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A-EFENDİMİZ'İN AHLÂKI VE KULLUĞU 

 
Peygamber Efendimiz (sav), örnek ahlâkıyla insanları kendisine hayran ve meftun eden yüksek ahlâkın temsilcisidir. 
Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimiz’i, büyük ahlâk sahibi ve en güzel örnek şeklinde anlatır. O, öyle bir yüce ahlâk sahibidir 
ki, O’nun nuru sayesinde yolumuz aydınlanır, işlerimiz yoluna girer, hayatımıza bir düzen ve disiplin gelir. 
Peygamberimizin hayatı, insanların meşgul olduğu ve karşılaştıkları her ihtiyaca cevap verebilecek güzel ahlâkın bütün 
kurallarıyla donanmıştır. İnsanlığın İftihar tablosu, cesareti, cömertliği, adaleti, şefkat ve merhamet sahibi olması, 
mutevazılığı, yumuşak huyluluğu, nezaket sahibi olması ve daha pek çok ahlâki özelliğiyle bizim için en güzel örnektir. 
 

 
1-Efendimiz Şefkat ve Merhamet Abidesiydi 
 
Merhametli olmak, bir insanda bulunması gereken en önemli vasıflardan biridir. Mahlûkat içinde en merhametli zât, 
“Rahmetenlil âlemin” vasfıyla Kur’ân’da bahsedilen Hz. Muhammed a.s. ’dır. Çünkü O, hiçbir zaman kendisini 
düşünmemiş, ilk nefesinde ve son nefesinde “Ümmetî! Ümmetî!” diyerek ümmetine karşı hissettiği şefkat ve 
merhameti kâinâta açıkça ilân etmiştir. 
Çocuklara, hanımlara, yaşlılara, hastalara, dul ve yetimlere kimsesiz ve güçsüzlere, kölelere, hayvanlara büyük bir 
şefkat, sevgi ve merhamet besleyen Peygamber Efendimiz, bu konuda bize en güzel örnekleri sunmuştur. 
 
Efendimiz (sav), Hz. Zeyd bin Harise (ra) ile birlikte gizlice Mekke’den ayrılarak Taif’e vardı. Orada Sakif kabilesi ileri 
gelenleriyle görüşmeye başladı. Onları İslâm dinine dâvet etti. Kavminden muhâlefet edenlere, kendisiyle birlikte karşı 
koymalarını talep etmek için geldiğini anlattı. Ancak, kaldığı on gün zarfında hiçbir müsbet netice elde edemedi. Üstelik 
hakaret ve alay ile karşılık gördü. Türlü türlü ithamlara mâruz kaldı. Efendimiz (sav) bu davranışları ve sözleri üzerine 
Sakiflilerden hayır gelmeyeceğini anladı ve buna çok üzüldü. 
Müşriklerin bu durumu haber alıp cüretlerini arttırmalarından endişe duyduğu için de yanlarından ayrılacağı sırada 
onlara: “Bâri konuştuklarımız aramızda kalsın! Başka kimse duymasın.” dedi. 
 
Ne var ki, şirk inancını kuvvetle yaşayan Taif sakinleri, Peygamberimiz’in bu arzusunu da kabul  etmediler. Gençlerinin 
İslâmiyet’e ilgi duymalarından korkarak, Peygamber Efendimiz’e (sav): “Memleketimizden çık da, nereye gidersen git! 
Kavmin ve hemşehrilerin söylediklerini kabul etmeyince, çıkıp bize geldin! Vallahi biz de senden elimizden geldiğince 
uzak duracağız, isteklerini kabul etmeyeceğiz!” dediler. 
 
Lât ve Uzza’ya tapmakta, Mekkeli müşriklerle yarışıp duran Sakifliler, bu çirkin sözlerle de yetinmediler. Beldelerinde 
misafir olarak bulunan cihan Peygamberine, ayak takımını, sokak gençlerini ve köleleri kışkırtarak saldırttılar. 
Gözü dönmüş olan bu insafsızlar, yolun iki tarafında sıralanarak Peygamberimizi ve Hz. Zeyd’i taşa tuttular. 
Resûlullah’ın mübârek ayakları kana bulandı. Öyle ki, isabet eden taşların açtığı yaraların acısı yürümeye engel olur hâle 
geldi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, zaman zaman oturmak zorunda kaldı. Ama bu vicdânsızlar, her seferinde Onu zorla 
ayağa kaldırarak, yeniden yaralı ayaklarını taş yağmuruna tutuyorlardı. Ayak takımı, Peygamber Efendimiz’i ızdırap 
içinde bırakırken, taşlarıyla beraber kahkahâlar da savuruyorlardı.  
 
Efendimiz, bu âdice saldırıdan ancak kendini bir bağa atmakla kurtarabildi. Bağın sahipleri, kendilerine uzaktan akraba 
sayılan Utbe ve Şeybe bin Rabia adında iki kardeşti. 
Bağ sahipleri, Efendimiz’in maruz kaldığı menfur saldırıyı uzaktan seyretmişler ve acıma duyguları harekete gelmişti. 
Köleleri Addas’la Efendimiz’e biraz üzüm göndererek ikrâmda bulundular. Resûl-i Ekrem Efendimiz, bağdan ayrılıp 
düşünceli düşünceli ve Sakif kabilesiyle, Taifliler’den maksadına muvafık bir netice alamamanın üzüntüsü içinde yoluna 
devam etti. Mekke’ye iki konaklık bir mesafe kalmıştı ki, Zâtını bir bulutun gölgelemekte olduğunu gördü. Dikkatlice 
bakınca, bulutun içinde Hz. Cebrail’i fark etti. 
 
Cebrail (aleyhisselâm) Ona şöyle seslendi: “Şüphesiz Allah (cc), kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar 
meleğini gönderdi. onlar hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin!” 
O ânda görünen dağlar meleği de emrine âmâde olduğunu ve istediği takdirde Ebû Kubeys ile Kuaykıan Dağlarını 
müşriklerin üzerine kapanırcasına birbirine kavuşturabileceğini söyledi. 
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Fakat şefkat ve merhamet menbâı Resûl-i Ekrem Efendimiz’in arzusu başka idi. Dağlar meleğine şu cevabı verdi: 
“Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey, Hak Teâlâ’nın bu müşriklerin soyundan, Allah’a hiçbir şeyi ortak 
koşmaksızın ibâdet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır.” 
 
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav), kendisine hakaret eden, kendisini alaya alan, türlü türlü ezâ ve cefâlara mâruz bırakan 
Taif ahâlisinin de helâk olmasını istememekle, onların ebedî saâdetlerini şiddetle arzu etmekle, kendisinin ne kadar 
“Merhamet Deryası” bir peygamber olduğunu, bütün asırların idrâkine en güzel bir şekilde sunmuştur. 

