik ve zarar gelmez. Çevrenin garip karşılayacağı ihtimalinin, kişinin yabancı 
kadınla tokalaşmadığı an medenî münasebetlerde bir eksiklik olacağı telâkkilerinin, dikkatleri 
üzerine çekerek “gerici, yobaz” olarak karşılanmanın haklı sebeplerini bulmak mümkün olma-
sa gerektir. (Mehmet Paksu, Aileye Özel Fetvalar)

Bediüzzaman hazretlerinin mevzu hakkındaki tesbitlerine, beşerin içtima-i hayatını istika-
met üzere sabit kılan şaşmaz prensiplerine kulak verelim:

“Evet, kat’i ve zaruri bir maslahat için mesağ-ı şer’i vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat 
dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takarrur ettiği veçhile, mazbut ve miktarı mu-
ayyen olmayan birşey, hükümlere illet ve medar olamaz; çünkü miktarı bir had altına alınma-
dığından suistimale uğrar. Maahaza, birşeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh 
ve gayr-ı muteber olur. Maslahat, o şeyi terk etmekte olur. Evet, âlemde görünen bu kadar 



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli | 149 

inkılaplar ve karışıklıklar, zararın, özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir.” 
(İşaret-ül İ’caz, s.93)

“Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikati söyleyeceğim. Zira Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra 
feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun” (Divan-ı Harb-i Örfi, s.43)

“Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra 
fedâ edilmemek gerektir.” (Münazarat)

Bediüzzaman, hakkın hatırı söz konusu olunca, nefs-i emmareyi değil, hakkı ve hakikati 
baş göz üstünde kabul edeceğini ifade ederek bize ders veriyor: “Hakkın hatırını muhafaza için 
başka hatırlara bakılmaz” (Barla Lâhikası, s.97)

Bediüzzaman, hakikatin hiçbir zaman değişmeyeceğini, hakikatin hak olduğunu “el- Hak-
ku ya’lu vela yu’la aleyh” Hak daima üstündür. Hakka galip olunmaz. (Keşfü’l- Hafa, 1:127) hadi-
siyle ifade ediyor ve hakikat zannedilen hayalin ömrünün kısa olduğunu bildiriyor. (Divan-ı 
Harb-i Örfi, s.51)

 Kadın şehevânî histen kesilmiş yaşta ihtiyar olursa, onunla musafaha yapmada, elini 
öpmede bir mahzur yoktur. Çünkü arada hissî bir mahzur kalmamış bulunmaktadır. Ancak 
erkek kaç yaşında olursa olsun, isterse seksen-doksan yaşında bulunsun, haramlık devam et-
mektedir.

 Bir âlime veya makamca büyük birisine hürmet için ayağa kalkmak, elini öpmek, gur-
betten gelen birisini kucaklamak, gibi davranışlar şer’an yasak değildir.

Musafahadan ayrı olarak, hürmete lâyık ve yaşlı kimselerin eli öpülebilir. Çocuklar; anne, 
baba, dede, nine ve diğer büyüklerinin ellerini öpebilirler. Baba-anne kendi çocuklarını öpebi-
lir. Bütün bunlar sevgi ve şefkat ifadeleridir. Bu gibi hallerde öpme mevzubahis olabilir. Onun 
ötesinde musafaha asıldır.

İslam âlimleri, bilhassa ilim, ahlak ve fazilet sâhibi kimselerle birlikte cemiyetin faydası için 
çalışan makam sâhibi zevata, gösteriş ve ta’zîm niyetiyle değil de hürmet ve muhabbet izhar 
etme düşüncesiyle ayağa kalkmanın caiz olduğunu belirtmişlerdir. (İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî , 
XI, 49, vd)

Efendimiz, ashâbının kendisi için ayağa kalkmalarını istememiştir. Ebû Ümâme(r.a) anlatı-
yor: Bir gün Resûlullâh (s.a.v) elinde bir baston olduğu hâlde yanımıza geldi. Biz de onu gö-
rünce ayağa kalktık. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Birbirlerine ta’zîmde bulunan Acemler gibi 
yapmayın” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb 152)

Ancak Fahr-i Kâinât Efendimiz’in, Kızı Fatıma (Ebû Dâvûd, Edeb, 143) ve azadlısı Zeyd bin 
Hârise gibi bazı sahabîleri karşılarken ayağa kalktığı görülür. (Tirmizî, İsti’zân, 32) Yine Resûlul-
lah -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir hakemlik vazifesiyle görevlendirdiği Sa’d bin Muaz hakkın-
da Ensâr’a hitaben; “Efendiniz (veya en hayırlınız) için ayağa kalkınız” buyurmuştur. (Buhârî, 
Meğâzî, 30)

Efendimiz(s.a.v), şöyle buyurmaktadır: “Allâh Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı göste-
ren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder.” (Tirmizî, Birr 75)
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Okuma Parçası 
 “dört çeşit hastalıklar ve tedavi çareleri”

Birinci Hastalık: “Ye’s”tir.
Arkadaş! Amele ve tâate muvaffak olamayan azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir me’yu-

sun gözüne, dîni mes’elelere münafi edna ve zayıf bir emâre, kocaman bir bürhan görünür. 
Böyle birkaç emâreyi elde eder etmez, diğer emârelerin saikasiyle i’lân-ı isyan ederek İslâm 
dâiresinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binâenaleyh, a’mâle muvaffak olamayanlar, 
yeise düşmemek için şu âyete müracaat etsin:

ِه ِانَّ الّلَه يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا  ُقْل يَا ِعَباِدَى الَِّذيَن َاْسَرُفوا َعَلى اَنـُْفِسِهْم اَل تـَْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة اللّٰ
ِانَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

İkinci Hastalık: “Ucb”dur.
Arkadaş! Yeise düşen adam, azabdan kurtulmak için, istinâd edecek bir noktayı aramağa 

başlar. Bakar ki, bir miktar hasenat ve kemâlâtı var. Hemen o kemâlâtına bel bağlar. Güvenerek 
der ki: “Bu kemâlât beni kurtarır, yeter” diye bir derece rahat eder. Hâlbuki a’mâle güvenmek 
ucubdur, insanı dalâlete atar. Çünkü insanın yaptığı kemâlât ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü 
değildir; onlara güvenemez.

Hem insanın vücûdu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eser-i san’atı değildir. 
O vücûdu yolda bulmuş, lakîta olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden 
olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak, o vücûd, hâvi olduğu garîb san’at, acib 
nakışların şehâdetiyle, bir Sâni-i Hakîmin dest-i kudretinden çıkmış kıymettar bir hâne olup, 
insan o hânede emaneten oturur. O vücûdda yapılan binlerce tasarrufattan, ancak bir tane 
insana âidtir.

Ve keza, esbâb içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sâhibi insan iken, ef’al-i ihtiyariye 
nâmiyle kendisine mal zannettiği ef’alin ekl, şürb gibi en âdi bir fiilin husûlünde, yüz cüz’ün-
den ancak bir cüz’ü insana âidtir.

Ve keza, insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havâssının en genişi hayal olduğu halde, o 
hayal, akıl ve aklın semerelerini ihâta edemez. Bunları, bu kadar büyük iken, nasıl dâire-i ihti-
yarına idhal edip, onlarla iftihar ediyorsun?

Ve keza, şuurî olmaksızın, senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiil-
ler şuurî oldukları halde, şuurun taallûk etmediğinden sâbit olur ki, o fiillerin fâili bir Sâni-i 
Zîşuur’dur. Ne sen fâilsin ve ne senin esbâbın... Binâenaleyh,, mâlikiyet dâvasından vazgeç. 
Kendini mehâsin ve kemâlâta masdar olduğunu zannetme. Ve kat’iyyen bil ki, senden sana 
yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü sû-i ihtiyarınla, sana verilen kemâlâtı bile tağyir ediyor-
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sun. Senin hânen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehâsinin hep mevhubedir; 
seyyiatın meksûbedir.

Binâenaleyh, ِه َة ِاالَّ بِاللّٰ .de َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َواَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
Üçüncü Hastalık: “Gurur” dur.
Evet, gurur ile insan maddî ve ma’nevî kemâlât ve mehâsinden mahrum kalır. Eğer gurur sâi-

kasiyle başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip, kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan 
nâkıstır. Böyle insanlar, ma’lûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı îzamın irşâdat 
ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama ma’rûz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. 
Hâlbuki eslâf-ı îzamın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar.

Dördüncü Hastalık: “Sû-i zan”dır.
Evet, insan hüsn-i zanna me’murdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendi-

sinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan sâikasiyle başkalara teşmil etmesin. Ve başkaların ba’zı ha-
rekâtını, hikmetini bilmediğinden, takbih etmesin. Binâenaleyh, eslâf-ı îzamın hikmetini bil-
mediğimiz ba’zı hallerini beğenmemek, sû-i zandır. Sû-i zan ise, maddî ve ma’nevî içtimâîyatı 
zedeler. (Mesnevi-i Nuriye, Katre, Hatime)
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ÇALIŞMA HAYATI VE ALIŞVERİŞ ADABI

“Şübhesiz insan için, kendi çalıştığından  
başkası yoktur!” (Necm Suresi, 39)

Çalışma en geniş anlamıyla “faaliyet göstermek, çabalamak, sa’y etmek, emek ve gayret 
sarf etmek” olarak kabul edilecek olduğu takdirde bu faaliyet, varlığın en temel, en belirgin 
özelliği olmaktadır.

Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. Bu noktada faaliyet, var olma ya da 
varlığını duyma ve duyurma demektir; bu yönüyle çalışma, doğrudan var olmayla alâkalıdır. 
Zira faal halde olmak için önce var olmak gerekir. Ma’dumun, yani var olmayanın faaliyetinden 
bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca var olmanın bizatihi kendisi bir faaliyettir, bir aktivite ve 
oluştur da denebilir. Zira vücutta asla atâlet yoktur. Atalet, vücut içinde yokluk, hayat içinde 
ölümdür; buna karşılık faaliyet ve çalışma ise asıldır. (Sözler, s.335, s.343)

Vücutta Atâlet Yok. İşsiz Adam, vücutta Adem Hesabına İşler. En bedbaht sıkıntılı muzda-
rib, işsiz olan adamdır; zira ki atâlet: Vücud içinde adem, hayat içinde mevttir. Sa’y ise: Vücu-
dun hayatı, hem hayatın yakazasıdır elbet! (Sözler, Lemeat)

Ey sa’y ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan! Bil ki, Cenâb-ı Hak, kemâli 
kereminden, hizmetin mükâfâtını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefs-i amel içi-
ne koymuştur. İşte bu sır içindir ki, mevcudat, hattâ bir nokta-i nazarda câmidat dahi, evâmir-i 
tekviniye tabir edilen hususî vazifelerinde, kemâl-i şevkle ve bir çeşit lezzetle evâmir-i Rabbâ-
niyeyi imtisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, tâ şems ve kamere kadar herşey kemâl-i 
lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki, akılları olmadığından 
âkıbeti ve neticeleri düşünmeden, mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar.

Sünnetullah tabir edilen, kâinatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki, işsiz, tem- 
bel, istirahatle yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle, sa’y eden, çalışanlardan 
daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikâyet eder, eğlence 
ile çabuk geçmesini ister. Sa’y eden ve çalışan ise şâkirdir, hamd eder, ömrünün geçmesini 
istemez. Hem o sır iledir ki, “Rahat zahmette, zahmet rahattadır.” cümlesi darbımesel olmuştur. 
(Lem’alar, 17.Lem’a, 8.Nota)

En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zira, atalet ademin ammizadesi, mev-
tin biraderzadesidir. Sa’y, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. (Mektubat, Hakikat Çekirdek-
leri, 120)
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 Medeniyet-i hazıra-i garbiye, semavî kanun-u esasîlere muhalif olarak hareket ettiği 
için seyyiatı hasenatına; hatâları, zararları, faidelerine râcih geldi.

Medeniyetteki maksud-u hakîki olan istirahat-ı umûmîye ve saadet-i hayat-ı dünyeviye 
bozuldu. İktisad, kanaat yerine israf ve sefahet.. ve sa’y ve hizmet yerine tenbellik ve istira-
hat meyli galebe çaldığından, biçâre beşeri hem gâyet fakir, hem gâyet tenbel eyledi. Semavî 

Kur’ânın kanun-u esasîsi لَْيَس ْلاِلْنَساِن ِاالَّ َما َسَعى ٭ ُكُلوا َو اْشَربُوا َو اَل ُتْسرُِفوا ferman-ı esasî-
siyle: “Beşerin saadet-i hayatiyesi, iktisad ve sa’ye gayrette olduğunu ve onunla beşerin havas, 
avâm tabakası birbiriyle barışabilir.” diye Risâle-i Nur bu esası ders veriyor.

Bu medeniyet-i hazıranın hârikaları, beşere birer ni’met-i Rabbânîye olmasından, hakîki 
bir şükür ve menfaat beşerde isti’mali iktiza ettiği halde, şimdi görüyoruz ki: Ehemmiyetli bir 
kısım insanı tenbelliğe ve sefahete ve sa’yi ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinle-
mek meylini verdiği için sa’yin şevkini kırıyor. Ve kanaatsizlik ve iktisadsızlık yoluyla sefahete, 
israfa, zulme, harama sevkediyor.

Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hazıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir 
edip ihtiyacatı ziyâdeleştirmiş. İktisad ve kanaat esasını bozup, israf ve hırs ve tama’ı ziyâde-
leştirmeğe, zulüm ve harama yol açmış. Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle o biçâre 
muhtaç beşeri tam tenbelliğe atmış. Sa’y ve amelin şevkini kırıyor! Hevesata, sefahete sevk 
edip ömrünü faidesiz zâyi ediyor.

Hem o muhtaç ve tenbelleşmiş beşeri hasta etmiş. Sû’-i isti’mal ve israfat ile yüz nevi hasta-
lığın sirayetine, intişarına vesile olmuş... Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her 
vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayıl-
masiyle; intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam-ı ebedî sûretinde gösterip, 
her vakit beşeri tehdid ediyor. Bir nevi cehennem azâbı veriyor. (Emirdağ Lahikası, m.394)

 Peygamberler hem geçimlerini kazanma hem de tebliğ, temsil ve ubudiyet gibi dinî 
sorumluluk noktasında daima faaliyet içerisinde bulunmuşlardır. Hattâ geçimlerini temin 
noktasında, birçok peygamberin belli mesleklerin pîri olacak kadar hayatı kazanmada öncüler 
oldukları bilinmektedir.

Meselâ Hz.Âdem(a.s) ilk çalışan meslek insanıdır. O, hem çiftçilik hem de dokumacılık yap-
mıştır. Hz.İdris(a.s) terzi ve kalemle ilk yazı yazan, Hz.İsmail(a.s), ilk Arapça yazı yazandı.(Süheylî 
1387, 1:78; Paşa 1984, 1:18); Hz.Nuh(a.s) ile Hz.Zekeriya(a.s) ise marangozdu. Ebû Hureyre’nin 
bildirdiğine göre Resûlüllah(s.a.s), Hz.Davud(a.s)’ın elinin emeğinden başka bir şey yemediği-
ni, Zekeriya (a.s)’ın da marangoz olduğunu haber vermiştir. (Buharî, Büyû 15; Müslim, Fedail 
45) Hz.İbrahim (a.s) hububat tohumu satarak geçiniyor, aynı zamanda ziraat ve marangozluk 
yapıyordu. Hud ve Salih (a.s) ticaretle, Hz.Eyyüp(a.s) çiftçilik, Hz.Davud (a.s) sultan olduğu hal-
de demircilik (Sebe’ Sûresi, 34/10-11), Hz.Musa ve Hz.Şuayb (a.s) ise çobanlık yaparak geçin-
mişlerdi.(Yavuz 1992, 46-49)

Faaliyet, insanların zirveleri olan peygamberlerin belirgin özelliklerinden olunca, onları 
örnek almak en uygun davranış olacaktır. Nitekim Allah Teâlâ; “İşte, o peygamberler, Allah’ın 
hidâyet ettiği kimselerdir. Sen de onların yolundan yürü!” (En’am Sûresi, 6/90) meâlindeki âye-
tiyle, inananlara ve onların şahsında tüm insanlığa peygamberin yolundan gitmemizi, onları 
örnek almamızı emretmiştir.

Dünya geçimini temin açısından çalışmaya bakıldığında, Allah Resûlü(s.a.s) şöyle buyur-
muşlardır: 

“Bir kimse kendi eliyle çalışıp yediğinden daha hayırlı bir şey yememiştir.” (Buharî, Büyu 15)
 “İnsanın kazandıklarının en hayırlısı, çalışıp kazanarak elde ettikleridir.” (İ.Hanbel, 2:354, 357)
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“İçinizden kim bana insanlara yük olmayacağına, onlardan bir şey istemeyeceğine dair söz 
verirse, ben de ona Cennet’te olacağına garanti veririm.” (Tirmizî, Zühd 61)

Bu beyanlarında, insanları çalışmaya ve haklı kazanca teşvik etmiş; Fahr-i âlem(s.a.v) hangi 
kazancın en temiz ve en üstün olduğu sorulunca da kişinin bizzat kendi emeğiyle kazandığı 
işin ve şüpheli olmayan helâl alışverişin en temiz ve en üstün kazanç olduğunu beyan buyur-
muştur. (İ. Hanbel, 3:466)

 İnsan rızka çok müptelâ olduğu için, rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mâni teveh-
hüm edip kendine bir özür bulmamak için, âyet-i kerime diyor ki: “Siz ubudiyet için halk olun-
muşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir.” (Zâriyât Sûresi, 51:56-58)

Rızka çalışmak, emr-i İlâhî noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlûkatım ve rızıklarını 
deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyâliniz ve hayvânâtınızın rızkını tedarik etmek, adeta Bana ait 
rızık ve it’âmı ihzar etmek için yaratılmamışsınız.

Çünkü Rezzak benim. Sizin müteallikatınız olan ibâdımın rızkını Ben veriyorum. Siz bunu 
bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. (Lem’alar, 28.Lem’a, 2.Nükte, 2.Vecih)

Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşâgıl-i dünye-
viyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? 
Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Sen istidat cihetiyle bütün hayvânâtın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levâ-
zımâtını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden 
anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakikî bir insan gibi hakikî 
bir hayat-ı daime için sa’y etmektir?

Bununla beraber, meşâgıl-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzulî bir surette 
karıştığın ve karıştırdığın mâlâyâni meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün 
var gibi, en lüzumsuz malûmatla vakit geçiriyorsun. Meselâ “Zuhal’in etrafındaki halkaların 
keyfiyeti nasıldır?” ve “Amerika tavukları ne kadardır?” gibi kıymetsiz şeylerle, kıymettar vaktini 
geçiriyorsun. Güya kozmoğrafya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemâl alıyorsun! (Sözler, 
21.Söz, 1.Makam, 5.İkaz)

 Memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değildir.

İslâmiyet’in bir Kanun-u Esasîsi şu hadîs-i şeriftir: َسيُِّد اْلَقْوِم َخاِدُمُهْم “Milletin efendisi, on-
lara hizmet edendir.” (el-Mağribî, Câmiu’ş-Şeml, 1:450) hakîkatiyle, memuriyet bir hizmetkâr-
lıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değil.

Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubûdiyetin za’fiyetiyle benlik, ena-
niyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir hâkimiyet ve müstebidane bir 
mertebe tarzına getirdiğinden; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adâlet olmaz, esasiyle 
de bozulur. Ve hukuk-u ibad da zir ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor 
ki, hak olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara vesile olur. (Emirdağ Lahikası, m.95)

Geçim için tabiî, olması gereken ve hayattar yol zanaattir(sanayi), ticarettir, ziraattır. Tabiî 
olmayan yol ise memuriyettir ve kamuda idareciliktir. Bence, memurluk ve idareciliği geçim 
kaynağı edinenler, bir nev’i cerrar(üzerine düşen vazifeyi menfaat kaynağı edinen), âciz ve 
dilencilerdir. Bence, memuriyet ve idareciliğe giren, yalnızca ülkeye ve millete hizmet için gir-
melidir. (Münazarat)

 Merâtib-i dünya, hakikat nokta-i nazarında dünyanın faniliğine baktığı cihetle ahi-
rete nisbeten pek ehemmiyetsiz olmakla beraber, dünyevi mertebesini hizmet-i Kur’ân’a 
medâr edenler için, minnet altına ve zillete girmemek şartıyla hoş görülebilir. İnsanda, ek-
seriyet itibarıyla, hubb-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hodfuruşluk ve şan ve şeref denilen 



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli156 |

riyâkârâne halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her 
ferdinde cüz’î, küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretpe-
restlik hissi onu sevk eder.

Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı 
seyyienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani, bir insanı yakalamak ve ken-
dine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onunla onu mağlûp eder.

Rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır ki, insanların tevec-
cühü ve istihsânı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir.

Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı 
ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek birşey değildir. Çünkü kabir kapı-
sında söner, beş para etmez.

İşte, hubb-u caha meftun ve şöhretperestliğe müptelâ olan adam, hadsiz bir cemaatin na-
zarında esfel-i sâfilîne düşer; ehemmiyetsiz ve müstehzî ve hezeyancı bazı serserilerin nazarın-
da muvakkat ve menhus bir mevki kazanır.

Dolayısıyla İnsanların nazarında mevki kazanmak ve dillerinde yâd edilmek, hakikat- bîn 
olanlarca bir şeref değildir. Eğer rızâ-yı İlâhî varsa, o rızanın cilvesi olarak insanlarda teveccüh 
görünse, bir derece emare-i rıza olmak noktasında makbul olabilir. Yoksa arzu edilmemeli. 
(Barla Lahikası, m.16; Mektubat, 29.Mektub, 6.Kısım, 1.Desise; Barla Lahikası, m.10)

 Şeriâtla, Kur’ânla, hadîsle, hikmetle, tecrübeyle sâbittir ki: Sağlam, dindar, hakperest 
ulûlemre itaat farzdır. Vatan ve millet menfaatinde, hususan nizam-ı askerîde ûlülemre itaat 
farzdır. Şeriat-ı Muhammedînin(aleyhissalâtü vesselâm) muhafazası da itaat iledir. Kur’ân ve 
hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki, haklı âmire itaat farzdır.

Meşrûtiyet, adâlet ve Şeriâttır. Pâdişâh, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse 
halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, pâdişâh da 
olsalar, haydutturlar. (Hutbe-i Şamiye, Zeyl; Divan-ı Harbi Örfi, 3.Cinayet)

Rabbimiz müminlere hitaben mealen şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler, Allah’a itaat 
ediniz ve sizden olan emir sahiplerine de...” (Nisa Suresi, 4:59)

Âmir durumunda olan kimse, İslâm’ın emir ve yasaklarına uyar, açık delillerle sabit olmuş 
dinin hiçbir hükmünü kasten hafife alıp çiğnemezse, tebaanın ona itaat etmesi vacip olur.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) âmire itaat hususunda şöyle buyurmuştur: “Üzerinize âmir 
tâyin edilen kimse, başı kuru üzüm gibi simsiyah bir habeşli de olsa, onun sözlerini dinleyip 
emirlerine itaat ediniz.” (Buhâri, es-Sahih, Kitabu’l Ahkam 4,8/105)

Medarı ibret bir hadise-i tarihiyeyi Bediüzzaman hazretlerinin kaleminden dinleyelim:
Bu millet-i İslâmın cemâatleri, her ne kadar bir cemâat namazsız kalsa, hattâ fâsık da olsa, 

yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hattâ umum Kürdistan’da, umum me’murlara 
dâir en evvel sordukları suâl bu imiş:

— Acaba namaz kılıyorlar mı? derler, namaz kılarsa mutlak emniyet ederler; kılmazsa, ne 
kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir.

Bir zaman, Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum:
— Sebeb nedir? Dediler ki:
— Kaymakamımız namaz kılmıyordu; öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Hâlbuki bu sözü 

söyleyenler de namazsız, hem de eşkiya idiler. (Mesnevi-i Nuriye, Hubab)

 Âmirde aranan vasıflardan birisi de; Liyakat, ehliyet ve salahiyettir. Dünyevi makam ve 
vazifeler, liyakat ve ehliyet bakımından müstahak olana tevdi edilir.
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Tevdi etmek, “geçici olarak, emaneten vermek” demektir. Bulunduğu veya bulunacağı ma-
kamda geçici olduğunu bilmesi ve buna göre davranması, her an ölebileceğini hesaba katıp 
ahirete hazırlıklı olması, liyakat sahibi bir insanın birinci özelliğidir. İkincisi emin, yani güvenilir 
olmasıdır. Çünkü emanet ancak emin olana verilebilir. Bir kişinin güvenirliği Allah’a kulluktaki 
samimiyet ve ciddiyetiyle ölçülür. Kulluğunu savsaklayıp unutarak Allah’a ihanet edene asla 
güven olmaz. Zira “Kork Allah’tan korkmayandan!” denilmiştir.

Nitekim Kur’an-ı Kerimde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Eğer o meseleyi Peygambere ve 
mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm 
çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi.” (Nisâ Sûresi, 4:83)

“Allah size emaneti ehline vermenizi emreder.” (Nisâ Sûresi, 4:58)
Nakledilen bir rivayette Resulullah(s.a.v) buyurdular ki: “Allah, bir mesleği olup mesleğinde 

maharetli ve uzman olan kulunu sever.” (Taberani)

 İşçi-işveren münasebetlerinin temelinde sevgi, şefkat ve anlayış vardır. Zira Efendi-
miz(s.a.v) işveren durumunda veya amir makamında olanlara, emirleri altında çalıştırdıklarına 
iyi muamele etmelerini emretmiştir. Ubâde bin Velid’den(r.a) rivayet edildiğine göre Resûlul-
lah(a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Çalıştırdığınız kimselere(Memur, işçi veya hizmetçi) yediğinizden 
yedirin, giydiğinizden giydirin.” (Müslim, Zühd 74)

Abdullah bin Ömer’den(r.a) şöyle rivayet edilir: Bir zat Peygamberimize(a.s.m) gelerek, “Ya 
Resûlullah, bir hizmetçi hata işlediğinde kaç defa affedelim?” diye sordu. Resûlullah(a.s.m) ona 
hiç cevap vermedi. Sorusunu üçüncü defa tekrar edince; “Günde yetmiş defa affedeceksin” 
buyurdu. (Ebû Dâvud, Edeb 124)

 Dinimiz, çalışma hayatının ayrılmaz parçalarından olan işçinin ücretinin vaktinde, alın 
terisi kurumadan ödenmesini emretmektedir. Zira İslâmiyete göre çalışma hayatında emeğe 
saygı vardır.

Ebû Hüreyre(r.a), Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Allah Teâlâ buyurur ki: 
Üç kimse vardır ki, Kıyamet günü ben onların hasmıyım. Ben, her kimin hasmı olursam, onu 
helak ederim. O üç kimse şunlardır:

1. Bana karşı söz verip, sonra vaadinden dönen,
2. Hür bir kimseyi köle gibi satarak parasını yiyen,
3. Bir işçi çalıştırarak ondan istifade edip de ücretini vermeyen kimsedir.” (Tergib ve
Terhib, c.4/169-2)
Başka bir rivayette ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İşçinin ücretini alın teri kuru-

madan önce ödeyiniz.” (Tergib ve Terhib, c.4/169-2)

  İslâmiyet, ticaret hayatının, “helâl dairesinde” cereyan etmesi için, bütün esasları tesbit 
ederek, esnaf veya tüccarın dikkat etmesi ve sakınması gereken hususları birer birer göstermiş-
tir. Zîra, helâl dâiresi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. (Sözler, 6.Söz)

Ebû Ümame’den(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edildi: “Tüccarda dört 
özellik olursa, kazancı bereketli ve helâl olur: Mal satın aldığında kötülemez, Sattığında övmez, 
Müşteriden malın kusurunu gizlemez, Alışverişte yemin etmez.” (Tergib ve Terhib, c.4/76-l)

  Ticaret hayatında beşeri Muamelelerde, doğru ve dürüst olmak, bir tacirin sahip ol-
ması gereken en önemli vasıflarındandır. İşlerinde “doğruluk” ve “güven”i esas alan kimseler 
insanların en üstün tabakasını teşkil eden peygamberler, sıddikler, şehidler ve sâlihler zümre-
sinde yer alabilirler.
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Bir memlekette iktisadî kalkınma, herhalde öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğ-
ruluğun olduğu yerde güven hâsıl olur. Güvenin olduğu yerde az sermayeler bile bir araya 
gelerek en büyük kalkınma faaliyetlerine yönlendirilebilir. İslâm’ın yalan, aldatma, ölçü ve tar-
tılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki şiddeti, tahdidatı, söz konusu doğruluk ve emniyeti 
sağlamaya yöneliktir.

Satılan malın kusurları ve meziyetleri alıcıya olduğu gibi söylenmekle birlikte, eşyanın ne-
rede yapıldığı, nerede yetiştiği ve benzeri hususlarda yalan söylenmemelidir. Satıcı asla ´Ma-
liyetinden daha düşük fiyatla satıyorum´ gibi yalanlar söylememelidir. Kısacası her hususta 
doğruyu söyleyip müşteriyi aldatma yoluna gitmemelidir.

Nitekim bu hususta Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim bizi aldatırsa o bizden değil-
dir.” (Müslim, İman 164)

Ukbe İbnu Âmir(r.a) buyurmuştur ki: “Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bil-
diği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır.” (Buhârî, Büyû 19)

Ebu Sa’îd el-Hudrî(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) şöyle buyurdu: “Emin ve doğruluktan ayrıl-
mayan ticaret ehli; peygamberler, sıddikler, şehidler ve sâlihlerle beraberdir.” (Tirmizî, Büyû 4; İbnu 
Mâce, Ticârât 1)

Tirmizî’nin, Rifâ’a İbnu Râfi’den yaptığı diğer bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet 
günü tüccarlar fâcirler(günahkârlar) olarak diriltilecekler. Ancak Allah’tan korkanlar, iyilik yapan-
lar ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna.” (İbnu Mâce, Ticârât 3)

Hz.Vasile(r.a) naklediyor: Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse kusur-
lu bir şeyi açıklamadan satarsa devamlı olarak Allah’ın gazabında ve melâikenin lanetinde olur.” 
(Ramûz, c.2/411-3)

Bediüzzaman hazretleri münazarat eserinde mevzu ile alakalı şu açıklamalarda bulun-
muştur;

S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? C-Doğruluk. S-Daha? C-Yalan söylememek.
S-Sonra? C-Sıdk, ihlâs, sadakat, sebat, tesanüd. S-Yalnız... C-Evet... S-Neden?
C-Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki, hayatımı-

zın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır? (Münazarat, syf.21)

 Dinimiz, alışverişte satıcıların mala rağbeti artırmak için yemin etmelerini hoş karşıla-
maz. Satıcının yemin etmesi mekruhtur. Yemin yalan yere olursa tahrimen mekruhtur, doğru 
yemin olursa tenzihen mekruhtur.

Yemin, mala olan alâkayı, rağbeti artırırsa da kazancın bereketini yok eder. Muttakî ticaret 
ehlinin her çeşit yeminden kaçınması, yemine dilini alıştırmaması gerekir.

Kazançta bereketin kalkması çeşitli şekillerde tezâhür eder. Yalan söylenerek satılan ma-
lın ayıbı mutlaka ortaya çıkar. Müşteri, o tüccara artık kendisi uğramayacağı gibi başkalarının 
uğramasına da mâni olur. Bu, kazancın bereketini gideren bir durumdur. Ayrıca gayr-i meşru 
yoldan kazanılan paranın gayr-ı meşru harcamalara giderek sâhibini günaha soktuğu, bir kı-
sım taşkınlıklar, şımarıklıklar sonucu sıhhatini, istirahatini kaybettiğini, hapishane, hastane ve 
hatta mezaristana düştüğünü çevremizde sıkça görmekteyiz.

Yemin etiğimiz meselede sadık bile olsak alışveriş gibi basit işlerde yemine müracaattan 
kaçınmalı, çok ciddî, son derece mühim meselelerde yemin etmeliyiz. Zira Yemin, dâvada hak 
olduğumuzu te’yid için Allah’ı şâhid kılmaktır.

Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenler 
var ya, işte onların âhirette bir payları yoktur. Allah, kıyamet günü, onlara hitab etmeyecek, onlara 
bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azab onlar içindir.” (Âl-i İmrân 77)
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Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber(a.s.v) şöyle buyurdu: “Ticarette yalan yemin, tüc-
carın zannınca mala rağbeti artırır. Hâlbuki gerçekte kazancı giderir.” (Buhârî, Büyû 26)

 Çarşı ve pazarlar; hilenin, aldatmanın, İslâm’ın en az hatıra getirildiği, en ziyade dünya-
nın, dünyalığın düşünüldüğü mekânlardır. Bundan dolayı dinimiz, çarşıların bu yönüne dikkat 
çekerek, teyakkuza, dürüstlüğe teşvik etmektedir.

Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular: “Allah’ın en çok sevdiği yerler mes-
cidlerdir. Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.” (Müslim, Mesâcid 288)

Selman(r.a) diyor ki: “Elinden geliyorsa, çarşıya ilk giren olma. Oradan son çıkan da olma. 
Çünkü çarşı, şeytanın, (insanları şaşırtmak için kıyasıya) savaş verdiği yerdir, bayrağı da orada 
dalgalanır.” (Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe 100)

 Çarşı ve pazarlarda çok sadaka vermek, orada yapılan hataların ve işlenilen günahların 
keffareti olması temenni edilir.

Kays İbnu Ebî Gareze el-Gıfârî(r.a) anlatıyor: Bir gün, Medine’de, bize Hz. Peygamber(a.s.v) 
uğradı. Buyurdu ki: “Ey tüccarlar! Satış işine, yemin, boş söz ve yalan bulaşır. Siz Rabbin gadabını 
söndüren sadaka karıştırın.” (Ebu Dâvud, Büyû 1)

 İktisad ve Hıssetin çok farkı var.
Tevazu, nasılki ahlâk-ı seyyieden olan tezellülden mânen ayrı ve sureten benzer bir has-

let-i memduhadır. Ve vakar, nasılki kötü hasletlerden olan tekebbürden mânen ayrı ve sureten 
benzer bir haslet-i memduhadır.

Öyle de: Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyyeden olan ve belki kâinattaki nizâm-ı hikmet-i İlâhi-
yenin medârlarından olan iktisad ise, sefillik ve bahillik ve tama’kârlık ve hırsın bir halitası olan 
hısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız, sureten bir benzeyiş var.

Bu hakikatı teyid eden bir vâkıa: Sahabenin abâdile-i seb’a-yı meşhuresinden olan Abdul-
lah İbn-i Ömer Hazretleri ki: Halife-i Resûlullâh olan Fâruk-u Âzam Hazret-i Ömer’in(r.a) en 
mühim ve büyük mahdumu ve sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mü-
bârek çarşı içinde, alış-verişte, kırk paralık bir mes’eleden, iktisad için ve ticaretin medârı olan 
emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş.

Bir sahabe ona bakmış. Rûy-i zemînin Halife-i Zîşanı olan Hazret-i Ömer’in mahdûmunun 
kırk para için münakaşasını âcib bir hısset tevehhüm ederek o imamın arkasına düşüp, ahvâ-
lini anlamak ister. Baktı ki Hazret-i Abdullah hâne-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam 
gördü. Bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri 
orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti.

Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu: “İmam sizin yanınızda durdu, 
ne yaptı?” Herbirisi dedi: “Bana bir altın verdi.” O sahabe dedi: “Fesübhânallah! Çarşı içinde 
kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde ikiyüz kuruşu kimseye sezdirmeden 
kemâl-i rıza-yı nefisle versin!” diye düşündü, gitti, Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer’i gördü. Dedi: 
“Ya İmam! Bu müşkilimi hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın.”

Ona cevaben dedi ki: “Çarşıdaki vaziyet iktisaddan ve kemâl-i akıldan ve alış-verişin esası 
ve ruhu olan emniyetin, sadâkatin muhafazasından gelmiş bir hâlettir; hısset değildir. Hanem-
deki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden gelmiş bir hâlettir. Ne o hıssettir ve ne 
de bu israftır.”

İmâm-ı Âzam, bu sırra işâret olarak; اَل ِاْسَراَف ِفى اْلَخْيِر َكَما اَل َخيـَْر ِفى ْااِلْسَراِف demiş. 
Yâni: “Hayırda ve ihsanda (fakat müstehak olanlara) israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır 
yoktur.” (Lem’alar, 19.Lem’a, 6.Nükte)
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 Alış veriş muamelesinin her safhasında kolaylık ve karşı tarafı memnun edici davranış 
teşvik edilmektedir. Müsamaha ve fedakârlık sâdece satıcıdan beklenmemeli. Alıcı da aynı an-
layışı göstermelidir.

Hz.Peygamber(a.s.v) buyurdular ki: “Satışında, satın alışında, borcunu ödeyişinde cömert ve 
kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.” (Buhârî, Büyû 16)

 Dinimiz, alışveriş yapanların akitten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça satış akdini bo-
zup bozmamakta serbest olduklarını ifade eder. Buna göre satıcı: “Sattım”, müşteri de: “Aldım” 
dedi mi akit kesinleşmiş ve iki taraf birbirinden ayrılmış sayılır. Artık her iki tarafa da muhay-
yerlik tanınmaz. Ancak müşteri o malı görmek, kusursuz olmak veya muhayyer olmak gibi bir 
şartla almış ise bu şartlara binâen akdi bozarak malı iade edebilir.

Müslimden gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur: “Alışveriş yapan herhangi iki kişi arasın-
da, birbirlerinden ayrılmadıkça akit kesinleşmiş olmaz. Ancak muhayyerlik şartıyla yapılan satış 
müstesna!” (Müslim, Büyû 46)

 İkâle, ıstılah olarak alım-satım akdinin(sözleşmesinin) bozulmasıdır.
Akdi bozma talebi müşteriden gelse de, satandan gelse de farketmez, ikale denir. Aslında 

akit yapıldıktan sonra, -önceden bilinmeyen veya beyan edilmeyen bir kusurun ortaya çık-
ması gibi- meşru bir mazeret olmadıkca akdi bozmak caiz değildir. Bir taraf (alan veya satan) 
bozmak istediği takdirde diğer taraf dilerse kabul eder.

Şu halde dinimizin tavsiyesi, böyle bir durumda, karşı tarafın ikâleyi kabul etmesini tavsiye 
etmektir. Bunun sebebi açık: İkâle teklifinde bulunan taraf bu alışverişten bir huzursuzluğa bir 
pişmanlığa düşmüştür, bir zarar görmektedir. Öbür tarafın da bunu kabul edivermesi hem bir 
huzursuzluğu bertaraf edecek, hem de iki taraf arasına bir tadsızlık girmesini önleyeceği gibi 
muhabbetin artmasına da yardımcı olacaktır.

Dinimiz her huzursuzluğu takbih ettiği gibi, muhabbet vesilelerini de takdir eder. Nite-
kim bu hadiste “akid bozma” teklifini kabul edenin davranışı övülmüş, mukabilinde Cenâb-ı 
Hakk’ın, onu düşmelerden, hatalardan koruyacağı, hatalarından hâsıl olan günahlarını affede-
ceği ifade edilmiştir. Bir mü’mine ikâleyi kabul, kendisi için yeterli bir kârdır.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdu ki: “Kim bir Müslümanın ikâlesini (yani 
alımsatım akdini feshetmesini) kabul ederse, Allah da onu düşmekten kurtarır.” (Ebu Dâvûd, Büyû 
54; İbnu Mâce, Ticârât 26)

 Dinimiz, ticarî hayat için mühim iki prensip vazediyor. Bunlar; Alım-Satımın ölçümle 
yürütülmesi ve tartma külfetinin satıcıya âit olması.

Alış veriş sırasında ölçü ve tartıda dürüstlük, fertler arası güven, sevgi, saygı gibi pek çok 
umur buradaki dürüstlüğe dayanır. Cemiyetin ahengi, huzuru ve dolayısıyla sağlıklı terakki de 
bunlara dayanmaktadır. Bundan dolayı ölçü ve tartı meselesinde çok dikkatli davranılması, 
alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır.

Hz.Osman (r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Sattığın zaman tart, satın alınca 
tarttır.” (Buhârî, Büyû’ 51)

 Müşteri kızıştırarak malın daha fazla bedelle satılmasını sağlamak, satın alanın aldan-
masına yol açtığı için yasaklanmıştır.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) efendimiz buyurdular ki: “Alıcı olmadığınız hâl-
de, fiyatları kızıştırmak için müşteri ile satıcının aralarına girmeyin.” (Buharî, Büyû 58)
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 Yapılan Alışverişe şahit tutmak ve anlaşma maddelerini yazı ile kayda geçirmek, ticaret 
adabındandır. Eğer mal borca satılıyorsa, iki şahit tutup borcun miktarını ve ödenme zamanını 
yazmak çıkması muhtemel ihtilafları ortadan kaldırır.

Bu şekilde hareket etmekte, daha fazla teminat ve tazminat vardır. Ayrıca müslümanlar 
arasındaki yardım ve merhametin artırılması söz konusudur. Yani yazmanız, hakkın yerine gel-
mesi için daha uygun, insanlar arasında adaletin yerine gelmesi ve şahitler için daha kolaydır.

Borcun yazılması, ihtilaflara engel olur, şüphe kapısını kapatır. Çünkü şüphe ve ihtilaf İn-
sanların birbirine olan güvenini ortadan kaldırdığı gibi borç verme alışkanlığını da yok eder. 
Borç verme âdeti ortadan kalkarsa, insanlar sıkıntıya düşer.

Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Birbirinize belirli bir zaman için 
borç verdiğinizde onu yazın. O hâlde bir kâtib aranızda adâletle yazsın! Hem hiçbir kâtib, Allah’ın 
ona öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, hemen yazsın! Borçlu olan da senedini yazdırsın ve 
Rabbi olan Allahtan sakınsın da ondan bir şey eksiltmesin, tam yazsın! Buna rağmen borçlu, akıl 
noksanlığı olan veya zayıf, çocuk yaşta bir kimse ise veya kendisi yazdırmaya güç yetiremiyorsa, o 
takdirde velîsi adâletle yazdırsın!

Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun, eğer iki erkek bulunamazsa, şahitliklerine razı olacağı-
nız bir erkekle iki kadın şahit olabilir. Şahitler de çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar!

Borç büyük olsun, küçük olsun onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin. Bu sizin için Allah 
katında adalete en uygun, şahitlik için en sağlam ve şüpheye düşmemenize daha yakın bir du-
rumdur. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü 
üzerinize bir günah yoktur." (Bakara 282)

 Bedevîlikte beşer üç dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hâcâtını tedarik etmeyen 
on adedde ancak ikisi idi.

Şimdiki garb medeniyet-i zalime-i hazırası sû’-i isti’malat ve israfat ve hevesatı tehyic ve 
havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zarurî hâcâtlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle şim-
diki o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hâcâtı yerine, yirmi şeye bu zamanda muhtaç 
oluyor. O yirmi hâcâtı tam helâl bir tarzda tedarik edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir. On 
sekizi muhtaç hükmünde kalır.

Demek bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, baş-
ka haram kazanmaya sevk etmiş. Biçâre avâm ve havas tabakasını dâima mübarezeye teşvik 
etmiş. Kur’ân’ın kanun-u esasîsi olan “vücûb-u zekât, hurmet-i riba” vasıtasiyle avâmın havassa 
karşı itâatini ve havassın avama karşı şefkatini te’min eden o kudsî kanunu bırakıp burjuva-
ları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbûr etmiş. İstirahat-ı beşeriyeyi zîr- ü zeber etti! 
(Emirdağ Lahikası, m.394)

 Beşerî hayatın her meselesine, kendi zâviyesinden müstakil, orijinal çözüm ve istikâ-
met teklif eden İslâm dini, iktisâdî hayatımızın mühim bir meselesi olan borç bahsine de yer 
vermiştir. Hattâ bu bahse giren pek çok teferruata temas ederek genişçe yer vermiştir.

Hz.Peygamber(aleyhissalâtu vesselâm) bir kısım hadislerinde borcun insan hayatında cid-
di bir keder; hürriyetini, şahsiyetini, şerefini zedeleyici bir âmil olduğuna dikkat çektiğini be-
lirterek şöyle buyuruyor:

“Borcun sebep olduğu keder kadar ciddi bir keder, göz ağrısı kadar dayanılmaz bir ağrı yoktur.” 
(Kütüb-ü Sitte, c.7, Borç ve Ödeme Adabı)

“Borç Allah’ın yeryüzündeki zillet boyunduruğudur. Allah bir kulu zelîl etmek dilerse onu boy-
nuna geçirir.” (Kütüb-ü Sitte, c.7, Borç ve Ödeme Adabı)

“Borçtan kaçının zîra o, gece keder, gündüz de zillet vesilesidir.” (Kütüb-ü Sitte, c.7)
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 Borçlanmak ve bilhassa ödeyecek karşılığı olmayan borca girmek tavsiye edilmemekte 
ve kötülenmektedir. Zîra ecel gizli olduğundan her an ölmek mümkündür.

Şu halde zarûrî olmayan (mesken, giyecek, yiyecek gibi) aslî ihtiyaçlara girmeyen husus-
larda karşılığı olmayan, ciddî borçlara girmekten kaçınmak, İslâm’ın kemâline delâlet eden bir 
edeb olmaktadır.

Umumiyetle borç kanaatsizlikten kaynaklanmaktadır. Bugün meşru kazancı ile iktifa etme-
yip, lüks ve israfa dalarak borçlananlar, ağır ve mesuliyetli bir yükün altına girmektedirler. Kul 
borcu ile ölmek ve huzur-u ilahiye kul hakkı ile varmak, küfürden sonra en büyük günahtır.

Ebû Mûsa(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allahu Teâla nazarında, bir kulun Al-
lah tarafından yasaklanan kebîrelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, 
kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir.” (Ebû Dâvud, Büyû 9)

Ebû Katâde(r.a) anlatıyor: Resûlullaha(a.s.v) namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenâ-
zesi getirildi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kı-
lın!” buyurdu. Ben: “Borç benim üzerime olsun, ey Allah’ın Resûlü” dedim. “Sadâkatle mi?” dedi. 
“Sadâkatle!” dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. (Tirmizî, Cenâiz 69)

Efendimizin(s.a.v) borçlu ölen kimsenin namazını kılmaktan imtina etmesi, hem borçlan-
maktan caydırmak ve borcun ödenmesinde savsaklama vs. kusurlu davranışları önlemek, 
hem de borçlunun üzerinde insanların hukuku ve onlara karşı işlenmiş haksızlıklar bulunması 
sebebiyledir. Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Nefsimi elinde tu-
tan Zât’a kasem olsun, bir adam Allah yolunda öldürülse, sonra ihya edilse, tekrar öldürülse, sonra 
ihya edilse, tekrar öldürülse, üzerindeki borcu ödenmedikçe cennete giremez.” (Kütüb-ü Sitte, c.7, 
Borç ve Ödeme Adabı)

 Bir mü’minin bütün borçlarını açık bir şekilde yazarak vasiyet etmesi ve borçlu ölenin 
borcu, vârislerince ödenmesi, son derece mühimdir.

Kul hakkı ile huzuru ilahiye giden, borcunu sevaplarından ödemek mecburiyetinde bıra-
kılır. Bundan dolayıdır ki bir kimse vefat ettiğinde, varisleri malının üçte birinden ilk olarak 
borçlarını ödemelidirler.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) mevzu ile alakalı müteaddit hadislerinde şöyle buyurmuştur:
“Borçlu ölen kimse kabirde bağlıdır, onu kurtaracak tek şey borcunun ödenmesidir.”
“Borçlu ölen kimse, kendi adına borcu ödeninceye kadar kabrinde rehinlenmiş gibidir.”
(Kütüb-ü Sitte, c.7, Borç ve Ödeme Adabı)

 Dinimiz borca karşı uyarmış, borçlanmamayı ısrarla tavsiye etmiş olmakla birlikte, 
borçlanmayı haram etmemiştir.

Borçlanma, her devirde olduğu gibi günümüzde de beşerî hayatın -gerek ferdler, aileler 
planında ve gerekse devletler planında- vazgeçilmesi mümkün olmayan bir gereğidir. Sâdece 
ticârî hayat değil, birçok vecihleriyle içtimai hayat borçlanmasız olamayabiliyor.

Şu halde hadisler, gereksiz ve ölçüsüz borçlanmalara, harama götüren borçlanmalara 
hamledilebileceği gibi, borçluya, yakınlarının yardımına ve hatta alacaklının anlayışlı davran-
masına da(borçluya kolaylık göstermek) hamledilebilir. Ödeme kolaylığı, vâde uzatması, taksit 
vs. olabilir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz(s.a.v); borçluya merhametli ve anlayışlı davranmakla 
birlikte, Talep hâlinde borcundan bir miktar bağışlanmasını teşvik etmektedir.

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim borçluya mühlet tanır veya bağışlayıverirse, Allah, ken-
di gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde onu gölgesinde gölgelendi-
rir.” (Kütüb-ü Sitte, c.7, Borç ve Ödeme Adabı)
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Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim bir fakire borç verirse, 
tanıdığı vâdeden önce geçen her gün, alacağı para kadar sadaka vermiş gibi sevâba nâil olur. 
Ödeme günü gelince te’hir ederse, her gün için iki misli sadaka vermiş gibi sevaba nâil olur.” (Kü-
tüb-ü Sitte, c.7, Borç ve Ödeme Adabı)

 İslam dini, halkın malını suistimal etmeyi terkedip, borçlanma hâlinde en güzel şekilde 
ödemeye teşvikat yapmıştır. Buna göre her kim, insanların mallarını borç, ödünç bulma gibi 
yollarla ödemek niyetiyle alırsa Allah, borcunu ödemesine yardım eder. Kim de insanların mal-
larını geri vermemek niyetiyle alırsa, Allah onun malının bereketini giderip, telef ettirir.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyen-
dir!” (Tirmizî, Büyû 75)

Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim, ödemek arzusu ile insan-
ların malını alır ise, Allah onun borcunu ona bedel edâ eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın 
malını alırsa Allah onu telef eder.” (Buhârî, İstikrâz 2)

 Borcunu ödeyecek durumda olan zenginin “Bugün git, yarın gel” diyerek ödeme işini 
sallayarak ertelemesi, dinimizce zulüm olarak addedilmiştir.

Nevevî “Kişi aslında zengin bile olsa ödeme zamanında, borcunu verecek durumda olma-
dığı takdirde, ödeyebileceği zamana kadar te’hir etmesi “zulüm” sayılmaz” der.

Hz.Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Borcunu ödeyebilecek du-
rumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür.” (Buhârî, İstikrâz 12)

 Dinimiz borç vermeyi teşvik etmiş, ödünç vermenin sadakadan daha hayırlı olduğu-
nu beyan etmiştir. Zira sadaka zenginin de fakirin de eline geçebilir, lakin borç para sadece 
ihtiyacı olana düşer. Nitekim ödünç paranın fazileti hakkında Kur’an-ı kerim de mealen şöyle 
buyurulmuştur: “Hani kim var! Dişinden tırnağından artırıp Allah yolunda bir ödünç verecek, o 
versin de Allah da kat kat fazlasını versin…” (Bakara Suresi, 245)

Hz.Ebû Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlardan 
bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: “Onun borcun-
dan vazgeçiverin, böylece Allah’ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız” derdi. Allah 
da onun günahlarından vazgeçti.” (Buhârî, Sulh 10)

 Efendimizin (s.a.v) borçla ilgili yasaklayıcı ifâdelerini tek taraflı anlamayıp, gerçek es- 
piriyi yakalamaya çalışmalıdır. Zira Ödeme azminde olanları zaruri ihtiyaçları halinde borçlan-
maya teşvik vardır.

İbnu Mâce’nin bir rivâyetine göre Abdullah İbnu Ca’fer hadisten çıkan bu hükümle amel 
etmiştir. Zîra borç aldığı zaman kendisine “niçin borçlanıyorsun” diye sorulur. Verdiği cevap 
şudur: “Allah, borcunu ödeyinceye kadar iyi niyet sâhibi borçlu ile berâberdir” buyurdu.

Hz.Âişenin (r.a) bir rivâyetinde de Resûlullah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Borcunu ödeme 
niyetinde olan hiçbir kul yoktur ki Allah’tan yardım görmesin.”

Dilimizde yaygın olan “Borç yiğidin kamçısıdır” sözü bu hadislerden menşeini almış olmalı-
dır. Borçtan çok korkan, bu yüzden fazla çekingen olan, iş hayatını geliştiremez. (Kütüb-ü Sitte, 
c.7, H.N.1931)

 Efendimiz(s.a.v), ticari hayatta şirketleşerek güçlenmeye teşvik etmektedir. Ortalık söz-
leşmelerinin ilk şartı ortakların birbirlerine karşı dürüst davranmalarıdır.

Böyle bir şirkete, Allah’ın, kazancı artırması ve bereketlendirmesi ile yardımcı olacağı ifade 
edilmektedir. Dürüst şirketlerin kazancını Allah’ın bereketlendireceği, bir nevi taahhüd altına 
alınmaktadır.



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli164 |

Ebu Hüreyre(r.a), Resulullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Allah Teâlâ bu-
yurdu ki: Biri diğerine ihanet etmediği sürece iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşının 
güven duygusuna ihanet etti mi, ben aralarından çekilirim. Araya şeytan girer.” (Ebu Davud, Büyû 
27)

 Ribâ(Faiz) lügat olarak ziyade, artma demektir. Istılahta ribâ, bir cinsten olan iki bedel-
den birine yapılan karşılıksız ziyadedir.

Ribâ muâmelesi dinimizin şiddetli yasaklarındandır, büyük günahlara girer. Dinimiz şüp-
heli şeylerden kaçınmayı mendub addettiği halde faiz şüphesi olan şeylerden kaçmayı vâcib 
kılmıştır.

Ribâ muamelesine bulaşan herkes ilâhî tehdide maruz kılınmıştır. Sadece almak veya ver-
mek değil, bu muâmeleye kâtiplik, şâhidlik yapmak da yasaklanmaktadır.

İbnu Mes’ud(r.a) anlatıyor: “Resûlullah(a.s.v) ribâyı(fâizi) yiyene de, yedirene de lânet etti.” 
(Müslim, Müsâkât 25)

Ebu Hüreyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “İnsanlar öyle bir devre ulaşacak 
ki, o zamanda ribâ yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı, tozu ulaşacak.” 
(Ebu Dâvud, Büyû 3)

Ribâ’dan buharın ulaşması, ribâ muâmelesine şâhidlik, kâtiplik yapmak veya ribâ yoluyla 
elde edilen kazançtan verilen ziyafetten yemek, böyle bir kazançla satın alınan hediyeyi kabul 
etmek.. gibi değişik şekillerde olabileceği belirtilmiştir.

