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ÖNSÖZ

Elinizde tuttuðunuz eserin hikayesi kutlu bir mecliste okunan
bir hadis dersine kadar uzanýyor. Sohbetlere konu olur düþünce-
siyle kitabýn kenarýna düþülen bir not daha sonra kitapçýk olma
talebiyle buluþtu ve bu eser vücuda geldi. O yüzden kitabýn hiç-
bir iddiasý yok. Hele baþlýðýn altýný bütünüyle doldurma iddiasýn-
dan fersah fersah uzak. Zaten inananlarýn vasýflarý, Kur’ân-ý Ke-
rim’de ve hadis-i þeriflerde geniþçe yer almaktadýr. Hatta bütü-
nüyle Kur’ân ve Sünnet’in tamamýnýn, neticesi itibariyle mümin-
lerin vasýflarýný, onlarýn nasýl olmalarý gerektiðini anlattýðýný bile
söyleyebiliriz. Biz bu çalýþmamýzda ise sadece hadis-i þeriflerde
inananlarýn nasýl vasfedildiðine bakmaya çalýþtýk. Hadislerin
çoðunu elde mevcut en geniþ hadis kitaplarýndan biri olan Ali el-
Müttakî’nin Kenzu’l-Ummâl1 isimli 16 ciltlik eserinden aldýk.
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1 Ýki ciltlik fihristiyle birlikte 18 cilt olan bu hadis kitabý elde mevcut en geniþ hadis 
kitaplarýndan biridir. Eserde 46624 hadis bulunmaktadýr. Hadisler konularýna göre 
derlenmiþtir. Kitabýn tam adý þöyledir: Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâli ve’l-Ef’âl, 
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1989.



Zikredilen eserin birinci cildinde “Sýfâtü’l-müminîn” baþlýðý altýn-
da müminlerin vasýflarýný anlatan 171 hadis bulunmaktadýr. Ýþte
çalýþmamýz öncelikle Ali el-Müttaki’nin, bu tercihlerini esas al-
mýþtýr.

Eserimizde inananlarýn vasýflarýný anlatan hadisleri konularýna
göre tasnif edip, konulu çalýþma yapmak yerine, birbiriyle irtibat-
lý gördüðümüz hadisleri, içlerinden bir tanesini serlevha yaparak
bir araya getirmeyi tercih ettik. Kütüb-ü Sitte’de rivayet edilen-
lerine öncelik verdik. Bunun yanýnda, sahih hadisleri destekler
mahiyette olan zayýf hadisleri de ihmal etmeyip onlarý da serlev-
ha yaptýðýmýz hadislerin altýna yerleþtirdik. Daha sonra Kenzu’l-
Ummâl dýþýnda kalan konuyla ilgili gördüðümüz diðer hadisleri
de kitabýmýza ilave ettik. Bazý hadislerin izahlarýný, çok daha gü-
zel olduðuna inandýðýmýz baþka müelliflerin eserlerinden aynen
veya kýsmen iktibas ettik. Kitabýn sonuna konuyla alakalý gördü-
ðümüz bir yazý koyduk.

Eser üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölüm, -genellikle Kenzu’l-
Ummal’deki- “el-Müminu… - Gerçek mümin odur ki…” kalý-
býyla baþlayan hadislerin þerhlerinden oluþuyor. Ýkinci bölüm,
genel olarak müminlerin vasýflarýný baþka ifade kalýplarýyla anla-
tan hadislerden müteþekkildir. Son bölüm ise müminlerin vasýf-
larýný veciz bir þekilde ifade eden bir makalelerden ibarettir.

Sayfalarýn sýnýrlý olmasý, bizi çoðu yerde acze düþürdü ve bu
konuda söylenecek ve yazýlacak çok þey olduðunu anlamamýzý
saðladý. Çalýþma esnasýnda her bir hadis üzerinde onlarca, yüz-
lerce sayfa hatta bazýlarý için ciltlerce yorum getirilebileceðini
gördük. Bu çalýþma için ümidim, insanlara faydalý olmasý; kor-
kum ise elmas kýymetindeki hadisleri eksik anlatýmlarýmla oku-
yucunun gözünde deðerden düþürmek ve bu konuda çalýþma
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yapacaklarýn –bu isimde bir eser zaten yazýlmýþ düþüncesiyle-
önünü kapamaktýr.

Son paragrafta, esere katkýda bulunanlara teþekkür etmek,
bu iþin adabýndandýr. Bu teþekkür, aslýnda bir sahiplenmedir.
Yapýlan iktibaslar ve okuyup dinlediklerimizden vücuda gelen bu
çalýþmanýn sahiplenilecek bir tarafý da yok. Ama yine de biz
kusurlarýna sahip çýkýp katkýda bulunanlarýn -o kadar çok ki!-
bazýlarýný burada zikredelim. Kitabýn ilk aþamalarýnda kýymetli fi-
kirlerini benimle paylaþtýðý için M. Enes Ergene beye, son
nüshasýnýn tetkikini kabul ettiði için de Can Bahadýr Yüce’ye te-
þekkür etmeliyim. Seneler önce bir istek üzerine hazýrladýðým bu
eser-i nâçizâne basýlmayýnca bir hayli sevinmiþtim. Çünkü böy-
lesine önemli bir konu, daha ciddi kalemlerce ve daha geniþ ele
alýnmalýydý. Þimdi Ali Budak bey basýlmasý konusunda ýsrar edin-
ce bir þey diyemedim. Dolayýsýyla onun hüsn-ü zannýna da bir
teþekkür borçluyum. Kusur biz kullara çok yakýþýyor. Af zaten
O’nun þanýndan... Gayret bizden, tevfik Allah’tan...

Mayýs 2005
Yenibosna

Selçuk Camcý
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GÝRÝÞ

Ýnanmak bir ayrýcalýktýr ve insan olarak manevi yükselme yolun-
da atýlan en önemli adýmdýr. En az bu ilk adým kadar önemli olan
ikinci bir adým da, insanýn, inandýðý deðerleri hayatýna taþýmasýdýr. Ýþ-
te ideal mümin de, inandýðý bu deðerleri hayatýna taþýyan insandýr.

Kur’ân-ý Kerim’de pek çok ayette “Ýman edip salih amel iþle-
yenler” ifadesi geçmektedir. Ayetlerden açýkça anlýyoruz ki,
iman ile amel adeta iç içe geçmiþ bir bütün gibidir. Ýtikadi açý-
dan amel imandan bir cüz olmasa da imansýz amelin kabul ol-
mayacaðý gibi amelsiz iman da insaný yolda býrakabilir. Nitekim
bu husus “Ýslam’a Ýcmâlî Bir Bakýþ” yazýsýnda þöyle ifade edilir:
“Ýmandan kaynaklanmayan iyi davranýþlar öyle iþlerdir ki
temâdîleri kesinlikle söz konusu deðildir; ve hele asla istikbal va-
ad etmezler. Amelsiz iman da tamamen desteksiz, sarsýlýp yýkýl-
maya maruz, inkiþafý imkânsýz ve bir mânâda nazarî bazý kabul-
lerden ibaret sopsoðuk bir taklittir.”2
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Burada “salih amel” kelimesinin üzerinde durmakta fayda
var. Öncelikle “amel” kelimesi, Fransýzcadan dilimize giren “ak-
siyon” kelimesinin anlam alanýný da kapsayacak þekilde söz, fiil
ve hatta iç tepkilerimizi, mülahazalarýmýzý da ifade eder. Bir
münker ve çirkin karþýsýndaki tavrýmýz, bazen elimizle bazen di-
limizle bazen de kalbimizle olur. Ýþte bütün bunlar “amel” keli-
mesiyle ifade edilir. Amelde niyet ve kast söz konusudur.

Sadece bir aksiyon ortaya koyma da yeterli deðildir. Çünkü or-
taya konan aksiyonun nasýl olacaðý söylenmezse, yapalým derken
yýkmalar meydana gelebilir ki, iþte tam bu noktada ayet bizi yön-
lendiriyor ve “salih” yani arýzasýz bir iþ, bir aksiyon ortaya koyma-
mýzý istiyor bizden. “Salih” kelimesi Arapça’da, “fesad”ýn zýttý olup,
“doðru ve saðlam oldu, düzeldi, fesad kendinden gitti” manasýný
ifade eden “salaha” maddesinden gelir. Mümin de gerek sözüyle,
gerek eliyle, gerek kalbiyle ortaya bir amel/iþ koyarken, onun doð-
ru, saðlam, düzgün ve arýzasýz olmasýna dikkat eder. Salih kelimesi
ayný zamanda “sulh” yani barýþ manasýný da içinde bulundurur. Bü-
tün bu manalar çerçevesinde ele aldýðýmýzda “salih amel”e, “müs-
pet hareket” diyebiliriz. Buna göre mümin bütün düþünce, söz ve
davranýþlarýnda yapýcý, hoþgörülü, barýþçý olmalý; çatýþmacý, zorlaþ-
týrýcý ve itici olmamalýdýr. Evet, o, arýzasýz iþ yapmanýn yaný baþýn-
da, yaptýðý iþlerinde toplum içinde denge unsuru olur, barýþtýrmayý,
uzlaþtýrmayý, bir arada yaþamayý hareketlerinin önüne hedef olarak
koyar. Bunu bir hadis çok açýk ifade eder: “Mümin, çevresini sever,
çevresi tarafýndan sevilir. Böyle, çevresini sevmeyen ve çevresi ta-
rafýndan sevilmeyen müminde hayýr yoktur.”3

Müslümanýn en temel deðeri tevhit inancýdýr. Buna, -kýsaca-
Allah’ýn varlýðýna, birliðine inanmak ve bu tevhidi hayatýnýn her
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safhasýna taþýyarak her türlü þirkten uzak olmak da diyebiliriz.
Diðer bütün deðerler bu hakikate dayanýr. Bunu þu satýrlar veciz
bir þekilde ifade ediyor:

“Evet, Müslüman olabilmek için, her türlü þirk ve þirk þâibe-
sinden uzak durmak gerektiði gibi; samimiyetle kalbini Allah'a
baðlama, ibadetlerini Allah'ý görüyor veya O'nun tarafýndan gö-
rülüyor olma mülâhazasýyla yerine getirmek, içtimaî davranýþla-
rýný Ýslâm'ýn öngördüðü ahlâk-ý hasene çerçevesinde ortaya koy-
mak da Ýslâmî ruhun insan hayatýna deðiþik tecelli boyundaki
yansýmalarýndan ibarettir.”4

Müslümanýn en büyük hedefi duyup doyduðu bu inancýný
baþkalarýna duyurmak, tattýðý bu güzellikleri baþkalarýna da ulaþ-
týrmaktýr. Ýslam’ýn müslümandan istediði hususlar, onun temel
deðerleridir. Bunlarý da iman, islam ve ihsan baþlýklarý altýnda
toplayabiliriz. Ýman, inanýlmasý gereken inanç esaslarýdýr. Yani Al-
lah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve ka-
dere inanmaktýr. Ýslam; þehadet kelimesini (Þehadet ederim ki, Al-

lah’tan baþka ilah yoktur, Hz. Muhammed de O’nun kulu ve peygamberidir)

söylemek, namaz kýlmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca
gitmektir. Ýhsan ise bütün bunlarý yaparken Allah’ýn gözetiminde
yapýyor gibi baþka hiçbir düþünceyi karýþtýrmadan, ihlas ve sami-
miyetle yapmaktýr.

Bu temel esaslar müslümanýn hayatýný þekillendirir. Muame-
lat dediðimiz evlilik, alýþ-veriþler, uluslararasý iliþkiler gibi müslü-
manýn diðer insanlarla olan bütün iliþkilerini bu temel deðerler
belirler. Dolayýsýyla müslüman, Allah ve Rasulü’nün hayatýn her
alanýna dair bildirdiði emir ve yasaklarýný dikkate alýr. Buna göre
o, yalan söylemez, aldatmaz, aldanmaz, haram yemez, içki iç-
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mez, zina yapmaz, zina iftirasýnda bulunmaz, faizli muamelele-
re iþtirak etmez, zulmetmez, haksýzlýk karþýsýnda (kalb, dil veya el ile)

tavrýný ortaya koyar, bütün insanlýða faydalý iþlerde bulunur, iba-
det hayatýna dikkat eder, komþu haklarýna riayet eder, anne-ba-
basýnýn haklarýný gözetir, çocuklarý sever, büyüklere saygýlý dav-
ranýr, çevresini korur.

Genel hatlarýyla -bir hadiste ifade edildiði gibi- “Gerçek müs-
lüman, baþkalarýnýn onun elinden ve dilinden kendilerini güven-
de hissettikleri insandýr.” Müslüman için Kur’ân ve Sünnet’te be-
lirtilen en önemli vasýf onun etrafýna güven telkin eden bir insan
olmasýdýr. Bir baþka hadiste bu hususla alakalý Hz. Muhammed
(sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurur: “Komþusunun kendisinden
korktuðu bir insan gerçek manada bir mümin deðildir.”

Hayat Dairelerinde Müslüman
Müslümanýn günlük hayatýný, en yakýn daireden en uzak da-

ireye kadar kendisini ilgilendiren hususlar açýsýndan da ele ala-
biliriz. Bu daireleri –Bediüzzaman’ýn tasnifiyle- kalb ve mide; ce-
set ve hane; mahalle ve þehir; vatan ve memleket; yeryüzü ve
bütün insanlýk; hayat sahibi varlýklar ve dünya daireleri þeklinde
düþünebiliriz.

Buna göre Müslüman yediðine ve içtiðine dikkat eder. Ha-
ram þeylerden sakýndýðý gibi çok fazla da yiyip içmez. Bilir ki, bu
onun bütün hayatýna menfi tesir eder. Farz olan Ramazan oru-
cuyla senede bir ay oruç tutarak hem iradesini kontrol altýna al-
mayý öðrenir hem de nimetlerin kadrini bilir, açlarýn halini an-
lar. Namazlarýný cemaatle kýlar. Hayatýn içerisindedir, bir köþe-
ye çekilmez. Ýnsanlarýn arasýna katýlýp onlardan gelebilecek sý-
kýntýlara katlanmayý sevap kabul eder. Kalbini korumak için de
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günahlar karþýsýnda kesin tavýrlýdýr. Harama bakmaz, yalan söy-
lemez. Diline ve apýþ arasýna mukayyet olur. Dolayýsýyla günlük
hayatýnda Müslüman kendiyle barýþýk, saðlýklý ve huzurlu bir in-
sandýr. Ona –insan tabiatýna zýt olmayan helal dairedeki sporlarý
yapmak þartýyla- sportif bir insan da denebilir. Etrafýný rahatsýz
edecek bütün kötü alýþkanlýklardan uzaktýr. Kýyafetine dikkat
eder. Temiz giyinir. Erkekler erkeklerin giydiði, kadýnlar da ka-
dýnlarýn giydiði kýyafetleri tercih eder. Vücut hatlarýný belli et-
meyen kýyafetleri giyer. Çalýþkandýr. Erken kalkar ve sabah na-
mazlarýndan sonra uyumaz. Gün ortasýnda bir defa ara uyku
uyur. Bütün bunlar diðer daireye de olumlu bir þekilde yansýr.

Mümin evinde, baþta anne-babasý olmak üzere akrabalarýna
karþý sorumluluklarýný yerine getiren saygýlý bir insandýr. Evli ise
baba veya anne olarak evliliðin sorumluluklarýnýn þuurunda, nes-
lin devamýna inanýr, evliliðin insanýn biyolojik ve psikolojik ihti-
yaçlarý açýsýndan fýtrî ve sünnet olduðunu kabullenir. Çocuklarý-
na karþý þefkatli ve terbiyeci konumundadýr. Müslümanýn evi
cennet köþelerinden bir köþe gibidir. Eþler birbirlerinin yardýmcý-
sý ve cennete giden yolda yolculuðu kolaylaþtýran birer yol arka-
daþýdýrlar. Boþanmak meþru olmakla birlikte sevilmeyen bir iþtir.
Dolayýsýyla evlenmeden önce hissilikten öte mantýki esaslarla
kurulan yuva, çok ciddi bir sebep olmaksýzýn sona erdirilmez.
Hayat paylaþýlýr.

Müslüman için komþuluk çok önemlidir. Komþu mutlaka zi-
yaret edilmeli ve ihtiyaçlarý varsa ona yardýmcý olunmalýdýr.
Komþuya rahatsýzlýk verilmemeli ve onu endiþeye sevkedecek ta-
výrlardan uzak durulmalýdýr. Müslüman yaþadýðý mahallede de
sorumluluklarý paylaþan bir insandýr.
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Vatanýný sever. Çünkü dinini yaþadýðý topraklar onun için
önemlidir. Vatanýný paylaþtýðý insanlarla birlikte ve huzur içinde
yaþamak ister. Irkçý deðildir ancak ayný ýrký paylaþtýðý insanlarý
sever. Gerçek üstünlük kiþilerin Allah yanýndaki deðerleri ve
dindarlýklarýdýr. Vatan ve memleketinin meselelerine duyarlýdýr.
Siyaseti halka hizmet aracý olarak görür. Din ile siyaseti birbiri-
ne karýþtýrmaz. Dini siyasete alet etmez. Ýslam’ýn emirlerinin
yüzde doksan beþinden fazlasýnýn ferdin þahsi ve ailevi hayatýy-
la alakalý olduðunun þuurunda olarak, önceliðini fert ve ailenin
mükemmelleþmesine verir. Ýslam’ý günün þartlarýna göre, insan-
lara en güzel þekilde ulaþtýrma azmi ve gayreti içinde olur. Ci-
hadý Allah ile kullar arasýndaki engelleri kaldýrma þeklinde, ge-
niþ anlamýyla deðerlendirir. Savaþý sevmez, fakat zaruretler onu
savaþa iterse savaþtan kaçmaz. Devrinin kültürüne vâkýftýr ve ya-
þadýðý çaðýn farkýndadýr.

Müslüman, bir dünya vatandaþý olarak da sorumluluklarýnýn
bilincindedir. Çevrecidir. Cansýz maddelerden bitkilere ondan
da hayvanlara kadar uzanan varlýk aðacýnýn bütün fertlerini kar-
deþi gibi görür. Kainatýn bir denge üzerine kurulduðunu bilir ve
bu dengeyi bozmamak için elinden geleni yapar. Ýsrafa girmez,
denizin kenarýnda bile olsa abdest alýrken suyu israf etmez. Ha-
yatýn her safhasýnda -Fâtiha suresinde ifade edildiði gibi- “sýrat-ý
müstakim”i ister ve arar. O, Kur’ân’da nitelendirildiði gibi üm-
met-i vasat = orta yolu tutan bir ümmetin ferdidir. Her türlü aþý-
rýlýktan uzaktýr.

Yaþadýðýmýz çaðda müslümanýn dinini nasýl teblið etmesi ge-
rektiði hususunda aþaðýdaki satýrlar bize yol gösterici mahiyet-
tedir:
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“Aslýnda bir þeye ne þekilde inanýlmýþsa bütün hareket ve fa-
aliyetler de o inancýn ruhuna uygun cereyan eder ve hey'et-i iç-
timaiye de iþte bu tür tavýr, davranýþ ve aktivitelerle þekillenir. Bu
itibarla da, saðlam iman eden ve imanýný sâlih amellerle tabiatý-
nýn bir derinliði haline getiren her mü'min, hakikat aþýðý, hakpe-
rest, âdil, dürüst, emin, güzel ahlâk örneði, ilim ve marifet yol-
cusu, dinin câzibe-i kudsiyesine sýmsýký baðlý ve milletlerarasý
muvazenede hâkim bir unsur olma tutkusuyla oturup kalkar/otu-
rup kalkmalýdýr ve bu mefkûreyi gerçekleþtirmeden de bir an ge-
ri durmamalýdýr.

Ýnancý iz'an mertebesinde ve tam, ameli bütünüyle hak ölçü-
lerine baðlý, kalbi her zaman Rabbiyle münasebet içinde ve
O'nunla olan irtibatý da davranýþlarýna akseden bir mü'min, asla
þuna-buna takýlmaz ve katiyen baþkalarýnýn uydusu olmaz. Her
zaman merkezi tutan bir milletin onurlu bir ferdi olma þuuruyla
oturur kalkar ve her hareketiyle farklýlýðýný ortaya koymaya çalý-
þýr. O, Allah'tan ötürü herkese ve her þeye karþý derin bir saygý
duyar; insan olma mazhariyetiyle telif edilemeyecek her türlü
basitlikten sakýnýr; dini, inancý, düþüncesi ve davranýþlarý itibarýy-
la baþkalarýna nispeten hep bir fâikiyet, üstünlük sergiler; bütün
bunlarý yaparken de katiyen üstünlük psikolojisine de girmez;
kendi anlayýþ ve hayat felsefesini zorla baþkalarýna kabul ettirme-
yi düþünmez. Ýnandýðý sistemin hiçbir zaman ikraha yol verme-
diði mülâhazasýyla herkesi kendi konumunda kabul eder ve þu-
nu-bunu kendi kabullerine zorlama yerine mesleðinin muhab-
betiyle yaþar; düþünce ve inançlarý adýna arýzasýz bir temsil ser-
giler; insanlar arasýnda imrenilen bir insan olmaya fevkalâde dik-
kat eder; böyle davranýrken de kimseden beðeni dilenme peþin-
de olmaz; yaptýðý/yapacaðý her þeyi Hak rýzasý yolunda bulunma-
nýn gereði bilir: Söz, tavýr ve davranýþlarýnda sadece Hakk'ýn hoþ-
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nutluðunu düþünür; gösteriþi ve âlâyiþi kalbi öldüren birer virüs
gibi görür ve bütün samimiyetiyle tutunur Hakk'a, sonra da yü-
rür yoluna...”5

Netice olarak, Kur’ân-ý Kerim ve hadis-i þeriflerde inananla-
rýn vasýflarýna baktýðýmýzda, genel olarak þunlarý görürüz:

Mümin, Allah’a çok iyi inanmýþtýr, o kadar ki, yaptýðý ibadet-
leriyle gözünün önünde bir cennetin inþa edildiðini görüyor gi-
bidir. Gayba (görmediði ama inanmakla mükellef olduðu Allah’ýn varlýðý,

birliði, melekler, cennet-cehennem vb gibi inanç esaslarýna) imaný tamdýr.
Aczinin, fakrýnýn ve kulluðunun þuurundadýr. Ýbadetlerini coþ-
kuyla yapar, “Ah keþke daha çok namaz kýlsam, ah keþke nisa-
ba ulaþan malým olsa da zekat versem!” sözleri, gerçek mümi-
nin arzularýdýr. O tam bir mütevazý kuldur. Sabýr ve þükür; ha-
yatýn gülen-güldüren ve aðlatan yüzü karþýsýnda müminin iki
tavrýnýn adýdýr. Ýffetine düþkündür. Tam bir saygý âbidesidir. Ge-
çimlidir, herkes onunla beraber olmayý baþkalarýna tercih eder.
Etrafýna hep faydalýdýr. Tam bir muhasebe ve murakabe insaný-
dýr. Kendisinin savcýsý, baþkalarýnýn ise avukatýdýr. Yüzünde Al-
lah’ý hatýrlatacak bir mehabet, oturup yanýna dinlediðinizde de
sizi irþat edecek kadar ilmî ve hâlî bir derinliði vardýr. Az yer, az
içer, az uyur ve Allah’ýn kâinattaki icraatlarý karþýsýnda hep hay-
ret ufkundadýr. Bütün insanlar kendilerini onun karþýsýnda gü-
vende hissederler. Muameleleri, þeytanýn fesat karýþtýrmalarýna
karþý kapalý olacak þekilde saðlam, aldanmayacak kadar da mü-
samahalýdýr. Belki aldanýr ama asla aldatmaz. Diðergamdýr,
müslüman kardeþlerinin derdine ve sevincine ortaktýr. Tevbe
en büyük þiarýdýr. Dua ise keþfettiði en büyük silahý. Þeytanýný
yorar, nefsin istekleri karþýsýnda hep cimridir. Ýþlediði günah
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onu iki büklüm eder. Akýllýdýr, aklýný hep kullanýr ve devamlý te-
fekkür eder. Konuþtuðu dili iyi kullanýr; aðzý bozuk, lanet oku-
yan bir insan deðildir. Fýrtýna önündeki ekin gibidir, bela ve
musibetler karþýsýnda sabreder, fýrtýna dinince tekrar ayaða kal-
kar. Himmeti yüksektir. Bir delikten iki kere sokulmaz. Denge
insanýdýr. Estetik sahibidir. Emniyetin temsilcisidir. Her þeye
katlanýr. Mesuliyet insanýdýr. Ýzzetlidir. Kafir sýfatlarýna yenil-
mez. Kafir sultasýna girmez. Münafýk sýfatlarýndan uzak durur.
Ne zulmeder ne zulme uðrar. Ýyi þeylere karþý fevkalâde arzu-
ludur. Din ve dine ait þeylere karþý iþtiyaklýdýr, dinin hayata ha-
yat olmasý en büyük hayalidir. Her türlü nankörlüðe, ahlaksýz-
lýða karþý nefret duyar. Kendini gaflete salmaz, çevresinde üç-
yüzaltmýþ meleðin olduðunu bilir. Baþkalarýnýn ayýplarýný örter,
kusurlarý görmezden gelir, müsamahalýdýr. Kendi kusurlarýnýn
ise takipçisidir. Bütün iþleri hayýrlýdýr. Allah’ýn, sanatkâr kulunu
sevdiðini bilir. Bütün davranýþlarý hayýr yörüngelidir. Susmasý
tefekkür, konuþmasý hikmettir. Tavýrlarý peygamberânedir. Bü-
tün varlýða karþý þefkatlidir. Müminlere tevazu kanatlarýný indi-
rir, küfrünü izhar edenlere de izzetini gösterir. Mevlasýnýn Allah
olduðunu bilir ve müminlerin tam inandýklarýnda üstün oldu-
ðunun da þuurundadýr. Ýlahi ahlakla ahlaklanmak en büyük he-
defidir. Hasýlý, o bir “müspet hareket” insanýdýr. Allah bizi de
onlardan eylesin!

Evet, “Bir insan, hayatýný Ýslâm Dini'ne göre yaþadýðý sürece,
hem bu dünyanýn meþru bütün nimetlerinden istifade eder, hem
de ötede tasavvurlarý aþkýn sevap ve mükâfatlara nâiliyetiyle be-
raber, günü gelince, mutlaka Cenab-ý Hakk'ýn ekstra teveccühle-
rine mazhar olacaðý mülâhazasýyla ömrünü hep Cennet'e götü-
ren koridorlarda yürüme neþvesi içinde geçirir. Hele bir de ha-
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yatýný, sürekli Hak rýzasýna baðlý yaþayabiliyorsa -ki diyânette
esas olan da budur- böyle birinin, meleklerle atbaþý olduðunu
söylemek mübalâða olmasa gerek.”6

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in “Kim bu
ayete göre hareket ederse imanýný kemale erdirmiþ olur” bu-
yurduklarý Ýslam’ýn baþlýca inanç, ibadet ve ahlak esaslarýný
bünyesinde toplayan Bakara sûresinin 177. ayetiyle giriþ yazý-
sýný bitirelim:

“Ýyilik (ve hayýr), yüzlerinizi doðuya ya da batýya doðru çevirme
niz deðildir. Asýl iyilik; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitap-
lara ve peygamberlere iman eden, sevdiði malýný Allah’ý hoþnut
etmek için yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariple-
re, isteyenlere ve boyunduruk altýnda bulunup hürriyetine ka-
vuþmak isteyen köle ve esirlere veren, namazý hakkýyla ifa edip
zekatý veren, sözleþtiði zaman sözlerinde duran, hele hele sýkýn-
tý ve hastalýk hallerinde, savaþýn þiddetleri esnasýnda sabreden
kimselerin davranýþlarýdýr. Ýþte onlardýr imanlarýnda samimi olan-
lar ve iþte onlardýr Allah’ý sayýp günahlardan korunan takvalýlar.”
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MÜMÝN MADDÝ VE MANEVÝ 

OLARAK GÜÇLÜDÜR

“Kuvvetli (beden sýhhatine sahip olan bir mümin), Allah
yanýnda zayýf müminden daha hayýrlý ve sevimlidir. Ama
her birinde hayýr vardýr. Sana fayda veren þeye çaba gös-
ter, Allah’tan yardým dile ve âciz olma! Baþýna bir þey ge-
lirse ‘þöyle yapsam þöyle olurdu’ deme! Ancak, ‘bu, Al-
lah’ýn kaderi, O ne dilerse yapar’ de! Çünkü keþke keli-
mesi þeytanýn iþini kolaylaþtýrýr.”7 

Hadis-i þerifte kuvvetli olmaktan kastedilen, hem vücut baký-
mýndan güçlü kuvvetli olmaktýr, hem de her türlü zorluðu, savaþ
gibi metanet ve cesaret gerektiren zorluklarý aþacak iman kuvve-
tine sahip olmaktýr.

“Allah indinde sevimli olmak isteyenler, kalb sýhhatiyle bera-
ber beden sýhhatine, cisim sýhhatiyle beraber ruh sýhhatine de sa-
hip olmalýdýrlar. Görülüyor ki Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem):
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“Zayýflayacaksýnýz, perhize girecek, bedenî güç ve kuvvetinizi ký-
racaksýnýz ki Allah indinde makbul olasýnýz” demiyor. Belki ruh-
banlýða, keþiþliðe ve papazlýða karþý realiteyi, fýtrî ve tabiî olmayý
öne çýkarýyor ve meselelere, tabiatý içinde bir mecra araþtýrýyor ve
bizi o istikamete kanalize ediyor.”8

Kuvvetli olmaya teþvik ve kuvvetli olanlarý da hayra yönlendir-
mekle beraber, zayýf olanlarý da dýþlamadan, ‘her birinde ha-
yýr vardýr’ denilerek zayýflarýn da hayýrlý olduðu/olabileceði,
hayýrlar yapabilecekleri bu hadiste ne güzel ifade ediliyor!

Mümin, kendi inanç dünyasýnýn süzgecinden geçirdikten son-
ra “fayda”lý olacak hedefler seçer kendisine ve bu faydalý þey-
ler için var gücüyle çaba sarf eder. Yýlmadan azimle gayret
eder. Bu yolda en büyük yardýmcýsý Allah’týr ve O’na dua dua
yalvarýr, O’ndan ister isteyeceklerini. Ve asla unutmaz ki, “Al-
lah, mümin kulunu ancak ummadýðý yerden rýzýklandýrýr.”9

Yeter ki kul, takvaya sarýlsýn, ve “Kim Allah’a karþý gelmekten
sakýnýrsa, Allah ona sýkýntýdan çýkýþ kapýlarý açar.”10 ayetine
inansýn.

Gücü yettiði hususlarda acizlik göstermesin. Muvaffakiyet yo-
lunda önüne bir engel çýkarsa ve istedikleri olmazsa, yýkýlmýþlýk
psikolojisine kapýlmadan “þöyle yapsaydým þöyle olurdu” gibi
kendini ve etrafýndakileri kýnamasýn, “takdir-i ilahi” desin, tekrar
denesin, olmuyorsa baþka kapýlarý zorlasýn ama katiyen hem
kendini hem etrafýndakileri suçlamasýn. “Keþke, keþke” sözleri
þeytanýn eline, kendisine saldýrmasý için verilen birer kozdur
adeta. Þeytan bu “keþke”lerle, insanýn içine kolayca girip onun
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boþluklarýndan istifade etmekte ve adeta onu avucunun içine
alýp bir suçluluk psikolojisine çekmektedir. Ýþte bu noktada ka-
der inancýnýn inananlar için ne kadar önemli olduðunu görürüz.
Ayný zamanda kadere iman, kitlelerin ruh saðlýðýný koruyan ve
ülkelerin zor durumlarýnda imdadýna yetiþen psikolojik bir teda-
vidir. Netice-i kelam, mümin geçmiþ olaylara kader açýsýndan,
geleceðe ise iradesi açýsýndan bakar.
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MÜMÝN MÜMÝNÝN AYNASIDIR

“Mümin, müminin aynasýdýr. Mümin, müminin kardeþi-
dir, malýný o yokken korur ve gelecek kötülüklere karþý et-
rafýný çevirir.”11

Baþka bir hadiste de: “Mümin müminin aynasýdýr. Onun üze-
rinde bir þey gördüðünde onu alýr, atar.”12 buyurulur.

Müminin, mümin kardeþinin aynasý olmasý ne demektir? Na-
sýl ki ayna, kendisini göremez, insan da kendisini göremeyebilir;
fakat aynaya bakan insan aynada yani bir baþka nesnede kendi-
ni görmek suretiyle hatalarýný da görür. Aynen bu misalde oldu-
ðu gibi hatalarýmýzý görmenin önemli yollarýndan biri, mümin
kardeþlerimize bakmaktýr.

Hadis ayný zamanda bize ferdin toplum içinde çiçek açtýðýný,
ferdî kabiliyetlerinin inkiþaf ettiðini göstermesi açýsýndan da
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önemlidir. Ferd, kendini toplumdan tecrid ederse -tabiatý itiba-
riyle medenî, sosyal bir varlýk olduðundan- hem tabiatýna ters bir
yola girmiþ, hem de kabiliyetlerini inkiþaf ettirme yolunu kendine
kapamýþ olacaktýr. Müminler genel manada iyi olduklarýndan
onlarýn birbirlerine bakmalarý sâlih/doðurgan bir daire meydana
getirecektir.

Allah’ýn, bir insana en büyük lütfu, ona kendi ayýplarýný gös-
termesidir. Basîret sahibi gerçek müminler, kendi kusurlarýný,
gösterdikleri kulluk performansýnýn bir neticesi olarak ve Allah’ýn
lütfu sayesinde görebilir ve kendilerini düzeltebilirler. 

Gazali, Ýhyau Ulumi’d-din isimli meþhur eserinde, bir insanýn
kendi kusurlarýný dört yolla görebileceðini söyler:

1) Kalbin kusurlarýný bilen, insaný bozulmaya götüren hallere
vâkýf bir kâmil mürþide gitmek suretiyle;

2) Sâdýk, mütedeyyin ve basîret sahibi bir mümin kardeþ bu-
lup onunla, birbirlerini kontrol edeceklerine dair sözleþmekle;

3) Düþmanlarýna bakýp onlarýn dilinden kendi aleyhindeki ko-
nuþmalardan öðrenerek;

4) Mümin, müminin aynasýdýr. Dolayýsýyla kendi gibi diðer
müminlere bakýp onlarýn hata ve kusurlarýndan hareketle
benzer hatalarýn kendisinde de olabileceðini düþünerek ken-
di kusurlarýný görebilir.

Hz. Ýsa’ya, seni kim terbiye etti, diye sormuþlar. O da: Ben,
cahillerin cehaletini kötü bulduðum için ondan uzaklaþtým, diye
cevap vermiþ.13
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“Müminin mümin kardeþiyle olan durumu, birbirini yýkayýp
temizleyen iki el gibidir.”14 hadisi de kardeþlerin durumunu çok
güzel misallendirir. Ellerimizi yýkarken, iki el artýk zihnimizden si-
linmiþ tek el haline gelmiþtir. Ýnananlar da birbirlerinde fani ola-
cak þekilde bir kardeþlikle birbirlerine bakmalýlar ki birbirlerini
günahlardan arýndýrsýnlar.

“Mümin müminin kardeþidir. O yokken ona ait korun-
masý gereken þeyleri korur, baþkalarýnýn tarlasýna verebile-
ceði zararlara da engel olur.”15

Hadiste ifade edildiði üzere kardeþlik hukukunun bir gereði
de kardeþine ait olan mallarý korumaktýr.
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TEMÝZ KALBLÝDÝR

“Mümin, saftýr (temiz kalbli), kerimdir. Fâcir ise hilekârdýr,
leîm (alçak)dir.”16

"Mümin, aldansa da aldatmayý asla düþünmeyen ve þartlar ne
olursa olsun her zaman kendi karakterini sergileyen bir asil; fâcir
ise, türlü türlü ayak oyunlarýna teþebbüs etmekten hiçbir zaman
sýkýlmayan seviyesiz bir zelildir."

Hadis-i þerif’te “Mümin, saftýr.” buyurulurken, bu ifâde,
Türkçemizdeki aptal, ahmak manasýnda anlaþýlmamalýdýr. Temiz
kalbli, hiç kimse hakkýnda gýll ü gýþý olmayan, söylenen söze ilk
anda inanan ve herkes hakkýnda hüsn-ü zan besleyen manasýnda
anlamak daha doðrudur. Hadiste “mümin saftýr” denmekle “mü-
min böyle olmalýdýr” denilmek isteniyor. Böyle olmayý mümin
kendine hedef seçmelidir. Gerçek mümin, kamil mümin ayný za-
manda kerimdir. “Kerim” de güzel ahlak sahibi, þerefli, deðerli
cömert insan demektir.
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“Fâcir”, kâfir veya günahkâr mümin manasýna kullanýlan bir
kelimedir. Kelâm alimleri fâcirin imaný olup olmadýðýný tartýþmýþ-
lardýr. Belki imaný var ama ameli yok veya günahlarý imanýný alýp
götürmüþ, küfür vadilerinde sersem sersem dolaþan insan de-
mektir fâcir. Kur’ân’da fâcir sýfatý, günah iþlemenin son noktasýn-
da bulunan kâfir insan için kullanýlmaktadýr. Ýþte aldatma, yalan,
sözde durmama ve kötü ahlak adýna muamele hayatýmýzda kar-
þýlaþtýðýmýz bütün yanlýþlýklarý irtikap edebilecek bir alçaklýk bun-
larýn vasfýdýr. Yani ruhlarý bunlara açýktýr.