 
Efendimiz Cesaret Sahibiydi 
 

Peygamber Efendimiz cesurdu. Hayatının her karesi cesaret tablolarıyla dopdolu olan Efendimiz, cesaret ve kararlılığı 
sayesinde aşılmaz gibi görünen bütün engelleri tek tek aşmış ve bu konuda da başta ashabı olmak üzere bütün 
Müslümanlara cesaretin en güzel örneklerini sunmuştur. 
O, öyle cesur bir insandı ki, savaşın en kızıştığı anlarda dahi atını mahmuzlayıp ordunun en önünde mücadele ediyor ve 
cesaretiyle ashabını yüreklendiriyor, çevresine güven ve emniyet kaynağı oluyordu. Cesaretiyle dünyanın dört bir 
tarafında nam salmış Hz. Ali anlatıyor: Bedir savaşında baktım ki, Resûlullah’a (sav) sığınıyor, O’nun arkasına 
sokuluyoruz. O ise düşmana hepimizden daha yakın durumdaydı. Hepimizin en cesuru O idi.  
 

Efendimiz’in Cömertliği Dillere Destandı 
 

Peygamber Efendimiz (sav), kerem ve cömertlikte zirveyi temsil ediyordu. Cenâb-ı Hakk’ın “Kerîm” ismi, O’nda tecelli 
ile kendini gösteriyordu. O, her mevzuda olduğu gibi bu konuda da Cenâb-ı Hakk’ın en zirvede bir hâlifesiydi ve 
yeryüzünde O’ndan daha cömert bir ikinci insan gösterilemezdi. 
Allah Resûlü (sav), Huneyn’e giderken Safvan İbn Ümeyye’den ödünç olarak silah almıştı. Resûlü Ekrem (sav), Huneyn 
sonu elde edilen ganimetlere hayran hayran bakan Safvan’ı görünce dikkatini çekmiş ve “Bakıp beğendiğin o develer 
senin olsun.” dedi. Ardından, birçok şey daha verdi. Safvan, bu cömertlik karşısında şaşırıp kaldı. Kalbi, Allah Resûlü’ne 
karşı kin ve buğzla dolu olan bu adam, birdenbire değişivermişti. 
Evet, Efendimizin bu keremi, onu kin ve buğzundan uzaklaştırmış ve İki Cihan Serveri onun için insanların en sevgilisi 
hâline gelivermişti. Safvan’ı kazanmak, elbette binlerce deve, sığır ve koyundan daha mühimdi. Allah Resûlü de en 
mühim olanı yapmıştı. Nitekim Safvan’a yapılan bu cömertlik neticesiz kalmamıştı. Hemen kavmine giden Safvan, “Ey 
kavmim! Koşun İslâm’a girin. Zira Hz. Muhammed, bir veriş veriyor ki, ancak fakirlikten korkmayan ve Allah’a tam 
itimat eden bir insan böyle verebilir!” diyecekti. 
 

Efendimiz, Adalet Sahibiydi 
 

Adalet, her şeyi tam olarak yerine getirmek, herkese hakkını vermek ve ölçülü davranmak demektir. Bütün bunlar, 
Peygamber Efendimiz’de en mükemmel şekilde mevcuttu. 
Mahzumîlerden bir kadın hırsızlık etmişti. Kureyşliler şerefli bir kabileden olan bu kadının cezalandırılmasını istemi- 
yorlardı. Hz. Üsâme bin Zeyd’i Peygamberimiz çok seviyordu. Onu kırmayacağını biliyorlardı. Hz. Üsame’yi araya 
koyarak, Peygamberimizin bu kadına ceza vermemesi için ricacı olarak gönderdiler. Peygamberimiz, Hz. Üsame’ye 
şöyle buyurdu:  “Yâ Üsâme! Sen Allah’ın belirlemiş olduğu cezalardan birinin affı için bana gelip de nasıl benden yardım 
istersin?” Hz. Üsame: “Özür dilerim. Benim için Allah’tan af dileyin ey Allah’ın Resûlü!” dedi. Akşam olunca Peygamber 
Efendimiz (sav) kalktı; Allah’a, O’na lâyık pek çok sıfatlarla hamd ü senâ ettikten sonra şöyle buyurdu: 
“Sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi şu idi: Aralarında nüfuz sahibi ve soylu biri hırsızlık yapmışsa onu serbest 
bırakırlardı. Hırsızlığı yapan, kimsesiz ve zayıf ise gereken cezayı tatbik ederlerdi. Allah’a yemin ederim ki, eğer 
Muhammed’in kızı Fâtıma dahi çalsaydı onun da cezasını verirdim.” Sonra, Resûlullah o kadını getirtip hakkındaki 
hükmü uyguladı. Kadın, bundan sonra güzelce tevbe etti ve evlendi. Hazreti Âişe der ki: Bu kadın bana gelir giderdi. Ben 
de, kadının ihtiyaçlarını Resûlü Ekrem’e iletirdim.” Peygamberimiz, adaleti uygularken din farkı gözetmezdi. Hak sahibi 
bir Yahudi de olsa, Müslümandan hakkını alır, ona verirdi. 
 

Efendimiz Tevazu Sahibiydi 
 

Tevazu, alçakgönüllü olmak demektir. Mutevazı bir insan kendisinden aşağıda olan kimseye küçük muamelesi yapmaz, 
onu hor ve hakir görmez, büyüklük taslamaz.Bu konuda “Muhakkak Allah Teâlâ, bana, sizin mutevazı olmanızı 
vahyetti.” “Her kim Allah için alçakgönüllülük yaparsa, Allah muhakkak onun derecesini yükseltir” buyuran Peygamber 
Efendimiz, tevazu ve alçakgönüllülüğün en makbulünü yaşamıştır. 
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O, her açıdan yaratılmışların en üstünü olduğu hâlde hiçbir şekilde bunu kullanmamış, kendisini insanlardan bir insan 
olarak nitelemiş ve “Allah için alçakgönüllülük edeni Allah yükseltir, Allah ‘a karşı böbürleneni de Allah alçaltır” 
buyurmuştur. 
O’nun tevazuu baş döndürücü derinlikteydi. Bir defasında Cenâb-ı Hak kendisini kral bir peygamber olmakla, kul bir 
peygamber olmak arasında serbest bıraktığında O, “kul bir peygamber” olmayı tercih etmiştir. 
Bir defasında Sahabilerinin yanına gelir. Efendimiz’in geldiğini gören Sahabîler hemen ayağa kalkarlar. Bu hareketle rini 
tasvip etmeyen Peygamber Efendimiz onları ikaz eder “Acemlerin (diğer milletlerin) birbirlerini tazim ederek ayağa 
kalktıkları gibi, siz de benim için ayağa kalkmayın. Çünkü ben kulun yediği gibi yiyen, kulun oturduğu gibi oturan bir 
kulum.” 
“Peygamber Efendimiz ile birlikte camiye gidiyordum. Yolda Peygamberimizin ayakkabı bağı çözüldü. Ben hemen eğilip 
bağlamak istedim. Fakat Peygamberimiz ayağını önümden çekti ve şöyle buyurdu: 
“Bu hareketin, başkasına hizmet gördürmek demektir. Ben başkasına hizmet gördürmeyi sevmem.” 