 Beşerin hayat-ı içtimâîsinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın menşe’i iki kelimedir: 
Birisi: “Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne?”
İkincisi: “Sen çalış, ben yiyeyim.”
Bu iki kelimeyi de idâme eden, cereyan-ı ribâ ve terk-i zekâttır. Bu iki müthiş maraz-ı iç-

timâîyi tedâvi edecek tek çâre, zekâtın bir düstûr-u umûmî sûretinde icrasiyle, vücub-u zekât(-
Zekâtın emredilmesi) ve hurmet-i ribâdır(Faizin yasaklanması). (Mektubat, 22.Mektub)

Evet, hayat-ı içtimaiyye-i beşeriyyede havas ve avâm, yâni zenginler ve fakirler, müvazene-
leriyle rahatla yaşarlar. O müvazenenin esası ise: Havas tabakasında merhamet ve

şefkat; aşağısında hürmet ve itaattir.
Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevketmiştir. 

İkinci kelime, avâmı; kine, hasede, mübarezeye sevkedip rahat-ı beşeriyyeyi birkaç asırdır sel-
bettiği gibi; şu asırda sa’y, sermaye ile mübareze neticesi herkesçe mâlûm olan Avrupa hâdi-
sat-ı azîmesi meydana geldi.

İşte medeniyet, bütün cem’iyyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedid inzibat ve 
nizâmatıyla, beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müdhiş ya-
rasını tedâvi edememiştir.

Kur’an, birinci kelimeyi esasından “vücûb-u zekât” ile kal’eder, tedâvi eder. İkinci kelimenin 
esasını “hurmet-i riba” ile kal’edip tedâvi eder.

Evet, âyet-i Kur’aniyye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. “Kavga kapısını kapamak 
için banka kapısını kapayınız” diyerek insânlara ferman eder. Şâkirdlerine “Girmeyiniz” emre-
der. (Sözler, 25.Söz)

Hem İslâmiyet, havastan ziyâde avamın tahassüngâhı olmuştur. Vücûb-u zekât ve hurmet-i 
ribâ ile havassı, avamın üstünde müstebid yapmak değil, bir cihette hâdim yapıyor. (Mektubat, 
29.Mektub)
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Okuma Parçası 
“Ribâ”

 
Hayat-ı ihtilâl mevt-i zekât, hayat-ı ribâdan çıkmış.
Bilcümle ihtilâlât, bütün herc ü fesâdat, hem asıl, hem madeni, rezâil ve seyyiat, bütün fâsit 

hasletler, Muharrik ve menbaı iki kelimedir tek yahut iki kelâmdır.
Birincisi şudur ki: “Ben tok olsam, başkalar, acından ölse neme lâzım.”
İkincisi: “Rahatım için zahmet çek. Sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek, senden emekler.”
Birinci kelimede olan semm-i kàtili, hem kökünü kesecek, şâfi devâ olacak tek bir devâsı 

vardır. O da zekât-ı şer’î ki bir rükn-ü İslâmdır.
İkinci kelimede, zakkum-u şecer münderiç. Onun ırkını kesecek, ribânın hurmetidir.
Beşer salâh isterse, hayatını severse, zekâtını vaz etmeli, ribâyı kaldırmalı.

Beşer hayatını isterse envâ-ı ribâyı öldürmeli.
Tabaka-i havastan tabaka-i avâma sıla-i rahm kopmuştur.
Aşağıdan fırlıyor Sadâ-yı ihtilâli, vâveylâ-yı intikamı, kin ve haset enîni.
Yukarıdan iniyor Zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saikası.
Aşağıdan çıkmalı Tahabbüb ve itaat, hürmet ve hem imtisal.
Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli, Hem şefkat ve terbiye.
Beşer bunu isterse sarılmalı zekâta, ribâyı tard etmeli.
Kur’ân’ın adaleti bâb-ı âlemde durup ribâya der “Yasaktır; hakkın yoktur, dönmeli.” Dinle-

medi bu emri, beşer yedi bir sille.
Müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir.
Evet, beşer dinlemedi, bu İkinci Harb-i Umumî ile dehşetli silleyi de yedi.

Ribâ İslâma zarar-ı mutlaktır.
Ribâ atâlet verir, şevk-i sa’yi söndürür.
Ribânın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankaların her Dem nef’i ise, beşerin en fena 

kısmınadır. Onlar da gâvurlardır.
Gâvurlardaki nef’i en fena kısmınadır; onlar da zalimler. Her dem zalimlerdeki nef’i en fena 

kısmınadır. Onlar da sefihlerdir.
Âlem-i İslâma bir zarar-ı mutlaktır. Mutlak beşer her Dem refahı nazar-ı şer’îde yoktur. Zira 

harbî bir gâvur hürmetsiz, ismetsizdir, demi hederdir. Her de...m.
(Sözler, Lemeat)
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SADAKA, ZEKÂT VE FAKİRLERE YARDIM ADABI

“Keder ve gamları sadaka ile önleyiniz. 
Allah size isabet edecek zorlukları engeller. 

Düşmanlarınıza karşı size yardım eder.  
Kötü anlarınızda ayaklarınızı kaydırmaz.” (Deylemi)

Zekât, Allah rızası için yapılan yardım nevi’leri veya verilen şey; Sadaka ise insanın malın-
dan sırf Allah rızası için muhtaç olanlara temlik edilmek üzere çıkardığı bir vergi türü anlamın-
da fıkıh terimleridir. Zekâta, mü’minlerin Allah’ın emirlerine uymadaki sadakatlarını gösterdiği 
için “sadaka” da denilmiştir. Çoğulu sadakât’tır.

Sadaka kavramında üç temel özelliğin bulunması gerekir: İhtiyaç, mülkiyetin nakli ve 
temlîkin Allah için olması. (İslam Ansiklopedisi)

 Sadaka, yükümlünün durumuna göre farz, vacib veya nâfile hükmünde olur.
Sadakanın farz olan kısmı zekâttan ibaret olup; tarım ürünlerinin zekâtı olan öşrü; hayvan-

ların, ticaret mallarının, altın, gümüş ve diğer nakit paraların zekâtı ile, define ve madenlerin 
zekâtını kapsamına alır.

Cenab-ı Hak Furkan-ı Hâkim de şöyle buyuruyor:
“Namazı kılın, zekâtı verin.” (el-Bakara, 2/43);
“Mü’minlerin mallarından zekât al ki, onları temizleyip mallarını çoğaltasın” (Tevbe, 9/103);
“Hasat günü ürünün hakkını ödeyin” (el-En’âm, 6/141)
Hz. Peygamber’in çeşitli hadislerinde farz olan zekât emredilmiştir: “İslâm beş temel üzerine 

kurulmuştur. Bunlardan birisi de zekât vermektir” (Buhârî, İmân 1,2)

 Fıtır sadakası, vacib hükmünde bir sadaka türüdür. Bu, Ramazan ayının sonuna yetişen 
ve aslî ihtiyaçlarının dışında en az nisap miktarı bir mala mâlik bulunan her hür müslümanın 
yoksullara vermesi gereken bir sadakadır. Buna kısaca, “fitre” denir ki, fıtrat sadakası, yani se-
vap için verilen yaratılış atıyyesi(hediyesi) anlamına gelir.

Abdullah b. Abbas(r.anhümâ)’dan yapılan rivâyete göre Rasûlullah(s.a.s) şöyle buyurmuş-
tur: “Cenab-ı Hak, oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağla-
mak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim bayram namazından önce öderse, bu makbul bir zekât, 
kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur” (Buhârî, Zekât 70,71,77)
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 Farz olan zekâtla, vacib olan fitre miktarları belirli bulunan sadakalardır.
Birincisinde nisab’a mâlik olduktan sonra bir yıl geçmesi, ikincisinde ise, sadece nisaba 

malik olmak şarttır. Bunların dışında, sıkıntı ve zarûret içinde bulunan müslümana ihtiyacını 
giderecek ölçüde yardım etmeyi bildiren bir sadaka daha vardır ki; bunun miktarı, sıkıntıyı 
giderecek ölçüye göre ortaya çıkar.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyi olmak demek 
değildir. Fakat iyi olan, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, ma-
lını sevmesine rağmen hısımlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dile- nenlere ve köle azadı-
na veren, namaz kılan ve zekât verendir” (el-Bakara, 2/177)

Burada Cenab-ı Hak, miktarı belli olan zekâtla birlikte yakınlara, yetim ve düşkünlere ya-
pılacak malî bir yardımdan da söz etmiştir ki; bunun şart ve miktarını sıkıntıda olan yoksulun 
hali belirler.

 Sadaka geniş anlamıyla nafile olarak yapılan hayır ve hasenâtı, insan ve hayvanlara 
yapılan iyilik, lütuf ve ihsanları, hatta insanların gönlünü hoş eden güzel söz ve davranışları 
kapsamına alır. Sadaka-i câriye, vakfedilmiş sadaka ile diğer hayır ve hasenât bu niteliktedir.

Sadaka-i câriye, sürekli ecir getiren sadaka anlamına gelir. Bir hadiste sürekli ecir kaynağı 
olan ameller şöyle belirlenir: “İnsan öldüğü zaman amel işlemesi kesilir. Ancak üç şey bundan 
müstesnadır. Sadaka-i cariye, kendisinden yararlanılan ilim veya kendisine hayır dua eden salih 
çocuk.” (Dârimi, Mukaddime, 46)

Bu hadiste zikredilen sadaka-i câriye; yol, köprü, çeşme, mescid, yoksullar için aş evi, hasta-
hane ve okul gibi hayır yerlerini kapsamına alır. İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece, 
bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar, gerek sağlık-
larında ve gerekse vefatlarından sonra ecir almaya devam ederler.

Yararlı bir ilim bırakan da, bu ilimden, kitaptan, keşif ve icattan toplum yararlandıkça, 
mü’min olmak şartıyla, sürekli olarak ecir alır. Nitekim ilim, irfan ve irşatlarıyla toplumda iyi bir 
çığır açanın büyük mükâfatına kötü çığır açanın da günahına hadiste şöyle yer verilir: “Kim iyi 
bir çığır açarsa, bununla amel edenlerin ecri kadar ecri bu çığırı açan alır. Kötü bir çığır açan da, 
bununla amel edenlerin günahı kadar günahı yüklenir” (Müslim, İlim 15)

Dine ve topluma yararlı bir çocuk yetiştirmek de, toplum bu çocuktan yararlandıkça, onun 
yetişmesinde katkısı bulunan anne, baba, hoca gibi kimselerin sürekli ecir almalarına bir se-
beptir.

 İslâm’da farz ve vacib olan sadakalardan başka, kapsamı çok geniş bir sadaka anlayışı 
vardır. Mal veya parayı tasadduk etme yanında, mü’min kardeşine aracına binerken veya iner-
ken yardımcı olmak, güler yüz veya tatlı dille onun gönlünü hoşnut etmek gibi pek çok fiil ve 
davranışlar sadaka olarak nitelendirilmiştir.

Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel 
gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi icab eder. Sadaka nasıl mal ile olur. İlim 
ile dâhi olur. Kavl ile fiil ile nasihat ile de oluyor. (İşaret-ül İ’caz, s.45)

Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. 
(Lem’alar, 25.Lem’a)

Hapis musîbetine düşenlere merhametkârâne, sadâkatle, Şefkatkârane hizmetiyle yar-
dım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve ma’nevî yaralarına tesellilerle 
merhem sürmek, az bir amel ile büyük bir kazanç var. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara 
vermek, aynı yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber dâhilde ve hariçte biçâre mah-
puslara çalışanlara bir sadaka hükmünde defter-i hasenatına yazılır.
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Hususan musîbetzede, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garib olsa, o sadaka-i ma’nevîye-
nin sevabını çok ziyâdeleştirir.

İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz nâmazını kılmaktır. Tâ ki o hizmeti Lillâh için olsun. Hem 
bir şartı da, sadâkat ve şefkat ve sevinçle ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır. 
(Emirdağ Lahikası-II, s.312)

Farz ve vacib sadaka dışındaki sadaka kapsamının genişliğini şu hadiste görmek müm-
kündür: “İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için kendilerine bir sadaka gere-
kir. Meselâ; İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Hayvanına binmek isteyen bir 
kimseye yardım ederek, hayvana bindirmen veya eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel 
söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Ge- lip geçene sıkıntı veren şeyleri 
yoldan kaldırman bir sadakadır” (Buhârî, Sulh 11; Cihâd,72,128; Müslim, Zekât 56)

Diğer yandan başka hadislerde, insanlara iyiliği emretmenin (Tirmizi, Birr 36; Müslim, Müsâ-
firîn, 84; Ebû Davud, Tatavvu’, 12), Allah’a hamdetmenin ve O’nu tesbih etmenin bir sadaka ol-
duğu belirtilmiştir. (Müslim, Mûsafirîn, 84)

Bir kimseye yol veya adres tarif etmek sadaka sayıldığı gibi (Buhârî, Cihâd, 72), gönül alıcı 
yumuşak söz (Buhârî, Cihad 72), bir ağaç dikenin bu ağacından insan veya hayvanların yemesi 
ya da yararlanması da sadaka sayılmıştır. (Ahmed b. Hanbel, VI, 362)

 İhsanlar zekât nâmına olmazsa, üç zararı var. Ba’zan da fâidesiz gider. Çünkü Allah nâ-
mına vermediğin için, ma’nen minnet ediyorsun; biçâre fakiri minnet esareti altında bırakıyor-
sun. Hem makbûl olan duâsından mahrum kalıyorsun.

Hem hakîkaten Cenâb-ı Hakk’ın malını ibâdına vermek için bir tevziat me’muru olduğun 
halde, kendini sâhib-i mal zannedip bir küfrân-ı ni’met ediyorsun.

Eğer zekât nâmına versen, Cenâb-ı Hak nâmına verdiğin için bir sevab kazanıyorsun, bir 
şükrân-ı ni’met gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeğe mecbûr olmadığı 
için, izzet-i nefsi kırılmaz ve duâsı senin hakkında makbul olur.

Evet, zekât kadar, belki daha ziyâde nâfile ve ihsan yâhut sâir sûretlerde verip riyâ ve şöh-
ret gibi, minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekât nâmına o iyilikleri yapıp, hem 
farzı edâ etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir duâyı kazanmak nerede? (Mektubat, 
22.Mektub)

 Namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâmın kantarası, yani köprüsüdür.
Demek, birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlâhî iki esastırlar. Bunun için birbiriyle 

bağlanmışlardır.
Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:
1. Sadakayı vermekte israf olmaması.
2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malın-

dan olması. Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir. “Size rızık 
olandan veriniz” demektir.

3. Minnetle in’âmın bozulmaması. Yâni “Ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan be-
nim abdime vermekte minnetiniz yoktur.” Yâni “Mal benimdir, benim namımla verme-
lisiniz.”

4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi, Sadakaya muhtaç olmamak dere-
cede sadaka vermek.

5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, 
amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. Sadaka nasıl mal ile olur. 
İlim ile dâhi olur. Kavl ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor.
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6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcât-ı zaruriyesinde sarf etmesi lâ-
zımdır. Öyle adama veresin ki, nafakasına sarfetsin. Yoksa sefahete sarfedenlere sada-
ka makbûl olmaz. (İşaret-ül İ’caz, s.24)

 Salâhat niyetiyle sana verilen bir şey, sâlih olmazsan kabûl etmek haramdır.
Bediüzzaman hazretleri kendi hayatından verdiği misalle bu manayı çok güzel bir şekilde 

izah etmektedir: “İşte şu zamanın insanları hırs ve tama’ yüzünden küçük bir hediyesini pek 
pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkâr bir biçâreyi, sâlih veya veli tasavvur ederek, sonra bir 
ekmek veriyorlar.

Eğer hâşâ! Ben kendimi sâlih bilsem; o alâmet-i gururdur, salâhatin ademine delildir. Eğer 
kendimi sâlih bilmezsem, o malı kabûl etmek câiz değildir. Hem âhirete müteveccih a’mâle 
mukabil sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâkî meyvelerini dünyada fâni bir sûrette yemek 
demektir.” (Mektubat, 2.Mektub)

 Sadaka, musibet ve belaları def’ eder. Hadîs-i Şerifte vârid olmuştur ki: “Ba’zan belâ 
nazil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.”

Şu Hadîsin sırrı gösteriyor ki: “Mukadderat, ba’zı şerâitle vukua gelirken geri kalır. Demek 
ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki ba’zı şerâitle mukayyed bu-
lunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamasiyle o hâdise de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i 
muallak gibi Levh-i Ezelî’nin bir nevi defteri hükmünde olan LEVH-İ MAHV, İSBAT’ta mukadder 
olarak yazılmıştır.” (Lem’alar, 16.Lem’a)

Mevzu ile alakalı Efendimizden(s.a.v) rivayet edilen bazı Hadis-i Şerifler: “Keder ve gamları 
sadaka ile önleyiniz. Allah size isabet edecek zorlukları engeller. Düşmanlarınıza karşı size yardım 
eder. Kötü anlarınızda ayaklarınızı kaydırmaz.” (Deylemi) “Sadaka, Allah’ın öfkesini söndürür ve 
kötü ölümü bertaraf eder.” (Tirmizi, Zekat 28)

Bediüzzaman hazretleri mevzu hakkında şunları beyan etmiştir: “Risâle-i Nur, –bu Anadolu 
memleketine– belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def’ediyor, onun 
intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belâların def’ine çok emareler ve çok 
hadiselerle tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’ânın işâretiyle tahakkuk etmiş.” (Emirdağ Lahikası-I, s.25)

 Beşeriyet muktezası olarak işlenen günahlar ve yapılan hataların hemen ardından sa-
daka vermek, teşvik edilmiştir. Hz. Lokman, oğluna: “Oğlum! Bir hata işlediğinde hemen arka-
sından sadaka ver.” tavsiyesinde bulunmuştur.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: ”Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da 
günahların azabını söndürür.” (Riyaz-üs Salihin 1525). Diğer bir rivayette ise Rasûlüllah(s.a.v), 
üç defa cehennemden söz etti ve ondan Allah’a sığındı ve yüzünü çevirdi ve: “Yanm hurma 
ile olsa bile cehennemden (bunu sadaka vererek) korunun. Eğer bunu bulamazsanız güzel bir 
sözle korunun” buyurdu. (Müttefekul Aleyh Hadisler, Hüner Yayınları: 204.)

 Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i hiz-
meti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır.

Evet hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini 
daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette 
iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi’ 
etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip, hürmet etmişler.

Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır 
kalmakla lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. 

Hem ًَواَل َتْشتـَُروا بِآيَاِتى َثَمًنا َقِليال âyetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar.
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İşte bu maddî menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık cihe-
tiyle, o menfaati başkasına kaptırmamak için, hakikî bir kardeşine ve o hususî hizmette arka-
daşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder. Ehl-i 
hakikat nazarında sakîl bir vaziyet alır. Ve maddî menfaati de kaybeder. (Lem’alar 164)

 Sadakaları gizli ve aşikâr vermek mümkündür. Fakat gizlice vermek daha güzel, daha 
faziletlidir. İhtiyaç sahiplerine sadaka veya zekât vermek suretiyle bir yardımda bulunulacağı 
zaman; sağ elinin verdiğini, sol elinin bilemeyeceği kadar gizlice, hiç kimseye sezdirmeden bu 
vazifeyi gerçekleştirmek, faziletli bir davranıştır.

Kur’an-ı Kerimde yüce Rabbimiz(c.c) şöyle buyurmuştur: “Eğer sadakaları(zekat ve benzeri 
hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Fakat gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayır-
lıdır ve günahların bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Ba-
kara 2/271)

Ümmü Seleme(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
“Yapılan iyi işler insanı kötülüğe düşmekten korur. Gizlice sadaka vermek Allah’ın gazabını 
söndürür ve Sıla-i rahim(akrabayı gözetmek) ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik 
sahipleri âhirette de iyiliğe mazhar olurlar. Dünyada kötülük yapanlar âhirette de kötülükle 
karşılaşırlar. Cennete ilk girecekler iyilik yapanlardır.”

Başka bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Başka bir gölgenin bulunma-
dığı kıyamet gününde, Allah Teâla yedi insanı Arşın gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan biri de, 
sağ elinin verdiğini, sol elinin bilmeyeceği kadar sadakayı gizli veren kimsedir.” (Buhari, Ezan 36, 
Zekat 16; Müslim, Zekat 91)

 Çeşitli ameller arasında fazilet bakımından farklar bulunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerine 
yapılan yardım ve tasadduklarda da bir sıra gözetilmiş; öncelikli tasadduk alanları belirlenmiştir.

Gerçekten kişinin çok yakınında, belki aile fertleri arasında büyük sıkıntı içinde olanlar var-
ken, uzakta olanlara yardım etmeye kalkışması maslahata uygun düşmez. Bu yüzden yardım 
ve infaka en yakınından başlamak prensibi getirilmiştir.

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir kimsenin sarfedeceği en faziletli dinar, kendi aile 
fertlerine infak ettiği dinarla, Allah yolunda hayvanına ve yine Allah yolunda cihad edecek olan 
arkadaşlarına harcadığı dinardır.” (Müslim, Zekât, 38; Tirmizi, Birr, 42; İbn Mace, Cihâd, 4; Ahmed 
b. Hanbel, V, 279, 284).

Yine Rasûlüllah(s.a.s) “Allah yolunda harcanan, bir köle azadı için sarfedilen, bir yoksula veri-
len veya ailenin geçimi için yapılan harcamaları zikrettikten sonra, bunların sevap bakımından en 
üstününün aile fertlerine yapılan harcamanın olduğunu belirtmiştir.” (Müslim, Zekât, 39)

Bu hadislerde zikredilen aile fertlerinden maksat; bir kimsenin nafakası kendisine ait olan 
çocukları, eşi, annesi, babası ve hizmetçisidir.

 Sadakanın en kıymetli, en iyi, en temiz ve en sevilen maldan verilmesi çok faziletli 
olmakla birlikte, bir mü’minin tasaddukunu sevdiği mal cinsinden yapması, Cenab-ı Hakkın 
rızasını kazanmaya sebep olur. Kur’ân-ı Kerim’de Al-i İmran suresinde mealen; “Siz sevdiğiniz 
mallardan infâk etmedikçe iyilik ve taate nail olamazsınız” buyurulur. (Âl-i İmrân, 192)

Bu âyet inince Ebû Talha(r.a), Rasûlüllah(s.a.s)’e gelerek şöyle dedi: “Benim en çok sevdiğim 
malım Beyrahâ adındaki bahçemdir. Bu malım Allah için sadakadır. Onun Allah nezdinde seva-
bını ve âhiret azığı olmasını dilerim. Ey Allah’ın elçisi; onu istediğin yere sarfet!” Bunun üzerine 
Hz. Peygamber(s.a.v), bu kararının çok kârlı bir yatırım olduğunu belirttikten sonra, bahçesini 
hısımlarına(akrabalarına) vakfetmesini bildirdi. (Müslim, Zekât 42, 43)
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 Bazı ibadet ve taatların, ölen bir kimse adına yapılması mümkün ve caizdir. Bunların 
sevabı ölüye ulaşır. Bu meyanda, meyyit nâmına verilen sadakalar başta gelir.

Ancak ölen kimse namına zekât, adak, hac gibi mali yönü olan ibadetleri ifa etmek müm-
kün ise de; namaz, oruç gibi ibadetleri onun namına ifa yeterli değildir. Bunların bizzat hayatta 
iken ifası gerekir. Çünkü bu ibadetler ferdi, beden ve ruh bakımından olgunlaştırır, olumlu 
etkileri bizzat bunları yapanların kendilerinde görülür. Başkalarının bunları yapmasıyla asıl yü-
kümlü üzerindeki fayda sağlanmış olmaz.

Hz. Enes (r.a) Rasûlullaha(s.a.s); “Biz ölülerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac-
cediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu?” diye sormuş, Allah elçisi(s.a.v) şöyle cevap 
vermiştir: “Şüphesiz, onlara ulaşır ve onlar sizden birinizin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler.” 
(Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi, V 366)

 Dilenmek ancak şu dört kişiye caizdir.
1. Toprağa yapıştıran fakirliğe uğrayana(son derece fakir düşene),
2. Altından kalkamayacak derecede borç altına girene,
3. Ara bulmak için kan parası yüklenen kimseye,
4. Çok acı veren müzmin bir hastalığa kapılan kimseye, caizdir.
Bu dört grup insanlar da ancak ihtiyacı kadar isteyebilir. (Ebû Dâvud, Zekât 26)
Hadisten açıkça anlaşılan odur ki, çalışamayacak kadar mağdur, sakat ve özürlü olan kişi, 

kendisine bakacak bir kimse yoksa, devlet de yardım etmiyorsa, ancak zarurî ihtiyacını telâfi 
edebilecek kadar başkalarından isteyebilir, dilenebilir. Borçluluk hali de buna eklenmektedir.

 Dilenme‚ dinimizde tasvip edilmeyen çok kötü bir kazanç yoludur. Zarurî hâlin dışında, 
dilenciliği sırf bir geçim vasıtası haline getirenler büyük bir mes’uliyet altına girmektedir.

Kur’ân-ı Kerim; iffetlerinden ötürü ihtiyaçsız sanılan, insanlardan ısrarla istemeyen fukarayı 
över ve verilecek olanların onlar olduğunu bildirir. (Bakara 2/273)

Bu çeşit kimselere Peygamberimizin ikazı şöyledir: “Her kim malını çoğaltmak için insanlar-
dan mallarını isterse, o ancak ve ancak ateş parçası ister. Artık bunun ister azını, isterse çoğunu 
ister.” (Müslim, Zekât 35)

Efendimiz(s.a.v): “Kişi ister, ister.. nihayet kıyamet gününe yüzünde bir parçacık et yokken ge-
lir”,”Ihtiyacı yokken dilenen, ateş topluyor demektir”(El-Hindî, VI/495) buyururlar.

 Kur’ân’da iyiliğe(birre) ulaşma yolları sayılırken, akraba, yetimler, miskinler ve yolda 
kalmışlarla beraber dilenenlere de malı gönül hoşnutluğu ile vermekten söz edilir. (Bakara 
2/177) Aynı ayette arkasından zekât da zikredildiğine göre, onlara verilen zekâtın dışında bir 
verme olacaktır.

Ayrıca iki ayette daha takva ehli ve cennet ikramına lâyık insanların özellikleri sayılırken 
“onlar ki, mallarında dilencinin ve mahrumun bir hakkı vardır” ifadesi kullanılır. (Zâriyât, 51/19; 
Me’âric, 70/25) Demek ki, hakikaten mahrum olana da, mahrum olup olmadığı bilinmeyen di-
lenciye de vermek gerekir. Ayrıca Kur’ân’da: “İsteyeni(dilenciyi) de azarlama” diye bir ayet daha 
vardır. (Duhâ 10) Rasûlüllah Efendimiz(s.a.v) yaşamı boyunca kendisinden kibarca isteyenlere 
verdiği gibi, kabaca isteyenleri de boş çevirmemiş ve “bunlar ya çirkin sözlerle benden mal 
istemek ya da beni cimri göstermek arasında beni muhayyer bıraktılar. Ben cimri değilim” bu-
yurarak onlara da vermiştir. (Müslim, Zekât 127; Davudoğlu V/479)

Efendimizin(s.a.v) sözlerinden anlaşılan da budur: “Sizden biriniz (kendisinden) dileneni boş 
çevirmesin ve istediğinde vermemezlik etmesin, hatta kolunda iki altın bilezik görse dahi” (Kurtu-
bî, XX/101),
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“Eğer miskin(dilenciler) yalan söylemiyor olsalardı, onları boş çeviren iflah olmazdı.”
“Dilenciyi az da olsa bir şeyle ya da güzellikle geri çevirin. Çünkü insan ve cin olmayan(melek) 

size uğrayıp Allah(c.c)’in bahşettiği nimetler konusunda nasıl davrandığınıza bakıyor olabilirler.” 
(el-Hindî, VI/390)

“Dilenci bir şey istediğinde, o sizden istemesini bitirene kadar sözünü kesmeyin, sonra ona yu-
muşak bir şekilde karşılık verin. Ona az dahi olsa bir şeyler verin veyahut gönlünü hoşnut kılacak 
hoş bir söz söyleyin.”

 Kişi yollarda oturup herkese el uzatanlara birşey vermek zorunda değildir. Bizzat 
kendisinden dilenen olur ve “Allah(c.c) için, Allah(c.c) rızası için” diye dilenirse ona az da olsa 
mutlaka bir şey vermeli ve öyle diyerek dilenmesinin çok kötü olduğunu ona uygun bir dille 
anlatmalıdır.

Cami içlerinde dilenenlere ise bir şey vermemesi -Allah’u a’lem- daha uygun olur. Çünkü 
böylece bir bid’atin önüne geçmiş olur.

İhtiyacı olmadığı halde dilenmeyi bir meslek haline getirdiğini bildiği kişilere de -bizzat 
kendisinden istemedikçe- vermemesi daha uygundur.

Ama her hâlükârda dilenciyi azarlamamak bir Allah emridir. Dilenciye hem verip, hem de 
onu inciten bir davranışta bulunmaktansa güzel bir sözle onu savmak da Allah(c.c) emridir. 
(Bakara 2/263)

 Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi, sadakaya muhtaç olmamak dere-
cede sadaka vermek; sünnetin talimi gereğidir.

Cenab-ı Hakk(c.c) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde mü’minleri şöyle uyarmaktadır: “Şeytan 
sizi Allah yolunda infak ederken fakir olursunuz diye korkutur ve sadaka vermemenizi emreder.” 
(Bakara 268)

Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Sadaka, malı eksiltmez, malı çoğaltır 
ve bereketlendirir.” (Müslim, Birr 69; Muvatta, Sadaka 12)

Bir kutsi hadiste: “Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, Ben de sana infak edeyim.” buyrulmaktadır. (Buha-
ri, Zekât 28; Müslim, Zekat 57)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’ya şu tav- siyede 
bulunmuştur: “Ey Esma! Cimri olma ki, Allah da sana eksik vermesin. Saymadan ver ki, Allah da 
sana saymadan versin. Kesenin ağzını bağlama ki, Allah da sana nimetini eksik etmesin, kesenin 
ağzını bağlamasın. İnfak et ki Allah da sana infak etsin.” (Buhari, Zekat 21; Müslim, Zekat 88; Tir-
mizi, Birr 40)

 Sadaka verilecek fakirler arasında bir tercih söz konusu olursa; bu durumda öncelikle 
takvası en üstün olan fakire bu sadakayı vermek gerekir.

 Sadakayı verirken, tasadduk ettiği sadaka ile ihtiyaç sahibinin ibadet için güçlenmesini 
niyet etmek gibi güzel düşüncelerle vermek gerekir.

 Sadaka verdiği zaman kişi bunu kendisi için bir ganimet bilip, Allaha hamd etmelidir.
Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, güvenilir, kendisine em-

redileni tam ve eksiksiz gönül huzuru ile yerine getiren, kendisine emredilen kimseye ödenmek 
istenileni ödeyen haznedar, sadaka veren iki kişiden biridir.” (Müttefekul Aleyh Hadisler, Hüner 
Yayınları: 205)
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Okuma Parçası 
“Zekât”

 
Bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvi olan zekât hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm’dan ْااِلْساَلِم قـَْنَطَرُة   hadîs-i şerifi mervidir. Yani müslümanların اَلزََّكوُة 
birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası, 
zekâttır.

İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır. Âlem-i be-
şerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan is-
yanlardan, ihtilâllerden, ihtilaflardan meydana gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı muavenettir.

Evet, zekâtın vücubu ile ribanın hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş 
bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sahifeyi leke-
lendiren beşerin mesavîsine, hatalarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilâller, 
fesadlar ve bütün ahlâk-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün.

Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün bana ne.”
İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”
Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmağa yaklaştıran birinci kelimeyi sildi-

ren ancak zekâttır.
Nev’-i beşeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevkedip terakkiyatı, asayişi 

mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadır. (İşaret-ül İ’caz, s.45)
Hem değil yalnız eşhasta ve husûsi cemâatlerde, belki umum nev’-i beşerin saâdet-i hayatı 

için en mühim bir rükün belki devam-ı hayât-ı insaniye için en mühim bir direk, zekâttır.
Çünkü beşerde, havas ve avam iki tabaka var. Havastan avâma merhamet ve ihsan ve 

avamdan havassa karşı hürmet ve itâatı te’min edecek, zekâttır. Yoksa yukarıdan avamın başı-
na zulüm ve tahakküm iner; avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar.

İki tabaka-i beşer dâimî bir mücadele-i ma’nevîyede, bir keşmekeş-i ihtilâfta bulunur. Gele 
gele tâ Rusya’da olduğu gibi, sa’y ve sermaye mücadelesi sûretinde boğuşmaya başlar. (Mek-
tubat, 22.Mektub)

Hey’et-i içtimâîyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları ara-
sında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı, avamdan; zengin kısmı, fukaradan hatt-ı muvasalayı 
kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı te’min eden, 
zekât ve muavenettir.

Hâlbuki vücûb-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe 
gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahm kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı 
tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadâları, hased bağırtıları, kin ve nefret vâvey-
lâları yükselir.

Kezalik; yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, 
tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve 
terahhuma sebeb iken, tekebbür ve gurura bâis oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ih-
san ve merhameti mûcib iken, esaret ve sefaleti intâc ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahid 
istersen âlem-i medeniyete bak, istediğin kadar şahidler mevcûddur.

Hülâsa: Tabakalar arasında musalahanın te’mini ve münâsebetin te’sisi, ancak ve ancak 
Erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın hey’et-i içtimâî-
yece yüksek bir düstûr ittihaz edilmesiyle olur. (İşaret-ül İ’caz, s.46)
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EĞLENCE ADABI

“Biçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu  
güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane,  

gafletsiz, masumane eğlencelerdir.” (Lem’alar, 28.Lem’a)

Evet, beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu 
keyifli hevesat, beşte birisi olmalı.

Hem beşerin tenbelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına se-
bebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nıkmet olur. Beşere lâzım olan sa’ye şevki 
kırar. (Nur Penceresinin Bir Anahtarı, p.2)

Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve mu-
vakkat ve zevale maruzdur; elbette biçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya mef-
tun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, 
gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevab cihetiyle baki kalan sevinçlerdir.

Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye sapmamak için, ri-
vayetlerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Ta ki; bayramlarda o sevinç ve sürur 
nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünki şükür, nimeti ziyadeleştirir, 
gafleti kaçırır. (Lem’alar, 28.Lem’a, 10.Nükte)

 Kudsi kaynaklar, ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malayâniyat ile iştigal etmeyi tam bir 
akılsızlık olarak nitelendirmişlerdir.

Lüzumsuz ve mâlâyâni bir sûrette, vazîfe-i hakîkiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve 
siyasî boğuşmalara ve kâinatın hâdiselerini merakla dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve 
akıllarını geveze etmek suretiyle Mâlâyani ile iştigal, maksadı geri bırakıyor.

Hâlbuki bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kudsî vazîfeye hasretmeliyiz. Onun 
hâricindekileri mâlâyâni bilip, vaktimizi zâyi’ etmemeliyiz.

Zira Ömür sermâyesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler 
gibi, her insanın kalb ve mide dâiresinden ve cesed ve hâne dâiresinden, mahalle ve şehir 
dâiresinden ve vatan ve memleket dâiresinden ve Küre-i Arz ve nev-i beşer dâiresinden tut, tâ 
zîhayat ve dünya dâiresine kadar, birbiri içinde dâireler var.

Herbir dâirede herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dâirede, en bü-
yük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat, arasıra va-
zife bulunabilir. Bu kıyâs ile -küçüklük ve büyüklük mâkûsen mütenasib- vazifeler bulunabilir. 
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Fakat büyük dâirenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dâiredeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti 
bıraktırıp lüzumsuz, malayâni ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imhâ 
eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. (Asay-ı Musa, 4.Mes’ele)

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için Âhireti unutmasın, Âhiretini dünyaya fedâ etmesin, 
hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyânî şeylerle ömrünü telef etmesin, 
kendini misafir telâkki edip misafirhâne sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle ka-
bir kapısını açıp saâdet-i ebediyeye girsin. (Mektubat, 16.Mektub, 5.Nokta, 5.Mes’ele)

 Boş vakit, değerlendirilmesi gereken en önemli nimetlerden sayılmış, bu vakitlerin 
muhakkak bir surette insanın dünya ve âhiret hayatına faydalı olacak işlerle doldurulmalıdır. 
Bu da ancak nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ile mümkün olacak-
tır. (Mektubat, 29.Mektub, 2.Kısım, 6.Nükte)

Boş, faidesiz ve malayani meşguliyetler, insanların zamanlarını da boşa harcamaktır. Hâl-
buki insan, pek yüce maksadlarla yeryüzüne gönderilmiştir. Onun boşa geçireceği zaman yok-
tur. Hayatının her anından hesap verecektir. Bu sebeple hesabını vermekte zorluk çekeceği 
meşguliyetleri Resulullah’ın(s.a.v) tecviz etmesi, hoş karşılaması mümkün değildir.

Bu hakikati Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle bildirmiştir: “İki nimet vardır ki insanların 
çoğu bundan gâfildir; Sıhhat ve boş vakit.” (Buhari, Rikak 1)

Manasız işler(mâlâyâni) ile meşgul olan kimse dinimizde makbul sayılmamıştır. Nitekim 
Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Faydasız şeyleri terketmesi, bir kimsenin iyi müslüman ol-
duğunun alâmetlerindendir.” (et-Tergib ve`t-Terhib, IV/319)

Bediüzzaman Hazretlerinden mervi, talebelerinin dilinden konuyla alakalı birkaç tane ha-
tıra nakledelim;

“Vaktini hiç boş geçirmiyordu”
Zernabad suyu başında, eskiden çok sık ağaçlık vardı. Ağaçlar budanmamış olduğundan 

dallar birbirine girmişti. Dalların üzerine Üstad’ın çıkıp oturacağı bir köşk yapmıştık. Biz tale-
beler aşağıda kalıyorduk. Üstad akşamları da, ağaçtaki yerinde kalıyordu. Ben şahid olduğum 
kadarıyla, hiç boş vaktini görmüyordum. Daima bir işle meşgul oluyordu. Ya okuyor, ya dua 
ediyor, ya namaz kılıyor, mutlaka bir meşguliyeti oluyordu. Yalnız misafirler geldiği zaman on-
larla sohbet edip, alâkadar oluyordu. (Molla Hamid Ekinci, Son şahitler, c.1)

Hem Üstadımız, taharet ve nezafet-i şer’iyeye son derece riayet eder, her zaman abdest-
li olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez. Ya Risale-i Nur telifiyle veya tashihiyle 
meşgul veya Münâcât-ı Cevşeniyeyi kıraat ve secdegâh-ı ubudiyete kaim veya tefekkür-ü âlâ-i 
İlâhî bahrine müstağrak bulunurdu. Ekseriyetle, yaz zamanı şehre uzak ormanlık dağ vardı. 
Üstadımızla oraya giderdik. Yolda, hem Risale-i Nur tashih ederler, hem bu âciz talebelerinin 
okudukları risaleye dikkat ederler ve tashih için hatâlarını söylerler veyahut eski müellefatın-
dan birisinden ders verirler, bu suretle yolda bile mübarek vaktini vazife ile geçirirlerdi. (Kas-
tamonu Lahikası, m.185)

“Bilsen gayret ne hayırlı bir iştir”
O kışı çok tatlı hatıralarla geçirdik. Baharda odun kırmış, camiye odun çekiyordum. Üstad 

da bana odun taşımak için yardım ediyordu. Kucağına bir demet alıp taşımaya baş- ladı. Ben 
Üstad’ın odun taşımasını istemedim. ‘Efendim, işte ben taşıyorum. Siz oturunuz’ dedim. Üstad 
cevaben aynen şunları söyledi: “Birader, gayretim, kabul etmiyor, sen çalışasın ben oturayım. 
Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir, ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin!’ (Molla Hamid 
Ekinci, Son şahitler, c.1)

 İslâm dini, büyükler için eğlenceyi çok dar kayıtlarla tecviz eder. Çünkü eğlence gaflet 
vesilesidir, ferdî mes’uliyetlerden bir nev’i kaçıştır. Eğlenceye dalan kişi, Allah’ın huzurunda bu-
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lunduğunu unutur, sorumluluk duygusunu kaybeder. Kendi üzerindeki kontrol ve murâkabe 
hâli ortadan kalkar.

Hâlbuki kâmil mü’min, her ânını, asıl gayesi olan rızayı ilâhîyi kazandıracak, maddî ve bil-
hassa mânevî kemâlatta yol aldıracak faydalı işler yapma gayreti içinde geçirmekle mükellef-
tir. Bu endişeyi zihninden çıkarmamak, bu gâye ile her an maddî veya mânevi bir şeyler istihsal 
etmek zorundadır. İşte eğlence, böylesi bir verimliliğe mânidir.

Eğlencenin hiçbir istihsal yönü yoktur. Zararı ise kesindir ve çeşidine göre farklı dereceler-
dedir. Öyle ise Kur’ ân-ı Kerîm’de “...sadece ibadet için yaratıldığı” (Zariyât: 56) belirtilen insanın, 
eğlence karşısındaki tepkisi, tıpkı Resulullah(a.s.v) gibi: “Oyun için yaratılmadık” demek olma-
lıdır. Nevevî, fazla gülmeye ve dolayısıyle kalbin kasâvetine sebebiyet vererek zikrullahtan ve 
dinin mühim mes’elelerini tefekkürden alıkoyacak kadar ifrat ve ısrarla devam edilen her eğ-
lencenin yasaklanmış olduğunu söyler.

İmam-ı Şafiî de “Eğlence dindâr ve mürüvvet sahibi kimselerin işi olmamalı” der.
Hz.Peygamber(a.s.v) meşru eğlencenin hududunu şöyle tayin eder: “Allah’ı zikretmek mak-

sadıyla yapılmayan her şey(meşru olmayan) bir oyun ve eğlenceden ibarettir; ancak dört şey bun-
dan müstesnadır: 1- Kişinin ehliyle mülâtefesi, 2- Kişinin iki hedef arasında yürümesi, 3- Kişinin atı-
nı te’dib etmesi, 4- Kişinin yüzme ta’limi yapması. Zira bunlar haktandır.” (Kütüb-ü Sitte, c.12, 4329)

 Yasak Oyun ve Eğlenceler:
Dinimiz, meşru olmayan her çeşit eğlenceyi mutlak bir ifade ile yasaklamakla kalmaz; bazı 

oyun çeşitlerini ismen zikrederek şiddetle yasaklar. Günümüzde bile hâlen kendilerine veya 
çok sayıda benzerlerine rastlanan bu oyun çeşitlerini belirtebiliriz:

1.Kumar oyunları: Her çeşit kumar oyunu kesinlikle haramdır. Bunlar Kur’ân-ı Kerim’de 
puta tapmakla bir tutularak şeytan işi bir pislik olarak tavsif edilmiştir. (Maide, 90). Kumar, ka-
zanan tarafın kaybeden taraftan bir şey alması şartı koşulan her çeşit oyundur. Zamanımızda 
oynanan çeşitli Piyangolar(Toto, Loto, İddaa vb.), kâğıt ve zar oyunları, yarışlar... İslâm’ın yasak-
ladığı “kumar” sınıfına girer.

Acaba bu derece belâhet olur mu ki, senin aklın sana nasıl fetvâ veriyor? Yarı malını, bin 
adam iştirak eden bir piyango kumarına atarsın. Hâlbuki o kumarda, bin ihtimalden bir ihti-
malle, belki bin lirayı kazanabilirsin. (Nurun ilk kapısı, 5.Ders)

2.Tavla; Hz.Peygamber(a.s.v), kendi devrinde bilinen “tavla”yı açık bir ifade ile yasaklamış-
tır: “Nerd (tavla) oynayan kimse mutlaka Allah ve Resulü’ne isyan etmiştir”, “Tavla oynayan, elini 
domuz etine ve kanına batırmış gibidir.” (Müslim, Şi’r 10)

3.Satranç hakkında (eğer araya kumar sokulmamışsa) umumiyetle “haram değil” denmiş-
tir. Ancak mekruh olduğunda ihtilaf edilmez. İmam Malik ve Ahmed İbnu Hanbel satranca 
“haram” demiştir. Hatta Malik: “Satranç tavladan da beter ve hayır yapmaktan daha çok oyala-
yıcıdır.” demiştir. (Kütüb-ü Sitte, c.15, 5337)

4.Hayvanlarla Oynamak; Bu, bazı hayvanları tahrik edip dövüştürmek şeklinde olduğu 
gibi, yarıştırma yâda eğlence olsun diye avlanma şeklinde de olabilir.

Şerid İbnu Süveyd(r.a) anlatıyor: “Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıya-
met günü, o kuş, sesini yükselterek Allah’a şöyle seslenir: “Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, 
bir menfaat için öldürmedi.” (Nesâî, Dahaya 42)

Resulullah(a.s.v) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. “Bir şey-
tan bir şeytaneyi takip ediyor!” buyurdular. (Ebu Davud, Edeb 65)

İbnu Abbas(r.a) anlatıyor: “Resulullah(a.s.v) dövüştürmek için hayvanların arasını kızıştırmayı 
yasakladı.” (Ebu Davud, Cihad 56)
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5.İçkili, Kadınlı, Çalgılı Eğlenceler: Bu çeşit eğlenceler, az olsun çok olsun, hangi fırsat ve 
zamanda olursa olsun kesinlikle haramdır. Dinimiz, düğün ve bayramlarda ölçülü şekilde eğ-
lenerek neş’e izhârını tecviz etmiş olmasına rağmen bu müsaadeyi haram şeylere tevessül et-
memek şartıyla kayıtlamıştır: “Ümmetimden bir grup, yeme, içme, malayâniyât ve eğlence ile 
geceyi geçirir. Sonra maymunlar ve hınzırlar olarak sabaha ulaşır. Onlardan bir mahalleye bir 
rüzgâr estirirler de bu rüzgâr, içkileri helâl addetmeleri, çalgılar kullanıp şarkıcı kızlar tutmaları 
sebebiyle öncekilerin helâk oldukları gibi, bunları da helâk eder.” (Kütüb-ü Sitte, c.12, 4329)

6.Sportif oyunlarda niyet esas olmakla birlikte meşruiyet hududları dışına çıkmamalıdır. 
Kılık kıyafet yönünden itidali korumak, dürüstlükten ayrılmamak, gayr-i ahlâkî davranışlarda 
bulunmamak, hiçbir surette kumar ve diğer çeşit menhiyatı oyuna sokmamak, onları yapar-
ken dini vecibeleri ihmal etmemek, zamanı öldürmemek gibi kayıtlar bu çeşit oyunların meş-
ruiyet şartlarıdır.

Ebû Dâvud şârihi Hattâbî; “Bazı âlimler, harp ahvali ve düşmanın hilesi üzerinde düşünceye 
sevkedeceği zannıyla satranç oyununa ruhsat verdiler” dedikten sonra, bununla kumara yer 
vermeden oynansa bile, oynayanların birçoğu namazı vaktinde tehir etmeye, birçoğu da di-
linden kötü söz eksik etmemeye mütemâyil olduklarından, bununla iştigal edenlerin mürüv-
vetlerini kaybedeceklerini, binâenaleyh şehâdetlerinin makbul olmayacağını söyler. (Kütüb-ü 
Sitte, c.12, 4329)

 Herbir insanda herbir latîfenin ayrı ayrı vazife-i ubûdiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, 
elemleri var. (Sözler, 23.Söz, 2.Mebhas, 2.Nükte) Ve o insandaki pek kesretli âlât ve cihâzâtın 
herbirisinin ayrı ayrı hizmeti, ubûdiyeti olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfâtı 
vardır. (Sözler, 32.Söz, 4.Nükte)

Şükr-ü Örfinin tarifi şöyledir: Cenab-ı Hakk’ın kendi abdine in’am eylediği kulak, burun ve 
göz gibi bütün a’zaları yaratıldıkları hikmet ve gayesine göre sarf eylemektir.

Yani: İbadet cihetinde her birisini Allah’ın emreylediği tarzda çalıştırmaktır. (İşaret-ül İ’caz, 
Fatiha Suresi)

Meselâ, kulak, sadâların envâlarını, latîf nağmelerini ve mesmuat âleminde Cenâb-ı Hakkın 
letâif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubûdiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükâfâtı var. (Sözler, 
32.Söz, 4.Nükte)

Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî nidaları işitir. 
Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder.

Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na’ralarını, denizlerin 
dalgalarının nağamatını ve hâkeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev’den Rabbanî kelâmları ve 
ulvî tesbihatı işitir.

Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalb-
lere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba’ ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, 
pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.

Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî yüksek savtlardan mahrum kalır. 
Ve o lezzetleri îras eden âvâzlar, matem seslerine inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, 
ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin âdemiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbet-
ler hâsıl olur. Zira Küfür sebebiyle insanların kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine 
ayette işaret edilmiştir. (İşaret-ül İ’caz, Bakara Suresi)

 Müzik, Çalgı aletleri ve Şarkı meselesi, asrımızın fehmine uygun olarak Risale-i nurda 
halledilmiş, vuzuha kavuşturulmuştur.

Şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları 
îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şe-
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riatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. (İşaret-ül 
İ’caz, Bakara Suresi)

Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. Bâzı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye 
izin verip.. Demek hüzn-ü Kur’anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez. Eğer hüzn-ü yetîmî 
veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez.

Üstad Hazretlerinden bu mes’eleyle alakalı iki hatıra nakledelim…
Birincisi: Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir ak-

şam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben, hiddet 
ettim, çıktım. Gördüm ki, hilâf-ı âdet, Ömer’dir. Ben de hilâf-ı âdet bir tokat vurdum. Birden, 
sabahleyin hilâf-ı âdet olarak Ömer başka hapse gönderildi.

İkincisi: Hamza namında, on altı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, başkalarının 
da iştahlarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim: “Böyle yapma, tokat yiyeceksin.” Birden, 
ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti. (Şualar, 13.Şua)

 Küfran-ı nimetin en azîmi ve Cenab-ı Hakk’ın a’lâ ve nimetlerine karşı tekzibin en şid-
detlisi budur ki: Göz ve kulak gibi hem kendisine, hem başkasına âmm olan veya nur ve nar 
gibi devamlı ve istimrarlı bulunan veya su ve hava gibi ihata ile her yeri dolduran nimetler gibi 
azim niam-ı İlahiyeye karşı şükür etmemezliktir.

Belki adam, başka insanlarda olmayıp, yalnız kendisine has olan veya onun üstünde yeni-
den yeniye tazelenip gelen; veyahutta nâdir hacetler için ender bulunan nimetler için Allah’a 
şükredebiliyor.

Hâlbuki her zaman devam eden umumî ve devamlı nimetler, nimetlerin en a’zamı ve en 
etemmidirler. Ve umuma şamil olan nimetler, onun kemal-i ehemmiyetine delâlet eder. Hem 
devamlı ve istimrarlı olan bir nimet, onun çok kıymettarlığına delildir ve öyle olması lâzımdır. 
(Mesnevi-i Nuriye, Şule)

Cenâb-ı Hakkın insana verdiği nimetler, ister âfâkî olsun, ister enfüsî olsun, bazı şerait altın-
da insana gelip vusul buluyor.

Meselâ, ziya, hava, gıda, savt ve sadâ gibi nimetlerden insanın istifade edebilmesi, ancak 
göz, kulak, ağız, burun gibi vesaitin açılmasıyla olur. Bu vesait, Allah’ın halk ve icadıyla olur. 
İnsanın eli, kesb ve ihtiyarında yalnız o vesaiti açmaktır.

Binaenaleyh, o nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin. An-
cak Mün’im-i Hakikînin kastıyla gelir, insan da ihtiyariyle alır. Sonra ihtiyaca göre in’am edenin 
iradesiyle bedeninde intişar eder. (Mesnevi-i Nuriye, Hubab)

 Yüce dinimiz İslam, istikamet üzere kalmak(ifrat ve tefritten sakınmak) şartıyla mizah 
ve şakalaşmaya da yer verir. İslamî ölçüleri korumak kaydıyla yer verilen şaka ve mizah hem 
dinlendirici olur, hem de insanlar arasında muhabbet ve sevginin artmasına vesile olur.

Şakaya yer vermemek ciddiyet olarak ifade edilirse de, her şeyin fazlası ifrattır ve hoş karşı-
lanmaz. Yani somurtkanlar fazla sevilmez. Az ve yerinde olan şakayı Efendimizde(s.a.v) tasvip 
etmişlerdir. Zira Şakalaşmak sünnettir. Ancak, şakaların devamlı yapılmasından sakınmak ge-
rekir. Bir kısım mübahlar vardır ki, onlara devam edildiği takdirde günaha dönebilirler.