“Mümin saftýr, kerimdir.” buyrulmasý, ona verilen bir hedeftir
ayný zamanda. Fâcirin ise tabiatýnýn gereðidir leîm/alçak olma-
sý. Evet, fâcirler, fýsk u fücûrlarýyla, ahlaksýzlýklarýyla her türlü gü-
nahý iþlemeleriyle tabiatlarýnýn gereðini yerine getirirler. Gerçek
mümin de mütevazi, temiz kalbli ve cömert oluþuyla kendi ka-
rakterini sergiler/sergilemeli.

Bu konuyu destekleyen baþka hadisler de vardýr: “Mümin o
kadar yumuþak, zorluk çýkarmayan bir insandýr ki, sen onu bu
yumuþaklýðýndan dolayý neredeyse safdil sanýrsýn.”17 Mümin
akýllýdýr ama akýllýlýk taslamaz veya akýllý görünmez. Evet mümin,
mütevazi bir insandýr.

Bu konuda baþka bir hadis:

“Müminler, hoþgörülü, teenni sahibi ve mülayim insan-
lardýr. Týpký baðlandýðýnda duran, taþýn üstüne bile olsa ýh-
dýrýldýðýnda hemen ýhýveren ehil deve gibidirler.”18

(Bu tür hadisler hep yanlýþ anlaþýlma ile karþý karþýyadýr. Yaþadýðýmýz toplum, bi-
zim algý dünyamýza da yansýr ve naslara bakarken toplumun ve hadiselerin üstüne
çýkarak bakamayabiliriz. Oysa ki öyle olmamalý; evrensel bir hitap, evrensel boyut-
larýyla bütün halinde kavranmalý ve sonra kendi toplumumuza indirilmelidir.)
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17 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/143.
18 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/143.



Hadislerden anladýðýmýza göre, çizilen mümin tipi, mülayim,
hoþgörülü, herkesin içinin hemen ýsýnýverdiði, hemen aldatýlývere-
ceðini zannettiren ama asla aldanmayan bir istikamet insanýdýr.

Allah Rasulü, baþka bir hadislerinde müminle fâcirin halini ne
güzel tasvir eder:

“Müminin hali, dýþ görünüþü ile harab bir evi andýrýr. Ýçi-
ne girdiðinde hayretler içinde kalýrsýn. Fâcirin durumu ise
dýþý çok süslü yüksek kabirlere benzer. Onu görenlerin gö-
zünü doldurur ama içi pis kokularla doludur.”19
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AKILLIDIR

“Mümin, bir (yýlanýn) deliðinden iki defa sokulmaz.”20

Bu durum hem dünya meselelerinde hem de ahiretimizle
alakalý meselelerde geçerlidir. Mümin bir günah iþlediðinde ken-
disini adeta bir yýlan tarafýndan sokulmuþ gibi hissedip, manevi
dünyasýnda aldýðý bu yarayý hiç unutmamalý ve aklýný kullanýp bir
daha da ayný hataya düþmemelidir. Kötü bir arkadaþýna gittiðin-
de onu kötü yerlere götüreceði belli ise; yanlýþ yerlere gittiðinde
kayýp gitmeler söz konusuysa artýk buralara gitmek hiç de akýllý-
ca bir hareket deðildir. Görüldüðü gibi mesele tamamen aklî bir
meseledir. Ýnsan da az çok kendini bilir ve bilmelidir de. Aklýný
kullanarak daha önce girdiði günahlara tekrar girmemelidir.

Yukarýdaki hadiste ifade edildiði üzere gerçek mümin, saf (te-

miz kalbli) ve iyi niyetli, hüsn-ü zan sahibi bir insandýr. Ancak bu,
onun aptal olduðunu, aldatýlmaya açýk bir tip olduðunu deðil, te-
miz kalbliliðini gösterir. Ýþte bu saf mümin, ayný zamanda akýllý-

20 Buharî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63; Ebû Dâvud, Edeb, 34.



dýr, iþlerini saðlama alýr. Bütün münasebetlerinde imanýnýn ver-
diði enginliði, müsamahayý, hoþgörüyü, kolaylýðý insanlara göste-
rir ama aldanmaz ve asla aldatmaz.

Ýnananlarýn belki sosyal hayatýnda en çok aldandýklarý nokta-
lardan biri ticari muamelelerdir. Belki inananlar olarak bizler,
imanýn ve iman kardeþliðinin gereði birbirimizi deliler gibi sev-
meliyiz ama ticari münasebetlerimizde birer yabancý gibi bütün
iþlerimizi saðlama almalý, þeytanýn fitlemelerine bütün kapýlarý
kapayacak tarzda hareket etmeliyiz.

Ýnanan insan, aklýný kullanan insandýr. Akýl, dinin çok önemli
bir rüknünü oluþturur. Dinin bütün isteklerinin muhatabý, ancak
ve ancak akýllý insanlardýr. Aklý olmayanýn dini de yoktur. Asgarî
akýl bizi ibadetlere mükellef yaparken bunun bir adým ilerisinde-
ki (IQ’su yüksek) akýl da naslarý doðru anlamamýzý ve Kur’ân ve Sün-
net’in gerçek ve tam muhatablarý olmamýzý saðlar/saðlamalýdýr.
Bu ise Kur’ân ve Sünnet’teki evrenselliði kavrayýp, o evrensellik
içinden kendi devrini görebilme aklýný bize bahþeder. Ýþte gerçek
mümin, bu evrensel akýlla, kendi zamanýnýn akýllý mümini olur ve
yaptýðý iþler de akýllýca olur. Eðer müslüman olarak yanlýþlýkla yap-
týðý bir hata kendisine ve baþkalarýna zarar veriyorsa artýk ayný ha-
tayý bir daha iþlemez. Müslüman, aklýn insan için bir imtihan un-
suru olduðunu da aklýndan hiç çýkarmamalýdýr.

Söz konusu hadisin doðru anlaþýlmasýnýn müslümanýn haya-
týndaki önemini þu iktibas ne güzel ifade ediyor:

“Gelecekte kendi kültürüne uyanmýþ, kendi dünyasýný yine
kendi dünyasýnda arayan aydýnlýk ruhlar, ýþýk ordusu, bu ha-
dis üzerinde tekrar tekrar durup düþünmeli ve bütün iç ve
dýþ siyasetlerini, bu hadisten alýnacak dersler üzerine oturt-
malýdýrlar; o zaman, muvaffakiyete götüren önemli bir yolu
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bulmuþ sayýlýrlar. Yoksa siyasi platformdaki aldanma ve al-
datmalar, hiçbir zaman eksik olmaz ve insanýmýz hep alda-
týlmýþ ve aldanmýþ olur.”21

Ýlk devir hadis alimlerinden Hattâbî, hadisin ihbar siðasýnda
olsa da emir ifade ettiðini, dolayýsýyla Peygamberimiz’in (sallallahu

aleyhi ve sellem), gerek dünya gerek din iþlerinde müslümanýn uya-
nýk, titiz ve kararlý olmasýný, gafleti býrakýp fýtnatla hareket ede-
rek peþ peþe aldanmaya meydan vermemesini emrettiðini söy-
ler.22 Yani hadiste “sokulmaz” buyurulmakla, müminler “sokul-
masýnlar, dikkat etsinler” kastedilmektedir.

Evet mümin, fýtnat, feraset, sezgi, duyuþ ve kavrayýþýyla fark-
lýlýðýný göstermelidir. Zaten bu anlama þekli “mümin, böyledir,
þöyledir” diye gelen bütün hadisler için de geçerli olan bir anla-
ma þeklidir. “Mümin böyledir, þöyledir” derken Allah Rasulü, bi-
ze olmamýz ve yakalamamýz gereken bir hedefi göstermektedir
ayný zamanda... Ýncitmeden, emir cümlelerinin soðukluðunu
hissettirmeden, büyük bir edeple yapýlmaktadýr bu.

Akýllý olmak ne demektir? Gerçek akýllýlar kimlerdir? Gerçek
akýllýlýk nedir? Akýllýca olan iþ hangisidir? sorularý burada zihnimi-
ze gelebilir. Evet herhalde burada aklýn bir vasýta olduðunu söy-
lemeliyiz. Akýl, mükellef olmaya esas teþkil eden, o olmadýðý za-
man müslümanlýðýn da olmadýðý önemli bir vasýtadýr. Herkese
akýl vermiþtir Allah (celle celalühü). Kimine az, kimine çok. Azlýðý ve
çokluðu kullanana göre ya avantaj ya da dezavantaj olabilecek
aklýmýz bizim için ayrý bir imtihandýr. Aklýna tapan, cerbezeyle
kendi gibi baþkalarýný da kandýran veya aklýn kýtlýðýyla en basit
çýkarýmlarý bile yapamayan insanlar, uçlarda gezen insanlardýr.
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Bunun sýrat-ý müstakimi ise hikmettir. Evet, mümin, iki defa kan-
dýrýlmayacak kadar veya aklýný iþletip hatayý ancak bir defa kabul
edecek kadar basiretli bir kafaya sahip olmak zorundadýr.

Allah Rasulü’nün, konuyla alakalý baþka hadisleri de vardýr:

“Mümin, akýllý, zeki, dikkatli ve uyanýk, gerçek karþýsýn-
da haktan ayrýlmayan, hakta sâbit-kadem, acele etmeyen,
ilim sahibi ve (günahlardan kaçýndýðý gibi þüpheli diye bazý helal

þeylerden bile kaçýnan) vera’ sahibi bir insandýr. Münafýk ise,
insanlarý arkadan çekiþtiren, küçük düþüren, kaþ göz hare-
ketleri yaparak insanlarla eðlenen, zalim, geceleyin odun
toplayan insanýn nereden alýp nereye koyduðunu bileme-
diði gibi ne apaçýk haramý ne de þüpheli þeyleri yapmak-
tan çekinmeyen insandýr.”23

“Gerçek mümin varlýða, yaratýlýþýna esas teþkil eden nur
ile bakar.”24

“Müminin ferasetinden sakýnýn, o baktýðý zaman Al-
lah’ýn nuruyla bakar”25

Son hadisler de müminin, aklýn bir üst buudu olan feraset sa-
hibi olduðunu, daha doðrusu olmasý gerektiðini bizlere bildiriyor.
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24 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/165.
25 Tirmizî, Tefsiru sûre (15) 6.



SEMPATÝKTÝR, GEÇÝMLÝDÝR

“Mümin, herkesi sever ve sevilir, herkesle anlaþýr ve
kendisi de baþkalarý tarafýndan sevilir ve anlaþýlýr. Böyle ol-
mayan müminde hayýr yoktur. Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, in-
sanlara en çok faydasý olandýr.”26

Ayný manada, “Mümin gibi ülfet edilen, hemen ýsýnýlýverilen
bir baþka hayýrlý þey bilmiyorum.”27 hadisi de vardýr.

Hadiste müminin vasfýný anlatan anahtar kelime “ülfet”tir.
Ülfet ise, alýþmak, cana yakýn olmak, sevmek, dostluk ve arka-
daþlýk gibi manalara gelir. Bunun gerçekleþtirilmesinin biraz da
insan tabiatýna ve mizacýna baðlý olduðu akla gelebilir. Çünkü
herkes, baþkalarýyla hemen kaynaþamayabilir ama burada mü-
minler olarak bizlere bir hedef çiziliyor ve gerçek müminin, her-
kesle anlaþmasý, herkesi sevmesi ve kendisini de baþkalarýna sev-
dirme gayreti içinde olmasý gerektiðine dikkat çekiliyor. Demek
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ki bu durum bizim iradelerimize býrakýlmýþ. Zaten Ýbn Hal-
dun’un da dediði gibi “Ýnsan, mizacýnýn ve tabiatýnýn çocuðu de-
ðil, alýþkanlýklarýnýn ve itiyatlarýnýn çocuðudur.” Öyleyse mümin-
ler, istedikleri takdirde kendi iradelerine býrakýlan bu meseleyi -
biraz zorlayarak da olsa- çözebilirler.

Evet, gerçek mümin, yýlanlarla, kobralarla bile arkadaþlýk ku-
rabilecek kadar sevgi ve hoþgörü insaný olmalýdýr. Zaten, Allah
(celle celaluhu), Hz. Musa’ya, Firavun’a giderken -ki Firavun, ken-
disinin tanrý olduðunu söyleyen ve gözünü kýrpmadan pek çok
cana kýyabilen bir kobra deðil miydi?- Firavun’a “kavl-i leyyin”le
yani yumuþak söz, yumuþak tavýr ve yumuþak üslupla hareket et-
mesini söylemiyor mu?

Gerçek mümin, itici, anlaþmaya kapalý, aksi ve soðuk bir
tip olamaz. Ýslam böyle bir tipi ideal mümin olarak kabul et-
miyor. Böyle birinin imaný vardýr ancak imanýn tezahürleri on-
da yoktur. Efendimiz’in hayatýna baktýðýmýzda, hayatý boyun-
ca herkese müsamaha ile yaklaþtýðýný ve her kesimden insanla
çok rahat diyaloga geçtiðini görürüz. Siyer kitaplarý bunlarýn
yüzlerce misalleriyle doludur. Devletler planýnda Medine Söz-
leþmesi, toplumlar planýnda Necran’lý Hýristiyanlara Mescidini
açmasý, ferd planýnda bir köleye arkadan gelip gözlerini kapa-
týp onunla latifeleþmesi, bir çocuk olan Enes’le þakalaþmasý
beþerî münasebetlerindeki sýcaklýðýna örnek olarak, deryadan
birer katre olarak hatýrlanabilir.

Hadisin sonunda geçen, “insanlarýn en hayýrlýsý insanlara en
çok faydalý olandýr” cümlesi ise, Ýslam’ýn evrenselliðini hem de
bütün insanlara bir rahmet olduðunu çok açýk bir biçimde göste-
rir. Ýnsan, Allah’ýn en þerefli varlýðý, ona hizmet de elbette alkýþlan-
masý gereken bir durumdur. Hadiste insanlarýn önüne böylesine
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güzel bir hedefin konmasý, herkesi hayra kilitleyecek ve hayrýn,
iyinin, güzelin salih/doðurgan bir daire oluþturmasýna sebep ola-
caktýr. Mesela bir insan, mizacý ve tabiatý itibariyle sevilmeyebi-
lir ama insanlara faydalý olarak baþkalarýnýn sevgisini kazanabilir.

Konuyla alakalý önümüze yakalamamýz gereken hedefleri
içeren baþka hadisler de vardýr:

“Muhakkak mümin, yoldan insanlara eziyet veren bir
þeyi kaldýrmasýnda, birine yol tarifinde, birisine bilmediði
bir kelimeyi (veya tarifi) açýklamasýnda, birine yolculukta
(azýðýndaki) sütünü vermesinde hep sevap kazanýr. Hatta o
kadar ki elbisesinde kurumuþ bir lekeyi silip eliyle kazýma-
sýna varýncaya kadar sevap vardýr.”28

“Mümin serâpâ (baþtan sona) menfaattir. Her yönüyle in-
sana fayda getirir. Birlikte yürürsen sana yararlý olur.
Onunla bir meseleni istiþare etsen sana faydalý fikirler ve-
rir. Onunla ortaklýk kursan (iyi bir ortak olur) faydalanýrsýn.
Hasýlý onun her iþi faydadýr.”29

“Mümin, koku satan kimse gibidir, yanýnda oturduðun-
da güzel kokusundan istifade edersin, beraber yürüsen yi-
ne istifade edersin...”30

“Mümin, hurma aðacý gibidir, ondan aldýðýn her þey sa-
na fayda verir.”31
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28 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/157.
29 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/143.
30 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/147.
31 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/147.



“Müminin hali arýya benzer. Arý yediði zaman tayyibini
(çiçeðin özünü) yer. Býraktýðý (dýþkýsý) da tayyib (temiz bal)dýr.
Çürük bir dala bile konsa onu kýrmaz, ona zarar vermez.
Müminin hali altýn parçasýna da benzer. Az nefhedip,
üfleyip (tüf tüf edip) ovaladýn mý hemen parlar. Tartýldýðýnda
ise bu onun gramajýndan bir þey eksiltmez.”32
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GÜNAHLARA KARÞI TAVIRLIDIR

“Þüphesiz ki Allah kýskanýr. Mümin de kýskanýr. Allah’ýn
kýskanmasý, haram kýldýðý þeyi kulunun iþlemesinden do-
layýdýr.”33

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), pek çok defa Allah’ýn ve
müminin kýskandýðýný ifade buyurmuþlardýr.34

Gayret, özellikle namusa halel verecek bir günahýn iþlenme-
sinden dolayý kýskanmak manasýnadýr. Biz, birilerini kýskanýr ve
onu koruma altýna alýrýz. Ayný sýfat Allah (celle celalühü) için kulla-
nýldýðýnda ise daha dikkatli olmamýz ve doðru anlamamýz gerek-
mektedir. Allah, -bizim eksikliklerimizden olan- anladýðýmýz ma-
nadaki kýskançlýktan münezzeh ve müberradýr. Bize bakan yö-
nüyle –bazen- kýskançlýk bizim için bir eksiklik olur ancak Allah’a
bakan yönüyle o, Allah’ýn kullarýna merhametini ve onlarýn mut-
luluðunu istemesini ifade eder.
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Allah’ýn kýskançlýðý, haramlarýn, günahlarýn iþlenmesinden
dolayý, rahmeti gazabýný geçtiðinden mümin kulunu kýskanýp,
onu sakýnmasý, onun günahlara girmesine razý olmamasý mana-
sýndadýr. Allah, kulunun günah iþlemesine razý deðildir. Müminin
de günahlara karþý bir tavrýnýn olmasý gerekir. O, günahlar karþý-
sýnda irkilir. Sonra da giderebiliyorsa eliyle, yoksa diliyle, o da
mümkün deðilse kalben rahatsýzlýðýný ortaya koyarak günahlara
karþý tavrýný belirler. Ve bilir ki, Rabbi, kulunun günahlara girip
manen düþmesine razý deðildir. Çünkü Allah, kulunun iyiliðini is-
ter, kötülüðünü deðil. Mümin bilir ki, her günah içinden küfre gi-
den bir yol vardýr. Günah onun sonsuz mutluluðunun önünde en
büyük engeldir.

Allah’ýn koyduðu haramlar bizim için birer sýnýrdýr ve bu sý-
nýrlarý Allah bizim için koymuþtur. Sýnýrlarýn çiðnenmesine Allah
razý deðildir. Bize önceden söylenen bu sýnýrlarý aþtýðýmýz zaman,
Allah’ýn gazabýný kendimize davet etmiþ oluruz. O yüzden de-
vamlý canlýlýðýmýzý korumalý, sýnýrlara (haramlara) yaklaþmamalý ve
sýrat-ý müstakimden ayrýlmamalýyýz. Bunu elde etmenin yolu da
ribat, yani cemaatten ayrýlmamadýr.
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HER HALÝ HAYIRDIR

“Müminin her hali hayýrdýr. Gözünün önünde bir nefis
ölür gider de o yine Allah’a (celle celalühü) hamdeder.”35

Bir gün Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ölmek üzere
olan bir kýz torunu getirilir. Rasulullah onu alýp baðrýna basar.
Sonra ellerini üzerine koyar. Rasulullah’ýn gözünün önünde ço-
cuk vefat eder. Bunun üzerine Ümmü Eymen kendini tutamayýp
aðlayýnca Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona “Niye aðlýyor-
sun?” derler. O da, “Benim aðlamam ne ola ki Allah’ýn Rasulü
aðlýyor.” deyince Peygamberimiz, “Ben aðlýyor deðilim, bu göz-
yaþlarý rahmetin, þefkatin bir tezahürüdür” buyurdular ve ardýn-
dan yukarýdaki hadis mübarek dudaklarýndan döküldü:

“Müminin her hali hayýrdýr. Gözünün önünde bir nefis ölür
gider de o yine Allah’a (celle celalühü) hamdeder.”

Ýman, müminin imdadýna hayatýn her karesinde yetiþir. Dün-
ya ve hadiseler her gün ayrý bir tecelli ile bize bazen mütebessim
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bazen de sert esen rüzgarlar gibidirler. Bazen belalar (imtihanlar)

saðanak saðanak iner üstümüze, bazen de rahmet esintileri his-
sedilir bolluk, bereket ve huzur þeklinde. Ýþte mümini diðer in-
sanlardan ayýran fark, hayatýn her karesinde onun imdadýna ye-
tiþen ve hadiseleri doðru yorumlamasýný saðlayan bir imana sa-
hip olmasýdýr.

Allah Rasulü ki, hassaslardan hassas ve seçme bir insan; na-
maz kýlarken, bir çocuk aðlamasý duyunca, annesinin çocuðu
için duyduðu endiþeden iki büklüm olup, gözümün nuru dediði
namazýný geçiþtiriverecek kadar þefkat ve merhamet insaný. Ýþte
bu insanýn gözünün önünde bir yavrucuk vefat ediyor. Düþünün
bir kere bu kadar merhametli, hassas bir insanýn bundan etkilen-
mesini! Bu bizim tasavvurlarýmýzý aþar. Tam bu noktada Allah’a
hamdedebilme, þükrü gerektiren bir nimettir. Allah Rasulü de bu
hadise karþýsýnda hemen þükrediyorlar ve evlat sevgisinde ifrat
yaþayanlara bir ders mahiyetinde, yukarýdaki mübarek sözlerini
söylüyorlar.

Evet, günümüzde, pek çok insan evladýyla imtihana çekiliyor.
Oysaki evlat, Allah’ýn bir vergisi ve salih biri olarak yetiþtirmemiz
için bize verilmiþ bir emanettir. Vefatýnda da Allah’a dönüp,
“alan da Sensin veren de Sen” diyebilecek þekilde kendimizi ha-
zýrlamak, ölmeden evvel, nefislerimizdeki isyan nüvesini öldür-
mek ve her zaman Allah’a teþekkür hisleriyle dopdolu hamdede-
bilmek, mümin olmanýn gereðidir.

Çocuk sevgisinde dengeli olmayý Allah Rasulü’nden öðreniyo-
ruz. Hz. Enes, Rasulullah (aleyhissalatu vesselam)’ý ailesine karþý
insanlarýn en þefkatlisi olarak tavsif eder ve der ki:
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Ailesine karþý Hz. Peygamber (aleyhissalâtü vesselam)’dan da-
ha þefkatli hiç kimseyi görmedim. Oðlu Ýbrahim’in Medi-
ne’nin bir kenarýnda oturan süt annesi vardý. Süt annenin
kocasý bir demirci idi. Beraberinde biz de olduðumuz halde
Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) oraya (çocuðu sýk
sýk görmeye) giderdi. Varýnca demircinin izhîrle dumanlan-
dýrýlmýþ evine girer, çocuðu kucaklar öper, koklar, bir müd-
det sonra dönerdi.

Efendimiz’in torunlarýný öptüðüne, onlarla oynadýðýna dair
pek çok rivayet vardýr. Ancak biz þimdi Efendimiz’in bu husus-
taki dengesini göstermek açýsýndan baþka bir hadisini naklet-
mek istiyoruz: Havle binti Hakîm (radýyallahu anhâ) anlatýyor: Bir
gün Rasulullah (aleyhissalatü vesselam) kýzý Fatýma (radýyallahu

anhâ)’nýn iki oðlundan birini kucaklamýþ olduðu halde evden çýk-
tý ve þöyle diyordu:

“Siz var ya, sizin yüzünüzden (ebeveyniniz) cimriliðe, kor-
kaklýða ve cehalete düþüyorlar. Ve siz Allah’ýn reyhanýndan-
sýnýz.”36

Allah Rasulü çocuklarý sevip öpmesine ve onlara þefkatle yak-
laþýlmasýný söylemesine raðmen onlarýn birer imtihan olduðunu
bu hadiste ne güzel ifade ediyorlar! Evet, bu hadise göre anne-
babalar çocuklarý yüzünden:

1) Onlarýn geleceklerini düþünüyoruz diye cimrileþebilir, ver-
meleri gereken zekat, sadaka gibi hayýrlardan uzaklaþabilirler;

2) Çocuklarýna o kadar baðlanabilirler ki bundan dolayý ciha-
da çýkmaktan, uzak memleketlere Allah’ý anlatmaya gitmekten
uzak durabilirler;
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3) Çocuklarý onlarý o kadar meþgul eder ki, bundan dolayý
kendilerini yetiþtirip devrin Müslümanlardan istediði ilmi seviye-
yi yakalayamazlar.

Her þeyde istikameti yakalamak; iþte gerçek Müslümanlýk...
Her gün namazlarýmýzda bunu kýrk defa Allah bize istetmiyor
mu? “Ýhdinassýratamüstakim – Allah’ým bizi doðru yola, Sana
doðru varan yola ilet.” (Fâtiha, 1/6)
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AZ YER AZ ÝÇER

“Mümin, bir mideye yer, kafir ise yedi mideye yer.”37

Bu konuda: “Mümin, bir mideye içer, kafir ise yedi mideye
içer”38 þeklinde farklý bir rivayet de vardýr.

Müminin, Allah ve insan anlayýþý, onun bütün hayatýný deðiþtirir.
Onun idealleri, hedefleri vardýr. Kâinatýn yaratýcýsý, insaný, bir imti-
han yeri olan bu dünyaya göndermiþ ve buradaki yolculuðu bitince
onu ahiret denen yere, yani asýl evine çaðýracaktýr. Dolayýsýyla mü-
min, önceliklerini iyi tespit etmelidir. Bu çerçeveden baktýðýmýzda,
gerçek mümin, midesinin altýnda ezilip kalan bir insan deðildir, di-
yebiliriz. Hadiste geçen “yedi mide” tabiri, çokluktan kinayedir.

Kafir, nefsinin istek ve arzularýna tapar adeta. Çünkü onlarla
sarhoþ olmakta ve bir lahza da olsa gayesizliðin, yok olmanýn sý-
kýntýlarýný böylece unutmaktadýr. Mümin ise hedefi belli ve ide-
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alleri olan insandýr. Yemek ise, hedefine giderken ona yardýmcý
olacak bir vesiledir sadece. Vesileye vesileliði kadar deðer verir
ve yoluna devam eder. Fazla yemenin zemmedildiði/yerildiði
pek çok hadis vardýr. “Ýnsanoðlunun doldurduðu en þerli kabýn
mide olduðunu”39 buyurur Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir
baþka hadislerinde. Ayný zamanda midelerine hakim olanlar dil-
lerine ve bellerine daha rahat hakim olurlar. Verimli ve saðlýklý
bir hayat yaþar, zamaný çok iyi deðerlendirirler.

“Bazýlarý, az yemenin cesede zarar verdiðinden bahsederler. An-
cak Ýslam’da insanýn ruhi yönünün inkiþafýna giden yollar açýk oldu-
ðu gibi bedenini de veli yapmanýn yollarý açýktýr. Nasýl ki Miraç ha-
disesinde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bedeniyle yüce alemleri
gezdi ve Allah’a mülaki oldu aynen öyle de geride kalan müminle-
re de ruhlarý gibi bedenlerini de bir nevi velayete çýkarmalarý imka-
ný verilmiþtir.”40 Bu da ancak az yemekle mümkündür. Vücudun te-
mel ihtiyacýný ve insaný ayaða kaldýracak kadarýný almak zaten farz-
dýr. Ama mideyi týka basa doldurmak da haramdýr.

Ýbn Büceyr (radýyallahu anh) anlatýyor: Bir gün Peygamber Efen-
dimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) çok acýkmýþ, (yiyecek bir þey bu-

lamadýðýndan) bir taþ alýp karnýna koymuþ, sonra þöyle buyur-
muþtu:

-“Dikkat ediniz! Nice nefisler vardýr ki dünyada yiyip nimetler
içinde yüzerlerken kýyamet günü aç ve çýplak kalacaklar! Ýyi
dinleyiniz! Nefislerine iyilik yapan pek çoklarý, gerçekte nefisle-
rine ihanet etmektedirler. Kulak veriniz! Öz canlarýný hakir gö-
ren birçoklarý da aslýnda kendilerine iyilik yapmaktadýrlar."41
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Hz. Âiþe'nin (radýyallahu anhâ) toklukla alâkalý sözleri þöy-
ledir:

"Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in vefatýndan sonra,
bu ümmet arasýnda görülen ilk belâ tokluktur. Müslüman-
larýn karýnlarý doyup bedenleri semizleþince gönülleri za-
yýflayýp þehvetleri azgýnlaþtý."
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SORUMLULUÐUNUN ÞUURUNDADIR

“Her biriniz râî (çoban) ve hepiniz elinizin altýndakinden
sorumlusunuz: Devlet reisi bir râî ve elinin altýndakilerden
sorumludur. Her fert, ehl ü ýyâlinin râîsidir ve raiyetinden
mesuldür. Kadýn, beyinin hânesinin râîsi ve gözetiminde
olan þeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malýnýn
râîsi ve elinin altýndakilerden mesuldür. Her birerleriniz râî
ve her birerleriniz raiyetinden sorumludur.”42

Müminin mesuliyet insaný olduðunu çok veciz bir biçimde
ifade eden bu hadisin þerhini, Sonsuz Nur’dan aynen iktibas edi-
yoruz:

“Râî, herhangi bir þeyi görüp-gözeten, koruyup-kollayan ma-
nasýna gelir. Çobana "râi” denmesi de, kendine emânet edilen
hayvanlarý en emin, en müsait yerlerde otlatmasý, onlarý kurda-
kuþa kaptýrmamasý herhangi bir þeye maruz kaldýklarýnda onlar-
la içten alâkadâr olmasý, bu kudsî vazifeyi îfa ederken de fýtrî saf-

55

42 Buharî, Cuma, 11.



vetiyle, her zaman hasis ihtiraslardan uzak kalabilmesi ve sürü-
süne karþý duyduðu derin þefkat, beslediði engin merhamet his-
siyle, onlarýn elemleriyle müteellim, lezzetleriyle de mütelezziz
olmasý gibi önemli hususlardan ötürüdür.

Ve iþte bir manâda devlet reisi ile teb’a arasýnda da böyle bir
münâsebet söz konusudur. Devlet reisi ve derecesine göre deðiþik
dâirelerdeki onun temsilcileri, ellerinin altýndakilerini görüp gözet-
mek, onlarýn elem ve lezzetlerini paylaþmak, onlara mutlu gelecek-
ler hazýrlamak ve onlarýn sýkýntýlarýný göðüslemekle sorumludurlar.

Hâne reisi ile aile fertleri arasýnda da ayný münasebet bahis
mevzûudur. Hâne reisi nafaka, elbise ve onlarý uygun bir yerde
iskân etme gibi hususlarda birinci derecede sorumlu olduðu gibi
ta’lim, terbiye, hüsn-ü muâþeret, dünya ve ukba saadetini te-
min gibi meselelerde de sorumludur.

Ayný durum, kadýnýn kocasýyla olan münâsebetlerinde de geçer-
lidir; kadýn evinin iþlerini tedvirde, kocasýnýn malýný, ýrz ve nâmusu-
nu muhâfazada, sürüsünden mesul bir çoban gibi sorumludur.

Hizmetkârýn, efendisinin malýný, mülkünü; evlâdýn, babanýn
servet, þeref ve haysiyetini koruyup kollamadaki durumlarý, hep
bu "râî" ve "raiyye” mülâhazasýyla alâkalýdýr. Denilebilir ki, din
nazarýnda râî ve mer’î olmadýk hiçbir mükellef yoktur. Bir yö-
nüyle herkes týpký bir çoban, diðer yönüyle de güdülen raiyye
mesâbesindedir. Hatta bir râi için güdülecek herhangi bir raiyye
olmasa bile o yine sorumludur. Evet, herkes kendi nefsini, aklýný
ve bütün duygularýný, bütün uzuvlarýný birer emanet gibi koru-
yup kollama mecburiyetindedir.

Ýslâm, bildiðimiz bütün sistemler ve dinler içinde, devlet rei-
sinden, evlerimizde çalýþan hizmetçilere kadar, hem de, henüz
demokrasi rüyalarýnýn görülmediði bir dönemde, herkesin so-
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rumluluðunu en ince teferruatýna kadar belirleyip ilân eden biri-
cik hayat nizamýdýr ve bu mevzûda ona rakip bir baþka sistem
göstermek de mümkün deðildir.

Allah Resûlü (s.a.s.) “devlet reisi mesuldür” der, onun so-
rumluluðunu, sorumluluk sýnýrlarýný, vazife ve mükellefiyetle-
rini bir bir sýralar; kadýn ve erkeðin mesuliyetlerini hatýrlatýr ve
ayrý ayrý sahalarda, her ikisine de belli sorumluluklar yükler;
babanýn evlâda, evlâdýn babaya karþý mesuliyetlerinden söz
eder ve her iki tarafýn da hak ve mükellefiyetlerine dikkat çe-
ker; hatta, bu mevzûda, dünyadaki geliþmeler nazar-ý itibara
alýnacak olursa, çok erken sayýlabilecek bir dönemde, hizmet-
çi ve iþçilerin hak ve mesuliyetlerinden bahisler açarak, beþer
tarihindeki içtimaî çalkantýlardan çok önce sosyal bir proble-
me çözüm teklif eder.

Ýþte size, devlet reisi ve teb’anýn karþýlýklý haklarýndan -ki, ço-
ðu Ahkâm-ý Sultaniyelerde beyan edilmiþtir- evlâd ve ana-baba
haklarýna, ondan karý-koca ve iþçi-iþveren haklarýna kadar, fýkýh
kitaplarýnda, ahlâk ve terbiye risalelerinde, içtimâiyat ve hukuk
eserlerinde; oldukça hacimli birer yer iþgal eden onca meselenin
üç-beþ kelime ile peygamberâne bir ifadesi daha..!”43

Konuyla ilgili þu tarihi vak’a ne ibret vericidir!

Ebû Osman en-Nehdî anlatýyor: "Ömer (radýyallahu anh) Benî

Esed kabilesinden bir adamý bir iþe memûr etmiþti. Adam

memûriyetini belirten belgeyi almak üzere Hz. Ömer'in huzu-

runa çýktý. O sýrada çocuklarýndan biri Ömer'in yanýna geldi.

Ömer çocuðunu öptü. O zât: 
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Ey Mü'minlerin Emîri! Sen bunu öpüyor musun? Vallahi öm-
rümde çocuk öpmedim, dedi. Hz. Ömer:

- Öyleyse vallahi senin halka karþý da merhametin azdýr, tâyin
emrimizi geri ver. Bundan böyle benim memurum olamazsýn,
dedi. Adam da tâyin emrini iâde etti."44

Ayný hâdise ile ilgili olarak Muhammed b. Sellâm'ýn rivâyetin-
de farklý þu ifadelere rastlýyoruz: ".. Hz. Ömer o adama:

-Senin kalbinden merhamet çekilmiþse benim günahým ne?
Allah ancak merhametli kullarýna rahmet eder. Sen çocuðuna
þefkat göstermiyorsun, halka nasýl merhamet edeceksin? dedi
ve onu iþinden azletti.
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KARDEÞLERÝNE DÜÞKÜNDÜR

“Mümin, kardeþine düþkündür.”45

Cafer b. Ebî Tâlib, Mûte savaþýnda þehid olunca Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) üzüldüler, belki gözyaþý döktüler ama
amcasýnýn oðlunun þehit oluþunu sabýrla karþýladýlar ve dudak-
larýndan yukarýdaki sözü döküldü.46

Peygamberimiz haddizatýnda herkese düþkün, herkesin
derdiyle dertlenen müstesna bir insandý. Cafer b. Ebî Tâlib’in
þehit olduðu haberi gelince de herhalde üzüntülerini gören
sahâbeye üzüntüsünün sebebini açýklarken ayný zamanda ide-
al müminde olmasý gereken bir duyarlýlýðý etrafýndakilere, do-
layýsýyla da biz ümmetine iþaret buyuruyorlardý.
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Burada Efendimiz’e uymada ve O’na arkadaþlýk yapmada,
bu güzide sahâbi topluluðunun birbirine olan düþkünlüðünü
de hatýrlamalýyýz. Ýslam, yeryüzünde sahâbe topluluðuyla, Ýsla-
mi hakikatleri yaþamanýn en iyi örneðini görmüþtür. Onlarý
sahâbe yapan dinamikler aslýnda kendilerine verilen isimden
de belliydi. Birbiriyle ülfet edip dost olan, arkadaþlýðý en iyi þe-
kilde gösteren, serkeþliði býrakýp itaatin sihirli gücüne inanan
bu insanlar, birbirlerine çok düþkün insanlardý. Ve bir tarih yaz-
dýlar. Ýnsanlýk tarihinde birbirlerini bu kadar seven ve bu sevgi-
leri destanlaþan baþka bir topluluk yoktur. Ölürken bile içece-
ði bir yudum suyu diðer arkadaþýna uzatacak, dini için hicret
eden muhacir kardeþine bütün varlýðýnýn yarýsýný verebilecek
kadar birbirine düþkün bu insanlarýn kahramanlýklarý ciltlere
sýðmayacak kadar çoktur. El-Ýstiab’lar, Üsdü’l-Ðâbe’ler, El-
Ýsâbe’ler, Hayatu’s-Sahabe’ler ve Sonsuz Nur’lar hep bu desta-
ný anlatýrlar bize.