 
 
2-Efendimiz Hilm Sahibiydi (Yumuşak Huyluydu) 

 
Hilm, insanın, kendisini öfkelenmesi hâlinde, kontrol altına alması, intikam alma fırsatı doğduğunda affedici olması, hoş 
olmayan şeylere karşı sabretmesi mânâlarına gelir. Hilm, ağırbaşlılık, sabırlılık ve yumuşak huyluluk demektir. 
Peygamberimiz, yumuşak huyluluğu ve affediciliği sayesinde her türlü cahiliye kabalığına karşı koyabilmiş ve paslanmış 
gönüllere girebilmiştir. 
Hilm, Resûlullah’ın insanları İslâm’a davette kullanmış olduğu altın bir anahtar gibidir. O bu anahtarı en iyi bir şekilde 
kullanmış; onunla, son derece inatçı olan Mekke ve civarındaki insanları Allah’a davet etmiştir. Şayet Hz. Peygamber’in 
bu eşsiz hilmi olmasaydı, getirdiği gerçekleri insanlara bu kadar kısa bir zamanda ulaştırması ve neticeyi elde etmesi 
çok zor olurdu. 
 
Uhud Savaşında, Peygamberimizin amcası ve süt kardeşi olan Hz. Hamza şehid edilmiş, vücudu parçalanmış 
Resulullah’ın kendisinin başı yarılmış, dişleri kırılmış, vücudu kanlar içerisinde kalmıştı. Ancak, o bütün bunlara rağmen 
şu duayı yapmıştır: “Allah’ım kavmimi bağışla! Çünkü onlar (beni) bilmiyorlar. 
Yine bir gün, birisinin Resûlullah’a (sav)  gelerek. “Ey Muhammed, Adaletli ol!” demesi karşısında O, hiçbir şey 
yapmaksızın sadece şöyle demiştir: “Yazık sana! Eğer ben de adil olmazsam, başka kim adil olabilir ki? 
 
Başka bir zaman farklı bir kişi gelip, Hz. Peygamber’in cübbesini arkasından çekerek: “Ya Muhammed! Bana hakkımı 
ver. İki devemi de yükle. Zira sen, ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun demiş; ancak O bütün bu 
kabalıklara rağmen yanındakilere şöyle seslenmiştir: Bu adama istediğini verin. 
“Huneyn Harbi sona erince, Allah Resûlü bazı kimselere ganimetten fazlaca pay ayırdı. Mesela, Akra’ b. Hâbis’e yüz 
deve verdi. Keza, Uyeyne’ye de aynı miktarı verdi. Diğer insanlara da takdirince bir şeyler verdi. O sırada bir adam çıktı 
ve, “Bu yapılan taksim, Allah’ın razı olacağı bir taksim olmadı.” dedi. Ben, “Senin bu söylediğini Allah Resûlüne 
aktaracağım!” dedim ve aynen adamın sözlerini Resûlullah’a aktardım. Bunun üzerine Allah Resûlü şöyle buyurdu: 
“Allah, Musa’ya merhamet eylesin. O, bundan daha fazla eza ve cefaya maruz kalmış ama yine de sabretmişti.” 
 
Allah Resûlü, Mekke’de son derece sıkıntılı günler geçirmişti. Alaylara, hakaretlere,boykotlara ve işkencelere maruz 
kalmıştı. Hatta, çok sevdiği Mekke’den hicret etmek zorunda kalmıştı. Ancak yıllar sonra, Mekke’yi fethettiği zaman 
oraya girerken Mekkelilere sordu: “Benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz?” Hepsi birden cevap verdi: “İyilik 
bekliyoruz. Sen kerîmsin ve kerim bir kardeşin oğlusun.” O da Hz. Yûsuf’un kardeşlerine dediği gibi dedi: “Bugün size 
kınama yoktur. Gidin, hepiniz hürsünüz. Allah sizi bağışlasın. O, Erhamürrahimin’dir.” Halbuki Mekkeliler, Resûlullah’a 
(sav) o kadar eziyet etmişlerdi ki, Allah’ın zaferi geldiğinde, artık Resûlullah’ın onların kökünü kazıyacağından, onları 
tarumar edeceğinden şüphe etmiyorlardı. Fakat Resûlullah (sav) af ve müsamahadan öte bir şey yapmadı 
 
Efendimiz; İnsan, hilmi sayesinde gecesini ibadet, gündüzünü de oruçlu olarak geçirenlerin derecesine ulaşır. 
“Bir kul, Allah katında o’nun rızası için yuttuğu öfkesinden daha üstün bir yudum yudumlamamıştır. 
Sahabeden Eşec el-Asrî’ye Sende Allah’ın sevdiği iki haslet var: hilm ve haya diyerek, hilmin, Allah’ın sevdiği bir vasıf 
olduğunu belirtmiştir 
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Efendimiz Vefa Timsali İdi 
 
Efendimiz (sav) vefa timsali idi. Sözünde durması, vadinden caymaması, kendisine ve çevresindeki ashabına yardımı 
dokunanları asla unutmaması, dostlarını sık sık arayıp hâl ve hatır sorması, vefat etmiş yakınları yâd etmesi, ümmetini 
düşünmesi adına büyük fedakarlıklar yapması gibi en geniş mânâda vefayı temsil ediyor ve sadece bu hususiyeti bile 
onun bir peygamber olduğunu anlatıyordu. 
 
Peygamberimiz hiçbir iyiliği unutmazdı. İyiliğe karşı iyilikle mukabele ederek vefasını gösterirdi. 
Bir keresinde Habeşistan hükümdarının elçileri Efendimiz’in huzuruna gelmişlerdi. Peygamberimiz onlarla yakından 
ilgilendi. Ashab’tan bazıları: “Ey Allah’ın Resûlü! Biz hizmet ederiz, siz istirahat buyurunuz!” dediler. Fakat 
Peygamberimiz (sav) sahabîlerine şu cevabı verdi: “Bunlar, Habeşistan’a göç etmiş olan ashabıma yer göstermiş, ikram 
etmişlerdi. Şimdi bunlara karşılık bizzat ben de hizmet etmek isterim.” 
 

Efendimiz’in Mizah Anlayışı Nasıldı? 
 
Peygamber Efendimiz, herkese samimi ve içten davranırdı. Zaman olur, şakalaşır, tatlı ve güzel bir hava oluştururdu 
Herkes gibi Peygamberimiz de şaka yapar, lâtifeli konu- şur, ama hiçbir zaman yalan söylemezdi. Çünkü şaka yollu da 
olsa, yalan yalandır. Bunun yanında, Efendimiz insanlarla alay etmez, hafife almaz, dalga geçmez, küçük düşürmez, 
mahcup etmez, zor durumda bırakmaz, “işletme” gibi olumsuz tavırları hoş karşılamazdı. 
 