Resulullah’ın(aleyhissalâtu vesselâm) hayatında sıkça şakaya rastlanır. Hatta Hz.Enes(r.a):
“Resulullah, çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı” der. Esasen fıtrattan gelen bir 

mizac olan şakacılığa Resulullah(s.a.v) müdahale etmemiş, bazı kayıtlar beyan etmiştir. Şakacılığı 
ile en ziyade meşhur olan Nuayman(radıyallahu anh) Resulullah’a bile şaka yapmıştır. Resulullah 
Nuayman’ı hep gülerek karşılar ve ona hiç kızmazmış. Hatta onunla karşılaşınca kendini gülmek-
ten alamazmış. (Kütüb-ü Sitte, c.15, Mizah ve Şakalaşma Bölümü)
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Efendimizden(s.a.v) birkaç Latife (şaka):
Peygamber efendimiz(s.a.v) ile Hz.Ali efendimiz(r.a) oturmuşlar zeytin yemekteydiler. Bir 

ara Hz.Ali efendimiz(r.a), yemiş olduğu zeytin çekirdeklerini, Peygamber efendimize (s.a.v) 
fark ettirmeden, önüne doğru kaydırıverir, sonra da; Ya Resulallah! Bakıyorum da ne kadar çok 
zeytin yemişsiniz deyince; Efendimiz de (s.a.v), Ya Ali sen daha çok acıkmış olmalısın, zira zey-
tinleri çekirdekleriyle beraber yemişsin... (Efendimizin(s.a.v) Sünnetleri, Yusuf Banuşoğlu, 190)

Hz.Enes (r.a) anlatıyor: Bir adam Aleyhissalâtu vesselâm’a gelerek: “Ey ALLAH’ın Resulü! 
Beni bir deveye bindir!” dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: “Ben seni devenin yavrusuna bin-
direceğim!” dedi. Adam: “Ey ALLAH’ın Resulü, ben deve yavrusunu ne yapayım ona binilmez 
ki!” deyince Aleyhissalâtu vesselâm “Acaba deveyi deveden başka bir mahlûk mu doğurur?” 
buyurdular. (Tirmizî, Birr 57; Ebu Davud, Edeb 92)

Efendimiz(s.a.v), Huzurundaki ashabına “Yaşlılar cennete girmez” buyurunca, meclisteki 
yaşlı kadın oldukça tasalanmıştı. Bunun üzerine Efendimiz(s.a.v) Cennete girenlerin hep genç 
yaşta olacağı hakikatini açıklayıp latifesini noktaladı. (Tarikat-i Muhammediye Şerhi Berika, c.4, 
sh.18)

Efendimiz(s.a.v), Enes bin Mâlik’e hitaben “Ey iki kulaklı” diye seslenmiş ve bu mizahında 
Hz.Enes’i, dinî konuşmaları dinlemedeki dikkati ve verilen emirleri anlama ve uygulamadaki 
hassasiyeti ile övmüştür. (Tarikat-i Muhammediye Şerhi Berika, c.4, sh.19)

Ümmü Eymen(r.a) Efendimize(s.a.v) gelerek “Kocam sizi davet ediyor.” dedi. Efendi-
miz(s.a.v) zarif bir mizahta bulunarak ona “Kocanız kim? Şu iki gözünde beyazlık bulunan 
mıdır?” diye sordu. Kadıncağız “Hayır, onun gözünde beyazlık yoktur.” diye cevap verdi. Pey-
gamberimiz(s.a.v) bunun üzerine “a kadın, hiç kimse yoktur ki gözünde beyazlık bulunmasın.” 
buyurarak latifesini izah etti. (Efendimizin Sünnetleri, Yusuf Banuşoğlu, 190)

Saadet asrında, bir Ramazan günü Kâinatın Efendisi(s.a.v) ve halka halka sahabi Ezanı 
bekliyorlardı. Allahın arslanı ve evliyalar sultanı Hz.Ali(r.a) karpuz kesiyordu. Nebiyyi Muhte-
rem(s.a.v) buyurdular ki; “Ne duruyorsun Ya Ali! Yesene?” Bunun üzerine Hz.Ali(r.a) hiç tereddüt 
etmeden bir dilim karpuzu ağzına götürdü. Efendimiz(s.a.v) yine buyurdu; “Oruç değilmisin Ya 
Ali?” Hz.Ali cevaben “Ey Allahın Resulü! Canım sana feda olsun. Tut dediniz oruç tuttum, ye 
derseniz derhal yerim. Zira sahib-i şeriat sizsiniz.” (Efendimizin Sünnetleri, Yusuf Banuşoğlu, 190)

Bediüzzaman Hazretlerinden mevzu ile alakadar birkaç lâtife nakledelim;
Zamanın Siverek Mebusu Yüzbaşı Abdülgani Ensarî ile Bediüzzaman arasında o günlere 

ait şöyle bir lâtife cereyan eder: 3 Temmuz 1922 Perşembe günü Kurban Bayramı arifesinde 
Bediüzzaman, Ensarî’ye: “Ensari! Yarın Said’in başını kesecekler” der. Ensari de bu cümledeki 
inceliği ve tevriyeyi anlayamaz ve “Nasıl olur efendim?” diye telâş eder.

Bediüzzaman bu lâtifeyi ona şu şekilde izah eder: “Said kelimesinden ‘sin’ harfi kaldırılsa, 
yani baş harfi olan ‘sin’ kesilirse, geriye ‘iyd’ kalır ki, o da ‘bayram’ demektir. Yarın Kurban Bayra-
mıdır.” (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman said NURSİ, syf.258)

Barla’da, Çam dağlarında, Yabani ve iri bir sivrisinek, Ceylân ağabeyin eline konmuş,
Kanını emiyormuş... Bunu farkeden ağabey, elindeki makasla, Sineğin ayağını kesmeye 

çalışıyormuş... Üstad: “Keçeli ne yapıyorsun?” diye sormuş... Ceylan ağabey; “Kısas yapıyorum 
Üstadım” deyince Üstad: “O da seni, hacamat yapıyor” diyerek latifede bulunmuş... (Son Şahit-
ler, Ceylan Çalışkan, c.2)

Kır gezilerinden birinde, Üstad ve Ceylan ağabey, Koyun ve kuzuların yanından geçerken, 
Asrın adamı, Ceylan ağabeye takılarak; “Ceylan! Sana bir koyun alacağım, bir de nine alaca-
ğım. Nine koyunu sağar, sen de sütünü içersin.” der. Ceylan ağabeyin cevabı gecikmez: “Nine 
ihtiyardır, bu işleri yapamaz Üstadım!” diye cevap vererek, Üstadın latifesine, Onu tebessüme 
getirerek, cevap verir...
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Isparta’dan bir ağabey, bağından bir sepet üzüm getirmiştir. Üstad hediye kabul etmedi-
ğinden, üzümlerin ücretini vermiştir. Odasında, karyolanın karşısında, kapı ile pencere arasın-
da, gerili bir ip vardır. Bu bir sepet üzümü, tefekkür etmek amacıyla, Zübeyir ağabey vasıtasıy-
la, o ipe astırır…

Birkaç günün ardından, güzel bir dersin sonunda, Ceylan ağabey, üzümlere bakarak: “Üs-
tadım, bu üzümler, burada durup ne olacak?’ diye cesaretle sorgular... Üstad da Onu: “Keçeli! 
O üzümler, orada öylece duracak. Onlardan almak yasak. Siz ancak yere düşenlerden alabilir-
siniz!’ diye cevaplar... Ceylan ağabey meseleyi anlar... İpin yanına gidip, hızlıca sallar... Üzümler 
tek tek etrafa dağılır... Böylece yere düşenleri, toplamaya başlar... Üstad, “Keçeli ne yapıyor-
sun?” diye sorarak, durumu anlamaya çalışır... Ceylan ağabey sakince başını kaldırır: “Üstadım, 
siz, yere düşenleri alacaksınız demediniz mi? Bende öyle yapıyorum!” diye üstadın sorusunu 
cevaplar... Bu cevap, Üstadın çok hoşuna gider ve tebessüm etmeye başlar...

Yine bir gün, Ceylân Çalışkan’ın amcası oğlu Zeki Çalışkan, Ceylân çalışkan’ın üvey kardeşi 
Sadık Çalışkan ile reyahin çiçekleri toplamış, Keçili köyü civarında üstada götürmek, hem de 
orada top oynamak için, yol kenarından giderken Üstad faytonda, Ceylân Çalışkan ise araba-
nın atını sürmekte iken, yol kenarında giden kardeşini ve amcaoğlunu görmüş. Arabayı dur-
durarak, iki çocuğu da arabaya almışlar. Utanarak topu arkalarına saklamak istemişler. Bu es-
nada Üstad “Bu nedir?” diye topu sormuş. Zeki Çalışkan utanç içinde cevap verememiş, sadece 
ve sessizce, suçluluk psikolojisi içinde “Top!” diyebilmiş. Üstad ise “Bu ne işe yarar?” deyince 
Zeki Çalışkan daha da utanmış, ama yine Ceylân Çalışkan imdada yetişerek, topu tarif etmeye 
başlamıştı: “Üstadım, bu topu atarlar, tekrar yakalamak için peşinden koşarlar” deyince Üstad 
“Fesübhanallah” diye tebessümle karşılamış. (Son Şahitler, Ceylan Çalışkan, c.2)

 Güldürmek ve eğlendirmek kasdıyla, İnsan şahsiyetini ve onurunu rencide edici alaycı 
sözlü şaka ve davranışlardan kaçınmak gerekir.

Şakanın eziyet, sıkıntı verici ve rahatsız edici olanı yasaktır. Her işte olduğu gibi şakada da 
aşırı gitmemelidir. El şakaları ve öldürtücü, yaralayıcı aletlerle yapılan şakalar tehlikeli olabile-
ceğinden yasaklanmıştır.

İbnu Ebi Leyla anlatıyor: Resulullah(s.a.v) ve bazı sahabiler bir sefer yürüyüşünde idiler. Bir 
konaklama sırasında içlerinden biri uyurken, arkadaşı gidip ipini alır. Uyanınca ipini bulama-
yan zat kaybettim diye çok korkar. Duruma muttali olan Aleyhissalâtu vesselâm: “Bir Müslü-
mana bir başka Müslümanı korkutmak helal olmaz!” buyurdular. (Ebu Davud, Edeb 93)

Başka hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular:
“Kardeşinle münakaşa etme, alaya alarak onunla şakalaşma.” (Kütüb-ü Sitte, c.15, Mizah ve 

Şakalaşma Bölümü)
“Her kim kardeşine, isterse ana baba da olsa, korkutmak üzere demirle işaret ederse, onu bırak-

mayana kadar melekler o kimseye lanet ederler. “ (Riyâzu’s-Salihîn, c.III, 293)
“Sakın sizden biriniz kardeşine silah ile işaret etmesin. Çünkü işaret eden kimse bilmez ki belki 

Şeytan o silahı elinden kaydırır, işaret edilen adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura 
yuvarlanır.” (Riyâzu’s-Salihîn, c.III, 293)

 Şaka bile olsa yalan söylemeyi, Nebevi irşad nehyetmektedir. Aleyhissalâtu vesselâm, 
Cenab-ı Hak tarafından, gerek sözleri ve gerekse davranışları hususunda hatadan korunmuş 
olma keyfiyetine istinaden, şaka sırasında da haktan, doğru söylemekten uzak olmayacağını 
belirtmiştir.

Öyleyse, Resulullah’ın(s.a.v) yalan ile şakalaşmayı yasaklaması, şaka sırasında insanların bu 
kizbe, hataya düşme ihtimaline binaendir. Çünkü sapmalara karşı bir garantileri mevcut de-
ğildir.
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Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Ashabtan bir kısmı: “Ey Allah’ın Resûlü! Sen bize şaka yapı-
yorsun!” demişlerdi. “Şurası muhakkak ki şaka da bile olsa ben sadece hakkı söylerim!” buyur-
dular. ([Tirmizî, Birr 57)

Ebu Ümame(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı 
terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terke-
dene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü 
garanti ediyorum.” (Ebu Davud, Edeb 7)

Allah Resulü(s.a.v) başka bir hadislerinde ise şöyle buyurdu: “İnsanları güldürmek için ya-
lan yanlış konuşan kimsenin vay hâline!” (Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizî, Zühd 10)

 Gülümsemek, güler yüzlü olmak ve ölçülü gülmek sünnettir. Bu tür davranış ve fiiller; 
kalbe hayat, ruha huzur verir. İnsanları kaynaştırır, insanlar arasında güven, sıcaklık ve yakın-
laşma meydana getirir. Dostlukları arttırır, düşmanlıkları öldürür, husûmeti kırar. Kırgınlıkları 
önleyerek, şeytandan gelen kini, nefreti, öfkeyi, kızgınlığı, küskünlüğü söndürür ve yok eder. 
Ayrıca bu fiillerde sadaka sevabı da vardır.

Resûl-i Ekrem(a.s.v) genellikle beşûş çehreli, güleç yüzlü, insanların en mütebessimi idi. 
Yani o, en sıkıntılı anlarında bile umumiyetle üzüntülerini belli etmez ve somurtarak yanın-
dakilere hüzün verecek bir tavır sergilemezdi. Bilhassa çok sevdiği kimselerle karşılaştığında 
tebessümü bir kat daha artardı. (Tirmizî, Menâkıb 10; Ebû Dâvûd, İstiska 2)

Efendimiz(s.a.v) mevzu ile alakalı müteaddit hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlâk; 
güler yüzlü olmak, hayırlı işlerde el açıklığı, bir de kimseye eziyet etmemektir.” (el-Askalâni, Bulu-
ğu’l-Meram Trc. A.Davudoğlu, c.IV, syf.321)

“Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önle-
mek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi 
çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır.” (Tirmizi)

“Allah, yumuşak huylu ve güler yüzlü kimseyi sever.” (Câmiü’s-Sağîr, 2/503)
“Siz mallarınızla bütün insanları memnun edemezsiniz. Öyle ise, güler yüzlülüğünüz ve 

güzel huyunuzla onları memnun ediniz.” (Câmiü’s-Sağîr, 2/661)
“Allah, Müslüman kardeşine surat asan kimseye buğz eder.” (Câmiü’s-Sağîr, 2/500)
“Allah’tan kork ve hiçbir iyiliği küçümseme. Bu, su isteyen birisine kovandan su vermek 

veya Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak dahî olsa.” (Müslim, Birr 144)

 Çok gülmek, kahkahayla gülmek, yapmacık gülmek, boş yere gülmek, alay edici, in-
citici ve küçümseyici gülmek ve boş ve batıl bir şekilde güldürmek dinimizce yasaklanmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı örneklerden, insanın sevindirici bir haber, ilginç bir gelişme karşı-
sında gülmesinin tabii olduğu anlaşılmaktadır. (Kindî, Resâ’il, c.I, syf.126)

Güldürenin de ağlatanın da Allah olduğunu ifade eden âyet (Necm 53/43) hem gülme ve 
ağlamanın tabiiliğini, hem de aynı varlıkta zıt tabiatları yaratan kudretin büyüklüğünü be-
lirtmektedir. Gülmenin bir alay ve aşağılama ifadesi olduğuna işaret eden âyetler de vardır. 
Kur’ân, gereksiz gülmeye taraftar değildir. Zira Allah Teala(c.c) şöyle buyurur: “Ağlayacak yerde 
gülüyorsunuz!” (Mü’minûn 23/ 109-110; Zuhruf 43/47; Necm 53/ 59-60)

Dünyada müşrikler alaycı tavırlarla müminlere gülmüşlerdi; âhirette ise gülme sırası mü-
minlere gelecek (Mutaffifîn 83/29-36) ve o gün bazı yüzler gülerken bazı yüzleri keder kapla-
yacaktır. (Abese 80/38-41)

 Başkasını küçük düşürücü ve alay edici olmamak ve ölçüsüz olmamak kaydıyla ise nor-
mal gülmeler mubahtır.
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Ancak katıla katıla gülmek, güldürmeyi meslek edinerek bunun için saatlerce program 
yapmak gibi aşırı tavırlar uygun değildir. Zîra aşırı gülmek şakacılığın, nüktedanlığın veya gü-
ler yüzlü olmanın değil, Allâh’tan gâfil olmanın bir netîcesi olabilir.

İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah sever. Bir gülme vardır ki, Allah gazap eder.
Allah’ın sevdiği gülme şudur; kişi görmeyi arzuladığı bir din kardeşiyle karşılaşır ve onu 

gördüğünden dolayı sevinir.
Allah’ın gazap ettiği gülme ise; kişi incitici, eziyet verici, küçük düşürücü, alay edici, kaba 

veya batıl bir sözü hem gülmek ve hem de başkalarını güldürmek amacıyla söyler. Bu yüzden 
yetmiş kat Cehennem uçurumundan aşağı yuvarlanır. (Câmiü’s-Sağîr, 3/1149)

 Gülme, insana has bir davranış olarak aynı zamanda insan karakterini belirleyici bir 
nitelik ve beşerî ilişkilerde sıkça görülen bir tavır olmasından dolayı İslâm ahlakıyla ilgili kay-
naklar bu kavramı inceleme konusu yapmıştır.

Hz.Peygamber’in(s.a.v) nükteli sözler, ilginç çelişkiler, sürpriz gelişmeler ve diğer bazı hare-
ketler karşısında tebessüm ettiğine ve güldüğüne dair hadisler vardır. Mevzu ile alakalı uyarıcı 
bu hadisler ise şöyledir:

“Haramlardan sakın ki, insanların en abidi olasın. Allah’ın taksimine razı ol ki, halkın en zen-
gini olasın. Komşuna iyilik yap ki, kâmil mü’min olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki, 
halis Müslüman olasın. Bir de sakın çok gülme. Zira fazla gülmek, kalbi öldürür.” (Ramûz, c.1/13–7)

“Az gül. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür, katılaştırır.” (Tirmizî, Zühd 2)
“Siz benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yüksek dağlara çıkar, sızlanarak Al-

lah’a yalvarırdınız. Çünkü kurtulup kurtulamayacağınızı bilemiyorsunuz.” (Câmiü’s- Sağîr, 4/1427)
“Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak Cehennem ateşine girer.” (Câmiü’s-Sağîr, 4/1534)
“Ölüm kendisini kovaladığı halde, dünyayı kovalayan kimseye şaşarım. Kendisinden gafil 

olunmadığı halde, gaflete dalan kimseye şaşarım. Allah kendisinden râzı mıdır, kızgın mıdır bil-
mediği halde kahkahayla gülen adama şaşarım.” (Câmiü’s-Sağîr, 3/1174)

“Bana az önce şu duvarın kenarında Cennet ve Cehennem gösterildi. Hayrın yapılmasının ve 
şerden kaçınılmasının önemli sonuçları olduğunu bu günkü kadar görmedim. Eğer benim bildiği-
mi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.” (Buhârî, Salât 51)

“Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, şaşkınlık yaşamadan yapmacık olarak gülmek, 
musîbet ânında feryad etmek, nîmet ânında gayr-ı meşrû şekilde çalgı çalmak Allah katında bü-
yük gazaba sebep olan şeylerdendir.” (Câmiü’s-Sağîr, 3/1313)
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Okuma Parçası 
“Helal Dairesi”

İnsanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi 
edilmiş. Eğer insan, şu dar âlem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihâzât-ı mânevi-
yesini nefsin hevesâtına sarf etse; bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, kısa bir ömürde, 
dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek, mes’uliyet-i mâneviyeyi bedbaht 
ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir.

Eğer o istidat çekirdeğini İslâmiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında 
terbiye ederek, evâmir-i Kur’âniyeyi imtisal edip cihâzât-ı mâneviyesini hakikî gayelerine tev-
cih etse; elbette âlem-i misal ve berzahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennette 
hadsiz kemâlât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bâkiyenin ve bir hakikat-i daimenin 
cihâzâtına cami, kıymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kâinatın müba-
rek ve münevver bir meyvesi olacaktır.

Evet, hakikî terakki ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sair kuvvelerin ha-
yat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyetle meşgul 
olmaktadır. Yoksa, ehl-i dalâletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün incelikleri-
ne girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflîsini tatmak için bütün letâifini ve kalb ve 
aklını nefs-i emmâreye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur.

Şu hakikati, bir vakıa-i hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki: Ben büyük bir şehre 
giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum; gayet 
şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celb eder, herkesi eğlendirir bir cazibe- darlık vardı. 
Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, itle oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. 
Hanımlar yabanî gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını 
tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anla-
dım ki, o koca sarayın içerisi bom boş, hep nazik vazifeler muattal kalmış, ahlâkları sukut etmiş 
ki, kapıda bu sureti almışlardır.

Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda uzanmış vefadar bir 
it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim, niçin o öyle, bu böyle? 
İçeriye girdim. Baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde, ayrı ayrı nazik vazifelerle saray 
ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki 
dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet lâtif san’atlar, güzel na-
kışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatini temin 
için ve kendi kemâlâtı ve terakkiyâtı için, kendine has ve ulvî vazifelerle iştigal ediyor gördüm. 
Ben onlara görünmediğim için, yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım, baktım. O şehrin 
her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum. Dediler: “O kapısı şenlik ve içi boş saraylar, kâ-
firlerin ileri gelenlerinindir ve ehl-i dalâletindir. Diğerleri, namuslu Müslüman büyüklerinindir.”

İşte, o vakıa-i hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayır etsin.
İşte, o şehir ise, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O sarayla-

rın herbirisi birer insandır. O saray ehli ise, insandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve 
nefis ve hevâ ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir.

Herbir insanda herbir lâtifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri 
var. Nefis ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek 
letâifi nefis ve hevâya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, 
terakki değildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. (Sözler, 23.Söz)



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli | 185 

KABİR ZİYARETİ VE TAZİYE ADABI

Lezzetleri, tahrib edip acılaştıran ölümü,  
çok zikrediniz..! (Lem’alar, 21.Lem’a)

Ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir; bu itibarla nimet sayılabilir.  
Çünki nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vâcibin mukaddemesi, 

vâcib; haramın mukaddemesi, haramdır.
Sâniyen: Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak 

gibidir. Binaenaleyh ruh, cesed kafesinden çıkarsa necat bulur.
Sâlisen: Ölüm olmasaydı, küre-i Arz nev’-i beşeri istiab edemezdi ve nev’-i 

beşer müdhiş perişaniyetlere maruz kalırdı.
Râbian: İhtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki, tekâlif-i 

hayatiyeye kadir olamaz, daima ölümünü isterler.
İşte bunun için, ölüm nimettir.

(İşaret-ül İcaz, Bakara Suresi, 3.Mesele)

 İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir.
Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevkeden, tul-i emel olduğu gibi; riyadan nefret 

veren ve ihlâsı kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: Ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu 
mülahaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır.

Evet, ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur’an-ı Hakîm’in

َميُِّتوَن  َوِانَـُّهْم  َميٌِّت  ِانََّك  اْلَمْوِت ٭  َذائَِقُة  نـَْفٍس   gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i ُكلُّ 
mevti sülûklarında esas tutmuşlar; tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile 
izale etmişler. Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve 
yıkanıyor, kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan 
müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer.

Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadîste اَْكِثُروا ِذْكَر َهاِدِم اللَّذَّاِت -ev kema kal- yani “Lezzet-
leri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz!” diye bu rabıtayı ders veriyor.

Fakat mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki hakikat olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarîkat gibi 
farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur değiliz. Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor.
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Belki akibeti düşünmek suretinde, müstakbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat 
noktasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır.

Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan 
kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür 
tarafa gitse, asrının ölümünü de görür; daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de 
müşahede eder, ihlâs-ı etemme yol açar. (Lem’alar, 21.Lem’a)

Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine 
ciddî çalışır. (Mektubat, 23.Mektub, 7.Sual)

 Can çekişme halinde(sekerat) olan bir hastanın yanında kelime-i tevhid, kelime-i şe-
hadet veya Yasin suresi gibi bazı aşirleri okuyarak telkinde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Telkin, onların telaffuz edilmesi suretiyle olur. Âlimler, hastaya “bunu söyle!” diye emretme-
mek gerektiğini, yanında söylemekle iktifa edilmesini tavsiye ederler. Telkin çok sık olmamalı-
dır. Bir kere söylendi mi hemen tekrar edilmemeli, araya başka bir kelam girmişse arkadan bir 
kere daha söylenmeli derler.

Evet, Kur’an okumak, En hastalıklı, az bir sözden müteezzî olan bir kulağa nâhoş gelmiyor, 
hoş geliyor. Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzeme-i Kur’ân, onun kulağında 
ve dimağında, aynen ağzında ve damağında mâ-i zemzem gibi leziz geliyor. (25.Söz)

Resulullah(a.s.v) buyurdular ki:“Ölülerinize(ölmek üzere olanlara) Lailahe illallah demeyi tel-
kin edin.” (Müslim, Cenaiz 1,2)

“Ölülerinize Yasin suresini okuyun.” (Ebu Davud, Cenaiz 24)

 Herhangi bir yakınımızın ölüm haberi alındığı zaman, rivayetlerde mervi olan duaları 
okumak sünnettir.

İbni Abbasın(r.a) rivayetine göre, Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: Ölüm bir korkudur, sabır işi-
dir. Sizden birinize, arkadaşının ölüm haberi gelince, şöyle desin; “înnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn 
ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn.” (Biz Allah´ın kullarıyız ve O´na varacağız ve Rabbîmize döne-
ceğiz. Allah´ım! Onu senin katında iyi kimseler arasında yaz ve onun kitabını en yükseklerdekiler 
arasında yap. Geride kalan ailesi içinde onun yerine geçecek kimse ver. Musibetine katlanma 
sevabından bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi fitneye düşürme.) (İbn-i Sünnî)

 Cenazenin üzerine ağlama, caiz olmakla birlikte, sesi yükselterek bağırıp çağırmak, çir-
kin sözler söyleyerek isyan etmemek ve ağıt yakmamak gerekir.

Nevevî, ölüye azab edilmesine sebep olan ağlamanın bağıra çağıra yapılan, yas tutulan ağ-
lama olup; sadece gözyaşı dökme suretindeki ağlamanın azaba sebep olmayacağı hususunda 
ulemanın icma ettiklerini söyler.

Bir kimse; uğradığı keder sebebiyle, cahiliye insanının yaptığı gibi vücudunun şurasına bu-
rasına vurarak kendi kendine eziyet vermeyi, üstünü başını yırtmayı, felaket, bela temennisi 
gibi şer’an caiz olmayan sözler sarfetmeyi yasaklamaktadır.

Hz.Enes (r.a) anlatıyor: Resûlullahla(aleyhissalâtu vesselâm) birlikte demirci Ebu Seyf ra-
dıyallahu anh’ın yanına girdik. O, Resûlullahın(aleyhissalâtu vesselâm) oğlu İbrahim’in sütba-
bası idi. Aleyhissalâtu vesselam oğlunu aldı, öptü ve kokladı. Daha sonra yanına tekrar girdik. 
İbrahim can çekişiyordu. Bu manzara karşısında Aleyhissalâtu vesselâm’ın gözlerinden yaş 
boşandı. Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anh: “Sen de mi ağlıyorsun ey Allah’ın Resûlü?” 
dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Ey İbnu Avf! Bu merhamettir!” buyurdu ve ağlamasına devam 
etti. Sonra şöyle söyledi: “Gözümüz yaş döker, kalbimiz hüzün çeker, fakat Rabbimizi razı et-
meyecek söz sarfetmeyiz. Ey İbrahim! Senin ayrılmandan bizler üzgünüz!” (Buhârî, Cenâiz 44; 
Müslim, Fezâil 62; Ebu Dâvud, Cenâiz 28)
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İbnu Mesud(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Izdırab ve matemi sebebiyle ya-
naklarını yolan, üst başını yırtıp dövünen, cahiliye duasıyla dua eden bizden değildir.” (Buhârî, Me-
nakıb 8; Müslim, İman 165; Tirmizî, Cenaiz 22; Nesâî, Cenaiz 19)

 Vefatından sonra Müslüman kardeşinin yıkanıp kefenlenmesi, mezar bulunması ve ye-
mek hazırlanması gibi işler ile ilgilenmelidir.

Âlimlerimiz, musibetli, meşguliyetli anlarda akraba ve komşuların yemek meselesinde or-
taklaşması gerektiğine hükmetmişlerdir. Bunun müddetinin bir gündüz bir gece olduğu be-
lirtilmiştir. Aliyyu’l-Kâri: “Çünkü hüzün, umumiyetle yemekten alıkoyacak derecede insanı bir 
gün meşgul eder. Ayrıca yapılan yemekten yemeleri için ısrar edilir” der.

İbnu’l-Hümam yakın komşu ve uzak akrabalara yemek hazırlamanın müstehab olduğu-
nu belirttikten sonra, cenaze evinin, gelenlere ziyafet vermesinin mekruh olduğunu belirtir. 
“Çünkü der, ziyafet sürur için teşri edilmiştir. Şürur(musibetler) için değil. Bu çok çirkin bir 
bid’adır.” (Kütüb-ü Sitte 5487)

Bir gazvede şehid olan Ca’ferin(r.a) ölüm haberi geldiği zaman, Resulullah(a.s.v): “Ca’fer ai-
lesi için yemek yapın! Çünkü onlara, onları meşgul eden haber(ölüm) geldi!” buyurdular. (Tirmizî, 
Cenaiz 21)

 Cenaze merasimine katılmak, Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir.
Cenaze namazına iştirak etmenin büyük sevabı vardır.
Cenaze namazını kıldıktan sonra, cenaze defn olununcaya kadar, defin mahallinde hazır 

bulunmanın sevabı da pek çoktur. Efendimiz(s.a.v) bu davranışı, “İki büyük dağ gibi sevap ka-
zanmakla” müjdelemiştir. (İslami Hayat, c.3/361)

Ebû Hüreyre’nin(r.a) rivayetine göre Efendimiz(s.a.v) bu haklar konusunda şöyle buyur-
maktadır. “Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: 1. Selam almak. 2. Hasta ziyaret 
etmek, 3.Cenazeye katılmak, 4. Davete icabet etmek, 5. Aksırınca teşmitte bulunmak.” (İslami 
Hayat, c.3/342)

 Cenazeyi kabre kadar taşımak, bir mü’mine yapılacak en son hizmetlerdendir. Bu taşı-
ma aynı zamanda bir ibadettir. Bilhassa namaz kılınan yerlerde, mezarlıkla namaz kılınan yerin 
yakınlığı durumlarında cenazeyi vasıta ile taşımak, bu ibadeti terk etmek olur.

Sünnet üzere, cenazeyi tabutun dört tarafından dört kişi tutarak taşır. Tabutun dört tara-
fından onar adım taşımak müstehaptır. Daha çok taşımanın sevabı da çoktur.

Önce cenaze sağ ön tarafından, sonra sağ arka tarafından taşınır. Sonra sol tarafına geçi-
lerek sol ön ve sol arka tarafından omuzlanır. Böylece her tarafından onar adım olmak üzere 
kırk adım taşınmış olur.

Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim cenaze-
yi takip eder ve üç kere taşırsa, ölen kardeşine karşı olan borcunu ödemiş olur.” (Tirmizî, Cenâiz 50)

 Cenazeyi takip edenler, yolda lüzumsuz lâkırdı etmezler. Yüksek sesle konuşmayıp, 
Ölümü ve ahireti düşünürler.

Cenazede “Allahü ekber, Allahü ekber, la ilahe illallahü vellahü ekber…” gibi tesbihleri sesli 
olarak söylemek mekruhtur, bid’attır. Sünnette öyle bir şey yoktur. Aksine, cenazede ibret der-
sini almaya yönelik olarak sükûnet, tefekkür esastır.

 Cenaze için çelenk göndermek bid’attir
Çelenk ölüye fayda sağlamaz. Asr-ı saadette hiçbir surette çelenk gibi şeylere yer verilme-

miştir. (Terbiyet’ül-Evlad, 2/992)
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 Cenazeyi defnetmekte acele edilmelidir.
Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Cena zede ça-

buk olun. Eğer sâlih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce 
sırtınızdan atmış olursunuz.” (Buharî, Cenaiz 52; Müslim, Cenaiz 51)

 Definden sonra, ölüler adına istiğfarda bulunmanın, onlara, sual sırasında Allah’ın me-
tanet bahşetmesini talep etmenin meşru ve caiz olduğunu, rivayetler ifade etmekle birlikte 
teşvik etmektedir.

Hz.Osman(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) ölünün defnini tamamlayınca, kabri üzerinde du-
rur ve: “Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret talep edin, onun için karşılaşacağı sorgulamada meta-
net dileyin. Zira şimdi ona hesap sorulacak!” buyururdu. (Ebu Davud, Cenaiz 73)

Hz.Ali(radıyallahu anh)’den anlatıldığına göre, bir ölünün defin işini tamamlayınca efendi-
miz (s.a.v) şöyle derdi: “Allahım, bu kulundur, sana gelmiştir. Sen ise yanına inilenin en hayırlısı-
sın. Ona mağfiret et, onun girdiği yeri(kabri) geniş kıl.” (Kütüb-ü Sitte 5474)

 Kabir ziyareti; bidayette, İslam’ın başında putperestliğin tesirini azaltmak için kabir zi-
yareti yasaklanmıştı. İslam kökleşip, iman kalplerde iyice yerleşince eski yasak kaldırıldı. Zira 
artık kabir- lere tapınmak mevzubahis olamazdı. Bundan dolayı kabirleri ziyaret etmek, erkek-
ler için müstehab olup, kadınlar için caizdir.

Büreyde(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ben sizi kabirleri ziyaretten men et-
miştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır.” (Müslim, Cenaiz 106; 
Ebu Davud, Cenaiz 81)

 Kabir ziyaretinin hem hayattakiler, hem de ölüler için faideleri bulunmakla birlikte teş-
vik konusu meşhur rivayetlerle sabittir.

Resulullah(s.a.v) Mekke seferi sırasında annesi Amine’nin kabrini ziyaret ederek ağlamış, 
etrafındakileri de ağlatmış ve müslümanların kabirleri ziyaretine de izin verilmişti. (İbn Mâce, 
Cenâiz 48; Müslim, Cenâiz 36; Ebû Dâvud, Cenâiz 77)

Bu meyanda olarak Kabir ziyaretinin bazı faidelerini hadislerin ışığında şöylece izah ede-
biliriz;

a) İnsana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar. (Müslim, Cenâiz 108; 
Tirmizî, Cenâiz 59)

b) İnsanı zühd ve takvaya yöneltir. Aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller. Kişiyi 
iyilik yapmaya yöneltir. (İbn Mâce, Cenâiz 47)

c) Salih kişilerin kabirlerini, özellikle Hz.Peygamber’in(s.a.v) kabrini ziyaret, ruhlara ferahlık 
sağlar ve yüce duyguların oluşmasına yardım eder.

 Hz.Peygamber’in(a.s.v) ve Allah’ın veli kullarının kabirlerini ziyaret için yolculuğa çık-
mak mendup olmakla birlikte; ziyaretlerine gidilen ehl-i kuburu(kabir ehli), kendi kendine 
medet verecek bir kudret ve tasarruf sahibi olarak düşünüp, âmiyane ve câhilâne takdis et-
mek, mezar ve türbelerine çul çaput bağlamak, mum yakmak, taşına toprağına yüz sürmek, 
dünyevi isteklerde bulunmak; mânasız ve lüzumsuz olmakla birlikte, aynı zamanda gizli şirke 
benzeyen haram bir tutum ve davranış mahiyeti de arzetmekte olup dinimizce yasaklanmıştır.

Hadîslerde bu cahilce anlayışlar men`edilmiştir. Bilhassa kadınların bu gibi hatâlı, İslâm`a 
uymayan âdetleri devam ettirip kabirlerde saçlarını yolup başlarını taşlara vurdukları, niyetle-
rindeki dünyevî maksadları yoluna koydurmak için ölüden medet ummak gibi fitnelere sebeb 
oldukları içindir ki, Peygamber Efendimiz: “Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin 
üzerine mescidler yapanlara, kandiller takanlara da lanet etsin.” buyurmuştur. (Tirmizî, Cenaiz 61)
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Bu lânete müstehak kadınlar, kabir ziyaretinde gereken âdâb ve erkânı bilmeyip fitnelere 
sebeb olan kadınlardır. Yoksa usûl ve kâidelerine riayet eden kadın-erkek herkes için, kabir 
ziyareti yapmak müstehaptır.

Mevzu hakkında biz de Üstadımızdan sorduk: “Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hayır 
kazanır. Acaba siz ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz?”

Cevaben Üstadımız dedi ki: “Bu dehşetli zamanda, eski zamandaki firavunların dünyevî şan 
ve şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerine çevirmeleri 
gibi, enaniyet ve benlik, verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları, mânâ-yı 
harfîden mânâ-yı ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî istikbalden ziyade dün-
yevî istikbali hayal edinmiş olmaları ile eski zamandaki lillâh için ziyarete mukabil, ehl-i dünya 
kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın dünyevî şan ve şerefine ziyade ehemmiyet verir.

Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur’daki âzamî ihlâsı kırmamak için ve o ihlâsın sır-
rıyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun, 
okudukları Fatihalar o ruha gider.” (Emirdağ Lahikası, M.114)

Dikkat edilirse, Üstad mezarının bilinmesini istemediğini vasiyet ettiği mektuplarda bazı 
gerekçelere bağlıyor. “Bu insanlar kabir ziyaretini bilmiyorlar, orada yatan insanı mazhar ye-
rine menba telakki ediyorlar!” gibi gerekçeler zikrettiği görülür. Bunu Asr-ı saadette Resul-i 
Ekrem’in (asm), kabir ziyaretlerini yasaklayıp, sonra izin vermesindeki sırra benzetebiliriz. Bu 
yasaklamadan maksatları, en başta tevhid akidesinin zedelenmemesi olsa gerektir.

Nitekim Üstadın naaşının Urfa Halilurrahman Dergâhına defninden sonra gelişen olaylar, 
bu gerçeği doğruluyor. Ağabeyler mezarın başında nöbet tutmalarına rağmen, gelen ziyaret-
çilerin kabrin toprağını avuçlayıp götürmeleri veya getirdikleri su kabını mezarın üzerine bir 
müddet beklettikten sonra alıp şifa olsun diye hastalarına içirmek üzere götürmeleri bilin-
mektedir.

Daha da garip olanı, vefatı üzerinden bir ay geçmesine rağmen, çeşitli yerlerden gelen 
bazı ziyaretçilerin, kabre yönelerek gıyabi cenaze namazı kalmalarıdır. Bunu gören bazı em-
niyet mensuplarının “Bunlar kabre tapıyorlar!” diye yorum yapmaları, elbette hayatını tevhid 
akidesine adamış bir Üstad için ne kadar rahatsız edici olduğu aşikârdır. Bütün bun- lar, kabrin 
gizli kalma gerekçelerinde Üstad’ın ne kadar haklı olduğunu anlatmaya yeter.

Ancak, kabir ziyareti mana-yı ismiden mana-yı harfi mertebesine çıkarsa, yani insanlar 
kabir ziyaretini şer’-i şerifteki usulüne uygun yapmayı öğrenir ve bu gibi olumsuz olaylara 
meydan verilmeyecek olursa, o zaman kabrin açığa çıkarılması ve ziyaret edilmesinden söz 
edilebilir.

 Kabir ziyaretinin amacı, ölüye dua ve istiğfar etmektir. Ölü için yapılan hayır ve hasena-
tın sevabı, sahih hadis ve icmâ delili ile sabittir ki, onlara ulaşır. Mezarları ziyarette, götürülecek 
hediye, dua ve istiğfardır.

Nitekim Peygamber Efendimiz(s.a.v): “Ölü, suda boğulmak üzere olup kurtulmak için yar-
dım bekleyen bir insan gibidir. Babasının, kardeşinin ve herhangi bir dostunun duasını bekler. 
Bu, onun nazarında bütün dünyadan kıymetli olur. Dirilerin ölülere hediyesi, dua ve istiğfar-
dır.” buyurarak bu gerçeği ifade etmiştir. (İhya, 4/876)

Boğulmak üzere olan bir dostuna, yakınına el uzatmanın değeri ne ise, mezardakileri ziya-
ret edip onlara dualar okumak, hayır ve hasenatlarla yardımlarına koşmak da odur.

Ne gariptir ki, bâzı kimseler her türlü hayır ve hasenattan mahrum kalmış ölüleri ziyaret 
ederken, onlara yardım niyetiyle değil, onlardan yardım görme maksadıyla ziyarete gider, ölü-
den menfaat ve medet bekler.
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Gerçi evliya kabirlerini ziyaret ve hürmet, İslâmî bir gelenek hâlini almıştır. Ancak bu ziya-
ret, sırf Cenâb-ı Hak hesabına, o kabir sahibi Allah’ın makbul bir kulu olduğuna binaen âhirette 
şefâatçı olması temennisiyle yapılmalıdır. Ancak böyle olursa türbe ziyâreti câiz ve meşrû olur.

 Ölü namına iyilik yapmak, sadakalar dağıtmak da câizdir. Ölü kendi adına yapılan iyilik-
lerden, hayır ve hasenatlardan memnun ve müstefîd olur.

Ashab bir gün Resûlüllah Efendimize şöyle bir soru sordular: “Yâ Resûlâllah, biz ölülerimiz 
için sadaka veriyoruz, dua ediyoruz. Bu ona erişir mi?” Resûlüllah Efendimiz şu mânidar cevabı 
verir: “Evet, erişir. Onlar onunla sevinirler. Tıpkı birinizin kendisine hediye edilen bir tabak ye-
meğe sevinmesi gibi...” (İslam İlmihali, Mehmet Dikmen)

 Okunan âyetler, yapılan tevbe ve istiğfarlar hem ziyaret edilen merhuma, hem de kabir 
komşusu diğer mü’minlere hediye edilir. Bu şekilde hediye etmekle sevab azalmaz. Bu, tıpkı 
yüksek bir yerden çağırırken, sesi bir kişi ile bin kişinin duyması arasında fark olmayışı gibidir. 
Bir kişiye hediye etmekle bin kişiye hediye etmek arasında sevabın azalması diye bir şey söz 
konusu değildir.

Nuranî şeyler güneş ışığı gibidir. Çok kimselerin aynı anda ışıktan istifade etmeleri az kim-
senin istifadesini noksanlaştırmaz. İnsanın bir akrabasına, meselâ, okuduğu bir Fatiha-i Şerife-
den hâsıl olan sevapta istifade etmekte, bir ile bin müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lâfzın 
işitilmesinde, bir cemaat ile bir fert bir olur. Çünkü latîf şeyler matbaa gibidir. Basılan bir keli-
meden bin kelime çıkar. Ve keza, nûrânî şeylerde vahdetle beraber tekessür olduğuna, yani bir 
nûrânî şeyde bin sevap bulunduğuna bir işarettir. (Mesnevi-i Nuriye, Hubab)

Bediüzzaman hazretleri mevzu hakkında sorulan bir suale şöyle cevap vermiştir;
Sual: Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur’ânî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, ba’zan 

hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Hâlbuki böyle cüz’î birtek hediye ân-ı vâhidde ha-
dsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı aklın haricindedir.”

Elcevab: Fâtır-ı Hakîm nasılki unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekes-
sürlerine bir mezraa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasiyle bir minarede okunan ezan-ı 
Muhammedî (A.S.M.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi, öyle de; 
okunan bir Fâtiha dahi, meselâ; umum ehl-i îman emvatına aynı anda yetiştirmek için had-
siz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle ma’nevî âlemde, ma’nevî havada çok ma’nevî elektrikleri, 
ma’nevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtrî telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor.

Hem nasılki bir lâmba yansa, mukabilindeki binler âyineye herbirine tam bir lâmba girer. 
Aynen öyle de, bir Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, herbirine tam bir Yâ-
sin-i Şerif düşer. (Şualar, 1.Şua, 1.Sual)

 Ziyaret için kabristana giden kimse, ehl-i kuburu selamlayarak içeri girer. Kabristan sa-
kinleri, ziyaretçinin verdiği selâmı alır ve ziyaretçinin mezarlarının başında oturmasıyla ünsiyet 
edip memnun olur. Ziyaret edilecek merhumun kabrine, ayakucu tarafından yaklaşılır. Yüzüne 
veya kıbleye müteveccihen ayakta durulur veya oturulur. Kabrin başında, Yâsîn-i şerîfi, 10 defa 
İhlâs sûresini yahut da bildiği âyet ve sûreleri okumak câiz ve münasiptir.

Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmaktadır: “Herhangi bir kişi, sağlığında tanıyıp bildiği bir kişinin 
mezarının yanından geçer de ona selâm verirse, mezar sâhibi onu tanır ve sevinçle selâmını alıp 
iade eder...” (İslam ilmihali, Mehmed Dikmen)

İbnu Abbas(radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resulullah(aleyhissalâtu vesselâm), Medine 
ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: “Esselamu aleyküm ey kabir halkı! 
Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz” 
buyurdular. (Tirmizî, Cenaiz 59)
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 Kabirlerin yanında kurban kesilmesi, her hangi bir vesileyle bir türbe veya yatıra kur-
ban adanması da İslam’a uygun bir davranış değildir. Kurban, Allah için yapılan bir ibadet ol-
duğu için, kabirlere kurban kesilmesi büyük günahtır. Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardı-
mını elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır. Bunun şirk olduğunu söyleyenler de vardır.

Nitekim Peygamberimiz(s.a.v), “İslam’da kabirlere kurban kesmek yoktur.” buyurmuştur. 
(Ebu Davud, Cenâiz 70)

 Mezar çiğnemek mekruhtur. Mecbur kalınmadıkça mezarların üstüne basılmaz, top-
rakları çiğnenmez, küçük veya büyük abdest bozulmaz.

Şayet geçip gitmek için başka yol yoksa ve zaruret hali vuku bulursa, merhuma Kur`an ve 
duâlar okunarak mezarına basılıp geçilir.

Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Birinizin bir kor üzerine otu-
rup elbisesini oradan da bedenini yakması, kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha 
hayırlıdır.” (Müslim, Cenaiz 96; Ebu Davud, Cenaiz 77)

 Kabir üzerindeki yeşillikler hiçbir surette yolunmaz, bil’akis çiçekler dikilir, ağaçların 
kurumaması te’min edilir. Kuruyan ağaçlar ise kesilebilir. Yeşil ağaçları kesmek kat’î surette 
mekruhtur.

Zira bütün mevcudat lisan-ı hal ile “Bismillâh” der. Herbir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi 
yumuşak kök ve damarları “Bismillâh” der, sert olan taş ve toprağı deler, geçer. “Allah namına, 
Rahmân namına” der; herşey ona musahhar olur. (Sözler, 1.Söz)

Dolayısıyla kabristan sakinleri, mezarlarının üstünde veya yanında biten nebat ve ağaçla-
rın manen, lisan-ı halleriyle yaptıkları zikirlerinden, ibadetlerinden istifade ederler. Bu şekilde 
ehl-i kubura rahmet vesilesi olarak varsa azablarının hafifletilmesine sebep olurlar.

Hz.Peygamber(s.a.v) bir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden 
dolayı azap çekmekte olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden biri hayatında koğuculuk 
yapıyor, diğeri ise idrardan sakınmıyordu. Bunun üzerine Resulullah(s.a.v) yaş bir dal almış, 
ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, 
niye böyle yaptığını sorduklarında: “Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu 
azabın hafifletilmesi umulur.” buyurmuşlardır. (Buhârî, Cenâiz 82)

 Mezarları yaptırmakta, İslâmî yönden bir mahzur yoktur. Mezarın başına taş da dikile-
bilir. Çevresine duvar örüp yükseltilmesinde hiçbir mahzur söz konusu olmaz. Yeter ki mezarın 
üzerindeki topraklar örtülmesin, üzerine beton ve taş koyarak, yeşillik bitmez hâle getirilmesin.

Esas olan, mezarın üzerindeki toprağın açık kalması, yeşillik bitmeye müsait halde bulun-
masıdır. Toprağın üstü örtülmemek şartıyla mezarın etrafına taş dikilerek kaybolmasının ön-
lenmesi câizdir. Ancak mezarlara, kaybolmasını önlemek düşüncelerinin dışında bir niyetle, 
büyük masraflara girip kubbeler yapmak, en pahalı taş ve san’atkârları getirip binalar inşa et-
mek, israftan, abes ve lüzumsuzluktan başka bir şey değildir. Zira Mezarlarda israf ve gösteriş 
caiz olmaz.

 Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz. Kabirler asla mescid edinilmez. Kabre 
karşı da namaz kılmak mekruhtur. (Müslim, Cenâiz 98; Ebû Dâvud, Salât 24)

 Kabristanda, ziyâretle bağdaşmayan edep dışı ve malayani söz söylemekten, kibirlenip 
çalım satarak yürümekten sakınmak ve mütevâzî bir tavır takınmak gerekir. (Nesâî, Cenaiz 100)

 Kabir ziyaretinin belirli bir günü ve zamanı olmamakla birlikte; Hanefi ve Malikilere 
göre kabir ziyaretini cuma ve bunun iki yanındaki perşembe ve cumartesi günleri yapmak 
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daha faziletlidir. Şafiîler, perşembe gününün ikindi vaktinden başlamak üzere cumartesi sa-
bahına kadar ziyaretin daha uygun olacağını söylemişlerdir. Hanbeliler, ziyaret için belli bir 
gün tahsis etmenin doğru olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak cuma günü ziyaret daha 
faziletli ise de diğer günlerde ziyaret de mümkün ve caizdir. (Abdurrahman el-Ceziri, el-Fıkh 
ale’l-Mezâhibi’l-Erbea, I, 540)

 Tâziye, yakını vefat eden kederli bir müslümanı ziyaret edip tesellide bulunmak, üzün-
tülerine ortak olmaktır. Dinimiz musibete düşenlere ilgi göstermeyi emreder, ilgiye büyük se-
vap vaadeder. Nitekim musibet sahibine teselli vermenin, musibeti çekenin sabır ve tevekkül 
göstererek kazanacağı sevap kadar sevaplı bir amel olduğu hadislerde belirtilmektedir.

Taziye vermenin, âlimlerimiz, bizzat giderek, gitmek mümkün değilse telefon ederek, 
mektup yazarak gerçekleşebileceğini belirtir ve taziyenin musibeti azaltıcı bir ifade olduğunu 
söyler.

Sabır tavsiye etmek, musibetin ecrini, sevabını hatırlatmak, “Allah ecrini artırsın”, “Sabr-ı 
cemil versin”, “Şükretmeyi nasip etsin” gibi dualarda bulunmak, “hayra sebep olan, yapan gibi-
dir” düsturuna bianen, taziye ile musibet sahibini teskin ve teselli eden onun ecrine biiznillah 
iştirak edecektir.

İbnu Mes’ud(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim bir belaya maruz olana tazi-
yede bulunursa, ona öbürünün sevabının bir misli verilir.” (Tirmizî, Cenaiz 71)

 Taziye ziyareti sırasında merhumun yakınları teselli, veciz ifadelerle, şu şekilde olabilir:
“El Hükmü Lillah. Kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiârıdır. Cenâb-ı Hak sizlere sabr-ı 

cemil versin; merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçi yapsın. Âmin.”
“Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat 

ve meyusâne teellümâtın bir mânâsı olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden 
nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir cad-
dedir. Hem madem müfarakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecek-
tir. El Hükmü Lillah(Hüküm Allahındır) demeli. O verdi, O aldı. (Elhamdü lillâhi alâ külli hal) deyip 
sabırla şükretmeli.” (Mektubat, 17.Mektub)

 Taziye ziyaretine gidildiğinde, Efendimiz(a.s.m) meyyit için dua edilmesini ve ardından 
Fatiha suresinin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Taziyede okunabilecek dualardan biri de şu-
dur: “E’zemallahu ecrekum ve ehsene âzaekum ve ğefere limeyyitikum”

Anlamı: “Allah ecrinizi artırsın, Sabrınızı güzel eylesin ve ölünüzü bağışlasın”

 Tâziye ziyaretleri, ilk üç gün içinde yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak ziyaretler, zamanı 
geçmiş tâziye ziyâretleri olarak ifade edilir.

Tâziye süresi, aynı yerde yaşayanlar için üç gündür. Tâziyenin üç gün içinde yapılması müs-
tehaptır. Ölü sahipleri normal hayata daha çabuk dönebilsinler diye, üç günden sonra tâziye 
yapmak mekruh kabul edilmiştir.

Ölü sahipleri yapılacak tâziyeleri kabul için üç gün süreyle evlerinde oturabilirler. Başka 
yerde oturanlar veya aynı yerde olduğu halde haberi olmayanların üç günden sonra tâziye 
yapmaları mümkün görülmüş ise de, aslolan tâziye işinin üç gün içinde bitirilmesidir.

Hz.Peygamber(s.a.v) üç güne kadar yas tutmaya izin vermiş ve şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve 
Ahiret gününe iman eden kadına ölü için üç günden fazla yas tutmak helâl değildir. Ancak kocası 
için iddet süresi olan dört ay on gün yas tutması müstesnadır.” (eş- Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VI, 292)
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 Ölünün kırkıncı ve elli ikinci gecesi ile ilgili bir rivayet yoktur. Böyle geceler için özel 
merasim tertip etmek doğru değildir. Ölenler için dua ve tasadduk etmek, Kur’an okumak her 
zaman iyidir. Şu veya bu geceye özel olarak sınırlama getirilemez.

Bazı işlerin ölüye yarar sağlayacağı ve bazı davranışların sevabının onlara ulaşacağı bir 
gerçektir. Âlimlerin çoğu meselâ; ölen birisi için verilen sadakanın, şartlarına uygun olarak 
okunan Kur`ân-ı Kerîm`in, yapılan duâların ona ulaşacağını söylemişlerdir. (bk. Nevevî, Fetâvâ 
92; Ibn Âbidîn, el-Ukâd l1/297)

Fakat ölenin mü’min olarak gitmiş olması, bunun birinci şartıdır. Mü’min olarak ölmeyenler 
için yapılan bağış dileklerinin aslâ kabul olunmayacağını, Allah(c.c) Kur`ân`da haber vermek-
tedir. (Tevbe, 9/80)

Böyle belirli gecelerde toplanıp ölen için birşeyler yapmaktansa, imkân bulunulan herhan-
gi bir zamanda onun ruhuna göndermek üzere Kur`ân okumak, onun için hayırlar yapmak, 
sadaka vermek daha güzeldir.

 Ölünün bütün ailesini, erkek olsun, kadın olsun akrabalarını umûmî olarak taziye et-
mek müstahabdır. Ancak genç kadınları, yalnız mahremleri taziye eder.



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli194 |

Okuma Parçası 
“Tazarru ve Niyaz ve Münacaat”

Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim!
Benim sû-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zâyi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin mey-

velerinden elimde kalan, elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalâlet verici vesveseler 
kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalb ve hacâletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bilmüşa-
hede göre göre gâyet sür’atle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden 
ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dâr-ı fâniden firak-ı 
ebedî ile ebedü’l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır.

Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünya da, kat’i bir yakîn ile anladım ki; 
hâliktir gider ve fânidir ölür. Ve bilmüşahede içindeki mevcûdât dahi, birbiri arkasından kafile 
kafile göçüp gider, kaybolur. Husûsan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu dünya çok 
gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur.

Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim!

-sırriyle ben şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giy ُكلُّ آٍت َقرِيٌب
dim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim.

Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergâh-ı rahmetinde, cenazemin lîsan-ı haliyle, 
ruhumun lîsan-ı kaliyle bağırarak derim: El-amân el-amân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Beni gü-
nahlarımın hacâletinden kurtar!

İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin 
üzerine durdum. Başımı dergâh-ı Rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryad edip nida ediyo-
rum: El- amân el-amân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâs eyle!

İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyi’ciler beni bırakıp gittiler. Senin afv ü rahmeti-
ni intizar ediyorum. Ve bilmüşahede gördüm ki: Senden başka melce’ ve mence’ yok. Günahla-
rın çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekânın darlığından bütün kuvvetimle 
nida edip diyorum: El-amân, el-amân! Yâ Rahmân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Yâ Deyyân! Beni 
çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir.

İlâhî! Senin rahmetin melceimdir ve Rahmetenli’l-Âlemîn olan Habibin, senin rahmetine 
yetişmek için vesîlemdir. Senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum.

Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-ı Rahîmim!
Senin …………. ismindeki mahlûkun ve masnûun ve abdin; hem âsi, hem âciz, hem gafil, 

hem cahil, hem alîl, hem zelil, hem müsi’, hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir 
köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin 
rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını i’tirâf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle 
mübtelâ olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder.

Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen; zaten o senin şâ-
nındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen; senin kapından başka hangi kapıya 
gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki, dergâhına gidilsin. Senden başka hak 
Ma’bûd yoktur ki, ona iltica edilsin!..”