Kardeþliðe vurgu yapan pek çok hadis vardýr. Burada bir ka-
çýný zikredelim:

“Müslüman müslümanýn kardeþidir; bir müslüman di-

ðer bir müslümanla karþýlaþtýðý zaman kardeþinin verdiði

selama ayný kelimelerle veya daha güzel bir þekilde kar-

þýlýk verir, nasihat istediðinde ona nasihat eder, düþman-

larýna karþý yardým istediðinde ona yardým eder, doðru

yolun tarifini isterse ona kolaylýk gösterir ve tarif eder,

düþmanlarýna karþý güç (maddi destek) borç istese ödünç
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verir, ancak bu istediði müslümanýn aleyhine olacaksa

ödünç vermez, (müslüman müslüman kardeþine ödünç verme

hususunda o kadar hâhiþkârdýr ki hatta) kardeþi ondan Cen-

net’ini ödünç istese onu bile verir.47”48
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HAYATIN ÝÇÝNDEDÝR

“Ýnsanlarýn içine karýþýp onlarýn eziyetlerine katlanan mü-
min, insanlarýn içine karýþmayýp, (birlikte yaþamanýn getirdiði) ezi-
yetlerine katlanmayan insandan daha hayýrlýdýr.”49 

Bu hadis öncelikle müslümanýn medenî ve sosyal olduðunu
öne çýkarýyor, diyebiliriz. Buna göre Müslüman, hayatýn içinde-
dir. Bir köþeye çekilip kendi hayatýný yaþayan, baþkalarýnýn prob-
lemlerini algýlamayan, diðer insanlarýn hem dünya hem de ahi-
ret saadetlerini düþünmeyen bir müslümana kamil manada müs-
lüman denemez. Hadis, insanlarýn içine karýþýldýðýnda onlardan
eziyetin geleceðini peþinen söylüyor. Buna katlanma ise sabýr ile
olur.

Sabrýn en büyüðü, insanlara karþý gösterilen sabýr olsa gerek.
Ýnsanlardan gelen eziyetler, farklý farklýdýr. Ýnsan olarak tabiatýmý-
zýn icabý alýþkanlýklarýmýz, itiyatlarýmýz olabilir. Her insan ayrý bir
fýtratta ve yaratýlýþta olduðundan mizacýmýzýn uymadýðý insanlara
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karþý sabretmek bize zor gelebilir. Ama bundan daha zoru, özel
manada bize eziyet veren ve bizim karþýmýza hep imtihan yað-
dýran bazý insanlardýr. Hasýlý, uzak-yakýn bütün dairelerde insan-
lardan bazýlarý bizim için birer imtihandýr. Hassasiyetimize göre
eziyetlerin derecesi de deðiþecektir. Tabii bu arada bizim de
baþkalarý için bir eziyet ve imtihan sebebi olabileceðimiz unu-
tulmamalý.

Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem), bir dualarýnda Allah’tan (cel-

le celalühü) üç istekte bulunuyor. Ýki isteði kabul ediliyor ama “Üm-
metim arasýnda ihtilaf u tefrika olmasýn Allah’ým!” duasý kabul ol-
muyor. Çünkü ihtilaf u tefrika, bizim iradelerimizle aþýlacak bir me-
seledir. Dolayýsýyla imtihanýmýza esas teþkil eden iradelerimizi kul-
lanýp insanlarla güzel geçinecek ve aramýzdaki problemleri aþma-
nýn yollarýný arayacaðýz, aramakla vazifeliyiz. Nitekim Kur’ân da,
“Biz bazýnýzý bazýnýzla imtihan ettik.”50 buyuruyor. Ýnsan olmanýn
gereði tabiatýmýza yerleþtirilen akýl, öfke, þehvet gibi kuvveler/me-
kanizmalar ifrat-tefritlerini yaþayacak ve bu da toplumda gerilimler
ve sýkýntýlar meydana getirecektir. Ýstikametin inatla temsilcisi bir
topluluk yýlmadan, yorulmadan bütün bu eziyetlere katlanacak ki
o topluma paratoner olabilsinler. Evet, gerçek mümin, kobralarla
bile iyi geçinebilen insandýr.

Bu hadisin yanýnda þu hadisi de zikretmek ve aralarýnda
görülen zahirdeki çeliþkiyi açýklamak gerekir:

“Þu zaman yakýndýr ki, kiþinin en hayýrlý malý, koyunu
olacak ve o, koyunun peþine takýlýp daðdaki geçitleri ve
yaðmur düþen yerleri takip edecek. Böylece dinini fitneler-
den kaçýrmýþ olacak.”51
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Ýnsanlarýn arasýna karýþmayý teþvik eden hadisin genel, inziva-
yý öngören hadisin ise özel bir þahsa ve zamana yani fitne zama-
nýna has olduðu yorumu hadisler arasýndaki çeliþkiyi giderir. Ba-
zý tipler vardýr ki onlarýn bir köþeye çekilmeleri kendileri açýsýn-
dan daha hayýrlýdýr. Mekke döneminde Efendimiz’e gelip,
Kâbe’de müslüman olduðunu açýktan ilan eden Ebu Zer, fena
halde dövülmüþtü. Allah Rasulü ona, “sen þimdi köyüne git” bu-
yurmuþlardý. Her devrin kendine göre bir hizmeti vardýr. Ancak
genel manada Müslümanlar hayatýn içindedirler. Hayatý bütü-
nüyle kucaklar ve ona kendi deðerlerini vererek zenginleþtirirler.
Eðer kendilerini toplumdan tecrit ederlerse elmas kýymetindeki
deðerlerini o topluma nasýl taþýyabilirler?

Netice itibariyle asýl olan, hayatýn içinde, insanlarla beraber,
uyumlu, sabýrlý ve hep iyiliðin yayýlmasý için aktif olmaktýr. Özel
durumlarda ve bazý þahýslar için bir köþeye çekilme de ârýzî bir
durumdur.
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ÝYÝLÝK ONU SEVÝNDÝRÝR KÖTÜLÜK ÜZER

“Yaptýðý iyilik, kendisini sevindiren, kötülük de kendisi-
ni üzen kiþi gerçek mümindir.”52

Bu konuda, “Ýþlediði günahtan dolayý ürperen ve titreyen,
yaptýðý bir iyilik ve sevaptan dolayý da cennete girme ümidini
duyan kimse gerçek mümindir.”53 hadisi de vardýr. Yapýlan bir
iyiliðin, içte bir ferahlýk hasýl etmesi, bir rahatlýk hissinin duyul-
masý, imanýn alametlerinden, tezahürlerindendir. Harama bakýþ,
harama dokunuþ, harama gidiþ de insanýn içinde bir burkuntu,
bir yüz kýzarmasýna yol açýyor veya derinlerde bir ah çektiriyor,
bir piþmanlýða sebep oluyorsa, bu, o kiþide imanýn varlýðýna bir
iþarettir, Peygamberimiz’in beyanlarý içinde.

Din, sevap-günah demektir ve haram-helallerden ibarettir bir
manada. Müminin iþlediði her sevap, gönlüne inþirah verir, yolu-
na su serper, onu hafifleþtirir adeta. Ýþlediði her günah da zift gi-
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bi çöker içine, aðýrlaþtýrýr vücudunu, çeker aþaðýlara doðru, dün-
yevileþtirir onu. Bunlar ancak yaþanarak anlaþýlabilecek hâlî me-
selelerdendir, yoksa ilmî olarak bilinebilecek meselelerden de-
ðildir. Ancak bütün bütün de ilme kapalý deðildirler.

Allah Rasulü, bir kutsî hadiste (Manasý Allah’tan, lafzý ise Peygambe-

rimiz’e ait hadis) “Harama bakýþ, þeytanýn zehirli oklarýndan bir ok-
tur. Kim onu Benden korktuðu için terk ederse, o haramý terk et-
menin bir karþýlýðý olarak onu, tadýný kalbinde bulacaðý bir ima-
na çeviririm.”54 buyururlar. Ýnsan, sevap ve günahlar karþýsýnda
bu duygularý hissetmesinin derecesine göre, imanýnýn kuvvetini
ve zaafýný ölçebilir. Eðer bir insan haramlar karþýsýnda ürpermi-
yorsa, onun imaný kaybolma tehlikesiyle karþý karþýyadýr artýk. Ýlk
peygamberlere atfedilen “Utanmýyorsan dilediðini yap!” sözü de
bu meyanda hatýrlanabilir.

Bir sahabi, “Ey Allah’ýn Rasulü, ben mümin (gerçekten Allah’a

inanmýþ) olduðumu nasýl bilebilirim?” diye sorar. Allah Rasulü (sal-

lallahu aleyhi ve sellem) de buyururlar: “Ümmetimden hiçbir kul
yoktur ki, bir iyiliðin iyilik olduðunu ve onu yaptýðýnda Allah’ýn
ona sevap vereceðini bilerek bir iyilik yapsýn; bir günahýn (kötülü-

ðün) da günah olduðunu bilerek günah iþlemesin, (þayet günah iþler-

se) günahlarý da ancak Allah’ýn baðýþlayacaðýný bilerek günahýn-
dan dolayý Allah’tan baðýþlanma dilesin de mümin olmasýn, bu
mümkün deðil. Ýþte o ancak mümindir.”55
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DÜNYA-AHÝRET DENGESÝNÝ KURMUÞTUR

“Himmeti en büyük insan, hem dünya hem de ahiret iþ-
lerine gerekli ihtimamý gösteren mümindir.”56

Mümin, denge insanýdýr. Ýfrat ve tefritlerin içinde her gün is-
tikamet avcýlýðýna çýkar o. Zaten Allah (celle celalühü) her gün ku-
luna kýrk defa “Bizi sýrat-ý müstakime hidayet eyle Allah’ým”57

dedirtmiyor mu? Pek çok ayet ve hadis, mümini ahirete yönlen-
diriyor, dünyanýn bir geçit yeri, bir dinlenmelik durak olduðunu,
dünyanýn hevesatýmýza bakan yönü itibariyle ona çok önem ve-
rilmemesini tavsiye ediyor.

Bunlar bizi dünyadan dýþlýyor gibi algýlanabilir. Oysa ki baþka
ayet ve hadisler de insanlarýn içine karýþmamýzý, tüccarýn kazan-
cýnýn en helal kazançlardan biri olduðunu, ahiretin dünyadan
kazanýlacaðýný söylüyor.
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Öyleyse gerçek mümin, bu noktada dengeyi yakalayabilen
insandýr. Buradaki sihirli formül, hem dünya iþlerine hem de ahi-
ret iþlerine gerekli ihtimamý göstermek olmalýdýr. Farklý gibi görü-
len ayet ve hadislerin arasýný, “dünyayý kesben deðil, kalben terk
etmek” sözünde ifadesini bulan bakýþ açýsýyla telif edebiliriz. Ya-
ni dünyada Karun kadar zengin olabiliriz (ki, onun servetinin sadece

anahtarlarýný kýrk deve taþýyordu) ancak onun gibi “bütün bunlarý ben
kendi ilmimle kazandým” deyip servetin fakirler üzerindeki hak-
kýný gasbetmek, zekat ve sadakalardan yüz çevirip malýn altýnda
ezilip kalmamak gerekir.

Burada Bediüzzaman Hazretlerinin, dünyanýn üç yüzünün
olduðu (Allah’ýn isimlerine bakan yüzü, ahiretin tarlasý olmasý yönü ve dünya-

nýn kendine yani bizim hevesatýmýza bakan yüzü) þeklindeki enfes yaklaþý-
mý hatýrlanabilir. Buna göre dünya, Allah’ýn isimlerinin aynasý ol-
masý, bize her an O’nu hatýrlatmasý ve ahiretin tarlasý olup ahi-
reti bu dünyada yaptýðýmýz amellerimizle kazanacak olmamýz
açýsýndan çok önemli bir yerdir. Ancak heveslerimize bakan yö-
nüyle onun altýnda kalýp ezilmemiz de iþte bu dünyanýn bizim
için tuzak olan yanýdýr.

Müslümanlar, Ýslam’ý bir bütün olarak aldýklarýnda ve anladýkla-
rýnda gerçek kulluklarýný yapabileceklerdir. Ýslam, eksik anlaþýldýðýn-
da, içinde her türlü inhiraf ve hurafe dal budak salabilecek bir hal
alýr. Ayný zamanda Ýslam, mükemmel olarak ve bir bütün halinde
anlaþýldýðýnda insanlýðýn hem dünyada hem de ahirette kurtuluþu-
na bir vesile olacaktýr. Mümin, dünyayý kendi düþünce dünyasýna
göre þekillendiremeyip, hayatýn her karesinde, sokaðýndan sinema-
sýna, giydiði kýyafetinden evinin dizaynýna kadar her alanda kendi
olarak deðil de kendine yabancý düþüncelerin ürettiði bir dünyada
yaþamaya devam ederse, birkaç zaman sonra kendi özgün düþün-
cesini de kaybedecektir.
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Burada þu ayeti hatýrlamadan geçemeyiz:

“Allah’ýn sana verdiðinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yur-
dunu iste, ama dünyadan da nasibini unutma…”58

“Kur’ân’dan Ýdrake Yansýyanlar” kitabýndan bu ayetin tefsirini
konumuza ýþýk tutmasý açýsýndan aynen iktibas etmek istiyoruz59:

Burada “vebtaði” fiili, talepten içeri bir talep manasýna gelir
ki, Allah’ýn insana ihsan ettiði akýl, kalb, his, þuur, idrak, sýhhat,
mal-menal, çoluk-çocuk vs. hatta bi’l-kuvve, bi’l-istidat (potansiyel

olarak) verdiði þeylerle ahiret yurdunu talepler ötesi bir taleple is-
te, dile demektir. Ardýndan “dünyadan da nasibini unutma.” di-
yerek meseleyi dengelemektedir. Evet yarýnlar ve yarýnlardan
sonrasý sürekli takibe alýnacak, dünyaya ait þeyler de katiyen
unutulmayacaktýr. Bunun ötesinde ayete baþka bir mana verile-
cek olursa yani baþta iþaret ettiðimiz gibi, ayetin sadece bu ikin-
ci kýsmýný ele alýp, milleti dünya ehli olmaya, dünyayý hayatýn
yörüngesi ve gayesi haline getirmeye çaðrýlýrsa, çok ciddi bir yan-
lýþýn içine düþülmüþ olur. Zira böyle bir anlayýþ ve böyle bir ma-
na; “Allah müminlerden mallarýný ve canlarýný kendilerine (verile-

cek) cennet karþýlýðýnda satýn almýþtýr”60 ayeti ile çeliþir. Bu defa
da Kur’ân birbirine zýt, birbirini nakzeden ayetleri muhtevi bir
kitap haline getirilmiþ olur.

Ayete bir deðiþik açýdan þöyle de yaklaþýlabilir: Dünyaya,
dünyanýn kýymeti kadar, ahirete de ahiretin deðeri kadar tâlip
olun. Bu da bir esas olabilir. Öyleyse Kur’ân bu ayetiyle insa-
nýn eline bir ölçü veriyor ve onu bu ölçüyü deðerlendirmeye
çaðýrýyor.
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Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i þeriflerinde;
“Benim dünya ile ne alakam olabilir ki? Ben dünyada bir yol-
cu gibiyim ki o, bir aðacýn altýnda muvakkaten gölgelenir, son-
ra da yürür yoluna gider ve orasýný terk eder”61 buyurur. Dik-
kat ederseniz burada dünyanýn bütün bütün terki söz konusu
olmadýðý gibi, onu her þey kabul etme de bahismevzuu deðil-
dir. Bunu teyiden Nebiler Serveri, bir baþka hadiste; “Dünya-
nýn Allah katýnda, sinek kanadý kadar deðeri olsaydý, kafire
ondan bir yudum su içirmezdi”62 buyurur. Evet, kafir burada
hem Allah yok, hem ahiret yok, hem nebi yok diyecek, hem
de Allah’ýn nimetlerinden tam istifade edecek; bu, Allah’ýn
adaletine aykýrýdýr. Ama bu alemin arkasýnda ebedi bir alem
var ve bu alemde onlarýn görecekleri cezaya karþýlýk þimdilik
Cenab-ý Hak onlarýn zevklerini acýlaþtýrmamakta ve rahmeti-
nin bir tecelli buuduyla onlarý da mutlu etmektedir.

Aslýnda Bediüzzaman Hazretlerinin yaklaþýmlarý içinde “dün-
yanýn binlerce sene mesûdâne hayatý, Cennet hayatýnýn bir sa-
atine mukabil gelmez. Ve cennetin binlerce sene mesûdâne ha-
yatý da Cemalullah’ýn bir dakikasýna denk olamaz.”63

Ýþte bizler böyle bir hayata tâlibiz. O halde buna nisbeten
dünyanýn –kendine bakan yaný itibariyle– ne deðeri olabilir ki,
biz de onu ahiretle müvazene etmeye çalýþalým. Ortalama altmýþ
yýllýk hayat ki, onun da yarýsý uykuda geçiyor; evet iþte böyle bir
hayatýn ne deðeri, ne kýymeti olabilir ki... Þimdi bu çerçevenin
dýþýna çýkýp dünyaya haddinden fazla deðer vermek, “dünyanýn
deðeri þu, ahiretin bu” gibi farklý deðerlendirmelere girmek, nas-
larý anlayamayýþýmýzýn ifadesi olsa gerek.
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Ayrýca burada Üstad Bediüzzaman’ýn, benzeri baþka bir
yerde görülemeyecek bir tespiti daha var; O, dünyanýn üç yüzü
bulunduðunu, bunlardan birincisinin esma-i ilâhiye, ikincisinin
insanlarýn hevesatlarýna, üçüncüsünün de ahiret hayatýnýn kaza-
nýlmasýna baktýðýný söylüyor ki, gayet manidardýr.

Þimdi esma-i ilahinin bir aynasý ve bir mir’ât-ý mücellâsý olma-
sý yönüyle bu dünya paha biçilemez bir alemdir ve bu yönüyle
biz onu çok severiz hatta ona âþýk oluruz. Ahirete mezraa (tarla)

olmasý yönüyle; dünya olmasaydý biz ahirete namzed olamaz,
ahirete ehil hale gelemez ve onu kazanamazdýk. Bu itibarla da
dünya bizim için önemli bir bað ve bahçedir. Hevesât-ý nefsani-
yemize bakan cihetiyle ise bu dünya göründüðünden de mer-
duddur. Yani insan bu dünyada nefsine hoþ gelen þeylere takýlýp
kalýyor; kalýyor ve ahireti unutuyorsa, elbette dünya iþte bu yö-
nüyle mezmumdur.

Üstad’ýn dünya hakkýnda bir baþka deðerlendirmesi daha var;
o diyor ki, bu dünya kalben terkedilmeli, kesben deðil. Þimdi me-
seleye bu açýdan yaklaþacak olursak, bizim bu dünya ile hiçbir
kavgamýz yoktur ve olamaz da. Evet insan dünyayý bu espri için-
de anlayabilirse, tam bir ehl-i dünya gibi çalýþýp kazanabilir ve bir
Karun gibi zengin olabilir; olabilir zira böyle biri iktiza ettiði an,
elinde-avucunda ne varsa, hepsini Rabbisinin rýzasý istikametinde
infak edebilir. Týpký Abdurrahman b. Avf gibi ki, o, yediyüz deve-
yi yükleriyle birlikte infak etmiþti; etmiþti ve Allah Rasulü (sallallahu

aleyhi ve sellem) O’na zenginliðinden ötürü hiçbir þey dememiþ, ta’n
u teþnide bulunmamýþ. Sadece bu büyük servetin hakkýný vermek
için O’nu inzar edip uyarmýþ ve tebþirde bulunup þahlandýrmýþ-
tý.64 Hz. Ýbrahim de –bir kýsým menkýbe kitaplarýnda anlatýldýðýna
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göre- melekler “Ya Rabbi Sen ona halilim halilim (dostum) diyor-
sun” þeklinde açýklama isteyip hillet ve dostluðun servetle baðda-
þýp baðdaþmayacaðýný öðrenmek istiyorlar. Allah (celle celaluhu) da
“Gidin, O’nu deneyin” buyuruyor; görün O halil mi deðil mi?
Melekler uzun bir yoldan gelmiþ, saçý-baþý daðýnýk ve pejmurde
kýyafetleriyle bir misafir edasýyla Hz. Ýbrahim’in yanýna gelip, ka-
rýnlarýnýn aç olduðunu söylüyorlar. O da bir koyun kesip piþiriyor
ve misafirlerinin önüne koyuyor. Onlar yemeðe baþlarken “Bis-
millah” yerine, meleklere has bir zikir sayýlan “Sübbûhun kud-
dûsün rabbul melaiketi ver ruh” diyorlar. Bu tesbih, vahiy ile mü-
eyyed o saf gönlü öyle bir büyülüyor ki, adeta yalvarýrcasýna “Ko-
yunlarýmýn dörtte biri sizin olsun, n’olur bu sözü bir kere daha
tekrar ediniz” diyor. Melekler tekrar ediyorlar. Bu sefer Hz. Ýbra-
him “Yarýsý sizin olsun n’olur bir daha..” ve derken koyunlarýnýn
hepsini veriyor. Demek ki O büyük Nebi -anlatýlanlar doðru ise-
dünyayý kesben deðil kalben terketmiþ...

Aslýnda Nebiler Serveri’nin mutlak manada zenginliði, mal-
mülk-menal edinmeyi zemmeden herhangi bir beyanýný görmek
mümkün deðildir. Gerçi bazý istisnalar var ise de, bunlar tama-
men þahýslarýn hususi durumlarýyla alakalýdýr. Bu arada O’nun
kendisinin zengin olmamasý sorulacak olursa, Allah Rasulü (sallal-

lahu aleyhi ve sellem) fakir bir aileden gelmiþtir. Bir yüce davanýn
temsilcisi olduktan sonra zengin olmasý, bir yönüyle davaya göl-
ge düþürme ihtimali vardýr. Evet “Nereden bu deðirmenin suyu”
derler ve tabii o güne kadar hüsn-ü zan besleyenlerin hüsn-ü
zanný kýrýlýr ve itimadý sarsýlýr. Onun için Allah Rasulü vazifesi açý-
sýndan, medar-ý tenkid olmamasý düþüncesiyle iradî olarak veya
bir cebr-i lütfi olarak þahsen hep fakirliði tercih etmiþtir. Allah Ra-
sulüyle baþlayýp ulema, evliya ve asfiya ile devam eden O’nun ar-
kasýndaki temiz gönüllere de bu gözle bakmak icap eder.
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Netice itibariyle, bir kere daha hatýrlatalým ki, dünyayý kes-
ben deðil kalben terketmek esastýr. Evet dünya bizim kalbimize
girmemeli, bizi sarhoþ etmemeli, bakýþýmýzý bulandýrmamalý ve
katiyen bize ahireti unutturmamalý. Ýþte böyle olunca biz de ona
hakim olabiliriz. Aksi halde dünya bize hakim olur ve zannedi-
yorum böyle þuursuzca yaþanan bir hayatta ömrümüzün bütün
sâniyeleri beyhude, heba olur gider. Bu noktada imtihaný kazan-
mak için irademizi besleyecek çok þeyler vardýr ve onlar mutla-
ka bu mevzuda aktif hale getirilmelidir. Mesala marifetullah; ira-
deyi, imaný takviye eden ve besleyen çok önemli bir faktördür.
Bir misalle izah etmek gerekirse; mesela siz, mütrefin (þýmarýk
zenginlerin) hayatý gibi bir hayat yaþamayý arzu ettiniz ve bu hu-
susta çeþitli düzenlemelere baþladýnýz; ardýndan hayat standardý-
nýzý yükseltme çabasý içine girdiniz. Ýþte o anda marifetullah im-
dada yetiþebilir. Burada birinin baþýndan geçen bir hadiseyi nak-
letmekte yarar var. Kim bilir belki de arzedeceðim þey objektif
deðildir; ama yine de nakletmek istiyorum: Bir gün bu arkadaþý
denize nâzýr bir eve götürür ve balkonda otururlar. O anda içi-
ne birdenbire böyle güzel yerlerde yaþama arzusu düþer. Arka-
daþlarýnýn þehadetiyle hemen oradan kalkar ve bir daha o balko-
na oturmaz; zira o manzara onun tûl-u emel duygusunu besle-
miþ ve onda tevehhüm-ü ebediyet düþüncesine yol açmýþtýr. Ýþ-
te o anda o, böyle bir isteðe karþý marifetullah ve bir dakika mü-
þahedesine cennetin binlerce sene mesûdâne hayatý, ona muka-
bil gelmeyen cemalullahý seyir arzusu ile o vartadan kendini kur-
tarabilmiþtir.

Hasýlý; “Dünya hayatýndan nasibini unutma” ayetini baþkala-
rýnýn arzettiði þekliyle anlamak, Kur’ân’ýn bütünlüðü içinde bir
mütalaa deðildir. Bence insan, dünyada kalmaya iþtiyak içinde
olmalý; uzun ömürlü olmayý istemeli, ama Bediüzzaman gibi do-
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lu dolu bir hayat yaþama þart u kaydýyla. Yaþamanýn gayesi yaþat-
ma olmalý ve Ümmet-i Muhammedi insanî kemâlâta ulaþtýrma
düþüncesine baðlý bulunmalý. Dünya, hak namýna ve millet zen-
ginliði adýna elde edilmeli, fakat hayat da hep ahiret yörüngeli
götürülmeye çalýþýlmalý, onun böyle bir dünya düþüncesi, onu
hep meþru dairedeki kazanç, sonra da mübah zevk ve lezzetle-
re çekecektir. Zaten hem gayr-i meþru kazanç hem de gayr-i
meþru keyf ve lezzet için ayný zamanda bin elem birden yaþan-
maktadýr.

Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu’nun bir sözü ile bu konuyu da nok-
talayalým.

“Herkes kendi nefsinden yine kendisi için bir þeyler
ayýrsýn; dünyasýndan ahiret için bir þeyler yapsýn; ihtiyar-
lýk gelmeden gençliðinden ona bir þeyler ayýrsýn; ölüm
gelmeden hayatýný deðerlendirsin; nefsim elinde olan Al-
lah’a yemin ederim ki, ölümden sonra hiçbir mazeret ka-
bul edilmediði gibi, dünyadan sonra da cennet ve cehen-
nemin dýþýnda bir yurt yoktur.”65
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GÜZEL AHLAK SAHÝBÝDÝR

“Müminlerin iman bakýmýndan en mükemmelleri, ah-
lakça en güzel olanlarýdýr. En hayýrlýnýz da ailesine en çok
hayýrlý olandýr.”66

“Sizin en hayýrlýnýz, ahlakça en güzel olanýnýzdýr”67

“Ýnsanlara verilen en hayýrlý þey, güzel ahlaktýr”68 gibi pek çok
hadis, iman ile güzel ahlaký, yan yana olmasý gereken iki
hususiyet veya ayrýlmaz bir bütün olarak gösterirler.

Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bir baþka hadislerinde
þöyle buyurmuþlardýr: "Güzel ahlâk sahibi, ahlâký sayesinde, na-
maz ve oruç sahibinin derecesine ulaþýr."69

O’nun söz deryasýndan konuyla alakalý birkaç hadis daha ve-
relim:
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“Bana en sevgili olanýnýz, kýyamet günü de bana mevki-
ce en yakýn bulunacak olanýnýz, ahlâkça en güzel olanlarý-
nýzdýr. Bana en menfur olanýnýz, kýyamet günü de mevki-
ce benden en uzak bulunacak olanýnýz, gevezeler, boþbo-
ðazlar ve yüksekten atanlardýr." Cemaatte bulunan bazýla-
rý: "Ey Allah'ýn Rasulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?" diye
sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimseler-
dir!" cevabýný verdi."70

“Kýyâmet günü, müminin mizanýnda güzel ahlaktan da-
ha aðýr basan bir þey yoktur. Allah Teâla Hazretleri, çirkin,
düþük söz ve davranýþ sahiplerine buðzeder."71

Nevvâs Ýbni Sem'an (radýyallâhu anh) anlatýyor:

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a iyilik (birr) ve günah
hakkýnda sordum. Bana þu cevabý verdi: "Ýyilik (birr), güzel
ahlaktýr. Günah da içini rahatsýz eden ve baþkasýnýn mut-
tali olmasýndan korktuðun þeydir."72

“Müminlerin en faziletlisi, kalbi mahmûm, dili doðru konu-
þandýr. Sahabe sorar, “Kalbi mahmûm olmak ne demek ey Al-
lah’ýn Rasulü?” Efendimiz buyururlar:

“Kalbin, günahsýz, taþkýnlýk yapmayan, hiç kimseye hasedi ol-
mayan gýll ü gýþsýz tertemiz ve takvalý oluþudur.”

Sahabe efendilerimiz, peki sonra en faziletli kimler gelir, de-
yince, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de,

“Dünyayý unutup Ahireti sevenler.” buyurdular. Peki sonra
kimler gelir ey Allah’ýn Rasulü? diye sorduklarýnda ise
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“Güzel ahlak üzere olan mümin.” buyurdular.73

Evet, güzel ahlak tek kelimeyle imanýn diðer adýdýr. Kur’ân-ý
Kerim’de ve hadis-i þeriflerde birr, maruf, hayr vb. kavramlarla ifa-
de edilen bütün güzel sýfatlarýn hepsini müminin taþýmasý bekle-
nir ve bunlar güzel ahlaktýr. “Allah’ýn ahlaký ile ahlaklanýn” hadisi-
ne uyarak müslüman fert ahlakýný güzelleþtirmekle mükelleftir.

Güzel ahlakýn asgarisi, insanlara zararsýz olmak, kendi þerrin-
den insanlarý korumaktýr. Bundan sonra kademe kademe top-
lumda normal insan olmak ve daha ötesinde de insanlara fayda-
lý olmak, derecesine göre devreye girer. Ýnsanlara faydalý olma
kapýlarý herkese farklý açýlýr. Önemli olan, yakýn daireden yani
kendimizden ve ailemizden baþlayarak sokaða, oradan iþyerine
ve oradan da sürpriz olarak Allah’ýn önümüze çýkaracaðý fýrsatla-
ra varýncaya kadar güzel ahlaký temsil etmemizdir. Güzel ahla-
kýn, bir anda kazanýlýveren bir þey olmadýðýný da unutmamak ge-
rek. O, ailede baþlayan ve tabiatýmýzýn bir parçasý haline gelin-
ceye kadar pek çok aþamadan geçen, yerinde anne-babamýzýn
gözyaþlarýnda, yerinde bir yaþlý amcanýn sýcak tebessümlerinde,
yerinde de mahalle imamýnýn þefkatli tavýrlarýnda yakalanýr ve
terbiyeyle bizde ikinci bir fýtrat olur.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde, “Ben, gü-
zel ahlaký tamamlamak üzere gönderildim.” buyururlar. Efendi-
miz’in hayatýna bir bütün halinde baktýðýmýzda, evinden sokaðý-
na ondan savaþlardaki tavrýna kadar güzel ahlaktan örülmüþ bir
dünya görürüz. Efendimiz kadar hayatýnýn en ince ayrýntýlarý ak-
tarýlan ikinci bir insan yoktur tarihte. Bunlara baktýðýmýzda Efen-
dimiz’in hanýmýný dövdüðüne dair tek bir nakil yoktur. Çocukla-
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rý dövdüðüne dair de bir rivayet yoktur. Nefsi için birine öfkelen-
diðini de okumadýk hiç. Aksine kitaplar O’nun, güzel ahlakýn bü-
tün çeþitlerini bizzat yaþadýðýný naklediyor. Efendimiz’de gördü-
ðümüz güzel ahlak örneklerini ancak peygamberliðiyle izah ede-
biliriz. Çocuklarla þakalaþmalarýndan, yaþlý bir kadýnýn elinden
tutup ev iþlerini yaptýrmasýna hiç itiraz etmemesine, kabalýk ya-
parak “adaletli ol” deme cüretini gösterip cübbesini çekiþtiren
bedevîye hiç kýzmadan ashabýna dönüp “ona istediðini verin”
demesine kadar yüzler, binlerle ifade edebileceðimiz güzel ah-
lak örneklerini O’nun mübarek hayatlarýnda bulabiliriz.

Evet, müslüman kaba olamaz, sýra beklerken insanlarýn önü-
ne geçemez, insanlarý rahatsýz edecek hareketlerden sakýnýr, ko-
nuþtuðu zaman dilini iyi kullandýðý gibi üslubunu da ayarlar,
edeb sýnýrlarýný aþmaz. Hasýlý o, güzel ahlak içinde mütalaa edi-
len meseleleri, imanýnýn bir gereði gibi görür ve bu hususta Efen-
dimiz’in yolunda, yani “güzel ahlaký tamamlamak üzere gönde-
rilen” Nebi’nin yolunda, yeni yeni güzel ahlak hareketleri, tavýr-
larý icad eder, güzel ahlaka yeni derinlikler, incelikler katar.
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CÖMERTTÝR

“Ýki haslet vardýr ki müminde bir arada bulunmazlar:
Cimrilik ve kötü ahlak.”74

Müminin Kur’ân’da ve sünnette anlatýlan en önemli vasýfla-
rýndan biri de onun bir infak (baþta zenginlere farz olan zekat ile nafile

olarak yaptýðý bütün sadakalar) kahramaný olmasýdýr.

“Cimri kimse Allah’tan uzak, cennetten uzak ve insan-
lardan da uzak; cehenneme yakýndýr. Cömert kimse ise Al-
lah’a yakýn, cennete yakýn, insanlara yakýn ve cehennem-
den de uzaktýr. Cahil cömert, Allah’a cimri âbidden (kendi-

ni ibadete vermiþ insan) daha sevimlidir.”75

Allah, insana her þeyi cömertçe vermiþtir. Ýnsan olarak bize,
“varlýk adýna neyimiz varsa çýkarýn þöyle ortaya” dense herhalde,
“iþte þu, benim” deyip ortaya koyabilecek bir þey bulamayýz.
Belki biraz sahiplenmeye kalkacaðýmýz cüzî irademiz de küllî ira-
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de karþýsýnda varlýðý yokluðu belirsiz bir emr-i itibari olarak kar-
þýmýzda duramayýp kaçacaktýr. Öyleyse her þeyi veren Allah’ý gö-
remeyip de vermemeyi bir ahlak haline getirip cimrileþmek, her
þeyi veren Allah’a karþý yapýlmýþ en büyük saygýsýzlýk deðil midir?
Verme, bir Allah ahlakýdýr. Allah’ýn ahlakýyla ahlaklanmasý gere-
ken bizler de Allah’ýn bize verdiklerini cömertçe ve bir vazife aþ-
kýyla vermeli hatta vermeden yaþayamayacaðýmýza inanacak þe-
kilde vermeliyiz.

Kötü ahlak ise müminde olmamasý gereken bir sýfattýr. Güzel
ahlak, iman ile eþdeðerde kýymetli ve müminin olmazsa olmaz
vasfýdýr. Hadiste ifade buyurulduðu üzere bu kadar kötü olan bu
iki sýfat –cimrilik ve kötü ahlak- bir müminde bulunursa bu du-
rum mümin için çok tehlikelidir. Her biri büyük tahribatlar
yapan bu iki virüsü bünyenin taþýmasý mümkün deðildir. Belki
biri yaralamasýna raðmen yaþatabilir. Oysa ki bir bünye bunlarýn
ikisini birden taþýyamaz. Öyleyse mümin kendi haline bakmalý,
kendini kontrol etmeli ve bu öldürücü mikroplara karþý kendisi-
ni, alacaðý nasihatlar, yapacaðý dualar ve diðer önlemlerle koru-
ma altýna almalýdýr. Ta ki, sað salim sahil-i selamete ulaþabilsin.

Cimrilik, Peygamber Efendimiz’in en nefret ettiði hususlar-
dan biri idi. O, kendisinden bir þey istenildiðinde varsa verir, ol-
madýðý takdirde de daha sonra vermek üzere söz verirdi. Bazen
üzerine giydiði tek elbisesini bile isteyen olur, O da hiç çekinme-
den hemen verirdi.

Bir gün bir bedevi gelip O’ndan bir þey istemiþti, Allah Rasu-
lü ona istediði þeyi vermiþti. Adam bir kere daha istemiþ, O yi-
ne vermiþti. Üçüncü isteðinde ise, verecek bir þey olmadýðý
için Allah Rasulü daha sonra vermek üzere söz vermiþti. Yani
mal eline geçtiði ilk fýrsatta ona verecekti. Bu durum Hz.
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Ömer’i fevkalâde üzmüþ, Allah Rasulü’nün bu derece rahat-
sýz edilmesinden rahatsýz olmuþtu. Dizleri üzerine doðruldu
ve: “Ýstediler verdin. Bir daha istediler yine verdin. Bir daha
istediler sonra vermek üzere söz verdin. Yani, kendini bu ka-
dar eziyete sokma ya Rasulallah!” dedi.