İşte bir örnek. Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bir adam Peygamber’e (sav) gelerek: 
“Ey Allah’ın Resûlü! Beni bir deveye bindir!” dedi. 
Resûlullah da: “Ben seni devenin yavrusuna bindireceğim!” buyurdu. 
Adam: “Yâ Resûlullah, ben deve yavrusunu ne yapayım (ona binilmez ki)!” deyince Hz. Peygamber: “Acaba deveyi 
deveden başka bir mahluk mu doğurur? (Her deve, bir devenin yavrusu değil midir?)” buyurdular. Peygamberimiz (sav)  
bu sözüyle hem şaka yapmakta hem de insana bir söz işitince iyice düşünüp derinliğini, muhtevasını kavramadan 
reddetmemesi, itirazda acele etmemesi gerektiğini göstermektedir. 
 

Efendimiz’in İnsanlarla İlişkisi Nasıldı? 
 
Peygamberimiz insanlara çok değer verir, halkla iç içe yaşar, onlardan biri gibi hayatını devam ettirirdi. Bir kimseyle 
karşılaştığı zaman ilk selam veren kendisi olurdu; tokalaşır, hâl ve hatırını sorardı. Söylenenleri dikkatle dinler, 
muhatabı ayrılmadıkça yüzünü ondan çevirmezdi. 
Enes b. Mâlik, Efendimiz’in (sav) bu özelliğini şöyle ifade eder: “Hz. Peygamber (sav) biriyle karşılaşıp konuşmaya 
başlayınca o zat yüzünü çevirmedikçe o kimse- den yüzünü çevirmezdi. Biri ile karşılaşıp da elini tutunca, adam elini 
bırakmadıkça, elini çekmezdi. Ashabı ile otururken ayaklarını asla uzatmazdı. 
 
Peygamberimiz, insana öncelikle insan olduğu için değer veriyordu. Bunun en güzel ve çarpıcı örneklerinden biri şudur:  
Bir gün Hz. Peygamber sahabeden bir grupla otururken yakınlarından bir cenaze geçmiş ve Peygamberimiz cenazeyi 
görünce ayağa kalkmıştı. Yanında bulunanlar, onun bir Müslüman cenazesi olmadığını, Yahudi cenazesi olduğunu 
söyleyerek, ‘ayağa kalkmanız gerekmezdi’ demek istemişlerdi. Onların bu sözü üzerine Hz. Peygamber: “Müslüman 
değilse insan da mı değil?” cevabını vermişti. 
Peygamberimiz misafire ikram etmeyi sever ve teşvik ederdi. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan ve onlara ikramda 
bulunan Peygamberimiz misafire ikram etmeye teşvik etmiş ve misafirini ağırlamayanda hayır olmadığını söylemiştir 
Peygamberimiz hediyeleşme üzerinde ısrarla durmuştur. “Hediyeleşiniz ki, sevginiz artsın” buyuran Peygamberimiz 
hem hediye alır hem de karşılığında bir şeyler hediye ederdi. 
 

Efendimizin (sav) Güvenirliliği ve Emin İnsan Olması 
 
Hz. Muhammed (sav), hayatında bir kere bile yalan söylememişti. O, emin bir insandı. Herkes de O'nu böyle kabul 
ediyordu.Öyle emindi ki; söz gelimi sefere çıkmayı düşündünüz, hanımınızı bir yere bırakmanız lazım geldi gidip hiç 
tereddüt etmeden Hz. Muhammed'e(sav) bırakabilirdiniz. Siz gelinceye kadar kaşını kaldırıp ona bakmayacağından 
kesinlikle şüpheniz olmazdı.  
Malınızı birisine teslim  etmeyimi düşündünüz? Hiç tereddüt etmeden gidip Muhammedü'I-Emin'e teslim edebilirdiniz 
ve malınızın zerresine dahi zarar gelmeye ceğini bilirdiniz.  
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Sözünde Durması: Henüz peygamber değildi. Bir arkadaşıyla uzak bir yerde buluşmak üzere sözleşirler. Daha sonraki 
yıllarda müslüman olan zat, olayı şöyle anlatır: "Ben buluşmak üzere kendisine verdiğim sözü unuttum.  
Üç gün sonra hatırladığımda koşarak, anlaştığımız yere gittim. Baktım ki O hala, orada beni bekliyor. Bana ne kızdı ne 
de darıldı. Sadece: "Ey genç! Bana meşakkat verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum." dedi. 
 
Kabe onarılmış ve Hacerü'I-Esved'in tekrar eski yerine konulması büyük bir problem haline gelmişti. Kabileler kılıçlarını 
yarıya kadar sıyırmış ve herkes bu şerefin kendi oymağına ait olmasını istiyordu. Sonunda şöyle bir karara vardılar. 
Kabe'ye ilk girenin hakemliğini kabul edeceklerdi. Herkes merakla kimin ilk gireceğini bekliyordu ve tabii, Allah 
Resulü'nün hiçbir şeyden haberi yoktu. O'nun dosta düşmana güven telkin eden gül yüzü kapıdan görününce, 
oradakiler sevinçle "El-Emin geliyor" dediler ve O'nun kararına kayıtsız şartsız razı olacaklarını söylediler.  
 
Allah,Resulü, hemen: "Büyükçe bir kumaş getirin." dedi, getirildi. Hacerü'I-Esved, bu kumaşın ortasına kondu. Bütün 
oymakların ileri gelenleri, kumaşın farklı uçlarından tutarak konulacak yere kadar götürdüler.  
Allah Resulü de : orada taşı bizzat kendisi alıp yerine yerleştirdi. Ve böylece, büyük bir iç harp önlenmiş oldu. Zira Q'na 
güvenleri tamdı. 
 
"Size doğruluk yaraşır. Doğruluk insanı iyiliğe, o da cennete çeker, götürür. İnsan, kendini bir kere doğruluğa verip o 
yola yöneldi mi, hep doğru söyler, doğruyu araştırır. Böylece o insan, Allah katında "sıddık" olarak yazılır. 
“Yalandan sakınınız. Yaları insanı fücura, bataklığa, o da cehenneme ulaştırır. Bir insan, kendini bir kere yalana kaptırdı 
mı daima yalan söyler, neticede Allah katında adı yalancı olarak yazılır." 
 
 

3-Efendimiz’in Kulluğu 
 
Allah Resûlü bitmek tükenmek bilmeyen bir arzu ile Rabbine ibadet etmeye çalışır ve her fırsatta O’nun kulu olduğunun 
bilinciyle hareket ederdi.  Şu misal buna güzel bir örnektir: 
Abdullah b. Mesud anlatıyor: Bedir Savaşı’nda, üç kişiye ancak bir deve düşüyordu. Ebû Lübâbe, Hazreti Ali ve Allah 
Resûlü birlikte idi. Yürüme sırası Allah Resûlüne geldiğinde, “Ey Allah’ın Resûlü, senin yerine biz yürüyelim.” dediler. 
Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Siz, benden daha güçlü ve kuvvetli değilsiniz. Ayrıca, benim sevaba olan ihtiyacım 
sizinkinden daha az değildir.” 
 