نـَْيا َو َاوَُّل اْلَكاَلِم ِفى ْاآلِخَرِة َو ِفى اْلَقْبِر  اَل ِالَه ِاالَّ اَْنَت َوْحَدَك اَل َشرِيَك َلَك آِخُر اْلَكاَلِم ِفى الدُّ
ُه تـََعاَلى َعَلْيِه َو َسلََّم ُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللِّٰه َصلَّى اللّٰ َاْشَهُد َاْن اَل ِالَه ِاالَّ اللّٰ
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MEŞVERET (İSTİŞARE) ADABI

“Bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez.”  
(Zemahşeri, Keşşaf 1,332)

Meşveret, müdavele-i efkâr suretinde nizasız mübahese etmektir. Yani, yapılacak işler hu-
susunda, ehil olan kişilere danışmak, onlardan görüş almaktır. Şûra ve İstişare kelimeleri de 
aynı anlamda kullanılır. (Lemalar 106)

İstişare, kelime olarak işaret kökünden gelir, işaret istemek manasına gelir. Müsteşir, işaret 
isteyen demektir, müsteşar da kendisinden işaret istenen kimse demektir. İşareti burada fikir, 
nasihat olarak anlarsak, istişarenin bir fikir danışma, nasihat isteme ameliyesi olduğunu anla-
rız. Meşveret bir emri ilahi ve bir hükm-ü Kur’andır. Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i islamiy-
yedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyyedir. (Hutbe-i Şamiye)

Meşverete uygun hareket etmekle bir Müslüman, hususan Nur talebesi manevi mes’uli-
yetten kurtulabilir. Meşveret, hak ve hakikati ortaya koyma ve mevcut şartlar içinde yapılması 
gerekeni en isabetli şekilde belirleme imkânı verir. Kendisiyle Meşveret edilenlere, değer veril-
diğini gösterir. Onların kalplerini hoşnut eder, işin beraberce yürütülmesini sağlar.

Keza meşvereti kabul edip tabi olmak manevi bir mertebe iktisabıdır. Böyle bir nimetten 
mahrum kalınmamalıdır.

 Müşkili olan herkesin meselesini bir bilenden sorması bizzat Kur’an-ı Kerim tarafından: 
“Bilmiyorsanız bir bilenden sorun” (Nahl 43; Enbiya 7) diye emredilmekten başka Hz.Peygam-
berde(aleyissalâtu vesselâm) “Akillere sorun, doğru yolu bulursunuz, bu emrime asi gelmeyin 
pişman olursunuz” (İbnu Hacer, el-Metalibu’l-Aliye 3,17) der.

Bir tebliğinde: “Kardeşiniz birinizden bir şey soracak olursa ona mutlaka yol göstersin” (Ebu Da-
vud, Edeb 114) diye emrederken sorana verilecek bu cevabın bir vazife olduğunu da ayrıca belirtir: 
“Bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki haklarından biri, ondan tavsiye talep ettiği zaman 
kendisine tavsiyede (nasihatta) bulunmasıdır.” (Maverdi, Edebü’d Dünya ve’d-Din s.239-40)

 Bediüzzaman Hazretleri, Cenab-ı Hakk’ın, insanın kalbini Kendisi için bir ayna ve bir 
taht yaptığını, buraya hiçbir şeyin sokulmaması gerektiğini; fakat dört şeyin (acelecilik, hırs, 
aşk-ı mecazî ve siyaset) kalbi delip içine girdiğini, bu yüzden Cenab-ı Hakk’ın maksadının ak-
siyle tokat vurduğunu beyan ediyor.

Evet, Acelecilik doğrudan kalbi parçalayıp içeri girer. Artık o kimsenin gözü hiç kimseyi 
görmez ve hiç kimseyle istişare etmez. Hemen kararını verir ve çok yanlış yapar. Kalbe bağlı 
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bütün sistemler şeytanın kontrolüne girdiği için aceleciler hakkında da “Acele etmek şeytan-
dandır.” buyurmuştur.

Şu hâdisâtın sırrı şudur ki: Nasıl ki bir ekmeğin vücudu, tarla, harman, değirmen, fırına 
terettüp eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teennî-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teennî ile ha-
reket edilmediği için, o tertipli eşyadaki mânevî basamakları müraat etmez; ya atlar, düşer 
veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. (Mektubat, 22.Mektub, 2.Mebhas)

Onun için düşüne taşına, sonra araştırıp soruştura ve meşveret ede ede karar verenler isa-
bet ettikleri için Efendimiz (s.a.v), “Teennî ile hareket etmek ve aceleye kapılmamak Allah’tandır.” 
buyurmuştur. (Tirmizi)

 Kur’an-ı Kerim, insanlık tarihi kadar eskiliğini göstermek sadedinde Hz. Süleyman’ın 
mektubu üzerine, takip edilecek siyasetin tesbiti maksadıyla yakınlarını toplayan Belkıs’ın 
yaptığı istişare (Neml, 29-33) başta olmak üzere Firavun’un Hz. Musa’ya karşı alınması gerekli 
tedbirleri tesbit için etrafındakilerle yaptığı istişareden (A’raf, 7, 109-112.),

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’le ilgili olarak, onun kurban edilmesi hususunda gördüğü rüya 
üzerine, çocuk İsmail’le yaptığı istişareye (Saffat 37,101,102.) varıncaya kadar kaydettiği misal-
lerden başka, iki ayrı ayette Hz.Peygambere(aleyissalâtu vesselâm) ve Müslümanlara istişareyi 
emreder.

Kur’ân-ı Kerîm’de istişâre, iki âyette sarâhaten ele alınır; işareten şûrâya temas eden âyât-ı 
Kur’âniye ise pek çoktur.

Te’vilsiz, yorumsuz açıktan açığa şûrâ ile alâkalı bu iki âyetten biri, Âl-i İmrân sûre-i celîle-
sindeki: “Bu iş hususunda onlarla istişârede bulun!” (3/159) âyeti, diğeri de Şûrâ sûre-i mübî-
nindeki: “Onların işleri kendi aralarında meşveret iledir.” (42/38) fermân-ı Sübhânîsidir.

Ayrıca, şûrâyla alâkalı beyânın içinde bulunması itibârıyla, bu sûreye “Şûrâ” isminin veril-
mesi de gayet mânidârdır! Bu sûrede şûrâ, sahâbe-i kirâmın övgüye lâyık bir vasfı olarak ele 
alınıyor. Sanki “Her işleri meşveret üzere olan bu insanlar nasıl senâ edilmez ki” tarzında se-
nakarane bir hatırlatma yapılıyor. Evet, ashâbın senâ edilecek onca husûsiyetlerinin yanında 
burada, sadece “şûrâ” kelimesi seçilerek onunla senâ edilmeleri, meşveretin ehemmiyeti adına 
çok önemli bir ipucu sayılır.

 İstişâreye, sünnet-i seniyyede küçümsenmeyecek ölçüde ehemmiyetle üzerinde du-
rulduğuna, hatta tahşidât yapıldığına şâhit oluruz.

Mevzuyla alâkalı olarak gelen rivayetler, Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’in ve asha-
bının(radıyallahu anhüm) hayatlarında istişare keyfiyetinin mühim bir düstur olarak yer et-
miş bulunduğunu gösterir. Öyle ki, bu mevzuda gelen hadislere dayanarak Hz. Peygamber 
(aleyissalâtu vesselâm)’in etrafındakilerle istişare etmeden bir karara varmadığı, bir icraatta 
bulunmadığı bile söylenebilir.

Hz.Enes(r.a): “Arkadaşları ile istişarede Hz.Peygamber(s.a.v) kadar ileri giden bir başkasını gör-
medim” der. (Tirmizi, Cihad 34)

Hz.Ömer(r.a), Peygamberimiz aleyhisselam’ın Müslümanlarla alâkalı bir meselenin istişare-
si için Hz. Ebu Bekir ile birçok geceler boyu başbaşa kaldıklarını bazan kendisinin de katıldığını 
belirtir.(Hâkim en-Neysaburi, el-Müstedrek 2,227)

Suyûti, Hz.Peygamber’den(aleyissalâtu vesselâm): “Allah bana farzları yapmamı emrettiği 
gibi, istişare yoluyla insanları iyi idare etmek, insanlara iyi davranmak, onlarla iyi geçinmek, 
onlara mültefit olmak, onları kazanmak, gönül alıcı olmak gibi içtimâî kaynaşmayı sağlayacak 
davranışları dahi emretti” hadisini kaydeder.(Suyuti, Hasaisu’l-Kübra s.125)
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 Hz.Peygamberi(aleyissalâtu vesselâm) meşverete bu kadar ehemmiyet vermeye sev-
keden şey meşveretin tesiri hakkında taşıdığı inanç idi. İstişare edenin “asla pişman olmaya-
cağını” belirten (Heysemi, Nuruddin Mecmau’z- Zevaid 2,280) Hz.Peygambere(a.s.v) göre: “Bir 
millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez.” (Zemahşeri, Keşşaf 1,332)

Bu inancı takviye eden diğer bir görüşüne göre, bir meselede ferdî görüşler yanılabilirse 
de cemaatin görüşü asla yanılmaz: “Allah, ümmetimi dalalet üzere birleştirmez. Allah’ın eli ce-
maat üzerinedir.” (Tirmizî, Fiten 7)

Zira “Gelip geçen bütün peygamberlerin ikisi sema ehlinden, ikisi de arz ehlinden olmak 
üzere istişare edeceği dört veziri olageldiğini ve kendisinin de aynı şekilde dört vezirle takvi-
ye edildiğini” (Tirmizî, Menakıb 44) belirten Hz.Peygamber(a.s.v) salih (liyakatli) bir müşavirin 
ehemmiyetini belirtme sadedinde bir başka hadislerinde şöyle buyururlar: “Sizden, üzerine 
mesuliyet yüklenen bir kimse için Allah hayır murad ederse, ona “salih” bir vezir nasib eder de 
unuttuğu şeyleri hatırlatır, hatırladığı şeylerde de yardımcı olur.” (Nesai, Sünen, Bey’a 33)

Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm), istişarenin içtimâî hayata getireceği huzur ve saa-
deti ifade için de: “Umeranız hayırlılarınızdan, zenginleriniz de cömertlerinizden olur ve işle-
riniz de aranızda istişare ile yürürse yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır” (İbnu 
Kesir, en-Nihaye Fi’l-Fiten 1,24) der.

 Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm), “İşleri, aralarında şûra iledir” ayetinin âlim-cahil, 
idare eden-idare edilen herkese şamil olan umumi emrine rağmen hiç kimsenin şu veya bu 
mülahaza ile kendisini istişareden müstağni addetmemesi, mutlaka istişareye yer vermesi ge-
reğini ifade zımnında: “Ben vahiy gelmeyen hususlarda sizden biriniz gibiyim” der ve “Allahu 
Teâla ikisi sema ehlinden: Cibril ve Mikail ve ikisi de arz ehlinden: Ebu Bekir ve Ömer olmak 
üzere dört vezirle beni takviye etti” diye ilave eder.(Münavi, Feyzu’l-Kadir 2)

Hz. Peygamber (aleyissalâtu vesselâm) Müslümanları kendisiyle istişareye teşvik etmek, 
bilhassa dünyevî işlerin tedviriyle alâkalı hususlarda, herkesin şahsî fikrini söylemede, kendi 
nübüvvet otoritesi karşısında içlerinden geçebilecek tereddüd ve çekingenlikleri kırabilmek 
için daha da ileri giderek: “...Şunu bilin ki; ben de bir insanım, söylediklerimde isabet de ede-
rim, hata da ederim” “...Siz dünyanızın işini benden daha iyi bilirsiniz” gibi beyanlarda bulun-
muştur. (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid 1,178)

Hz. Peygamber (aleyissalâtu vesselâm) kendisinden sonra gerek ilmî ve gerek içtimâî vazi-
yeti ne olursa olsun herkesin mutlaka istişare ile hareket etmesi gereğini ifade eden bir beyanı 
Hz. Ali’nin bir sorusu üzerine varid olmuştur. Aslı uzun olan mezkûr rivayette Hz. Ali, Hz.Pey-
gamber(aleyissalâtu vesselâm)’e sorar: “Ey Allah’ın Resulü, hakkında Kur’an’da ayet gelmemiş, 
sizin sünnetinizde de bir benzeri hükme bağlanmamış, hakkında emir veya yasak beyan edil-
memiş bir hâdise ortaya çıkarsa ne yapmamızı irşad buyurursunuz?” Resulullah (aleyissalâtu 
vesselâm)’ın cevabı şudur: “Onu fukaha ve mü’minlerden abid olanlar arasında istişare edin. 
Fakat asla hususi bir kimsenin re’yi ile hükme bağlamayın...” (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid 1,180)

Hasan-ı Basri şöyle der: Cenab-ı Hak: “İş hususunda onlarla istişare et” diyerek mahlûka-
tın en kâmiline meşvereti emretti. Bu emir, Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’in ashabına 
olan ihtiyacı sebebiyle değildir. Bu emirle Cenab-ı Hak, bize meşveretin fazilet ve ehemmiye-
tini öğretmek ve Müslümanların meşvereti hayatlarında tatbik etmelerini sağlamak; kişinin, 
âlim bile olsa insanlarla meşverette bulunması gerektiğini öğretmek istemiştir.” (İbnu Ma’n 
ed-Dürrî, Temyiz Nu.945,60/a)

Katâde de aynı ayeti açıklarken emrin Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’in ashabının fi-
kirlerine olan ihtiyacından ziyade terbiyevî yönünü dile getirir: “Allah, müşavereyi Ashab’ın Hz. 
Peygamber (aleyissalâtu vesselâm)’e ülfet ve yakınlığını artırmak ve onların (içlerinden geçebi-
lecek her çeşit mülahazaları bertaraf ederek) nefislerini hoş kılmak için emretti” (Maverdi, s.235)
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Müşavere emrinin “kalplerin hoş kılınması” gayesine raci olduğu farklı âlimlerce te’yid edi-
len bir husustur. İlk nazarda mübhem gibi gelen bu tabirin aydınlanması maksadıyla İbnu 
Kesir’in: “Böylece insanlar, yaptıkları işlerde daha şevkli (enşat) olurlar” izahını (İbnu Kesir, Tef-
sir,2,142) kaydedebiliriz.

İslam’ın istişareye verdiği ehemmiyeti belirttikten sonra, İslamî istişarenin safhalarıyla alâ-
kalı birkaç mühim noktayı, Şûrâya esas teşkil eden hususları açıklayabiliriz:

Liyakat: Müsteşar, fikri alınacak hususta akıl, tecrübe ve bilgi yönleriyle liyakatlı olmalıdır. 
Hadiste: “Akil olandan fikir alın ki, doğruyu bulasınız..” (İbnu Hacer, el-Metalibu’l-Aliye 3,17), “İşi-
ni bilmen, akıllı kişiye danışıp sonra da ona uymandır” (Alauddin Aliyyu’l- Muttaki, Kenzu’l-Um-
mal, 3,110) denir.

Âlimler, kendini beğenen, tecrübesiz gençle, aklına araz gelmiş yaşlılardan fikir almamayı 
tavsiye ederler.(İbnu’l-Hac el-Maliki, el-Medhal 4,46)

Liyakatlı ve tecrübeli kimse, güvenilebilir olduğu takdirde müşrik bile olsa fikrine başvuru-
labileceği hususunda yukarıda zikri geçen Hz. Peygamber(as)’in amcası Abbas ile henüz Müs-
lüman olmazdan önce yapmış bulunduğu istişare delil olarak gösterilebilir.

Ahlak kitaplarında kaydedilen: “Müsteşarın fikren gam ve kederden salim olması” şartını 
da liyakatla alâkalı bir husus olarak değerlendirebiliriz.(İbnu’l-Hac el-Maliki, el-Medhal 4,46)

Mutemed(Güvenilir, dürüstlük) Olmak: Fikrine başvurulacak kimsenin liyakattan başka 
mûtemed olması aranmalıdır. Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm) mükerrer olarak: “Müste-
şar güvenilir olmalıdır” der. (İbnu Mace, Sünen, Edeb 37)

Bir başka hadiste: “Müsteşar dürüst olmalıdır, bir kimseye bir şey danışılırsa kendisine ya-
pılmasını arzu ettiği şeyi tavsiye etmelidir” der, böyle hareket etmeyenin davranışını da “...
kardeşine ihanet etmiştir” diyerek ihanet gibi ağır bir suçla suçlayarak takbih eder. (Alauddin 
Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l- Ummal, 3,411)

Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm) istişarede dürüstlükten ayrılanları kınayan ha- dis-
lerden birinde de şöyle buyurur: “Kişi kendisinden fikir danışanlar hakkında hayırhah olduğu 
müddetçe görüşlerinde isabetli olmaya devam eder. Ancak, danışanı ne zaman aldatmaya 
kalkarsa Allah da onun fikirlerindeki sıhhati (isabetliliği) kaldırır.” (A.e., 3,409)

Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm) yukarıda kaydettiğimiz bazı hadislerde fikir danışa-
na cevap vermenin bir vecibe olduğunu beyan etmekle beraber, kanaat beyan ederken dü-
rüstlüğün şart olduğunu bilhassa tebarüz ettirir. Müracaat edenle müsteşar arasında mevcut 
hasmane düşünceler, menfi hisler sebebiyle dürüst olmayacaksa sükût etmesi, konuşmaması 
gereklidir: “Müsteşar güvenilir olmalıdır, sorulana dilerse cevap verir, dilerse sükût eder. Ancak 
cevap verecekse yapılacak iş kendisi için yapılıyormuşcasına doğru cevap versin.” (Alauddin 
Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 3,410)

Müslüman ve Dindar Olmak: Bazı hadisler, istişare edilecek kimsenin Müslüman ve müte-
deyyin olmasını şart koşar: “Kim bir işe girişmek ister de o hususta Müslüman biri ile müşavere 
ederse Allah onu işlerin en doğrusunda muvaffak kılar.” (Alauddin Aliyyu’l-Muttaki, a.g.e., 3,409)

Ahlak kitaplarına “müttaki, mütedeyyin olmak” şeklinde girmiş olan bu şartın, keza “nasih 
ve muhib olmak”, “sorulan hususta müsteşarın menfaati olmamak” gibi kaydedilen diğer şart-
larda da olduğu üzere, esas gayesi yukarıda kaydettiğimiz “güvenilir olmak” şartını gerçekleş-
tirmeye racidir. (İbnu’l-Hacc, a.g.e., 4,46)

İlgili Olmak: Bu vasıf liyakat maddesinde mütalaa edilebilirse de ayrıca ele alınmasında 
fayda vardır. Aslında ilgi, liyakattan oldukça farklı bir husustur.
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“Uhud Seferi sırasında, savaş şehrin içinde mi, yoksa dışında mı olmalı?” diye müzakere ya-
pılırken münafık Abdullah İbnu Übey İbni Selül’ün fikrinin alınması bu mesele ile olan alâkası 
sebebiyledir. Zira üç yüz civarında bir grubun lideri durumunda idi.

Bu cümleden olarak, kadınla istişare meselesi de mevzubahs edilebilir. Zaman zaman, bir 
kısım kitaplarda mutlak bir ifade ile “kadınla istişare etmeyin” (İbnu’l-Hacc, a.g.e. 4,46) şeklinde-
ki tavsiyenin sünnete uymadığını söyleyebiliriz.

Zira en azından kadını ilgilendiren meselelerde onunla istişare edilmesi hususunda Hz.
Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’den çok net “emirler” varid olmuştur: “Kendilerini ilgilen-
diren hususta kadınlarla istişare edin” (Usdü’l-Gabe 4,15) “Kızları hususunda kadınlarla istişare 
edin.” (Ebu Davud, Nikâh 24) gibi.

Evlenme gibi şahsını alâkadar eden bir mevzuda fikrinin alınması ve ona uyulması kesin-
likle ifade edilir ve hatta “kızın arzusunun hilafına yapılan nikâhın bizzat Resulullah tarafından 
iptal edilmesi” (Buhari, İkrah 4) vak’asına dayanan “cumhur” bu çeşit nikâhın batıl olduğuna 
hükmeder.(İbnu Hacer, Fethu’l-Bari 15,351)

Şüphesiz bir erkek, kadını veya kızı ile sadece evlenme meselesinde “istişare etmekle” ka-
yıtlı değildir. Bu hususu te’yid eden bir rivayette: “Hz.Peygamber (aleyissalâtu vesselâm) ka-
dınlarla bile istişare eder, onların beyan ettikleri görüşleriyle amel ederdi” denmektedir. (İbnu 
Kuteybe, Uyunu’l-Ahbar 1,27)

Tirmizi’de “kızıl rüzgâr”la alâkalı hadiste geçen “kişi annesine bakmaz, kadınına itaat eder” 
cümlesinde kınanan husus, kadınla yapılan istişare değil, annenin ihmal edilmesidir. Nitekim 
aynı hadiste “...babasına bakmaz, arkadaşına rağbet gösterir” denmektedir. (Tirmizî, Fiten 38)

Şu halde, kadını ilgilendiren şahsî, ailevî meselelerde fikri alınacağı gibi, ihtisasına giren 
meselelerde de fikri alınabilecektir. Zaten liyakat ve ilgisi olmayan hususlarda erkek de olsa 
kendisiyle istişare tavsiye edilmemiştir.

Bu meyanda olarak Cemaatin ve hizmetin inkişafına mütenasiben, ister fikir istihsal edi-
lirken ve isterse taksim-i a’mal ile tavzifat yapılırken, ehl-i hizmet kardeşlerin ihtisas sahaları 
mutlaka nazar-ı itibara alınmalı ve bunun takibine gidilmeli.

Şahsi Kanaatlarda Direnmemek: Sünnette gelen mühim müşavere örnekleri tetkik edilirse 
Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’in müzakereye sunduğu meselelerde şahsî kanaatleri-
nin benimsenmesi için, Hudeybiye Sulhü hariç, çok ısrar etmediği görülür.

Bedir’de seçmiş olduğu ilk savaş mevziini, Hubab’dan gelen teklif üzerine terkettiği gibi,
Uhud Savaşı’nın Medine’nin içinde yapılması istikametindeki kanaatine rağmen gençlerin 

çoğunlukla “şehrin dışında” olmasını istemeleri üzerine de dışarı çıkmayı kabul etmiştir.
Bir fikri, bir kanaati asla ısrarla kabul ettirme cihetine gitmemelidir. Sadece kanaat veya 

fikrin mahiyet ve sebepleri hakkında gerekli bilgiyi vermekle iktifa etmek gerekir. Yani, akla 
kapı açıp, ihtiyarı elden almayacak bir üslup takip etmek gerekir.

Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm) fitne alâmetleri meyanında “rey sahibinin kendi reyi-
ni beğenmesini” de zikretmek suretiyle (İbnu Mace, Fiten 21) istişare meselesinde mühim bir 
prensibe dikkat çekmiş oluyor.

Müşavirleri Gücendirmemek: İstişare mevzuunda mühim bir husus da farklı ve bazan da 
birbirine zıd fikirlerin ortaya atılması sırasında liderin alacağı tavırdır. Zira fikirlerden birinin 
kabulü, diğerlerinin reddi demek olacağından buradaki farklı bir kabul veya red şekli, redde-
dilen fikir mensuplarını gücendirip yersiz bir muhalefete sevkedebilir.

Fikir beyan ederken muhataplarını rahatsız etmemeye gayret sarf etmek, onları rencide 
edici konuşmalardan azami ölçüde sakınmak lazımdır. Kişi fikrini açıklarken daima gayeyi, hiz-
meti Nuriye’yi yani Nur talebelerini nazara vererek konuşmalıdır.
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İstişarede; itham, tenkid ve aleyhtar konuşma vaki olursa, böylesi kimselere karşı neticeleri 
göstererek, mukabelede bulunmamak gerekir. Nur düsturlarındaki nezaket ölçüleri dâhilinde 
kısa ve öz cevaplarla iktifa etmek yeterlidir. Şahsa ve fikirlerine değer verildiğini ihsas edici 
davranışlar, muhabbeti ve istişarenin selametini arttırır.

Bu endişeyi Hz.Peygamber(aleyissalâtu vesselâm)’in hayatında bariz bir şekilde görmek-
teyiz. Nitekim Bedir esirlerine yapılacak muamele hususunda cereyan eden istişare sırasında 
müşavirlerden gelen farklı görüşleri teker teker dinledikten sonra, bunlardan sadece Ebu Be-
kir’in görüşünü muvafık bulsa da diğerlerine de iltifat eder: Ey Ebu Bekr senin misalin Hz.İb-
rahim’e benziyor. O, Allah’a kavmi hakkında şöyle demişti: “Rabbim bana uyanlar bendendir, 
uymayanlara gelince, sen af ve mağfiret edicisin.” (İbrahim, 36) Ey Ömer senin de misalin Hz.
Nuh gibidir. O, kavmi için şöyle demişti: “Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden tek canlı bırakma.” 
(Nuh, 26)

Burada kaydı gereken bir durum Hz.Ömer’le alâkalı olarak rivayet edilmektedir. O da, is-
tişare sırasında herkesin re’yini serbestçe söylemesi, rahatça münakaşa edilmesi, ileri sürü-
len fikirlerdeki farklılıklar sebebiyle müşavirlerin birbirine gücenmemesi gereğidir. Said İb-
nu’l-Müseyyeb der ki: Ömer İbnu’l-Hattab ve Osman İbni Affan aralarındaki bir mesele için 
öyle bir nizaya girerlerdi ki, onları seyreden birisi: “Artık bunlar bir daha biraraya gelmezler 
derdi. Ancak, en güzel ve en tatlı bir şekilde ayrılırlardı.” (Alauddin Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l-Um-
mal 10,186,187)

 Meşveret Kararlarının Uygulanması: İstişarede karar alındıktan sonra tatbikat sırasında 
tereddüde yer vermemek İslamî istişarenin mühim bir vasfıdır. Bunun üzerine hassasiyetle ve 
ısrarla durulur. Karar safhasından sonra tereddüd ve çekingenlik kesin bir dille reddedilir.

Bizzat Kur’an-ı Kerim’de istişarenin emredildiği ayette istişarenin bu vasfı da belirtilir. Ayet 
şöyle: “...iş hususunda onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi artık Allah’a güvenip dayan. 
Çünkü Allah, kendine güvenip dayananları sever.” (Al-i İmran, 3,159)

Uhud Harbi için gençlerin reyine uyularak şehir dışına çıkmaya karar verilip hazırlığa baş-
landıktan sonra bazı yaşlıların uyarısı sonucu gençler fikirlerinden caymışlardı, düşmanla şe-
hir içinde karşılaşmayı kabullenmişlerdi. Zırhını giymiş bulunan Hz.Peygamber (aleyissalâtu 
vesselâm)’e yeni gelişme intikal ettirilince, bu tereddüdü: “Bir peygamber giydiği zırhı savaş-
madan çıkarmaz. Emrettiğim hususlara iyi bakın ve onlara uyun... Sabrettiğiniz takdirde zafer 
sizindir” diyerek reddeder. (Vakidi 1,214)

 Meşveret Kararlarına Uymak: İstişare Sonucuna Uymak Zorunludur. İster icmâ kararıyla, 
ister çoğunluğun görüşüne göre olsun, şûrâ, usûlüne göre cereyan etmişse, artık orada üze-
rinde anlaşılan görüşe muhalefet etmek câiz değildir ve alternatif düşünceler ileri sürülemez.

Zira Meşveret hey’eti, Cemaatin şahs-ı manevisini temsil eden bir heyet olup, her türlü me-
selelerin hal mercii olarak kabul edilmeli ve heyetten çıkan karar ve tavsiyeler bir emir telakki 
edilerek itaat edilmesi hususu ibadet kabul edilmelidir.

“Ben farklı ve isabetli bir görüşte bulunmuştum” veya “Ben muhalefet şerhi koymuştum” 
gibi sözlerle alınan karar aleyhinde rey izhar etmek düpedüz bozgunculuk ve günahtır.

Meşveretin neticesinde, benimsenen fikrin tatbikatından çıkan netice ister başarılı, ister 
başarısız olsun, istişarede bulunanlarca müştereken paylaşılır. Netice başarısız olmuşsa, o fikri 
meşverette ileri sürenlere tenkit nazarıyla bakılmaz. Çünkü söz konusu mesele müzakere edil-
miş, kabul görmüş ve umuma mal olmuştur.

Allah Resûlü(s.a.v), kendi içtihatlarına rağmen çoğunluğun görüşlerine uyarak Uhud’a 
çıkmış, sonra da evvel ve âhir, hatalı da olsa, ekseriyetin içtihatlarıyla alâkalı hiçbir beyanda 
bulunmamıştır.
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Ayrıca meşveret kurallarına riayet edilerek alınan kararlar, dinen günah ve manevi mesu-
liyeti mucip değildir. İçtihad(Meşveret manasında) eden hakkı bulsa, iki sevap var. Bulmazsa, 
bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur.

Mâdem sırf lillâh için ve İslâmiyetin menâfii için içtihad edilmiş, meşveret heyetini oluştu-
ran fertler Hatalarından ma’zûrdur, azaba müstehak değiller. (Mektubat, 15.Mektub)

 Meşverette İcma: Meşverette her zaman icmâ olmayabilir; herkesin görüşünün tek bir 
noktada toplanmadığı durumlarda, ekseriyetin düşünce ve kanaatine göre amel edilir. Zira 
Sahib-i Şeriat’a göre ekseriyet icmâ hükmündedir.

Allah Rasûlü, “Allah eli (inâyeti) cemaat iledir.”, “Ümmetim sapıklıkta birleşmez.” “Allah’tan, 
ümmetimin sapıklıkta içtimâ etmemesini istedim, O da bu isteğimi kabul buyurdu” beyan-
larıyla çoğunluğun icmâ kuvvetinde olduğunu ve “Sevâd-ı A’zam”a uyulması lâzım geldiğini 
ihtar eder ki, bu mevzuda hayat-ı seniyyelerinden pek çok misâl aktarmak mümkündür. Ez-
cümle, Bedir ve Uhud’un hem bidâyetindeki hem de nihâyetindeki meşveretler bu çizgide 
cereyan etmişlerdir.

 Cemaatı Alakadar Eden Mes’elelerin İstişareye Sunulması: Umum Cemaati alâkadar 
eden meselelerin meşverete sunulması, “Bu iş hususunda onlarla istişârede bulun!” (Al-i İmran, 
159) fermânı gereğince, şûrâya esas teşkil eden husûsu rey ashâbına arzetmesi bir sorumluluk 
olduğundan, idareci bu sorumluluğu yerine getirmediğinde mesul olacağı gibi, idare edilen-
ler de, fikirlerinin alınmak istendiği konularda görüşlerini bildirmediklerinde mesul olurlar.

Hatta sadece görüşlerini bildirmemekle değil, görüşlerinin alınmasında kararlı olmadıkları 
zaman da vatandaşlık vazifesini yerine getirmemiş sayılırlar. İstişarelerde müşavir olmalıyız. 
Fikir beyan etmekten çekinmemeliyiz. Meşveret-i şer’ iyye bunu iktiza eder. Bunun yanında 
kendimizi merci zannedip her mevzuya cevap vermek zorunda olmadığımızı bilmeliyiz. Meş-
verete gelirken daha faideli neticelerin hâsıl olması için, fikri hazırlık içinde bulunmakta ayrıca 
fayda vardır.

 İstişare, Allah Rızası İçin Olmalı: Şûrânın, Allah rızası için ve Müslümanlar yararına ya-
pılması, rüşvet, baskı ve tehditlerle istişare heyetin düşünce çizgisinin saptırılmasına meydan 
verilmemesi de önemli bir esastır. Allah Rasûlü, “Kendisiyle istişâre edilen insan bir güven in-
sanıdır; kendisine bir husus danışılan kimse kendi hakkında karar veriyor olma ölçüsünde dü-
şüncesini bildirmelidir” buyururlar. (Alauddin Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 3,410)

 Şûrâ söz konusu olunca kimlerle meşveret edileceği veya kimlerle meşveret edileme-
yeceği hususu üzerinde de durmak îcap eder.

Şûrâ, ehlü’-hall ve’-akd’e bırakıldığı gibi, onun değişik zaman ve değişik keyfiyetlere göre 
icrâ şekli de yine onlara havale edilmiştir. Şurayı teşkil eden heyetin, ilim, adalet, görüş ve tec-
rübe sahibi, hikmet ve ferâset erbâbı olmaları vasfı değişmez.

Müsteşar, yani kendisiyle istişare edilen zatta aranılacak vasıflar:
• Emin, mütefekkir, müstakim, te’sirata tabi olmayan, gadap göstermeyen, pek ciddi, 

halim, sabırlı ve hayırhah olmalıdır.
• Müsteşar akıl, tecrübe ve bilgi yönünden liyakatli olmalıdır.
• Müsteşar mutemed olmalı, fikren gam ve kederlerden salim bulunmalıdır.
• Müsteşar dürüst ve güvenilir olmalıdır.
• Yapılan en iyi istişare akıllı, tecrübeli ve sevilen-seven kimselerle yapılan istişaredir.
Kendisi ile istişare edilmesi Nehyedilen(yasaklanan) zatların vasıfları:
• Müslüman, Müttaki ve mütedeyyin olmayanlarla yapılacak istişarelere itimat edilmez.
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• Âlimler, kendisini beğenen tecrübesiz gençlerle, aklına zaaf gelmiş yaşlılardan fikir al-
mamayı tavsiye etmişlerdir.

• Şuurlu bir Aklın gereği olarak yedi sınıf kimselerle istişare edilmez; Cahillerle, Hased 
edenlerle, Düşmanlarla, Mürailerle, Korkaklarla, Cimrilerle, Hevasına tabi olanlarla. 
Zira Cahil saptırır. Hasid nimetin zevalini arzu eder. Düşman helakini ister. Mürai her-
kesin fikrine ayak uydurur. Korkak görüşünden kaçar. Cimri mal toplamaya düşkün ol-
duğundan görüşü yoktur. Hevasına uyan hevasının esiridir, onun emrinden çıkamaz.

 Meşverette Üslup ve Fikir beyanı: İstişare esnasında her ne olursa olsun kızmamak, 
fikir ve şahıslara sükûnetle yaklaşmak şarttır. Fikir beyan etmekte, Nur’ların kazandırdığı terbi-
ye hudutlarına riayetle, kavli-leyyin(yumuşak ve tatlı dil) ile edep ve nezaket kaideleri içinde 
hareket edilmelidir.

Fikrin izharında hissiyattan, enaniyetten, peşin hükümden tecerrüt edip, Rıza-yi Bari’yi asıl 
gaye ittihaz ederek Nur’un nazikâne, nezihane, kavl-i leyyin mesleği, ihlâs ve uhuvvet düstur-
ları, sözlerimize, mizaç ve hareketlerimize hâkim olmalıdır.

Meşverette fikir beyan ederken, muhatabı hatalı kanaatlardan kurtaracak, gerekli mevzu-
larda bilgili hale getirecek, mesuliyetini ve mükellefiyetini inkişaf ettirecek, lüzumlu mevzuları 
daha sıhhatli düşünebilecek, Nur külliyatındaki hizmetin gerektirdiği müeyyide ve disiplini, 
yani hizmet düsturlarını daha iyi hissedebilecek, icra edeceği hizmetin ehemmiyetini daha iyi 
anlayabilecek bir Üslup takip edilmelidir. Fikir beyan ederken muhteva ve niyet bu istikamette 
olmalıdır.

Fikre muhalefeti, fikir sahibine muhalefet şeklinde telakki etmemek gerektir. Şahıs ve şa-
hıslar hakkında kişisel aleyhtarlıktan kaçınmalı ayrıca muhatapların fikir seviyesinde konuşul-
malıdır.

Müzakere edilen her mevzudaki esas ve teferruatı birbirinden ayırmak lazımdır. Dikkat ve 
gayret, esasa teksif edilmelidir. Farklı kanaat sahibi kimseleri, kanaatlerini ve kanaatlerinin ge-
rekçelerini iyice anlayıncaya kadar sabırla dinlemek gerekir.

 Meşveret Hey’etinin Toplanması ve İdaresi: Şûrâyı teşkil eden heyet ihtiyaç hâsıl olunca 
veya periyodik belirli bir zaman dilimi içinde bir araya gelir ve problemleri çözüp, plân ve pro-
jeleri nihâî duruma getirecekleri âna kadar da çalışmasını sürdürür.

Meşveret heyetinde bulunanlar, mücbir bir sebep olmadıkça meşverete gelmeli, müzake-
releri sonuna kadar takip etmelidir.

Meşveretin gerektirdiği disipline, kaidelere ve esaslara tabi olmak, şahsi alışkanlıklarımızı 
bu cihetlerle terbiye etmesini bilmek çok önemlidir.

Yapılacak istişarelerin adabına uygun gerçekleşebilmesi için, Meşveret heyetinin bir ferdi 
idareci olarak vazifelendirilir. İdareci, meşveret oturumunu adilane ve sükûnetle yönetmekle 
birlikte karşılıklı cedele kaçan konuşmalara fırsat vermeden, neticede alınan kararları da yaz-
makla mükelleftir.

 Meşverete Katılım ve İmtiyaz: Meşveretlerde, hizmeti sebkat eden kardeşlerimiz evve-
len vazifelidirler. Yenilerde, sonradan kabiliyetlerine göre istişare heyetine dâhil edilebilirler. 
Kabiliyetlerin inkişafı için yenilere vazife ve mes’uliyet yüklemek, onlara saha açmak dahi düs-
tur ittihaz edilmelidir.

İstişare heyetinde bulunan bir kardeşimiz, bunu imtiyaz vesilesi kabul etmemelidir. Bu bir 
hizmetkârlıktır. Kardeşlerimiz de Nur’dan aldıkları derslere binaen buna müdriktirler.
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Hem deme ki, “Halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benimle gösteriliyor. Demek 
bir meziyetim var.” Hayır, hâşâ! Belki herkesten evvel sana verildi; çünkü herkesten ziyade sen 
müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. (Sözler, 18.Söz)

Manevi mes’uliyeti mucib manevi makamlar ve vazifeler istenilmez, belki verilir. Verilse de 
onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyaya girer. (Lem’alar, 20.Lem’a)

Ehl-i hidâyet, âhirete âit ve ileriye müteallik semerat-ı uhreviyeye ve kemâlâta, kalb ve aklın 
yüksek düstûrlarıyla müteveccih oldukları için, esaslı bir istikamet ve tam bir ihlâs ve gâyet fe-
dakârane bir ittihad ve ittifak olabilirken; enâniyetten tecerrüd edemedikleri için, ifrat ve tefrit 
yüzünden, ulvî bir menba-ı kuvvet olan ittifakı kaybedip, ihlâs da kırılır... Ve vazife-i uhreviye 
de zedelenir. Kolayca Rızayı İlâhî de elde edilmez.

Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı: “El Hubbu Fillah” sırriyle, tarik-ı hakta gidenlere re-
fakatla iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o Hak 
yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğunun ihtimaliyle enâniyetinden vazgeçip 
ihlâsı kazanmak ve ihlâs ile bir dirhem amel, ihlâssız batmanlar ile amellere racih olduğunu 
bilmekle ve tâbiiyeti dahi, sebeb-i mes’uliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o ma-
razdan kurtulur... ve ihlâsı kazanır... vazife-i uhreviyesini hakkiyle yapabilir. (Lem’alar, 20.Lem’a)

 İstihare ve İstişare: İstişaresi mümkün olan bir meselenin istiharesi olmaz. İstişare, İsti-
hareden önce gelir.

Ehli hakikat, rüya ile amel etmez. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir suret-
te mevzubahs etmek tahkik mesleğine muvafık gelmez. (Mektubat, 28.Mektub)

 Haklı Meşveretin neticesi: Haklı şura ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden üç elif (111) 
olduğu gibi, üç adam yüz adam kadar millete faide verebilir.

Bediüzzaman hazretlerinin bu beyanına göre meşveretin bir hikmeti, vücudunun da ihlâs 
ve tesanüdü temin ve muhafaza olduğu hakikatı daima nazara alınmalı.

Üstad-ı Necibimizin: “Aziz kardeşlerim! Evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza, 
enaniyet, benlik ve rekabetten tehaffuz, itidal-i dem ...” (Şualar, 269) gibi kutsi ikazları, menba-ı 
saadetimiz olan meşveretlerde en büyük şiarımız olmalıdır.

İstişareye iştirak edenlerin nokta-i nazarları açıkça ifade edildiğinden, kalplerdeki serma-
ye-i şeytan olan peşin hükümler bertaraf edilir ve kalblerin birbirine ısınmasına zemin hazır-
lanmış olur. Birbirine sıla-i rahim temin edilmiş olur. Şahs-ı manevinin önü açılmış olur.

 Meşveret mes’elesinin tezekkür edilmesinde 4 Şart:
İlk şart: Tecerrüddür. Yani, bir mesele müzakere edilirken enaniyetten, hissiyattan, tarafgir-

likten, peşin hükümden, ferdiyet ve şahsiyetçilikten sıyrılmaktır.
İkinci şart: Allah(c.c) için safiyet ve ihlâs ile hak namına, hakikati akla tespit ve teslim ettir-

mektir.
Meseleleri değerlendirmede merhaleler; evvela esasları kavramak ve belirlemek, sonra 

tahlil ve tasnif etmek, sonucu mukayese ve muhakeme ile gitmektir.
Hedef, hadiseleri değerlendirmektir. Mantık ve muhakeme disiplini altında insaf ve hakpe-

restlik ile meseleleri elemektir. Bunun içinde, hakikat-ı hale nüfuz etmek şarttır.
Üçüncü şart: Ekseriyetin görüş birliğine vardığı fikri paylaşmaktır. Meşveretten süzülen fikri 

esas almaktır. O havuzda erimek “Nahnü-Biz” manasını kabullenmektir.
Dördüncü şart: Meşveret neticesi ortaya çıkan görüşü hassasiyetle yaşamaktır, devam et-

tirmektir. Böylece cemaatin tensibine görüş ve düşüncelerine ayine olmaktır. Müşavere neti-
cesinde ortaya çıkan görüşün tesirini kıracak her türlü ahval ve hissiyattan şiddetle kaçınmak, 
titizlikle bu fikrin devamına azami gayret göstermektir.
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Okuma Parçası 
 “Şûrâ”

Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı, meşveret-i şer’iye-

dir. َو َاْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْنـَُهْم âyet-i kerimesi, şûrâyı esas olarak emrediyor.
Evet, nasıl ki, nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih va-

sıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası olduğu gibi, en 
büyük kıt’a olan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûrâ-yı hakikiyeyi yapmamasıdır.

Asya kıt’asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır. Yani, nasıl fertler birbiriyle meş-
veret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şûrâyı yapmaları lâzımdır ki, üç yüz, belki dört yüz milyon 
İslâmın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, 
meşveret-i şer’iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüd eden hürriyet-i şer’iyedir ki, o 
hürriyet-i şer’iye, âdâb-ı şer’iye ile süslenip garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır.

İmandan gelen hürriyet-i şer’iye iki esası emreder:

ِه اَل َيُكوُن َعْبًدا ِلْلِعَباِد اَل َيْجَعْل بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َاْربَابًا  َاْن اَل يَُذلَِّل َو اَل يـََتَذلََّلَمْن َكاَن َعْبًدا ِللّٰ
ِه نـََعْم اَْلُحرِّيَُّة الشَّْرِعيَُّة َعِطيَُّة الرَّْحٰمِن ِمْن ُدوِن اللّٰ

Yani, İman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zil-
lete düşürmemek ve zâlimlere tezellül etmemek... Allah’a hakikî abd olan, başkalara abd ola-
maz. Birbirinizi, Allah’tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani, Allah’ı tanımayan, herşeye, 
herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder.

Evet, hürriyet-i şer’iye Cenab-ı Hakkın Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın 
bir hassasıdır.

 فـَْلَيْحَيا الصِّْدُق َواَل َعاَش اْلَيْاُس فـَْلَتُدوِم اْلُمَحبَُّة َوْلتـَْقَوى الشُّوَرى َواْلَماَلُم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اْلَهَوى
َوالسَّاَلُم َعَلى َمِن اتَـَّبَع اْلُهَدى

Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb 
ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne ol-
sun. Âmin.

Eğer denilse: Neden şûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beşerin, hususan
Asya’nın, hususan İslâmiyetin hayatı ve terakkisi nasıl o şûrâ ile olabilir?
Elcevap: Nurun Yirmi Birinci Lem’a-i İhlâsında izah edildiği gibi, haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü 

netice verdiğinden, üç elif, yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile, üç adam, yüz 
adam kadar millete fayda verebilir.

Ve on adamın hakikî ihlâs ve tesanüd ve meşveretin sırrıyla, bin adam kadar iş gördükleri-
ni, çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor.

Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek 
cüz’î; hususan dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla, elbette ve 
elbette, o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hâcetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve 
o nokta-i istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı gibi, hayat-ı içtimaiyesi de 
yine imanın hakaikinden gelen şûrâ-yı şer’î ile yaşayabilir, o düşmanları durdurur, o hâcetlerin 
teminine yol açar. (Hutbe-i Şamiye, 6.Kelime)
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KONUŞMA ADABI

“Şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin; 
meyveler suretinde uyanık âlemi olan âlem-i âhirette yersin..” 

Bediüzzaman Said NURSİ

Evet, bu dünyayı san’atlarıyla ziynetlendiren bir San’atkârın, san’atını istihsan eden insanla 
konuşmaması muhaldir. Mademki yapar ve bilir; elbette konuşur. Madem konuşur; elbette 
konuşmasına yakışan Kur’ân’dır.

Bir çiçeğin tanziminden lâkayt kalmayan bir Mâlikü’l-Mülk, bütün mülkünü velveleye ve-
ren bir kelâma karşı nasıl lâkayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi? (Sözler, 25.Söz)

Hem hiç mümkün müdür ki, bir Sâni-i Hakîm, bütün zîhayat, zîşuur masnularını birbiriyle 
konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriyle söyleştirsin ve onların sözlerini ve sesle-
rini bilsin ve işitsin ve efâliyle ve in’âmıyla zâhir bir sûrette cevap versin, fakat kendisi konuş-
masın ve konuşamasın? Hiç kàbil midir ve hiç ihtimali var mı?

Madem bilbedahe konuşur ve madem konuşmasına karşı tam anlayışlı muhatap en başta 
insandır. Elbette, başta Kur’ân olarak meşhur kütüb-ü mukaddese onun konuşmalarıdır. (Şu-
alar, 2.Şua)

 Düşünmek ve konuşmak insanı diğer canlılardan ayıran en mühim vasıftır. Aralarındaki 
alâka sebebiyle konuşma, sahibinin aklî seviyesini ve fikir yapısını gösteren pürüzsüz bir ayna 
gibidir. Dolayısıyla insanı insan yapan dilidir. İslâm, mü’minlerin söz disiplinine sahip olmala-
rını istemiş ve bu sahada pek çok esaslar koymuştur. Konuşmak, insanlar arasındaki iletişimi, 
muhabbeti ve anlaşılıp kaynaşmayı sağlayan büyük bir ilâhî lütuftur. Yani insanlar duygu ve 
düşüncelerini, arzu ve taleplerini çoğu kez konuşarak ifâde ederler.

Bir kimsenin kullandığı dil ve üslûb, onu hayatta başarılı kılabildiği gibi hüsrâna da uğrata-
bilir. Hatta kişinin dilini muhafaza etmesi, cenneti elde etme vesileleri arasında zikredilmiştir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iffet ve 
nâmusunu koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.” (Buhârî, Rikâk 23)

Bir başka hadis-i şerîf’te “En faziletli kimdir?” sorusuna Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sel-
lem: “Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir.” Mukâbelesinde bulun-
muştur. (Buhârî, İmân 4,5)

 Açık ve anlaşılır bir şekilde muhâtabın seviyesine göre konuşulmalı, gerektiğinde 
önemli görülen ifâdeler tekrar edilmelidir.
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Fahr-i Kâinât Efendimiz(s.a.v), namaz kıldırırken dikkat çekici âyetleri bazen iki, bazen üç 
defâ tekrarlardı. Sahâbeye nasihat ve îkazda bulunurken, bir kısım ifâdeleri tekrarladığı olur-
du. Allâh dostlarının sohbetlerinde de bu şekilde tekrarlara çokça rastlamak mümkündür. 
Ancak bunun telkin maksatlı olması, sıkıcı olmaması ve cemaatin seviyesine münâsip olması 
gerekir. Sözü anlayacak kimsenin bulunmadığı meclislerde konuşmak da nefesleri isrâf etmek 
mânâsına gelir. Zîrâ Meşhûrî’nin dediği gibi; “Âkilân, tâ söz mahallin bulmadıkça söylemez!”

Nitekim ashâbın, fasih ve beliğ bir üslûp ile konuşan Peygamber Efendimiz(s.a.v) hakkın-
daki şu tespitleri oldukça önemlidir:

“Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in konuşması her dinleyenin rahatlıkla anlayabileceği 
şekilde açıktı.” (Ebû Dâvûd, Edeb 18)

“Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi.” (Buhârî, Menâkıb 23)
“İyice anlaşılmasını istediği kelime ve cümleleri, üç kere tekrar ederdi.” (Tirmizî, Menâkıb 9)
Bir eser okunacağı veya bir söz dinleneceği zaman, evvelâ

-yani: Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söy َمْن قَاَل َو ِلَمْن قَاَل َو ِلَما قَاَل َو ِفيَما قَاَل 
lemiş? Ne makamda söylemiş? olan bir kaide-i esasiyeyi, nazar-ı itibara almalı. 

Evet kelâmın tabakatının ulviyeti, güzelliği ve kuvvetinin menbaı, şu dört şeydir: Mütekel-
lim, muhatab, maksad ve makam. Yoksa, her ele geçen kitab okunmamalı, her söylenen söze 
kulak vermemelidir. Meselâ: Bir kumandanın, bir orduya verdiği arş emriyle; bir neferin, arş 
sözü arasında ne kadar fark vardır? Birincisi koca bir orduyu harekete getirir. Aynı kelâm olan 
ikincisi, belki bir neferi bile yürütemez. (Sözler 755)

Kelâmın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsn-ü cemal cihetinden dört menbaı var. Biri 
mütekellim, biri muhatab, biri maksad, biri makamdır. 

Ediblerin, yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyle ise, sözde "Kim söy-
lemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş?" ise bak. Yalnız söze bakıp 
durma. Madem kelâm kuvvetini, hüsnünü bu dört menbadan alır. Kur'anın menbaına dikkat 
edilse, Kur'anın derece-i belâgatı, ulviyet ve hüsnü anlaşılır.

Evet kelâmın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren mütekellim, muha-
tab, maksad, makam olmak üzere dört şeydir. Ediblerin zannettikleri gibi yalnız makam de-
ğildir. Demek, bir kelâmın derece-i kuvvetini anlamak istediğin zaman; fâiline, muhatabına, 
gayesine, mevzuuna bak. Bunların dereceleri nisbetinde kelâmın derecesi anlaşılır.

 Evet madem kelâm, mütekellime bakıyor. Eğer o kelâm emr ve nehy ise, mütekelli-
min derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz mukavemet-sûz olur; 
maddî elektrik gibi tesir eder, kelâmın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezayüd eder. (Sözler 430; 
Mesnevi-i Nuriye 234)

 Bilgiçlik taslama ve kendini başkalarına üstün gösterme niyetiyle yapmacık konuşma-
larda bulunmak veya insanların anlayamadıkları kelimelerle onlara hitap etmek şiddetle ya-
saklanmıştır.

Vazifesi hakkı ve hakîkati tebliğ olan Resülullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, konuşmaların-
da hiçbir zaman san’at kaygısı taşımamakla birlikte, safi duygular içinde, şefkat ve merhamet 
hisleriyle dolu olarak ve ruhûnun en tabiî ifâdeleriyle konuşmuştur. Böylece onun mübarek 
sözleri apayrı bir güzellikte ve şânına yakışır bir hüsn-ü edeb üzere olmuştur.

Sevgili Peygamberimiz(s.a.v): “Şüphesiz ki Allâh Teâlâ, sığırın otu yerken ağzında evirip çe-
virdiği gibi, sözü ağzında evirip çevirerek lügat paralayan kimselere buğz eder.” buyurmuştur. 
(Ebû Dâvûd, Edeb 94)
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 Bağırıp çağırmak sûretiyle yüksek sesle konuşulmamalıdır. Kibar ve nazik bir üslûbun 
benimsenmesi, her zaman için en isâbetli yoldur. Bu hususla ilgili İlâhî emri ölçü alan İslâm 
âlimleri, anne-baba, âlim, salih kişiler gibi simaların yanında da sesi yükseltmenin caiz olma-
dığını belirtmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’in beyânıyla Lokman aleyhisselâm oğluna söz konusu metodu şöyle tavsiye 
etmektedir. “Yavrum! Yürüyüşünde tabiî ol ve sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkep-
lerin sesidir.” (Lokman 19)

Bir başka âyette de: “Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler!” (el-İsrâ 17/53) buyurmakta-
dır. Hatta Allâh Teâlâ, Hz.Musâ ile kardeşi Hârûn’u, Fıravun’a gönderirken onu yumuşak bir söz-
le uyarmalarını istemiş (Tâhâ 20/43-44), muhâtab kâfir de olsa âdâb gereği güzel bir üslûbun 
kullanılmasını emretmiştir.

Bir hadis-i şerifte de, söylenecek güzel bir sözle bile cehennem azabından kurtulunabile-
ceği ifâde edilir: “Yarım hurma vermek sûretiyle de olsa cehennemden korunun. Bunu da bulama-
yan hiç olmazsa güzel bir sözle cehennemden korunsun!” (Müslim, Zekât 68)

Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda şöyle demiştir; “Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve 
nazikâne ve kavl-i leyyindir.” (Lem’alar, 23.Lem’a)

 İki kişinin, yanlarında bulunan üçüncü kişiyi dışlayarak, yok sayarak aralarında fısıldaş-
maları yasaklanmıştır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz(s.a.v) böyle bir tavrın, yalnız kalan kimsenin üzülmesine ve su-i 
zannına sebep olabileceğini belirtmektedir. Olgun bir Müslüman ise mü’min kardeşini üzecek 
ve kalbini incitecek davranışlarda bulunmak istemez. (Buhârî, İsti’zân 47)

 Bir mecliste herhangi bir konu görüşülüyor ise veya cevaplandırılmak üzere bir soru 
sorulmuşsa, ilk söz hakkı meclisin büyüğüne aittir. Bununla birlikte diğer kişiler de yeri geldi-
ğinde edebe uygun bir şekilde fikirlerini beyân edebilirler.

Nitekim bir hâdiseyi anlatmak için, yaşça en küçük olan Abdurrahman bin Sehl ilk önce 
söze başlayınca, Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-; “Sözü büyüklerine bırak, sözü büyük-
lerine bırak!” buyurmuş, bunun üzerine olayı büyükler anlatmıştır. (Buhârî, Cizye 12)

 Az ve öz konuşmalı, lüzumsuz tafsilattan kaçınmalıdır. Diğer bir ifadeyle çok konuş- 
mamayı, yerinde ve ölçülü konuşmayı âdet edinmek gerekir.