Ancak bu sözler, Allah Rasulü’nün hiç hoþuna gitmemiþti. Kaþ-
larýnýn hafif çatýldýðýný gören Abdullah b. Huzâfet’üs-Sehmî
ayaða kalkmýþ “Ver Ey Allah’ýn Rasulü, sakýn Allah’ýn seni fakir
býrakacaðýný ve senden nimetlerini kesivereceðini zannetme!”
diyerek tesellide bulunmuþtu. Ýki Cihan Serveri bir müddet
sükut buyurdu ve ardýndan þöyle dedi: “Ýþte Ben de bununla
emrolundum.”76

83

c ö m e r t t i r

76 Ýbn Kesir, el-Bidâye, 6/63.





KARDEÞLERÝNÝN HAKLARINI GÖZETÝR

“Sakýn zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalaný-
dýr. Tecessüs etmeyin, haber koklamayýn, rekâbet etme-
yin, hasetleþmeyin, birbirinize buðzetmeyin, birbirinize
sýrt çevirmeyin, ey Allah'ýn kullarý, Allah'ýn emrettiði þekil-
de kardeþ olun. Müslüman müslümanýn kardeþidir. Ona
(ihânet etmez), zulmetmez, onu mahrum býrakmaz, onu tah-
kir etmez. Kiþiye þer olarak, müslüman kardeþini tahkir et-
mesi yeterlidir. Her müslümanýn malý, kaný ve ýrzý diðer
müslümana haramdýr. Allah sizin suretlerinize ve kalýplarý-
nýza bakmaz, fakat kalblerinize ve amellerinize bakar. Tak-
va þuradadýr -eliyle göðsünü iþaret etti- : Sakýn ha! Birini-
zin satýþý üzerine satýþ yapmayýn. Ey Allah'ýn kullarý kardeþ
olun. Bir müslümanýn kardeþine üç günden fazla küsmesi
helâl olmaz.”77
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Müslümanlarýn en büyük imtihanlarý, birbirleriyle olmuþtur.
Dýþa karþý imtihanlarda müslümanlar -himmetlerini bir noktaya
tevcihin verdiði bereket sýrrýyla- baþarýlý olmuþlardýr. Oysa içe ge-
lince, þeytanýn zehirli oklarýný görememiþler. Týpký, Allah Rasulü bir
seferden dönüþünde, “Þimdi küçük cihaddan büyük cihada dönü-
yoruz.” sözleriyle ifade ettiði gibi. Dýþa karþý savaþta imanýnýz sizi
savaþa götürecek güçte ise siz gücünüzle, imanýnýzla gayret eder
ve toplum psikolojisinin ve þehadet müjdesinin sihirli ikliminde bu
zorlu maratonu geçiverirsiniz Allah’ýn inayetiyle. Oysaki gerçek ça-
týþma içte, nefiste arenalara taþ çýkarýrcasýna yaþanmaktadýr.

Nefis, Yusuf suresinde ne güzel anlatýlýr:

“Nefis, devamlý kötülüðü emretmektedir.”78

“Emmâre” kelimesi, mübalaðalý ism-i fâil kalýbýdýr ve “aralýk-
sýz, büyük bir istek ve performansla, þartlandýrýrcasýna, sonuna
kadar azimle emreder” demektir. Adeta sürekli dolaþan elektrik
akýmý gibi. Eðer biz bu akým karþýsýnda, doðru bir þekilde davran-
mazsak, nefis, boþluklarýmýz içimize girer. Çünkü nefis, gördüðü
her boþluðu deðerlendirir. Ýnsan durduðu anda gerilemeye baþ-
lamýþ demektir. Esasen beþ vakit namaz, haftada bir Cuma na-
mazý ve müslümanýn yapacaðý zikirler de hep nefis karþýsýnda bi-
rer doðru akým deðil midir?

Hadiste sýra halinde peþi peþine kardeþliðe zarar verebilecek
noktalara iþaret ediliyor. Hadiste ifade edilenleri sýrasýyla ele
alalým:

* Büyük kavgalarýn sebeblerine bakýldýðýnda zan yoluyla ileri
sürülen fikirler göze çarpar. Tabii ki bu su-i zandýr. Hüsn-ü zan
ise her zaman kârlýdýr. Doðru çýksa isabet eder. Yanlýþ çýksa kay-
betmemiþ, gýybet etmemiþ ve önemli bir kavgayý önlemiþ olur.
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* Ýnsanlarý en çok rahatsýz eden bir baþka þey de casusluk ya-
pýp diðer insanlarýn özel hallerini araþtýrmaktýr. Oraya buraya ku-
lak kesilip onu bunu dinlemek bir hastalýktýr. Ýnsanlar bu zaafýn
çekirdeklerini bünyelerinde taþýrlar. Oysaki bu, ahlaki olmadýðý gi-
bi insanlarýn birbiriyle olan münasebetlerini bozmada da birebir-
dir. Baþkalarýný dinleme, bir insan hakký ihlalidir ayný zamanda.
Fert planýndan devletler planýna kadar tecessüs/casusluk yani in-
sanlarýn halini araþtýrma, çirkin ve zararlý bir illettir. Dünya savaþ-
larý yüzünden iyice artan casusluk çalýþmalarý bugün insanlýðýn
huzurunu tehdit eden en büyük âmillerden biri olmuþtur.

* Rekabet, eðer hayýrda ve güzelliklerde, yýkmadan yapýlan
bir yarýþma ise bunu Kur’ân teþvik eder.79 Ama rekabet, berabe-
rinde baþka gayr-i ahlaki tavýrlarý getiriyorsa bu, rekabet bahane-
si altýnda iþlenen baþka günahlarý akla getirir. Nitekim modern
toplumlarda da rekabetler kontrolden geçmekte ve bir kurala
baðlanmaktadýr. Müslüman ise fazladan olarak bu konuda daha
ahlaki ve duyarlý olmak durumundadýr.

* Hased, mümin kardeþinde olan güzel bir þeyin sadece ken-
dinde olmasýný istemektir. Dolayýsýyla mümin hased edemez.
Hased, insanýn iyiliklerini, sevaplarýný, ateþin odunu yiyip bitirdi-
ði gibi yiyip bitirir ve onun ruhunu öldürür. Mümin ancak gýbta
edebilir. Mümin kardeþinde olan bir güzel hali beðenir, kendin-
de de olmasýný arzu edip o güzel hasletin kardeþinden gitmesini
arzu etmezsen ona gýpta etmiþ olursun.

* Mümin, mümini sevmek zorundadýr. Belki beðenmeyebili-
riz, yanlýþ tavýrlarý olabilir ama mümini sevmek Allah’ýn ve Pey-
gamberin emridir. Yanlýþlýklarý olsa da mümine sýrt çeviremeyiz.
Ona sahip çýkmak, onu bir þekilde kucaklamak zorundayýz.
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* Allah Rasulü, bizlere emrediyor, “Kardeþ olun ey Allah’ýn
kullarý!” Evet, bu bir emirdir ve emri veren de sýradan bir insan
deðil, Allah’ýn vazifeli elçisi Efendimiz’dir. Günümüzde, gerek
ülkemizdeki müslümanlara gerekse diðer ülke müslümanlarýna
izafe edilen yanlýþlýklar, bizim onlara olan bakýþýmýzý sorgula-
maktadýr. Yanlýþlýklar, hatalar eðer hata ise o hatalarý onlar mü-
min diye savunmak herhalde hataya hata eklemek olur. O ha-
talardan dolayý da mümini inançsýz saymak veya imana ve Ýs-
lam’a zarar verecek sözler söylemek ve Ýslam aleyhinde çalýþan-
larýn ortaya çýkardýklarý bu tür olumsuzluklara takýlýp kalmak da
gerçek Ýslam’ýn güzelliklerini görememek, görmede gecikmek
ilk elden kayýplarýmýzdýr.

Ýman, insanlarda anne-baba bir kardeþlikten daha güçlü bir
kardeþlik tesis eder. Kardeþ, kardeþine bazen güvenemeyebilir.
Ama iman kardeþliði, kardeþini kardeþine her yönüyle güvenilir
ve dokunulmaz yapar. Sonsuz bir güven tesis eder aralarýnda.
Hucurat sûresinde bu hakikat “Muhakkak müminler kardeþtir-
ler.”80 þeklinde ifade edilir. Ýncelediðimiz hadiste de gerçek kar-
deþliðin þartlarý sýralanýyor:

Kardeþ, kardeþine öfkelenmeyecek, sýrt çevirmeyecek, ihanet
etmeyecek, zulmetmeyecek, onu mahrum býrakmayacak, tahkir
etmeyecek, aþaðýlamayacak, hor görmeyecek. “Bir insana, þer
olarak bir müslüman kardeþini tahkir etmesi yeter.”

* Evet, gerçek iman, hayatýn sigortasýdýr. Gerçek imanla, bü-
tün hayat sahipleri sigortalanmaktadýr. Çünkü, müslümanýn müs-
lümana, malý, ýrzý ve kaný haramdýr, koruma altýndadýr.

“Allah, sizin sûretlerinize, dýþ görünüþünüze bakmýyor. Allah,
kalblerinize ve bir rivayete göre de amellerinize bakýyor.” Kiþi,
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muameleyle belli olur. Öyleyse hakiki iman sahipleri, yukarýda
sayýlan vasýflarý taþýyor ve insanlar da bunlarý görüyorsa iþte ger-
çek iman budur. Müminler birbirlerini sevmiyorlar, birbirlerini
anlamadan aleyhte konuþuyor, hased ediyor, hep birbirlerinin
yanlýþlýklarýný nazara veriyor, su-i zanda bulunuyor, birbirlerini
hoþgörmüyorlarsa, yapýlan iyilikler þekilde kalýyor; kalbe inmi-
yorsa, iman kalbde oturaklaþmamýþ demektir. Dolayýsýyla bu
durumdakilere Kur’ân’ýn ifadeleriyle, “Ey iman edenler! (Bir daha)

iman edin Allah ve Rasulü’ne!”81 ayetinin dediði gibi demek
doðru olmaz mý?

Hadisimiz, “Birbirinizin satýþý üzere satýþ yapmayýn ve üç
günden fazla küs durmayýn.” sözleriyle bitiyor.

Yaþadýðýmýz hayatýn her kesitinde rehber olabilecek tavsi-
yelerle dolu bu hadis, müminin dünyadaki yol haritasý gibidir
adeta. Haritalar, hedefe giden yolda önemli birer vesiledir.
Yukarýdaki tavsiyeler de Cennet’i hedefine koymuþ mümin
için, saða sola sapmadan istikametli bir hayat için iyi bir yol
haritasýdýr.

Abdullah b. Ömer naklediyor: Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve

sellem) minbere çýktý ve yüksek sesle þöyle dedi:

“Ey dilleriyle müslüman olup, iman kalblerine ulaþmayan in-

sanlar! Müslümanlara eziyet etmeyin, onlarý ayýplamayýn, on-

larýn gizli hallerini araþtýrmayýn. Zira kim bir kardeþinin avre-

tini (gizlediði þeyi) araþtýrýrsa Allah da onun avretini (gizlediði þe-

yi) araþtýrýr. Allah da kimin gizliliklerini araþtýrýrsa kiþi kendisini

nerede gizlerse gizlesin onu açýða çýkarýr, rezil eder.”
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Abdullah b. Ömer bir gün Allah’ýn evi Kâbe’ye baktý ve ona
þöyle seslendi:

“Sen ve senin hürmetin ne yüce, ne azametli! Ama þu da var
ki mümin, hürmet bakýmýndan senden daha yüce ve daha
azametli!”82

Peygamber Efendimiz’in konuyla alakalý iki hadisiyle bitirelim:

“Müslüman müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu
tehlikede yalnýz býrakmaz. Kim bir kardeþinin ihtiyacýný gö-
rürse Allah da onun bir ihtiyacýný görür. Kim bir müslümaný
bir sýkýntýdan kurtarýrsa, Allah da o sebeble onu kýyamet gü-
nünün sýkýntýlarýndan bir sýkýntýdan kurtarýr. Kim bir müslü-
maný (n ayýplarýný) örterse, Allah da onu (n ayýplarýný) kýyamet
günü örter.”83

"Kim kardeþinýn ýrzýný mudafaa ederse, kýyamet günü Allah,
onun yüzünden ateþi çevirir."84
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NEFSÝN ÝSTEKLERÝNE BAÞKALDIRIR

“Muhakkak gerçek mümin, þeytan(lar)ýný –sizin yolcu-
lukta develerinizi yorduðunuz gibi- (nefsin isteklerine baþkaldý-

rýp, Allah’ýn isteklerini yaparak) yorar.”85

Nefis taþýyan her insan, hayatýn her karesinde nefsin istekleri
ile Allah’ýn istekleri karþýsýnda bir tercihle baþ baþadýr. Her insanýn
önünde, nefsin ilk görünüþte biraz tatlý, süslü püslü, neticede ise
acýlý ve piþmanlýklar getiren istekleri durmaktadýr. Ýþte gerçek mü-
min, imanýnýn verdiði basiret, feraset ve izanýyla nefsin ve Rabbin
isteklerinin arkasýný, neticesini çok rahat gören ve ona göre hare-
ket edebilen insandýr.

Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem), yukarýdaki hadislerinde,
ibadetleri yapmakla ve yapýlmamasý gerekenleri terk etmekle in-
sanýn nefsini yorduðunu güzel bir benzetmeyle, yani yolculuk
anýnda devesini yoran insanýn haline benzeterek ne güzel ifade
ederler!
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Gerçek mümin, rahata tutkun bir insan deðildir. O hep hare-
ket halinde, aksiyondan aksiyona koþan, nefsini rahat býrakma-
yan, ibadetten ibadete, hizmetten hizmete, hasýlý hep hayýrlar
salih (doðurgan) dairesinde koþan insandýr. Kim bilir belki de belli
bir mertebeye ulaþan insanlar, nefsin yorgunluk hýrýltýlarýný bile
duyuyorlardýr.

Þu hadis de ayný manadadýr:

“Gerçek mümin, nefsi ondan sýkýntýda (nefsini zorlayan),
diðer insanlarýn ise kendisinden rahat ettiði insandýr.”86

Mümin, kendisine karþý savcý gibi baþkalarýna karþý ise avukat
gibi olmalýdýr.

Hazreti Ebû Bekir (radýyallahu anh) buyururlar ki:

"Allah'ýn rýzasýný kazanma uðrunda nefsini kýzdýraný Cenâb-ý
Hak gazabýndan emin kýlar."87

Nefsin isteklerine karþý koyabilenler birer ruh insanýdýrlar. Ba-
kýnýz ruh insaný nasýl tasvir ediliyor:

“Ruh insaný; madde ve mânâyý birbiri içinde bütünleþtirip
bünyesinde barýndýran, her zaman kalb ve ruhun derece-i haya-
týný takip ederek, cehennem yolunun sûrî güzelliklerine takýlma-
yýp, cennet yolunun zorluklarýna katlanan ve rabbaniliðini koru-
maya çalýþan bir hakikat eridir. Beden ve ceset insanýnýn, bütün
bir hayat boyu, cismanî arzularýna takýlýp, nefsanî isteklerini ya-
þamasýna mukabil ruh insaný, irfanla derinleþen, imanla yücelme
sýrrýný keþfeden ve ruhanî zevkleriyle cennetleri gönlünde duyan
ve yaþayan baþyüce bir insandýr.”88
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SABRETMESÝNÝ DE 

ÞÜKRETMESÝNÝ DE BÝLÝR

“Müminin iþine þaþarým. Gerçekten onun bütün iþleri
hayýrdýr. Bu durum, müminden baþka hiçbir kimsede yok-
tur. Kendisine varlýk, geniþlik isabet ederse þükreder, bu
onun için hayýr olur. Darlýk isabet ederse sabreder, bu da
onun için hayýr olur.”89

Kamil mümin, hayat sahnesinde varlýk ve yokluk karþýsýn-
da nasýl hareket etmelidir? Mümin, zenginleþirse þükrede-
cektir. Þükür, nimeti vereni hatýrlayýp o nimet cinsinden þük-
rü eda etmekle yani zekatý vermek, muhtaçlarý görüp gözet-
mek ve insanlara yardýmcý olmakla olur. Dara düþtüðü za-
man da sabredecektir. Muvakkat imtihanýn sýrrý da sabýrdýr.
Ýçinde geçen tabirlerden hareketle bu hadisi anlamak daha
doðru olacaktýr.
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“Serrâ” isabet ederse þükreder, buyuruluyor. Serrâ kelimesi,
sürur veren, insaný sevindiren, rahatlatan her þeyi içine alýr. Do-
layýsýyla, Allah’ýn bir lütfu olarak bir an içimizin ferahlamasýndan,
ilim-irfan sahibi oluþumuza, ondan zenginleþmemize, aile sa-
adetimize kadar bizi sevindiren her mesele “serrâ” lafzýnýn içine
girmektedir ve bunlar karþýsýnda bunlarý veren Zat’ý hatýrlayýp
O’na teþekkür etmemiz de ayrý bir lütuftur.

Þükür, müminin en önemli vasýflarýndan biridir. Þükür, nimet
vereni tanýmaktýr, bir kadirþinaslýk, vefakârlýktýr. “Ýnsanlara teþek-
kür etmeyen, Allah’a da teþekkür etmez.” En küçük bir iyilik kar-
þýsýnda bile teþekkür etme hissi, iman yolunda önemli bir adýmdýr.

Hadiste geçen diðer tabir de “darrâ”dýr ki, zarar veren demek-
tir. Zarar veren bir þey isabet ettiðinde mümin, sabreder. “Darrâ”
kelimesi, insanýn eline bir dikenin batmasýndan, sevdiklerini kay-
betmesine ondan da yokluk görüp fakirleþmesine kadar herkesin
derecesine göre hissettiði bir zarara kadar çok geniþ kapsamlýdýr.
Kötülük problemi ilk devirlerden beri felsefecileri de çok meþgul
etmiþ bir konudur. Çözüm sýrrý da varlýða nasýl baktýðýmýzda gizli-
dir. Küfrün, gözünü örttüðü gözle hayata bakan, varlýkta hep
ölümler, katliamlar görür. Ýmanýn verdiði emniyet ve basiretle ba-
kan göz ise, varlýðýn perde önüyle birlikte perde arkasýný da görür
ve dünyanýn bir yenilenme, baþkalaþma ve zýtlýklar meydaný ol-
duðunu fark eder. Bu görüþle, kendisine isabet eden bütün musi-
betler, bütün zararlar, yokluklar onun nazarýnda arkalarýndan ge-
lecek mükafatlarý düþününce küçülür gider. Zorluklarý sabýrla kar-
þýlar ve sarsýlmadan kulluk yoluna devam eder.

Efendimiz’in örnek hayatýna baktýðýmýzda þükür ve sabýrla ör-
gülenmiþ çok renkli bir hayatla karþýlaþýrýz. Mekke hayatýnda
kavminden çektikleri, en muhtaç olduðu zamanlarda sevgili eþi-
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ni ve kendisini himaye eden amcasýný kaybetmesi, kavminin
O’nu tecrit etmesi ve hicrete zorlamasý, mecbur kaldýðý savaþlar,
kaybettiði evlatlarý, iþkence gören ashabý gibi pek çok hadise kar-
þýsýnda gösterdiði sabýr dillere destandýr. O bir sabýr kahramaný-
dýr. Yine O (sallallahu aleyhi ve sellem) bir þükür kahramanýdýr; geç-
miþ gelecek günahlarý baðýþlandýðý halde ayaklarý þiþinceye kadar
namaz kýlýyor ve bunu soran eþine de “Allah’a þükreden bir kul
olmayayým mý?” buyuruyorlardý. 

Evet, mümin, iki kanatlý kuþ gibi sabýr ve þükürle dünya hadi-
seleri karþýsýnda dimdik ayaktadýr. O bu þekilde nimetler karþýsýn-
da þevk ve þükürle gerilecek, musibetler karþýsýnda da sabýrla yut-
kunacak ve sarsýlmadan, yýkýlmadan sahil-i selamete çýkacaktýr.

Konuyu bir iktibasla bitirelim:

Müminin her davranýþý “hayýr” yörüngelidir. O, herhangi bir mu-
sibete ma’ruz kalsa sabreder; bu onun için hayýr olur. Ve yine o,
herhangi bir nimete erse, þükreder; bu da onun için hayýr olur.
Ýþte müminin çift can taþýma manâlarýndan biri herhalde bu ol-
sa gerek. Onda ne dünya sevgisi ne de ahiret endiþesi vardýr:
Cennet sevdasýna tutulmadýðý gibi, cehennem korkusuyla da ki-
litlenmiþ deðildir. O bütün yaptýklarýna sadece ve sadece tek bir
mihrap tanýr: Cenâb-ý Hakk’ýn rýzasý. Mümin bu maksada ere-
bilmek için her þeye katlanýr. Bir yerde malýný vermek gerekiyor-
sa, o bunu seve seve yapar. Bir yerde canýný vermek iktiza edi-
yorsa tereddüt etmeden can pazarýna koþar. Maðlubiyetler onu
biler, muvaffakiyetler ise canýna can katar. Dehrin hâdiseleri ba-
þýnda deðirmen taþý gibi dönse ona tavýr deðiþtirtemez. Ýþte on-
lardan biri olan Bediüzzaman, þöyle der: “Ben elimde iki can ta-
þýyorum, tek can taþýyanlar karþýma çýkmasýn!”90
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YARATILIÞ MAKSADININ ÞUURUNDADIR

“Mümin, Allah’a bazý meleklerinden daha kerimdir.”91

Ayný manada bir kutsi hadiste de Cenab-ý Hak:

“Mümin kulum bana bazý meleklerimden daha sevimlidir.”92

buyurur.

Ayný konuyu destekleyen þu hadisleri de aktaralým:

“Gerçek mümin, Allah katýnda bir kýsým meleklerden
daha kýymetlidir.”93

“Gerçek mümin, Allah’a, mukarreb meleklerinden daha
kerimdir.”94

Melekler, Allah’ýn emrettiði þeyleri yapan, katiyen Allah’a is-
yan etmeyen, hep ibadetle meþgul, Allah’ýn mükerrem kullarý-
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dýrlar. Kâinattaki muhteþem icraatýn bazen hem vesileleri hem
de bu icraatýn alkýþçýlarýdýrlar. Onlar, Allah’ýn bu muhteþem ve
çok güzel kâinat sarayýnýn muhteþemliðini ve güzelliðini tam id-
rak etmiþlik þuuru içinde, O’na yaraþýr þekilde kesiksiz kullukla
mukabele eden özel varlýklardýr. Günah onlarýn semtlerine soku-
lamaz. Çünkü istidatlarý, kabiliyetleri günaha kapalýdýr.

Ýnsan ise irade sahibi bir varlýktýr. Onun için, hayýrlar yapýp
melekleri aþma kapýsý açýk olduðu ayný anda kötülükler yapýp
hayvanlardan bile aþaðýlara düþme ihtimali de vardýr. Ýþte insaný
farklý kýlan da bu halidir. Yani iradesini kullanarak Allah’ýn icra-
atýný, kâinattaki güzelliklerini görüp alkýþlamasý, ibadetle içinde-
ki teþekkürünü ilan etmesi istenmektedir ondan. Nefsin ve þey-
tanýn aldatmacalarýndan sýyrýlýp iradesinin hakkýný vererek, bü-
tün perdeleri açýp ve aþýp, sebeplerin arkasýndaki Müsebbib’i (se-

bepleri yarataný) görmesi, duymasý, iþte onu, Allah katýnda “kerim”
yapan bir durumdur.

Öyleyse insan, katiyen kendini hakir görmemeli. O, Allah ya-
nýnda, mahiyetinde bulunan istidat ve kabiliyetler sayesinde çok
kýymetlidir. Bunu böyle bilip, melekleri bile geride býrakabilecek
mahiyetine dönüp, ondan meleknümûn bir hayat çýkartmalýdýr.
Allah Rasulü de dünyada gösterdiði kulluk performansýyla, Mi-
raç’da Cebrail’i geride býrakmamýþ mýydý?

Abdullah b. Ömer bir gün Allah’ýn evi Kâbe’ye baktý ve ona
þöyle seslendi:

“Sen ve senin hürmetin ne yüce, ne azametli! Ama þu da var
ki mümin, hürmet bakýmýndan senden daha yüce ve daha aza-
metli!”95
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Dolaylý da olsa þu hadis konumuz destekler mahiyettedir:

“Mümin, saçý baþý daðýnýk, toz toprak içinde, iki parça el-
bisesiyle periþan bir hal arzedebilir belki ama Allah’a güve-
nerek bir meselede yemin etse Allah onu yemininde yalan-
cý çýkarmaz.”96
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DÝLÝNE HAKÝMDÝR

“Mümin ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin
(fâhiþ) sözlü, ne de hayasýzdýr (beziyy).”97

Hadiste geçen ifâdelere göz atalým: Ta’n etmek; ayýplamak, þe-
refini düþürmek, izzet-i nefsini kýrýcý kusurlarla yaralamak demektir.

Lanet okumak; Allah’ýn rahmetinden uzak olsun manasýnadýr.

Fâhiþ söz; kaba, söylenmesi çirkin ve müstehcen söz mana-
larýna gelmektedir.

Beziy ise, aðzý bozuk hayasýz kiþiye denir.

Evet, þu kitapçýkla Allah Rasulü’nün hadislerinde gerçek mü-
mini arýyoruz. Bu hadiste de müminin, söz dünyasý ele alýnýyor.
Ýnsana verilen azalarýn her birinin kulluðu, sorumluluðu farklýdýr.
Her birinin hesabý da farklý olacaktýr. Kýyamet tasvirlerini veren
hadislere baktýðýmýzda, günahlardan dolayý bazý azalarý aþýrý bü-
yümüþ hilkat garibesi insanlarýn resimlerini görürüz. Herkesin
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gizlisini dinleme meraklýlarýnýn fazla büyümüþ kulaklarý, onu bu-
nu çekiþtirenlerin ayaðýna sarkmýþ dilleri, harama bakmaktan
oyuðuna sýðmayýp patlayan gözleri gibi ürküten tasvirler, bu
uzuvlarý yerinde kullanmayanlar için ürkütücü, ibret verici ve
caydýrýcý bir terhiptir (korku hissimizi harekete geçirerek sakýndýrma meto-

du) ayný zamanda.

Dilimizin ve dudaðýmýzýn deðiþik hareketlerinden hasýl olan
sözlerimizin kontrolü bizim elimizde. Ýnanç dünyamýzý aydýnla-
tan iman, azalarýmýza da indiði zaman gerçek olgunluðuna ula-
þýr. Ýnsanýn bir baþkasýna zararý ya el ile olur ya da dil ile. Bu da
gösteriyor ki dilimiz, bizim en çok imtihan olduðumuz bir uzvu-
muz. Efendimiz’in þu hadisleri bunu çok güzel ifade ederler:

“Kim bana, iki çene ve apýþ arasý mevzuunda söz verir kefil
olursa, ben de ona cennet için kefil olurum.”98 Demek ki bu
uzuvlar o kadar önemli.

Hadiste ifade edilen, “ta’n etme, lanet okuma, kaba ve çirkin
sözlü olma” imanla yan yana olamayacak hususlardýr. Her biri
psikolojik bir rahatsýzlýðý gösteren hazýmsýzlýklar, hasetlikler ve
eðitimsizlikler neticesinde olan bu hal, imanýn insanda oturaklaþ-
madýðýný gösterir. Evet, bize düþen de aðzýmýzý düzeltmek, dola-
yýsýyla tam mütenasip (bütün uzuvlarý ayný büyüklükte) bir insan olarak
ahirete gitmektir.

Selef-i salihin dilin afetini bize anlatmak ve sakýndýrmak için
bakýn neler yapmýþlar. Ebû Vâil anlatýyor:

"Bir defasýnda Abdullah b. Mesûd (radýyallahu anh) Safâ tepesi-
ne çýktý, eliyle dilini tuttu ve "Hayýr söyle, kazanýrsýn. Kötü lâf-
tan kaçýn, piþmanlýk duymayasýn. Ben Resûlullah'tan duymuþ-
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tum, "Âdem oðlunun hatalarýnýn (günahlarýnýn) çoðu dilinden
kaynaklanýr." buyurmuþtu." dedi."99

Saîd el-Cerîrî rivâyet ediyor:

"Adamýn biri bana þunlarý anlatmýþtý: Bir defasýnda Ýbn Abbâs'ý
(radýyallahu anh) gördüm, dilinin ucunu eliyle tutmuþ, "Hey! Ha-
yýr söyle, kazanýrsýn. Kötü lâftan kaçýn, selâmet bulursun!" di-
yordu. Birisi sordu: Abbâs oðlu, neden böyle yapýyorsun?

-O da bunun üzerine þöyle dedi: Duyduðuma göre kýyâmet
günü kul, en çok diline kin besleyecekmiþ, dedi."100
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HAYIR ÝÞitMEYE DOYMAZ

“Mümin, sonu cennet oluncaya kadar hayýr iþitmekten
asla doymayacaktýr.”101

Müminin taþýmasý gereken bir diðer vasfýný bu hadis ne güzel
ifade eder! Kâmil mümin, ölüp cennete girinceye kadar hayýr
iþitmekten asla doymayacak, hayatta kaldýðý müddetçe son nefe-
sini verinceye kadar hayýr iþitmekten zevk almaya devam edecek
fýtratta bir insandýr. Bu güzel hadis, hayra kilitlenmiþ, faydalý ve
güzel þeylere aç bir insan portresi çiziyor bize.

Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hadisleri de bir ölçü-
de -Kur’ân’da olduðu gibi- evrenseldir ve kullanýlan kelimeler
olabildiðince engin ve þümullü manalar ifade ederler. “Hayýr
iþitmek” ifadesi de çok þümullü, kapsamý geniþ bir ifadedir.
“Hayýr” kelimesi herhalde lügatlerdeki bütün iyi ve faydalý iþle-
ri ifade edebilecek güçte, kapsama alaný çok geniþ olan nadir
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kelimelerdendir. Hayýr iþitmek deyince, insanýn hem dünyasýna
hem de ahiretine faydalý olabilecek bütün hususlarý anlamamýz
mümkündür.

Ýlme ulaþmanýn yolu, ilim aþký ve merakýdýr. Ýþte Allah Rasulü
(sallallahu aleyhi ve sellem) de müminde bu vasfýn olmasýný istemek-
tedir. Ýmanýn bir gereði olarak, araþtýrma, öðrenme merakýnýn
zikredilmesi de manidardýr. Burada öðrenmeye teþvik edilmesi-
nin yanýnda önemli bir diðer husus da hayýrlý þeyler yani hem
dünyamýz hem de ahiretimiz adýna faydalý þeyler öðrenmemizin
salýklanmasýdýr. Yani insanlarda öðrenme aþký þevki olabilir ama
bu, neticesinde insaný kemâlât adýna bir yere götürmüyorsa gü-
dük ve sonu kesik olan bir aþk u þevktir.

Hadisimizde, “neticesinde bizi Cennet’e ulaþtýran, ucunda
Cennet olan bir hayýr” tabiriyle de hayýr kelimesi biraz daha
açýklanmaktadýr. Cennet’e götüren, Cennet yolunu kolaylaþtýran
bütün hayýr-hasenat ve ibadetlerin anlatýldýðý sohbetleri dinle-
me, bu cümleden akla ilk gelenler. Ayrýca Hz Ýbn Abbas’ýn Hz
Ömer’in vaaz vereceðini duyduðunda Mekke’den kalkýp Medi-
ne’ye gitmesi, günümüzde de güçlü hatiplerin vaazlarýný dinle-
mek için kilometrelerce yol gidenler, meselemize müþahhas mi-
sal teþkil ederler. Dinlenecek çok þey var belki ama önemli olan
hayýrlýsýný dinlemek. Bir de insanýn cennetten istifadesi bu dün-
yadaki ilim ve irfanýyla doðru orantýlý olduðundan dünyada ne
kadar hayýrlý bilgi elde etse o bilgi onun cennetteki marifetini ve
istifadesini artýracaktýr. “Herkesin istidadýna göre orada bir sa-
adeti var...”102

Ali (radýyallahu anh) diyor ki:
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"Hayýr, malýnýn ve evlâdýnýn çok olmasý deðildir. Hayýr, ilminin
çok, hilminin büyük olmasý, Rabbine ibâdetle öðünmen, iyilik
yaptýðýnda Allah'a hamdetmen, günah iþlediðinde Allah'tan
maðfiret dilemendir. Dünyanýn þu iki adamdan baþka kimse-
ye hayrý yoktur:

l– Ýþlediði günahýn ardýndan hemen tevbe eden.

2– Hayýrlara koþan.

Takvâ içinde yapýlan bir amel azýmsanmaz. Öyle ya kabul edi-
len bir amel nasýl azýmsanýr!"103

“Okumak, düþünmek, tefekkür etmek, eþya ve hâdise-
leri tükenme bilmeyen bir tecessüs iþtahýyla kurcalayýp
durmak ve vakti en iyi þekilde deðerlendirerek bütün ça-
lýþmalarda metodlu olabilmek; bunlar hep birer mümin sý-
fatýdýr. Zira, mümini bu sýfatlarýyla ele alan yüzlerce ayet
ve hadis vardýr.”104
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DÜÞTÜÐÜNDE HEMEN DOÐRULUR

“Müminin misali, devamlý olarak eðip büken rüzgarýn te-
sirine maruz kalmýþ bir bitkiye benzer. Mümin devamlý be-
lalarla (imtihanlarla) baþbaþadýr. Münafýðýn misali ise çam
aðacýdýr. Kesilip kaldýrýlýncaya kadar hiç ýrgalanmaz.”105

Büyük Hanefi alimlerinden Aynî bu hadise þöyle bir yorum
getirir:

“Mümin, Allah’a inanmýþtýr. Hastalýk, saðlýk, lütuf, musibet gi-
bi hayatýn çok çeþitli esintileri onun ana istikametini bozmaz,
kulluk vasfýný, imanýný sarsmaz. Lütuflara mazhar olsa þükreder.
Musibete maruz kalsa sabreder ve hatta musibetlerin kazandýra-
caðý ecri düþünerek Rabbine þükür eder. Kafir veya münafýk ise
böyle deðildir.”106
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Bu mealde, müminin halini ota, sümbüle, hurmaya ve insan
vücuduna benzeten pek çok hadis vardýr.107 Tasvirler, temsiller
gerçekleri anlamamýzda önemli birer vesiledirler. Allah Rasulü
(sallallahu aleyhi ve sellem) de muallim olarak gönderildiðinden tale-
beleri olan biz ümmetine anlatmak istediði hakikatleri benzet-
melerle zihnimizde canlandýrýp gözümüzün önüne getirmekte-
dir. Benzetmeler için ise, önümüzde her gün cereyan eden ha-
yatýn deðiþik sahneleri, tabiatýn þekilden þekile giren yaz, kýþ, ilk-
bahar, sonbahar sayfalarý bitmez tükenmez birer hazinedir. Allah
Rasulü de tabiatta, Allah’ýn kudret kaleminden çýkan baþkalaþ-
malarýn insanlara bir þeyler anlattýðýný göstermek maksadýyla mü-
minin ve münafýðýn halinin misalini buradan verir.

Evet, mümin, bazen sararýp solar, bazen de bütün canlýlýðýný
gösterircesine yemyeþil hale gelir. Ama hiçbir zaman yýkýlýp git-
mez. O her þart ve durumda ayaktadýr. Hâdiseler bazen belini
büker, iflahýný keser ama o yine de mukavemet eder. Zira taþýdý-
ðý iman, yýkýlmasýna müsaade etmez. Bütünüyle Kur’ân ve Sün-
net, onun önüne, baþta peygamberler olmak üzere pek çok salih
müminin, çileli hayatlarýný misal olarak koyar. Bu uðurda çekilme-
dik sýkýntý, taþýnmadýk aðýr yük yoktur. Dolayýsýyla mümin, neyle
karþýlaþýrsa karþýlaþsýn, onu vicdanýnda yaþar. Okuduðu Kur’ân ve
hadislerdeki geçmiþ peygamberlerin ve ümmetlerin kýssalarýndan
mesajlar ve ibretler alýr. Tabiri caiz ise o bunlara aþýlýdýr. Kur’ân’da
yaþ kuru hiçbir þey eksik býrakýlmamýþ; her durumdaki herkese,
her þey istediði kadar verilmiþtir.

Bu babda þu hadisi de zikredelim:

“Mümin, yýkan ve (ama yýktýktan sonra hemen) yapandýr.
Kurtulan (said) ise yapmak üzere ölendir.”108
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Evet, mümin, yapma insanýdýr, yýkma deðil. O hep hayýr ve
hasenat peþindedir. Ama bazen beþeriyetinin gereði, ayaðý
sürçer, hatalar yapýp, yýkabilir. Ýþte mümin bu hal üzere kalmaz
hemen kendini toparlayýp tevbe ile hatalarýndan döner. Yapma
azmi ve niyetinde olmak da kurtulmak için bir vesiledir.
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KARDEÞLERÝNÝN DERTLERÝYLE DERTLENÝR

“Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirle-
rine þefkatte müminlerin misali, bir bedenin misalidir. On-
dan bir uzuv rahatsýz olsa, diðer uzuvlar uykusuzluk ve
ateþ yükselmesi ile ona iþtirak ederler.”109

Hadiste geçen ifadeleri tek tek açarsak konumuz daha iyi an-
laþýlýr.