Efendimizin Namazları Nasıldı? 
 
Peygamberimiz (sav) namaza düşkündü. Çünkü namaz, O’nun ifadesiyle dinin direği, gözünün nuru idi. O, namaz 
kılarken sanki dünyaya veda eder, âhiret âlemine dalardı. 
O’nun tasviriyle namaz, bir kimsenin evinin önünden akan bir ırmakta günde beş defa yıkanmasının bütün kirleri arıttığı 
gibi, mümini hata ve günahtan, gizli ve açık çirkinliklerden temizlerdi. Peygamberimiz (sav) namazlarını en üstün bir 
kulluk şuuruyla eda etmiş, ashabına da öğretmiş, ashabın Peygamberimizden kılınışını öğrenip aktardığı namazlar 
günümüze kadar gelmiştir. İnananlara düşen de aynı kulluk şuuruna ererek namazları Peygamberimiz gibi edâ etmeye 
çalışmak olmalıdır. 
Çünkü namaz bizim en hayati kulluk borcumuzdur. Namaz bizim için ahirette en önemli kurtuluş akçesidir.  
Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: “Kişinin kıyamet günü hesabının 
vereceği ilk ameli namaz olacaktır. Bu hesabı güzel çıkarsa başarılı ve mutlu olur. Hesap kötü çıkarsa perişan olur, 
hüsrana uğrar.” 
 
Hem dünya hayatında kulluğun yegane nişanesi namaz, ahiret hayatından da ilk imtihan unsuru ve imtihanın başı ve 
temel sorgusudur. Bu hakikat bir hadis-i şerifte şöyle dile getirilir: “Kıyâmet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği 
husus farz namazıdır. Eğer farz namazını tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Eğer yerine getirmemişse şöyle denilir: 
Bakın bakalım bunun nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı varsa, farzların noksan kalan kısımları bu nafilelerle 
tamamlanır. 
Her hususta en büyük rehberimiz olan Sevgili Peygamberimizin (sav) namaz kılış şeklini sahabiler dikkatle takip 
ediyorlardı. Resûl-i Ekremin (sav) namaz kılarken kıyamı, rükûu, rükûdan sonraki itidali, secdeleri, iki secde arasındaki 
oturuşu, tekrar secdesi, selâm vermekle kalkıp gitmesi arasındaki durumu hep aynı itidal ve ciddiyet içinde cereyan 
ettiği rivayet edilir. 
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Sevgili Peygamberimiz (sav), kendisi ibadeti tam hakkıyla yaptığı gibi, ümmetinin de aynı şekilde titiz davranmasını 
istemektedir: “Benim namaz kıldığımı nasıl gördüyseniz, siz de öyle kılın.” Bu tavsiyeye uyan sahabiler, namazda 
gereken dikkat ve itinayı ellerinden geldiği kadar gösterirlerdi. 
 
Hz. Vesile bin Mâbed, Efendimiz’in namazını şu ifadelerle anlatıyor: “Resûlullah’ın (sav) namaz kıldığını gördüm. Rükûa 
vardığı zaman sırtı o kadar düz olurdu ki, hatta üzerine bir miktar su dökülse, bir tarafa akmadan dururdu.” 
Efendimiz, namazını ta’dîl-i erkana riayet ederek kılıyor, bu şekilde kılmayan müminleri ise ikaz ediyordu.  
Hz. Ali bin Şeyban (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Biz Resûlullah’a (as) biat ettik ve arkasında namaz kıldık.  
Sonra namazı ta’dîl-i erkânıyla kılmayan bir adamı gördü. Namaz kılan adamın rükûu düzgün değildi. Allah Resûlü, 
namazı bitirince şöyle buyurdu: “Ey İslâm cemaati! Rükûda ve secdede ta’dîl-i erkâna riayet etmeyen kişinin namazı 
sahih değildir. 
Görüldüğü gibi, Peygamberimiz, namazda en küçük bir ihmale ve hatâya dahi müsaade etmiyordu. Namazın bir 
rüknünü giderecek kadar aceleye getiren ve yarım yamalak yapanlara aslâ izin vermiyor, namazda eksiklik yapılmasını 
hırsızlık sayıyor, “Namazda hırsızlık yapan, namazın rükûunu ve sücudunu tam itidal üzere yapmaz” buyuruyorlardı. 
 
Efendimiz savaş şartlarında dahi namazı terk etmemiş, hatta namazı cemaatle kılmıştır. Bedir Savaşı’nın en çetin anında 
bile ashab efendilerimiz cemaatle namaz kılmışlardı. Müşrik ordusu Müslümanlardan üç kattan daha fazlaydı.  Tam bir 
ölüm kalım mücadelesi veriliyordu. Ama Allah Resûlü ve ashabı canlarını kurtarmaktan ziyade, Allah’ın huzurunda yan 
yana, omuz omuza cemaatle namaz kılmayı seçmişlerdi. 
Yarısı namaz kılarken diğerleri savaşmış, namaz kılanlar savaşırken diğerleri namazlarını cemaatle eda etmişlerdi.  
Bu husus, Kur’ân’da da anlatılmaktadır. 
 
Allah Resûlü, her gece uyanarak Allah'ı zikretmiş, dua ve istiğfarda bulunmuş ve namaz kılmıştır. Allah Resûlü, bazı 
geceler ayakları şişinceye kadar namaz kılar, Allah'ı (c.c.) zikrederdi. Ashab'dan Muğîre b.Şu'be : "Ey Allah'ın Elçisi! Allah 
senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı hâlde, neden hâlâ kendini bu kadar zorluyorsun?" diye sual edince: 
"Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuştu. 
 

Efendimiz Teheccüde Ayrı Bir Önem Veriyordu 
 
Allah Resûlü, gecenin karanlığında, herkesin köşesine çekildiği tenha zamanlarda kalkar, Cenâb-ı Hakk’a yönelir, 
kulluğunu acz ve fakr lisanıyla dile getirirdi. Mazhar olduğu nimetler karşısında, teheccüd namazında iki büklüm olur ve 
karanlık saatleri namazın aydınlığıyla nurlandırırdı.  
“Allah her peygambere bir arzu ve istek vermiştir. Bana verilen arzu da gece kalkıp namaz kılmaktır.” buyuran 
Peygamber Efendimiz, gece namazına ayrı bir ehemmiyet veriyor, asha- bını da bu konu da teşvik ediyordu 
 
Hz. Âişe: “Bir gece uyandığımda, Allah Resûlü’nü yanımda göremedim. Aklıma, diğer hanımlarından birinin yanına 
gitmiş olabileceği ihtimali geldi. El yordamıyla etrafı yokladım. Elim ayağına dokundu. O zaman peygamberin namaz 
kılmakta olduğunu anladım.. başı secdedeydi. Kulak verdim, hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve dua ile yakarıyordu.  
Rabbi Rahimine şöyle niyaz ediyordu: “Allah’ım! Gazabından rızana; ikâbından af ve mağfiretine sığınırım. Allah’ım! 
Başkasına değil, Senden yine Sana sığınır ve iltica ederim. Senin zatını sena ettiğin gibi Sen’i sena etmekten âciz 
olduğumu itiraf ederim.” 
Gecelerin namazla ihya edilmesine o kadar ehemmiyet verirdi ki bir defasında Hz. Abdullah İbn Amr İbn Âs’ı: 
“Abdullah! Sakın gece namazını (teheccüdü) düzenli kılıyorken sonra kılmayı bırakan falan şahıs gibi olma!” diyerek ikaz 
etmişti. 
 