Allâh Teâlâ mü’minlerin mümtaz hasletlerini sayarken: “O kimseler ki boş söz ve işlerden yüz 
çevirirler.” (el-Mü’minûn 23/3) buyurmakta, lüzumsuz sözlerle meşgul olmayı fâsıklık ve dalâlet 
olarak nitelendirmektedir. (Lokmân 31/6)

Peygamberimiz ise bu konuya şu hadisleriyle dikkat çekmektedir: “Allâh’ı zikretmeksizin 
çok konuşmayın! Allâh’ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise 
Allâh’tan en uzak kimseler olduğunda şüphe yoktur.” (Tirmizî, Zühd 62)

Başka bir hadislerinde ise peygamberimiz(s.a.v) : “Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen 
şeyi terk etmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.” buyurmuşlardır. (Tirmizî, Zühd 11)

Talebeleri, mevzu hakkında bizlere hüsn-ü misal olan Bediüzzaman hazretlerini şöylece 
tarif etmişlerdir; “Üstadımızın, az söylemek âdetidir. Fakat söylediğini veciz söyler; her halde 
düstûr-u hikmet olarak pek ma’nidar ve pek şümullü birer câmiül-kelimdirler.” (Tarihçe-i Hayat, 
Kastamonu Hayatı, 326)

 Maddî veya manevî hiçbir faydası olmayan, bilâkis zararı bulunan malayani konuşma-
lardan şiddetle kaçınılmalıdır.
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Zîra: “İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulun-
masın.” (Kaf 50/18) âyet-i kerîmesi, insanın kendisine bahşedilen hayatın kelime kelime hesa-
bını vereceğine dikkat çekmektedir.

Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: “Allâh’a ve âhiret gününe inanan, ya 
hayır söylesin ya da sussun!” (Buhârî, Edeb 31,85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, Lukata 1)

Bediüzzaman hazretlerinin mevzu hakkındaki şu beyanatları ne kadar manidardır:
Sen, gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin; bâzan rü’yada güzel bir elma şeklinde 

yersin. Gündüz çirkin bir sözün; gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar 
bir et suretinde sana yedirirler.

Öyle ise, şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin; meyveler suretin-
de uyanık âlemi olan âlem-i âhirette yersin ve yemesini istib’ad etmemelisin... (Sözler, 31.Söz)

 Kişinin helâl mi haram mı, güzel mi çirkin mi, hayır mı şer mi henüz tam olarak kestire-
mediği bir sözü söylemesi de konuşma âdâbına aykırıdır. Nitekim atalarımız da, “Bin düşün bir 
söyle” ve benzeri güzel sözleri söylerken bu hadislerden ilham almışlardır.

Hadis-i şerifte: “Kul, iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin 
doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider.” buyrulmaktadır. (Buhârî, Rikâk 23)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde ise şöyle buyurdu:
“Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!” (Hadis El Kitabı, Müslim 685)

 İkili ilişkilerde insanı müşkil duruma sokacak anlamsız sözlerden kaçınmak, dostlukla-
rın istikametle devamiyeti açısından fevkalâde ehemmiyeti hâizdir.

Fahr-i Kâinât Efendimiz(s.a.v): “Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme!” buyur-
muştur. (İbn-i Mâce, Zühd 15)

 Mü’min her hâlukârda doğruyu konuşmalı, yalan söz ve yalan haberden şiddetle sakın-
malıdır. Kizb(yalan), küfrün esasıdır. Kizb, nifakın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhîyyeye bir 
iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbânîyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı ze-
hirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemâlât-
tan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsva eden kizbdir. 
İşte bu sebeblerden dolayıdır ki; bütün cinâyetler içinde tel’ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerîmde bizlere şu uyarıda bulunmaktadır: “Ey îmân edenler! Allâh’tan 
korkun ve doğru söz söyleyin ki Allâh amellerinizi salih hâle getirsin ve günahlarınızı bağışlasın.” 
(el-Ahzâb 33/70-71)

Allâh Resûlü(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İnsan sabahlayınca, bütün âzâları dile mürâcaat 
eder ve âdeta ona şöyle derler; «Bizim haklarımızı korumakta Allâh’tan kork! Biz ancak senin 
söyleyeceklerinle ceza görürüz. Biz, sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. 
Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz.» ” (Tirmizî, Zühd 61)

Bediüzzaman hazretleri de mevzu hakkında şu tespitlerde bulunmuştur: “Biz ki hakîki 
müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz!” (Tarihçe-i Ha-
yat, İlk Hayatı)

S— Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? C— Doğruluk.
S— Daha. C— Yalan söylememek. 
S— Sonra.C— Sıdk, sadakat, ihlâs, sebat, tesanüddür. 
S— Neden? C— Küfrün mâhiyeti yalandır, îmanın mâhiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil 

midir ki; hayatımızın bekası, îmanın ve sıdkın ve tesanüdün devamiyledir. (Tarihçe-i Hayat, İlk 
Hayatı 77; Münazarat)
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 Yalan, bir lâfz-ı kâfirdir.
Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esas-

tır, bir cevher-i ziyalı. Yeri verir sükûta-eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa 
faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı.

Lâkin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. “Huz mâ safâ, da’ mâ keder” 
kendine düstur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak. Tâ güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel 
düşün. Tâ leziz hayatı bulmalı. Hayat içinde hayattır hüsn-ü zanda emeli. Sûizanla yeistir saa-
det muharribi, hem de hayatın katili. (Sözler, Lemeat)

 Sual: Bir maslahata binâen kizbin(yalan söylemenin) câiz olduğu söylenilmektedir...
Öyle midir? Cevab: Evet, kat’i ve zarûri bir maslahat için bir mesağ-ı şer’î vardır. Fakat hakî-

kata bakılırsa, maslahat dedikleri şey bâtıl bir özürdür. Zîra usûl-i şerîatta takarrur ettiği vec-
hile, mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medâr olamaz; çünkü 
mikdarı bir hadd altına alınmadığından sû-i isti’male uğrar.

Maahaza bir şeyin zararı menfaatına galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. 
Maslahat, o şeyi terketmekte olur. Evet, âlemde görünen bu kadar inkılâblar ve karışıklıklar, 
zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahiddir. Fakat kinaye veya ta’riz 
sûretiyle yâni gayr-ı sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizbden sayılmaz.

Hülâsa: Yol ikidir: Ya sükût etmektir. Çünkü, söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. 
Veya sıdktır. Çünkü, İslâmiyetin esası, sıdktır. Îmanın hassası, sıdktır. Bütün kemâlâta îsal edici, 
sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı, sıdk-
tır. Nev’-i beşeri kâ’be-i kemâlâta îsal eden, sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk 
ettiren sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm’ı meratib-i beşeriyenin en yükse-
ğine çıkaran, sıdktır. (İşaret-ül İ’caz, Mühürlenen Kalpler)

Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş(Hükmünü kaldırmış). Maslahat ve za-
ruret için bazı âlim “muvakkat” fetvası vermişler.

Bu zamanda o fetva verilmez. Çünki o kadar sû’-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir 
menfaatı olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.

Meselâ: Seferde namazı kasretmenin sebebi, meşakkattır. Fakat illet olamaz. Çünki muay-
yen bir haddi yok. Sû’-i istimale düşebilir. Belki illet, yalnız sefer olabilir.

Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeğe illet olamaz. Çünki muayyen bir haddi yok, 
sû’-i istimale müsaid bir bataklıktır. Hükm-ü fetva ona bina edilmez.

Öyle ise ِامَّا الصِّْدُق َوِامَّا السُُّكوُت Ya doğruyu söylemek, ya da sükût etmek. Yani yol ikidir, 
üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir.

İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla emniyet-i umumiyenin 
ve rûy-i zemin asayişlerinin zîr ü zeber olması kizble ve maslahatın sû’-i istimali ile olmasından, 
elbette o üçüncü yolu kapatmağa beşeri mecbur ediyor ve kat’î emir veriyor.

Yoksa bu yarım asırda gördükleri umumî harbler ve dehşetli inkılablar ve sukutlar ve tahri-
batlar, başlarına bir kıyameti koparacak. (Hutbe-i Şamiye, 3.Kelime)

 Evet, her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazan za-
rar verse sükût etmek.. Yoksa yalana hiç fetva yok.

Her söylediğin hak olmalı, fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yok. Çünki hâlis olmaz-
sa sû’-i tesir eder; hak, haksızlıkta sarfolur. (Hutbe-i Şamiye, 3.Kelime)
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Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın 
yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zîra senin gibi 
niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihatı ba’zan damara dokundurur, aksü’l-amel yapar. (Mek-
tubat, 22.Mektub)

 Kinaye veya ta’riz sûretiyle yâni gayr-ı sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizbden 
sayılmaz. (İşaret-ül İ’caz, Mühürlenen Kalpler)

Malûmdur ki, fenn-i belâğatte, bir lâfzın, bir kelâmın mânâ-yı hakikîsi başka bir maksud 
mânâya sırf bir âlet-i mülâhaza olsa, ona “lâfz-ı kinâî” denilir. Ve “kinâî” tabir edilen bir kelâmın 
mânâ-yı aslîsi, medar-ı sıdk ve kizb değildir. Belki kinâî mânâsıdır ki, medar-ı sıdk ve kizb olur. 
Eğer o kinâî mânâ doğruysa o kelâm sadıktır; mânâ-yı aslî kâzip dahi olsa sıdkını bozmaz. Eğer 
mânâ-yı kinâî doğru değilse, mânâ-yı aslîsi doğru olsa, o kelâm kâziptir.

Meselâ, kinâî misallerinden, “Fülânün tavîlü’n-necad” denilir. Yani, “kılıcının kayışı, bendi 
uzundur.” Şu kelâm, o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıcı ve 
kayışı ve bendi olmasa da, yine bu kelâm sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmaz-
sa, çendan uzun bir kılıcı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelâm kâziptir. 
Çünkü mânâ-yı aslîsi maksud değil. (Sözler, 32.Söz, 2.Mevkıf, 2.Sual)

İmam-ı Beyhakî’nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz(a.s.m) “Tevriyeli, kinâî ifadelerle 
yalandan kurtulup rahatlama vardır” buyurarak bu meseleye açıklık getirmişlerdir. (et-Tâc, 5:55)

Yalanı ve olmayan bir şeyi haber vermek mutlak sûrette yasaklanmıştır. Yalan husundaki 
hadislerdeki müsaade ise “tevriye” ve “îhâm” yoluyla söylenmesi halindedir.

Tevriye ve Îhâm; Birkaç mânâsı olan bir kelimeyi kullanan kimsenin en uzak mânâyı kasde-
rek söylemesidir.

Kinaye ve Ta’riz ise; Bir Maksadı; açıktan olmayıp (dolaylı olarak) hakiki manayı başka ifade 
ile imalı ve dokunaklı olarak konuşmak anlamlarına gelir.

Bu iki söz sanatını bu meseleye getirecek olursak şu şekilde misaller verilebilir: Meselâ, 
savaş esnasında düşman askerine “Kralınız öldü” denilirken, bununla düşmanın daha önceki 
krallarından birisi kasdedilmesi gibi.

Yine İslâmın ve Müslümanların zarara düşebileceği bir halde konuşmak ve fikir beyan et-
mek icap ettiğinde, doğrudan yalana varmadan dolaylı cümleler kullanmak da bu kabildendir.

Aynı şekilde hanımın ve kızının gönlünü almak isteyen bir insan onlara bir şey vâdederken, 
“İnşaallah-Allah dilerse” gibi bir ifade kullanır da, söz verdiği şeyi hemencecik almazsa, bu du-
rumda da yalan söylemiş olmaz. Çünkü bu vaâd istikbale mâtuftur.

Ayrıca birbirine dargın olan iki kişinin arasını bulurken, “falan adam senin için duâ ediyor” 
dese de, bununla o adamın “Allah’ım, bütün Müslümanları affet” demiş olduğunu kasdetse, 
yalan bir beyanda bulunmuş olmaz. Dolaysıyla yalan söylemenin mes’uliyetinden kurtularak 
rahatlar.

 Münakaşa tarzında konuşmaktan sakınmak lazımdır. Hususan Mesâil-i îmaniyenin mü-
nakaşa sûretinde bahsi câiz değildir. Şayet muhatap ısrar ediyorsa, o vakit, Kur’ân’a, sünnete, 
icma ve kıyasa göre doğruyu söyleyip bırakmak lazımdır. Tartışmaya girmemek gerekir. Kişi 
hakkı anlattıktan sonra, muhatabı münakaşaya girişince, orayı terk etmek gerekir. Terk eder-
ken de dargınlığa yol açmamalıdır.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kardeşinle tartışma! Çünkü konunun an-
laşılmasını engeller ve belasından da emin olunmaz.” (Rezin, Hadis El Kitabı, 682)

Bediüzzaman Hazretleri mevzu hakkında şunları söylemiştir; “Münakaşa etmenin bi- rinci 
şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkki-
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ye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer 
hak, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi 
öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali 
var.” (Mektubat, 28.Mektub)

 Bir insanı yüzüne karşı övmeyi Efendimiz(s.a.v) yasaklamakla birlikte, gıyabında da 
överken aşırı gitmeyi nehyetmiştir. Zira İhsan-ı İlâhîden fazla ihsan, ihsan değildir. Bir dane-i 
hakîkat bir harman hayalâta müreccahtır. İhsan-ı İlâhî ile tavsifte kanaat etmek farzdır.

Cem’iyyete dâhil olan, cem’iyyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Bir şeyin şerefi neslin-
de değildir, zâtındadır. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Birinin malına başka mal velev 
kıymetli de olsa karışırsa, malını kıymetsiz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebeb olur. (Muha-
kemat syf.21)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, bir adam bir adamı övdü. Bunun üzerine 
şöyle buyurdu: “Onun boynunu vurdun, arkadaşının boynunu vurdun! İçinizden birinizin, mutla-
ka birisini övmesi gerekiyorsa, şöyle desin: Allah bilir ama şöyle şöyle olduğunu sanıyorum. Zira, 
Allaha karşı kimse temize çıkartılmaz. O kişi hakkında bildikleri varsa, onu şöyle şöyle sanıyorum, 
desin.” (Hadis El Kitabı, Buhari, H.N 689)

 Ölmüş insanları zemmetmek hiç lüzumu yok. Onlar, dâr-ı âhirete mahall-i cezaya git-
mişler. Lüzumsuz, zararlı, onların kusurlarını beyân etmek lazım değildir.

Umûmî bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur. Şer’an, bir adam hiç 
mel’unları hatıra getirmeyip lânet etmese, hiçbir zararı yok. Çünkü zem ve lânet ise, medih ve 
muhabbet gibi değil. Onlar, amel-i salihde dâhil olamaz. Eğer zararı varsa, daha fena.

Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer’î yok, fakat zemde ve tekfirde 
hükm-ü şer’î var. Zemm ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı ise, hiç hayır ve 
sevab yok. Çünki tekfire ve zemme müstehak hadsizdir. Fakat zemmetmemek, tekfir etme-
mekte hiçbir hükm-ü şer’î yok, hiç zararı da yok. (Emirdağ Lahikası I, 207)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Ölülere sövmeyin! Bu sebeple dirilere ezi-
yet etmiş olursunuz. Zira onlar, zaten ettiklerini bulmuşlardır.” (Hadis El Kitabı, Buhari H.N 691; 
Tirmizi 692)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Bir adam bir adama günahkâr, ya da kâfir 
derse, o özellik de onda bulunmazsa, bu söz kendisine döner.” (Hadis El Kitabı, Buhari H.N 690)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki: “Müşriklere beddua et ve onları lânetle!” 
Cevaben şöyle buyurdu: “Ben, rahmet olarak gönderildim, lânetleyici olarak değil.” (Hadis El Kita-
bı, Müslim H.N 671)

 Dilini, kem söz ve küfürlerden alıkoymaya çalışmamak, Hayat-ı Ebediyye esasâtını ve 
Saadet-i Uhreviyye levâzımatını tedârik etmek için verilen akıl, kalb, göz ve dil gibi güzel He-
diye-i Râhmaniyyeyi, Cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir sûrete çevirmektir. (Sözler, 
6.Söz)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kul, önemsemeden ve farkına var- madan, 
Allahın hoşnut olduğu bir söz söyler, bu sebeple Allah onun derecesini yükseltir. Yine kul, dikkat 
etmeden, Allahın öfkesini gerektiren bir söz söyler de, Allah onu, o kelime nedeniyle cehenneme 
yuvarlar.” (Hadis El Kitabı, Buhari H.N 662)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Meryemoğlu isa, yolda bir domuza rast-
ladı: “Haydi selâmet içinde geç!” dedi. Kendisine, “Sen bunu domuza mı söylüyorsun?!” diye 
itiraz edilince: “Ben dilimi, kötü söze alıştırmaktan korkuyorum,” diye cevap verdi. (Hadis El 
Kitabı, Malik H.N 666)
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 Manevi hastalıkların birisi de “Sû-i zan” dır. Evet, insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, 
herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan sâikasıyla baş-
kalara teşmil etmesin.

Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh, es-
lâf-ı izâmın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek sû-i zandır. Sû-i zan ise, maddî 
ve mânevî içti- maiyatı zedeler. (Mesnevi-i Nuriye, Katre)

Hem, meselâ, sûizan ve sû-i te’vilde, bu dünyada muaccel bir cezâ var. “Men dakka duk-
ka” kaidesiyle, sû-i zan eden, sû-i zanna mâruz olur. Mü’min kardeşinin harekâtını sû-i te’vil 
edenlerin harekâtı, yakın bir zamanda sû-i te’vile uğrar, cezâsını çeker. (Mektubat, 22.Mektub 
Uhuvvet Risalesi)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kişinin, kanıtsız ve dayanaksız söz söyle-
mesi ne kötüdür.” (Hadis El Kitabı, Ebu Davud 669)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kuşkulandığını at, kuşkulanmadığına 
bak! Doğruluk kalbinin yatıştığında, yalan ise kuşku duyduğundadır.” (Hadis El Kitabı, Tirmizi 
H.N 668)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu an-
latması yeter!” (Hadis El Kitabı, Müslim H.N 685)

 Mü’min kardeşini yaptığı bir hatadan veya günahtan dolayı ayıplamamak, kusurlarını 
araştırmamak, görmezden gelmek, mü’min bir insanın sahip olması gereken elzem vasıflar-
dandır.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Her kim, müslüman kardeşini bir günah 
yüzünden ayıplarsa, onu kendisi de işleyinceye kadar ölmez.” (Hadis El Kitabı, Tirmizi H.N 669)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Mümin, kusur bulucu, lânet edici, azgın ve 
hayâsız olamaz.” (Hadis El Kitabı, Tirmizi H.N 670)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Haksız yere müslümanın namus ve şahsi-
yetine sataşmak, günahların en büyüğüdür.” (Hadis El Kitabı, Ebu Davud H.N 673)

 Söz taşıyıcılık… Koğuculuk… Nemmamlık… Bir kimseye, o kimse hakkında bir başka-
sının söylemiş bulunduğu bir sözü ya da o kimseye yönelik yapmış bulunduğu bir işi -gördü-
ğünü veya duyduğunu öne sürerek- ulaştırma, aktarma, götürme işi...

“Vay haline, diliyle çekiştirip alay edenlerin hepsinin” şeklinde anlamlandırılan “Veylün li 
külli hümezetin lümezetin” (Hümeze) âyetindeki ‘hümeze’ kelimesi yalın bir çekiştirmeden çok 
koğuculuk anlamına gelmektedir.

Ancak, söz taşımanın, lâf götürüp getirmenin koğuculuk sayılamayacak, kınanamayacak 
bir türü daha vardır ki, o da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinin “insanların arasını düzelten 
ve bunun için hayır maksadıyla söz ulaştıran veya hayır kastıyla kinayeli yalan söyleyen kimse, 
yalancı değildir” sözüdür. (Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih, 1156)

Resulullah(s.a.v) bir defasında kabristan yanından geçerken kabirdeki iki kişinin sesini işi-
tince şöyle buyurdular: “Bunlar azab görüyorlar. Hem de azab görmeleri kendilerince büyük 
bir şeyden dolayı değil. Evet, günahları büyüktür. Birisi idrardan sakınmaz, taharetlenmezdi. 
Diğeride iki kişinin arasını bozmak için söz taşırdı.” (Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih, 163)

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Bana bir kimse, sahabilerimin birinden 
bir şey ulaştırmasın! Zira ben, onların yanına, içim arınmış ve rahat olarak çıkmak istiyorum.” 
(Hadis El Kitabı, Tirmizi H.N 674)

Peygamber efendimiz(s.a.v) başka bir hadislerinde buyurdular ki: “Söz gezdiren, laf taşıyan 
kimse cennete giremez.” (Tirmizi, Birr ve Sıla, 78)
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 Dinimiz verilen sözün tutulmasını emreder ve bu hususa ehemmiyet verir. Vefasızlık 
şiddetle yasaklanmış ve haram ilan edilmiştir. Ahde vefa, Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah’ın vasıfla-
rından biri” olarak zikredilmiş (Tevbe 111), mü’minlerin de bu vasıfla muttasıf olmaları taleb 
edilmiştir.(Bakara 177)

İbnu Ömer(radıyallahu anh) anlatıyor: Resulullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
“Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu 
tanıtan bir bayrak dikilir ve: “Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır” denilir.”

(Buhârî, Edeb 99, Cizye 22, Hiyel 9, Fiten 21)
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kardeşinle tartışma! Çünkü konunun 

anlaşılmasını engeller ve belasından da emin olunmaz. Ayrıca, tutamayacağın bir sözü de ver-
me!” (Hadis El Kitabı, Rezin H.N 682)

 İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehl-i îman, 
bilmeyerek isti’mal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyân edeceğiz:

Birincisi: “Evcedethu’l-esbâb” Yâni, “Esbâb bu şey’i îcad ediyor.”
İkincisi: “Teşekkele binefsihi” Yâni, “Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.” Üçüncü-

sü: “İktezathü’t-Tabiat” Yâni, “Tabiîdir, tabiat iktiza edip îcad ediyor.”
Evet, câmid, şuursuz bulut, âb-ı hayat olan yağmuru, muhtaç olan zîhayatların imdadı-

na göndermesi, ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Karışık tesadüf karışamaz. Meşîet-i 
İlâhîyye ile vücûda gelen işlerde; “İnşâallah İnşâallah” yerinde, bilerek “tabi tabi” demek, ne 
kadar hata ve muhâlif-i hakîkat olduğunu kıyas et...

Rubûbiyet-i âmmedeki dâire-i esbab-ı zâhiriyede, ehl-i gafletin nazarında, hikmeti ve se-
bebi bilinmiyen işlerde, tesadüf nâmını vermişler. Tabiî, sevk-i tabiî tesâdüf değil. Hakîki, fıtrî 
sevk-i İlâhî, kader-i Sübhanî, her işimizde hâkim. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkda boğul-
mak derecesine gelen gafil! Bütün mâzi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli ma’nevî 
el sâhibi olmıyan birşey, nasıl bu zemînin hayatına karışabilir!

Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen “Ta-
biat, olsa olsa bir defter-i Kudret-i İlâhîyyedir. Tesadüf ise, cehlimizi örten gizli bir hikmet-i 
İlâhîyyenin perdesidir.” de, hakîkate yanaş. Demek en cüz’î hâdisat vukua gelmeden evvel 
hem mukayyeddir, hem yazılmıştır. Demek tesadüf yok, hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız 
değillerdir.

َتَشاُء َمْن  اْلُمْلَك  تـُْؤِتى  اْلُمْلِك  َماِلَك  اللُّٰهمَّ   İşte şu âyet Cenâb-ı Hakk’ın, nev’-i beşerin ُقِل 
hayat-ı içtimaiyyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki; izzet ve zillet, fakr ve servet doğ-
rudan doğruya Cenâb-ı Hakk’ın meşietine ve iradesine bağlıdır. Demek, “Kesret-i tabakatın 
en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve takdir-i İlâhiyye iledir. Tesadüf karışamaz.” (Lem’alar, 
23.Lem’a)

 Gelecekle ilgili konuşurken “inşaallâh” demek, konuşma ile alâkalı bir diğer edeb kâi-
desidir. Mü’minin, kâmil bir imana sahip olduğunu gösterir.

Kulun cüz’î irâdesi herhangi bir şeyin olması için kâfi bir sebep değildir. Önemli olan Al-
lâh’ın dilemesidir. Zîra istikbale ait bir şey dilerken “inşâallâh” demek, Allâh’ın irâdesinin farkın-
da olmak ve onun irâdesinin üstünde bir irâde tanımamak demektir.

“Yârın falan işi yapacak mısın?” sualine verilen “tabi, tabi” cevâbı da bu kabildendir. Zira 
bu cevaptaki “tabi, tabi” kelimesi, “tabiî, tabiî” demektir. Yâni, “inşâallah” denilmesi gerekirken, 
bunun yerine “Tabiatı gereği o işi yapacağım. Tabiatı bunu gerektirdiği için, benim işim de 
tabiatıyla olacak.” manâsını taşıyan ve küfür kokan o söz söylenmiş oluyor.
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Hâlbuki değil “inşaalah” yerinde “tabi” demek; belki meşiet-i İlahiye’ye bağlamadan “Ya-
rın şu işi yapacağım.” demeği bile Cenab-ı Hak, mealen şu ayetiyle yasaklamıştır: “Habibim! 
Allah’ın meşietine bağlamadıkça yani İnşâallah demedikçe hiçbir şey için “Bunu yarın yapa-
cağım.” Deme! İnşâallah lafzını unuttuğunda, hatırladığın zaman Rabbin Tealayı zikret. Yani 
derhal “inşâallah” de ki, o işin halk olunmasına vesile olsun.” (Kehf/23-24)

İşte, meşîet-i İlâhîyye ile vücûda gelen işlerde; “İnşâallah İnşâallah” yerinde, bilerek “tabi 
tabi” demek, ne kadar hata ve muhâlif-i hakîkat olduğunu kıyas et...(Mektubat 262)

 Gıybet, ehl-i adâvet ve hased ve inadın en çok isti’mal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i 
nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip isti’mal etmez. Nasıl meşhur bir zât demiş:

ِاْغِتَياٍب َجْهُد َمْن اَل َلُه َجْهٌد ِبِغْيَبٍة ٭ َفُكلُّ   Yâni: “Düşmanıma gıybetle اَُكبّـُِر نـَْفِسى َعْن َجَزاٍء 
ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet; zaîf ve zelîl 
ve aşağıların silahıdır.”

Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerâhet edip darılacaktı. Eğer 
doğru dese, zâten gıybettir. Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı çirkin bir gü-
nahtır. Evet, Kur’ânın beyânından sonra beyân olamaz, ihtiyaç da yoktur.

İşte اَُيِحبُّ َاَحدُُكْم َاْن يَاُْكَل َلْحَم َاِخيِه َمْيًتا âyetinde altı derece zemmi, zemmeder. Gıybetten 
altı mertebe şiddetle zecreder. Şu âyet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit, ma’na-
sı gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki: Ma’lûmdur: Âyetin başındaki hemze, sormak (âyâ) ma’na-
sındadır. O sormak ma’nası, su gibi âyetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükm-ü 
zımnî var.

İşte birincisi, hemze ile der: Âyâ, suâl ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki, bu derece 
çirkin bir şey’i anlamıyor?

İkincisi, ُُّيِحب lâfzîyle der: Âyâ, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu 
ki, en menfur bir işi sever?

Üçüncüsü, َاَحدُُكْم kelimesiyle der: Cemâatten hayatını alan hayat-ı içtimâîye ve medeniye-
tiniz ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirliyen bir ameli kabûl eder?

Dördüncüsü, َاْن يَاُْكَل َلْحَم kelâmiyle der: İnsaniyetiniz ne olmuş ki, böyle canavarcasına 
arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz?

Beşincisi, َاِخيِه kelimesiyle der: Hiç rikkat-i cinsiyeniz, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki, böyle 
çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlûmun şahs-ı ma’nevîsini insafsızca dişliyorsunuz? Ve hiç 
aklınız yok mu ki, kendi âzanızı kendi dişinizle divâne gibi ısırıyorsunuz?

Altıncısı, َمْيًتا kelâmiyle der: Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki, en muhterem bir 
halde bir kardeşinize karşı, etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz?

Demek şu âyetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delâletiyle: Zem ve gıybet, aklen ve kal-
ben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu âyet, 
îcazkârâne altı mertebe zemmi zemmetmekle, i’cazkârâne altı derece o cürümden zecreder.

Gıybet, mezkûr âyetin kat’i hükmüyle nazar-ı Kur’ânda gâyet menfur ve ehl-i gıybet, gâyet 
fenâ ve alçaktırlar. (Mektubat, 22.Mektub, Hatime)

Sen, gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin; bâzan rü’yada güzel bir elma şeklinde 
yersin. Gündüz çirkin bir sözün; gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar 
bir et suretinde sana yedirirler. Öyle ise, şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çir-
kin sözlerin; meyveler suretinde uyanık âlemi olan âlem-i âhirette yersin ve yemesini istib’ad 
etmemelisin... (Sözler, 31.Söz)
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Bediüzzaman hazretlerinin hayatından, talebelerinin dilinden mevzu ile alakalı bir hatıra 
nakledelim: Üstadımız ne kimseyi zemmeder ve ne de yanında kimseyi gıybet ettirir. Bunlar-
dan asla hoşlanmaz. Kusur ve hataları setrederler. Hem o kadar hüsn-ü zanna mâlikdir ki, hatta 
kendisi hakkında bir nâseza söz tebliğ edene; “Hâşâ! bu yalandır. Bu sözü söyledi dediğin zat, 
böyle söylemez.” buyururlar. (Tarihçe-i Hayat, Kastamonu Hayatı 326)

 Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir;
Birisi: Şekva sûretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o kabahati ondan 

izâle etsin ve hakkını ondan alsın.
Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesâî etmek ister. Senin ile meşveret eder. Sen de sırf 

maslahat için garazsız olarak, meşveretin hakkını eda etmek için desen: “Onun ile teşrik-i 
mesâî etme. Çünkü zarar göreceksin.”

Birisi de: Maksadı, tahkir ve teşhir değil; belki maksadı, târif ve tanıttırmak için dese: “O 
topal ve serseri adam filan yere gitti.”

Birisi de: O gıybet edilen adam fâsık-ı mütecahirdir. Yâni fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği 
seyyiatla iftihar ediyor; zulmü ile telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikâre bir sûrette işliyor.

İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet câiz olabilir. Yoksa 
gıybet, nasıl ateş odunu yer bitirir; gıybet dahi a’mal-i sâlihayı yer bitirir. (Mektubat, 22.Mektub, 
Hatime)

 Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi; o vakit اَللُّٰهمَّ اْغِفْرلََنا َو ِلَمِن اْغَتبـَْناُه demeli, 
sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse: “Beni helâl et.” demeli... (Mektubat, 22.Mektub, 
Hatime)



Adâb-ı Muaşeret İlmihâli216 |

Okuma Parçası 
 “Sıdk”

Sıdk, İslâmiyet’in üssü’l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mi-
zacıdır. Öyleyse, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla 
mânevî hastalıklarımızı tedâvi etmeliyiz.

Evet, sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlık, 
fiilî bir nev’i yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, 
muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir.

Küfür, bütün envâıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur.
Bu sırra binaen, kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; Şark ve Garp kadar birbi-

rinden uzak olmak lâzım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Hâlbuki gaddar 
siyaset ve zâlim propaganda birbirine karıştırmış, beşerin kemâlâtını da karıştırmış.

Bu sıdk ve kizb, küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı Saadette sıdk vasıtasıyla Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâmın âlâ-yı illiyyîne çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik-i ima-
niye ve hakaik-i kâinat hazinesi açılması sırrıyla, içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk en revaçlı 
bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir metâ hükmüne geçmiş. Ve kizb vasıtasıyla Müseyli-
me-i Kezzabın emsâli, esfel-i sâfiline sukut etmiş.

Ve kizb o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu o inkılâb-ı azîm gösterdiğin-
den, kâinat çarşısında en fena, en pis bir mal olup, o malı satın almak değil, herkes nefret 
etmesi hükmüne geçen kizb ve yalana, elbette o inkılâb-ı azîmin saff-ı evveli olan ve fıtrat-
larında en revaçlı ve medâr-ı iftihar şeyleri almak ve en kıymetli ve revaçlı mallara müşteri 
olmak fıtratında bulunan Sahabeler, elbette, şüphesiz bilerek ellerini yalana uzatmazlar. Kizb 
ile kendilerini mülevves etmezler. Müseylime-i Kezzaba kendilerini benzetemezler.

Belki, bütün kuvvetleriyle ve meyl-i fıtrîleriyle en revaçlı mal ve en kıymettar metâ ve ha-
kikatlerin anahtarı, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın âlâ-yı illiyyîne çıkmasının basamağı 
olan sıdk ve doğruluğa müşteri olup, mümkün olduğu kadar sıdktan ayrılmamaya çalıştık-
larından, ilm-i hadisçe ve ulema-i şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan, “Sahabeler daima 
doğru söylerler. Onlardaki rivayet, tezkiyeye muhtaç değil. Peygamberden (aleyhissalâtü ves-
selâm) rivayet ettikleri hadisler, bütün sahihtir” diye, ehl-i şeriat ve ehl-i hadisin ittifakına kat’î 
hüccet, bu mezkûr hakikattir.

İşte, Asr-ı Saadetteki inkılâb-ı azîm, sıdk ile kizb, iman ile küfür kadar birbirinden uzak iken, 
zaman geçtikçe, gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası bazan yalana ziyade 
revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki, Sahabelere 
kimse yetişemez.

Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetü’l-vuska sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla 
bağlanacak zincir, doğruluktur. (Hutbe-i Şamiye, 3.Kelime)
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GİYİM ADABI

“Ey Âdemoğulları!  
Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbiseler indirdik.  

Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah’ın ayetlerindendir.  
Belki düşünüp öğüt alırlar.” (A’râf Suresi, 26)

Libas, beşer kültürünün temel unsurlarından biridir. Bir kıyafete bürünmek, bir başka açı-
dan, Rab Teâla’nın Settar ismine mazhar olmak demektir. Kıyafet insanoğlunun hayatında 
ciddi bir yer işgal eder. Bir yönüyle o tekniktir: Sıcak ve soğuğa karşı korur, avret yerlerimizi 
örterek mahremiyetimizi sağlar. Bir başka yönüyle kültürel değer taşır, dinî, millî, mahallî, örfî 
ve ferdî şahsiyetlerimizi temsil eder.

Her dinin, her kavmin, her bölgenin, her örfün ve hatta her ferdin kendini ifade ettiği, 
başkasından farklı bir kıyafeti vardır. Taşıdığı kıyafetten insanın dini, milliyeti, bölgesi, maddî 
ve manevî durumları, hatta halet-i ruhiyesi hakkında bilgi edinmek mümkündür. “Pejmürde”, 
“pasaklı”, “zevk sahibi”, “kibar giyinişli” gibi tabirler hep kıyafetle ilgilidir. Bazan kıyafetin iyi bir 
tavsiye mektubu olduğu söylenir.

İslam medeniyetinin kurucusu olan Hz.Peygamber(aleyhissalâtu vesselâm), medenî haya-
tımızdaki ehemmiyetine muvafık şekilde, kıyafet üzerinde çokça durmuştur. Kadın ve erkeğin 
kıyafeti, çocukların kıyafeti, kıyafetlerin boyu, dar ve geniş oluşu, rengi, kumaşların cinsi, te-
mizlik ve kirlilikleri, cuma ve bayram kıyafetleri, kıyafetin İslamî olan ve olmayanları vs. hep 
hadislerde mevzubahis edilmiştir.

Bu sebeple bütün hadis kitaplarında Kitabu’l-Libas veya Kitabu’z-Zinet adı altında müs-
takil bölümler yer alır. Kur’an-ı Kerim’de de kıyafet ve libasla ilgili ayetler mevcuttur. (Bakara 
187, 233, 259; Nisa, 5; Maide 89, A’raf 26, 27, 32; Hud 5; İbrahim 50; Nahl 5, 14, 81, 112; Kehf 31; 
Enbiya 80; Hacc 19, 23; Mü’minun 14; Nur 58, 60; Furkan 47; Ahzab 59; Fatır 12, 33; Duhan 53; Nuh 
7; Müddessir 4; İnsan 21; Nebe 10)

 İslam’ın kıyafetle ilgili olarak vazettiği esasları anlamada sünnette gelen bazı yasakları 
şöyle özetleyebiliriz: İslâmî tesettürü sağlamayan giyecekler: “Kısa olanlar ve Vücut hatlarını 
ortaya vuracak kadar dar olanlar.”

Dinî kültüre, sünnete zıd düşen kıyafetler: “Yabancı kültürü temsil eden kıyafetler, Şekil 
veya renk yönleriyle mukabil cinse ait olan giyecekler, Tekebbür verecek kıyafetler, Erkekler 
için ipekten mamul giyecekler, Mevkiine uygun düşmeyen kıyafetler(belli bir sınıfa ait olan 
elbiseyi başkalarının giymesi; zenginin fukaraca giyinmesi gibi), Dikkat çekici elbiseler (hadis-
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lerde şöhret elbisesi diye geçer ve şarihlerce “cemiyetin umumi modasına uymadığı için dik-
kat çeken, çok güzel veya çok çirkin olan” diye açıklanır) ve Pejmürde olan kıyafetler.” (Kütüb-ü 
Sitte, c.15, Libas Bölümü)

 İslâm, belli bir giyimi ve kıyafeti emretmez. Mensuplarını belli bir şeklin içine girmeye 
zorlamaz. Zira giyim mevsime göre değiştiği gibi, muhite göre de değişebilir. Giyimde, yaşa-
nan iklimin icabı esastır. Ancak burada İslâm’ın emrettiği bir husus hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Hangi renk, moda ve biçimde giyilirse giyilsin, elbise erkekte ve kadında avret yerini mutlaka 
örtmeli, bakanları tahrik edecek şekilde dar ve kısa olmamalıdır.

Hz.Peygamber(s.a.v)’in hayatına baktığımızda, giyim konusunda şu üç ölçüyü öne çıkardı-
ğı görülür: İsraftan sakınmak; Giyinmeyi, kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak; 
İçinde bulunduğu sosyal sınıfın imkân ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. (Ali Yardım, Pey-
gamberimizin(s.a.v) Şemaili)

 Kıyafetin güzelleşmesi, kişiyi vakar ve ihtişama sevkeder, hafifliği, seviyesizliği ve dü-
şük davranışları terke zorlar.

Cenâb-ı Hak insanı bütün esmâsına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin 
müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata mâlik bir mu’cize-i kudret ve bütün esmâsının cil-
velerinin ve san’atlarının inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i Arz suretinde 
halk etmiştir.

İnsanı, bu câmiiyete göre en a’lâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükür-
dür. Şükrün bir gereği olarak ta, güzel giyinmelidir. Zira Allah(c.c) verdiği nimetleri kulunun 
üzerinde görmeyi sever ve ister. (Mektubat, 28.Mektub, 5.Risale, Şükür Risalesi)

Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Güzelce giyinip kuşanasınız. Kılık kıyafe-
tinizi düzeltiniz. Ta ki insanlar arasında siyah üzerindeki beyaz gibi seçkin görünesiniz.”

Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden Hamdi Sağlamer ağabey bir hatırasını şöyle an-
latıyor: Bir gün Zübeyir Gündüzalp ağabey, Bekir Berk ‘in yazıhanesine geldi. “Birinizin bana 
olacak düzgün bir ceketi var mı?” dedi. Birinci abi de “Bende var ağabey” dedi. Ceketini geti-
rince şu açıklamayı yaptı. “Ben karşıdaki berbere tıraş olmaya gidiyorum. Orada pardösümü 
çıkarıp tıraşa oturmam lazım. Ceketimin arkası yamalı. Berber beni tanımıyor. Ceketime göre 
tıraş yaparsa, kılık kıyafete hevesli olan gençler tıraşıma bakıp “Bir tıraşı dahi beceremeyen 
bize ne öğretecek.”der. Bu cihetten hizmetimize zarar gelir.” (Yolumuzu Aydınlatan Işık, Zübeyir 
Gündüzalp, syf.35)

Hamdi Sağlamer ağabey mevzu ile alakalı başka bir hatırasını ise şöyle anlatıyor: Bir gün 
Zübeyir ağabeyimizi alışık olmadığımız bir tarzda lacivert elbise, kolalı ve manşetli gömlek, 
kravatlı ve kaliteli bir gözlükle Beyazıt meydanında grand tuvalet görünce hayret etmiştik. O 
hayretimi anlamış olacak ki, “Kardeşim, bir beyefendi ile randevum var. Nazarlarını kılık kıya-
fetimle meşgul etmemek için, onun alışık olduğu kılık kıyafetle gitmeyi uygun buldum.” dedi. 
(Yolumuzu Aydınlatan Işık, Zübeyir Gündüzalp, syf.35)

 Herbir nimetin iki veçhi vardır. Bir veçhi insana aittir ki, insanı tezyin eder, medar-ı 
lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucib-i fahr olur, sarhoş olur. Mâlik-i Hakikîyi 
unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür.

İkinci veçhi ise, in’am edene bakar ki, keremini izhar, derece-i rahmetini ilân, in’âmını ifşa, 
esmâsına şehadet eder. Binaenaleyh, tevazu, ancak birinci vecihte tevazu olabilir. Ve illâ küfra-
nı tazammun etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi, ikinci vecihle mânevî bir şükür olmakla memduh 
olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur.
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Tevazu ile tahdis-i nimet, şöylece bir içtimâları var: Bir adam hediye olarak bir palto birisine 
veriyor. Paltoyu giyen adama, başka bir adam “Ne kadar güzel oldun” dediğine karşı, “Güzellik 
paltonundur” dediği zaman, tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur. (Mesnevi-i Nuriye, Onun-
cu Risale)

Nasılki murassa’ ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleş-
sen, halk sana dese: “Mâşâallah çok güzelsin, çok güzelleştin.”

Eğer sen tevazukârane desen: “Hâşâ!.. Ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede güzellik?” O vakit 
küfran-ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mâhir san’atkâra karşı hürmetsizlik olur.

Eğer müftehirane desen: “Evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi 
birini gösteriniz.” O vakit, mağrurane bir fahirdir.

İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: “Evet ben güzelleştim, fakat güzellik liba-
sındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir.” (Mektubat, 28.Mektub, 7.Risale)

 İslamiyet, Sünnetin talimi gereği, herkesi geliriyle mütenasib giyinmeye teşvik etmiş, 
iyi ve kıymetli şeylerin giyilmesinin günah olmadığını belirtmiş ise de, Allah rızası için müteva-
zı giyinmenin faziletini de belirtmiştir.

Muaz İbnu Enes(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim muktedir olduğu halde 
tevazu maksadıyla Allah için kıymetli elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet günü, onu 
mahlûkatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır.” 
(Tirmizî, Kıyamet 40)

 Dinimiz, her ne kadar mütevazı bir hayat tavsiye ediyorsa da, tevazuda ileri gidip varlık 
içinde yokluk hayatı yaşamayı hoş görmez. Ayet-i kerime, dünyadaki nasibin unutulmamasını 
emreder. (Kasas Suresi 77)

Hadiste de: “Allah birinize bir mal verdi mi, onu önce kendine harcasın” buyurarak daha 
açık bir üslupla kişinin kendisi için makul ölçülerle harcaması gereğine dikkat çeker. (Kütüb-ü 
Sitte, c.15, 5264)

Ebu’l-Ahvas babasından naklen diyor ki: Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulul-
lahın(a.s.v) yanına gelmiştim. Bana: “Senin malın yok mu?” diye sordu. “Evet, var!” cevabıma: 
“Hangi çeşit maldan?” sorusunu yöneltti. “Her çeşit maldan Allah bana vermiştir; deve, sığır, 
davar, at, köle, hepsinden var” demem üzerine: “Öyleyse Allah Teâla hazretleri sana bir mal 
verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!” buyur-
dular. (Nesaî, Zinet 83)

 Kıyafetler kibre sevk edici olmamalıdır. Övünmek için, gösteriş için elbise giymek; elbi-
senin şeklini kibri hatırlatacak şekilde yapmak caiz değildir.

İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v): “Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet 
günü Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz!” buyurdu. (Tirmizî, Libas 9)

 İslam kıyafeti, sadece tesettürün sağlanmasıyla gerçekleşmez, başka esaslar da arar.
İşte bunlardan biri dikkat çekici olmamaktır. Aksi takdirde, Allah kıyamet günü, kişinin işle-

diği suça muvafık bir ceza ile cezalandırıp onu zillete atacaktır.
İbnu’l-Esir bunu, “rengi, herkesin giydiği elbiselerin rengine muhalefetle dikkatleri kendine 

çeken elbisedir, sahibi böylece hâsıl ettiği istiğrabla tekebbür eder” diye açıklar.
Dikkat çekmek her zaman renk farklılığı ile olmaz. Giyilen elbisenin şekli, tarzı da dikkatleri 

kendine çekebilir. Bir başka ifade ile bölgenin umumi ve mutad modasına ters düştüğü için şu 
veya bu yönüyle garabet arzederek dikkatleri üzerine çeken her çeşit elbise bu gruba girmeli 
ve yasak olmalıdır. Nitekim bu elbise “şeriate ve örfe uymayan kıyafet” diye de tarif edilmiştir.
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Hz.İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kim şöhret elbisesi giyerse Al-
lah ona zillet elbisesi giydirir.”

Bir rivayette de şöyle denmiştir: “...Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde 
ateşi tutuşturur.” (Ebu Davud, Libas 5)

 Kılık kıyafet, kişinin içtimâî statüsünü de tayin eden bir faktördür. İslam dini, herkesin 
kendine uygun kıyafeti taşımasını esas kabul etmiştir. Erkek kadına, kadın erkeğe kılık kıyafe-
tiyle, konuşma tarzıyla, hatta ayakkabı giyişinde dahi benzememelidir.

Buna göre kadınların erkek elbisesi giymesi caiz olmadığı gibi, erkeklerin de kadın kıyafet-
lerini andıran elbiseler giymesi caiz değildir. Yani erkek erkek gibi, kadın da kadın gibi giyine-
cektir.

Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: “Resulullah(a.s.v) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbise-
sini giyen kadına lanet etti.” (Ebu Davud, Libas 31, 4098)

İbnu Ebi Müleyke anlatıyor: Hz.Aişeye(r.a): “Kadın, erkeğe mahsus ayakkabı giyer mi?” diye 
sorulmuştu: “Resulullah(a.s.v) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!” diye cevap verdi. (Ebu Da-
vud, Libas 31, 4099)

 Giyilecek elbise temiz olmalıdır.
Hz.Âişe(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Yâ Âişe, bu 

iki elbiseyi yıka. Bilmez misin elbise tesbih eder ve kirlenince tesbihi kesilir.” (Ramûz, c.2/500-4)

 Elbise helâl olacaktır. Bu meyanda olarak ipek, erkekler için haram, kadınlara ise helal-
dir. Hz.Ali(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktar da 
altın alıp sol eline koydu sonra da: “Şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır!” buyurdu. 
(Ebu Davud, Libas 14)

İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Dünyada ipeği, ahirette nasibi ol-
mayanlar giyer.” (Buhârî, Libas 25)

 Dinimiz, vücud hatlarını gösterecek darlık ve incelikte olan elbiselerin giyilmesini tec-
viz etmemiştir. Zira elbise örtünmek ve mahrem yerleri namahremlere göstermemek içindir. 
Giyilen dar, vücut hatlarını gösteren, şeffaf, göz alıcı ve dikkat çekici elbiseler erkek veya kadı-
nı, giyinik oldukları halde çıplak durumuna düşürmektedir.

Tesettür, Allah(c.c) Hazretlerine hayâ edip, terbiyesiyle itaat eden, âhiret saâdetini de sağ-
layan, kurtuluşa da sevk eden kendisi için gerekli bir görev, her mü’min hanım ve erkeğin 
ibadetinin sağlam olması için de şart, farz ve İlâhi bir emirdir.

Buna göre, tesettürün dinen makbul olabilmesi için bazı şartları vardır, onlara dikkat et-
mek gerekir:

• Elbisenin vücudu gösterecek tarzda ince olmaması,
• Nazar-ı dikkati çekecek kadar süslü ve renkli olmaması,
• Vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmaması gerekir.
Resûlullah(s.a.v); “Hanımların en şerlisi, açılıp saçılan ve böbürlenendir. Onlar münafık sı-

fatı taşımaktadırlar. Onlardan cennete en azı, çok az sayıda gireceklerdir.” buyurmuştur. (Câ-
miü’s-Sağir, 3/392, 4092)

Hz. Ümmü Seleme’den(r.a): Bir gece Resûl-i Ekrem(s.a.v) uyandı ve “Sübhanallah, bu gece 
ne fitneler indi, ne hazineler açıldı! Dünyada nice giyinik hanımlar var ki âhirette çıplaktırlar.” bu-
yurdu. (Tecrid T. 1/95)

Bir defasında Efendimiz(s.a.v) bir sahabisine şöyle buyurmuştu: “Hanımına söyle, elbisesinin 
altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin!” (Ebu Davud, Libas 39)
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 Elbise giyilirken sağdan başlamak ve yeni elbise giyince dua etmek sünnettir.
Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sizden biri yeni bir elbise giydiğinde: 

“Bana vücudumu kendisi ile örtebileceğim ve hayatımda onunla güzelleşeceğim elbise ikram 
eden Allah’a hamd olsun” desin. (Ramûz, c.1/62-2)

 Giyilecek elbisede ifrat ve tefrite dikkat ederek israfa gidilmemelidir. Hadiste, insan 
haysiyetine yakışmayacak derecede düşük bir kıyafetin yasaklanması yanında, kişiye kibir tel-
kin edecek çok pahalı bir kıyafet de yasaklanmaktadır. Böylece, “Her işin hayırlısı, vasat olanı-
dır” hadisi kıyafette de cari olmaktadır.

Çok düşük kıyafet kişiyi ruhen sefilleştirip, insanî itibarını da haleldar edeceği gibi, yüksek 
bir kıyafet de israfa kaçmaktan öte, ruhta mezmum olan tekebbür hissini doğurabilecek, nor-
mal insanların uzaklaşmasına ve kişinin yalnızlaşmasına sebep olabilecektir.

İbnu Ömer(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) şu iki kıyafeti yasakladı: “Çok yüksek kıyafet, çok 
düşük kıyafet.” (Rezin tahriç etmiştir, Kütüb-ü Sitte, 5267)

 Resûlullah Efendimiz(sav); giydikleri elbisede herhangi bir renk üzerinde ısrar etme-
mişlerdir. Öyle ki; beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zaman-
larda giymişlerdir.

İklim icabı, beyaz rengi tercih ettikleri gibi Müslümanların da beyaz giymesini tavsiye et-
mişlerdir. Bunun dışında, renk tercihini zevklere bırakmışlardır. Ancak çok dikkat çekici ve itici 
renklerin giyilmemesi tavsiye edilmiştir.

İbnu Abbas(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Elbiselerden beyaz olanları giyin. 
Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin.” (Tirmizî, Cenaiz 18; Ebu 
Davud, Tıbb 14)

 Her işte olduğu gibi ayakkabı giyerken de sağdan başlamalı, çıkarırken ise ilk önce sol 
teki çıkarmalıdır.

Efendimiz(s.a.v) evden çıkarken önce sağ, sonra sol ayakkabısını giyer, “Allahın adıyla çıkı-
yorum. Allah’a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek, ibadet ve tâate kuvvet 
bulmak ancak Allah’ın yardımıyladır.” anlamında “Bismillah, tevekkeltü alellah, velâ havle velâ 
kuvvete illâ billâh.” derdi. (Riyâzü’s-sâlihîn, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, V, 354-356)

Hz.Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Biriniz ayakkabı giyince sağ-
dan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın; ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın.” 
(Müslim, Libas 67)
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Okuma Parçası 
“Açık Saçıklık”

Bir ailenin saadet-i hayatiyesi; koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samî-
mi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o 
mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar.

Çünkü açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından 
daha güzeli görmediğinden, kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından dahi 
iyisini görür.

Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samî-
mi muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber, gâyet çirkin ve gâyet alçakça bir his 
uyandırmaya sebebiyet verebilir.

Şöyle ki: İnsan, hemşire misillü mahremlerine karşı fıtraten şehevanî his taşıyamıyor. Çün-
kü mahremlerin sîmaları, karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı 
ihsas ettiği cihetle; nefsî, şehevanî temayülatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer’an mahremlere de 
göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süflî nefislere göre, gâyet çirkin bir his-
sin uyanmasına sebebiyet verebilir.

Çünkü mahremin sîması mahremiyetten haber verir ve nâmahreme benzemez. Fakat me-
selâ açık bacak, mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alâmet-i farikası 
olmadığından, hayvanî bir nazar-ı hevesi, bir kısım süflî mahremlerde uyandırmak mümkün-
dür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir sukut-u insaniyettir!.. (Lem’alar, 24.Lem’a, 3.Hikmet)

Ma’lûmdur ki; kesret-i nesil herkesce matlubdur. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki, kes-
ret-i tenâsüle tarafdar olmasın. Hatta Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

ْاالَُمَم ِبُكُم  اُبَاِهى  فَِانِّى  َتَكاثـَُروا   ev kemâ kal Yâni: “İzdivaç ediniz; çoğalınız. Ben- تـََناَكُحوا 
kıyamette, sizin kesretinizle iftihar edeceğim.”

Hâlbuki tesettürün ref’i, izdivacı teksir etmeyip, çok azaltıyor. Çünkü; en serseri ve asrî bir 
genç dahi, refika-i hayatını namuslu ister. Kendi gibi asrî, yâni açık saçık olmasını istemediğin-
den bekâr kalır, belki de fuhuşa sülûk eder.

Kadın öyle değil, o derece kocasını inhisar altına alamaz. Çünkü; kadının aile hayatında 
müdürü dâhilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza 
me’muru olduğundan en esaslı hasleti sadakâttır, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakâtı kırar, 
kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir.
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Hatta erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve sehâvet kadınlarda bulunsa, bu emniyete 
ve sadakata zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar. Fakat kocasının vazi-
fesi, ona hazinedarlık ve sadakat değil, belki himayet ve merhamet ve hürmettir. Onun için, o 
erkek inhisar altına alınmaz. Başka kadınları da nikâh edebilir.

Memleketimiz Avrupaya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vâsıtalarla 
açıksaçıklık içinde namus bir derece muhafaza edilir. İzzet-i nefis sâhibi birisinin karısına pis 
nazarla bakan, boynuna kefenini takar, sonra bakar. Hem memâlik-i bâride olan Avrupadaki 
tabiatlar, o memleket gibi bârid ve camiddirler.

Bu Asya, yâni Âlem-i İslâm kıt’ası, ona nisbeten memâlik-i harredir. Ma’lûmdur ki; muhitin, 
insanın ahlâkı üzerinde te’siri vardır. O bârid memlekette, soğuk insanlarda hevesat-ı hayvâni-
yeyi tahrik etmek ve iştihayı açmak için açık saçıklık, belki çok sû-i isti’malata ve israfata medâr 
olmaz.