Terâhum; iman kardeþliðiyle birbirine acýmaktýr, merhamet
etmektir.

Tevâdd; sevgiyi, muhabbeti artýran, yakýnlarla olan baðý taze-
leyen hediyeleþmeler, ziyaretleþmeler yapan.

Teâtuf; þefkatle birbirine yardým etmektir.
Baþka bir hadiste Allah Rasulü (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ):
“Merhametli olmadýkça iman etmiþ olmayacaksýnýz.” “Ey Al-

lah’ýn Rasulü,” dediler, “hepimiz merhametliyiz.” “Hayýr,” dedi,
“bundan maksat ehlinize olan merhametiniz deðil bilakis halka,
umuma olan merhametinizdir.”
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“Biriniz kardeþini (hiçbir beklentisi olmaksýzýn Allah için) seviyorsa
ona, kendisini sevdiðini söylesin.”110

Birbirimizi deliler gibi seveceðiz ama muamelelerimizde ve
sosyal münasebetlerimizde iþlerimizi saðlama baðlayacak, böyle-
likle þeytanýn aramýza girip bu kardeþliðimizi bozmasýna fýrsat
vermeyeceðiz.

Ýþte kardeþlikle alakalý söylenmiþ sözlerin en ihtiþamlýsý: Allah
Rasulü buyururlar ki:

“Sizden biri, kendi için sevdiðini kardeþi için de sevmedikçe
gerçek imana eremez.”111
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KUR’ÂN-I KERÝM’Ý DEVAMLI OKUR

“Kur’ân okuyan müminin misali portakal gibidir. Koku-
su güzel tadý hoþtur. Kur’ân okumayan müminin misali
hurma gibidir. Tadý hoþtur fakat kokusu yoktur. Kur’ân’ý
okuyan fâcir misali, reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir,
tadý acýdýr. Kur’ân okumayan fâcirin misali Ebu Cehil kar-
puzu gibidir, tadý acýdýr, kokusu da yoktur.”112

Kur’ân-ý Kerim, bizim her þeyimiz. Kýyamete kadar devam
edecek en büyük mucize. Dönüp dönüp baþ vuracaðýmýz, tü-
kenmez ve tertemiz bir kaynak. Ayný zamanda insanýn destanýný
anlatýyor. Onda, ilk inanan insan Hz. Adem’den bu yana gelmiþ
gelecek bütün insanlarýn, hususiyle inananlarýn ahiret yolunda
ihtiyaç duyacaklarý her þey var. “Gerçekten bu Kur’ân insanlarý
en doðru yola, en isabetli tutuma yöneltir.”113
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Evet, Kur’ân, bütün insanlýk için bir hidayet kaynaðý, bir yön-
lendirici ilahi kitaptýr. Kur’ân ilahi olduðundan, onda ulûhiyete
ait özellikler vardýr. Elbette, manasýný bilerek okuyanlar ondan
çok daha fazla istifade ederler ama insan manasýný bilmeden de
okusa nasipsiz kalmayacaktýr Kur’ân’dan. Önemli olan, O’na ih-
tiyacýmýzýn farkýnda olmaktýr. En büyük talihsizlik, ona olan ihti-
yacýmýzý hissetmememizdir.

“Gavvâs olana Kur’ân
Mücevher dolu umman
Nasibsizdir Kur’ân’dan
Her müstaðni davranan.”

Kur’ân, müslümanýn öncelikli evradýdýr. Diðer dualar
Kur’ân’dan sonra gelir. Geçmiþ büyük alimlerimiz her müslüma-
nýn ayda bir defa Kur’ân’ý hatmetmesi gerektiðini söylüyorlar ki,
bunu yapabilmek için her gün bir cüz (yirmi sayfa) Kur’ân okuma-
mýz gerekiyor.

Kur’ân-ý Kerim’le ilgili söylenecek þey çok, ancak biz hadisin
sunduðu pencereden dýþarýya çýkmadan, müslümanýn mutlaka
her gün Kur’ân’dan bir parça (mesela bir sûre) okumasýnýn gerekti-
ðini söyleyip konuyla alakalý diðer hadislere geçelim:

“Ey Muaz! Gerçek mümin, Hakk’ýn esiridir, bilir ki Allah onun
kulaðýnýn, gözünün, dilinin, elinin, ayaðýnýn, karnýnýn ve ferci-
nin ne yaptýðýný bilir. Þüphesiz (okuduðu) Kur’ân, gerçek mü-
mini, nefsinin ve þehvetlerinin pek çok isteðinden engeller.
Allah’ýn izniyle (o okuduðu Kur’ân) onunla nefsinin istekleri ara-
sýna girer, perde olur.

Ey Muaz! Gerçek müminin kalbi (cennete gireceðinden) emin
deðildir, (cehennemden) korkusu dinmemiþtir, sýrat köprüsünü

116

M Ü M Ý N  K Ý M D Ý R ?



geçip arkasýnda býrakmadýkça ýzdýrabý dinmez, sabah- akþam
ölümü bekler. Takva, müminin gözcüsüdür, Kur’ân rehberidir,
(Allah) korkusu dosdoðru yoludur, þevk ve iþtiyaký bineðidir, (gü-

nahlardan) sakýnmasý arkadaþýdýr, ürpermesi þiarýdýr, namaz sýðý-
naðýdýr, oruç kalkanýdýr, sadaka kurtuluþ fidyesidir, doðruluk
emîridir, haya vezîridir ve Rabbi de bütün bunlarýn ötesinde
onun gözetleyicisidir.

Ey Muaz! Þüphesiz gerçek mümin, kýyamet günü gözüne çek-
tiði sürmeye varýncaya kadar bütün yaptýklarýndan sorguya
çekilir.

Ey Muaz! Ben kendim için sevdiðim ve istediðim þeyi senin
için de istiyorum ve Cebrail’in beni nehyettiði þeylerden de
seni nehyediyorum. Artýk kýyamet günü, Allah’ýn sana verdiði
bu kadar þey varken seni, yanýnda senden daha kazançlý da-
ha iyi durumda bir adamla beraber sakýn bulmayayým.”114

“Gerçek mümin, (okuduðu) Kur’ân, nefsinin pek çok iste-
ðini engelleyen insandýr.”115

Ebû Ümâme (radýyallahu anh) anlatýyor: "Birisi Peygamberimiz'e
geldi ve:

Ya Resûlallah, falan oðullarýnýn hisselerini alýp sattým, þöyle
þöyle kâr ettim, dedi. Allah Resûlü:

“Sana bundan daha çok kâr saðlayacak bir þeyi haber vere-
yim mi?” dedi. Ben de, öyle bir þey var mý? dedim. Efendimiz
de:

-“Kur’ân'dan on âyet öðrenen senden daha kazançlýdýr!” bu-
yurdu.
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Bunun üzerine adam gitti on âyet öðrenip geldi, bunu
Resûlullah’a bildirdi."116

Kur’ân, ilahi bir kitap olduðundan, ona sýðýnýp, ona teveccüh
ettiðimiz, onu çok okuyup, okuduklarýmýzla amel ettiðimiz
zaman gizli bir siyanet (Allah’ýn bizce keyfiyeti meçhul korumasý) elinin
üstümüzde gezdiðini, bizi yanlýþ yerlerde dolaþtýrmayýp kayma
noktalarýndan kurtardýðýný, kayýp giden insanlarýn içinde yer
almaktan kurtulduðumuzu görecek ve þükürle iki büklüm olaca-
ðýz. Þimdiye kadar milyonlar bunu gördü ve bu gördüklerini bize
naklettiler. Hepimize Kur’ân’ýn bu yönünü görme kapýsý açýktýr.

Kur’ân okumayý hiç ihmal etmeyelim. Hem daha yolumuz
uzun. Bu dünyadan sonra kabir var. Onun ardýndan haþir, hesap,
mizan, sýrat derken ardýndan son durak –inþallah- cennet. Bütün
bu zor yollarda bize en iyi arkadaþ Kur’ân’dýr. Ancak arkadaþlýðýn
hakký ondan hiç ayrýlmamak, onu devamlý arayýp sormaktýr.

118

M Ü M Ý N  K Ý M D Ý R ?

116 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7/165.



ÝNSANLARA GÜVEN TELKÝN EDER

“Gerçek müslüman, elinden dilinden müslümanlarýn
emniyet ve esenlikte olduðu (zarar görmedikleri) kimsedir. Ha-
kiki muhacir (hicret eden) de Allah’ýn yasak ettiði þeylerden
uzaklaþýp, onlarý terk edendir.”117

Bu hadisin þerhini Sonsuz Nur’dan aynen alýyoruz:

“‘el-Müslimu’ kelimesinin baþýnda, bir lam-ý ta’rif vardýr. Ay-
rýca, ‘el-müslimûn’ kelimesi de, lam-ý tarifle zikredilmiþtir. Bu iki
lam-ý tarifin, bize anlattýðý bir manâ vardýr. Ýdeal mümin, gerçek-
ten silm (barýþ), selâmet ve güvenlik atmosferi içine girip, o atmos-
ferde kendini eritebilmiþ; ve yine kendisi gibi tam ve hakiki mü-
minlere, eliyle veya diliyle kötülüðü dokunmayan mümindir.
Öyle görünen, öyle olduðunu iddia eden veya nüfus cüzdanýn-
da müslüman yazan kimseler deðil; bütün zihinlerde tersim edi-
len hakiki ve ideal müminden bahsediliyor. Biz lam-ý tarifin
“ahd-i zihnî” manâsýna geliþinden, bunu teþemmüm ediyoruz.
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Yani, “mutlak zikir, kemaline masruftur” kaidesinden çýkýþ yapa-
rak, mümin denince ilk akla gelen, en kâmil manâdaki mümin-
dir ve hadiste kasdolunan mümin de iþte budur.

Bir insanýn, normalde dildeki bu inceliði bilmesi mümkün
deðildir. Zira, iþin bu tarafý, ancak mektep, medrese veya bir üs-
tadýn rahlesi önünde diz çökmekle öðrenilebilecek dil ve gramer
bilgisiyle mümkündür. Allah Rasûlü için, böyle bir tedris söz ko-
nusu deðildir. Demek ki, O’nun konuþtuklarý kendinden deðil;
O, Muallim-i Ezeli’nin konuþturduklarýný konuþmaktadýr. Onun
içindir ki, Allah Rasûlü’nün ifade ve beyanlarýnda, dile ait bütün
nükteler mevcut olmakla beraber dile ait bir tek kusur dahi mev-
cut deðildir.

Biz yine yukarýdaki hadise dönelim: Hakiki müslüman, emni-
yet ve güven insanýdýr. Öyle ki, diðer bütün müslümanlar, zerrece
herhangi bir kuþku ve tereddüte düþmeden ona sýrtlarýný dönebilir-
ler. Zira bilirler ki, ondan kimseye zarar gelmez. Ailelerini birine
emanet etmeleri icap etse, gözleri arkada kalmadan ona emanet
edebilirler. Çünkü onun elinden ve dilinden asla kimseye zarar gel-
mez. Onunla bir mecliste beraber bulunduktan sonra, o meclisten
ayrýlan insan, arkasýndan emindir; zira bilir ki, arkada kalan o in-
san, ne kendisi gýybet eder, ne de yanýndakilerinin gýybetini dinler.
O, kendi haysiyetine, þerefine düþkün olduðu kadar, bir baþkasýnýn
haysiyetine, þerefine de düþkündür. Yemez, yedirir. Ýçmez, içirir. Ya-
þamaz, yaþatýr. Ve bir baþkasý için füyûzat hislerinden dahi fe-
dakârlýkta bulunur. Biz, bütün bu manâlarý, lâm-ý tarifin ayný za-
manda “hasr” ifade etmesinden çýkarýyoruz.

Diðer taraftan, bu ifadelerde cinas da vardýr. “Müslim” keli-
mesiyle, “selime” fiili, ikisi de “silm” kökünden gelir. Bazý harfle-
rindeki benzerlikten dolayý, aralarýnda gayr-ý tam bir cinas mev-
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cuttur. Ancak bu iki kelimenin bablarý, ayrý ayrýdýr. Bu benzerlik
ve ayrýlýk, bize þöyle bir manâyý dahi hatýrlatýr: Müslüman; her
meselesi, silm, selamet ve müslimlik çizgisinde cereyan eden in-
sandýr. O, kendisini öyle Ýlâhî bir câzibeye kaptýrmýþtýr ki; artýk
bütün hareketleri bu kuvve-i ile’l-merkeziye (merkezkaç) çevresin-
de cereyan eder.

O, tanýdýðý-tanýmadýðý herkese selam verir. Böylece kalbler-
de onun için bir sevgi vaz’edilir. Namazýný bitirirken, selamla bi-
tirir. Ýns, cin, melek, bütün þuurlu varlýklar, onun selamýný alýr.
O, görmediði bu varlýklarla da selamlaþýr. Müminin dýþýnda hiç
kimse, þimdiye kadar selamlaþmayý, bu denli yaygýn hale getir-
miþ deðildir.

Ýslam’a; namaz, oruç, zekat, hac ve kelime-i þehadet gibi rü-
künleri yerine getirmekle girilir. Bu da Cenâb-ý Hakk’ýn “Toplu-
ca silme giriniz”118 emrine ittiba ile, silm ve selamet deryasýna
yelken açmak demektir. O deryaya kendisini salan insanýn ise,
her hali silm ve Ýslam kokar. Bu duruma gelmiþ bir insandan da,
hiç kimse iyiliðin dýþýnda bir hareket ve bir mukabele görmez.

Efendimiz’in her ifadesinde olduðu gibi, söz konusu ettiðim
ifadesinde de kullanýlan her kelime, dikkatle seçilmiþtir. Görülü-
yor ki burada da yine elden ve dilden bahsedilmektedir. Diðer
azalarýn deðil de sadece bu iki uzvun zikredilmesinde elbette
birçok nükte vardýr. Ýnsan bir baþkasýna vereceði zararý iki türlü
verir. Bu, ya vicâhî, yüz yüze veya gýyabî yani arkadan olur.
Vicâhî zararý el, gýyabîyi de dil temsil eder. Ýnsan karþýsýndakine
ya bizzat tecavüzde bulunur ve onun hukukunu çiðner, ya da,
gýyabýnda onun gýybetini yaparak, hakir ve küçük düþürerek hu-
kukuna tecavüz eder. Bu iki çirkin durum da müminden hiçbir
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zaman sadýr olmaz. Çünkü o, ister yüz yüze olduðu insanlara, is-
terse hazýr bulunmayanlara karþý hep mürüvvetle davranýr.

Ayrýca Efendimiz, lisaný elden önce zikrediyor. Çünkü, elle
yapýlacak zarara, karþý tarafýn mukabele imkâný ihtimal dahilin-
dedir. Halbuki, arkadan yapýlan gýybet veya atýlan iftira, ekseri-
yetle karþýlýksýz kalýr. Dolayýsýyla, rahatlýkla böyle bir hareket,
fertleri, cemiyetleri hatta milletleri birbirine düþürebilir. Dille ya-
pýlabilecek zararlarýn takibi, vicâhî olarak yapýlmak istenenlere
nispeten daha zordur. Onun içindir ki, Efendimiz, dili, ele tak-
dim etmiþtir. Diðer taraftan, bu ifadede, müslümanýn Allah katýn-
daki deðer ve kýymetine de iþarette bulunulmuþtur. Müslüman
olmanýn Allah katýnda öyle bir deðer ve kýymeti vardýr ki, bir baþ-
ka müslüman ona karþý elini ve dilini kontrol altýnda bulundur-
masý gerekmektedir.

Cihanþümûl emniyet ve esenlik düþüncesiyle gelen Ýslâmiye-
tin önemli bir ahlâkî buudu, müslüman ferdin, maddî-manevî
kendine zarar veren þeylerden uzaklaþmasý ise, diðer ehemmi-
yetli bir derinliði de, az dahi olsa, baþkalarýna zarar vermemek-
tir. Zarar vermek bir yana, toplumun her kesiminde, emniyet ve
güveni temsil etmektir. Evet, müslüman, sînesinde taþýdýðý emni-
yet duygusu ve yüreðinin güvenle atmasý ölçüsünde hakîkî müs-
lümandýr; ve hakîki bir müslüman da gezip-dolaþtýðý; oturup-
kalktýðý hemen her yerde “es-selâm” kaynaklý bu hisse tercü-
mandýr: O, müminlere uðradýðýnda selâm verir, emniyet soluk-
lar; onlardan ayrýlýrken esenlik diler, ayrýlýr. Namazýn tahiyyatla-
rýný selâmlarla süsler; ve Hakk’ýn huzurundan ayrýlýrken de mü-
minleri selâmlayarak ayrýlýr. Artýk, bütün hayatýný böyle selâm
yörüngesinde sürdüren bir insanýn, kendi temel düþüncesine
raðmen, emniyete, güvene, saðlýða ve maddî-mânevî, dün-

122

M Ü M Ý N  K Ý M D Ý R ?



yevî-uhrevî selâmete ters bir yola girmesi, kendine ve baþkalarý-
na zarar vermesi herhalde düþünülemez.

Hadisle alâkalý bu kuþbakýþý ilk mülâhazadan sonra, yine
onun ruhundan fýþkýran þu hususlara da bir göz atýp geçelim:

a- Hakiki müslüman, yeryüzünde cihanþümûl sulhün en
emin temsilcisidir.

b- Müslüman, ruhunun derinliklerinde yaþattýðý bu yüksek
duyguyu her yerde soluklar-gezer.

c- O, ezâ, cefâ etmek ve zarar vermek bir yana, hatýrlandý-
ðý her yerde emniyet ve selâmetin remzi olarak hatýrlanýr.

d- Onun nazarýnda, elle yapýlan tecâvüz ile gýybet, bühtan,
tahkîr, tezyîf gibi dil ile yapýlan tecavüz ve çekiþtirme arasýnda
fark yoktur. Hatta bazý durumlarda, ikincisi birinciden daha bü-
yük cürüm sayýlýr.

e– Bir mümin bu günahlardan bazýlarýný irtikap etse de yine
mümindir ve dinden çýkmýþ sayýlmaz. Yani akîdemizce küfür-
iman arasý bir mevki söz konusu deðildir.

f- Her meselede olduðu gibi, iman ve Ýslam meselesinde de,
himmetler âli tutulup kemâlât-ý insaniyeye yani herhangi bir
müslüman deðil, kâmil müminliðe talip olunmalýdýr gibi pek çok
þey o mu’cizbeyân lisanda tek bir satýra sýðdýrýlmýþtýr.”119

Aslýnda Müslümanlýk barýþ, sevgi, hoþgörü, diyalog ve huzur
gibi kavramlar etrafýnda örgülenmiþken ne acýdýr ki, bugün tam
bunlarýn zýddý kavramlarla mahkum edilmek isteniyor. Deðerle-
rin alt üst olduðu zamanýmýzda bize düþen vazife bu kavramlara
sahip çýkmak ve temsilcileri olup onlarý hayata taþýmaktýr. Biz,
üzerimize düþeni yapýp Kur’ân ve sünnette resmi çizilen ideal
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müslümanlardan olabilirsek, Allah da vaat ettiklerini verecektir
þüphesiz.

Müminin hayatýnda barýþ, emniyet ve huzurun ne kadar
önemli olduðunu göstermesi açýsýndan þu hadisi de zikredelim:

“Müminin evi kamýþtandýr, yemeði kýrýntýdan ibarettir,
elbisesi eskidir, baþý daðýnýktýr (belki ama) kalbi Allah saygý-
sýyla dopdoludur ve hiç bir þey mümin için selametin (ba-

rýþ, emniyet ve huzur) dengi ve alternatifi olamaz.”120

124

M Ü M Ý N  K Ý M D Ý R ?

120 Deylemî, el-Firdevs, 4/182-183; Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/161.



NASÝHAT ALIR, NASÝHAT VERÝR

“Din, bütün bütün nasihattan (hayýrhâhlýktan) ibarettir.
Sahâbe efendilerimiz, kimin için ey Allah’ýn Rasulü, diye sor-
dular. Allah Rasulü de, Allah için, Kitab’ý için, Elçisi için, müs-
lümanlarýn imamlarý ve bütün müslümanlar için. Müslüman,
müslümanýn kardeþidir. Ona yardýmýný esirgemez, ona yalan
söylemez, ona zulmetmez. Her biriniz kardeþinizin aynasý-
dýr, onda bir rahatsýzlýk görürse bunu izale etsin.”121

Zayýf da olsa konumuzu destekler mahiyette bir baþka ha-
dislerinde Allah Rasulü þöyle buyururlar:

“Müminler, her ne kadar yurtlarý ayrý ayrý yerlerde de olsa
birbirlerinin (hayrýný istediklerinden hep) nasihatçýsýdýrlar, birbirlerini
severler. Fâcirlere gelince, onlar, ne kadar yakýn da olsalar birbir-
lerini hep aldatýrlar ve birbirlerine yardým etmeyip yok olup git-
mesi için arkadaþlarýný yolda býrakýrlar.”122
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Efendimiz’in þemaili tarif edilirken þu satýrlara da yer verilir:

“Allah Rasulü, insanlarýn gaflete düþebilecekleri yahut haktan
sapabilecekleri endiþesiyle müteyakkýz davranýrdý.”

Baþka bir hadiste de þöyle buyurulur: “Mümin, müminin kar-
deþidir. Ona nasihatýný hiçbir hal ve zamanda terk etmez.”123

Evet, serlevha ettiðimiz hadiste de ifade edildiði gibi din, bü-
tün bütün nasihattan ibarettir. Müminler birbirlerine nasihat
ederler, hiçbir zaman da kardeþlerine nasihattan geri durmazlar.
Türkçede nasihat deyince, bir insaný çekip karþýsýna ikazda bu-
lunma þeklinde anladýðýmýzdan nasihat bize biraz soðuk gelebi-
lir. Oysaki geniþ manasýyla nasihat, mümin kardeþinin þu dünya
hayatýnda ihtiyaç duyduðu hayrý, pek çok vesileyi kullanarak ona
vermeyi ve onu hayra yönlendirmeyi ifade eder.

Ayný yolun yolcularý olan ve ayný gemide seyahat eden biz-
ler, bazen nefse uyup yolun dýþýna çýkabilir, duygu ve düþünce-
de inhiraflara girebiliriz. Ýþte nasihat burada çok önem arzeder.
Cenab-ý Hak Asr sûresinde insanlýðýn kurtuluþunu ifade sadedin-
de þöyle buyurur:

“Yemin ederim zamana: Ýnsanlar hüsranda. Ancak þunlar
müstesna: Ýman edip makbul ve güzel iþler yapanlar, bir de bir-
birlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler.”124

Nasihatýn kim adýna olacaðý ile alakalý olarak hadisin deva-
mýnda, “Allah, Rasulüllah, müslümanlarýn imamlarý ve ümmet”
buyurulur ki, bunlar, her biri üzerinde uzun uzun durulmasý ge-
reken hususlardandýr. Nasihatýn çerçevesi bu konular etrafýnda
dönüyorsa o nasihat Ýslam’ýn bizden istediði nasihattýr. Yoksa na-
sihat ediyoruz diye nefsin oyuncaðý haline gelebiliriz.
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Öncelikle din mutlaka anlatýlmalýdýr. Din nasihat ile ayakta
durur. Günümüzde dinin ruhuna uygun anlatma yöntemlerini
de kullanarak Ýslam bütün insanlýða ulaþtýrýlmalýdýr. Peki öncelik-
le ne anlatýlmalýdýr? Baþta Allah anlatýlmalýdýr. Allah’ýn varlýðý,
birliði, her türlü þerik (ortak) tan uzak olduðu, emirleri, yasaklarý,
adaleti, sevgisi, merhameti, isimleri, sýfatlarý ve bizi bir imtihan
için bu dünyaya gönderdiði en güzel þekilde anlatýlmalýdýr.

Daha sonra Allah’ýn gönderdiði kitabý Kur’ân-ý Kerim, içinde-
ki emirleri, yasaklarý ve onun, bizim için bir hidayet rehberi, bir
yol haritasý olduðu anlatýlmalý.

Ardýndan bütün bunlarý en güzel þekilde yaþayan ve bize ör-
nek olan peygamberlerin ve tabii ki bizim Peygamberimiz, son
peygamber Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygam-
ber olarak kabul edilmesinin, hayatýnýn model alýnmasý gerek-
tiðinin, problemlerimizin çözümünün O’nda olduðunun anlatýl-
masý gelir.

Toplumsal hayatta anarþiden, kaostan ve itaatsizlikten uzak
durmak için emir sahiplerine yani idarecilere yardýmcý olma, on-
lara hem nasihat etme hem de (Allah’ýn yasaklarýný ihlal olmadýðý sürece)

itaat etme diðer nasihat konularýndan biridir.

Son olarak, hadiste Müslümanlarýn birbirlerine nasihatçý ol-
malarý gerektiði anlatýlýyor ki, Müslümanlar birbirlerinin haklarý-
ný gözetecek, birlikte yaþamanýn getirdiði sorumluluklarý birbirle-
rine hatýrlatacak, toplumun ihtiyaçlarýný birlikte karþýlayacak ve
medeni olmanýn gereklerini söyleyecek, birbirlerini ikaz ve nasi-
hat edeceklerdir.
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KÜÇÜKLERÝNE MERHAMETLÝ 

BÜYÜKLERÝNE SAYGILIDIR

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize
saygý göstermeyen bizden deðildir.”125

Bir baþka rivayette þu ilave vardýr:

“Marufu emretmeyen, münkerden nehyetmeyen de bizden
deðildir.”

Ýnsan, acziyetinin zirvesinde, göbeðine baðlý bir hortumcukla
beslenerek gelir anne karnýndan dünyaya. Rüþdünü ispat edene
dek hep birileri tutar elinden. Sonra dikilir ayaklarý üstüne ve gü-
cüyle daðlarý yerinden sökeceði zehabýna kapýldýðý gençlik dev-
resi gelir. Ardýndan da yine çocukluðundan bildiði acziyetin ayrý
bir buudu olarak yaþlýlýk çýkar karþýsýna.
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Hayatýn hangi devresinde olursak olalým, küçüklerimizin
beklediði sevgiyi, merhameti, büyüklerimizin hakký olan saygý ve
hürmeti onlara vermenin, imanýn gereklerinden olduðunu unut-
mamalýyýz. Mümin, “Beli bükülmüþ ihtiyarlarýnýz, emzikli çocuk-
larýnýz, otlaklardaki hayvanlarýnýz olmasa, üstünüze belalar saða-
nak saðanak yaðardý.”126 hadisini hep hatýrýnda tutmalýdýr. Rah-
meti bile harekete geçiren bu önemli paratönerleri iyi görmeli ve
acziyetlerinden istifade ile onlara, býrakýn bir zarar vermeyi, hoþ-
nut etmenin, yüzlerini güldürmenin, rahat ettirmenin yollarýný
aramalý. Küçüklerin baþlarýný okþamalý, onlarý hediyelerle sevin-
dirmeli, büyüklerin dualarýný almalý, ihtiyaçlarýný görmeli, sayma-
lý, hürmette kusur etmemeli.

Hadiste aðýr bir ifade var. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)

böyle yapmayan “bizden deðildir” buyuruyor. Demek ki, kâmil
iman sahibi olmak istiyorsak küçükleri sevip büyüklerimize say-
gý göstermeliyiz. Çocuklarýn sevgisizlik yaþadýðý, sokaklara býra-
kýldýðý, saygýnýn, hürmetin hor görüldüðü, egonun þiþirildiði, yü-
celtildiði bir zamanda Allah Rasulü’nün bu sözü toplum hayatý-
mýz için ne kadar da önemli!

Aslýnda hayatýn içinde her gün bize müslümanlýðýmýzý ispat
etme adýna büyük imkanlar veriliyor. Baþta ailemiz, eþimiz, ço-
cuklarýmýz, akrabalarýmýz, komþularýmýz, çevremiz ve sokak bi-
ze, kendimizi bir müslüman olarak ifade etmemiz için büyük fýr-
satlar sunuyor. Bu fýrsatlarý en iyi þekilde deðerlendirebiliriz. Yü-
rürken, araçta veya araç kullanýrken karþýmýza o kadar küçük ve
yaþlý yani merhamete, sevgiye ve hürmete, saygýya muhtaç insan
çýkýyor ki! Evet, küçüklere sevgi, merhamet, büyüklere saygý gös-
termeyen bizden deðildir, diyor Peygamberimiz.
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Sâib b. Yezid (radýyallahu anh) anlatýyor: Resûlullah (sallallahu

aleyhi ve sellem) bir defasýnda torunu Hasan'ý öpünce Hâbis oð-
lu Akra' (radýyallahu anh): “On tane çocuðum oldu, bir tanesini
öpmüþ deðilim!” dedi.

Resûlullah: “Ýnsanlara acýmayana Allah merhamet etmez!”
buyurdu.127

Ebû Ümâme (radýyallahu anh) anlatýyor: Bir keresinde Nebî (sal-

lallahu aleyhi ve sellem), aralarýnda Ebû Bekir, Ömer ve Ebû
Ubeyde b. Cerrâh'ýn (radýyallahu anh) da bulunduðu sahabele-
rinden bir cemaatle otururken bir kâse içecek getirildi. Allah
Resulü eline aldýðý dolu kâseyi Ebû Ubeyde'ye uzattý. Ebû
Ubeyde:

-“Yâ Resûlallah, sen daha lâyýksýn, sen buyur.” dedi. Efendi-
miz: -Al! dedi.

Ebû Ubeyde kâseyi aldý, içmeden önce (tekrar): Ey Allah'ýn
Resûlü, sen al, dedi.

Resûlullah: “Sen iç. Þüphe yok ki bereket büyüklerimizin (yaþ-

lýlarýmýzýn) yanýndadýr. Küçüklerimize acýmayan, büyüklerimi-
ze de saygý göstermeyen bizden deðildir!” buyurdu.128
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KOMÞU HAKLARINA RÝAYET EDER

“Nefsim elinde olan Zat’a yemin olsun ki, komþusu, za-
rarlarýndan emin olmayan kul cennete giremez.”129

Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) üç defa “Vallahi iman et-
miþ olmaz” diye tekrar etmiþ, artýk Sahâbe efendilerimiz merak-
la, kim iman etmiþ olmaz ey Allah’ýn Rasulü, diye sormuþlar. Bu-
nun üzerine Allah Rasulü’nün dudaklarýndan yukarýdaki sözler
dökülmüþ.

Hadisin Arapça metninde geçen “bevâik”, þerler, kötülükler, za-
rarlar gibi manalara gelmektedir. Komþu, bir insana ailesinden son-
ra en yakýn olan insandýr. Ýnsanýn, imanýnýn sýnanacaðý ilk imti-
handýr komþusu. Baþka hadislerde geçtiði üzere, Allah Rasulü (sallal-

lahu aleyhi ve sellem), komþu haklarý hususunda çok hassastýr. Bir sefe-
rinde, “Cebrail bana komþu (haklarý) hususunda o kadar tavsiyede
bulundu ki neredeyse Allah, komþuyu komþuya vâris kýlacak zan-
nettim” buyururlar.
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Meseleyi bir bütünlük içinde ele alacak olursak, Allah Rasulü,
müminleri, “Sizin en hayýrlýnýz ailesine karþý en hayýrlý olandýr” de-
mekle, dar daireden baþlayarak, komþulara, oradan da “Sizin en
hayýrlýnýz, insanlara en çok faydalý olandýr.” ufkuna, yani bütün in-
sanlýða doðru uzanan bir çizgide toplum için ideal fertler olmaya
çaðýrýyor.

Eðer komþumuz, bizim hareketlerimizden, tavýrlarýmýzdan
endiþe ediyor, bizden her an zarar görebileceðini düþünüyorsa;
biz de asgari komþuluk vazifelerini (burada, komþuluk münasebetlerin-

de her gün karþýlaþtýðýmýz manzaralarý hatýrlayabiliriz) yerine getirmiyorsak,
Cennet’in kokusunu bile alamayýz. Zira bu takdirde bizdeki
iman, meyve vermeyen, kuru bir iman demektir. Allah Rasu-
lü’nün yukarýda verdiðimiz, Buhari’deki rivayetine göre de ye-
min ederek söylediði üzere, bu kiþi “Ýman etmiþ olmaz”. Alimle-
rimiz buradaki “iman etmiþ olmaz” ifadesini, “kamil manada
iman etmiþ olmaz” þeklinde anlýyorlar.

“Komþu üçtür: a- Kâfir komþu. b- Müslüman komþu. c- Müs-
lüman akraba komþu. 

Kâfir komþunun hakký, onun hâl ve hatýrýný sormak, mübah
dairede bir þeye muhtaç olduðunda ihtiyacýný gidermek, mü-
bah iþlerde yardýmýna koþmak gibi hususlardýr. 

Müslüman komþunun hakký: Karþýlaþýldýðýnda selâmýný alýp
vermek, hastalandýðýnda gidip ziyaret etmek, yardýmýna koþ-
mak, cenazesini teþyi’ etmek gibi hususlardýr. 

Müslüman akraba komþunun hakkýna gelince; sýla-i rahimde
bulunmak, sýk sýk ziyaret edip derdine ortak olmak, tesellî alýp
vermek, sevgi ve hürmette bulunmak, cenazesini teþyi’ etmek,
arkasýndan hayýr dualarda bulunmak gibi hususlardýr.”130
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DÜNYAYA GÖNDERÝLÝÞ 

GAYESÝNÝN ÞUURUNDADIR

“Mümin iki korku arasýnda yaþar. Biri geçmiþ hayatý
hakkýndadýr ki, Allah Teala’nýn, geçmiþinde yaptýklarýndan
dolayý nasýl muamelede bulunacaðýný bilmez ve korkar.
Diðeri ise geri kalan ömrüne dairdir ki, bu hayatýnda da Al-
lah Teala’nýn, hakkýnda neyi takdir ettiðini bilmez. O hal-
de kul, bizzat kendinden kendi nefsi için, dünyasýndan
ahireti için, hayatýndan ölümü ve gençliðinden ihtiyarlýðý
için (ibadet ve iyilik yaparak) azýk edinsin. Zira dünya sizin için,
siz ise ahiret için yaratýldýnýz. Varlýðým, yed-i kudretinde
bulunan Allah’a yemin ederim ki, öldükten sonra affettire-
cek bir amel yapýlamayacaðý gibi, dünyadan sonra da cen-
net ve cehennemden baþka gidilecek yer, yurt yoktur.”131 
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Bu hadis, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Medine’de
okuduðu hutbesinin bir bölümüdür. Hutbe, Allah’ýn ahkamýný,
yani dinin hükümlerini, etkileyici bir üslupla müslümanlara ifade
ediyor. Hadiste veciz ve etkileyici bir üslupla müminin nelerden
korkmasý gerektiði hususu anlatýlýyor.

Mümin, iki korku arasýnda istikameti bulacaktýr. Mümin, mü-
kellef olduðu vazifeleri yapar ama kendini cennetlik görmez.
Üzerine düþen bütün vazifeleri yapsa da geleceði bilemediðin-
den dolayý korkar, ürperir, “Acaba bu iyi halimi koruyabilir mi-
yim?” der. Bu da onu devamlý uyanýk tutar.

O takdirde önümüzde duran husus, dünyada ahiret için azýk
edinme meselesidir. Dünyada varlýk adýna kendisine verilen her
þeyi, yani nefsini, gençliðini, hayatýný, ahireti için kazançlý hale
getirmeye çalýþmak en doðrusu olsa gerek. Zira, dünya bizim
için yaratýldý. Biz de ahiret için yaratýldýk. Dünyaya bu þekildeki
bir bakýþ, bizi kurtarabilir. Ýþte yukarýdaki hadiste Efendimiz, ye-
min ederek buyuruyor ki, öldükten sonra artýk iþlediðimiz gü-
nahlardan dolayý affettirme imkanýmýz yok. Dünyadan sonra da
cennet ve cehennemden baþka gidecek yer yok. Dünyaya böy-
le bir bakýþ, müminin bakýþý olmalýdýr.

Korku, Allah’ýn içimize yerleþtirdiði önemli bir duygudur. Bu
duyguyu dengeli bir þekilde kullanmamýz halinde bize fayda
getirecektir.

Efendimiz bir baþka hadislerinde þöyle buyururlar:

“Þu aðacýn misali müminin haline benzer: Allah (celle ce-

lalühü) korkusundan titrediðinde günahlarý dökülür ve ge-
riye, yaptýðý iyilikleri kalýr.”132
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Abdullah b. Saîd el-Iclî babasýnýn þöyle dediðini naklediyor:
"Bugün Ali b. Ebî Tâlib (radýyallahu anh), Allah'a hamd ve senâ
edip Resûlullah'a salâvat getirdikten sonra þu konuþmayý yaptý:

-Ey Allah'ýn kullarý! Sakýn dünya hayatý sizi aldatmasýn. Çünkü
dünya hayatý belâlarla kuþatýlmýþ, geçiciliðiyle maruf, hýyâne-
tiyle meþhûr bir yurttur. Ondaki her þey zevâle mahkûmdur.
Dünya, sâkinleri arasýnda dolaþan, el deðiþtiren bir nesnedir.
Konuklarý, asla þerrinden selâmet bulamaz. Sâkinleri müreffeh
bir hayat sürdürürlerken bir de bakarsýn belâ ve musibetlerin
girdabýna düþüvermiþler. Orada yaþayýþ yerilmiþtir, onun
saâdeti sürekli deðildir. Dünyanýn sâkinleri onun oklarýnýn he-
defidir, ölümle onlarýn bellerini kýrar.