Efendimiz bir gece Hz. Aişeye:“Ya Aişe! Müsaade eder misin? Biraz Rabbime ibadet etmek istiyorum” buyurdu. 
Hz.Aişe “Ya Resulullah! Senin yanımda bulunmanı çok arzu ederim, fakat Rabbinle aranıza girmeye gönlüm razı olmaz” 
dedi. Efendimiz o gece sabaha kadar ibadete devam ettiler. 
 
Allah Resulü, namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki, neredeyse ürperip ağlamadığı namaz yok gibiydi. 
Sahabe, namaz kılarken O’nun sinesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi ses çıkardığını söylemektedir. 
Namaz, O’nun âdeta şehvetle, aşkla arzuladığı bir işti. Başka hiçbir zevk, O’na namazın verdiği zevki vermiyordu. Bu 
konuda şöyle buyurmuştu: “Bana (üç şey) sevdirildi: Kadın, güzel koku; namaz ise benim gerçek göz aydınlığım.” 
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Efendimiz’ın Hayatı Takva Yörüngeliydi 
 
Peygamber Efendimiz dünyaya ehemmiyet vermemiş, dünyanın çekici güzelliklerini elinin tersiyle itmiş, hep takva 
yörüngeli bir hayat yaşamıştır. 
İbn Abbas anlatıyor: Hazreti Ömer, Resûlullah’ın yanına geldiğinde Efendimiz bir hasır üzerine uzanmış yatıyordu. Hasır, 
mübarek bedeninde iz yapmıştı. Bunu gören Hazreti Ömer: “Ey Allah’ın Resûlü, kendine yumuşak bir yatak yaptırsan 
olmaz mıydı?” diye sorunca Resûlullah şöyle buyurdu: 
“Benim bu dünya ile ne alâkam var! Bu dünyada kalıcı değilim. Ben, bu dünyada sıcak bir yaz günü yola çıkan ve bir 
ağacın gölgesinde istirahata çekilen ve yoluna devam eden bir yolcu gibiyim.” 
 

Efendimiz’in Şükrü Nasıldı? 
 
Efendimiz’in hayatında şükrün ayrı bir yeri vardı. O, şükrünü günde pek çok defa hem diliyle hem de namazıyla ifa 
ediyordu. Muğîre b. Şu’be anlatıyor: 
“Allah Resûlü, ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Kendisine, ‘Ey Allah’ın Resûlü, Allah senin geçmiş ve gelecek 
günahlarını bağışlamadı mı?” denildiğinde, Resûlullah: “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” cevabını verdi. 
Allah Resûlü Cenâb-ı Hakk’a karşı şükür için uzun uzun şükür secdeleri yapıyordu. Muaz b. Cebel (ra) anlatıyor:  
Allah Resûlüne gitmiştim. Resûlullah, namaz kılıyordu; sabaha kadar da kıyam ve secde hâlinde kaldı. Secdede o kadar 
kaldı ki, ruhunun kabzedilmiş olduğunu zannettim. “Niçin böyle yaptım biliyor musun?” buyurdu Allah Resûlü. “Allah ve 
Resûlü en doğrusunu bilir.” dedim. Üç veya dört kere aynı soruyu tekrar tekrar sordu ve şöyle buyurdu: 
“Allah’ın farz kılmış olduğu namazı kıldım. Namazın sonunda, Allah’ın elçisi (Cibril-i Emin) geldi ve “Ümmetin için ne 
yapayım?” diye sordu. “Rabbim en iyisini bilir” dedim. Sonra, aynı suali üç veya dört defa tekrarladı. Ben yine “Rabbim 
en iyi bilir” deyince Allah’ın elçisi Cibril, Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Ümmetin hakkında seni mahzun ve mükedder etmeyeceğim.’ 
dediğini belirtti ve bunun üzerine hemen secdeye kapandım. Zira Rabbim, şükredenlere mükâfatını verir ve 
şükredenleri sever.” 
 
 

4- Efendimiz’in Fetaneti 
 
Fetanet, akılla aklı aşma demektir. Ona, peygamber mantığı da diyebiliriz. Bu mantık; ruh, kalb, his ve letâifi bir araya 
getirip, mütalâa edilecek şeyi öyle mütalâa etmenin adıdır. 
Fetanet, asla kuru bir akıl ve mantık değildir. Onun içindir ki, İslâm'ı böyle bir akıl ve mantığa izafe edip, "İslâm akıl 
dinidir.", "İslâm mantık dinidir." gibi laflar etmek, İslâm'ı bilmemenin de ötesinde büyük bir tahrife ilk adım sayılır. 
Hayır, İslâm, ne akıl ne de mantık dini değildir; o, doğrudan doğruya bir vahiy dinidir. 
 
Eğer peygamberlerde fetanet olmasaydı, düşmanların itirazlarına, dostların da sorularına maruz kalan bu insanların 
karşılarına çıkan bunca meseleyi izah ve tefsir etmeleri nasıl mümkün olacaktı ki? Böyle bir imkânsızlık da hiç şüphesiz, 
dinin anlaşılmaması gibi bir neticeyi doğuracaktı. Bu takdirde ise, dinin tekliflerinin bir mânâsı kalmayacak, dinin 
teklifleri kalmayınca da, insanın yaratılması abes olacaktı. İşte bütün bu menfî neticelerin olmaması, peygamberlerin 
harikulâde bir mantıkla donatılmalarına bağlıdır. Evet, peygamberler, bütün müşkilleri gayet rahatlıkla çözen bir 
fetanetle serfiraz kılınmışlardır. 
 
Efendimiz (asv)'in yaşadığı devri, şöyle bir düşünüverelim: Bir taraftan sahabe, halledemediği şer’î meseleleri Allah 
Rasulü (asv)’e getirip O’nun halletmesini isterken, diğer taraftan da İslâm’a girmek isteyen bazı insanların kafalarındaki 
tereddüt ve şüpheler de cevap beklemektedir. Bir de buna ilave olarak Allah Rasulü (asv)’ı çekemeyen ve kıskanan Ehl-i 
kitab'ın üretip piyasaya sürdüğü şüphe ve tereddütler vardır ki, bütün bunların altından kalkmak ve sorulan sorulara 
doğru ve isabetli cevaplar vermek, ancak ve ancak peygamber mantığı, yani fetanetle mümkün olabilir. 
 