Fakat serîü’t-teessür ve hassas olan memâlik-i harredeki insanların hevesat-ı nefsaniyesini 
mütemadiyen tehyic edecek açık saçıklık, elbette çok sû-i isti’malata ve israfata ve neslin za-
afiyetine ve sukut-u kuvvete sebebdir. Bir ayda veya yirmi günde ihtiyac-ı fıtrîye mukabil, her 
birkaç günde kendini bir israfa mecbûr zanneder. O vakit, her ayda on beş gün kadar hayız 
gibi arızalar münâsebetiyle kadından tecennüb etmeye mecbûr olduğundan, nefsine mağlub 
ise fuhşiyata da meyleder.

Şehirliler; köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıramaz. Çünkü köylerde, bedevilerde, 
derd-i maişet meşgalesiyle ve bedenen çalışmak ve yorulmak münâsebetiyle, hem şehirlilere 
nisbeten nazar-ı dikkati az celbeden ma’sûme işçi ve bir derece kaba kadınların kısmen açık 
olmaları, hevesât-ı nefsaniyeyi tehyîce medâr olamadığı gibi, serseri ve işsiz adamlar az bu-
lunduğundan, şehirdeki mefâsidin onda biri onlarda bulunmaz. Öyle ise onlara kıyas edilmez. 
(Lem’alar, 24.Lem’a, 4. Hikmet)

Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu 
hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasılki tarihlerde, eski zamanlarda “Amazonlar” na-
mında gayet silâhşör kadınlardan mürekkeb bir tâife-i askeriye olarak hârika harbler yaptıkları 
naklediliyor.

Aynen öyle de: Bu zamanda zındıka dalaleti, İslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i em-
marenin plânıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanım-
lardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i îmana taarruz edip saldırıyorlar.

Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini 
birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürü-
yorlar.

Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Ce-
hennem’in odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı 
kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bu-
lamaz. Bulsa da başına bela bulur.

Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsiz-
lik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymet-
siz bir surete gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.

Madem hakikat budur. Ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar mu-
hafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nîmettir. Nimete şükredilse 
mânen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir.
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Elbette aklı varsa, hüsün ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve ze-
hirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar-ı azab bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle ka-
çacak. Ve o fâni, beş-on senelik cemâli bâkileştirmek için, meşru’ bir tarzda istimal ile o nimete 
şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp, me’yusane ağlayacak.

Eğer terbiye-i İslâmiye dairesinde, âdâb-ı Kur’aniye zînetiyle o cemal güzelleştirilse; o fâni 
hüsün, manen bâki kalacağı ve Cennet’te hûrilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir 
tarzda kendine verileceği hadîste kat’iyyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre mikdar aklı varsa, bu 
güzel ve parlak ve ebedî neticeyi elinden kaçırmayacak...          (Gençlik Rehberi 27)
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YEMEK ADABI

“Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz!  
Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (el-A’râf 7/31)

Evet, Sünnet-i Seniyyeye ittiba, mutlaka gâyet kıymetdardır. Hususan bid’aların istilâsı za-
manında sünnet-i seniyyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetdardır. Hususan fesad-ı ümmet 
zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına mürâat etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve 
kuvvetli bir îmanı ihsas ediyor.

Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı hatıra ge-
tiriyor. O ihtardan o hâtıra, bir huzûr-u İlâhî hâtırasına inkılab eder.

Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniy-
yeyi mürâat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer’î bir hare-
ket oluyor.

Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a ittibaını düşünüyor ve şeri-
atın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i 
hakikî olan Cenab-ı Hakk’a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, 
bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir. (Lem’alar, 11.Lem’a)

 Yemeğe dua ile başlamak.
Allah’ın Resulü(a.s.v), yemeğe dua ile başlardı. Hz. Peygamber(s.a.v) sofrası kurulduğu za-

man şöyle derdi: “Allah’ın ismiyle başlarım! Ey Allah’ım! Bu nimeti şükrü yapılmış ve cennet 
nimetinin verilmesine vesile yapacağın bir nimet kıl.” (Nesai)

 Yemekten önce ve sonra elleri ve ağzı yıkamak, yemeğin bereketini arttıran güzel bir 
sünnettir.

Hz. Enes(r.a) naklediyor: Peygamber Efendimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Kim ki Allah’tan 
evinin hayrını çok etmesini isterse, yemeğe otururken ve kalkınca elini ağzını yıkasın.” (Ramûz, 
c.2/396-9)

 Yemeğe, Besmele çekerek başlamak gerekir. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta 
ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın 
Lisan-ı hâliyle vird-i zebânıdır.
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Mâdem her şey mânen Bismillah der. Allah namına Allah’ın ni’metlerini getirip bizlere veri-
yorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah nâmına vermeliyiz. Allah nâmına almalıyız. Öyle ise, 
Allah nâmına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız... (Sözler, 1.Söz)

Hz. Âişe’den(r.a) şöyle rivayet edildi: Peygamber(s.a.v) ashabından altı kişi ile birlikte yemek 
yiyordu. Bir bedevi geldi ve o yemeği iki lokmada yiyip bitirdi. Bunun üzerine Resûlullah(s.a.v): 
“Dikkat ediniz! Eğer besmele çekseydi hepinize yetecekti” buyurdu. (Hadislerle İslâm, c.3/345)

Âişe(Radıyallahu anhâ) rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurdu ki: “Sizlerden 
biri yemek yemeye başladığında besmele çekmeyi unutursa, o kimse ‘Bismillahi evvelâhu ve âhi-
rehu’ desin.” (Şemâil-i Şerif, 204)

 Yemeğe tuz ile başlayıp, yemeği tuz ile bitirmek, yemek adabındandır.
Peygamber Efendimiz(s.a.v) buyurdu ki: “Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirenin vücudun-

dan Allahü teâlâ yetmiş hastalığı giderir.” (R.Nasihin)

 Yemeği çok sıcak yememek, koklamamak ve yemeği soğutmak için de üflememek ge-
rekir. Efendimiz(s.a.v) sıcak yemek yemezdi ve “Sıcak yemekte bereket yoktur. Cenab-ı Hak 
bize ateşi yedirmemiştir. Binaenaleyh yemeği soğutunuz ve yiyiniz.” buyururlardı. (Ramuz el-E-
hadis 6/12)

İbni Abbas(r.a) bu hususta şöyle demektedir: “Resûlullah(a.s.m) yiyeceğe ve içeceğe üfle-
mez; kabın içine de solumazdı.” (R.Salihin 769)

 Yemek, Sağ El ile yenilmelidir.
Abdullah İbni Ömer(r.a) Peygamberimizin(a.s.m) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Bi-

riniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. Bir şey içtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü ancak 
şeytan sol eliyle yer ve içer.” (Tirmizî, Et’ime 9)

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm görüyordu bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman 

etmiş: ُكْل بَِيِميِنَك “Sağ elinle ye.” demiş. O adam demiş: اَل َاْسَتِطيُع “Sağ elimle yapamıyorum.” 

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş: اْسَتَطْعَت -diye bedduâ etmiş. “Kaldıramaya اَل 
caksın.” İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış.

O, gurur ve kibrinden dolayı sağ eliyle yemek istemiyordu. İşte Resûlullah(a.s.m.) bundan 
dolayı beddua etmişti. Artık o elini kaldıramaz oldu. (Mektubat, 19.mektub)

 Bir yere dayanarak, yaslanarak ve Ayakta, yemek yememek gerekir. Peygamber Efen-
dimiz(a.s.m) yemek yerken, ya iki dizi üzerine oturur, ya da sağ dizini dikip sol ayağı üzerine 
otururlardı. Peygamber(a.s.v) şöyle buyurmuştur: “Bir yere dayanarak yemek yemem.” (Ramuz 
el-Ehadis 545/13)

 Ortaya konulmuş yemeğin, kendi önüne gelen kısmından yemek.
Hz. İbni Abbas’ın(r.a) rivayet ettiğine göre sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyur-

muştur: “Sizden birisi yemek yediğinde tabağın ortasından yemesin. Onun kenarından yesin. Zira 
bereket üstten iner.” (Ramûz, c.1/35-1)

 Yemek yerken, sofraya düşen lokmaları ve ekmek kırıntılarını yemek lazımdır.
Hz.Câbir’in(r.a) rivayetine göre bu hususta Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Sizden birisi yemek yediğinde lokması düşerse, üzerinde olanı temizlesin, sonra da onu yesin. O 
lokmayı şeytana bırakmasın.” (Ramûz, c-1/35-5)

Abdullah bin Ümmü Haram (r.a.) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduklarını ri-
vayet ediyor: “Ekmeğe saygı duyun. Çünkü o göğün ve yerin bereketlerindendir. Kim sofradaki 
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ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.” (Camiussağir 2:92 Hadîs No: 1426)

 Kabuklu bir yiyeceği(meyve gibi) yerken, kabukları ayrı kaba koymak lazımdır.
Bu hususa örnek olarak, Resûlullah(s.a.v), hurmayı ve çekirdeğini aynı tabak içine koymayı 

yasaklamıştır. (Tenbîhü’l Gafilin, c.2/844)

 Yemeği iyice çiğneyip sindirerek yemek, Sofraya düşen yemek kırıntılarını ve tabak-
larda kalan az miktardaki yemek artıklarını da yemek lazımdır. Efendimiz(s.a.v) yemeğin arta 
kalanını severdi ve “Her kim çanakta, kapta yemek yedikten sonra onu sıyırırsa o, onun için 
istiğfar eder.” buyururdu. (Tirmizi, Et’ime)

 Yemekte aşırı gitmemek, lüzumundan fazla yememek ve sofradan tam doymadan 
kalkmak gerekir. Peygamber(a.s.v) çok yiyip de geğirmeyi sevmezdi. Geğiren birine şöyle de-
miştir: “Bırak şu geğirmeyi canım! Dünyada karnını tıka basa doyuran, kıyamet günü aç kala-
caktır.” (Tirmizî, Kıyâmet 37)

Peygamberimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “İnsan yemesini azalttığı zaman içi nur dolar.” 
“Birinizin lokması yemekte yere düşerse, üzerindeki bulaşığı gidersin ve yesin, onu şeytana 
bırakmasın.” (Ramûz, c.1/35-5)

Allah Resûlü (s.a.v), yemekten sonra tabağı sıyırmayı emretti ve “Siz, bereketin yemeğin 
hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.” buyurdu. (Müslim, Et’ime)

Peygamberimiz (s.a.v) başka bir hadislerinde ise şöyle buyurmuşlardır: “Midenin üçte birini 
yemeğe ayır, üçte birini de suya; kalan üçte birini ise rahat nefes almaya bırak!.” (Tirmizi, Et’ime)

İslâm Hükemâsının Eflâtunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhi-i meşhur

Ebu Ali İbn-i Sinâ, yalnız tıb noktasında ُكُلوا َو اْشَربُوا َو اَل ُتْسرُِفوا Âyetini şöyle tefsir etmiş. 
Demiş: “İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. 
Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin 
miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir. Yâni vücuda en 
muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek veyahût telezzüz için mütenevvi yemekleri 
birbiri üstüne mîdeye doldurmaktır.” (Lemalar, 19.Lem’a)

Molla Hamid ağabey hatıratında Bediüzzaman Hazretlerinden şu hatırayı nakletmiştir: 
Midenin üç hakkı var… Üstad’dan ders alan hocalar, kendi geçimlerini temin etmek ve baş-
kalarına yük olmamak için, bir teneke bulgur ve biraz da yağ getirmişlerdi. Annem yetmiş 
yaşlarındaydı. Yemeğimizi o pişirirdi.

Üstad bir gün bulgurları eve götürmemi istedi. Sabahları çay, peynir, akşamları ise bulgur-
lu çorba veya pilav yaptırarak günlerimizi geçiriyorduk. Annemin yaptığı çorba ve pilavları 
alıp getiriyordum. Üstad yemek yerken herkesin ekmeğini ayırır, taksim ederdi. Ekmek bana 
az geliyordu. Sofradan altı talebe bir de Üstad yedi kişi oluyorduk. Bazen misafirlerimiz de 
gelirdi. Üstad bana şefkat ettiğinden cesaret alarak, ekmeğin az olduğunu söyledim. Evde çok 
buğday olduğunu, getirip bol bol yiyebileceğimizi ifade ettim.

Üstad tebessüm ederek: “Kardeşim ben azlığı için, olmadığı için böyle yapmıyorum. Siz mi-
denizi neye benzetiyorsunuz? Midenin üç hakkı, üç hissesi vardır. Sadece birisi yemek içindir. 
Eğer böyle yapmaz da ölçüsüz doldurursanız, bu yaptığınız beş davarlık bir ahıra, onbeş davar 
doldurmaya benzer.” Üstad bu misalle bize ders verdi. (Son Şahitler, 1.cild 113)

 Yemeğe kusur bulunmamalı, hoşa gitmiyorsa, bir şey denilmemelidir.
Hz. Ebû Hüreyre’nin(r.a.) naklettiği şu hadis-i şerifi ölçü almalıyız: “Resûlullah’ın (a.s.m.) hiç-

bir yemeği kusurlu bulduğunu görmedim. Yemeğe iştihası varsa yer, yoksa yemez, beğenme-
diği zaman bir şey demezdi.” (Ebû Dâvud, Et’ime 13)
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 Yeme ve içme konusunda, iktisat ve kanaat edip, israf ve tebzir (cimrilik) etmemek. 
Lezâiz çağırdıkça, “Sanki yedim” demeli. Zira Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle buyurmuş-
lardır: “Canının istediği her şeyi yemen israftan sayılır.” (İbn-i Mâce, Et’ime 51)

“Fâtır-ı Hakîm, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir 
misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zâikayı bir kapıcı, â’sab ve damarları telefon ve telgraf tel-
leri gibi (Kuvve-i zâika ile, merkez-i vücuddaki mîde ile bir medâr-ı muhabereleridir) ki: Ağıza 
gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mîdeye lüzumu yoksa “Yasaktır!” der, dışarı 
atar. Bazen da bedene menfaatı olmamakla beraber zararlı ve acı ise; hemen dışarı atar, yüzü-
ne tükürür.

İşte mâdem ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcıdır; mîde, cesedin idaresi noktasında bir efen-
di ve bir hâkimdir. O saraya veyahût o şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz 
derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev’inden ancak beş derecesi muvafık olur, fazla olamaz. 
Tâ ki; kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saray dâhi-
line sokmasın.

İşte bu sırra binâen, şimdi iki lokma farzediyoruz. Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mu-
gaddi maddeden kırk para; diğer lokma, en âlâ baklavadan on kuruş olsa.. bu iki lokma, ağıza 
girmeden, beden itibariyle farkları yoktur, müsâvidirler; boğazdan geçtikten sonra, cesed bes-
lemesinde yine müsâvidirler. Belki, bazen kırk paralık peynir daha iyi besler.

Yalnız, ağızdaki kuvve-i zâikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika 
hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak, ne kadar mânâsız ve zararlı bir israf olduğu kıyas 
edilsin.

Şimdi, saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla beraber, kapıcıya dokuz defa fazla 
bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır, “Hâkim benim” der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu 
içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın çıkaracak, “Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, 
ateşimi söndürsün.” dedirmeye mecbur edecek.

İşte İktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyyeye tevfik-ı harekettir. Kuvve-i zâikayı kapıcı hükmün-
de tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise; o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mîde-
yi karıştırır, iştiha-yı hakîkîyi kaybeder. Tenevvü-ü et’imeden gelen sun’î bir iştiha-yı kâzibe ile 
yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder.” (Lemalar, 19.Lem’a)

Bediüzzaman hazretleri Lemaat eserinde mevzu ile alakadar şu veciz ifadeleri beyan et-
miştir: “İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır.”

Ey müsrifli kardeşim! Tagaddî noktasında bir iken iki lokma; bir lokma bir kuruşa, bir lokma 
on kuruşa. Hem ağıza girmeden, hem boğazdan geçtikten, müsâvi bir olurlar. Yalnız ağızda, o 
da kaç saniyede, bîhûşe verir nûşe.

Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldatır o kuvve-i zâika; bedene, hem mideye kapıcı mü-
fettişe. Onun tesiri menfi, müsbet değil. Vazife, yalnız kapıcıyı taltif ve memnun etmek. Nûş 
verirsin o bîhûşa.

Aslî vazifesinde onu müşevveş etmek, tek bir kuruş yerine on bir kuruşu vermek, olur şey-
tanî pîşe. İsrafın en sefîhi, tebzîrin en sakîmi, bir tarzdır bir çeşidi. Heves etme bu işe. (Sözler, 
Lemeat)

 Soğan ve sarımsak gibi etrafa nahoş koku yayan yemekler yenildiğinde, cemiyet içeri-
sine çıkılmamalıdır.

Hz. Cabir (r.a.) Resûlullah’ın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Sarımsak ve soğan 
yiyen kimse bizden uzak dursun yahut mescitlerimizden uzaklaşsın, evinde otursun.” (Buhari, Et’i-
me 49)
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 İsraf etmemek şartiyle ve sırf vazife-i şükrâniyeyi yerine getirmek ve envâ-ı niam-ı İlâhi-
yeyi hissedip tanımak kaydı ile ve meşrû olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartiyle, 
lezzetini tâkip edebilir.

Ve o kuvve-i zâikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir. 
Eskiden ekser İslâm aç değildi; tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır; telezzüze ihtiyar yoktur. Ni-
tekim Cenab-ı Hak mevzu hakkında Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur: “Yiyiniz içiniz; fakat 
israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (el-A’râf 7/31)

Bu hakikata işaret eden bir hâdise ve bir keramet-i Gavsiye: Bir zaman Hazret-i Gavs-ı Âzam 
Şeyh Geylânî’nin (K.S.) terbiyesinde, nazdar ve ihtiyâre bir hanımın bir tek evlâdı bulunuyor-
muş. O muhterem ihtiyâre, gitmiş oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah 
ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle vâlidesinin şefkatini celbetmiş... Ona acımış.

Sonra Hazret-i Gavs’ın yanına şekva için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs kızartılmış bir ta-
vuk yiyor. Nazdarlığından demiş: “Ya Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin!”

Hazret-i Gavs tavuğa demiş: “Kum Biiznillah!” O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp, tavuk 
olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemed ve mevsûk çok zatlardan Hazret-i Gavs gibi 
kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerâmeti olarak mânevî tevatürle 
nakledilmiş.

Hazret-i Gavs demiş: “Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk 
yesin.”

İşte Hazret-i Gavs’ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, 
kalbi nefsine, aklı mîdesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir... 
(Lemalar, 19.Lem’a)

Bediüzzaman hazretleri Lemaat eserinde mevzu ile alakadar şu veciz ifadeleri beyan et-
miştir: “Böyle zamanda tereffühte izn-i şer’î bizi muhtar bırakmaz.”

Lezâiz çağırdıkça “Sanki yedim” demeli. “Sanki yedim” düstur eden, bir mescidi yemedi. 
İstanbul’da Sankiyedim namında bir mescid var. “Sanki yedim” diyen adam, hevesinden kur-
tardığı paralarla bina etmiş.

Eskide ekser İslâm filcümle aç değildi. Tena’uma ihtiyar bir derece var idi. Şimdi ise ekseri 
açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyar izn-i şer’î kalmadı.

Sevâd-ı âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maişeti basittir. Tagaddî besâtetiyle onlara tâbi 
olmak, Bin kere müreccahtır, ekalliyet-i müsrife, ya bir kısım sefiye tagaddîde tereffüh nokta-
sında benzemek. (Sözler, Lemeat)

 Cenab-ı Hakkın yedirdiği o kıymettar nimetler için, şükür etmek ve yemek bitiminde 
yemek duasını yapmak, sünnetin talimi gereğidir.

Enes b. Malik’ten (r.a.) Resûlullah’m (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah, yemek 
yiyip de hamdeden kulu ile su içip de hamdeden kulundan razı ve hoşnut olur.” (Tergib ve Terhib, 
C.4/382)

Ebû Said Hudri (r.a.) rivayet etmiştir: Resûlullah (a.s.v) yemekten sonra, “Bizi doyuran, bize 
içiren ve bizi Müslüman olarak yaratan Allah’a hamd olsun” derdi. Meali bu şekilde olan du-
anın asıl metni şöyledir: “Elhamdülillâhi’llezi et’amenâ ve sekânâ ve ce’alena minel müslimiyn.” 
(Ebû Dâvud, Libas 1)

 Kamil Mü’min, kendisi az yer, buna mukabil başkalarına yedirir, ikram eder. Yemekten 
ziyade yedirmek çok daha faziletlidir.

Ebû Hüreyre (r.a) Resûlullah’ın (a.s.m) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Çok çok selâm 
verin, yemek yedirin ve manen mücahede edin ki, Cennetin mirasçıları olasınız.” (Tirmizî, Et’ime 45)
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Bediüzzaman hazretleri de mevzu hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Mü’minin şe’ni, kerim 
olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur.” (Mektubat, 22.Mektub)

 Yemeği topluca yemek ve Sofraya oturacakların tamamı gelmeden yemeğe başlama-
malı. Cabir’den (r.a.) Resûlullah’ın(s.a.v): “Yemeklerin, Allah’a en sevimli olanı, başına çok insan 
toplananıdır” buyurduğu rivayet edildi. (Tergib ve Terhib, c.4/362)

İbni Mâce de Hz Ömer’den(r.a) Resûlullah’ın(s.a.v): “Yemeğinizi ayrı ayrı değil, toplu halde 
yiyiniz. Çünkü bereket cemaatle beraberdir.” buyurduğunu rivayet etmiştir. (Tergib ve Terhib, 
c.4/361)

Ebû Hüreyre(r.a.) Resûlullah’ın(a.s.m) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “İki kişilik yemek 
üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter.” (Buhârî, Et`ime 11)

 Yemeği herkes yiyip bitirinceye kadar sofradan kalkmamak, kendisi doysa bile herkes 
yemeğini bitirinceye kadar elini yemekten çekmemek gerektir.

Hz. İbni Ömer (r.a) bu hususla ilgili Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu riva-
yet etmektedir: “Sofra kurulduğunda, kişi önünden yesin. Arkadaşının önünden ve tabağın tepe-
sinden(ortasından) yemesin, Zira bereket yukarıdan gelir. Sofra kaldırılmadan da kalkmasın. Bü-
tün insanlar elini çekmedikçe, doysa bile elini yemekten çekmesin ve etrafını gözetsin. Zira olabilir 
ki henüz yemeğe ihtiyacı olan bir kimse utanır da, o da elini yemekten çeker.” (Ramûz, c.1/65-12)

 Suyu iki-üç yudumda, emerek ve su kabına solumadan içmek lazımdır. Efendimiz(s.a.v) 
suyu üç yudumda içerlerdi ve “bu daha afiyetli, hazmı daha kolay ve dertten beri olmak için 
daha uygundur” buyururlardı.

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: Resülullah(a.s.v) buyurdular ki: “Suyu deve gibi bir solukta içme-
yin. İki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allâh’a hamdedin.” 
(Tirmizî, Eşribe 13)

 Suyu oturarak içmek lazımdır. Ayaktayken su içmek her halükarda memnudur. Zem-
zem ve abdestin artan suyu müstehab ve mahzı şifa oldukları için ayakta içilebilir.

İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm)’a zemzemden sundum, ayak-
ta olduğu halde içti.” (Buhârî, Eşribe 16)

Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah aleyhissâlâtu vesselâm ayakta içmeyi yasak- ladı” de-
mişti. Kendisine: “Ya yemek? Bu husustaki hüküm nedir?” diye soruldu. “Bu daha şiddetle yasaktır!” 
dedi veya şöyle dedi. “Bu daha şerli, daha kötü!” (Müslim, Eşribe 113)

Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde ise şöyle buyurdu: “Ayakta su içmeyin. Eğer ayakta su içme-
nin zararını bilseydiniz içtiğiniz suyu geri çıkarırdınız.” (Müslim, Eşribe 116)

 Yemek yerken ve Su içerken altın ve gümüş kaplar kullanmak, dinen yasaklanmıştır.
Hz. Huzeyfe (r.a.) Resûlullah’ın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Altın ve gümüş 

kaplardan bir şey içmeyin. İpek ve atlas kumaş da giymeyin. Çünkü bunlar, dünyada Müslüman 
olmayanlara, Âhirette de sizin içindir.” (Buhârî, Et’ime 28)

 Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Yiyip içtikleri-
mizin helalden olması, hem dinen kullanımı yasak olmaması, hem de hakkımız olmasına bağ-
lıdır. Helal olmakla birlikte, başkalarının hakkı olan şeylerin, rızaları alınmadan yenilip içilmesi 
de haramdır.

Allah’ın yeryüzünde bizim için serdiği nimet sofrası gerçekten çok geniştir. Helal olanlar, 
yasaklardan mukayeseye gelmeyecek kadar fazladır. Yasak edilenler de, bildiğimiz ve bileme-
diğimiz zararlarından dolayıdır.
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Bir sahabe Efendimizin(s.a.v) huzuruna çıkarak duasının niçin kabul olunmadığını sordu-
ğunda, Peygamber Efendimiz(s.a.v) ona şöyle cevap vermiştir: “Haramdan uzak dur. Çünkü mi-
desine haram bir lokma giren kişinin duası kırk gün kabul olunmaz.” (Muhtasar İbni Kesir, 1: 149)

 Bir cemaatte Su içmede öncelik hakkı, sağındır. Bu husus muamelatta şu şekilde olur; 
İlim veya yaş bakımından meclisin büyüğünden veya suyu ilk isteyenden başlayarak; onların 
sağından su dağıtmaya devam edilir.

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bir bardak süt 
getirilmişti. İçerisine su katıldı. Önce kendisi içti. Solunda Hz. Ebu Bekir (radıyallâhu anh) vardı, 
sağında da bir bedevi. Sütten artan kısmı bedeviye verdi ve: “Öncelik hakkı sağındır, sonra da 
onun sağından devam etsin!” buyurdu. (Buhârî, Eşribe 14)
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Okuma Parçası 
“Bismillah”

Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, 
ne fiat istiyor?

Elcevab: Evet O Mün’im-i Hakiki, bizden o kıymet- tar ni’metlere, mallara bedel istediği fiat 
ise; üç şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: Fikir’dir.

Başta “Bismillah” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillah” şükürdür. Ortada, “bu kıymettar hârika-yi 
san’at olan nimetler Ehad-ü Samed’in mu’cize-i kudreti ve Hediye-i rahmeti olduğunu düşün-
mek ve derk etmek’’ fikirdir. Bir pâdişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin ada-
mın ayağını öpüp, hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de; zâhirî mün’imle-
re medih ve muhabbet edip, Mün’im-i Hakiki’yi unutmak; ondan bin derece daha belâhettir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah nâmına ver, Allah nâmına al, Allah namına 
başla, Allah nâmına işle. Vesselâm.” (Sözler, 1.Söz)

Hem şükür içinde, safi bir îman var, hâlis bir tevhid bulunur. Çünki bir elmayı yiyen ve “El-
hamdülillah” diyen adam, o şükür ile ilân eder ki: “O elma doğrudan doğruya dest-i kudretin 
yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir” demesi ile ve itikad etmesi ile 
her şey’i -cüz’î olsun, küllî olsun- onun dest-i kudretine teslim ediyor.

Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakikî bir îmanı ve hâlis bir tevhidi, şükür ile beyan 
ediyor. İnsan-ı gafil, küfran-ı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü, çok cihetlerden yalnız 
bir vechini söyleyeceğiz.

Şöyle ki: Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse; o yediği nimet o şükür vasıtasıyla 
bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiği lezzet ile, Cenab-ı Hakk’ın iltifat-ı rahmeti-
nin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor.

Bu gibi manevî lübleri ve hülâsaları ve manevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî 
ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzulât olup aslına, 
yani anasıra inkılab etmeğe gidiyor.

Eğer şükür etmezse; o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi 
kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalbolur.

Şükür ile, zâil rızıklar; daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir su-
retten, çirkin bir surete döner. Çünki o gafile göre rızkın akibeti, muvakkat bir lezzetten sonra 
füzulâttır.” (Mektubat, 28.Mektub)

Bu Nurlara Bismillah ile girelim ey kardaşlar,
Bu sözlere hamdederek başlayalım ey yoldaşlar,
Bu bağlara şükrederek biz bakalım ey haldaşlar,
Bu gülleri fikrederek koklayalım ey dindaşlar,
Tullab-ı Nur’un elleriyle kurtulacak çok düşmüşler,
Naşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.
Selâm olsun hepinize ey Kur’an’ın hâdimleri,
İkram olsun ruhunuza ey Nurların naşirleri,
İman dolsun kalbinize ey Sözlerin kâtibleri,
Envâr dolsun kabrinize ey Nurların şakirdleri..

(Tasvir-i Hakikat, Hulusi, Konferans 119)
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YÜRÜYÜŞ ADABI

“Rahman olan Allahü teâlânın salih kulları,  
yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler.” (Furkan, 63)

Yüce dinimiz islam, tamamlanmış ve kıyamete kadar hükmü baki olan bir din olması hase-
biyle, insanoğluna hayatın her alanında güzelce yaşama usullerini bildirmiştir. Efendimiz(s.a.v) 
bizzat yaşayarak, bilfiil göstererek yürüyüş adabını ümmetine ders vermiştir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), Yolda yürürken, sağa sola hiç bakmaz, önüne bakarak yü-
rürdü. Yürüyüşü gayet vakarlı, ne yavaş, ne de pek süratli idi. Yürürken, göğsünü gere gere 
dimdik yürümez, hafif öne meyilli, yokuştan aşağı iner gibi bir tavırla yürürlerdi. Köle ve mis-
kinlerle beraber yürürdü.

Cenab-ı Hak yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuşlardır; “Rahman olan Allahü 
teâlânın salih kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler.”(Furkan, 63)

 İnsan her hal ve hareketlerinde olduğu gibi yürüyüşünde de mütevazı olmalıdır. Zira 
Peygamberimizin (s.a.v.) Yürüyüşünden aciz ve tembel olmadığı anlaşılırdı. Aynı zamanda Yü-
rürken, kibirli kibirli, kasıla kasıla yürümez, sağına, soluna salınarak gezmezdi.

Cenab-ı Hak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuşlardır;
“Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebi-

lirsin.”(İsra, 37)
“Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme; yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah büyük-

lük taslayan ve övünenleri sevmez.” (Lokman, 18)
“Ne çok yavaş, ne de koşarak, vasat bir şekilde yürü!”(Lokman, 19)

 Yolda yürürken, büyük bir zat veya bir âlim ile beraber giden kimse, onun önünden ve 
solundan değil, sağından ve biraz gerisinden veya birlikte yürür.

 İki cihan sevgilisi Efendimiz (s.a.v), yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını 
yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp, toz kaldıracak 
şekilde yere sert vurmazlar; adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte, sükûnet ve vakar üzere 
yürürlerdi.

Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp 
baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere ba-
kışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte 
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yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan 
önce hemen selam verirdi.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Peygamber efendimizden daha hızlı yürüyen kimseyi görme-
dim. Yürürken adeta yeryüzü ayaklarının altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri 
kalmamak için büyük çaba sarf ederdik.” (Et-Tirmizi İmam Ebu İ’sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 
1. cilt, Hilal Yayınları)

 Yürürken, yolda insanlara eziyet ve zarar verebilecek bir şeyi kaldırmak, Sadaka hük-
münde bir sünnettir.

Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular: “İnsanın her mafsalı için güneşin doğduğu 
her günde birer sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetme sadakadır, atı-
na binmesi için bir kimseye yardım etmek yahut yükünü yüklemek sadakadır.

İyi ve hoş söz sadakadır, namaza giderken attığın her adım sadakadır. İnsana eziyet veren 
şeyleri yoldan kaldırmak da sadakadır.” (Riyazüs-Salihin, Cilt 1 Çelik Yay.)

 Herhangi bir iş için yola çıkan bir şahsın sağına soluna gereksiz yere bakınmasını, aynı 
zamanda hususi bir şekilde etraftaki hanelerin içlerini gözetlemesini, Efendimiz (s.a.v) şiddet-
le men etmiştir.

Zira dinimiz özel hayatın mahremiyeti hususunda önemle durmuş ve bu haram olup ya-
saklanmış fiili şu şekilde tanımlamıştır: “Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine diken 
kimsenin bu kötü davranışı, onların evlerini başlarına yıkan kimsenin yaptığı kötülük gibidir.”

Hz. Ebu Ümame’nin aktardığına göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu: “Benim Al-
lah’ın resulü olduğuma şehadet eden kimse; tanışıp, izin alıp selam vermeden bir ev halkının 
yanına (bir eve) girmesin. Dışarıdan evin içine bakan kimse oraya girmiş sayılır.”

Diğer bir rivayette şu ifadeler vardır: “Hane halkının iznini almadan gözlerini evin içine di-
ken kimse onları yok etmiş gibidir.” (Macmazu’-zevaid, 8/43)

 Mahremiyet sınırlarının aşıldığı hali hazır İnsanların hayat-ı içtimaiyesinde, topluluk 
içinde yürüme, gezme ve dolaşma konusunda, Hanımların biraz daha duyarlı olması ehemmi-
yet arz etmekle birlikte, beşerin manevi hayatının selametini intaç eder.

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de Hz.Peygamberin (a.s.m) hanımları nezdinde ümmetinin ha-
nımlarına şöyle buyurur: “Evlerinizde vakar ile oturun Evvelki cahiliyet devri kadınlarının kırıla 
döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin ” (Ahzab, 33)

 Kur’an-ı Kerim, iman edenlerin iffetli, hayâlı ve edep yerlerini koruyan insanlar oldukla-
rını nazara vermiş; mevzunun önemine binaen kadınları ve erkekleri ayrı ayrı zikrederek bütün 
mü’minlere iffetli olmalarını ve iffetsizlik için bir giriş kapısı sayılan haram nazardan kaçınma-
larını emir buyurmuştur.

Bir müslüman yolda gözü kapalı veya bütünüyle başı önünde yürüyecek değildir. Karşısı-
na gelen kadın ve erkeği de görecektir; ancak gördüğü kimseye tekrar bakınca veya bakışını 
devam ettirince yasak sınıra adımını atmış olur.

Resûlullah (s.a.v.) Hz. Ali’ye şöyle demiştir: “Ali! Arka arkaya bakma; birinci bakış hakkındır 
(Mes’uliyetin yoktur), ama ikinci bakışa hakkın yoktur(Mes’ul olursun).” (Tirmizi, K. el-Edeb, 28; 
Müslim, el-Edeb, 45; Ebû Dâvûd, Nikâh, 43)

Başka bir hadiste ise Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Gözler de zinâ eder; onların zinâsı 
bakıştır.” (Buhârî, K. el-İstizân, 12; Müslim, K. el-Kader, 20)
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Okuma Parçası 
 “Yüz Günah”

Her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimâiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette tak-
va ile ve niyet-i içtinab ile yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir. Risâle-i Nur şâkirdlerinin 
bu zamanda en mühim vazifeleri, tahrîbâta ve günahlara karşı takvayı esâs tutup davranmak 
gerektir.

Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi iş-
lemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, binler günahın tehacü-
münde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor. Bu 
ehemmiyetli nokta niyetle, takva nâmıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibâdetten 
gelen ehemmiyetli a’mal-i sâlihadır.

Ben birgün sokağa bakarken, o fitnenin tesirli bir nümûnesini hissettim. Gençlere çok acı-
dım. Fitne-i âhirzamanın mahiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı, 
kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip, pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve 
bir dakika hayat-ı dünyeviyeyi, senelerle hayat-ı bâkiyeye tercih ettiriyor.

Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende 
unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?” Dedim: “Mümkün oldukça nâmahreme na-
zar etme.” Çünki rivayette var. İmam-ı Şafiî’nin (r.a) dediği gibi: “Haram nazar, nisyan verir”

Evet, ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, vü-
cudunda sû’-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç def’a gusle mecbur olur. Ondan, tıbben 
kuvve-i hâfızasına za’f gelir.

Evet, bu asırda açık-saçıklık yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o sû’-i nazardan sû’-i 
istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeğe başlıyor. Herkes cüz’î, küllî o şek-
vadadır.

“Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli”
Mimsiz medeniyet, taife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı 

yapmış. Şer’-i İslâm onları Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları 
evlerde, hayatı âilede. Temizlik ziynetleri.

Haşmetleri hüsn-ü hulk, lütf-u cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâdı. Bunca 
esbab-ı ifsat, demir sebat kararı Lâzımdır, tâ dayansın.

Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir da-
marları. Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisâda serbestî inkişafı, sebep olmuş 
beşerde ahlâk-ı seyyienin birden bire inkişafı.
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Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şusuretler denilen küçük cenazelerin, mütebes-
sim meyyitlerin rolleri pek azîmdir. Hem müthiştir tesiri.

Haşiye: Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. 
Öyle de, rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyâne bir nazarla bak-
mak, ruhun hissiyât-ı ulviyesini söndürür.

Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ, ya müncemid hevestir. 
Ya tılsımdır; celb eder o habis ervahları. (Sözler, Lemeât)
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YOLCULUK ADABI

“Sefere çıkın ki sıhhat bulasınız, rızkınız arta!”  
(Kütüb-ü Sitte, c.8)

İnsan hayatının vazgeçilmez safhalarından biri sefer’dir. Şer’î ıstılah olarak belli bir mesa-
feyi aşan yolculuğa sefer denir. Bu yolculuğun gayesine bakılmaz; ticarî, askerî, turistik, sıla-i 
rahîm vs. hepsi birdir. Dinen, bu durumdaki kimse misafirdir, bazı hususî ahkâma tâbîdir.

Ayrıca, kişiye her halinde, her durumunda, dünyevî-uhrevî her meselesinde rehberlik eden 
dinimiz, misafire de rehberlik eder, yolculuğunun en verimli, en faydalı ve emniyet içerisin-
de geçmesi için “hazırlıktan, dönüş ânına kadar” maruz kalacağı belli başlı durumlarla ilgili 
âdablar tavsiye eder, emirlerde, yasaklarda bulunur. İslâmî seferin, bilinmesi gereken bir kısım 
ahkâm ve âdâbı vardır. Bunlardan bir kısmı farzları ilgilendirir, her müslümanın bilmesi farz-ı 
ayn’dır. Bir kısmı ise sünnet ve edebtir.

 Yolculuk bir gayeye mâtuf olmalıdır; Askerî, ticarî, ilmî, ibretî, sıla-i rahm vs. Akl-ı seli-
min “faydalı”lığına hükmedeceği her gaye, yolculuk için meşru bir sebep sayılabilir.

Hadislerde ihtiyaç olmaksızın yapılacak seyahat’in kerahetine dikkat çekilmiş ise de hangi 
seferin mekruh olduğuna dair sarahate yer verilmemiştir. Mü’min kişinin sağduyusu, vicdânî 
hükmü, îmânî ferâseti bunu tayinde yeterlidir. “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.” veya 
“Günah kalbin titremesidir.” gibi hadislerde yer verilen umumî prensipler hayırlı ve hayırsız 
seyahatleri belirlemede yardımcı olur.

 Âyet ve hadisler, seyahate teşvik eder; Yeryüzünün dolaşılıp, geçmiş insanların bırak-
tıkları eserlere bakılarak ibret alınması, yaratılışın nasıl olduğunun görülmesi vs. pek çok âyet-i 
kerîmenin emridir. (Âl-i İmrân 137; En’âm 11; Nahl 36; Neml 69; Ankebut 20; Rûm 9,42; Gâfir 21,82; 
Yusuf 109; Hacc 45,46; Fâtır 44; Muhammed 10)

İslam ülemâsı tebdil-i mekân veya tebdil-i havanın da bir tedavi metodu(tıbb-i nebevi) 
olarak sünnette yer aldığını belirtmiştir. (Kütüb-ü Sitte, c.11, Tıb ve Rukye)

Bir âyet meâlen şöyle: “Yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl oldu-
ğunu görmezler mi? Onlar, kendilerinden daha kuvvetliydiler...” (Fâtır 44)

Bir diğer ayet de şöyle: De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da, yalanlayanların sonunun 
nasıl olduğuna bir bakın.” (En’am 12)
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Bir başka ayette “seyahat edenler(sâihûn)”; tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, 
rükû edenler, secde edenler ve emr-i bi’lma’rûf nehy-i ani’l münker’de bulunanlarla birlikte 
müjdelenirler. (Tevbe 112)

Bir hadiste ise Efendimiz(s.a.v); “Sefere çıkın ki sıhhat bulasınız, rızkınız arta!” buyurarak se-
yahat etmenin farklı iki boyutuna dikkatimizi çekmiştir. (Kütüb-ü Sitte, c.8)

 Yolculuk, İbadet ve dünyevi çalışmalarda, Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) ümmeti-
ne “erken” i, yani günün ilk saatini tavsiye etmektedir. Erken saatte yapılacak işlerin mübarek 
ve hayırlı kılınması için de dua etmektedir.

Sahr İbnu Vedâa el-Gâmidî(radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) 
şöyle dua ederdi: “Allah’ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl.”

Nitekim Aleyhissalâtu Vesselâm Efendimiz bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman, 
onu günün erken saatinde yola çıkarırdı. Sahr tüccardı, o da ticarete günün ilk saatinde çıkar-
dı. Böylece zengin oldu ve malı arttı. (Ebû Dâvud, Cihâd 85; Tirmizî, Büyû 6)

 Efendimiz(s.a.v), yolculuğa çıkarken ve ailesi, arkadaşı veya dostuyla vedalaşırken hâli 
en güzel ve azığı en bol kimseler olmak için bazı duaların okunması tavsiyesinde bulunmuştur.

Abdullah bin Ömer’in(r.a) rivayetine göre Resul-ü Ekrem(a.s.m) yolculuğa çıkarken devesi-
ne biner, üç defa tekbir getirdikten sonra şu duayı okurdu:

Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukriniyn.Ve innâ ilâ rabbinâ le mün-
kalibûn.

Allâhümme innî es’elüke fî seferî hâzel birri vet takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme 
hevvin aleynâ ve atvi annâ ba’deh.

Allahümme entes sâhibü fis seferi vel haliyfeti fil ehli vel mâl.
Allahümme innî eûzu bike min va’sais seferi ve kâbetil münkalibi ve sûîl manzari fil mâli 

vel ehl.
Meali: “Bu vasıtayı bizim emrimize veren Allah’ı tenzih ederim, yoksa bu vasıtaya yakın 

olmaya bizim gücümüz yetmezdi. Hiç şüphesiz, hepimiz Rabbimize dönücüleriz. Allah’ım, 
Senden bu yolculuğumuzda hayır ve takva, amellerden de Senin razı olacaklarını dileriz. Ya 
Rabbi, bu yolculuğumuzu bize kolaylaştır, uzakları Sen yakınlaştır. Sonrada bizi taatinden ayır-
ma. Allahım, seferde Sahibimiz Sen, geride bıraktığımız ailemizin Vekili de Sensin. Allahım, 
yolculuğun sıkıntılarından, manzaranın kötüye değişmesinden, mal ve aile hususunda kötü 
dönüşten Sana sığınırım..”

Bediüzzaman hazretleri de bu hadise binaen mevzu ile alakalı olarak, risale-i nurun bir 

yerinde; “At ve gemi gibi bir merkûbe binildiği zaman kırâeti sünnet olan ُسْبَحاَن الَِّذى َسخََّر 
âyetini okudum.” açıklamasında bulunmuştur. (Mektubat, 3.Mektub) لََنا هَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِيَن

Abdullah el-Hatmî(radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) birisiyle 
vedalaştı mı şöyle derdi: “Dininizi, emânetinizi ve işlerinizin âkibetini Allah’ın muhafazasına bıra-
kıyorum.” (Ebû Dâvud, Cihâd 80; Tirmizî, Daavât 45)

 Hadis ve Sünnet, tek başına seyahat etmemeyi tavsiye etmektedir. Ancak zaruret ve 
maslahat halinde yalnız başına yolculuğun câiz olabileceği belirtilmiştir. Zira bazı durumlar 
vardır ki bir kimsenin tek başına hareket etmesini gerektirir.

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “İnsanlar yalnızlıktaki mahzuru benim kadar bilselerdi, hiçbir 
atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.” (Buhârî, Cihâd 135)

Said İbnu’l- Müseyyeb(rahimehullah) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Şeytan tek 
başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.” (Mu-
vatta, İsti’zân 36)
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 Beraber çıkılan bir yolculukta, beraberlikteki birinin başkan olarak seçilmesi, sünnet-i 
müekkededir. Bundan maksat ise; işlerinin müştereken ahenkli olarak yürümesi, aralarında 
farklı fikirler ortaya çıkmaması ve dolayısıyla ihtilafa düşülmemesidir.

Seçilen emire itaat gerekir, ancak bu emîrin hudûd ahkâmını tatbik etmeye veya ta’zir ce-
zası vermeye yetkisi yoktur. Sadece yolculuk umuruyla ilgili kararlar almada şer’i izne sahiptir. 
Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr(-
başkan) yapsınlar.” (Ebû Dâvud, Cihâd 87)

Bediüzzaman hazretlerinin talebelerinden, Bayram Yüksel(r.a) ağabeyin naklettiği, mevzu 
ile alakadar şu hatırası ne kadar da manidar: “Üstadımız bana hususî ders verdi. O günlerde 
Abdullah Yeğin Ağabey de Üstadımızın yanında idi.

Üstadımız yine teselli ve cesaret veriyordu. ‘Hiç korkma, Cevşen’i yanından hiç bırakma, bizle-
ri Cenab-ı Allah hıfzeder, yine biz bütün Nur Talebeleri inayet-i Rabbaniye altındayız. Sen nereye 
gitsen yanına bir arkadaş edin’ demişti. Hakikaten nereye gittimse yanıma bir arkadaş edindim. 
Çok faydasını gördüm. Birbirimize adeta murakıplık ediyorduk.” (Son Şahitler, c.3, Syf.31)

 Dinimiz, yolcuların birbirlerine yardıma mükellef olduklarını ifade eder. Yardımlaşma 
her zaman için gereklidir ve dinimizin emridir. Ancak yolculuk gibi durumlarda bu daha çok 
ehemmiyet ve mükellefiyet kazanmaktadır. Böyle durumlarda insan feraseti ile bir başkasın-
dan bir ihtiyaç izharı sezer sezmez ilgi gösterilmelidir.

Yolculukta, ihtiyaç içinde olan yolcuyca, memleketinde zengin bile olsa, altında bineği, üst-
başında zenginliğe delalet eden kıymetli elbiseleri olsa bile sadaka ve zekât verilebileceğine 
rivayet edilen hadislerde işaret edilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerimde zekât verilecekler içinde 
muhtaç olan yolcuyu da şöyle zikreder: “Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan 
görevlilere, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, 
borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur.” (Tevbe 60)

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana 
versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin.” Resûlullah, bazı mal çeşitlerini bu 
suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin yol sırasında herhangi bir fazlalıkta 
hakkı olmadığı düşüncesine vardık. (Müslim, Lukata 18)

 Yolculuk adabından biri de; yolcunun, yolculuk sırasında, yanında dinen mekruh sayı-
lan bazı şeyleri bulundurmaktan sakınmasıdır.

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Melekler, içinde köpek ve çan bulunan kafileye arkadaşlık et-
mezler.” (Müslim, Libâs 103)

Burada yolcuların bulundurmaktan men edildikleri köpek, dinimizin beslenmesini yasak-
lamış olduğu köpektir. Pek çok hadiste av, çoban köpeği gibi faydalı bir maksada hizmet et-
meyen köpeklerin beslenmesi yasaklanmıştır.

Mevzu ile alakalı Bediüzzaman hazretlerinin şu izahatı na kadar da manidardır: Kelp(kö-
pek), bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı haseneyle muttasıftır ve o sıfatlarla iştihar et-
miştir. Hattâ sadakat ve vefâdarlığı darb-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlâkına binaen, insanlar 
arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya lâyık iken, maalesef, insanlar ara-
sında mübarekiyet değil, necisü’l-ayn addedilmiştir.

Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran 
hissi olmadığı halde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler.

Bunun esbabı ise, kelpte hırs marazı fazla olduğundan esbab-ı zahiriyeye öyle bir derece 
ihtimamla yapışır ki, Mün’im-i Hakikîden bütün bütün gafletine sebep olur.
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Binaenaleyh, vasıtayı müessir bilerek Müessir-i Hakikîden yaptığı gaflete ceza olarak necis 
hükmünü almıştır ki tâhir olsun. Çünkü hükümler, hadler, günahları affeder. Ve beynennâs 
tahkir darbesini, gaflete kefaret olarak yemiştir.

Öteki hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Meselâ, kedi 
seni sever, tazarru eder-senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır 
ki, sanki aranızda muârefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak 
Mün’im-i Hakikîye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları Sânii bilir ve lisan-ı halleriyle ibadetini 
yaparlar; şuur olsun, olmasın. Evet, kedinin mırmırları “Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm”dir. (Mes-
nevi-i Nuriye, Katre)

 Seyahatin gayesi hâsıl olur olmaz, sür’atle dönmek gerekir. Zira Yolculukta yürümek-
ten, binmekten muntazam hayatın alışkanlıklarının terkinden hâsıl olan birkısım meşakkatler 
ve sıkıntılar vardır.

Yolculuktan dönmede istical (çabukluk) müstehabtır. Bu durum, gurbette olmadan mad-
dî ve manevî zarara uğramasından korkulanlar hakkında daha da ehemmiyet kazanır. Çünkü 
aile içerisindeki rahat ikamet, kişinin dünyevî ve uhrevî işlerinin düzelmesinde yardımcıdır, 
ibadetlerin cemaatle, huzurla, güç kuvvetle yapılmasına vesîledir.

Ebû Hüreyre(radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 
“Yolculuk azabtan bir parçadır, herbirinizin yiyeceğine, içeceğine, uykusuna mâni olur. Öyleyse işi-
ni bitiren, âilesine dönmede acele etsin.” (Buhârî, Umre 19, Cihâd 136, Et’ime 30)

 Sefer dönüşlerinde, yolcuları neş’e ve sürurla karşılamak hoş bir davranıştır, insanlara 
karşı îfâ edilen adat-ı hasenelerdendir.

Sâib İbnu Yezîd(radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: “Tebük Gazvesi dönüşünde, biz çocuklarla 
birlikte, Resûlullahı(aleyhissalâtu vesselâm) karşılamak üzere Seniyyetü’l Vedâ’ya gittik.” (Buhârî, 
Cihâd 196)

 Seferden dönünce önce mescide uğrayıp iki rekât kudüm(Seferden Dönüş) namazı 
kılınması müstehaptır. Bir müddet oturmak veya hemen eve dönmek, şartlara bağlıdır.

İbnu Ömer ve Ka’b İbnu Mâlik(radıyallâhu anhüm) anlatıyor: “Resûlullah(aleyhissalâtu ves-
selâm) bir seferden dönünce önce mescide uğrardı. Orada iki rekât namaz kılar, ondan sonra evine 
dönerdi.” (Ebû Dâvud, Cihâd 178)

 Me’mûrât ve menhiyât-ı şer’iyede illet, emr-i İlâhîdir ve nehy-i İlâhîdir. Maslahatlar ve hik-
metler ise, müreccihtirler; emir ve nehyin taallûklarına ism-i Hakîm noktasında sebep olabilir. 

Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada 
medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır. (Sözler, 27.Söz)

Meselâ, sefer eden, namazını kasreder (namazı kısaltmak). Bu namazın kasrına bir illet ve 
bir hikmet var. İllet, seferdir; hikmet, meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat olmasa da, namaz 
kasredilir. Sefer olmasa, hânesinde yüz meşakkat görse, yine namaz kasredilmez. Çünkü me-
şakkat filcümle bazan seferde bulunması, kasr-ı namaza hikmet olmasına kâfidir ve seferi illet 
yapmasına da yine kâfidir. İşte, bu kaide-i şer’iyeye binâen, ahkâm-ı şer’iye hikmetlere göre 
tegayyür etmiyor, hakikî illetlere bakar. (Lem’alar, 9.Lem’a, 5.Sual)

 Kasr, taksîr, iksâr gibi üç ayrı kelimeyle ifade edilebilen hal, yolculuk sırasında dört 
rek’atli namazların iki rek’at olarak kılınmasıdır. Ulemâ iki ve üç rek’atli namazlarda kasr olma-
yacağı hususunda icma eder.

Uzaktaki bir yere gitmek üzere evden çıkan kimse, bulunduğu şehrin dış evlerini terkeder 
etmez artık yolcudur, namazı kısaltabilir. Bir kimse, gittiği yerde girip çıkma günlerinden baş-
ka tam dört gün ikâmete niyet etti mi, artık namazları tam kılar.
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Namazın kasredilmesinin asıl sebebi yolculuk hâlidir. Korku, meşakkat gibi durumlar, mas-
lahattır. Öyle ise, asıl sebep olunca namaz kasredilir. Maslahat olmasa yine kasredilir. Aksi hal-
de, yolcu olmayan kimse korksa veya meşakkate düşse namazı kasredemez, tam kılar.

Namazı, Kasr da(kısaltmak), itmam da(tamamlamak) caizdir. Yani; namazı Kısaltmayıp dört 
de kılabilir. Ancak dört rekâtlı namazı iki rekât kılacağına dair namaza dururken niyet etmeli-
dir. Yani kısaltacağını bilerek kılmalıdır. Böyle bir namazı yalnız başına kılabileceği gibi, cema-
atle de kılabilir. Her ikisi de caizdir.

Bu hususta Hz.Ömer(r.a) Resûlullah’a(a.s.v) sormuş, Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm): 
“Yolculuk hali olunca namazın kasredilmesi Allah’ın size bir sadakasıdır” mânasında bir cevap 
vermiştir. (Kütüb-ü Sitte, 2899)

İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’den 
Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. Rabbülâlemîn’den başka hiç bir şeyden korkmuyordu. Yolda na-
mazı ikişer ikişer(yani kasrederek) kıldı.” (Tirmizî, Salât 391)

 Gerekli sefer şartlarını taşıyan ve yolculuk mesafesi de en azından 89 km. olan yolcu-
ların öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem’-i takdîm veya cem’-i te’hîr şeklinde kılmaları 
caizdir.

Hacıların Arafat’ta öğle vaktinde öğle ile ikindi namazlarını cem’-i takdîm; Müzdelife’de 
yatsı vaktinde akşamla yatsı namazlarını cem’-i te’hîr şeklinde birlikte kılmaları caizdir. (Nevevî, 
el-Mecmû’, 4/249)

Belirtilecek sebeplerden birinin tahakkuk etmemesi durumunda beş vakit farz namazdan 
birini vaktinden önceye alarak ya da vaktinden sonraya bırakarak başka bir vaktin namazıyla 
birlikte kılmak caiz olmaz. Zira yüce Allah, her namazı kendi vakti içinde kılmamızı açık bir ifa-
deyle emretmiştir: “Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” (Nisa 4/103)

Ancak kolaylık ve müsamaha dini olan islâmiyet, bazı sebeplerin oluşması durumunda sı-
kıntı ve güçlüğü ortadan kaldırmak maksadıyla bazı farz namazların, vakitleri dışında kılınma-
sına ruhsat vermiştir.