Ey Allah'ýn kullarý! Bu dünya sizlere sizden daha uzun ömür-
lü, daha güçlü, daha mamûr yurtlara sahip kimselerden inti-
kal etti. Ama bugün onlarýn sesleri kesilmiþ, cesetleri çürümüþ,
yurtlarý virâne olmuþ, izleri silinmiþtir. Sapasaðlam köþkleri,
tahtlarý, özel hazýrlanmýþ yastýklarý, harabeye benzeyen, yapý-
sý toprak ve çamurdan olan mezarlar üzerine konulmuþ taþlar-
la, kayalarla deðiþtiler.

Mezarlýklar mamûr yerlere yakýn olduðu halde sâkinleri garip-
tir, yalnýzdýr. Kabirdekiler birbirlerine komþu olmalarýna, du-
var duvara bulunmalarýna raðmen komþuluk baðý kuramýyor-
lar. Nasýl kursunlar ki musîbet onlarý sinesinde öðüttü, büyük
kayalar ve topraklar kendilerini yedi, müreffeh bir hayattan
sonra birer kýrýntý oldular. Dostlarýný acýlara boðup topraðý
kendilerine mesken edindiler, öyle bir göçtüler ki bir daha
dönmeleri mümkün deðil. Evet, her biri ölüm sonrasýnýn deh-
þetini görünce, "Rabbim, beni dünyaya geri gönder, zâyi etti-
ðim ömrüm mukabilinde iyi amelde bulunayým." diyecek. Bu
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temennileri kabulden ne kadar uzak, ne kadar uzak! Hayýr,
onun söylediði bu söz boþ lâftan ibarettir. Önlerinde ise diril-
tilip kaldýrýlacaklarý güne kadar geri dönmelerine mâni bir en-
gel vardýr.

Siz de ölüler yurdundaki yalnýzlýða, musîbetlere intikal etmiþ
o yatakta rehin tutulmuþ, o emanetçinin sinesine konulmuþ
gibisiniz. Evet, iþler sona erip kabirlerin içindekiler eþilip çýka-
rýldýðý, sinelerde ne varsa derlenip toplandýðýnýz, neticeyi al-
mak üzere azametli Melik’in huzurunda durdurulduðunuz
zaman ne yapacaksýnýz? O gün kalbler, günahlarý yüzlerine
vurulacak diye titredikleri için yerlerinden fýrlarlar. O gün per-
deleriniz kaldýrýlýr, ayýplarýnýz, sýrlarýnýz ortaya dökülür. Her-
kes kazandýðýnýn karþýlýðýný orada görür. Bunun sebebi: Allah:
"Kötülük edenleri yaptýklarýna karþýlýk cezalandýrmasý, güzel
hareket edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandýrmasý içindir."
(Necm, 53/31) Evet, o âný Allah þöyle tavsîf ediyor: "Kitab (amel

defterleri meydana) konmuþtur. Görürsün ki günahkârlar onun
içinde (yazýlý) olanlardan (müthiþ) korkudadýrlar. Eyvah bize,
derler, bu kitaba ne olmuþ, küçük, büyük hiçbir þey býrak-
mayýp onlarý saymýþ. Onlar bütün iþlediklerini hazýr bulmuþ-
lardýr. Rabbin hiçbir kimseye haksýzlýk etmez." (Kehf, 18/49)

Allah bizleri ve sizleri kitabýyla amel eden, dostlarýnýn izinden
giden Müslümanlar eylesin de fazl ve keremiyle bizleri ve siz-
leri ebedî durulacak yurda (cennete) koysun. Hiç þüphesiz O,
hamd ve senâya lâyýk, pek azametlidir."133
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ÝNSANLARI ÖVMEDE VE 

YERMEDE DENGELÝDÝR

“Gerçek mümin, yüzüne karþý medhedildiðinde, kalbin-
deki imaný artar.”134

Süfyan-ý Sevrî’nin “Kendini bilene, insanlarýn onu övmesi zarar
vermez.” sözü, hadisi anlamamýz hususunda bize yardýmcý olabilir.
Süfyan-ý Sevrî, Yusuf bin Esbât’a, “Sana bir ikramda bulunduðum za-
man, senden fazla sevinir ve bunu Allah’tan bir nimet bilirsem, sen
de bana teþekkür et, böyle olmazsa bana teþekkür etme!” demiþtir.

Konuyla alakalý baþka bir hadis:

“Sizden biriniz, dostunun bir iyiliðini bilirse bunu ona söyle-
sin. Zira bu hal onu teþvik eder ve iyiliðe olan hevesini artýrýr.”

Kendini bilen ve nefsinin kibir ve böbürlenmelerinden emin
olan gerçek mümin, medhedildiði zaman bu medih, onun ima-
nýný güçlendirir ve onu hayýrlý ameller yapmaya teþvik eder. An-
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cak nefsinin oyunlarýný bilemeyen kendini bilmezler için bu
medhetme, onu imanýný tehlikeye atacak afetlere götürebilir.
Zaten baþka bir hadiste de “Medihten sakýnýn. O, boðazlamak-
týr.”135 buyurulmaktadýr.

Zira nefsinin oyunlarýný bilemeyen ve kendisini tanýmayan
insanlarý övmek, pohpohlamak, onlarýn nefsin isteklerine kay-
malarýna ve heva ve heveslerine uyup iman dairesinden çýkma-
larýna sebep olacaðýndan bu hareket onlarý bir nevi boðazlamak,
yani öldürmek demektir.

“Fâsýk (utanmadan, açýktan günah iþleyen) kimse methedil-
diði zaman ise bu, Rabbin gazabýna sebeptir ve Arþ bun-
dan dolayý ihtizaza gelir.”136

Çünkü bir haksýzlýk irtikap edilmiþtir. Kötülük düþünen, kötü-
lük yapan, günahla bütünleþmiþ, günah iþlemenin yanýnda güna-
hýn dellallýðýný yapan fâsýk birisinin övülmesi, Arþ’ý ihtizaza geti-
ren ve gayretullaha dokunan bir durumdur. Bizden önceki pek
çok toplumun helakine sebep olan, açýktan günahlarýn iþlenme-
si de, Allah’ýn hoþnut ve razý olmadýðý bir haldir.
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ÝYÝLÝK YAPMAYA ÝSTEKLÝDÝR

“Sen mümini, güç yetirebildiði (baþarabileceði) iþlerde gay-
retli, güç yetiremeyip (baþaramadýðý) iþlerde de müteleh-
hif (üzüntülü) bulursun.”137

Gerçek mümin, güç yetirebildiði namaz, oruç, hayýr-hasenat
gibi iþleri için can atan bir insandýr. Yapamadýðý -mesela zekat
vermek, sadaka daðýtmak istiyor ancak zengin deðil, hacca git-
mek için yanýp tutuþuyor ama parasý yok vs- hususlarda da “Ah
keþke ben de imkaný olup bu ibadetleri yapan insanlar gibi ha-
yýr yapsam, zekat versem, hacca gidip günahlarýmdan yunup yý-
kansam!” þeklinde düþünen, hep hayýr-hasenat ve iyilik avcýsý
olan bir insandýr.

Müminin taþýmasý gereken bu hasleti, sahabe efendilerimiz-
de açýk bir þekilde görüyoruz. Kur’ân, onlarýn bu halini destan-
laþtýrarak anlatýr:
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“Ey Resûlüm! Binek temin etmek için sana geldiklerinde: ‘Si-
zi bindirecek bir þey bulamýyorum.’ deyince, harcayacak para
bulamamalarý sebebiyle gözyaþý döke döke dönüp gidenleri de
kýnamak doðru deðildir.”138

Evet, gerçek mümin, “Zekatýmý, nasýl nisab miktarýnýn altýna
düþürebilirim?” hesaplarý yapan deðil, aksine “Acaba nasýl zekatla
mükellef hale gelebilirim?” deyip zenginleþmenin ve kendisine
zekat düþürmenin yollarýný arayan insandýr. Mümin, hayýr yapma-
ya doymaz, yapamadýðý noktada da yapma niyetiyle yapanlar gi-
bi muamele görmenin ümidini besler içinde. Allah Rasülü, bir ha-
dislerinde “Sýdk ile þehid olmayý isteyen bir insan, yataðýnda da
ölse þehittir.” buyururlar. Evet, müminin niyeti amelinden hayýrlý-
dýr.” Çünkü niyet hâlistir, onu sadece Allah bilir, oysa niyetimizi
gerçekleþtirdiðimiz zaman onu baþkalarý da bilir ve biz o yaptýðý-
mýz iþi sahiplenip, “Ben yaptým, ben ettim.” diyerek kazanma ku-
þaðýnda kaybedebilir, þirke ve riyaya düþebiliriz.

Burada Bediüzzaman Hazretlerinin þu sözlerini de hatýrlayalým:
“Ger istersen hayatý, çareleri bulunan þeyde acze yapýþma.
Ger istersen rahatý, çaresi bulunmayan þeyde ceza'a sarýlma.”
Eðer hayatta baþarýlý olmak istiyorsak, çaresi bulunan husus-

larda acizlik göstermenin anlamý yok. Tembelliði býrakýp Allah’ýn
sebeplerine, bir ibadet yapýyor gibi yapýþmalýyýz. Ekin biçmek is-
tiyorsak, tarlaya tohum ekmeliyiz, iþ sahibi olmak, bir makama
ulaþmak istiyorsak okumalý, imtihanlara hazýrlanmalýyýz. Ancak
çaresi olmayan þeylerde de baðýrýp çaðýrýp isyan etmemeli, sýnýrý
aþan tavýr ve davranýþlara girmemeliyiz. Mesela bir yakýnýmýz öl-
düðünde artýk yapacak bir þey yoktur. Onu geri getirmek bizim
gücümüzün dýþýndadýr. Burada meseleyi tevekkülle karþýlayýp
baðýrýp çaðýrmayý býrakmalýyýz.
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KARDEÞLÝÐÝN HAKKINI VERÝR

“Müslümanlar birbirlerinin kardeþidirler. Hiçbirinin di-
ðerine takva dýþýnda bir üstünlüðü yoktur.”139

Din kardeþliði, bütün kardeþliklerin üstündedir. Her ýrktan,
her dilden ve her sýnýftan zengin-fakir bütün insanlarý ayný çatý
altýnda tutabilen sihirli bir gerçektir bu. Namazda ve bilhassa
hacdaki manzaralar bizleri bu yüzden çok etkiler. Orada herkes
eþittir. Hiç kimsenin dünyalýk bir meseleden dolayý diðerine üs-
tünlük saðlamasý düþünülemez, kabul edilemez.

Üstünlük olsa olsa takva ile olabilir. “Allah yanýnda en deðer-
liniz, O’ndan en çok korkanýnýz, en takvalý olanýnýzdýr.”140 aye-
tinde ifade edildiði gibi gerçek deðer ve üstünlük takvadadýr.
Takva da, her ne kadar dýþa sýzýp hareket ve tavýrlarýna yansýsa
da insanýn iç dünyasýna ait bir meseledir. Ve neticeyi de tam ma-
nasýyla Allah’tan baþka kimse bilemez. Yani siz, Allah’ýn bileceði
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bir meselede insanlarý sýnýflandýramayacaðýnýza göre hepiniz eþit
haklara sahip kardeþlersiniz. Öyleyse aranýzdaki iþlerinizi bu eþit-
lik esasýna göre yapýn, birbirinize deðiþik imkanlarý kullanarak
üstünlük saðlamayýn ve taslamayýn.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatýna baktýðýmýzda
gördüðümüz þey de, tevazu atkýlarýyla örülmüþ bir danteladýr. O,
örnek hayatýyla sýnýfsýz bir toplum örgülemiþtir. (Bütün canlýlar o top-

lumda güven içindeydiler.) Kardeþlik, hayatýn her safhasýnda görülü-
yordu. Köle, efendisinin yediðinden yiyor, içtiðinden içiyor, taþý-
yamayacaðý yükün altýna itilmiyordu. Ýþçi-iþveren kavgalarý yok-
tu. Çünkü iþveren, çalýþtýrdýðýný kardeþi gibi görüyordu. Faiz ol-
madýðýndan aþýrý zenginlikler olmuyor, böylelikle iþçi ile patro-
nun arasý açýlmýyordu. Zengin, zenginliðinin hakkýný veriyor, fa-
kir de zekatýný alýrken zengine borçlu hissetmiyordu kendini.

Netice olarak kardeþlik, sosyal hayatýn her karesinde olmalý-
dýr ki, beklenen neticeler elde edilebilsin.
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SEVGÝSÝNÝ GÜNAHLA KÝRLETMEZ

“Ýki mümin birbirlerini Allah için sevdikleri zaman, on-
lar (ýn aralarý) ancak birisinin iþlediði bir günahtan dolayý
(bozulur ve) ayrýlýrlar.”141

Hadis alimlerimizden Münâvî, bu hadisi anlamamýza yar-
dýmcý olacak þu bilgileri bize Musa Kâzým’dan nakleder:

“Eðer dostun, eskisi gibi seninle samimi deðilse, bil ki bu, se-
nin iþlediðin bir günah yüzündendir. Hemen Allah’a teveccüh
edip tevbe et ki kardeþinin o sevgisine kavuþasýn.” Ýmam Müzenî
de bu hadisle alakalý þöyle der:

“Kardeþlerinden bir cefa görürsen bil ki bu iþlediðin bir gü-
nahtandýr, hemen Allah’a tevbe ve istiðfarda bulun, eðer sana
olan sevgileri artýyorsa, bil ki senin, Allah’a yakýnlýðýnda bir artýþ
vardýr; bu takdirde de hemen Allah’a þükret.”142
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Sadedinde olduðumuz hadis-i þerif bize içtimai münasebet-
lerimiz adýna önemli bir ölçü veriyor. Herþeyden önce Allah için
birbirini sevme, katýksýz bir sevgidir; menfaatin bulaþýk olmadýðý
tertemiz bir sevgi... Bu sevgi, ilahi bir teminat altýndadýr. Çünkü
bu sevgide Allah’ýn hoþnutluðu vardýr. Farklý bir frekansa girilmiþ-
tir sevgide ve bu frekansý bozan parazit de ancak günahlardýr.

Ne mükemmel bir ölçü! Ýlahi boyayla boyanan bir sevgi, gü-
nahla kirletilince hemen soluveriyor. Sevgiler, Allah için olmalý ki
günahlarýmýza da birer paratoner olsun. Sevgilerde bir pörsüme
varsa bilinmeli ki, günah kemirmektedir içimizi ve içimizdeki
sevgiyi. Hemen istiðfarla yönelmeli Allah’a ve tekrar istemeli o
mukaddes sevgiyi.
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MÜSLÜMANLARA KARÞI 

VAZÝFELERÝNÝ YERÝNE GETÝRÝR

“Müslümanýn müslüman üzerinde yapmasý gereken altý
maruf (iyilik) vardýr. Bunlar, karþýlaþtýðýnda ona selam ver-
mesi, davet ettiðinde icâbet etmesi, hapþýrdýðýnda ‘Yerha-
mükellah’ diyerek rahmet duasýnda bulunmasý, hastalan-
dýðýnda ziyaretine gitmesi, vefat ettiðinde cenazesine ka-
týlmasý ve kendi için istediði bir þeyi müslüman kardeþi
için de istemesidir.”143

Baþka hadislerde dört veya beþ olarak geçen, müslümanýn müs-
lüman üzerindeki haklarý bu hadiste altý olarak geçmektedir.

Ýnsan, yaratýlýþý itibariyle toplum içinde yaþamaya muhtaçtýr.
Toplum halinde yaþamak ise bazý sorumluluklarý ve fedakarlýkla-
rý da beraberinde getirir. Allah Rasulü bu hadislerinde, müminin
diðer mümin üzerindeki haklarýnýn çerçevesini çizerler.
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Toplum içinde yok olmak istemiyor, kendi deðerlerimizle bir-
likte var olmak ve yaþamak istiyorsak bunlara riayet etmemiz el-
zemdir. Din bir vicdan iþi deðildir. Hayatýn her karesinde “biz” ol-
mak istiyorsak, bizi biz yapan tavsiyelere kulak verelim ve dönüp
bir kere daha hadisi bu açýdan okuyalým. Bir eksiðimiz var mý?
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ÝHANET ETMEZ

“Ýman, ihanetle öldürmeye baðdýr. Mümin, ihanet sure-
tinde öldürmez.”144

Bir gün Muaviye, Hz. Aiþe’nin yanýna girer. Hz. Aiþe, ona,
“Seni bir adam getirtip öldürmemden korkmuyor musun?” der.
Muaviye de, “Ben emniyetin evinde olunca sen bunu yapamaz-
sýn. Ben Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den iþittim ki, “Ýman
fetki (tuzak kurdurma ve gizlice öldürmeyi) engeller.” diye cevap
verir.”145

“Fetk”, kiþinin (emandan sonra) gafil halde olan arkadaþýna ansý-
zýn gelip onu öldürmesidir.146 Ýman, mümini böyle bir davranýþ-
tan alýkoyduðu için hadiste “kayd/bað” olarak ifade edilmiþtir.
Ýman, gadre manidir.
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Evet, iman, bütün güzelliklerin kendisinde toplandýðý çok
önemli bir cevherdir. “Ýman, insaný insan eder. Belki insaný sul-
tan eder. Küfür, insaný gayet aciz bir canavar hayvan eder.”147

Ýman; emniyet, güven, baþkalarýna güven vermek manalarýna
gelir. “Gerçek mümin, baþkalarýnýn, elinden ve dilinden kendile-
rini güvende hissettikleri insandýr.”

Gizlice, tuzak kurarak, aldatma yoluyla baþka birisine zarar
vermek, müminden beklenmez, çünkü onun imaný buna mani-
dir. Ýslam tarihine baktýðýmýzda da, -devletler arasý münasebetle-
rin gereði olarak- meydana gelen savaþlarda müslümanlarýn, -Al-
lah Rasulü’nden aldýklarý iman terbiyesinin gereði- disiplinli ol-
duklarýný görürüz: Mesela onlar gayr-i müslimlerle olan münase-
betlerinde gadre girmemiþler, çocuklarý, kadýnlarý, yaþlýlarý öldür-
memiþler, havraya, kiliseye dokunmamýþlardýr.

Müslümanlarýn hayatlarýnda vahþet yoktur, öldürmeleri bile
medenidir. Bundandýr ki, Ýslam tarihinde soykýrým, antisemitizm
gibi kavramlara rastlanmaz. Uygulamadan kaynaklanan bazý ak-
saklýklar olmakla birlikte genel olarak –Kur’ân-ý Kerim ve hadis-i
þeriflerde evrensel insan haklarý en üst seviyede koruma altýna
alýndýðýndan- Müslümanlar zulüm yapmamýþlardýr. Oysa Batý’ya
baktýðýmýzda, kutsal kitaplarda savaþ hukukunu düzenleyen nas-
larýn olmayýþý ve peygamberlerin mirasýnýn zâyi olmasý nedeniy-
le kanlý savaþlar ve ihanetler çok fazla olmuþtur.
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ÝÇ-DIÞ BÜTÜNLÜÐÜNE ULAÞMIÞTIR

“Ýki haslet vardýr ki bunlar münafýkta bir arada bulun-
mazlar: Hüsn-ü semt ve dini iyi anlamasý.”148

Hüsn-ü semt; kiþide dindarlýðýndan gelen vakar, sekinet, hey-
bet ve mehâbeti ifade eder. Allah, kendisine samimi ibadet
eden, teveccühte kusur etmeyen mümin kullarýna, bakýldýðýnda
O’nu hatýrlatacak bir heybet, güzel bir hal lütfeder.

Diðer özellik, dini çok iyi anlamasýdýr ki, dinin pek çok me-
selesi metafizik olduðundan dini kabul etmeyen bir münafýðýn
bunlarý anlamasýný beklemek büyük hatadýr. Din, ilahi kanunlar
mecmuasýdýr. O, aklýn ürünü olan felsefi meselelerden farklýdýr.
Aklýn çözeceði ve anlayacaðý noktalar belki çoktur ama dinin
pek çok meselesi, hali ve yaþamayý gerektirir. “Allah nazari akýlla
deðil amelî (pratik) akýlla bilinir.” Bu ise münafýkta yoktur.

Evet, münafýkýn halinin müminlerin vasýflarý bölümünde an-
latýlmasýnýn sebebi, müminlerin münafýk gibi olmamalarýný ve
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müminlerin hem hüsn-ü semt hem de dinde fakîh olmalarýný
teþviktir.

Burada, Allah Rasulü’nün þu hadislerini de zikredelim:

“Dürüst gidiþât, güzel görünüþ ve bütün iþlerde îtidâl, nübüv-
vet hasletlerinin yirmi beþ parçasýndan bir parçadýr.”149

“Bütün hasletler (huylar), gerçek müminin tabiatýnda mühür
basýlmýþ gibi oturaklaþabilir ama yalan ve hýyanet asla (onun tabi-

atýyla bütünleþemez/bütünleþmemeli.)”150

Efendimiz’i maddi-manevi tavsif eden þemâillere baktýðýmýz-
da þu ibareyi görürüz:

“O’nu ansýzýn gören kimseyi mehabet (tatlý bir ürperti) alýr.
O’nunla ülfet ve musahabet eyleyen (O’nunla biraz birlikte olup yakýn-

laþan) kimse O’na cân-ý gönülden aþýk ve O’nun sevgilisi olurdu.”

Efendimiz’in ashabý da O’ndan farklý deðildi þüphesiz. Þehr
b. Havþeb anlatýyor:

"Peygamberimiz'in sahâbîleri Muâz b. Cebel'in (radýyallâhu anh)

bulunduðu bir yerde konuþtuklarýnda heybetinden ikide bir ona
bakarlardý."151
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BORÇLARINI MUTLAKA VAKTÝNDE ÖDER

“(Öldükten sonra) Müminin ruhu, borcunu ödeyene ka-
dar, (kendi için hazýrlanan cennete gitmesi) askýya alýnýr.”152

Eðer amelle bezenmiyorsa iman zayýftýr, müslümanlýk da ek-
siktir. Kiþinin müslümanlýðý, muameleyle belli olur. Allah Rasulü
(sallallahu aleyhi ve sellem), cenaze namazýný kýldýrmak üzere önüne
getirilen bir sahabinin borcu olup olmadýðýný sormuþ, borcu ol-
duðu söylenince, “Öyleyse cenaze namazýný siz kýlýn” buyur-
muþlardý.

Evet, müslümanlar olarak, para ile olan imtihanýmýz çok çetin.
Bu da imanýn zafiyetinden ileri geliyor. Saðlam bir iman, iyi bir ti-
caret kafasý ve þeytanýn fitlemelerini sezecek kadar basîret ve fira-
set olmadan günümüz þartlarýnda müminin müminle olan imtiha-
ný bitmeyecek gibi. Borcunu ödeme, bir refleks gibi ahlakýmýzdan
öte bir hale gelmeden de gerçek mümin olamayýz. Günümüz
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þartlarýnda ticaret yapan müslümanlar, arabayý dikkatli kullanan
ancak karþýdan gelen araçlarýn yapacaklarý hatalarý da hesaba ka-
týp ona göre hareket eden þoförün misalinde olduðu gibi, ticaret-
te de çok yönlü düþünmek durumundadýrlar.

Allah Rasulü bir baþka hadislerinde þöyle buyururlar:

“Müminlerin en faziletlisi, satýþ yaparken müsamaha ile (kolay-

lýk göstererek) satan, satýn alýrken müsamaha ile satýn alan, borcu-
nu öderken ve borçludan borcunu isterken de hep müsamaha
ve kolaylýk gösteren mümindir.”153
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DÜNYADA BÝR YOLCU OLDUÐUNU 
HÝÇ UNUTMAZ

“Dünyada garip gibi yaþa. Veya bir yolcu gibi ol. Kendi-
ni (ölmeden önce) kabir ehlinden say!”154

Bu hadisin þerhini de Sonsuz Nur’dan takip edelim:

“Zühd ve takvaya ait, dünya ve ahiret muvazenesini koruma
kollamada söylenebilecek sözlerin en vecizi, en manalýsý; insan
dünyada gariptir. Mevlana’nýn ifadesiyle, insan, kamýþtan kopa-
rýlmýþ bir ney gibidir. Gerçek sahibinden uzaklaþtýðýndan dolayý
da hep inlemektedir. Onun bu iniltisi bütün bir hayat boyu de-
vam eder. Ýnsan bir yolcudur. Ruhlar aleminden baþlayan yolcu-
luðu, anne karnýna, dünyaya, çocukluk dönemine, gençlik çaðý-
na, yaþlýlýk hengâmýna, kabir ve derken cennet veya cehenneme
kadar devam eden bir yolculuktur. Ama acaba insan, bu yolcu-
luðunun ne derece farkýndadýr?
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Ýnsan kendini kabir ehlinden saymadýktan sonra, yani eskile-
rin, “Ölmeden evvel ölünüz.”155 diye anlatmaya çalýþtýklarý hu-
susu, fiil ve yaþantýya dökmedikten sonra, þeytanýn hile ve desi-
selerinden bütünüyle korunmasý, kurtulmasý mümkün deðildir.
Evet, insan nefsaniyet, cismaniyet itibariyle ölmelidir ki, vicdan
ve ruh itibariyle dirilmiþ olsun.”156

Ayný konuya ýþýk tutan baþka hadisler de var:

“Dünya ile benim ne alakam var? Ben, dünyada bir aðaç al-
týnda gölgelenip de býrakýp giden bir yolcu gibiyim.”157

“Gerçek mümin, dünyada garib gibi yaþar. Dünyanýn gücü-
ne, kuvvetine, süsüne hiç ünsiyet (iltifat, alýþkanlýk, baðýmlýlýk) etmez,
dünyanýn onu zelil kýlmasýndan da endiþe etmez. Ýnsanlar, mü-
mini kendilerine göre bir halde tasavvur ederler ancak onun
kendine has, özel bir hali vardýr. Ýnsanlar, müminden yana rahat-
týrlar (güvendedirler), ancak müminin bedeni, nefsi (taat ve ibadet yo-

lunda gösterdiði performanstan dolayý) sýkýntýdadýr.”158
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SABIRLIDIR

“Müminin iki silahý ne güzeldir: Sabýr ve dua.”159

Sabýr, müminin vasfý olarak pek çok ayet ve hadiste geçer. Biz
þimdi sabýrla ilgili Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bir baþka ha-
disiyle konuyu biraz daha açalým. Kabristanda, yavrusunu kaybet-
miþ, üstünü baþýný yýrtýp uygunsuz laflar eden bir kadýna Efendimiz
nasihat etmek istediler. Kadýn, -O’nun Peygamberimiz olduðunu
bilmeksizin- “Git baþýmdan!” dedi. Efendimiz, kadýný rahatsýz et-
meden oradan ayrýldý. Kadýna, onun Allah Rasulü olduðu söyle-
nince, üzüldü ve koþa koþa Peygamberimiz’den özür dilemeye
geldi. Ýþte o zaman Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) o kadý-
na: “Sabýr, musibetin ilk þokunu yediðin zamandýr.”160 buyurdular.

Bu önemli konuyu da Sonsuz Nur’dan takip edelim:

“Musibete karþý sabýr, günahlara karþý direnmede sabýr ve
ibadet üzere ýsrarda sabýr...
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Her gün beþ vakit namaz, senede en az bir ay oruç, muay-
yen miktarda zekat ve kulluða müteallik diðer bütün emirler, an-
cak sabýrla yerine getirilebilir. Bunlar, insan ömrünü disipline
eder ve ona ötelere göre bir boya çalar. Böyle bir hayat, bütü-
nüyle nuranilik çizgisinde geçer; ömür bereketlenir ve cenneti
semere verir. Onun için insan, diþini sýkacak, ibadetler üzerine
sabredecek ve böylece hayatýný ýþýl ýþýl nurlandýracaktýr.

Sabýr kelimesiyle “Sabir” otu ayný kökten gelen kelimelerdir.
Sabir otunun zehir gibi acý olduðu söylenir... Ýþte sabýr, bu sabir
otunu yutmak kadar acýdýr. Ancak bu acýlýk, iþin baþlangýcý itiba-
riyledir. Neticesi her zaman tatlý olmuþtur.

Sabretme, diþini sýkma, dayanma, metanet gösterme, sarsýl-
mama, irkilmeme, irade felcine uðramama, her gün zehir-zem-
berek hâdiseleri sineye çekme ve dayanma elbette kolay bir iþ
deðildir. Ancak, bütün bunlar ilk musibet þoku anýnda yapýlma-
lýdýr. Çünkü, yer deðiþtirme, baþka bir vaziyete intikal etme, psi-
kolojik olarak her zaman insanýn ruh haletinde deðiþiklik hasýl
eder ve onu sarsan hâdiseleri unutturur.

Diyelim ki, baþýmýza bir musibet geldi. Ýlk bakýþta, bu musibe-
te dayanabilmemiz mümkün deðil gibi... Hemen bu þoku atlat-
manýn çaresine bakmalýyýz. Bu da, ya bulunduðumuz durumu
deðiþtirerek ki, ayakta isek oturarak, oturuyorsak yatarak veya
yapmakta olduðumuz iþin keyfiyetini deðiþtirerek; meselâ, abdest
alarak, namaz kýlarak veya en azýndan konuþtuðumuz mevzudan
uzaklaþarak; veyahut da bulunduðumuz mekandan ayrýlarak,
baþka bir atmosfere sýðýnmakla olur. Bazen da bir nebze uyumak,
þoku atlatmamýza yetebilir. Hangi þekilde olursa olsun, hâl, du-
rum veya mekanda yapýlan bu deðiþiklikler, þokun tesirini kýrar ve
tahammül edilemez gibi görünen musibeti az dahi olsa hafifletir.
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Sabýr, ibadetlere devam etme hususunda da çok lüzumludur.
Ýlk anda, yeni namaza baþlayan bir insan için, bu ibadet çok aðýr
gelebilir; fakat biraz sabreder de ruhu namazla bütünleþirse, ar-
týk bir vakit namazý kýlamama, o insan için dünyanýn en büyük
ýzdýrabý haline gelir. Oruç, zekat, hac gibi ibadetler için de ayný
þeyleri söylemek mümkündür.

Düþünün ki, hac gibi meþakkatli bir ibadeti, bir kere ifâ eden-
ler, her sene gitmek için âdeta kendilerini yerler. Hatta bazen
konulan tahdit, onlarý çýlgýna çevirir. Bu denli ibadet sevgisi bir
bakýma onun ilk aðýrlýk þokunu atlatmasý demektir. Bu hemen
bütün ibadetlerde de böyledir.

Ýnsan, harama karþý da ayný sabýrla mukabele etmelidir. Günah
ilk tosladýðýnda gösterilecek mukavemet, ondan gelecek kötü þe-
rareleri kýrar, insan da o þoku böylece atlatmýþ olur. Onun içindir
ki Efendimiz, Hz. Ali’ye “ilk bakýþ lehine, gerisi aleyhine” buyur-
maktadýr. Yani, insanýn gözü günaha kayabilir. Ama o, hemen gö-
zünü kapar, yüzünü çevirirse, bu onun için günah olarak yazýlmaz.
Hatta harama bakmadýðý için kendisine sevap bile yazýlabilir. Fa-
kat ikinci ve daha sonraki bakýþlar, zehirli birer ok gibi insanýn kal-
bine ve ruhuna saplanýr, insanýn hayalinde bulantýlar meydana ge-
tirir; iradesi manevî gerilimini kaybeder. Zira her harama bakýþ, bir
yönüyle harama girme yollarýný kolaylaþtýran birer davetiye hük-
mündedir. Dolayýsýyla da her bakýþ, bir baþka bakýþý davet eder;
artýk o insan, harama yelken açar ve dönüþü çok zor bir yolculu-
ða açýlýr. Ýþte bu duruma gelmeden, haramýn ilk tosladýðý anda,
sabredip haramdan yüz çevirme, harama karþý gözlerini yumma,
Allah Rasûlü’nün bize tavsiye ettiði altýn öðütlerdendir.

Epiktetos’un bir sözü vardýr: “Fena hülyalar, seni hayallerin-
de yakalayýnca, ilk fýrsatta hemen uzaklaþmaya çalýþ. Sonra götü-
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rüldüðün yerden geriye dönemezsin.” Onun bu ifadesi de ilham
yüklüdür. Ýnsan, harama karþý böyle davrana davrana, bu onda
bir huy, bir karakter haline gelir. Zira, yaptýðý egzersizlerle kalbin-
de hasýl olan imanýn nuru, cehennemden bir kývýlcým durumun-
da olan günahlara karþý âdeta bir sütre olur. Öyle ki artýk hara-
ma bakmama, onun asýl ve fýtrî davranýþlarý arasýna girer. Aksi bir
durum aklýna gelse, hemen parmaðýný, gönül peteðindeki iman
balýna batýrýr ve bu saðlam mülâhaza sayesinde tattýðý aþkýn ta-
dýyla kendini bu manevî atmosferden uzaklaþtýran her þeyden
kaçar. Bu durumda olan bir insanýn, iradî olarak günaha girmesi
pek düþünülemez.

Her musibetin kendine göre bir þoku vardýr. O atlatýldýðý za-
man, musibet rahmete, elemler lezzete, dertler de zevke inkýlâb
eder... Böyle bir sînede artýk ýzdýrap dinmiþ, yerini de sonsuz bir
neþeye terk etmiþtir. Ancak bütün bunlar, ilk þok anýnýn baþarýy-
la atlatýlmasýna baðlýdýr.”161

Dua ise, hiçbir düþmanýn keþfedemeyeceði, gizlilerden gizli,
dünyadaki bütün silahlarýn en güçlüsü ve en tesirlisidir. Dua,
ayný zamanda kulluðun özüdür.
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DÜÞMANLARINI BÝLÝR

“Müminin dört düþmaný vardýr: Hased eden mümin, ga-
dap eden (öfke besleyen) münafýk, yoldan çýkaran þeytan, sa-
vaþan kafir.”162

Bunlar, müminin gerçek düþmanlarýdýr. Çünkü bunlar, mü-
minin imanýný tehlikeye sokabilecek, her biri baþlý baþýna birer
imtihandýr. Dolayýsýyla o, bunlara karþý temkinli ve dikkatli ol-
malýdýr.

Evet, mümin kendisine hased eden mümini idare edip onun
hasedinin kendisine düþman olmasýna izin vermemelidir. Hased
ediyor diye fitne ateþlerini tutuþturup bir müminle çatýþmaya gir-
memeli ve hep iman dairesinin geniþliðini hatýrýna getirip oyuna
gelmemelidir.

Mümin, münafýðýn öfkesini de her zaman hesaba katýp onun
öfkesini harekete geçirip baþýna olmadýk gaileler açmasýna fýrsat
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vermemelidir. Gerçekten düþmanlýk beslenmesi gereken, küfre
ve küfrün ortaya koyduðu tezahürlere düþmanlýk göstermeli ki
ahirette sahil-i selamete çýksýn.
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HERKESLE GEÇÝNÝR

“Gelmiþ geçmiþ ve kýyamete kadar her mümine, eziyet
edecek bir komþu vardýr.”163

Bu hadisi destekler manada baþka rivayetler de vardýr:

“Mümin, keler deliðinde (farklý bir varyantta “ýpýssýz denizde bir tahta

üstünde”) bile olsa Allah ona eziyet verecek (onu huzursuz edecek) bi-
rini musallat eder.”164

Sünnetullah dediðimiz Allah’ýn varlýkla ilgili bir takým deðiþ-
mez kurallarý, kanunlarý vardýr. Bu hadis de bu çerçevede beþerî
bir gerçeðe temas etmektedir. Hemen herkes, -sadece bitiþik
komþumuz gibi dar manasýnda almamak þartýyla- hadisin ifade
ettiði gerçeði yaþamýþtýr. Çünkü her insan farklý bir fýtratta yaratýl-
mýþtýr. Hassasiyetleri, zevkleri, istekleri -bazen dünya görüþleri
ayný bile olsa- farklýdýr. Öyle ise bu hadis, hayatýmýzýn bir gerçe-
ðini bizlere ihtar ediyor. Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem), ina-
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nanlara bu gerçeði, “Böyle bilin, herkes istediðiniz gibi mükem-
mel olamaz, öyleyse siz de Allah’ýn, tabiatýnýzýn icabý mahiyeti-
nize koyduðu bu kuralýn bilincinde basiretle yaþayýn.” demekte-
dir. Allahu a’lem.