Husayn, Allah Rasûlü (asv)’ın huzuruna gelir. Niyeti O’na akıl vermektir. Allah Rasûlü (asv)’ı ikna edecek ve O’nu 
davasından vazgeçirecektir. İki Cihan Serveri (asv), muhatabını tanımada ve O’nun seviyesini tesbitte mucizevî bir 
yapıya sahiptir. Hiç düşünmediği halde, muhatabına öyle kelimelerle hitap eder ki, siz, o kelimelerden bazılarının yerini 
değiştirseniz veya o karakterde olmayan bir insana, aynı ifadelerle hitapta bulunsanız, her şeyi karıştırır ve kat’iyen 
hedefe ulaşamazsınız. Hem kelimeleri seçmede, hem de muhatabın seviye ve durumunu tesbitte Allah Rasûlü (asv), 
yektâdır. O’na benzeyen ikinci bir şahıs bulmak da mümkün değildir. Kiminle, nerede ve nasıl konuşulacağını, öyle bir 
süratle tayin eder ki, bir an dahi düşünmez ve ne konuştuysa, neticede, konuşulanların bütününün, konuşulması zarûri 



10 
 

olan kelimeler olduğu anlaşılır. 
 
O’nun, hiçbir konuşmasında isabetsizlik görülmediği gibi, lüzumsuzluk da yoktur. Her sözünü kelime kelime tetkik edin, 
cümleleri içinde bir tek fazlaya rastlayamazsınız. Bu, fetanet değilse ya nedir? Husayn’ı işte bu fetanet, bakın nasıl 
eritmiştir: Husayn, sözünü ve diyeceklerini bitirince, Allah Rasûlü (asv), edebinden ve nezahetinden hiçbir şey 
eksiltmeyen edep ve nezahet yüklü bir ifadeyle sorar: 
- "Ya Husayn, sen kaç ilaha kulluk yapıyorsun?" 
- "Yedi tane yerde, bir de gökte olmak üzere sekiz ilaha kulluk yapıyorum." 
 
Gökte dediği sînelerden bir türlü silemedikleri Allah’tır. Allah düşüncesi vicdanlarda kök salmış öyle bir inanç ve 
düşüncedir ki, upuzun cahiliye dahi onu silip götürememiştir. Vicdan, yalan söylemez. Yeter ki dil, o vicdanın sesine tam 
ve doğru bir şekilde tercümanlık yapabilsin. Allah Rasûlü (asv)’ın soruları, Husayn’ın bu sorulara verdiği cevaplarla 
devam ediyor: 
- "Sana bir zarar isabet ettiğinde kime yalvarır, yakarırsın?"  
- "Göktekine." 
- "Malın helâk olduğunda kime yalvarırsın?"    
- "Göktekine." 
 
Allah Rasûlü (asv), sorularını böylece sıralıyor ve aldığı cevap hep aynı oluyor. O, ne sorsa Husayn hep göktekine diyor. 
Husayn, bütün bunların arkasından gelecek cümleden habersizdir. Allah Rasûlü (asv) ise, son olarak ona şunu söylüyor. 
 
- "O, senin dualarına tek başına icabet ediyor, sense O’na hiç gereği yokken ortak koşuyorsun! Ya benim dediğim nedir? 
İslâm ol kurtul!"  
Esasen şu konuşmada, bütün cümleler çok sadedir. Ancak muhatabın durumu ve düşünce seviyesi öyle tesbit edilmiştir 
ki, Husayn’in bu sözlerin sonunda diyecek bir şeyi kalmamıştır. Evet, Allah Rasulü (asv)’ın son ifadesinden sonra, 
muhatabına kalan tek bir cümle vardır. O da “Lâ ilâhe illallah Muhammedu’r-Rasulullah” cümlesidir. Yani muhatap, ya 
bu cümleyi söyleyip ebedî kurtuluşa erecektir, ya da temerrüdünde devam edip, tek kelime dahi söyleyemeden çekip 
gidecektir. Başka bir tercih mümkün değildir. 
 
 

Peygamber Efendimiz Nasıl Bir Kul İdi? 
 
M. Fethullah Gülen Hocaefendi Peygamber Efendimiz’in kulluğunu şu ifadelerle anlatıyor: 
O’nun ibadetine bakan insan, sanki O, hayatında başka hiçbir iş yapmamış da hep ibadet etmiş zannederdi.  
Evet O, kulluğunda bu kadar derindi. Zaten, bütün güzelliklerde de O, öyle değil miydi? Hangi sahada, O’na kim 
yetişebilmişti ki? Hayır, hiçbir sahada, hiç kimsenin O’na ulaşması mümkün değildi.! 
O, namazında kulluğunu o denli derin temsil ediyordu ki neredeyse ürperip ağlamadığı namaz yok gibiydi. Sahabe, 
namaz kılarken O’nun sinesinin değirmen taşının ses çıkardığı gibi ses çıkardığını söylemektedir. İçinde dönen 
boyunduruklar ve kulluğun o ağır mükellefiyetleri O’nu kaynayan bir kazana çeviriyordu. Elbetteki bu hâl, O’nun en 
yüksek seviyede, kulluğunu ifa edebilme gayretinden ileri geliyordu. 
 
O, ömrünü kullukla geçirmişti. Namaz, O’nun en sevdiği gözdesiydi. Gece gündüz namaz kıldı ve hep öyle yaşadı. Nasıl 
yaşanırsa öyle ölüneceğini zaten O söylememiş miydi?  Ve her fâni gibi O da ölecekti. Ama o, namaz demiş yaşamıştı ve 
namaz deyip hayata veda edecekti... 
Son günleriydi. Gözlerini açacak dermanı dahi kalmamıştı. Başından aşağıya bir kova soğuk su dökülünce gözlerini 
açıyor, şayet bir tek kelime söyleyecek kadar dermanı varsa, “Cemaat namazı kıldı mı?” diye soruyordu. Ancak bu 
kadarcık dahi, enerji sarfı, efor, O’nun dermanını tüketiyor ve yine bayılıyordu. Dökülen soğuk suyla kendine gelince 
sorduğu soru yine aynı soruydu “Cemaat namazı kıldı mı?” 

 
Efendimiz’in Tebliği 
 
Hz. Peygamber insanları Allah yoluna davet ederken, Kur’ân’ın kendisine tebliğ konusunda yüklediği sorumluluğu 
yerine getirebilmek için son derece nazik ve sevecen bir tavırla hareket etmiştir. 
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Bir genç Hz. Peygamber’den, “Ey Allah’ın Rasûlü! Zina etmeme müsaade et.” diyerek izin ister. Olaya şahit olan ashab-ı 
kiramın, gencin bu tavrına canları sıkılır, onu azarlar ve susturmaya çalışırlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber gençten 
kendisine yaklaşmasını ister. Genç Hz. Peygamber’in yanına oturur. Hz. Peygamber, gence herhangi bir kimsenin, 
annesi, kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesi ile zina etmesini hoş karşılayıp karşılamayacağını sorar. Genç, böyle bir 
duruma hoşnutluk göstermeyeceğini söyleyince Hz. Peygamber, “İnsanlar da, annesi, kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesi 
ile birilerinin zina yapmasını istemez.” buyurur. Daha sonra Hz. Peygamber, elini gencin üzerine koyarak onun hakkında 
şöyle dua eder: “Allah’ım! Onun günahlarını bağışla. Kalbini temizle, namusunu koru.” Genç bu hadiseden sonra böyle 
olumsuz ve kötü şeylere iltifat etmez. 
 