Şunu da belirtelim ki, bu konuda mezhepler arasında meydana gelen ihtilâftan sakınmak 
için efdal olan, cem’ yapmaksızın namazları vakitlerinde kılmaktır. Ayrıca sevgili Peygambe-
rimiz de(s.a.v) sefer halinde namazlarını hep kısaltarak kılardı. Ama cem’i her zaman uygula-
mazdı.

Cem’ ederek kılmak daha faziletli olsaydı, sefer halinde namazlarını hep cem’ ederek kılar-
dı. Ama bununla birlikte bazan cem’-i takdîm, bazan da cem’-i te’hîr şeklinde öğle ile ikindi, 
akşam ile yatsı namazlarını birlikte kılmıştır.

 Vakit namazlarından bazıları cem’-i takdim veya cem’-i te’hir sûretinde kılınabilir. Bu 
aynı zamanda sünnettir ve duruma göre her ikisi de yapılabilir.

Buna göre, dinen yolcu sayılan bir kimse, erkek veya kadın öğle ile ikindiyi; akşamla yatsı 
namazlarını birleştirerek kılabilir. Sabah namazına gelince, bunun hiçbir durumda başka bir 
vaktin namazıyla birleştirilerek bir arada kılınması sahih olmaz.

Öğle namazını ikindi ile birlikte ikindi vaktinde; akşam namazını yatsı ile birlikte yatsı vak-
tinde kılarsa ilk namazları geciktirmiş olduğundan “cem’-i te’hir” yapmış olur.

Fakat ikindiyi öğle ile birlikte öğle vaktinde, yatsıyı da akşamla birlikte akşam namazı vak-
tinde kılarsa, ikinci namazları öne alıp kıldığından böylece “cem’i takdim” yapmış olur.

Vasıta yürüyüş halinde ise, öğle ve akşam namazlarının vakti içinde, öğle namazını ikindiye 
ve akşam namazını yatsıya te’hir etmek; istirahat halinde ise ikindi namazını öğle vaktinde, 
yatsı namazını da akşam vaktinde birlikte kılmak daha faziletlidir. (İlmihal, Mehmed PAKSU)
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Bir rivâyette şöyle gelmiştir: “...Acele yürümek gerekirse öğleyi ikindiye te’hir eder, ikisini birleş-
tirirdi, keza ufuktaki aydınlık kaybolunca da akşamla yatsıyı birleştirirdi.” (Buhârî, Taksîru’s-Salât 
16,15; Müslim, Müsâfirîn 46)

 Gerek cem’-i tehir yaparken, gerekse cem’-i takdim ederken birtakım şartlara riayet 
etmek gerektir.

Cem’-i takdimle kılacağı zaman birinci şart, namazlardaki sıraya uyması gerekir. İkindi na-
mazını öğle vaktinde, yatsı namazını da akşam vaktinde kılacağı zaman önce öğleyi, sonra 
ikindiyi; akşam ile yatsı namazlarında ise önce akşamı, sonra yatsıyı kılmalıdır.

Aksi halde her iki namaz da fâsit olacağından iade etmesi gerekir.
İkinci şart da, meselâ, öğle namazını kılarken içinden, “Bundan sonra ikindi namazını cem’i 

takdim ederek kılacağım” diye niyet etmelidir. Bu niyeti namazın içinde selâm verinceye kadar 
getirmesi lâzımdır.

Üçüncü bir şart, cem’-i takdim edilerek kılınacak namazlar arasında iki rekât namaz kılacak 
kadar bir fasıla verilmemesi lâzımdır. Aralarında bu miktardan fazla bir zaman olursa ikinci 
namazı kendi vaktinde kılmak gerekir.

Dördüncü şart da, ikinci namazı kılmaya başlayıncaya kadar yolculuğun devam etmesi 
şarttır. İkinci namaza başlamadan evvel ikamet edeceği beldeye varırsa, artık bu namazı kendi 
vakti içinde kılması lâzım gelir.

Cem’-i te’hir için ise sadece iki şart vardır. Bunlardan birisi; birinci namazı ikinci namazın 
vaktine te’hir edeceğine dair niyet etmelidir. Meselâ öğle ile ikindiyi birarada kılacaksa öğle 
namazını ikindi namazının vaktinde kılacağından, öğle namazının vakti çıkmadan bu nama-
zı ikindi vakti girince kılacağına dair niyet etmesi lâzımdır. Vaktinde niyet getirmeden te’hir 
ederse, bu namaz kazaya kalmış olacağı gibi, ayrıca namazı geciktirdiği için de günahkâr olur.

İkinci bir şart da, yolculuğun her iki namazı kılıncaya kadar devam etmiş olması lâzımdır. 
Birinci ve ikinci namazı kılarken ikamet edeceği yere varırsa birinci namazı kazaya kalmış olur 
ve ayrıca mes’ul duruma da düşer. Cem’-i te’hirde sıraya riayet etmek şart değildir. Meselâ, 
ikindi namazını öğle namazından ve yatsı namazını da akşam namazından önce kılabilir. (İlmi-
hal, Mehmed PAKSU)
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Okuma Parçası 
Yolumuzu Aydınlatan Işık

Erteleyenler, helak olmuştur. (Müsned, 1/129)
“Pazartesi günü başlarım yahut yarın sabah başlayacağım” sözünü hiçbir zaman söyleme-

yiniz. Müsbet ve meşru, faydalı ve yapıcı bir düşünceyi hemen herekete getiriniz. Onu hemen 
ve derhal yapmak en iyi başlangıçtır.

Başınızda daima şu düşünceyi tutunuz: “Hiçbir vakit acelem olmadığı gibi, fazla işimde 
yok. Gayemi biiznillah elde edeceğim. Hedefime ulaşacağım. Maksadımı tahhakkuk ettirece-
ğim. Bu husustaki imanım tamdır ve etmmdir.”

Her sabah beş dakika içinde, bütün yapacağınız işlerin programını yapınız. Çok günler 
program münderecatını(içeriğini) yerine getiremezseniz veya bir kısmını yapsanız dahi bu 
usulü terketmeyiniz. Hergün devam ediniz.

Yaptıklarınızı okudukça, sizdeki hâsıl olan zevk ve şevk, hamd ve şükür size sihirli bir gay-
ret ve kuvvet verecek ve bu amelinizdeki sebat ve sabrınız, sizi aşk ve iştiyakında olduğunuz 
meşru işlerin tamamını başarmaya kavuşturacaktır.

Unutmayınız ki, içinizde ne taşıyorsanız, dışınızda da onu bulursunuz. Eğer içinizde besle-
diğiniz Allah’a hamd ve şükür, neşe ve neşve, ferah ve sürur, şevk ve zevk ise şahsi ve umumi 
âleminizde de bunları görecek, bunları bulacak ve bunlarla karşılaşacaksınız. Bunun güzel se-
meresi ve mükâfatı olarak da Allah’a ibadet, taat ve hidematta(hizmetlerde) muvaffakiyetin 
şerait ve esbabı içinde yaşamak saadetiyle mes’ut olacaksınız.

Eğer içinizde hüzün, sıkıntı, gam, keder, yeis, ümitsizlik, kızgınlık, kin, nefret, haset ve re-
kabet varsa, muhitinizde(çevrenizde) bunlardan başka bir şey göremeyeceksiniz. Müddehar 
olan maddi ve manevi enerji ve kuvvetinizi gaye-i hilkat(yaratılış gayesi) uğrunda istimal ede-
meyeksiniz. Kendi kendinizi yıpratıp başka bir şey yapmış olmayacaksınız.

Kendisi ile birlikte iman, gayret ve himmet, ihlas ve samimiyet, Rabbine minnet ve şükran-
dan muhassal ferah ve sürur götürenler, bunların her yerde ürediğini, tezayüt ve tezauf ettği-
ni, sümbüllendiğini ve çiçeklendiğini görür, hayatını semere ve meyvelerle dolu, bol güneşli 
bahçelerde günlük ve gülistanlıklarda geçirir. Zahmetin altında rahmetin cilvelerini görerek, 
meşakkat ve mesaide rahatlık ve makbuliyet müşahade eder.

İki günü eşit olan, ziyandadır. (Deylemî, Firdevs, c.III, 611)
Siz daima ileriye doğru yürümelisiniz. Hergün terakkiler kaydeden hamleler yapmalısınz. 

Ruh kuvvetinizi, hilkat-i hikmet yolunda yükseltmede ve imani hakikatleri massetmede bugü-
nü dünden ziyadeleştirmelisiniz. Bu uğurda ve hizmet-i Kur’aniye meydanında ve ubudiyette 
hareket ve faaliyet kabiliyetinizi her gün arttırmaya uğraşmalısınız.

Mücadele ve mücahede, savaş ve şahlanış gündelik ve daimidir. Cehd ve cidale, yepyeni 
bir güçle, ter-ü taze bir sevgi ve tutkunlukla ve nihayette galebenin inancı ile sarılmalıdır.

İnsan hergün yepyeni bir kuvvet ve kudret, manevi bir haz ve zevk, güzel bir huy ve ahlak, 
himmet ve gayretle uyanmalıdır. Cenab-ı Hakkın bir fazlı ilahi olarak hamlettiği fazilet-i asliye-
nizi ve hizmet-i kudsiyenizi ifa etmek azmi ve sebatıyla yatağınızdan fırlamalısınız.

Atalet ve tembellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. Mad-
di ve manevi hayatınızı yeni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz.

Kendini, yaşamanın seline ve intizamsız ve başıboş seyrine kaptıran adam kendi kendini 
ölüme veya meyyit-i müteharrik olamaya sürüklemiş olur. Yaratanına, sahip ve malikine iba-
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det ve taat ve hizmet için cehd etmeyen kimse, kendi kendisini helaket ve felaketlere, hastalık 
ve sakatlıklara uğratmış ve müptela etmiş olur.

Ademoğlu, daha başlangıçtan beri hep savaştı. Dini ve dünyevi hayatının bekası için fani 
hayatını, müdahalelerle müebbed eyledi. Demek Ademoğlu, dünyaya geldiği günden itiba-
ren mücahedeye hazır olmalı ve bunu yaşadığı müddetçe devam ettirmelidir. İmanla küfrün, 
din ile dinsizliğin Adem aleyhisselamdan başlayıp devam etmekte olduğunu ve kıyamete ka-
dar da devam edeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.

Yalnız Bugün için Ruhuma Beş türlü idman yaptıracağım:
1. İnsanlara ve Müslümanlara en büyük ve en elzem, en ehem, en güzel ve en hazlıbir 

hizmet olan, imanı kurtarmak ve muhafaza etmek, islam’ı yüceltmek ve ilerletmek va-
zife-i Kur’aniyesini ifa eden Risale-i Nur’un bir hizmetini yapacağım.

2. Nefsime zor gelen, istemediğim şeylerden veya teraküm etmiş hizmetlerimden en az 
ikisini yapacağım.

3. Namazlarımı ilk vaktinde eda edeceğim.
4. Risale-i Nur’dan, sırf kendi ebedi kurtuluşum, nefsimi ıslahve içinde yaşamakta oldu-

ğum hayat-ı içtimaiyenin ve bu dehşetli asrın fitne ve fitne ve fesadından, helaket ve 
felaketinden kendimi muhafaza niyetiyle bir müddet okuyacağım.

5. Yalnız bugün için, taat ve hizmetle mesrur ve mes’ut, mütebessim ve müteheyyiç 
olacağım. Hakk’a minnet ve şükran, islami cihat ve zafer müjdeleri ışıldayan, Risale-i 
Nur’un neşriyat ve fütuhat haber ve müjdeleriyle hizmet, faaliyet, ihlas ve sadakat be-
şaretleriyle parlayan, halelenen bir güzel yüzle, güler yüzlü olacağım.

Ey nefsim!
Kur’anın talimini, emrini iyi dinle, tam itaatkâr ol. İlm-i imanı, Risale-i Nur’u anlamak için 

dikkatli oku. Ondan hikmet kazan, anlayış kazan, feraset kazan. Onu elden bırakma. Seni ko-
ruyacak, yüceltecek odur. Onu sev ki, sen de ilahi sevgiyle sevilesin. Sevmek için tek yol oku-
maktır. Aklının anlamadığı yerler olursa yine oku. Çünkü kalb ve ruhun, onun feyziyle dolar.

Bugün onu yüksek tut ki, o da seni yükseltsin. Ona sarıl, sarıldıkça izzetlerle muazzez ola-
caksın. Oku, okudukça oku. Zira o senin başına altından, elmastan taç koyacaktır. Ruhunu 
güllük gülistanlık edecektir. Cesedini, peygamberinin sevdiği manevi bembeyaz elbiselerle 
güzelleştirecektir.

Ey nefsim!
Malınla, bütün mahsulatının turfandasıyla, canın ve cananınla Kur’ana hizmet etmek sev-

dasının saadetiyle sevdalan.
Gençliğine güvenme, gaflete düşüp fırsatları kaçırma. Gençlik sende daimi değildir, zeval 

ve firaka mahkûmdur. Kuvvetinin, sıhhatinin, güzelliğinin sana verdiği gururu ve alakasızlığı 
at. Bunlar, senin elinde ya yarın, ya yarından daha yakın bir zamanda çıkıp geçecektir. Bu ayrı-
lık, bu hicran gelmeden gücünü ve sıhhatini ilm-i iman ve irfan kazanmaya bak.

Kur’an yolu selametli, sevimli yoldur. Bu saadetler caddesinden gidenler, bu mutlu yolu 
tutanlar, ilm-i imana sımsıkı sarılanlar, hikmetlerini kalbine nakşedenler, bürhanlarını akılları-
na yerleştirenler, en akıllı, en şuurlu ve manevi güzelliklerle güzelleşen en güzide insanlardır.

Kur’anın sadası, arzı, semavatı ve kâinatı çınlatan, Arş-ı Aladan gelip insanları ve cinleri 
saadete çağıran ilahi bir sadadır. Risale-i Nur, bu mukaddes sesin beliğ ve şanlı tercümanıdır.

Risale-i Nur’un izhar ve izah ettiği hakikatlar, canımıza can, hayatımıza hayat, ruhumuza 
ruh verir. İlm-i İman, Kur’an yolunda, ayağımız sürçmeden, çukurlara düşmeden, ayaklarımız 
tutulmadan yürüten en doğru rehberdir. Zübeyir GÜNDÜZALP (r.a)
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UYKU ADABI

“Abdestli yatan; gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan  
kimse gibi sevap kazanır.” (Hâkim)

 Uyku üç nevidir:
Birincisi: Gayluledir ki, fecirden sonra tâ vakt-i kerahet (Yani güneşin doğuşundan, yakla-

şık 45 dakika geçinceye kadarki zaman) bitinceye kadardır.
Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadîsçe sebebiyet verdiği için, hilaf-ı sün-

nettir. Çünki rızık için sa’yetmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasib zamanı, serinlik 
vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa’ye ve dolayısıyla da rızka 
zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok tecrübelerle sabit olmuştur.

İkincisi: Feyluledir ki, ikindi namazından sonra mağribe kadardır.
Bu uyku ömrün noksaniyetine, yâni uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü 

nevm-âlûd, yarı uyku, kısacık bir şekil aldığından maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi, mâ-
nevî cihetiyle de o gün hayatının maddî ve mânevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür 
ettiğinden, o vakti uyku ile geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o 
günü yaşamamış gibi oluyor.

Üçüncüsü: Kayluledir ki, bu uyku sünnet-i Seniyyedir. Duha vaktinden, öğleden biraz son-
raya kadardır.

Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziret-ül Arab’da 
vakt-üz zuhr denilen şiddet-i hararet zamanında bir ta’til-i eşgal, âdet-i kavmîye ve muhitiye 
olduğundan, o sünnet-i Seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir.

Bu uyku, hem ömrü, hem rızkı tezyide medârdır. Çünki yarım saat kaylule, iki saat gece 
uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne hergün bir buçuk saat ilâve ediyor. Rızık için çalışmak 
müddetine, yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve 
çalışmak zamanına ilâve ediyor. (Lem’alar, 28.Lem’a)

 Abdestli olarak yatmanın çok fazileti vardır.
İmamı Gazali, peygamber efendimizden(a.s.v) şöyle rivayet etmiştir; “Abdestli yatanın 

ruhu Arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez, gördüğü 
rüyalar, karışık olur, doğru çıkmaz.” (İ.Gazali)

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuşlardır; “Abdestli yatan; gece ibadet eden ve 
gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır.” (Hâkim)
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Ebü Ümâme(r.a) anlatıyor: Resulullah(aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim yatağına 
temiz (abdestli) olarak girer ve uyku bastırıncaya kadar Allah’ı Zikrederse, gecenin herhangi 
bir saatinde uyanıp da Allah’tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse Allah Teâla, 
istediğini mutlaka ona verir.” (Tirmizi, Daavât 100)

Resûlullah(a.s.m) şöyle buyuruyor: “Yatacağın zaman önce namaz abdesti gibi abdest al, 
sonra sağ tarafına uzanıp yat. Daha sonra da şöyle dua et: ‘Allah’ım Sana teslim oldum. İşimi de 
Sana havale ettim. Seni sevdiğim ve Senden korktuğum için Sana dayandım. Ancak Sana sığını-
rım. Kurtuluşum da sendendir. İndirdiğin Kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim.’ Eğer bu 
şekilde hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyle ise son sözlerin bunlar 
olsun.” (Müslim, Zikir 56)

 Sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı ve ayakları vücuda(karın bölgesine) doğru çekerek 
yatmak sünnettir.

Peygamber Efendimiz(s.a.v), Yatsı namazı kıldıktan sonra önemli bir işi yoksa kardan beyaz 
dişlerini temizleyip abdestini alır, yatağına gider, İhlâs ve Muavvizeteyn’i(İhlas ve Felak surele-
ri) okuyup ellerine üfler, sonra da ellerini yüzüne ve vücuduna sürerdi.

Yavaşça sağ yanına uzanır, mis kokulu avucuna gül yanağını koyar ve bazı dualar okurdu. 
Kimi zaman kısaca “Allah’ım! Senin adınla ölür, senin adınla dirilirim.” anlamında “Allâhümme 
bismike emûtü ve ahyâ.” der; bazen daha uzun dualar okur, sonra kendisini bir tür ölüm kabul 
ettiği uykunun kollarına bırakıverirdi. (Buhârî, Daavât 7,8)

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Resûlullah (a.s.m) buyurdular ki: “Kim yatağında uyumak isteyince, 
sağ tarafının üstüne yatar(sağ elini sağ yanağının altına koyup), sonra da ihlâs suresini yüz kere 
okursa, Rab Teâla kıyamet günü kendisine: “Sağın üzerinde cennete gir” diyecektir.” (Tirmizi, Seva-
bu’l-Kur’an 10)

 Yatarken, yüzükoyun(yüzüstü) ve örtüsüz yatılmamalıdır.
Ebu Zerr (r.a) anlatıyor: Ben yüzükoyun yatar vaziyette iken Resûlullah (a.s.m) yanıma geldi. 

Ayağıyla bana dürtüp: “Ey Ebu Zerr, bu yatış, cehennem ehlinin yatışıdır” buyurdu. (İmam Birgivi, 
Tarikat-ı Muhammediye)

Peygamber Efendimiz, mescid de yüzükoyun ve örtüsüz yatan birisini uyandırmış ve “Bu 
şekilde yatmak Allah’ın sevmediği bir yatış şeklidir” buyurmuştur. (Ebû Dâvud, Edeb 95)

 Fıtri uyku beş (5) saattir.
Peygamber efendimiz (s.a.v) bu konuyla alakalı şöyle buyurmuşlardır;
“Cehennemden kaçın, Cenneti isteyenin gözüne uyku girmez. Dünya, lezzet ve şehvetlerle ku-

şatılmıştır. Bunlar sizi ahiretten alıkoymasın.” (İ.Mende)
“Ümmetim için en çok korktuğum şey, göbek büyüklüğü, uykuya devam, tembellik ve iman 

zayıflığıdır.” (Deylemî)
Annesi, Hz. Süleymana “Evladım, çok uyuma. Çok uyumak, kıyamette insanı fakir bırakır” 

derdi. (İbni Mace)
Bediüzzaman Hazretleri, bir insana kâfi gelmeyecek kadar az yer ve az uyurdu. Bize de 

derdi ki: ‘Fıtrî uyku beş saattir.’ Geceleri sabaha kadar dua, niyaz ve ibadette bulunurdu. Yaz 
ve kış âdetini hiç değiştirmez, teheccüd namazını devamlı kılar, münacaat ve evradların asla 
terketmezlerdi.

Hem Isparta’da, hem Barla’da, hem Emirdağ’da, komşuları bizlere, ‘Ne zaman Üstadın evine 
geceleri baksak, Üstadın odasında ışık yandığını görür, hazin edasıyla dua ettiğini duyardık’ 
derlerdi. Üstadımız her zaman abdestli olurdu. Üstad duhâ namazını da hiç geçirmezdi. Bu 
namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra kılardı. (Son Şahitler 3.Cild s.31)
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 Henüz sabah namazının vakti girmeden, yani seher vaktinde kalkmaya çalışmalıdır.
Seher vakti kalkmak, berekettir. Sabah namazının vakti girdikten sonra, güneş doğana ka-

dar uyumak rızkın noksaniyetine sebep olur.
Demek ki; güneşin doğuşundan, yaklaşık 45 dakika geçinceye kadar geçen zamanda uyu-

mak iyi değildir. Aslolan erken yatıp, erken kalkmaktır.
İbni Abbas hazretleri, sabah vakti oğlunu uyur görünce buyurdu ki: “Oğlum, rızkların dağı-

tıldığı saatte uyunur mu? Bu saatte uyumak, tembellik alametidir, unutkanlığa sebep olur.” (Şir’a)
Şiradan gelen diğer bir rivayet ise şöyledir: “Günün evvelinde uyumak aklı azaltır, ortasında 

uyumak [kaylule yapmak] enbiya ve evliyanın ahlâkındandır. Gündüzün sonunda uyumak tem-
belliktir.” (Şir’a)

 Yatmadan önce ve uykudan uyanınca okunacak pek çok dua vardır.
Bunlardan kolaya geleni okumak sünnettir. Peygamber Efendimiz uyumak için yataklarına 

girdiklerinde şu duayı okurlardı: ‘Allahümme bi’smike emûtü ve ahyâ’ (Yâ Rabbi senin isminle 
uyur ve uyanırım).

Uyandıkları zaman da: ‘Elhamdülillâhi’llezî ahyanâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr’ (Bizi 
uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döneceğimiz Allah Teâlâ’yâ hamd olsun) diye dua 
ederdi. (Şemâl-i Şerif 281)

Hz. Âişe(radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Hz. Peygamber(aleyhissalâtu vesselâm) yatağına gir-
diği zaman, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra ellerine üfleyip, ellerini yüzüne ve vü-
cuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman da aynı şeyi kendisine yapmamı 
emrederdi.” (Tirmizi, Daavat 21)

Yine Peygamber Efendimiz(s.a.v) yatmadan önce aşağıda yazılan dualardan kolaya geleni 
okumayı tavsiye etmişlerdir: Ayet-el Kürsi; Fatiha Suresi ile birlikte herhangi bir sure; “La İlahe 
İllallah, Vahdehû La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadîr” 
ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah”; 33 defa “Sübhanallah”,

33 defa “Elhamdülillah” ve 34 defa “Allahu Ekber” (toplam 100 ediyor); Yasin suresi; Kâfirûn 
sûresi... (Ramûz, c.1/26-1)

 Rü’ya üç kısımdır:
Rüyayı Sadıka; vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel fıtrî istidad ile idrak etmekten 

ibarettir. Rü’yayı Sadıka, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.
Şeytanî rüya(Hulm); Şeytanın, insanı korkutup üzüntüye, ümitsizliğe sevk etmek için uyku 

halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir.
Nefsin Konuşması olan Rüya; insanın yaşadığı olayların etkisi altında kaldığı zaman veya 

bir olaya fazlasıyla kafa yorduğun da görülen rüyalardır.
Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Rü’ya üç kısımdır: Biri Allah’tan bir müjdedir(Rüyayı sadıka). 

Biri nefsin konuşmasıdır(kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeyler). Biri de âdemoğlunu üz-
mek için şeytandan gelen korkulardır(Hulm).” (Kütüb-ü Sitte 7129)

Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Zaman yaklaşınca, mü’minin 
rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden 
bir cüzdür. Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz.” (Buhari, Ta’bir 26)

Ümmü Kürz el-Ka’biyye (radıyallahu anhâ) anlatıyor: Resülullah aleyhissalatu vesselam 
buyurdular ki: “Peygamberlik gitti fakat mübeşşirât(mû’minin göreceği güzel rüyalar) bâkidir.” 
(Buhari, Ta’bir 5)
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Tirmizî’de Ebu Saîd’den şu rivayet kaydedilmiştir: “En sâdık rüya seher vakitlerinde görülen 
rüyadır.” (Tirmizi, Rü’ya 3)

 Rüyayı sadıkada, ervâh-ı habîse ve şeytan, Peygamber’in(s.a.v) suretinde temessül ede-
mez. Buhârî’nin bir rivayetinde Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: “Beni rüyada 
gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez.” (Müslim, Rü’ya 10)

 Rüya tabiri, onu gören kimsenin içinde bulunduğu duruma göre yâda ruh haletine 
göre değişiklik gösterebilir.

Bu nedenle bütün insanları aynı kabul eden rüya tabiri kitapları yerine, ilim ve amelde gü-
venilir insanlara sorulması ve onlardan tabir alınması daha isabetli olacaktır. Zira görülen rüya, 
ilk yorumcuya göre vukua gelir.

Bir bedevi Resulullah’a(s.a.v) gelerek; Ya Resulallah! Rüyamda başımın koparılıp yuvar-
landığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun tabiri nedir? Diye sordu. 
Resulullah Efendimiz(s.a.v) ona şu cevabı verdi: “Uyurken, şeytanın seninle oynamasını, halka 
anlatma...” (Müslim, Rü’ya)

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “İçinizden herhangi biriniz sevdiği bir rüya gör-
düğü zaman sevdiğinden başkasına anlatmasın! Sevmediği bir rüya gördüğünde ise, sol tararına 
üç defa tükürsün; kovulmuş şeytandan ve onun şerrinden Allah’a sığınsın! O rüyayı kimseye açık-
lamasın. Çünkü o durumda, söz konusu rüya kendisine zarar veremez.” (Günlük Hayat, c.2/245)

Hz. Enes(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Rüyada gördüğünüz şeylerin isimleri-
ni, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye manalarını da dikkate 
alın. Rüya, ilk yorumcuya göre vukua gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın.” (Kütüb-ü Sitte 
7133)
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Okuma Parçası 
 “Rüya”

Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rü’yaları, tahkikî bir surette mevzubahs etmek, tahkik 
mesleğine tam uygun gelmediğinden; o cüz’î hâdise-i nevmiye münasebetiyle, mevtin(ölüm) 
küçük bir kardeşi olan nevme(uyku) ait ilmî ve düsturî olarak beş nükte-i hakikatı, âyât-ı Kur’a-
niyenin işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz.

Birincisi: Sûre-i Yusuf’un mühim bir esası, rü’ya-yı Yusufiyye olduğu gibi; نـَْوَمُكْم  َوَجَعْلَنا 
 âyeti misillü çok âyetlerle, rü’yada ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakîkatlar var ُسَباتًا
olduğunu gösterir.

İkincisi: Kur’ân ile tefe’üle ve rü’yaya i’timâda ehl-i hakîkat tarafdar değiller. Çünkü: Kur’ân-ı 
Hakîm, ehl-i küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe’ülde, kâfire âid şiddeti, tefe’ül 
eden insana çıktığı vakit, yeis veriyor; kalbi müşevveş ediyor.

Hem rü’ya dahi hayr iken, ba’zı aks-i hakîkatla göründüğü için şer telakki edilir, yeise düşü-
rür, kuvve-i ma’nevîyeyi kırar, sû’-i zan verir.

Çok rü’yalar var ki: Sûreti dehşetli, zararlı, mülevves iken; ta’biri ve ma’nası çok güzel olu-
yor. Herkes rü’yanın sûretiyle ma’nasının hakîkatı mabeynindeki münâsebeti bulamadığı için; 
lüzumsuz telaş eder, me’yus olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki, ehl-i hakîkat gibi ve 

İmâm-ı Rabbânî misillü başta ْمَتْسَرَپ ْبَش هَن ْمَبَش هَن dedim.
Üçüncüsü: Hadîs-i sahih ile nübüvvetin kırk cüz’ünden bir cüz’ü nevmde rü’ya-yı sadıka sû-

retinde tezâhür etmiş. Demek rü’ya-yı sadıka hem haktır, hem nübüvvetin vezaifine taallûku 
var. Şu üçüncü mes’ele, gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle alâkadar ve derin olduğundan, 
başka vakte tâlik ediyoruz; şimdilik o kapıyı açmıyoruz.

Dördüncüsü: Rü’ya üç nevidir: İkisi, ta’bir-i Kur’ânla َاْضَغاُث َاْحاَلٍم da dâhildir; ta’bire değ-
miyor. Ma’nası varsa da ehemmiyeti yok.

Ya mizacın inhirafından kuvve-i hayaliyye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat ya-
pıyor; yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir-iki sene evvel aynı vakitte başına gelen mü-
heyyic hâdisatı, hayal tahattur eder; ta’dil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım 

.dır, ta’bire değmiyor َاْضَغاُث َاْحاَلٍم
Üçüncü kısım ki, Rü’yayı Sadıkâdır. O, doğrudan doğruya mâhiyet-i insaniyedeki lâtife-i 

Rabbânîyye, âlem-i şehâdetle bağlanan ve o âlemde dolaşan duyguların kapanmasiyle ve 
durmasiyle, âlem-i gayba karşı bir münâsebet bulur, bir menfez açar.
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O menfez ile, vukua gelmeye hazırlanan hâdiselere bakar ve Levh-i Mahfuz’un cilveleri ve 
mektûbât-ı kaderiyenin nümuneleri nev’inden birisine rastgelir, ba’zı vakıat-ı hakîkiyeyi görür. 
Ve o vakıatta, ba’zan hayal tasarruf eder, sûret libasları giydirir. Bu kısmın çok enva’ı ve taba-
katı var. Ba’zı aynen gördüğü gibi çıkar, ba’zan bir ince perde altında çıkıyor, ba’zan kalınca bir 
perde ile sarılıyor.

Hadîs-i şerifte gelmiş ki: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bidayet-i vahiyde gördü-
ğü rü’yalar; subhun inkişafı gibi zâhir, açık, doğru çıkıyordu.

Beşincisi: Rü’yayı sadıka, hiss-i kablel vukuun fazla inkişafıdır. Hiss-i kablel vuku ise, herkes-
te cüz’î-küllî vardır. Hatta hayvanlarda dahi vardır. Hatta bir zaman ben, bu hiss-i kable’l-vukuu, 
zâhirî ve bâtınî meşhur duygulara ilâve olarak, insanda ve hayvanda “sâika” ve “şâika” nâmiyle 
aynı “sâmia” ve “bâsıra” gibi iki hiss-i âheri ilmen bulmuştum.

Ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe, o gayr-ı meşhur hislere; hata ederek ahmakçasına “sevk-i tabiî” 
diyorlar. Hâşâ sevk-i tabiî değil, belki bir nevi ilham-ı fıtrî olarak insan ve hayvanı kader-i İlâhî 
sevkediyor.

Meselâ: Kedi gibi ba’zı hayvan; gözü kör olduğu vakit, o sevk-i kaderî ile gider, gözüne ilâç 
olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi olur.

Hem rûy-i zeminin sıhhiye me’murları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kal-
dırmakla muvazzaf kartal gibi âkilüllâhm kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesi-
nin vücûdu, o sevk-i kaderî ile ve o hiss-i kablel vuku ilhamiyle ve o sâika-i İlâhî ile bildirilir ve 
bulurlar.

Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu; yaşı bir gün iken, havada bir günlük mesafeye gi-
der, havada izini kaybetmeyerek, o sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamiyle döner, yuvasına girer.

Hatta herkesin başında çok def’a tekerrür ediyor ki, birisinden bahsediyorken, âni kapı 
açılarak tahminin fevkınde aynı adam gelir. Hatta Kürdce durub-u emsaldendir:

 Yâni: “Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla, vur; çünkü نَاِڤ ُگْربِيَنه پَاالَْنَداْر ِلى َورِيَنه
kurt geliyor.” Demek bir hiss-i kablel vuku’ ile, lâtife-i Rabbânîye icmalen o adamın gelmesini 
hisseder. Fakat aklın şuuru ihâta etmediği için; kasden değil ihtiyarsız olarak bahsetmeye sev-
keder.

Ehl-i ferâset ba’zan kerâmet gibi geldiğini beyân eder. Hatta bir zaman bende şu nevi has-
sasiyet fazla idi. Bu hâli bir düstûr içine almak istedim, fakat yakıştıramadım ve yapamadım. 
Fakat ehl-i salâhatta ve bâhusus ehl-i velâyette bu hiss-i kabl-el vuku’ fazla inkişaf eder, kerâ-
met-kârane âsârını gösterir.

İşte umum avâm için dahi bir nevi velâyete mazhariyet var ki, rü’ya-yı sadıkada, evliya gibi, 
gaybî ve istikbalî olan şeyleri görüyorlar.

Evet, uyku nasılki avam için rü’ya-yı sâdıka cihetinde bir mertebe-i velâyet hükmündedir; 
öyle de umum için, gâyet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbânîyenin seyrangâhıdır.

Fakat güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhaları görür. Fenâ ahlâklı fenâ 
düşündüğünden, fenâ levhaları görür.

Hem herkes için, âlem-i şehâdet içinde, âlem-i gayba bakan bir penceredir. Hem mukay-
yed ve fâni insanlar için, sâha-i ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mâzî ve müs-
takbel, hâl hükmünde bir temaşagâhtır. Hem tekâlif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çe-

ken zîruhların istirahatgâhıdır. İşte bu gibi sırlar içindir ki, Kur’ân-ı Hakîm َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا 
nev’indeki âyetlerle, hakîkat-ı nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor. (Mektubat, 28.Mektub, 
1.Risale, 1.Mes’ele)
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33 HADİS-İ ŞERİF

Bismihi Sübhânehu
Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3.defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyyesin-

de, şu gelen 33 hadis-i şerifeyi kendi evrak defterinde yazmış, bilâhare bâzı Nur talebeleri de, 
kendi defterlerinde kaydetmişler. Bunların bâzılarını, Üstâdımız kendi kalemiyle tashih edip, 
bâzı Arabî ve Türkî hâşiyeler ilâve etmiştir.

Risâle-i Nur’un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini, 
bu hadis-i şerifler beyân etmektedirler. Bu hakikatı ifâde için, merhum muallâ üstâdımız, Emir-
dağ-1, sf. 90’da: “Ehli velâyetin amel ve ibâdet ve süluk ve riyâzet ile gördüğü hakikatler ve perde-
ler arkasında müşahade ettiği hakaik-ı imâniye, aynen onlar gibi Risâle-i Nur; ibâdet yerinde ilim 
içinde hakikata bir yol açmış, süluk ve evrad yerinde, mantıkî bürhanlarla, ilmî hüccetler içinde, 
hakikat-ül hakaika yol açmış ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelâm 
içinde ve ilm-i akide ve usul-üd din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmış ki, bu asrın hakikat ve 
tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor.” diye beyân buyurmuşlardır.

Mustafa SUNGUR (r.a.)

Bediüzzaman Hazretlerinin cebinde taşıdığı
33 Hadis-i Şerif

 İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi, Allah’a karşı haşyettir. Talebi ibâdettir. Müzâ-
keresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihaddır.

 Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, yetmiş saat ibadetten 
hayırlıdır.

 İlmin tâlibi (talebesi), Rahman’ın tâlibidir. İlmin talipçisi, İslâm’ın rüknüdür. Onun ser-ü 
mükâfatı, Peygamberlerle beraber verilir.

 İlim talep etmek, Allah’ın katında nâfile namaz, oruç, hacdan ve fisebilillah olan cihad-
dan efdaldir.

 İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayırlıdır.

 Din ile dünyayı talep edenlere veyl olsun.
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 Bir Âdemin bir hikmet kelimesini işitmesi, duyması, bâzen olur ki, ona bir sene ibâ-
detten hayırlı olur ve bir saat ilim müzâkeresi yanında oturmak, bir köle azad etmekten daha 
hayırlıdır.

 Cenâb-ı Hak, bir Âdemi senin elinle (vasıtanla) hidâyete getirmesi, güneşin üzerine 
doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır.

 Cenâb-ı Hak şu ümmetin üstünde hem deccalın kılıncını, hem de büyük harbin kılıncı-
nı beraber cem etmeyecektir.4

Haşiye 1

 Hilâfet-i İslâmiyye, babamın kardeşi amcam Abbas’ın oğullarından zâil olmayacak. Tâ 
onu deccala teslim edinceye kadar.

 Ulemânın mürekkebiyle, Şühedâ kanı muvâzene edilse, muhakkak ki Allah yanında, 
ulemânın mürekkebi, Şühedânın kanından râcih gelecektir.

 Şedid, kuvvetli, kahraman o değildir ki, insanları mağlup etsin. Belki kahraman odur ki, 
gadap ve hiddet ânında, nefsini mağlup eder.

 Bir müslüman, bir müslüman kardeşine bir hediye ihdâ etmesi; onun hidâyetini artırıp, 
kötülüklerden onu alıkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayırlıdır.

 Halk-ı Âdemden(a.s) tâ kıyâmete kadar, âlem-i insaniyyet arasında, deccâl hâdisesin-
den daha büyük bir umur, mes’ele yoktur.5

Haşiye 2

 Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle Enbiyâ 
derecesi arasında, bir peygamberlik mertebesi kalır.

 Kim ki ilimden (yâni ilm-i imânî ve tahkikîden) bir bâb, bir mes’ele taâllüm ederse, 
onunla amel etsin etmesin, bin rek’ât nafile namazdan efdaldir. Eğer öğrenmekle beraber 
amel de ederse yâhut onu başkasına da öğretirse, o zaman tâ kıyâmete kadar, onun o büyük 
sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır.

 Kim ki İslâmı ihyâ etmek niyetiyle ilimden bir bâb tahsil ederse, onun derecesiyle pey-
gamberlik derecesi arasında, yalnız bir kalmış olur.

 Bir mü’minde dört şey, dört ahlâk içtimâ ettiği zaman Cenâb-ı Hak, o dört ahlâkıyla ona 
cenneti vâcip etmiş olur.

• Lisanında Sıdk, Doğruluk, Yâni yalan söylememek.
• Malda Seha, Yâni cömertlik.
• Kalpte meveddet, Yani Sevgi, Muhabbet.
• Hazırda ve gaybda olanlara Nasihat etmek.

 Kâhinlerden birisi gelecek, Kur’an’ı (Kur’an’ın hakikatlarını) öyle bir tarzda ders vere-
cektir ki, ondan sonra, onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır.

Kâhin: Hadisin metnindeki kâhinden murad, Allah-u Âlem, ilhâma mazhâr, gaybî umuru 
veyâhut gizli kalmış esrârı veyâhut mestur olan Hakaik-ı Kur’aniyyeyi ilhâm-ı ilâhi ile ders ve-
recek birisi demektir. Bu ise, gaybî ve istikbâlî bir işâret, bir ihbâr-ı Nebevîdir… Said NURSİ

Haşiye 1 Mahkeme-i Kübrâ olan ikinci Harb-i Umumi, Âlem-i İslâm’ı hırpalamadığı işaretiyle, İslâmlar 
içinde bir deccâl, Âlem-i İslâm’ı başka bir surette hırpalayacak… Said NURSİ

Haşiye 2 İslamda bir rivayette üç Deccal gelecek, bir rivayette Deccal vazifesini gören 27 Deccal… 

Said NURSİ
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 Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefât etse şehiddir.

 Kur’an’ın hamelelerine ikrâm, hürmet ediniz. Kur’an’ın hameleleri ise, ya Kur’an’ı hıfze-
denlerdir veyâhut Kur’an’ın hakikatlarını yaşayanlardır.

 Ulemâya hürmet ediniz, ikrâm ediniz. Çünkü ulemâ, peygamberlerin vârisidir.

 İlmin efdali imân ilmidir. Bu ilimle az olan amel, ilim ile olduğu için menfâât verir. Fakat 
çok amel cehil ile olsa menfââtsizdir.

 Cenâb-ı Allah (c.c), mü’min kulunu tecrübe ve imtihan için, musibet ve belaya giriftâr 
eder. Fakat O’nun bu iptilâi ve denemesini, o mü’min kulunun üstünde kerâmât ve ikrâmını 
izhâr içindir.

 Said, fitnelerden uzak kalmış kimse, musibet ve fitneye giriftâr olduğu hâlde, sabreden 
kimsedir. Böyle adam ise, çok garip ve pek nâdirdir.

 Muhakka fitne gelmektedir. İbâdı (insanları) parça parça edecektir. Ancak âlimler on-
dan kurtulurlar.

 Âhir zamanda, şiddetli ve dehşetli bir belâ gelecek. Herkese isâbet edecek. Ondan kur-
tulan olmaz. Ancak Allah’ın dinini bilen ve ona göre lisânıyla ve kalbiyle mücâhede eden bir 
adam kurtulacak. O ise, ona geçmişlerin mesleği sebkât etmiştir. Bir de, Allah’ın dinini bilip, 
tasdik eden birisi kurtulacak.

 Benî Âdemin en cömerti, en kerimi ve en sâhisi benim. Benden sonra, onların en keri-
mi, en cevâdı ise, bir recul, bir Âdemdir ki; o Âdem (hususi) bir ilim bilecek ve o ilmini neşrede-
cektir. Kıyâmet gününde müstakilen bir cemaat hâlinde baas olunacaktır.

 Kur’an’ı öğrenen ve öğreten, içindeki hakaikını ders veren bilmiş olsunlar ki; kıyâmet 
gününde onların cennete girmelerine, sâik ve delil ben olacağım.

 Sakın bid’atlara yanaşmayınız. Çünkü bütün bid’atlar dalâlettir. Bu dalâletler de, ce-
henneme dayanacaklardır.

 Bizden gayrısına kendisini benzeten, bizden değildir. Sakın Yahudi ve Hıristiyanlara 
kendinizi benzetmeyiniz.

 Cihâdın en efdali odur ki, eğri yolda olup, Hakka karşı mümânaat gösteren en cebbâr 
hükümdarlara, kumandanlara karşı hak söz söyleyendir.

 Cihâdın en faziletlisi, kişinin kendi nefsi ve hevâsına karşı mücâhade etmesidir.
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TUVALET ADABI

 Tuvalete girmeden önce çoraplar çıkarılır, kollar sıvanır ve pantolon paçaları katlanır. 
Tuvalette idrar sıçramasından sakınmak lazımdır. Zira bundan sakınmamak, kabir azabına se-
beptir.

 Tuvalete sol ayakla girilir; tuvaletten sağ ayakla çıkılır.

 Tuvalette; ön veya arkasını kıbleye dönmemek gerekir.

 Tuvalet ihtiyacını, oturarak ve sol tarafa meyilli olarak gidermeli. Ayakta bevl edilmez.

 Tuvalette, zaruret olmadan konuşmak caiz değildir.

 Tuvalette, uhrevi şeyler düşünülmemeli ve fazla durulmamalıdır.

 Def’i hacetten sonra, temizlik için sol eli kullanmak gerektir.

 Tuvalette, büyük veya küçük abdestten sonra temizlenirken, Su kullanmak lazımdır. Su 
ile temizlikten sonra tuvalet kâğıdı kullanılabilir.

 Tuvalette, idrarın iyice boşalması sağlanır. Erkeklerde bünyeye, şartlara, yaşa tabi ola-
rak az veya çok bir müddet sonra sızıntı gelebilir. Az miktarda da olsa bu sızıntı abdesti bozar. 
Bundan dolayı erkekler idrar yaptıktan sonra, idrar sızıntısının kesilmesini beklemeleri gerekir 
ki, buna “İstibra” denir. İstibra usulü her insanın bünyesine göre değişiklik arz edebilir. Bekle-
yerek, ıkınarak, biraz yürüyerek(40 adım), ayakları hareket ettirerek ve öksürerek yapılabilir. 
İdrarın kesildiğine kanaat hâsıl olunca, su ile yıkama(İstinca) yapılır.

 Tuvalette, avret yerlerine bakılmaz. Zira unutkanlığa sebep olur.

 Tuvalette, tükürülmez ve sümkürülmez.

 Tuvalet kirli bırakılmaz, bol su dökülerek temizlenir.

 Tuvaletten çıktıktan sonra, el ve ayaklar güzelce yıkanır.
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BİR DAVA ADAMININ NOTLARI 
Gençlik nasıl değer kazanır?

Gençleri imana ve İslâmî hayata hazırlamak için heyecan ve aşkla donatmak gerekir. İdeal 
bir gence yakışan, olgun ve şuurlu bir Müslüman olmaktır. Bunun için de ilim ve imana çalış-
mak, hayatını İslâmın yüce prensiplerine göre yaşayıp, gençlik günlerini boşu boşuna kaybol-
maktan kurtarmak gerekir.

İslâm büyüklerinin hayatı ve hatıraları, genç nesiller için en güzel rehberdir. Hayatın fır-
tınalı ve dağdağalı hadiseleri içinde bu rehberler ışıklı deniz fenerleri gibi aydınlık verirler. 
Hayatlarını vatan, millet ve din yolunda feda eden maneviyat önderleri, dünyada birer kutup 
yıldızı oldukları gibi, ukbâda da (ahirette) günahkârların şefaatçisi olurlar.

Ey genç kardeşim ve zamanlarını hayhuylu, başıboş yaratıklar gibi boşluklar içinde geçiren 
sersem nefsim! Bu yaşa geldin. Çocukluktan çıktın. Çocuklar var ki, sen onlardan gerisin. Sakal-
lı çocuk olmak, bir insan için maskaralık, çirkinlik ve kötülük alâmetidir.

Hâlbuki sana yakışan, senin taze ve şirin gençliğine yaraşan, hoplayıp zıplamayı bırakıp, 
olgun ve yüksek bir Müslüman namzedi olarak ilm-i îmana çalışmak, İslâmiyetin yüce bilgisiy-
le bilgin olmaya gayret etmektir. Allah’a ibadet ve itaat edip, namaz ve ibadete sarılıp, güzel 
gençliğini çirkinleştirmekten, gençlik günlerini boşu boşuna öldürmekten kurtulmaktır.

Kendini bir yokla. Ben seni görüyorum ki, sende parlak ve edebî bir istikbali kazanma 
kabiliyeti var. Bu istidat senin gençlik ruhunun nurundan fışkırarak, senin mânevî ve maddî 
sîmanda ışıldamakta; gözlerinde, okumaya ve Allah’a ibadete olan sevgi kıvılcımları parıl pa-
rıl parıldamaktadır. Bu nurları karartmamayı, bu ışıkları söndürmemeyi aklın ve kalbin sana 
feryad ü figanla ihtar ediyor. Ruhun, derinliklerde, “Oku! Allah’ın bahtiyar bir kulu, cemiyetin 
gülü, İslâmiyetin bülbülü ol!” diye İlâhî bir sadâ ile sana sesleniyor. Bu sadâya kulak verip nur-u 
Kur’ân’la ilim ve irfan sahibi olarak iki cihanın saadetiyle mes’ud ol.

Gençleri imana ve İslâmî hayata heyecan ve aşkla teçhiz ve tezyin etmek gerekir. Gençler-
de istiklâl, istikamet, ahlâkî güzellik ve yükseklik, terakkî ve tekâmül, tefeyyüz ve tekemmül 
aşkını uyandırmak elzemdir.

Bize dinimizi, millet ve neslimizi, mazi ve müstakbelimizi sevmek, bizi ezelî ve ebedî bir 
gaye sahibi yapmak, bu mukaddes gaye uğrunda coşmak, icabında ser verip sır vermemek, 
serden geçip dönmemek aşkını aşılamak gerektir.

Biz biçare gençleri iman ve İslâmiyet hizmet ve mes’uliyetine, hidemat-ı Kur’âniyeye 
(Kur’ân hizmetlerine) yöneltebilmek; cesaret, şecaat, azim, sebat, sadâkat, sabır ve tahammül 
gibi yüksek seciye ve vasıflara sahip olma aşkını zerk etmek lâzımdır.
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Biz çaresiz gençleri tahkikî bir iman ve itakad kuvveti ile tahkim etmek ve ancak ve ancak 
ve yalnız ve yalnız, böylelikle bizleri ataletten, miskinlik ve uyuşukluktan, hercailik ve havaîlik-
ten, gayesiz ve fıkdan-ı fikirden (fikirsizlikten) kurtaracak bir iktam ve cehdle, hamle ve hareket 
verecek, ruhî buhranlardan kurtaracak bir mürşid-i ekmele, nur-u Kur’ân’a bağlanmak aşkını 
telkin etmek, mübrem bir keyfiyettir.

İmanı kurtarmak, Kur’ân’a ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asîl bir dâvâ uğrunda hayatı-
mı fedâdan çekinmeyeceğim.

Hedefe nasıl varılır?
Yüksek bir gaye; ebedî, canlı ve cazip bir maksat. İşte, bütün sıcak heyecan ve fikirlerimizi 

bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.
İnsan dikkate, tahlile ve muhakemeye alışmalıdır.
Tenbelliğe; basit ve mânâsız zevklerime müsaade etmemeliyim.
Gayr-ı meşru ve lüzumsuz arzularıma mukavemet etmeliyim.
İmanı kurtarmak, Kur’ân’a ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asîl bir dâvâ uğrunda hayatı-

mı fedâdan çekinmeyeceğim.
Nur-u Kur’ân’la meşguliyet, insanda yüksek hazlara, ebedî saadete ve bâki şereflere karşı 

yüksek hisler husule getirir.
Tahkikî iman dersleriyle tenevvür eden (nurlanan) bir kimsede sefil hisler, yerlerini âli (yük-

sek) duygulara terk ederler.
Gaye ve maksatta muvaffak olmanın sırrı; maksat ve gayeye faydalı olan birşeyden istifade 

etmek; onun haricindeki şeylerle meşguliyeti mâlâyani addetmek ve lüzumsuzluğuna inan-
maktır.

Nazarlarımı haricî âlemden kendi nefsime, iradî bir sûrette çevirmeliyim. Haricî vak’a ve 
hadiselere tâbi olmadan, kudsî hizmetime ve ulvî meşguliyetime devam etmeliyim.

Tenbelliğe; basit ve mânâsız zevklerime müsaade etmemeliyim.
Gayr-i meşru ve lüzumsuz arzularıma mukavemet ve muhalefet etmeliyim.
Yeknasak dünyevî meşguliyetler, insanın mahiyetindeki ulvî melekeleri körletir. Mânevî te-

rakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür. Kabiliyetler verimsiz kalır.
Maksat ve gayelerimize muvafık hislerimizden hemen istifade etmeliyiz. İşimizin kudsiye-

tine ve yüksekliğine karşı bir his mi husule geldi; Hemen iş başına! İşi hoş ve cazip kılan zihnî 
ve bedenî bir kuvvet mi hissettik Çabuk kitap başına! Derhal iş başına!

Fikirleri ve hareketleri hoş ve meşru olmayan, hayat tarzları İslâmiyete muvafık gelmeyen 
ve vâki sebeplerle tenbelliği mâkul ve meşru gösteren arkadaşlardan büyük bir soğuklukla 
uzaklaşmalıyım.

Şuur, nefsimizde geçen hadiselerin kendiliğinden bilinmesidir. Gözümüz, kulağımız ve bü-
tün hassalarımız haricî âleme baktığımızda ne vazife görüyorlarsa, şuur da iç dünyamızda aynı 
vazifeyi görüyor. Ruhumuzun bütün gayretlerini Kur’ân ve iman hakikatlarında sarf etmeye 
cehd etmeliyiz. Birlikte yaşadığımız insanların bize yaptıkları tesirler, gayri şuurî, hayatımızı 
değiştirebilir. İnsan dâimâ kendini tahlil ve murakabe etmek itiyad ve kudretinde bulunmaz-
sa, nefsini ve iç dünyasını kolayca tanıyamaz.

Başarıya Götüren Prensipler
Herşeyini “bugün” bilmek.
Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmak. Bir işi bitirmeden başka bir işe 

el atmamak.
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Kalemen, amelen, lisanen çalışmak.
Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.
Dehâ dikkati değil, dikkat dehâyı verir.
Az yemeye dikkat. Dolu mide dikkati ref eder (kaldırır). Tefekkür, şükür hisleri kalkar. İnsanı 

kasavet bağlar.
Dâimâ azimli olmak.
Himmeti dağıtmamak.
Herşeyini “bugün” bilmek.
Bilseniz ki, gayret ne kadar kıymettardır; bir dakika boş durmazdınız.
Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle, hayatın ve mevcudiyetin ona bağlı imiş gibi yap.
Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden başka bir 

işe el atmamalısın.
Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir.
Aklını çalıştırarak oku.
Yüksek yerlerin hafıza üzerindeki tesiri büyüktür.
Ezberlemek hafızayı açar.
Yatarken imanî bahisleri okumak.
Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor.
Okuyamamaktan kork.
Harfi harfine kitabî ol.
Tenkit için okur, istifade edemez. Başkası için okur, istifade edemez. Kendi nefsi için okur, 

istifade eder.
Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım.
180 değil, 1080... (defa okunsa yine az.)
En mühim iki şey: 1.Okumak; 2.Uhuvvet (kardeşlik) ve ihlâs (samimiyet) dairesinde hizmet.
İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak.
Daima okumak.
Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.
Az da olsa devamlı okumak.
Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.
Satır satır, kelime kelime okumak.
Hizmet hizmet derken şahsî dersini unutanın hizmeti muvakkat olur.
Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.
Hususî okumanı terk etme.
Büyük zatların sözünde bazan yetmiş mânâ bulunur.
Herşey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.
Oku, oku; her gün oku. Okudukça oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. Kalbin nur-u 

Kur’ân’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.
Kalemen, amelen, lisanen çalış.
Gençlikle insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.
İnsanın kırk yaşına kadar istidatları ve kabiliyetleri alışkanlık haline gelir.
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Günlük içtimâî hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir. Bu noktaya dikkat 
lâzımdır. Zira bu gün buna “genel kültür” ism-i herzesi takılmış.

Kabiliyetleri inkişaf ettirebilmek için, herşeyden evvel meşru ve sebatkâr bir şekilde çalış-
mayı bilmek lâzımdır.

Mesleğimiz meşakkattir.
Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.
İnsan kalben ne düşünürse, kendisi odur.
Bir mücadelede mağlup düşmek, bir ahd ve gayrette muvaffakiyetsizliğe uğramak, müca-

hede ve gayretin icabatındandır. Gayeye erişmek ve yükselmek isteyenlerin “beklemeye mec-
bur oldukları” faydalı bir imtihandır.