Rebia b. Ubeyd ed-Dîlî (radýyallahu anh) çevresindekilere þöy-
le demiþtir:

"Kureyþ'in Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e
neler yaptýklarýndan bahsettiðinizi duymuyorum (halbuki onlar-

dan çok çekmiþti). En çok rastladýðým eziyetleri þu idi: Allah
Resûlü'nün evi Ebû Leheb ile Ukbe b. Ebi Muayt'ýn haneleri
arasýndaydý. Resûlullah evine döndüðünde kapýsýnýn önüne
atýlmýþ yeni doðurmuþ hayvan dölleri, kan ve çöplerle karþýla-
þýrdý. Bu pislikleri yayýnýn ucuyla kenara iter ve:

-Bu ne kötü komþuluk, ey Kureyþ cemaati! derdi."
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CÖMERTLÝÐÝ ÝLE ÇEVRESÝNE ÖRNEK OLUR

“Ýnsanlarýn en faziletlisi, iki kerim arasýndaki mümin-
dir.”165

Ýki kerimden maksat, cömert ve inanmýþ anne-babadýr. Ke-
rim, hep cömert kalabilenler için verilen bir isimdir. Ýman haki-
katlerinin gürül gürül seslendirildiði ve hep cömertlik örnekleri-
nin sergilendiði, anne-babanýn birbirinden habersiz hayýr hase-
nat yaptýðý bir evde yetiþen bir müminin daha sonra bu hayýr
duygularýný bütün insanlýða ulaþtýrmamasý mümkün mü? Ýþte, Al-
lah Rasulü’nün hem bir hakikati ifade, hem de terbiye amaçlý
yukarýdaki sözü bu açýdan bakýldýðýnda ne kadar manidardýr!

Bir anlayýþa göre de hadisimizdeki “iki kerim”, hac ve cihad-
dýr. Çünkü hac, insaný yeniden doðmuþ gibi günahlardan arýndý-
ran bir kurna, cihad da kendinden geçip Allah’ýn adýný yücelt-
mek için verilen en mukaddes mücadelenin adýdýr. Hadis alim-
lerimizden Heysemî, hadisi ilave bir metinle kaydeder:
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“Ýnsanlarýn en mutlusu, kul oðlu kul, en faziletlisi ise iki ke-
rim arasýndaki mümin olayazdý neredeyse.”166

Mevlana da bu kulluðun sýrrýna ermiþ olmalý ki, “Kul oldum,
kul oldum, kul oldum” diye haykýrmaktadýr.
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ÖLÜMÜN DOSTLARLA 

BÝR BULUÞMA OLDUÐUNA ÝNANIR

“Ýki müminin ruhlarý öldükten sonra -dünyada iken bir-
birlerini hiç görmeyip tanýmadýklarý halde- bir gün bir ge-
celik mesafede birbirleriyle buluþurlar.”167

Bu manayý destekleyen baþka bir hadiste de þöyle buyurulur:

“Þüphesiz müminlerin ruhlarý, dünyada iken birbirlerini hiç
görmemiþ ve tanýmamýþ olsa bile öldükten sonra bir günde bu-
luþurlar.”168

Dünya, imtihan yurdu olduðundan dâr-ý hikmettir. Burada
her þey hikmet alaþýmlýdýr. Þeytanla nefsin çatýþma arenasýdýr bu-
rasý. Kesret denizinde günahlar, insanlarý dünyevileþtirir ve onu
hep süflîliklere çeker. Ahiret ise böyle deðildir. Orasý dar-ý kudret-
tir. Allah, kudretiyle oraya özel farklý bir dünya yaratýr. Orada nef-
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sin bulanýklýklarý yoktur, þehvet ve lezzet elbiseleri çýkmýþtýr üstü-
müzden; varlýðýmýzýn özü olan ruhumuz terk etmiþtir bedenimizi
ve bütün baðlardan sýyrýlmýþtýr ölümle. Artýk o yükselmiþtir yük-
seklere ve dünyada yaptýðý amellerine göre gezmektedir istediði
her yerde. Böyle dolaþýrken iþitir ve görür dünya ahvalini. Ruhlar,
“Bir dünyalý daha geldi.” haberini alýnca hemen koþarlar ona, ta-
nýþýrlar ve konuþurlar, “Nasýl býraktýn dünyayý?” diye sorarlar. Hiç
tanýmadýðý bir insan bile olsa, mümin olmanýn verdiði ortak pay-
da ile hemen kaynaþýrlar birbirleriyle. Ýnançsýz ise, azapla meþgul-
dür. O, günahlarýnýn aðýrlýðýndan pervâz edememektedir. Dolayý-
sýyla habersizdir her olup bitenden.169

Evet, ruhlar aleminde ne kadar çok olsalar da , þartlarý dünya
þartlarýndan farklý ve dünyanýn zaman ve mekan fanusundan
sýyrýldýklarý için milyonlarca, milyarlarca müminin birbiriyle bu-
luþmalarý, tanýþmalarý demek ki çok kolay.
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ÝMANI SAÐLAMDIR, ÞÜPHELER

ONU SARSAMAZ

“Mümin, mulhimdir.”170

Kenzu’l-ummal’in dipnotundaki bilgiden hareketle “mulhim”
kelimesini, “Þüpheler karþýsýnda vakkâf olan”, yani kendisini þa-
þýrtmayýp böyle durumlarda gerekli tavrý takýnabilen, þüphelerin
kendisini abluka altýna almasýna engel olabilen, inancýnýn gere-
ðini her þart ve ortamda yerine getirip, imanýný gür ve tok bir ses-
le seslendirebilen insan, manalarýna anlayabiliriz.

Bir hadiste ifade edildiði gibi, “Haram ve helal bellidir. Bir de
bunlarýn arasýnda þüpheli meseleler vardýr. Ýnsanlarýn pek çoðu
bunlarý bilmez.” Ýþte bu þüpheli meseleler, gerçekten tam inanmýþ
mümin için baþarýyla geçecek bir imtihandan ibarettir. Ýman, du-
daklarýndan kalplerine inememiþ kiþiler için ise bu þüpheler, insa-
ný sýradanlaþtýran, akýntýya tutulup gitmesini sonuç veren ve kâhir
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ekseriyetin düþünce yapýsýna aldanmýþ birer mümin haline
gelmelerine sebep olur.

Evet, gerçek mümin, kendi devrinin bütün meselelerini çok
iyi idrak eden insandýr. Olmasý gereken budur. Bazen haram,
bütün çýplaklýðýyla ve tabii ki bütün iticiliðiyle önümüzde durur
ve onu iteriz ayaðýmýzýn ucuyla. Helal de, cennet esintisi gibi bü-
tün çekiciliðiyle –bazen ilk basamaklarý nefsimizin mýrýltýlarýna
sebep teþkil edebilir- önümüzde durur ve biz de helal dairesin-
de gezmenin ve imanýn lezzetini tadarýz. Ne var ki, hikmet yur-
du olan bu dünyada her zaman helal ve haram bu kadar berrak
þekilde ayrýlmaz. Helal görüntüsü altýnda haramýn gizli kollarý;
helale giden zenginliklere de haram ve þer gibi görünen husus-
lar perde olup inananlarýn önünü kesebilir. Dolayýsýyla gerçek
mümin -diðer hadislerde de ifade edildiði gibi- bilgi ve basîret
sahibidir. Eðer mümin, Kur’ân ve Sünnet’i çok iyi kavramýþ, hal
ehli bir mümin ise, devrin en müþkil problemlerini bile kahve iç-
me rahatlýðýnda çözebilir. Zaten böyle inanmýyorsak gerçekten
iman etmemiþ, inandýðýmýz deðerlerin yetersizliðini iddia etmiþ
oluruz ki bu da en azýndan gaflettir.

Lügatlere baktýðýmýzda, hadisimizde geçen “mülhim” kelime-
si için, “lehimlemek, kýrýk bir þeyi birbirine yapýþtýrmak” ve “baþ-
kasýna et yedirmek” gibi manalar da verildiðini görürüz. Mümi-
nin, yýkýcý deðil, yapýcý olduðunu, müspet hareketin Ýslam’ýn ru-
hu olduðunu yukarýdaki hadislerde görmüþtük. Dolayýsýyla bu
anlam da hadisimizin tercümesi için uygundur. Vücudumuzun
temel ihtiyaçlarýndan olan etin insanlara daðýtýlmasý, ihtiyaç sa-
hiplerinin, etin nimetlerinden (protein vs) istifadelendirilmesi de
mümine yakýþan bir tavýrdýr þüphesiz. Ancak yukarýdaki ilk yo-
rum daha doðru olabilir. Allahu a’lem.
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MÜMÝN OLARAK ÖLMEK ÝÇÝN 

MÜMÝNCE YAÞAR

“Mümin, ölürken alný terler.”171 

Hadiste ifade edilen müminin ölürken alnýnýn terlemesi,
onun imanýnýn bir alametidir. Bir manaya göre mümine ölüm,
alnýnýn terlemesi kadar bir sýkýntý verir. Alýn teri, müminin ölüm
anýnda maruz kaldýðý sýkýntýdan hasýl olur. Müminin üzerinde ka-
lan günahlar bu sýkýntýyla atýlýr. Bir baþka yorum: Alýn teri haya-
dan hasýl olur. Þöyle ki mümin, günah iþlemiþ olmasýna raðmen
kendisine müjde gelince, Allah’a karþý mahcubiyetinden alný ter-
ler. Bazýlarý, manasý anlaþýlmasa da müminin ölürken terlemesi
onun imanýna alamettir, demiþlerdir.172
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Bu hadisin, genel ve herkes için mutlaka olmasý beklenen ve
alný terlemeyerek ölenin imanýndan þüphe duyulmasýný gerekti-
recek þekilde anlaþýlmasý doðru olmasa gerek. Zaten ölüm halleri
farklý farklýdýr. Kimi yataðýnda ailesinin yanýbaþýnda, kimi uyku-
nun sessizliðinde, kimi savaþ meydanlarýnda aldýðý bir kýlýç darbe-
siyle, kimi –Allah korusun- inleye inleye ruhunu teslim eder.

Aþaðýdaki hadis de konumuza ýþýk tutuyor:

“Müminin (ölüm anýnda) ruhu kolay çýkar. Eþeðin ölü-
mü gibi aniden ölmeyi de sevmem. Kafirin ruhu da, avurt-
larýndan (adeta parçalayarak) çýkar.”173

Ani ölüm, kiþinin hiç beklemediði, ummadýðý, henüz ölmeye
pek niyetli görünmediði bir anda gelen ölümdür. Gözü açýk gider,
arkada kalýr. Oysa mümin öyle olmamalý. Müminin ölümü rahat
olmalý ama ani olmamalý. O her zaman ölümü bekliyor olmalý.

Evet, mümin, imanýnýn verdiði rahatlýkla, herkesin korktuðu,
ahiret basamaklarýnýn ilki olan ölümle iþte böyle, sadece alný ter-
leyecek kadar bir küçük sýkýntýyla tanýþýr. Çünkü ölüm, onun için
bir kâbus deðil, bir yok oluþ deðil; belki ahirete açýlan bir kapý
veya dünya odasýndan ahiret odasýna geçiþin adýdýr. “Allahümme
lâ tuhricnâ mine’d-dünya illâ maa’þ-þehâde ve’l-iman – Allahým,
bizi bu dünyadan ancak iman ve þehitlik pâyesiyle þereflendire-
rek çýkar!” Amin.
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BELA VE MUSÝBETLERÝ SABIR 

VE TEVEKKÜLLE KARÞILAR

“Erkek olsun, kadýn olsun mümin, Allah’a günahsýz ola-
rak kavuþuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuðundan,
malýndan bela eksik olmaz.”174

Bu konuda þu hadisi de hatýrlayalým:

“Mümin, (hatalara keffâret olmasý ve derecesinin artmasý hikmetine bina-

en nefsinde ve malýnda) musibete maruz kalýr.”175

Müminin nazarýnda dünya bir imtihan yurdudur. Her imti-
han, ilk geldiðinde ve dýþ görünüþünde biraz sert, nâhoþ ve itici
görünebilir. Ancak biz, neticesi itibariyle baktýðýmýzda, canlý kal-
mamýza sebep, kokuþup gitmemize mani, günahlarýmýza keffa-
ret olmasý gibi yönleriyle Rabbimizden gelen gaybî bir terbiye eli
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gibi görürüz bela ve musibetleri. Musibet ve belalarýn da çeþitle-
ri ve insanlara geliþleri farklý farklýdýr. Herkesin hassasiyeti ve per-
formansý farklý olduðu gibi bela ve musibetlere verdiði tepki de
farklýdýr. Bela ve musibetlerin geliþ keyfiyeti de bizim için ayrý bir
imtihandýr. Bir hadis aliminin baþýndan geçen aþaðýdaki vak’a ko-
numuza ýþýk tutacak mahiyettedir:

Mýsýr sokaklarýnda eski, periþan ve kir-pas içinde elbiseleriyle
yað satan bir inançsýz, “Dünya, müminin cehennemi, kafirin ise
cennetidir.”176 hadisinin manasýný, tertemiz ve kaliteli elbiseleriy-
le atýnýn üstünde ihtiþamla gezen devrin büyük alimi Ýbn Hacer
el-Askalânî’ye sorar. “Sizin Peygamberiniz böyle böyle diyormuþ,
þu hale bak, ben bu periþan halimle ne biçim cennetteyim, sen
bu ihtiþamlý halinle hangi cehennemdesin?” Büyük alim Ýbn Ha-
cer, hemen cevabýný verir: “Benim gideceðim yere göre burasý
adeta cehennemdir, senin gideceðin yere göre ise burasý cennet-
tir.” Bunun üzerine o zat hemen müslüman olur.177

Kimi insan vardýr, bir karýncanýn ayak altýnda eziliþinden iki
büklüm olur, sonbaharda düþen yapraklar ciðerine kan damlatýr,
kimi insan da vardýr ki yaðmur altýnda ýslanmaz, periþan olmuþ,
katliama maruz kalmýþ insanlarý izlerken içinde herhangi bir
üzüntü hissetmez. Dolayýsýyla imtihanlarýn, belalarýn geliþ keyfi-
yetleri de birer imtihandýr. Ancak hadise bakýp da mümini, hep
sýkýntýda, hep bela ve musibetlere maruz, iþkence gören bir insan
þeklinde anlamamalý. Hayata bir bütün halinde bakýp, bela ve
musibetleri de Allah’ýn, insanlara güç yetiremeyecekleri yükü sýrt-
larýna yüklememesi prensibine göre deðerlendirmeliyiz. Zaten
“bela”, imtihan manasýndadýr. Bir sýnamadýr. “Musibet” de isabet
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eden, baþa gelen þeye denir ki baþýmýza gelenler, kendi elimizle
yapýp ettiklerimizden baþkasý deðildir haddizatýnda.

Hem unutmamalý ki,

“Allah, mümin kulunun bedenine belayý (musibeti) sultan (ha-

kim) eylemez.”178

Musibetler mutlaka bir gün diner. Yeter ki, musibet ve bela ile
gelen mesajý alýp Allah’a teveccüh etmesini bilelim.

Abdullah bin Mesud, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e

Ey Allah’ýn Rasulü! Gerçekten þiddetli bir sýtma nöbetine tu-
tulmuþsunuz, der. Allah Rasulü de ona:

“Evet, sizden iki kiþinin çekebileceði kadar ýzdýrap çekmekte-
yim” buyurdular.

Herhalde bu iki kat sevap kazanmanýz içindir, dedim. O da:

“Evet, öyledir. Allah ayaðýna batan bir diken veya baþýna gelen
daha büyük bir sýkýntýdan dolayý müslümanýn günahlarýný baðýþlar. O
müslümanýn günahlarýný aðaç yapraklarý gibi döker, buyurdular.”179

Bu konuda þu hadisleri de zikredelim:

“Mümin, (hulika müftenen) imtihana namzet olarak yaratýlmýþ-
týr.”180

“Ýnsan, dininin gücü ölçüsünde bela ve musibetlere maruz
kalýr.”181

“Allah, çok imtihana maruz kalýp (bütün bunlarý) çokça tevbe ile
geçen kulunu sever.”182
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178 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/144.
179 Buharî, Merdâ, 3, 13, 16; Müslim, Birr, 45.
180 Ýbn Esir, en-Nihâye, 3/410.
181 Tirmizî, Zühd, 57; Ýbn Mâce, Fiten, 23.
182 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/80.



Þair ne güzel söyler:
“Herkese bir dert mukarrer bu âlemde

Dertsiz yaþamýþ var mý gürûh-u ukalâdan (aklý olan)”
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ÝLE ALAKALI 

DÝÐER HADÝSLER





DÝÐER HADÝSLER

Bu baþlýk altýnda iki grup hadis var. Birinci grup hadisler,
Kenzu’l-Ummal’in “Sýfâtu’l-müminin = Müminlerin vasýf-
larý” fasýl baþlýðý altýnda verilip yukarýda münasebet düþme-
diði için zikredilmeyen hadisler. Diðerleri ise inananlarýn
vasýflarýnýn anlatýldýðýný düþündüðümüz bizim seçtiðimiz
diðer hadislerdir. Þüphesiz bu hadislerin sayýsý, tercih eden
þahýslara göre deðiþecektir. Biz, ulaþabildiðimiz ve ilgili gör-
düklerimizi bu bölümde ele aldýk.
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* “Ameller niyetlere göredir. Herkese, ancak niyet ettiði þey var-
dýr. Her kimin hicreti Allah’a ve Rasûlü’ne müteveccih ise hicreti Al-
lah’a ve Rasûlü’ne olmuþtur. Kim de nâil olacaðý bir dünya veya
nikâh edeceði bir kadýndan dolayý hicret etmiþ ise hicreti (Allah’ýn ve

Rasûlü’nün rýzasý için deðil), hicretine sebep olan þeye olmuþtur.”183

* “Müminin niyeti, amelinden daha üstündür.”184

* “Hevâ ve hevesleriniz benim getirdiklerime uymadýkça hiç-
biriniz iyi müslüman olamazsýnýz.”185

* “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o, benim yolumu
terk etmiþtir, benden deðildir.”186

* “Sizden birinizi, sakýn ola ki, emrettiðim veya nehyettiðim
hususlardan biri kendisine ulaþýnca, koltuðuna yaslanarak ‘Bile-
miyorum, biz Allah’ýn kitabýnda ne buluyorsak ona uyarýz’ der-
ken bulmayayým!”187

* “Allah’ýn Peygamberinin haram kýldýðý, Allah tarafýndan ha-
ram kýlýnan gibidir.”188

* “Sizin içinizde Allah’tan en çok korkanýnýz benim. Ama
ben oruç tutarým, iftar da ederim. Geceleri ibadet ederim ama
uyurum da. Hanýmlarýmla da birlikte olurum. Kim benim sünne-
timden yüz çevirirse, bu hayat tarzýmýn dýþýna taþarsa o, benim
yolumu terk etmiþ demektir. O benden deðildir.”189

* “Kim bizim dinimizde olmayan bir þeyi uydurursa, o mer-
duttur.”190
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183 Buharî, Bed’ul-vahy, 1; Ýman, 41; Nikah, 5; Müslim, Ýmare, 155.
184 Aclûnî, Keþfu’l-hafâ, 2/324-325.
185 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/217.
186 Buharî, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 5.
187 Tirmizî, Ýlim, 10.
188 Tirmizî, Ýlim, 10.
189 Buharî, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 4.
190 Buharî, Sulh, 5; Müslim, Akdiye, 17.



* “(Yâ Ali) Tek bir kiþinin senin irþâdýnla müslüman olmasý; iyi
bil ki, sana kýzýl develer bahþedilmesinden (senin de onlarý yoksullara

tasadduk etmenden) daha hayýrlýdýr.”191

* “Allah’ý kullarýna sevdirin ki, Allah da sizi sevsin (ve sevdir-

sin).”192

* “Kolaylaþtýrýnýz, güçleþtirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettir-
meyiniz. Birbirinize itaat ediniz, ihtilâfa düþmeyiniz.”193

* “Þüphesiz en doðru söz, Allah’ýn Kitâbý’dýr. Ve en güzel
hidâyet, Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm’ýn hidâyetidir. Ýþle-
rin en þerlisi, sonradan uydurulanlarýdýr. (Sonradan Ýslâm adýna) uy-
durulan her bir iþ bid’attir. Her bid’at sapýklýktýr. Ve her sapýklýk
da ateþtedir.”194

* “Sizden kim bir kötülük görürse, onu eli ile deðiþtirsin. Gü-
cü yetmezse dili ile deðiþtirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle
(buðz etsin). Bu ise imânýn en zayýf mertebesidir.”195

* “Her duyduðunu söylemesi kiþiye günah olarak yeter.”196

* “Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Yaptýðýn bir kötü iþin ar-
kasýndan iyi bir iþ yap ki, onu (affettirip) silsin. Ve insanlara karþý
da, iyi bir ahlâkla muamele et.”197

* “Birr, iyi ahlâktýr; ism (günah) ise, gönlünün huzur duymadý-
ðý ve baþkasýnýn muttali olmasýný arzu etmediðin þeydir.”198

* “Kim bir kavme benzerse; o, onlardandýr.”199
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191 Buharî, Cihad, 102, 143; Fedâilu’s-sahabe, 35.
192 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 15/777.
193 Müslim, Cihad, 7.
194 Buhari, Ý’tisam, 2; Müslim, Cuma, 43.
195 Tirmizî, Fiten, 2.
196 Ebu Davut, Edep, 80.
197 Tirmizi, Birr, 55.
198 Müslim, Birr, 14-15.
199 Ebu Davut, Libâs, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/50.



* “Sizden biriniz Ýslâm’ýný, (Allah’a karþý kulluðunu) samimiyetle,
iyi yaptýðý zamanda iþlediði her bir iyilik, kendisi için on katý ile
tâ yediyüz katýna kadar (fazlasýyla) yazýlýr. Ýþlediði her bir kötülük
ise kendisine misliyle yazýlýr.”200

* “Kiþi ile þirk ve küfür arasýnda namazý terk etmek vardýr.”201

* “Kiþinin kendisini ilgilendirmeyen þeyi terk etmesi müslü-
manlýðýnýn güzelliðindendir.”201a

* “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse, ya hayýr söyle-
sin, yahut sussun. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse
komþusuna ikrâm etsin. Allah’a ve Ahiret gününe iman eden
kimse misâfirine ikrâm etsin.”202

* “Akýllý, nefsini kontrol eden ve ölümden sonraki hayat için
çalýþan kimsedir. Âciz, (iþin sonunu düþünmeyen câhil kiþi ise) nefsinin
arzûlarýna uyup da Allah’tan af temennî eden kimsedir.”203

* “Ýki nimet vardýr ki insanlarýn çoðu bunlardan habersizdir:
Saðlýk ve boþ zamana sahip olmak.”204

* “(Ey Abdurrahman b. Semüre), emîr olmayý isteme. Zira, onu is-
tediðinden ötürü verilirse onunla baþ baþa býrakýlýrsýn. Ýstemeden
sana verilirse, onun uðrunda yardým görürsün.”205

* “Benim dünya ile ne alâkam var (benim neyim var, dünyanýn

nesi var). Ben dünyada ancak bir aðaç altýnda gölgelenmiþ,
sonra aðacý býrakarak kalkýp gitmiþ olan bir binici (yolcu) gibi-
yim”206
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200 Buhari, Ýman, 31; Müslim, Ýman, 205.
201 Müslim, Ýman, 134; Ebu Davud, Sünne, 15; Tirmizi, Ýman, 9.
201a Tirmizi, Zühd, 11; Ýbn Mâce, Fiten, 12.
202 Müslim, Ýman, 74.
203 Tirmizi, Kýyâme, 25; Ýbn Mâce, Keffârât, 10; Müslim, Ýmâre, 13.
204 Buharî, Rikak, 1.
205 Buhari, Ahkam, 5, 6; Eymân, 1; Keffârât, 10; Müslim, Ýmâre, 13; Ýman, 19.
206 Tirmizi, Zühd, 44; Ýbn Mâce, Zühd, 3.



* “Ümmetimden hak üzerine gâlib olarak duran bir grup
dâimâ bulunacaktýr. Onlardan ayrýlýp yardýma koþmayanlar, Al-
lah’ýn emri gelinceye kadar onlara zarar vermeyecektir.”207

* “Ýnsanlara öyle bir zaman gelecektir ki, aralarýnda dini üze-
rine sabreden, ateþi elinde tutan gibi olacaktýr.”208

* “Ýki göz vardýr ki (cehennem) ateþi onlara dokunmaz. Allah
korkusundan aðlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutarak gece-
leyen göz.”209

* “Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kendi yolunda (cihâda)

çýkan kimseye: “O’nu (evinden) çýkaran þey yalnýz bana iman ve
peygamberimi tasdîk ise nâil olduðu ecir veya ganimetle (sâlim

olarak yurduna) geri getireyim, yâhud da Cennet’e koyayým.” diye
tekeffül etmiþtir. Ümmetime meþakkate sebep olacaðýný bilme-
sem hiçbir seriyye (cihad müfrezesine iþtirâk etmek)den geri kal-
mazdým. Allah bilir ki, Allah yolunda katlolunup dirilmeyi,
Ondan sonra katlolunup dirilmeyi, ondan sonra (yine) katlolun-
mayý ne kadar isterdim!”210

* “Þüphesiz Allah, ümmetimi (veya Muhammed Sallallâhü Aleyhi Ve-

sellem’in ümmetini dedi) sapýklýk üzerinde toplamaz. Allah’ýn (þefkât,

himâye ve kudret) eli cemaatle berâberdir. (Cemaattan) Ayrýlan kimse,
ateþe ayrýlmýþtýr.”211

* “Size iki þey býrakýyorum ki, onlara tutunduðunuz müddet-
çe asla dalâlete düþmezsiniz: Allah’ýn kitabý ve Peygamberi’nin
sünneti.”212
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207 Buhari, Menâkýb, 28; Müslim, Ýmâret, 170.
208 Tirmizi, Fiten, 73; Tefsir (5) 18; Ebu Davud, Melâhim, 17.
209 Tirmizi, Fedâilu’l-cihad, 12.
210 Buharî, Ýman, 34.
211 Müslim, Fiten, 7.
212 Muvatta, Kader, 3



* “Ýçinizden, müslümanlýðýný ihlas ile yaþayýp güzelleþtirenin
iþlediði her hasene (iyilik), on mislinden yediyüze kadar katlanmýþ
olarak yazýlýr. Ýþlediði her kötülük de sadece misli ile yazýlýr. Al-
lah’a kavuþtuðu zamana kadar bu böyledir.”213

* Allah katýnda en deðerli ve sevabý en çok olan amelin han-
gisi olduðu Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) soruldu, Peygam-
berimiz de þöyle buyurdular:

“Az da olsa devamlý yapýlan iþtir.”214

* “Amelinin geri býraktýðý kimseyi nesebi ilerletemez.”215

* “Kimin elinde bir fidan varsa, kýyamet kopacak da olsa, onu
dikmeye gücü yeterse mutlak diksin!”216

* “Ýslam’ý bana öyle anlat ki, bir daha baþkasýna sorma ihtiya-
cý duymayayým.” diyen bir sahabi efendimize Peygamberimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyururlar:

“Allah’a inandým, de sonra da dosdoðru ol!”217

* Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyur-
dular:

“Sadaka vermek her müslüman için bir görevdir.” Bunun
üzerine bir sahabi: Sadaka verecek bir þey bulamazsa ne yapa-
cak? dedi. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Eliyle çalýþýr, kazanýr, hem kendi yararlanýr hem de sadaka
verir.” buyurdular. O sahabi, peki buna da gücü yetmezse, dedi.
Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):
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213 Müslim, Ýman, 205.
214 Buharî, Ýman, 32; Rikak, 18; Müslim, Müsafirin, 216-218; Münafýkin, 78.
215 Ebû Dâvud, Ýlim, 1; Tirmizî, Kur’ân, 10; Ýbn Mâce, Mukaddime, 17.
216 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/191.
217 Müslim, Ýman, 62.



“Sýkýntýya düþmüþ bir ihtiyaç sahibine yardým eder.” buyur-
dular. O kiþi, buna de gücü yetmezse, diye tekrar sordu. Efendi-
miz (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da bir sadakadýr.” bu-
yurdular.218

* “Kiþi dostunun dini üzeredir. O halde her biriniz kimi dost
edindiðine dikkat etsin.”219

* “Sevdiðin kiþiyi ölçülü sev. Bir gün gelir düþmanýn olabilir.
Gadab ettiðin, öfke duyduðun kimseye ölçülü gadab et. Bir gün
gelir dostun olabilir”220

* “Allah Teala sizden birinizin, bir iþ yaptýðý zaman, onu sað-
lam, güzel yapmasýný sever.”221

* “Allah, her þeye karþý ihsaný kabul etmiþtir; öyle ise öldürür-
ken (ölümü hak etmiþ kimseleri) ihsan tutkusu ile öldürün! (Bir hayvaný)

boðazlarken ihsan hissi ile boðazlayýn (yani) býçaðýnýzý iyi bileyin
ve keseceðiniz hayvanýnýzý rahat ettirin!”222

* “Hata edenlerin en iyileri, tevbe edenlerdir.”223

* “Merhamet edin ki merhamet olunasýnýz; baðýþlayýn ki Allah
da sizi baðýþlasýn. Söz hunilerine (huni gibi içinden geçen þeyden istifade

etmeyip sözler bir kulaðýndan girip diðer kulaðýndan geçenlere) yazýklar olsun!
Yaptýklarý hatada bile bile ýsrar edenlere yazýklar olsun!”224

* “Mümin, günahýný, üzerine yuvarlanývermesinden endiþe
duyduðu bir dað gibi görür. Günaha dadanmýþ (fâcir) ise günahýný,
burnunun ucuna konmuþ (uçup gidecek) bir sinek gibi görür.”225
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218 Buharî, Zekat, 30; Edeb, 33; Müslim, Zekat, 55.
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220 Tirmizî, Birr, 59.
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222 Müslim, Sayd, 57; Tirmizî, Diyât, 14; Ebû Dâvud, Edâhî, 111.
223 Tirmizî, Kýyamet, 49.
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225 Tirmizî, Kýyâme, Rikak, 72.



* “Cehennemden kurtarýlýp cennete konulmak kimin hoþuna
giderse, ölümünü, Allah’a ve ahirete inanmýþ olarak karþýlasýn ve
insanlara karþý da kendisine nasýl davranýlmasýndan hoþlanýrsa
öyle davransýn.”226

* “Hiçbiriniz beni kendinden, anne-babasýndan, evlatlarýn-
dan daha artýk sevmedikçe kamil manada iman etmiþ olmaz.”227

* “Üç özellik vardýr ki, bunlar kimde bulunursa o, imanýn ta-
dýný tatmýþtýr:

a) Allah ve Rasulü’nü herkesten fazla sevmek.

b) Sevdiðini sadece Allah için sevmek.

c) Allah kendisini küfür bataklýðýndan kurtardýktan sonra tekrar
küfre dönmeyi, ateþe atýlmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.”228

* “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram et-
sin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse akrabasýna iyilik et-
sin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya faydalý söz söyle-
sin veya sussun!”229

* “Müminden baþkasýný dost tutma, yemeðini müttakilerden
baþkasýna tattýrma!”230

* “Kiþi din kardeþini severse ona sevdiðini bildirsin!”231

* “Allah Teala size ana-babaya isyan etmeyi, verilmesi gere-
kenleri vermeyip, almaya hakkýnýz olmayan þeyi istemeyi ve kýz
çocuklarýný diri diri topraða gömmeyi haram kýlmýþtýr. Dedikodu
yapmayý, (lüzumsuz) çok soru sormayý ve malý israf etmeyi de
mekruh kýlmýþtýr.”232
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* “Kimin üzerinde din kardeþinin ýrzý, namusu veya malýyla
ilgili bir zulüm varsa altýn ve gümüþün geçmediði kýyamet günü
gelmeden önce o kiþiyle helalleþsin. Yoksa kendisinin salih amel-
leri varsa, yaptýðý zulüm miktarýnca sevaplarýndan alýnýr, hak sa-
hiplerine verilir. Þayet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptýðý
kardeþinin günahlarýndan alýnarak onun üzerine yükletilir.”233

* “Dünyaya gönül baðlama ki, Allah seni sevsin. Ýnsanlarýn
eline bakma ki, halk seni sevsin.”234

* “Hiçbir evlat babasýnýn hakkýný ödeyemez. Þayet onu köle
olarak bulur ve satýn alýp azad ederse, babalýk hakkýný ödemiþ
olur.”235

* “Ýpek giymek ve altýn kullanmak ümmetimin erkeklerine
haram, kadýnlarýna ise helal kýlýndý.”236

* Hz. Âiþe vâlidemiz (radýyallahu anhâ) þöyle buyurdular: “Hz.
Peygamber’in küçük dili görünecek þekilde kahkaha ile güldük-
lerini hiç görmedim. O sadece tebessüm ederlerdi.”237

* “Yarým hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehen-
nem ateþinden koruyunuz. O kadarýný da olsa bulamayanlar gü-
zel bir sözle olsun kendilerini korusunlar!”238

* “Ýsrailoðullarýný peygamberler idare ederdi. Bir peygamber
ölünce yerine bir baþka peygamber geçerdi. Fakat benden son-
ra peygamber gelmeyecek, halifeler gelecektir.” Bunun üzerine
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ashab-ý kiram sordular: Ya Rasulallah! Bize bu konuda ne yap-
mamýzý emredersin?

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular:

“Halifelere baþa geçiþ sýrasýna göre biat edin. Sonra onla-
ra karþý görevinizi yapýp itaat edin. Onlar size karþý görevle-
rini yapmazsa, Allah’tan size yardým etmesini isteyin. Zira si-
ze karþý görevlerini yapýp yapmadýklarýný Allah onlardan so-
racaktýr.”239

* “Bir müslümanýn güzelce giyinmesi, elbisesinin eteklerinin
baldýrlarýný örtecek þekilde olmasýyladýr. Elbisesini topuklarýna
kadar uzatmasýnda bir günah yoktur. Topuklardan aþaðýda olan
kýsým ise ateþtedir. Allah, büyüklük taslayarak elbisesinin eteðini
yerde sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz.”240

* “Bir kimse, gücü yettiði halde mütevazý davranarak lüks el-
bise giymeyi terk ederse, Allah kýyamet gününde o insaný yara-
týklarýnýn en baþýnda huzuruna çaðýrýr ve onu iman ehlinin giye-
ceði elbiselerden dilediðini giymede serbest býrakýr.”241

* “Din kardeþini güzel yüzle karþýlamaktan ibaret bile olsa,
hiçbir iyiliði küçümseme.”242

* “Yeni elbise giy, hamd ederek yaþa ve þehit olarak öl!”243

* “Bir kimse, din kardeþini iþlediði bir günahtan dolayý ayýp-
layýp kýnarsa, ayný iþi kendisi yapmadan ölmez.”244

* “Ey Müslümanlar! Düþmanla karþýlaþmayý temenni etmeyi-
niz. Allah’tan âfiyet isteyiniz. Fakat düþmanla karþýlaþtýðýnýzda da
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239 Buharî, Enbiya, 50; Müslim, Ýmâre, 44.
240 Ebû Dâvud, Libas, 26.
241 Tirmizî, Sýfatu’l-kýyame, 39.
242 Müslim, Birr, 144.
243 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/89.
244 Tirmizî, Sýfatu’l-kýyame, 53.



sabredip sebat gösteriniz. Biliniz ki, cennet kýlýçlarýn gölgesi al-
týndadýr.”245

* “Kul, Allah’ýn hoþnut olacaðý bir sözü söyleyiverir de Allah
onun derecesini o sözle yükseltir. Yine bir kul, Allah’ýn gazabýný
gerektiren bir sözü söyleyiverir de Allah onu bu sözünden dola-
yý cehennemin dibine atar. (Mümin devamlý uyanýk olmalý, ne dediðini

bilmeli.)”246

* “Hiç kimse bir baþkasýna fâsýk veya kafir demesin. Þayet it-
ham altýnda býrakýlan kiþide bu sýfatlar yoksa o söz onu söyleye-
ne döner.”247

* “Kim Ýslam’dan baþka bir din adýna bilerek yalan yere ye-
min ederse, o kiþi dediði gibi yalancýnýn biridir. Kim ne ile inti-
har ederse kýyamet günü onunla azab olunur. Sahip olmadýðý bir
þeyi adayanýn adaðý geçersizdir. Mümine lanet okumak onu öl-
dürmek gibidir.”248

* “Müslüman kardeþini hor görmesi, kiþiye, kötülük olarak
yeter.”249

* “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”
Bunun üzerine bir sahabi: Ýnsan elbisesinin ve ayakkabýsýnýn güzel
olmasýný arzu eder, dedi. Rasulü Ekrem Efendimiz de buyurdular:

“Allah güzeldir, güzelliði sever. Kibir ise, hakký kabul etme-
mek ve insanlarý hor görmektir.”250

* “Olgun mümin, yerici, lânetçi, kötü iþ ve kötü söz sahibi
olamaz.”251
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245 Buharî, Cihad, 112; Müslim, Cihad, 20.
246 Buharî, Rikak, 23.
247 Buharî, Edeb, 44.
248 Buharî, Cenâiz, 84; Edeb, 44, 73; Eymân, 7; Müslim, Ýman, 176, 177.
249 Müslim, Birr, 32.
250 Müslim, Ýman, 147.
251 Tirmizî, Birr, 48.



* “Müslümanlarýn ayýplarýnýn, gizli durumlarýnýn peþine dü-
þer, araþtýrmaya kalkýþýrsan, onlarýn ahlakýný bozarsýn veya onlarý
buna zorlamýþ olursun.”252

* “Malý uðrunda öldürülen kimse þehittir. Kaný uðrunda öldü-
rülen þehittir. Dini uðrunda öldürülen þehittir. Ailesi uðrunda öl-
dürülen þehittir.”253

* “Þeytan, insanoðlunun kalbinin üzerine tünemiþ vaziyette
bekler. Allah’ý zikredince siner, çekilir, insan gaflet etse vesvese
verir.”254

* “Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz. Zira bir kimseye imandan
sonra âfiyetten daha hayýrlý bir þey verilmemiþtir.”255

* “Düþmanla karþý karþýya gelmeyi istemeyin. Allah’tan âfiyet
isteyin.”256

* “Bir müslüman, yanýnda bulunmayan bir kardeþi için dua
ederse mutlaka bir melek ona, ayný þeyler sana da verilsin, diye
dua eder.”257

* “Kulun Rabbine en yakýn olduðu an, secde halindedir. Ýþte
bu sebeple secdede çokça dua edin!”258

* “Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi
gerekir. Ýþte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sada-
ka, her tehlil (Lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbir bir sadaka,
iyiliði tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakýndýrmak sadakadýr.
Kuþluk vakti kýlýnan iki rekat namaz bunlarýn yerini tutar.”259
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252 Ebû Dâvud, Edeb, 37.
253 Ebû Dâvud, Sünnet, 29; Tirmizî, Diyât, 21.
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* “Size, Allah’a çok saygý duymanýzý, baþýnýza bir Habeþli köle
bile yönetici olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Ben-
den sonra sað kalýp uzunca bir hayat sürenler pek çok ihtilaflar gö-
recekler. O zaman sizin üzerinize düþen vazife, benim sünnetime
ve doðru yolda Hulefa-i Râþidîn’in sünnetine sarýlmanýzdýr. Bu
sünnetlere sýmsýký sarýlýnýz. Sonradan ortaya çýkarýlmýþ bidatlardan
þiddetle kaçýnýnýz. Çünkü her bidat dalâlettir, sapýklýktýr.”260

* “Din kolaylýktýr. (Gücünün üstünde sorumluluklar üzerine alarak)

Dinle yarýþmak isteyen kimse ona yenik düþer. O halde orta yo-
lu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalýþýnýz. O zaman size müjdeler ol-
sun. Günün baþlangýcýndan, sonundan ve bir miktar da geceden
faydalanýnýz.”261

* “Orta yolu tutunuz, amellerinizi mükemmelleþtirmeye ve
Allah’a yakýn olmaya gayret edip O’na yakýn olma yollarýný ara-
yýnýz. Sabahleyin, öðle ile akþam arasý (ikindi) ve bir parça da ak-
þam olmak üzere ibadetle O’na yönelin, çalýþýn. Aman acele et-
meyin, telaþsýz yol alýn ki, varacaðýnýz hedefe ulaþasýnýz.”262

* “Allah Teala kýyamet gününde üç kiþiyle konuþmaz, onlarýn
yüzlerine bakmaz ve kendilerini temize çýkarmaz. Onlar için
acýklý bir azap vardýr: Biri, yolculuk sýrasýnda ihtiyacýndan fazla
suyu olup da onu öteki yolculardan esirgeyen kimse. Diðeri, ti-
caret malýný ikindiden sonra satarken, onu þu kadar fiyata aldým
diye yemin eden, gerçek hiç de öyle olmadýðý halde müþterinin
kendisine inandýðý kimse. Öteki de, bir devlet baþkanýna dünya-
lýk hatýrýna biat sözü veren, kendisine para pul verirse sözünde
duran, vermezse sözünden cayan kimsedir.”263
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260 Ebû Dâvud, Sünnet, 5; Tirmizî, Ýlim, 16.
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* Bir sahabi Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem)

þöyle dedi: “Ya Rasulallah! Ýslamiyetin emirleri çoðaldý. Bana sý-
ký sýkýya yapýþacaðým bir þey söyle.” Efendimiz de ona þöyle de-
diler:

“Dilin hep Allah’ýn zikriyle ýslak olsun. (Hep Allah’ý zikret)”264

* “Kim gazâ etmeden ve gönlünde gazâ etme arzusu taþýma-
dan vefat ederse, o bir tür nifak üzere ölür.”265

* “Sizi Allah’ý anmaktan alýkoyan her þey meysirdir (kumardýr).”266

* “Kiþinin eþiyle, ok ve yayýyla ve atýyla oynamasý dýþýndaki
oyunlar boþ ve faydasýzdýr.”267

* “Çocuðun babasý üzerindeki hakký þudur: Kitâbeti (yazý yaz-

mayý, okutmayý), yüzmeyi ve atýcýlýðý (devrin þartlarýna göre atma sporlarý-

ný, savunma silahlarýný kullanmayý) öðretmesi ve temiz ve helal olma-
yanlar dýþýnda bir þey yedirmemesi.”268

* “Çocuklarýnýza ok atmayý, ata binmeyi ve yüzmeyi öðre-
tiniz.”269

* “Þayet aðlayamýyorsanýz kendinizi aðlamaya zorlayýnýz.”270

* “Hikmetli söz, müminin yitiðidir. Onu nerede bulursa al-
maya en layýk odur.”271

* “Mele-i a’lanýn (yüce dostlarýn) bana haber verdiklerine göre
ümmetimin en hayýrlýlarý þöyle bir topluluktur ki, onlar:
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265 Müslim, Ýmâre, 158.
266 Zeylaî, Nasbu’r-râye, 4/275.
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Rablerinin rahmetinin geniþliðini gördüklerinde bunu açýktan
tebessümle karþýlarlar;

Rablerinin azab edeceði korkusuyla da gizli gizli gözyaþý dö-
kerler;

Sabah-akþam Rablerini, namazgâhlarý temiz olan evlerde zik-
rederler;

O’na zaman zaman (Cennet) ümidiyle (recâ hisleriyle) dopdo-
lu olarak, zaman zaman da (Cehennem) korkusuyla (havfla) iki
büklüm, dua dua yalvarýrlar;

Allah’tan, bazen (coþarak) ellerini alabildiðine açarak, bazen de
(acziyetlerini idrak ederek) ellerini aþaðýlara indirerek dua dua istek-
lerde bulunurlar;

Tekrar tekrar ve (usanmadan) Allah’a yönelirler; insanlara (yük ol-

mazlar) külfetleri azdýr, kendi nefislerine karþý alabildiðine (serttirler)

aðýr külfetler yüklerler;

Yeryüzünde, karýncanýn yürüyüþü gibi çýplak ayakla, þaþaasýz,
övünme ve kibirlenmeden uzak olarak, sekine (sakin ve mütevazi bir

hal) üzere yürürler;

Allah’a yaklaþmak için vesile ararlar;

Kur’ân okuturlar;

Kurban keserler;

Eski elbiseleri giyerler;

Allah tarafýndan onlarýn üstünde bu hallerini gözetleyen þâhit-
ler, onlarý koruyan gözler vardýr ki, bunlar kendini ibadete veren
bu kimseleri (ibadet etmekten mütevellid özel) iþaretlerinden tanýrlar;

Bunlar þehirlerde (bir arzlý gibi) akýl melekelerini çalýþtýrýp düþü-
nürler ama ruhlarý dünyada, kalbleri ise ahirettedir;
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Onlarýn bütün dertleri, önlerindeki (kabir, mizan ve hesap)týr;

Kabirde karþýlaþacaklarý zorluklar, (sýrat) yolunu rahatça geç-
mek ve (kendilerine hedef seçtikleri) makamlarýna istidat kazanmak
için (ibadetlerle) gerekli hazýrlýklarýný yaparlar.”

Daha sonra Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) þu ayeti oku-
du: “Elbette Biz o zalimleri imha edeceðiz ve onlardan sonra o
ülkeye sizi yerleþtireceðiz. Ýþte bu, huzuruma çýkmaktan ve uyar-
dýðým azaptan çekinenler içindir.” (Ýbrahim, 14/14)272

* “Þunlar müminin taþýmasý gereken kâmil ahlakýndandýr:

Dininde kuvvetli (yani dindar olup dinin emirlerini uyguluyor) olmasý;

Yumuþaklýkta ihtiyatlý ve dengeli olmasý;

Ýmanda yakîne ulaþmýþ olmasý;

Ýlim öðrenmeye hýrslý olmasý;

Öfkelendiðinde bile þefkat edebilmesi273;

Ýlimle beraber güzel ahlak sahibi olmasý;

Zenginlik halinde dengeli olmasý;

Fakirlik halinde de sabýrlý olup bu hali güzellikle karþýlayýp (is-
yankarlýða düþmeyip) üstünü baþýný temizlemeyi ihmal etmemesi;

Tama (açgözlülük)dan sakýnmasý;

Helalinden kazanmasý;

Ýstikamet halini korumada samimi olmasý;

Hidayet (Ýslam) yolunda enerjik, neþeli ve canlýlýðýný korumasý;

Þehvetini (nefsin aþýrý isteklerini helal dairesinde) tutmasý;
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takdirde manalarý deðiþmektedir. Midesine þefkat etmesi manasý da düþünülebilir. Bkz:
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Zor durumdaki insana merhamet hisleriyle yaklaþmasý. Mü-
min, Allah’ýn öyle bir kuludur ki,274 kendisine öfkelenen birine
öfkesini vesile sayýp ona zulüm yapmaz;

Sevdiðine karþý da (sevgisinin altýnda kalýp) günah iþlemez;

Kendisine emanet edilen bir þeyi zayi etmez;

Hased etmez;

Kimseyi ayýplayýp izzet-i nefsini kýrýcý söz söylemez;

Lanet okumaz;

Baþkalarýnýn þahid olmadýðý (kendi aleyhinde bile olsa) bir gerçeði
dosdoðru itiraf eder;

Ýnsanlara kötü lakap takmaz;

Namazýný huþû ile (Allah saygýsýyla dopdolu olarak) kýlar;

Zekatta hýzlýdýr (ödemek için can atar);

Depremlerde (yeryüzünün de Allah’ýn emrinde hareket ettiðini bildiðin-

den) vakûrdur, paniðe kapýlmaz;

Bolluk içinde olduðunda Allah’a çok þükreder;

Kendi nasibine düþen þeye kanaat edip kendisinin olmayan
þeyi arzu etmez;

Kin tutmaz;

Cimriliði, onu yapmak istediði iyilikten alýkoyamaz;

Ýnsanlarý tanýmak için içlerine karýþýr;

Onlarý anlamak için onlarla konuþur;

Zulme ve saldýrýya maruz kaldýðýnda da Rahman olan Allah’ýn
yardýmý gelinceye (ve hakkýný alýncaya) kadar sabreder.”275
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* “Konuþtuðunda güzel konuþmak, konuþulduðunda güzelce
dinlemek, birisiyle karþýlaþtýðýnda güler yüzlü olmak ve söz ver-
diðinde sözünün gereðini yerine getirmek, müminin taþýmasý ge-
reken ahlaktandýr.”276

* “Mümin, yumuþak omuzludur, kardeþini sýkýþtýrmaz, ona
geniþlik verir. Münafýk ise kabadýr, kardeþini sýkýþtýrýr. Mümin git-
tiði yerde söze selamla baþlar, münafýk ise kendisine selam veril-
sin diye önce (selam vermeyip) söze baþlar.”277

* “Müminler dünyada üç grupturlar:

a) Allah ve Rasulü’ne iman edip, imanlarýndan hiçbir þüphe
duymayýp mallarýyla ve canlarýyla Allah yolunda mücahede
edenler.

b) Diðer insanlarýn, mallarý ve canlarý hususunda kendilerini
emniyette hissettiði müminler.

c) Karþýsýna bir tama’ çýktýðý zaman hemen onu (baþkasý için de-

ðil ancak) Allah için terk eden müminler.”278

* “Müminin rîhinden (kokusundan) daha hoþ bir koku yoktur.
Muhakkak onun kokusu dýþa akseder, duyulur. Onun kokusu (iþ-
lediði salih) amelidir. O, övgüye layýktýr.”279

* “Belayý (imtihaný) nimet, rahat halini de musibet saymadýkça
mümin imanýný kemale erdirmiþ sayýlmaz.” Sahabe Efendileri-
miz (radýyallahu anhum ecmain), bu nasýl olur Ey Allah’ýn Rasulü, di-
ye sordular. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þöyle cevap ver-
diler: “Belanýn (imtihanýn) peþinden rahat ve geniþlik gelir, yine ra-
hatlýðýn ardýndan da gelecek olan ancak bela ve musibettir.” Ar-
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276 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/155.
277 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/156.
278 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/8.
279 Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1/165.



dýndan da þöyle buyurdular: “Gerçek mümin, namazda olmadý-
ðý zaman üzüntülüdür.” Sahabe, niçin ey Allah’ýn Rasulü, diye
sorarlar. Efendimiz de: “Çünkü namaz kýlan Rabbiyle konuþur.
Namazýn dýþýnda ise insanoðluyla konuþur.” buyururlar.280

* “Müminlerin iman bakýmýndan en faziletlisi, istediðinde
kendisine verilen, verilmediðinde de istiðna etmesini bilip elin-
deki ile yetinendir.”281

* “Sözlerin en güzeli Allah’ýn kitabý, yollarýn en doðrusu Mu-
hammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yoludur.”282

* “Kim susarsa, kurtulur.”283

* “Allah Teala, iþlerin yücelerini, yükseklerini, þereflilerini
sever; deðersiz ve kýymetsiz olanlarýndan hoþlanmaz.”284

* “Allah,  her hüzünlü kalbi sever. “285

* “Allah, duada ýsrarcý olanlarý sever.”286

* "Mümin beþ baský altýndadýr: Haset eden mümin, öfke duyan
münafýk, savaþan kafir, mücadele eden nefis ve saptýran þeytan."287

* "Hakiki saadet ve gerçek bahtiyarlýk, Rabbine karþý hâlis
kulluðunda her an biraz daha derinleþerek adým adým rýzayý
ilâhiye yürüyen bir insanýn bu hal üzere çok uzun bir ömür sür-
mesidir."288

* "Dünyaya gönülde yer vermemek hem kalbi rahatlatýr hem
de bedeni. Ona perestiþ etmek ise sadece tasa ve hüznü artýrýr.
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Gayr-ý ciddi ve laubali olmaya gelince, o, kalbi katýlaþtýrmaktan
baþka hiçbir iþe yaramaz."289

* "Nasýl istersen öyle yaþa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öle-
ceksin. Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrýla-
caksýn. Dilediðin gibi davran, lâkin þu da her zaman hatýrýnda ol-
sun ki, her yaptýðýnýn karþýlýðýný mutlaka göreceksin."290

* "Ey Ýnsanlar!

Selamý aranýzda yaygýn hale getirin.. Sofranýz herkese açýk ol-
sun, çokça ikram edin.. sýla-ý rahimde de kusur etmeyin.. bir de
insanlarýn uykuya daldýklarý anlarda, gecelerin karanlýðýný na-
mazla delin.. böylece selametle Cennet'e girin!."291

* "Aklýn gereði; Allah'a imandan sonra, O'nun için sevmek,
sevilmek ve insanlarla dost geçinmektir."292

* "Kýyamet günü mîzana ilk konulacak olan þey güzel ahlaktýr."293

* "Akýllý kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan
ölüm ötesi hayat için çaba-layandýr. Nefsini hevâsýnýn peþinde
koþturan ve buna raðmen Allah Teâlâ'dan beklentileri olan kim-
seye gelince o zavallýnýn tekidir."294

* Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah ibn
Ömer'in (radýyallahü anh) rivayet ettiði bir kudsî hadis-i þerifte, Pey-
gamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) þöyle buy-urmuþtur:
"Mü'minin þeref ve itibarý, gecelerini ibadetle geçirmesinde; iz-
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zet ve haysiyeti de, gönül tokluðu içinde bulunup insanlara el
açmamasýndadýr."295

* "Çok gülmeyiniz! Zira çok gülmek kalbi öldürür."296

* Celaleddin Süyuti (rahimehullah) þöyle buyurdular: Ben Þeyh
Þemseddin bin Kýmah'ýn defterinde onun hattýyla yazýlmýþ, Ebu'l-
Abbas el-Müstaðfiri'den rivayet edilmiþ bir yazý gördüm. Orada
þöyle deniyordu: Mýsýr'a Ebu Hâmid el-Mýsrî'den ilim tahsil et-
mek için yola çýktým. Vardýðýmda ondan Halid bin Velid'in riva-
yet ettiði hadisi istedim. Bunun için bana bir sene oruç tutmamý
söyledi. Oruçlarý tutup tekrar hadisi istemeye gidince onu Halid
bin Velid'e kadar bütün isnadýyla bana söyledi. Þöyle ki:

Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'e gelerek, "Size dünya
ve ahiretle alakalý soracak sorularým var." dedi. Bunun üzerine
Efendimiz ona, "Ne istiyorsan sor." buyurdular. O zat da sorula-
rýna baþladý:

- Ey Allah'ýn peygamberi! Ben insanlarýn en alimi, en bilgilisi
olmak istiyorum. Ne yapmalýyým?

- Allah'tan çok korkup takva dairesi içine girersen insanlarýn
en alimi olursun.

- Ýnsanlarýn en zengini olmak istiyorum.

- Kanaatkâr olursan insanlarýn en zengini olursun.

- Ýnsanlarýn en hayýrlýsý olmak istiyorum.

- Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr. Sen de in-
sanlara faydalý ol.

- Ýnsanlarýn en adaletlisi olmak istiyorum.

- Kendin için istediðini insanlar için de istersen insanlarýn en
adili olursun.
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- Ýnsanlar içinde Allah'a en yakýn, O'nun en has kullarýndan
olmak istiyorum.

- Allah'ý çok zikredip anar ve hatýrlarsan o zaman Allah'ýn en
has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.

- Allah'a O'nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O'nu
görmesen de O seni görüyor.

- Ýmanýmý kemale erdirmek istiyorum.

- Güzel ahlaklý olursan imanýn kemale erer.

- Allah'ýn emirlerine itaat eden itaatkâr kullarýndan olmak is-
tiyorum.

- Allah'ýn farzlarýný yerine getir, itaat edenlerden olursun.

- Allah'a günahlarýmdan arýnmýþ, tertemiz olarak gitmek isti-
yorum.

- Cünüp olduðunda tertemiz olacak þekilde gusül abdesti al, ký-
yamet günü üzerinde hiçbir günah olmaksýzýn Allah'a kavuþursun.

- Kýyamet günü nur içinde haþrolmak istiyorum.

- Hiç kimseye zulmetme, kýyamet günü nur içinde haþrolursun.

- Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum.

- Önce kendine ve insanlara merhamet et ki Allah da sana
merhamet etsin. 

- Günahlarýmýn azalmasýný istiyorum.

- Ýstiðfar ederek günahlarýnýn baðýþlanmasý için Allah'a yalva-
rýrsan günahlarýn azalýr.

- Ýnsanlarýn en kerimi olmak istiyorum.

- Allah'a kullarýný þikayet etmezsen insanlarýn kerimi olursun.

- Rýzkýmýn bol olmasýný istiyorum.
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- Temizliðe devam edersen rýzkýn bol olur.

- Allah ve Rasulü tarafýndan sevilmek istiyorum.

- O zaman Allah ve Rasulü'nün sevdiklerini sev, sevmedikle-
rini de sevme.

- Allah'ýn bana kýzmasýndan kendimi korumak istiyorum.

- Hiç kimseye kýzmazsan Allah'ýn gazabýndan ve kýzmasýndan
kurtulursun.

- Duamýn kabul edilmesini istiyorum.

- Haramlardan sakýnýrsan dualarýn kabul olur.

- Allah'ýn beni baþkalarýnýn yanýnda rezil etmemesini istiyorum.

- Namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanýnda rezil ol-
mayasýn.

- Allah'ýn ayýplarýmý, kusurlarýmý örtmesini istiyorum.

- Kardeþlerinin ayýplarýný örtersen Allah da senin ayýplarýný örter.

- Benim günahlarýmý ne siler?

- Gözyaþlarýn, hudûun (saygýyla Allah'a kulluðun) ve hastalýklar. 

- Allah yanýnda hangi iyilik daha faziletlidir?

- Güzel ahlak, tevazu, belalara sabýr ve kazaya rýza.

- Allah yanýnda en büyük günah hangisidir?

- Kötü ahlak ve Allah'ýn emirlerine karþý gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah'ýn gadabýný ne dindirir?

- Gizliden gizliye sadaka vermek ve sýla-i rahim (akrabalarý ziya-

ret ve görüp gözetmek).

- Cehennem ateþini ne söndürür?

- ORUÇ.297
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EN ÝYÝ ÖRNEK

Hitam-ý misk olsun diye, kitabýmýzý, hadislerde an-
latýlan müminin vasýflarýný zatýnda en mükemmel þe-
kilde toplamýþ bulunan Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Hz.
Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa’yý (sallallahu

aleyhi ve sellem) vasfeden þu sözlerle bitirelim:

Rasulullah’ýn konuþmasý
Allah Rasulü daima hüzünlü ve düþünceli idi. Lüzumsuz ko-

nuþmaz, çoðu kez susardý. Söze tok baþlar tok bitirirdi (lafý aðzýn-
da gevelemezdi). Kýsa, öz ve manalý konuþurdu. Kelimeleri tane
tane söylerdi. Lüzumundan fazla ve eksik konuþmazdý. Yumu-
þak huylu idi. Ne kaba, ne de hafifmeþrebti. Az olsa da nimet-
leri büyük görür, iyilikleri ne yerer ne de överdi. Hakka sataþýl-
dýðýnda öfkelenir ve hakka yardým etmedikçe de öfkesinden
dolayý bulunduðu yerden ayrýlmazdý. Ýþaret ettiði vakit bütün
eliyle iþaret ederdi. Bir þeye hayret ettiðinde elini çevirir, ko-
nuþtuðunda ellerini bir araya getirir, sað elinin içi ile sol elinin
baþparmaðýnýn içine vururdu. Gadablandýðýnda yüzünü çevirirdi,
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sevindiðinde hafifçe gözlerini kapardý. Gülmesi ekseriya tebes-
sümdü ve gülerken diþleri dolu tanelerini andýrýrdý.

Rasulullah’ýn evindeki hali
Evine kendi iþleri için girerdi ve bu mevzuda serbestti. Evde-

ki zamanýný üçe bölerdi: Bir kýsmýný Allah’a, bir kýsmýný ailesine,
bir kýsmýný da kendisine ayýrýrdý. Sonra kendisine ait olan vakti-
ni kendisiyle insanlar arasýnda ikiye taksim ederdi. Ayýrdýðý bu
süreyi halkýn umumi ve hususi iþlerine hasreder, onlardan hiçbir
þey esirgemezdi. Ümmetine ayýrdýðý zaman süresi içinde fazilet-
li kiþileri tercih etmek, dindeki derecelerine göre onlarla ilgilen-
mek adetlerindendi. Kiminin bir ihtiyacý, kiminin iki ihtiyacý, ki-
minin de daha fazla haceti olurdu. Hepsiyle meþgul olur, halký,
kendilerine faydasý dokunacak iþlere yöneltirdi. Müslümanlar
kendi meselelerini sorar, o da onlara yararý dokunacak hususlarý
bildirir þöyle buyururdu: “Burada olanlar olmayanlara sözlerimi
duyursunlar. Ýhtiyaçlarýný bana duyuramayanlarýn isteklerini ba-
na iletiniz. Ýhtiyacýný sultana iletemeyen birinin bu hacetini ulaþ-
týranýn ayaklarýna Allah Teala kýyamet gününde kuvvet verir.”

Peygamberin huzurunda lüzumsuz þeyler konuþulmazdý. Ko-
nuþulduðu takdirde dinlemezdi. Yanýna hayýr umarak girerlerdi.
Girenlere Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) muhakkak bir þey tat-
týrýrdý. Huzurundan çýkanlar hayýr kýlavuzlarý olarak ayrýlýrlardý.

Rasulullah’ýn evinden çýktýðýndaki hali
“Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) dilini tutar, ancak gerekti-

ðinde konuþurdu. Ashabýný kendisine ýsýndýrýr, soðutmazdý. Her
kavmin ulusuna ikramda bulunur, onu baþlarýna geçirirdi. Güler-
yüzlülüðünü ve huyunu bozmaksýzýn insanlara karþý dikkatli olur,
þerlerinden sakýnýrdý. Sahabilerinden birini görmediðinde soruþtu-
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rur, halka aralarýndaki meselelerini sorar, güzel þeyleri beðenir, onu
destekler, çirkinlikleri de takbih edip halkýn gözünden düþürürdü.
Ýþleri tertipli idi, karýþýk deðildi. Ýnsanlarýn gaflete düþebilecekleri
yahut haktan sapabilecekleri endiþesi ile müteyakkýz davranýrdý.
Haktan taviz vermez, ondan þaþmazdý. Yakýnlarý, insanlarýn en seç-
kinleri idi. O’nun katýnda insanlarýn en üstünü halka en fazla öðüt
verenler, en büyükleri de daha çok yardýmda bulunanlar idi.”

Allah Rasulü’nün oturmasý
“Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) otururken, kalkarken daima

Allah’ý anardý. Oturmak için muayyen bir yeri yoktu. Halký da böy-
le bir yer edinmekten menederdi. Bir topluluðun yanýna vardýðýnda
boþ bulduðu yere oturur ve bunu emrederdi. Huzurunda oturan
herkesle ilgilenirdi. Öyle ki hiçbir fert baþkasýna kendisinden daha
çok iltifatta bulunduðu zehabýna kapýlmazdý. Herhangi bir ihtiyacý
için birlikte oturduðu veya ayakta dikildiði kimse kendiliðinden ay-
rýlmadýkça onu býrakýp gitmezdi. Ýhtiyaçlarýný iletenlerin ya istekleri-
ni kabul edip yerine getirir yahut tatlý sözlerle yol gösterirdi. Müsa-
mahasýna ve güzel huylarýna güvenen halk ona sýðýnmýþtý, onlarýn
babasý olmuþtu. Herkes, hak konusunda huzurunda eþitti. Meclisi
hilim, haya, sabýr meclisi idi. Onun bulunduðu yerde sesler yüksel-
mez, kimsenin þerefiyle oynanmaz, kimsenin ayýbýndan söz edil-
mezdi. Halk eþitti, aralarýndaki üstünlük takva ile idi. Ashabý alçak-
gönüllü idi. Yaþlýya hürmet, küçüðe sevgi gösterirlerdi. Ýhtiyaç sahip-
lerini nefislerine tercih eder, yabancýyý korurlardý.”

Rasulullah’ýn devamlý birlikte 
olduðu arkadaþlarýna olan davranýþý

“Nebi aleyhisselam, daima güleryüzlü, iyi ve yumuþak huylu
idi. Kaba ve katý yürekli deðildi. Baðýrýp çaðýrmaz, kötü laf etmez,
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baþkalarýný ayýplamazdý. Þakacý deðildi. Hoþlanmadýðý þeyleri gör-
mezlikten gelirdi. Ondan bir þey uman meyus olmaz, hayal kýrýk-
lýðýna uðramazdý. Nefsini üç þeyden menetmiþti: Münakaþa, mü-
balaða ve gereksiz konuþmalardan. Þu üç hususta da halk ile mü-
nasebeti kesmiþti: Kimseyi ayýplamaz, baþkasýnýn kusurlarýný araþ-
týrmaz, sevap ümit ettiði mevzuun dýþýnda konuþmazdý. Konuþtu-
ðunda hemdemleri sanki baþlarý üzerinde kuþ varmýþ gibi baþlarýný
eðerek ve dikkatle onu dinlerlerdi. O konuþtuðunda meclistekiler
susar, o sustuðunda da halk konuþurdu. Rasulullah’ýn huzurunda
çekiþilmezdi. Ashabýnýn güldüðüne güler, hayret ettiðine de hayret
ederdi. Yabancý birisi konuþma ve isteðinde kaba davrandýðýnda
sabýr gösterirdi. Arkadaþlarý böyle bir yabancýya çýkýþtýklarýnda ken-
dilerine: “Ýhtiyaç sahibini gördüðünüz vakit ona yardým ediniz”
buyururdu. Haktan meyletmedikçe konuþanýn sözünü kesmezdi.
Övgüde aþýrýlýða kaçmayanlarýn medihlerini kabul ederdi. Konu-
þan haktan saptýðýnda ya sözünü keser yahut kalkýp giderdi.”

Rasulullah’ýn suskunluðu
“Allah Rasulü’nün suskunluðu hilim, ihtiyat, takdir ve tefek-

kür olmak üzere dört esasa dayanýrdý. Takdirî suskunluðu, insan-
lar arasýnda vuku bulan davalara bakmak ve onlarý dinlemek
þeklinde idi. Tefekkürî suskunluðu ise ebedi ve geçici hususlarda
idi. Hilm ile sabýr Allah Rasulü’nde birleþmiþti. Hiçbir þey onu öf-
kelendirmez ve korkutmazdý.

Dört hususta ihtiyatlý davranmayý zatýnda cemetmiþti: Kendi-
sine uyulmasý için en güzeli almak, vazgeçilmesi için kötüyü bý-
rakmak, ümmetinin menfaatine olan hususlarda görüþünü bildir-
mek, dünya ve ahiret ile alakalý ümmeti lehine birleþtirilmesi
mümkün olan mevzularda onlar lehine hareket etmek.”298
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DUA

Dua bir çaðrýdýr, istektir, ama ayný zamanda çizilen bir he-
deftir. Kur’ân-ý Kerim’in bize öðrettiði, Peygamberimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem)’in, selef-i salihinin ve günümüz bü-
yüklerinin yaptýklarý dualarda istenen þeylere baktýðýmýzda
da, onlarda, bir müslüman olarak sahip olmamýz gereken
vasýflarýn sayýldýðýný görürüz. Biz de kitabýmýzý, bu vasýflara
sahip olmayý ifade eden bir demet dua ile bitirelim istedik.
Böylece hem dualarýn dilinden inananlarýn vasýflarýný yaka-
lamayý hem de onlarý istemeyi murad ettik. Kur’ân, sünnet
ve Allah dostlarýndan bir dua buketi ile bu kitaptaki yolcu-
luðumuzu bitirip sizi Allah’a emanet ediyoruz.
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Kovulmuþ Þeytandan Allah’a sýðýnýrým. Rahman ve Rahim Al-
lah’ýn adýyla. Salât u Selam Mahlukatýn en þereflisi olan Hz. Mu-
hammed’in ve O’nun bütün âl-u ashâbýnýn üzerine olsun.

Allahým! Bütün iþlerimizin âkýbetlerini güzelleþtir, sen onlarý
ihsan sýrrýyla yapmayý bize nasîb et. Bizleri, dünyanýn rezilliðin-
den, Ahiretin de azâbýndan koru Ya Rabbi!

Allahým Senden beni, iman ve Kur’ân hizmetinde bulunan
erkek ve kýz kardeþlerimi, dost ve yârânlarýmý, sevenlerimi, bü-
tün ihlaslý müminleri affetmeni, sýhhat u âfiyet vermeni, rýzaný ve
teveccühünü, rahmet ve üns esintilerini, ünsiyetini, kurbunu ve
yakýnlýðýný, muhabbetini, sevgini ve maiyyetini, korumaný, gö-
zetmeni ve himayeni, nusretini, yardýmýný, arka çýkmaný ve ina-
yetini istiyorum. Allahým!

“Allah” kelimesini, ismini dünyanýn her tarafýnda yücelt Ya
rabbi! Senin ismini yüceltip dünyanýn dört bir tarafýna götürme-
miz için bizlere yardým et Ya Rabbi! Bizim ve dünyanýn her tara-
fýnda bulunan kullarýnýn kalblerini imana, Ýslâm’a, Kur’ân’a ve
ihsan sýrrýna aç Ya Rabbi! Bu iþte bizleri kullan, istihdam olalým
Ya Rabbi! Sema ve arz arasýnda, kullarýnýn arasýnda sevilmesi için
vüdd, meveddet ve sevgi vaz’ et ve yerleþtir Ya Rabbi! Bizleri,
iman edip salih ameller iþleyen ve kendilerine sevgi vaz’ ettiðin,
yerleþtirdiðin kullarýndan eyle Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz
Muhammed’e, O’nun kardeþleri olan diðer nebîlere, Allah’a ya-
kýn meleklere, semâvât ve yeryüzünde senin sâlih kullarýna salât
u selâm olsun Allahým! Allah’ýn rýdvâný Onlarýn hepsinin üzerine
olsun! Âmin!

Ey Ýhtiyaç ve hâcetleri gideren, belalarý def u ref’ eden Al-
lah’ým! Bizim bütün ihtiyaçlarýmýzý gider, yeryüzünün her köþe-
sindeki bütün belalarý bizden uzaklaþtýr ve kaldýr Ya Rabbi!
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Allahým, Senin sevdiðin ve râzý olduðun þeyi yapmaya beni
muvaffak kýl.

Allahým, Senin affýný ve rýzâný istiyorum.

Allahým, Senin sevdiðin ve râzý olduðun þeyi yapmaya beni
ve bizleri muvaffak kýl.

Allahým! Beni halîm (yumuþak huylu), selîm (temiz kalpli), evvâh
(yufka yürekli), münib (kendini Allah’a teslim eden) yap.

Yâ Rabbi! Sen beni/bizi affet, Sen bana/bize merhamet et.
Zira merhamet edenlerin en hayýrlýsý Sensin Sen!

Yâ Rabbi! Sen beni/bizi affet, Sen bana/bize merhamet et.
Zira ikrâm edenlerin en hayýrlýsý Sensin Sen!

Her þey O’nunla olur. Gerçek hidayete erdiren O’dur. Hak
O’dur. O’ndan baþka doðru yolu gösterip hidayete erdiren yoktur.

Allahým! Kendi katýndan bir ruh ile bizi destekle.

Allahým! Senden, îman, islâm ve ihsan istiyorum.

Allahým! Ümmet-i Muhammed’e merhamet et.

Allahým! Dünya ve Âhirette bizi rezil rüsvay etme.

Allahým! Bize içinde bulunduðumuz sýkýntýlý halden bir çýkýþ
ve kurtuluþ nasip et.

Allahým! Ýþimizde bize bir çýkýþ ve kurtuluþ nasip et.

Allahým! Beni; ihlaslý ve ihlâsa erdirilmiþ, müttakî, senden
hakkýyla korkan, zâhid, Senden râzý, Senin kendisinden râzý ol-
duðun, Senin sevdiðin, Seni seven, iyilerden, saf-temiz, Sana ya-
kýn kullarýndan eyle. Allahým! Beni Kur’ân ahlâký ile ahlaklanan
kullarýndan eyle, Âmîn.

Allah’ý her türlü eksiklikten tenzih eder ve O’na hamd ede-
rim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir.
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Allah’ý tüm noksan sýfatlardan tenzih ederim; bütün hamdler,
övgüler, Allah’adýr. Allah’tan baþka ilah yoktur; Allah çok büyük-
tür. Güç ve kuvvet, yüce ve kuvvet sahibi Allah’ýndýr.

Allahým! Seni hamdinle her türlü noksan sýfatlardan tenzih
ederim. Senden maðfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.

Ey kalbleri evirip çeviren Allahým, kalbimi dinin üzerine sabit kýl.

Allahým! Sen afçýsýn, affetmeyi seversin, beni de affet.

Ey ihtiyaçlarý yerine getiren ve belâlarý defeden (Rabbim, benim

de ihtiyaçlarýmý yerine getir ve beni belâlardan koru).

Allahým! Kýyâmet günü bizi bir araya getir.

Adý(nýn anýlmasý)yla ne yerde, ne de gökte hiçbir þeyin zarar ve-
remeyeceði Allah’ýn ismiyle ki, O Semi’ ve Alîm’dir.

Yâ Hayy, yâ Kayyûm, rahmetin hürmetine Senden yardým di-
liyorum; Her halimi ýslah et ve göz açýp kapayýncaya kadar olsun
beni nefsimle baþ baþa býrakma.

Allahým! Seni zikretmeme, þükretmeme ve Sana güzel ibadet
etmeme yardým et.

Allahým! Doðu ve batýnýn arasýný uzaklaþtýrdýðýn gibi, benim-
le hatalarým arasýný ayný þekilde uzaklaþtýr.

Allahým! Beyaz elbisenin kirden temizlenmesi gibi beni de
hatalardan temizle.

Allahým! Ümmet-i Muhammed olarak hepimizi birliðe erdir
Ya Rabbi! Allahým! Ümmet-i Muhammed olarak hepimizin
arasýný te’lif buyur! Kalblerimizi birbirine baðla Ya Rabbi! Ey Ýh-
tiyaç ve hâcetleri gideren, belâlarý def u ref’ eden Allah’ým! Bi-
zim ihtiyaçlarýmýzý gider, belâlarý bizden uzaklaþtýr ve kaldýr Ya
Rabbi! Ey bizleri koruyup gözeten Allah’ým! Bizleri, kardeþlerimizi,
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sevdiklerimizi, yârânlarýmýzý ve dostlarýmýzý her türlü þerr ve
zarardan sen koru Ya Rabbi!

Allahým! Senden ihlâs, yakîn, Senin marifetini ve rýzâný istiyorum.

Allahým! Sen neden hoþnutsan bana onu yaptýr!

Allahým! Bizi sevdiklerinle birlikte haþr ve neþr eyle!

Allahým! Bizi Ýslam’a hizmet yolundan ayýrma!

Allahým! Beni arkadaþlarýmla, onlarý da benimle mahcup etme!

Allahým! “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” senin katýnda neye
tekâbül ediyorsa ona “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diyorum.
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