Zihinleri müsbet düşüncelerle dolu iken, insanların hakikî halinin kuvvetinin yüzde elliye 
yakın bir nisbette ziyadeleştiği, tecrübelerle sabittir. Maneviyatı kırık kimselerin de normal 
kuvvetlerinin üçte birinden aşağı bir derecede kuvvetsiz bulundukları görülmüştür.

Senin ne bedeninde, ne zihninde hiçbir ârıza yok. Seni yıldıran karşılaştığın haller değil, o 
haller hakkında düşündüklerindir. O haller başına gelmeden onların merakını çekmek akılsız-
lıktır.

Meseleyi düşünmeli, fakat üzülüp gam ve keder içinde kalmamalı.
Düşünmek, muhakeme ve muhasebe etmekle üzülmek, birbirinden farklı olan hallerdir.
Düşünmek demek, meselenin neden ibaret olduğunu tesbit ettikten sonra lâzım gelen 

tedbirleri sükûnetle almak demektir.
Dehâ dikkati değil, dikkat dehâyı verir.
Bir insan meşru ve sebatkâr bir şekilde çalışmasını ve nizamlı yaşamasını bilmezse, kabi-

liyetlerini inkişaf ettiremez. Çalışmak, sadakat ve sebat etmek suretiyle kendisini yetiştirmek 
iradesine sahip değilse, kabiliyetlerini geliştirmekte muvaffak olamaz.

Sizin ne düşündüğünüzü bilsem, ne olduğunuzu bilirdim. Biz neysek, düşüncelerimiz bizi 
öyle yapmıştır. Bizi müsbet ve menfiye, fayda ve zarara, hidayet ve dalâlete, ferah ve sıkıntıya, 
gam ve meserrete, neş’e ve neşveye sevk eden âmil, ruh haletimizdir. Bir adam bütün gün ne 
düşünüyorsa, o adam odur. Başka türlü nasıl olabilir

Mütedeyyin (dindar) bir mü’mindeki sıkıntı hali, onda ruhî inkişaf ve terakkiye olan istida-
dın delili ve tereşşuhatıdır. Hem meşakkat, alâmet-i makbuliyettir.

Zihindeki menfî fikirleri çıkartmak, bedendeki urları çıkartmaktan daha mühimdir.
Denizde bir balık taifesi var, bütün rızkını öğleye kadar toplar.
Nefis öldürülürse tarikatın yoludur. Bizde nefis ile mücadele etmek var.
Nefis bizi kötülüğe sevk etmek ister. Aklımıza fena şeyler gelir. Onlar terakkimize vesiledir. 

Onlarla mücadele ederek hizmete devam!
Meşakkat bizim gıdamızdır.
Üç şey kalbe nasihat tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam sevgisi (hadis meali).
Okumak, okumak, okumak... Yine okumak.
Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kâinatı okumak.
İnsan yaşlandıktan enaniyet gençleşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir.
Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.
Menfi birşey duyunca iç âleminde müdafaat ile onun şuur altına ve üstüne tesirini izale et.
Nefsini kusurlarla âlûde bil. O zaman yüz kusuru yirmiye indirebilirsin. Birisi birşey yapsa ve 
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o sana yıkılsa, “Benim kusurumun cezasıdır” de.
Her sohbette dinleyici ol. Dâimâ öğrenmeye çalış. Yetişmeye muhtaç olduğun şuurunu 

muhafaza et. Mevzu hakkında fazla mâlûmatın olsa da, sus.
Sana, bana, ona faydalı ise, konuş.
Konuşmamak zararlı ise konuş. Fakat ihtisar et. Tafsilâta geçme.
Muvazeneli, satırdan, kitâbî konuşmak.
Kim ne çekerse dilinden çeker.
Her sohbette müstemî (dinleyici) ol. Dâimâ, “Öğrenmeye, yetişmeye muhtacım” diye dinle.
Herkesin kaldıracağı şekilde konuş.
Az konuşmak, öz konuşmak.
Dinleyiniz; hitap ettiğiniz kimseye ehemmiyet veriniz; zarif iltifatta bulununuz.
Kendinizden bahsetmeyiniz. Sizi dinleyene bahsettiğiniz şeyler onu ilgilendirsin. İlk adım, 

az konuşmaktır. Sizi dinleyen kimseye onu ilgilendiren şeylerden bahsetmektir.
Karşınızdakini konuşturunuz, dilini çözünüz. Onun sevdiği mevzulardan bahsediniz.
Her insanın iki ciheti vardır. Bir cihetini gören insan kördür.
Düşün, söyle. Evvel düşün, sonra söyle. Muhakemsiz sözler kırıcı ve dağıtıcıdır.
Önlerine çıkan insanlara sırlarını söyleyen, hoşsohbet değildir.
İnsan ne kadar âlim olursa olsun, cahillerin yanında cahildir.
Cahilin kırıldığını görünce selâmet, ona karşı tatlılık göstermek ve “evet” demektir.
Konuşmada dikkat edilecek hususlar:
• İkide bir nasihat etmeye kalkışmayın.
• Palavra atmayın.
• Ateşi körükleyecek mevzulardan sakının.
• Münakaşadan sakının.
• Öğünmeyin.
• Konuşurken gösteriş yapmayın.
• Ziyaretinizi seyrek yapın.
Hitabın tesirlisi, göze bakıp kalbe hitap etmektir.
Hitap ederken üç şeyi bilmek ve kullanmak gerekir:
• Vuzuh ile ap açık beyan etmek ve anlatmak.
• Hakikati söylemek, müsbet ilimlere müstenid faydalı mâlûmatı ve bilgileri söylemek.
• Güzel okumak, kelimenin mânâsına göre sese ahenk vermek.
Münakaşa ile hiçbir dâvâ kazanılmaz.
Dâvâsını “ifade eden” kazanır.
Sadırdan değil, satırdan konuş; kitabî olsun.
Konuşmalarda, en küçük bir alaylı kelime dahi kullanmaktan sakınınız.
Alay, alay edilende kapanmaz bir yara açar.
Kalbler kırılınca ruhta kin ve adavet (düşmanlık) başlar.
Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adavetin başlangıcıdır.
Şekva etmek ve arkadan çekiştirmek, iradesiz kişilerin işidir.
Tenkit bir zehr-i katildir (öldürücü bir zehirdir).
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Ciddiyeti esas tut.
Gülmemek ciddiyetin başıdır. Şaka muhabbetin kezzabıdır.
Sağırların en beteri, kusurunu işitmek istemeyen insandır.
Dünyada mağrur olan, din yolunda gidemez.
Büyüklüğüne kapılan kimse kibreder. Bilmez ki, büyüklük hilm ve yumuşaklıktır.
En büyük nisyan, bir insanın kendisini kusursuz bilmesi, mesâî arkadaşlarını kusurlu bilme-

sidir. Kendini beğenmek gururdan, kibirden, kıskançlıktan ileri gelir.
Dedikodu ile, arkadan çekiştirmekle mesele halline çalışmak ya safdillik veya şuuraltı ya-

hut üstü garaz ve muhalefet nişanıdır veyahut canı sıkılmışın intikam kokusudur.
Büyük bir mevki ve makam sahibi olduğun zaman, akıllı isen, düşkün kimselere gülme. 

Çünkü nice makam sahibi kimsenin düştüğü; düşkünün, onun yerine geçtiği görüşmüştür.
Allah’a kul olan insanda benlik olmaz.
Bu hizmette, “Birisi bana tahakküm ediyor” diyen, kendisi mütehakkim kimsedir. Tahak-

küm etmek ister.
Hilm ve teennî (yumuşak ve soğukkanlı olmak) kıyassız derecede sertlikten fazla lâzım.
Tehevvür eden (hiddetlenen) dâimâ haksız görülür ve görünür. Hiddet eken nefret biçer.
Güya kendisi kusurdan müberra olmuş, hata ve yanlıştan kurtulmuş gibi, çokların ve içinde 

yaşadığı muhitteki ehl-i imanın kusurları ile fiilen, amelen ve hayalen uğraşmak merhamet-
sitzliktir. Bu fena huya sahip olanlar, bu tehlikeli merhametsizliği işleyenler, nisyan-ı nefis (ken-
di nefislerini unutma) illetine tutulmuş ve nefsinin şımarmış olmasından titresin.

Ey nefsim, sen titre, kendine bak, kendini gör, kendini bil, kendini anla, kendini tecessüs et. 
Ancak nefsine müfettiş, nefs-i emmarene murakıp olmak yüksekliğine çık.

Arşa deymek istidadında olanların ayakları altına omuzlarımızı koyarız.
En kötü iradesizlik, işbirliği halinde çalışanların birbirlerini sabit fikirlilikle itham edip, ken-

dinin sabit fikrinden habersiz olmasıdır.
Cemaat ruhundan istifade etmek.
Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı 

olursa fesadı daha şedid olur. Dahilî olursa zararı daha azîm olur. Çünkü dahilî düşman kuve-
ti dağıtır, cesareti azaltır. Haricî düşman ise, bilâkis, asabiyeti (milli duyguları) şiddetlendirir, 
salâbeti (cesareti) arttırır.

Nifakın cinayeti İslâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i İslâmı zelzeleye maruz bırakan, nifaktır. 
Bunun içindir ki, Kur’ân-ı Azimüşşan ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur 
(kınanmıştır).

Başkasının sözünden ziyade, içinde beraber çalıştığımız, yakînen tanıdığımız arkadaşları-
mızın sözünü dinlemeliyiz.

Sabır insana önce zehir gibi olur, fakat fıtrata yerleşince bal olur.
Kudsî uhuvvetin (kardeşliğin) tesisi için çokluğa lüzum yoktur. Üç-beş kişi kâfidir.
İnsandaki kuve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i akliyenin hepsinin istikametli ol-

masıyla, ancak insan sırat-ı müstakimde bulunabilir. Bir tanesinin ifrat ve tefriti istikameti bo-
zar. Maazallah, insanı dalâlete atar.

Hizmeti-i Nuriyenin esiri olan, esaret zincirinden kurtulmak isteyemen bir esirdir.
Hastalıklara su-i ihtiyarımız sebep olursa, mes’ul oluruz. Değilse kader-i İlâhi der, sabrederiz.
Aman sıhhatinize dikkat ediniz. Yoksa hizmet kısa olur.
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Namazın hakkını vermek için 9. ve 21. Sözü sık sık tekrar ediniz.
Günlük evrada ihtimam, âzamî ihtimam ediniz.
Evrad hizmetin zevk ve tesirini çoğaltır.
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İSLAM GENÇLİĞİNİN VASIFLARI

Kur’ân talebelerinin hedefi, Kur’ânî ve İslâmî hakikatları tek kelime ile, İslâmiyeti bütün ru-
huyla kavramak ve ona bağlanmaktır. Onların yolu mahza İslâmiyettir. Bundan başka herhan-
gi bir yol veya mezhep değildir. Dine hizmeti gaye-i hayat edinirler. Alllah’ın emirlerine uyup 
yasaklarından kaçmayı seve seve, can ü gönülden ifâ ederler. Kur’ân hakikatlarını her tarafa 
neşredip mü’minlerin imanını kurtarmak hizmetinde canla başla çalışırlar.

Her asırda İslâmiyete hizmet eden güzide bir kavmi Cenâb-ı Hak İslâmlar içinde meyda-
na getirir. Bunları hizmet-i diniyede muvaffak kılar. Bu ehl-i hizmet, Cenâb-ı Hak indinde çok 
makbuldür. Ve Allah Teâlânın sevgisine mazhardır. Bunlar hakkında dünyevî ve uhrevî hayır 
ve saadetleri irade buyurur. O muhterem ve muazzez topluluk da Cenâb-ı Hakkı sever. Dine 
hizmeti gaye-i hayat edinir. Halik-ı Kerime ibadet ve taâatı ve nehy-i İlâhîden (Allah’ın koyduğu 
yasaklardan), masiyet ve günahlardan kaçmayı seve seve, can ve gönülden ifâ ederler. Sahip 
oldukları tahkikî iman kuvvetiyle bunda müstesna bir surette muvaffak olurlar.

İşte bu zamanda da o kavim, Kur’ân’ın parlak ve nurlu tefsirini kendilerine mürşid ve reh-
ber edinen talebelerdir. Bunlar Kur’ân’ın hakikatlarıyla iman [meratibinde mertebelerinde] te-
rakki eden ve onları her tarafa neşredip mü’minlerin imanlarını kurtarmak hizmetinde canla 
başla çalışan, aşk ve şevkle gayret ve faaliyette bulunan Kur’ân ve iman hizmetkârlarıdır.

Hedefleri sadece iman ve İslâmiyeti kuvvetlendirmek ve yükseltmektir. Kur’ânî, dinî, imanî 
ve İslâmî hakikatları, tek kelime ile, İslâmiyeti bütün ruhuyla kavramak ve ona bağlanmaktır.

İslâm kardeşliğini, vahdet-i İslâmı (İslâm birliğini) parçalamak kasd-ı mahsusuyla birtakım 
dinsizler tarafından uydurulup neşredilen lâflara beş para ehemmiyet vermezler. Onların yolu 
mahza İslâmiyettir, bizatihî Kur’ân caddesidir. Bundan başka herhangi bir yol veya mezhep 
değildir.

En üstün gayemiz rıza-yı İlâhîdir. Bizim en birinci ve en yüksek gayemiz, bütün maddî ve 
mânevî makam ve mertebelerden ve menfaatlerden vazgeçerek ve onlardan yüz çevirerek, 
Kur’ân-ı Azimüşşanda en yüksek makam olarak gösterilen “rıza” makamına erişmektir. Rıza-yı 
İlâhî yolunda cehd etmektir. Bunun çare-i yegânesi de her ameli Allah rızası için işlemektir. 
Yani, ihlâstır.

Pısırık insanlar dine ve dünyaya yaramazlar. Onun için, Kur’ân hakikatlarından ders alan 
bu güzide talebeler, gözüpek, müteşebbis ve atılgandırlar. Tuttukları işi başarır ve yaşatırlar. 
Dâvâlarını en müşkül şartlar içinde yürütürler. Saf ve samimî însanlardır.

İmanî ve İslâmî hususlarda gayet sağlam ve metindirler. Onlar için hizmet sahası her za-
man açıktır. Serbest zaman baklemeye tenezzül etmezler.

Aile hayatlarında mes’ut ve bahtiyardırlar.
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Müdebbir ve zekidirler. Müşteşebbis ve hakikatlı insanlardır ve hamlecidirler. Muvaffak ol-
mak için dâimâ meşru yollardan yürürler.

Tedbirli ve ihtiyatlıdırlar. İhtiyat içinde faal ve hamlecidirler.
Meşreb ve ahlâkça kuvvetlidirler.
Her hareketlerinde, ekseriya muvaffak olurlar. Mânevî servet ve devlete nâildirler. Muva-

fak olmayınca sarsılmazlar, yıkılmazlar. Bilâkis, daha fazla hamle ve harekete doğru yürürler. 
Azimli ve sebatlıdırlar.

Bütün himmetlerini hakaik-ı imaniyenin (iman hakikatlarının) ve akaid-i İslâmiyenin (İslâm 
inançlarının) takviyesine sarf ederler. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda ku-
sur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir.

Nur-u Kur’ân, tahkikî iman ve İslâmiyet, şefkat ve merhamet, adalet ve hakkaniyet, hak ve 
hakikat dersi alan bu talebeler, hadisat ve vukuatın mahiyet ve künhüne, menşe ve menbaına 
nüfuz etmekte ve vâkıf olmakta fevkalâde bir şuur ve ferasete, dirayet ve kıyasete, tedbir ve 
temkine mazhardırlar. Zira tahkikî ilm-i iman ve marifetullah dersleri; iman ve İslâmiyeti, fehm 
ve feraseti, basiret ve iz’anı inkişaf ettirir. Muhakeme ve muvazene melekesini ihya eder ve 
kuvvetlendirir.

Buna binaen, Kur’ân hizmetkârlarının mücadelesi, müsbet metodların tatbikatından iba-
rettir. Onlar çok masumların kanını ve hukukunu zayi eden fitnelere girmezler. Kur’ân talebe-
leri fitnelere zıt ve emniyet ve asayişi temine medardırlar.

Kur’ân talebeleri uhuvvet (kardeşlik) ve ihlâs düsturlarına riayet ederek, birbirlerini tenkit 
etmezler. Birbirlerine; yaşça ve faziletçe, manen büyük de olsa, pederâne, mürşidâne muame-
lede bulunmazlar.

Kusurları örterler, nahoş halleri teşhir etmezler, yaymazlar.
Kendi kusurlarıyla meşgul olmayı birinci vazife bilirler. Birbirlerinin gönlünü hoş edecek, 

ruhunu ferahlandıracak şekilde, görüşme ve konuşma kaidesine dikkat ederler. Dâimâ iman 
ve İslâmiyetle meşgul olur, meşgul oldukları nurlu meselelerin haricine çıkmadan sohbet et-
mek arzusunu taşırlar.

Onlar, “Hizmet-i imaniye uğrunda can verirsem şehidim, böyle bir şehitliğin izzetiyle ölme-
yi zilletle yaşamaya tercih ederim” diyen İslâm fedaileridir. Evet, Allah yolunda hayatlarını feda 
eden şehitlerin yüksek mertebelerini ve ebedî bir hayata mazhar olacağını Kur’ân-ı Kerim biz-
lere müjdeliyor. Dinî cihadda ölenler, ölmezler. Onlar Rabb-ı Rahimlerinin nezd-i manevîsinde 
ebedî bir hayata nailiyet içinde, diridirler.

Onlar Cenâb-ı Hakka manen kurbiyet (yakınlık) şeref-i âlisi ve nimet-i uzmâsı içinde mesrur 
ve memnundurlar. Lüzumunda şehit olmak iştiyakıyla yanmaktadırlar.

Her gün ilm-i iman ve marifet-i İlâhiyenin kaynağı ve hazinesi olan parlak tefsir-i Kurân’ı 
büyük bir şevkle ve derin bir zevkle ve sevgiyle okumaktadırlar. Okudukça tefekkür kabiliyet-
leri tekâmül etmektedir. Marifet-i İlâhiyenin hadsiz mertebelerinde ve nihayetsiz ezvakında 
(zevklerinde) ve envarında (nurlarında) ilerleme ve yükselmeye mazhar olurlar. Hak ve hakikat 
yolunu güneş gibi aydınlatan bu İlâhî meş’alenin şua ve ziyalarıyla (ışıklarıyla) nurlandıkça, 
dalâlet ve bid’at karanlıklarına, şüphe ve vesvese girdabına düşmekten kurtulurlar.

Kur’ân talebeleri tahkikî iman ilmiyle imanlarını taklitten kurtarırlar. Kuvvetli bir imana sa-
hip olarak, ilmiyle âmil olmaya çalışırlar. “Amelin ruhu ihlâstır, ihlâsın ruhu niyettir” hakikatına 
bağlı olarak, ihlâs ve takvayı kazanmaya cehd ederler. İman ve İslâmiyetin en hakikî ve fedai 
hizmetkârlarıdırlar.

Bu asırda iman ve İslâmiyetin fedakâr hizmetçileri olan bu Kur’ân talebeleri, Kur’ân’ın emir-
leri mucibince, mü’minlere şefkat ve merhametle muamelede bulunurlar. Din kardeşleri kar-
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şısında tevazu ve mahviyetle hareket eder, fakat İslâm düşmanları tarafından zulme giriftar 
edilip sigaya çekildikleri vakit, o din yıkıcılarına mukabil izzet-i diniyeyi muhafaza aderler. O 
zalim dinsizlere karşı her birisi, âdetâ Allah’ın arslanı kesilerek, ölümü hiçe sayarak, hak ve 
hakikatı izzetle müdafaa ederler

Hizb-i Kur’ân’ın muazzez efradı olmak şerefi ve nimetine erişen bu fedakâr insanlar, din-
lerinde salâbet ve maharet sahibidirler. Din düşmanlarından korkmazlar. Onlara sinek kanadı 
kadar kıymet ve ehemmiyet vermezler Yaydıkları dedikodu ve iftiralara kıymet vermezler. O 
yaygaralardan teessür duyup sarsılarak hizmetlerini bırakmazlar. Bu yüksek vasıflar o bahtiyar 
insanlara bir lütf-u Rabbanî ve fazl-ı İlâhîdir. Eltaf-ı sübhaniyeye (Allah’ın lütuflarına) mazhar 
olan bu halis talebeler ömürleri boyunca iman ve İslâmiyeti vatanımızın en ücra köşelerine ka-
dar aktar-ı dünyada (dünyanın her yerinde) iman ve Kur’ân hakikatlarını neşretmeye çalışırlar.

Cenâb-ı Hakka hadsiz şükürler olsun, ziyaret ettiğim Anadolu’nun güzide beldelerinde 
öyle halis, öyle fedakâr Kur’ân talebeleri gördüm ki, ihlâs sırrını muhafaza ediyorlar. İslâm düş-
manları ve onların desiselerine aldanan muarızları gizliden gizliye suret-i haktan görünerek o 
kadar tefrika vermeye çalıştıkları halde, bunlar harika bir şekilde vahdet ve tesanüdlerini mu-
hafaza ediyorlar. Muvakkat iftira ve dedikoduları aldıkları dersle reddederek ve kasıtlı ittiham-
lardan ibaret olduğunu keskin ferasetleriyle anlayarak tesanüd ve teavünlerini kaybetmedik-
lerini gördüm. Hakikî bir tesanüdle birbiriyle el ele, omuz omuza, baş başa vererek Kur’ân’ın 
nurlu hakikatlarını en ücra yerlere kadar yaydıklarına kemal-i şükranla şahit oldum. Müstesna 
bir mahviyet içinde ihlâslarıyla, Kur’ân’ın hizmetine cansiperâne koştuklarına takdir ve tah-
sin hisleri içinde vâkıf oldum. Yüksek bir ihlâs ve mahviyetle mü’min kardeşlerine hürmet ve 
merhametle muamele ederek harika bir ittihad ve ittifakı vücuda getirdiklerini gözlerimle gö-
rerek, Cenâb-ı Hakka nâmütenahi şükürler ettim. Nur-u Kurân hizmetini dünyada herşeye ter-
cihan, hayatının en büyük maksadı olarak, fedai ve fedakâr rehberlerini nümune edinerek ve 
ona uyarak, Kur’ân ve iman hakikatları hesabına hadsiz sürur ve şükürler ederek sohbet ettim. 
Onların yüksek seviye ve harika fedakârlıklarından ders alarak istifade ettim.
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KIYAMET GÜNÜ NEBİLERİN VE ŞEHİTLERİN 
GIPTA EDECEĞİ KİMSELER

Resûlullah(a.s.v) buyurdular ki: “Allah’ın kulları arasında bir grup var ki, onlar 
ne peygamberlerdir, ne şehitlerdir. Üstelik Kıyamet günü Allah indindeki 
makamlarının yüceliği sebebiyle peygamberler de, şehitler de onlara gıpta 
ederler.”

Orada bulunanlar sordu: Ey Allah’ın Resulü! Onlar kim, bize haber ver!
“Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde, Al-

lah’ın ruhu Kur’an adına birbirlerini sevenlerdir. Allah’a yemin ederim, onların yüzleri mutlaka 
nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken, onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken, onlar 
üzülmezler.”

Ve şu ayeti okudu: “Haberiniz olsun.. Allah’ın dostları var ya! Onlara ne korku var, ne de 
onlar üzülecekler.” (Yunus 62)

Yine Bir gün Efendimiz(s.a.v), Ebu Zerr-i Gıfariye(r.a) buyurdular ki: “Ya Eba Zerr ALLAH gü-
zeldir, güzeli sever. Benim niçin gamlandığımı, ne düşündüğümü ve neyi özle- diğimi biliyor 
musunuz, ya Eba Zerr?”

Oradakiler: “Bilmiyoruz ya Resulallah, Gamını ve düşünceni bize haber ver” dediler. Resu-
lullah (a.s) bir “Aaah!” çekerek şöyle dedi: “İştiyakım benden sonraki ihvanıma kavuşmak için-
dir. Onların durumları enbiyaların durumları gibidir. Onlar şühedaların menzilesindedirler.

Babalarından ve kardeşlerinden sadece ALLAHÛ Teâla’nın rızasını kazanmak için ayrı dü-
şerler. Malı ALLAH için terk ederler. Nefislerini tevazu ile hor hakir ederler. Şehevata ve dünya 
füzuliyyatına rağbet etmezler. ALLAH’ın beytlerinden bir beytde Muhabbetullah’dan dolayı 
mahrum ve mahzun olarak toplanırlar, kalblerini ALLAH’a verirler. Ruhları ALLAH’a bağlı, onla-
rı bilmek ALLAH’a ait. Onların birinin hastalanması bir sene ibadetten efdal olur.”

Eğer istersen anlatayım ya Eba Zerr?
- İsterim ya Resulallah.
“Onlardan birisi öldüğü zaman ALLAH indindeki şereflerinden dolayı semada ölenler gi-

bidirler.”
Eğer istersen daha anlatayım ya Eba Zerr?
- İsterim ya Resulallah.
“Onlardan birisi elbisesindeki bir böcekten müteezzi olduğu vakit ona ALLAH indinde yet-

miş hacc ve gazve ecri ve İsmail zürriyyetinden kırk köle azad etmiş sevabı verilir, onlardan da 
her birisi on iki bin kişiye muadildir.”
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Eğer istersen daha ziyade edeyim ya Eba Zerr?
-Evet, ya Resulallah.
“Onlardan birisi ehlini hatırlayıp da gamlandığı vakit her bir nefesine bir derece yazılır.”
Eğer istersen daha anlatayım ya Eba Zerr?
- Evet, ya Resulallah.
“Onlardan birisinin arkadaşları arasında iki rek’at namaz kılması, Nuh (a.s.)’ın Cebel-i
Lübnan da, bin yıl ibadet ettiği gibi ibadet eden bir adamın ibadetinden daha efdaldir.”
İstersen daha ziyade edeyim ya Eba Zerr?
- İsterim ya Resulallah.
“Onlardan birisinin tesbihi kıyamet gününde bütün dünya dağları kadar altın tasadduk 

edip de gelen bir kimsenin ecrinden daha fazladır.”
İstersen daha sayayım ya Eba Zerr?
- Evet, ya Resulallah dedim. Mefhar-i Mevcudat Efendimiz(s.a.v) saymaya devam etti: “On-

lardan birine bir kere nazar etmen, ALLAH indinde Beytullah’a nazar etmenden daha sevimli-
dir, ona nazar eden ALLAH’a nazar etmiş gibidir. Onun sevindirdiği kimse ALLAH’ın sevindirdi-
ği bir kimse gibidir. Ona it’am eden, ALLAH’ı it’am etmiş gibidir.”

İstersen anlatayım ya Eba Zerr?
- Evet, ya Resulullah.
“Onların yanına, günahlarda ısrar ede ede hantallaşmış bir topluluk oturunca, ALLAH onla-

rı nazar-ı rahmeti ile nazar edip, günahlarını onların hürmetine afv etmeden kalkmazlar.
Ya Eba Zerr! Onların gülmeleri ibadettir, şakalaşmaları tesbihtir, uykuları sadakadır. ALLAH 

onlara her gün yetmiş kerre nazar eder. Ben bunlara müştakım ya Eba Zerr.
Resulullah(s.a.v) bitkin bir şekilde saçlarını düzeltti, sonra başını kaldırdı, ağlıyordu. Göz-

yaşları gözlerinden inci daneleri gibi dökülüyordu. Bir kere daha “ALLAH” diyerek “Onlara 
müştakım, onlara kavuşmak istiyorum” sonra Nebi Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “ALLAH’ım! 
Onları muhafaza et, muhaliflerine karşı onlara yardım et, kıyamette gözümü onlarla nurlandır.” 
(Ebû Dâvud, Büyû 78)
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YEMEK DUASI

Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız!
Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, 

menbalarını göster.  
Ve bizi makarr-ı saltanatına celb et.

Bizi bu çöllerde mahvettirme.  
Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.

Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir.  
Bizi zevâl ve teb’îd ile tazib etme.

Sana müştak ve müteşekkir şu muti’ raiyetini başıboş 
bırakıp idam etme.

Yâ Rab!
Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et.

Emanetini kabzetmek zamanına kadar  
bizi emanette emin kıl.

Yâ Rab!
Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi 

hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi 
rızkımıza bereket ihsan et..!

Yâ Rab!
Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize,  

aklımızı midemize hâkim eyle.  
Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.

Amin!... Amin!... Amin!...
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LÜGATÇE

Risale-i Nur’da Geçen En Lazım 500 Kelime

Abd: Kul, köle, hizmetçi
Âbid: İbâdet eden
Acz: Kuvvetsizlik, âcizlik, yapamamak
Adem: Yokluk, hiçlik
Âhiret: Ebedî âlem, öbür dünya
Bâkî: Ebedî, sonsuz, ölmez
Bî çâre: Çâresiz; Şaşkın
Bilmüşâhede: Görerek, şâhid olarak
Cilve: Görünüş, akis
Cüz: Kısım, parça; Az
Çendan: Gerçi, her ne kadar
Dalâlet: Hak yoldan sapmak
Delâlet: Delil olmak, işâret
Ef’al: Fiil ler, İşler
Esbâb: Sebebler, vâsıtalar
Fâil: İşi (fiili) yapan
Gâfil: Başına geleceği düşünmeyen, habersiz
Hakîm: Hikmetli iş yapan
Ḣâlık: Yaratan, yoktan var eden
Haşir: Ölülerin diriltilerek toplanmaları
Hâtem=Turra=Sikke: Mühür, damga
Hikmet: Herkesin bilmediği gizli sebep; sır; 
Maksat ve fayda gözeterek iş yapmak
İktiza: Gerektirmek
İnâyet: Yardım
İnkılâb: Değişmek, kalbolmak
İntisab: Nisbet, bağlanmak
Küll: Cüzlerden meydâna gelen; Bütün, tüm, hep
Maḣluk: Yaratılmış, halkedilmiş
Masnuât: San’atlar, san’atla yapılanlar
Mevt: Ölüm
Muhabbet: Sevgi
Muhal: İmkânsız
Mutlak: Sınırsız
Müsebbeb: Sebep ile ortaya çıkan netice
Mütemâdiyen: Sürekli, devamlı
Mütenevvi: Çeşit çeşit;
Nev: Çeşit.
Enva: Çeşitler
Rab: Terbiye eden, yetiştirmek
Rubûbiyet: Terbiye etmek, yetiştirmek
Sânî: San’atkarca yapan
Şehâdet: Şâhid’lik
Şems: Güneş

Şerîk=Şirk: Ortak
Teâvün: Yardımlaşmak, muavenet
Tecelli: Görünme, aksetme, cilvelenme
Tevhid.: Birleme, birlik, teklik
Ubûd iyet: Kulluk, kölelik
Ulûhiyet: İlahlık
Vahdet: Birlik, teklik;
Vâhid: Bir, tek
Zîhayat: Hayat sâhibi
Âb=Ma’:Su
Abes: Faydasız, mânâsız, boş şeyler
Aziz: İzzetli, Yüksek, Yüce, Şerefli
Bekâ: Devamlılık, sonsuzluk
Cemâdât=Câmid ler: Cansız lar; Katılar
Fakr=İftikar: Fakirlik
Fâni: Geçici
Firâk=Firkat: Ayrılık
Fıtrat: Yaratılış
Gaflet: Vurdumduymazlık; Allah’ı ve emirlerini 
unutmak
Gayb: Görünmeyen, gizli olan
İḣlas: Yalnız Allah’ın rızâsını istemek ve aramak, 
Sâfi olmak; Samimî
İhsan: İyilik, lütuf, bağışlamak
İhtiyar: Seçmek
İllet: Esas sebep; Hastalık
İstib’ad: Akıldan uzak görmek
İstidât: Kâbiliyet
İstiḣdam: Hizmet ettirmek
İzhar: Göstermek, meydana çıkarmak
Kâdir.: Kudret sahibi , güç sahibi
Kâlb etmek: Çevirmek, dönüştürmek
Kesb: Kazanmak, Çalışmak
Kesret: Çokluk
Kizb: Yalan
Lisân-ı hâl: Hâl dili, duruşu ve hâliyle ifâde
Mahşer: Haşir yeri
Malâyâni: Lüzumsuz, faydasız
M arifet: Bilmek, irfan kazanmak
Mazhar: Görünen yer, izhar olunan yer
Mevzun: Vezinli, ölçülü
Muannid: İnadçı
Muavenet: Yardım, teâvün (iâne)
Muktezâ: Lâzım gelen îcâb eden
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Mün’im: Nimet veren
Müsâvi: Eşit, aynı seviyede olmak
Müteaddit: Adetli, çok
Müzeyyen.: Ziynetli, süslü
Nefs-i emmâre: Günah ve kötülük emreden nefis
Sa’y: Çalışma
Semere: Meyve, netice
Sermedî: Dâimî, ebedî
Sû-i istimal: Kötüye kullanmak
Tecezzi: Cüzlere ( parçalara ) ayrılmak
Techiz: Cihazlandırmak, donatmak
Tefekkür: Fikretmek, düşünmek
Tesânüd: Birbirine destek olmak, yardımlaşmak
Zâhir: Görünen, açık
Zevâl=Zâil= Biten, tükenen, geçici
Zî … = Zül … = Zevil …: …sâhibi
Adâvet: Düşmanlık, kin; A’dâ: Düşman
Belki: Kat’iyetle, şüphesiz, muhakkak
Bürhan: Delil
Cemâl: Yüz güzelliği, güzellik
Ecza: Cüzler, parçalar
Elîm: Elem veren, acı veren
Ene=Enâniyet: Benlik
Envâr: Nurlar
Erzak: Rızıklar
Esmâ: İsimler
Hasenât: İyilikler
Ḣilkat: Yaratılış
İhâta: Kuşatmak, içine almak
İn’am.: Nîmet vermek
İrâe: Göstermek
İtikad: İnanmak, inanç
İzzet: Azizlik, yükseklik, yücelik
Kezâlik=Kezâ: Bunun gibi
Mağrur: Gurulu, kibirli
Meşru: Doğru, hak, şeriata uygun
Me’yus: Ümitsiz, yeise düşmüş
Mezkûr: Zikredilen, evvel bahsi geçen
Mikyas: Kıyaslamak
Mukabele: Karşılık
Muvakkat: Geçici, vakte bağlı olan
Muvazene: Ölçü, denge, vezin
Müdebbir: Her şeyin evvelden tedbirini alan
Müessir: Te’sir eden; Eser sâhibi
Müsahhar: Emrine vermek, itaatine vermek
Mütekellim: Kelâm eden, söyleyen
Nâ ..., Lâ …, Bî …: ….siz, …sız, olumsuzluk eki
Nefer: Asker
Neş’et: Çıkmak, vücuda vermek
Neşv-ü nema: Büyümek, yetişmek
Samed: Kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayıp her 
şeyin O’na muhtaç olması
Seyyiât: Günah lar, seyyie ler
Simâ: Yüz

Şecere: Ağaç
Ta gayyur=Tağyir: Değişmek, gayrılaşmak
Tanzif.: Temizlemek
Tanzim: Nizam vermek, düzenlemek
Tavsif.: Vasıflandırmak, sıfatlandırmak
Tekbir: Allahuekber demek
Tekzib: Yalanlamak, inkâr etmek
Tevzin: Ölçülendirmek
Tezâhür: Ortaya çıkmak, görünmek, zuhur
Tezyin: Süslemek, ziynetlendirmek
Uhuvvet: Kardeşlik
Yeis=Ye’s: Ümitsizlik
Za.’f =Zaif: Zayıf
Zerrât: Zerreler, atomlar
Âsâr: Eserler
Azamet: Büyüklük
Bedâhet=Bedîhî: Açık, bilinen, apaçık
Beşer: İnsan
Ekber: En büyük; Kebir: Büyük
Elvân-ı seb’a: Yedi renk
Haşmet: Heybet, büyüklük
İ’caz: Mu’cizelik olan şey
İhyâ.: Hayatlandırmak, diriltmek
İrâde: İstek, arzu, dilemek
Kavânin: Kânun lar
Kerîm: Sonsuz ikram sâhibi
Lem’a: Parlamak, parıltı
Mâbeyn: Ara
Mâdum: Yok olan, mevcut olmayan
Melekût: İç yüzü, ruhu, melekler âlemi
Muazzam: Büyük, azîm, azametli
Muhît: İhâta eden, etrafını kuşatan
Mukaddes: Takdis edilmiş, Kudsi olan
Mutasarrıf: Tasarruf eden, idâre eden
Mücâzât: Cezâ
Müdakkik: Dikkâtli olan
Münezzeh: Eksikliklerden uzak, nezih olan
Mütemerrid: İnatçı
Mütenâhi.: Nihâyete eren , sonu gelen
Müteveccih.: Yönelmiş , dönmüş
Nesc: Dokunmak
Nevm: Uyku
Râbıta-i mevt: Ölümü düşünmek
Rahmet: Merhamet, acımak, şefkat eden
Raiyyet: Halk
Riya: Gösteriş
Sâniyen: İkinci olarak
Sarih: Açık, belirli
Sefîne: Gemi
Semi’: İşitmek
Sû-i zan: Kötü düşünmek
Şâmil=Şümul: İçine alan
Şekva.: Şikâyet
Tahkiki: Hakikati araştırmak, öğrenmek
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Takdis: Mukaddes kusursuz pâk bilmek
Talebe: Tâlip olan, isteyen
Tasavvur: Düşünmek, Tasvir etmek
Tavzif: Vazife vermek
Tecâvüb: Cevap vermek
Teksir: Çoğaltmak
Tevâfuk: Birbirine uygunluk
Uhrevî: Ahiretle alâkalı
Ulvî: Yüksek, yüce, âlî
Vâcib: Lüzumlu, mecburi olan, zaruri olan
Ziya: Işık
Zulmet=Zulümât: Karanlık
Anâsır: Temel esaslar, elementler
Bid’at: Dinimizde sonradan çıkan âdetler
Bil bedâhe: Apaçık, besbelli, açıkça
Celâl: Nihâyetsiz büyüklük; Hiddetlilik
Ehad: Bir, Tek
Ehl-i vukuf: Bilirkişi
Hâkim: Hüküm sahibi, sözü geçen
İnkişâf: Açılmak, ilerlemek, keşfolmak
İntişar: Neşrolmak, yayılmak
İttifak: Anlaşmak, birleşmek
Kemiyet: Miktar, sayı
Keyfiyet: Kalite, içerik zenginliği, mahiyet
Lisân-ı kâl: Konuşma dili, sözle anlatılan mana
Maahazâ: Bununla beraber
Maişet: Geçim
Mâsiva: Allah’tan gayrısı ( başkası )
Maslahat: Fayda
Muhsin: İhsan edici, ikram eden
Mukaddeme: Başlangıç, takdim
Musağğar: Küçültülmüş
Muzırr: Zararlı
Müddei: İddia eden
Müheyya: Hazır eden
Mükellef: Yapmağa mecbur olan. Vazifeli
Münâfi: Zıt, Aykırı
Münâsib: Uygun
Mürebbî.: Terbiye eden, yetiştiren
Mürekkeb: Birkaç maddeden yapılan terkib
Müsbet: Olumlu; İsbat olunan
Nokta-i istinad: Dayanak noktası
Nokta-i istimdad: Yardım noktası
Sadâkat: Bağlılık; Doğruluk, samimiyet
Salavât: Dualar
Sıdk: Doğru söz
Sudûr: Meydana gelmek
Sühûlet=sehl: Kolaylık
Şek: Şüpheler
Şekâvet: Sıkıntı
Şerâit: Şartlar
Takva: Günahlardan çekinmek
Tarassud: Gözetlemek, rasad etmek
Tashih.: Düzeltmek , doğru hâle getirmek

Tenzih: Eksikliklerden uzak ve nezih tutmak
Tesettür: Örtünmek, setr etmek
Teshir: İtaat ettirmek
Tezellül.: Alçalmak, zillete katlanmak
Tiryak: Panzehir, her derde deva olan ilaç
Va’z: Koymak, yerleştirmek
Vecih.: Yüz, taraf; Sebep
Zînet=Ziynet: Süs
Âlem-i şehâdet: Görünen ve şâhid olunan âlem
Amel: İş, fiil
Âmm: Umûmi, herkese âit
Asgar: En küçük, en az
Âyât: Âyetler, deliller, işâretler
Bâb: Kapı, kısım
Bahr: Deniz
Bâhusus: Özellikle, hususan
Cenah: Kanat, taraf
Cihet: Yön, taraf
Dağdağa: Sıkıntılar, ızdırab
Dest=Yed: El
Düstur: Umumi kâide, kânun
Ebleh: Ahmak
Ecram: Yıldızlar, büyük kütleler, cirmler
Elfaz: Lafızlar, sözler
Emsal: Denk ler, misil ler, benzer ler
Ervâh: Ruhlar
Evham: Vehim ler, kuruntu lar
Fâtır.: Fıtrat veren , En güzel şekilde yaratan
Hakâik.: Hakikatler
Havf: Korku
Hüccet: Delil, çok sağlam kuvvetli delil
İcmal: Kısaltma, hülasa etmek
İstimal: Kullanmak
Kemâl: Kâmillik, olgunluk; Tam
Küfrân: Nankörlük etmek, örtmek
Letâif: Lâtife ler, Duygu lar, His ler
Mat’umât: Yiyecek ler, taam lar
Medar: Vesile, sebep
Medet: Yardım
Mir’at=Merâya: Ayna
Murassa: Süslü
Musanna.: San’atlı yapılmış olan
Müşevveş: Karışıklık
Müteşâbih: Benzetmelerle anlatılan mana
Mütevâzi: Tevâzu eden, alçak gönüllü
Nakkaş: Nakış yapan
Râzık=Rezzak: Rızık veren
Rûy-i zemin: Yeryüzü
Sefâhet: Gayr-ı meşru zevkler
Tahakkuk.: Gerçekleşmek; hakikati anlaşılan
Tahavvül: Hâlden hâle geçmek
Tahmid: Hamd etmek, Elhamdülillah demek
Tarîk=Yol: Tarîkat
Temâşa: Seyretmek
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Teşhir: Sergilemek
Teveccüh.: Bir tarafa yönelmek, dönmek
Yevm: Gün
Zikir: Hatırlamak, anmak
Âdetullah: İlahi âdetler, kânunlar, kâideler
Alîm: Her şeyi bilen ilim sâhibi
Âzâ=Uzuv: Organ, üye
Bârid=Bürûdet: Soğuk
Bâtın: Dâhilî, gizli, iç
Belâğât: Tam yerinde ve en uygun söz söylemek
Berk: Şimşek
Câmi’=Cem’: İçine alan, toplayan
Celb: Kendine çekmek
Cevv: Atmosfer, Yer ile gök arası
Dellâl: İlan edici, davet eden
Edna: En aşağı, en alçak; Pek az
Emâre: Alâmet, işâret
Emvâl: Mal lar
Evamir: Emirler
Fâsık: Günahkâr
Fevk: Üst
Giriftar: Birbiri içine girmek
Hilâf: Zıt, ters
Hod bin: Kendini beğenen, kibirli
Hüda bîn: Rabbini bilen (tanıyan)
Hüsün=Hasen: Güzellik
Hüve: O
Hüvel: Sadece O
İâşe: Geçindirmek, beslemek
İfrat: Çok aşırı gitmek
İftirak: Ayrılmak
İltica: Sığınmak
İmtisal: Uymak
İntac: Neticelenmek
İstilzam: Lüzumlu olmak, gerektirmek
İştirak.: Ortak olmak
İttihaz: Kabûl etmek
Lâtif: Güzel, şirin, nazik; Gizli, derin
Levâzım: Lâzım olanlar
Muallâ: Yüksek, yüce, âlî
Musavvir.: Tasvir eden, sûret (şekil) veren
Muvazzaf: Vazifeli
Müberra: Temiz, uzak, beri’
Nâfi=Nef’: Fâideli, menfaatli
Nâkıs: Noksan
Nâzım: Nizam veren, tanzim eden, dizen
Necat: Kurtuluş
Sukût: Alçalma, düşme
Suûbet: Zorluk
Tahrib: Harâb etmek, bozmak, yıkmak
Tahsin: Beğenmek, güzel bulmak
Tefrit: Geri kalmak
Telakki: Anlayış
Vasat=Vustâ: Orta

Zâyi: Kaybolan, zarar, ziyan
Adl.: Adâlet sâhibi olan
Arş: Faaliyet (tasarruf) alanı
Bedi’: Garip, acâib, benzeri olmayan
Berzah: Kabir; Perde, engel
Darb-ı mesel: Atasözü, deyim
D.âr eyn: Her iki dünya (diyar)
Desîse: Gizli hile
Ecnebi: Yabancı
Esnâf: Sınıflar
Hâcât=İhtiyaçlar: Havâic
Haslet: Huy, ahlak
Hayy: Bizâtihi Hayat sâhibi olan
Hezeyan: Saçmalamak
Hidâyet: Doğruluk, doğru yola girmek
İçtinab: Çekinmek, sakınmak
İmtiyaz: Ayrıcalık
İst iâne: Yardım İstemek
İstihsan: Beğenmek, güzel bulmak
İttiba: Tâbî olmak
Katre: Damla
Keşşâf=Kâşif: Keşfeden
Lâ yemut: Ölümsüz
Lezâiz: Lezzetler
Maraz: Hastalık
Mevsuf: Sıfat sahibi olan, vasfedilen
Menfi: Sürgün edilen; Olumsuz; İnkârcı
Meşakkat: Zorluk, sıkıntı, zahmet
Muallim: Tâlim eden, ilim öğreten
Muarız: Karşı gelen, itiraz eden
Muayyen: Belli, tâyin ve tespit edilmiş
Muhtasar: Kısa, az, ihtisar edilmiş
Mûnis: Alışılmış, sevimli, ehlîleşen
Mutâbık: Uygun
Müşrik: Allah’a ortak koşan, şirk yapan
Nazar: Bakmak; Akletmek, düşünmek
Nefiy: İnkâr; Sürgün
Nükte: İnce manalı söz
Remz=Rumuz: Gizli işâret
Sâbık: Geçmiş
Seyyare: Gezegenler
Süflî: Alçak, âdî, sefil
Sünnet: Yol, âdet
Sürur: Sevinç
Şâfî: Şifa veren
Tâlim: İlim vermek, öğretmek
Tebeddül=Tebdil: Başkalaşmak, değişmek
Teceddüd=Tecdid: Yenilenme
Vesait: Vâsıtalar
Yakîn: Şüphesiz olarak kat’i bilmek, inanmak
Ziyâde: Fazla; Artma, çoğalma
Azîm.: Büyük, yüce, azamet sâhibi
Beşâret: Müjde
Esrâr: Sırlar
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Fehim=Fehm: Anlamak, kavramak, anlayış
Feth: Açmak
Fettah: Fetheden, her şeyi güzelce açan
Fütur: Usanç, gevşeklik
Fütuhat: Açılış, genişleme, yayılma
Gadâb=Gazab: Kızgınlık, hiddet
Hâdis: Sonradan yaratılan şeyler
Hafî=İhtifa: Gizli, saklı
Hod furuş: Kendi ni beğendirmeye çalışan
İhtilaf: Anlaşmazlık, uyuşmazlık
İhtimam: Özenmek
İhzar: Hazırlamak
İntibah: Uyanıklık, uyanış
İstitar: Örtmek
İz’an: Tasdik etmek
Kalîl: Az, kıllet
Kayyûm: Bizâtihi kıyamda ve dâimî olan
Kesif: Koyu, şeffaf olmayan
Kışır: Kabuk
Kıyam=Kâim: Ayakta durmak; Var olmak
Libas: Elbise
Mâbud.: Kendisine ibâdet edilen
Mâhiyet=hüviyeti: İç yüzü, esası, kimliği
Mebde=Bidâyet: Başlangıç
Muamma: Anlaşılmaz iş, sır
Muvâfık: Uygun
Mümteni: İmkânsız
Münhasır: Sınırlamak, hasretmek
Nübüvvet: Nebî lik, Peygamber lik
Pervâ: Korku
Rüçhâniyet: Üstün oluş, tercih edilen
Savt: Ses
Seciye: Karakter
Şâkir: Şükür eden
Şark: Doğu.
Garb: Batı
Tâat: İtâat etmek, İbâdet etmek
Tahrif: Bozmak, değiştirmek
Taht: Alt
Tenezzüh: Gezinti
Terakki: Yükselmek
Tevehhüm: Evhamlanma, yok olanı var sanmak
Tevfik: Allah’ın Yardımı
Umûr: Emir ler, iş ler, vazife ler
Unsur: Element; Madde, esas; Irk
Ülfet: Alışmak, alışkanlık
Zillet: Alçaklık, aşağılık (zelil)
Atâlet: Boş, tembellik, âtıl
Âvam=Âmî: Halk Tabakası, cahil

Basîret: Kalb gözü, ferâset
Beyhûde: Boşuboşuna, faydasız
Bu’d=Baid: Uzaklık
Cemîl: Çok güzel olan. Cemâl sâhibi
Derc: İçine koymak
Ferâiz: Farzlar
Hâtime: Son, son söz
Havass: Haslar; Hisler, duygular
Hülâsa: Özet, öz
Îcâz: Az sözle çok şey anlatmak
İst iâze: Eûzü ile Allah’a sığınmak
İstiğna: Allah’tan başka
İt.tihad: Birlik
İzâle: Gidermek, ortadan kaldırmak
Kat’: Kesmek
Kavl: Söz, konuşmak
Kenz: Hazîne
Kurb: Yakınlık
Mahbub.: Muhabbet edilen , sevilen
Meleke: Tecrübe ve tekrarla kazanılan alışkanlık
Meşiet: İstek, dilemek
Minnet: İyiliğe karşı duyulan şükür hissi
Mîzan: Terazi, ölçü. Kıyas
Muaccel: Âcil, peşin
Muhyî.: Hayat veren. İhya eden
Mü’min: İman eden, şüphesiz inanan
Mübhem: Belirsiz, gizli
Müceddid:Yenileyen, yenileyici
Mülhid: Dinden çıkan (ilhad)
Müşta.k: İştiyaklı, çok istekli
Mütefavit: Birbirinden farklı. Çeşitli
Nehy: Yasaklamak
Rikkat: Acımak, şefkat
Sehâvet: Cömertlik
Şakk: Bölünmek; Şakî: Yol kesen
Şâyeste: Uygun, layık, yaraşır
Şe’ni: Gereği
Şuûnat: İşler, fiiller
Taharri: Araştırmak
Tahkir.: Küçük (Hakir) görmek, hakâret
Tazammun: İçermek
Tebliğ: Bildirmek, duyurmak
Tesbih: Sübhânallah demek
Te’vil: Tâbir etmek, yorumlamak
Ümmî: Okuma yazması olmayan
Ünsiyet: Alışmak, dostluk
Vüs’at: Genişlik
Zındık: Dinsiz
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Tefekkür Penceresi

Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır. 
 Hadîsin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar  
bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek.
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İbadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed’in raiyeti hükmünde olan mevcu-
datın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevî bir zulüm eder.

Asa-yı Musa

İbadeti terkeden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez, belki de inkâr eder. O va-
kit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve herbiri birer mektub-u Same-
danî ve birer âyine-i esma-i Rabbaniye olan mevcudatı; âlî makamlarından tenzil ettiğinden 
ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camid, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden, mevcudatı tahkir 
eder; kemalâtını inkâr ve tecavüz eder.

Lem’alar

İman, insanı ebediyete, Cennet’e lâyık bir cevhere kalbeder. Küfür ise ruhu, kalbi söndürür, 
zulmetler içinde bırakır. Çünki iman, kabuğunun içerisindeki lübbü gösterir. Küfür ise, lüb ile 
kabuğu tefrik etmez. Kabuğu aynen lübb bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür dere-
cesine indirir.

Mesnevi-i Nuriye

Tedenni-i milletten ciğeri yanmış gibi feryad u figan ederek, ah!. ah!.. ah!.. vâ esefâ: İslâmi-
yetin mağz ve lübbünü terkederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık. Ve sû’-i 
fehm ve sû’-i edeb ile İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa edemedik.

Bediüzzaman
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Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz...

Bediüzzaman

Şu aziz vatanın taşları, toprakları, abideleri, kubbeleri, câmileri, minareleri, mezar taşları, 
türbeleri; Kur’anın tebliğ ettiği zemzeme-i tevhidi haykırıyorlar.

İman ve Kur’anın ezelî nurunu, atom zerratına kadar nüfuz edip ilân ettiği tevhid hakikatı-
nı, hiçbir kuvvet bu vatanın ve bu milletin sine-i pâkinden silemez.. İşarat-ül İ’caz

Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket 
ona nisbeten bir zindan hükmündedir.

Sözler
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Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. 
Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.  

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, 
hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin; 
kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle ka-
bir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.

Mektubat

Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.. İnsaflı hakperest, hakkın hatırı 
için nefsin hatırını kırıyor. 

Hakk’ın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını 
hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.

Risale-i Nur
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Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînet-
lendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

Sözler

Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz; meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz...

Sözler

İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır..
Ey müsrifli kardeşim!
Tegaddi noktasında bir iken iki lokma; bir lokma bir kuruşa, bir lokma on kuruşa. Hem ağı-

za girmeden, hem boğazdan geçtikten, müsavi bir olurlar.
Yalnız ağızda, o da kaç sâniyede bîhûşe verir nûşe. Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldatır 

o kuvve-i zaika; bedene, hem mideye kapıcı, müfettişe.

Onun tesiri menfî, müsbet değil! Vazife yalnız kapıcıyı taltif ve memnun etmek! Nûş verir-
sin o bîhûşe. 

Aslî vazifesinde onu müşevveş etmek, tek bir kuruş yerine onbir kuruşu vermek, olur şey-
tanî pişe. İsrafın en sefihi, tebzirin en sakîmi, bir tarzdır bir çeşidi; heves etme bu işe...

Bediüzzaman
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Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et.
Çünki eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder.
Zahiren mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder.
Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder; sana dost olur.

Bu küçük insanın küçücük kalbinde, kâinat ka-
dar bir aşk yerleşir.

Evet kalbin mercimek kadar bir sandukçası 
olan kuvve-i hâfıza, bir kütübhane hükmünde 
binler kitab kadar yazı, içinde yazılması gösteri-
yor ki: Kalb-i insan, kâinatı içine alabilir ve o kadar 
muhabbet taşıyabilir.

Lem’alar
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Aklını başına al, kalbini temizle. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı 
görebilesin.

Sözler

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir.
Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rastgeleni 

yemektir. Evet hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i zillettir.

Mektubat
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Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gafil doktorlardır. Eğer ecza-
hane-i kudsiye-i Kur’aniyeden tiryak-misal imanî ilâçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını, 
hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler, inşâallah. Hem bilirsin, me’yus ve ümidsiz bir hasta-
ya manevî bir teselli, bazan bin ilâçtan daha nâfi’dir.

Tarihçe-i Hayat