Görüldüğü gibi ashab-ı kiram, Rasûlullah (sav)’a karşı adaba mugayir hareketinden dolayı genci susturmak isterken Hz. 
Peygamber onu azarlamamış, rencide etmemiş, son derece anlayışlı davranmıştır. Aksine Rasûl-i Ekrem, Allah’ın haram 
kıldığı bir fiili yapmak için kendisinden ruhsat isteyen genci, empati yöntemi ile irşat etmeye çalışmıştır. Rasûlullah 
(sav)’ın bu tebliğ ve terbiye metodu yerini bulmuş ve gencin daha sonra böyle bir düşünce ve tavırdan vazgeçtiği 
bildirilmiştir. Günümüzde İslam’ı tebliğ etmek, anlatmak ve kitlelere ulaştırmak için Peygamber’in yöntemini 
uygulamaya ne kadar muhtaç olduğumuzu vurgulamaya bile gerek yoktur. 
 

Efendimiz’in Dua Hayatı Nasıldı? 
 
Dua, bir ibadettir, kulluğun özüdür, Rabbe dönüş ve yönelişin adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde, duâdan 
bahsetmemek mümkün değildir. Zaten, Allah (cc) da “Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var!” (Furkan, 25/77) 
buyurmuyor mu? O yüzden Efendimiz’in hayatına baktığımızda O’nun bir dua insanı olduğunu görüyoruz: 
“Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur.” buyuran Efendimiz’in nasıl dua ettiğini İbn Abbas Hazretleri şöyle 
anlatıyor: “Resûlullah’ın (sav) geceleyin namazdan çıkınca şu duayı okuduğunu işittim: 
“Allah’ım! Senden, Katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, 
dağınıklığıma tertip, içime kâmil iman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs verir, rızana uygun istikâmeti 
ilham eder, ülfet edeceğim dostumu lutfeder, beni her çeşit kötülüklerden korursun. 
 
Nebiler Sultanı her gün hem de hiç aksatmadan yüz defa af ve mağfiret dilekleriyle Allah’a dua dua yalvarmış, günah 
O’nun için hiçbir zaman bahis mevzuu olmamasına rağmen, Allah’a teveccühden bir gün olsun geri kalmamıştı. Zira 
O’nun en önemli vazifelerinden birisi de insanlara güzel örnek olmak idi. 
O, hayatının her karesini nakış nakış dualarla örmüştür. Bu dualar, dua mecmuası kitaplarında yer almaktadır. Bize 
düşen onları okumak, bu şekilde hem Rabbimiz’in, hem de Efendimiz’in rızasını kazanmaktır. 
 
 

B-SAHABE ve SAHABE SEVGISI 
 

 
1-Sahabe 
Peygamber Efendimiz (sav)’i hayatında, müslüman olarak görüp onun sohbet halakasına katılıp sözlerini dinleyen ve 
müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara sahabe denir.     
Resûl-i Ekrem de (a.s.m.) sahabilerinden takdirle bahsetmiş, Müslümanların da onlara karşı tavır ve tutumlarının nasıl 
olması gerektiğini göstermiştir. Ve sahabeler hakkında bize şu tavsiyelerde bulunmuş. 
 

-“Ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Ashâbım hakkında Allah’tan korkun! Sakın benden sonra onlara düşman olup 
sövmeyin! Onları seven, bana olan sevgisinden dolayı sevmiş olur. Onlara kızıp kin duyan da, bana olan kin ve 
düşmanlığından dolayı böyle yapmış olur. Onlara sıkıntı veren bana sıkıntı vermiş, bana sıkıntı veren de Allah’a eza 
etmiş olur. Allah’a eza eden de büyük bir felaketle yüz yüze gelmiş olur...” dedi. 
 

-“Ashâbım yıldızlar gibidir; hangisinin arkasından giderseniz gidiniz doğru yolu bulursunuz.”dedi. 
 

-Bir gün Peygamberimize, “İnsanların en hayırlısı hangisidir?” diye soruldu. O da, “Benim asrımdakilerdir. Sonra onları 
takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir” diye cevap verdi. Allah Resûlü’ne o kadar yakın olan, O’nun zamanında 
yaşayan sahabileri fazilet açısından geçmek neredeyse imkansızdır. 
 

- Allahü teâlânın, meleklerin ve bütün insanların la'neti, Eshâbıma kötü söz söyliyenin, üzerine olsun! Kıyâmette Allahü 
teâlâ, böyle kimselerin farzlarını da, nâfile ibâdetlerini de kabûl etmez! 
 



12 
 

- Kıyâmette, insanların hepsinin kurtulma ümidi vardır. Eshâbıma söğenler bunlardan müstesnâdır. Onlara Kıyâmet 
halkı da la'net eder. 
 

- Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir. 
 

Ehl-i sünnet âlimleri, Eshâb-ı kirâmı üçe ayırmıştır:  
 

1. Muhâcirler: Mekke şehri alınmadan önce, Mekke’den veya başka yerlerden, vatanlarını, yakınlarını terk ederek, 
Medîne şehrine hicret edenlerdir. 
 

2. Ensâr: Peygamber efendimize ve Muhâcirlere her türlü yardımda ve fedâkârlıkta bulunacaklarına söz veren Medîne 
şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde bulunan Müslümanlardır. 
 

3. Diğer Eshâb-ı kirâm: Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke’de veya başka yerlerde îmâna gelenlerdir.  
 

Sahabenin Kur’ân Nezdindeki Mertebesi 
 

“İslâm’da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensâr ile onlara güzelce tâbi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar 
da Allah’tan razı oldular. Allah, onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar, oralara devamlı kalmak üzere 
gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı!” (Tevbe, 9/100) 
 

“Gerçekten Allah, (Hudeybiye’de) o ağacın altında sana biat ettikleri zaman, müminlerden razı oldu. Onların kalplerin 
deki ihlâsı bildiği için üzerlerine sekîne, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve 
alacakları birçok ganimetle mükâfatlandırdı. Allah azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” 
(Fetih, 48/18-19) 
 

“Böylece Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki, insanlar nezdinde Hakk’ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda 
şahit olsun.” (Bakara, 2/143) 
 

“Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi, insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O’dur. Din konusunda, size 
hiçbir zorlukda yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim’in milletine ve yoluna! Bundan önce de, bu Kur’ân’da da, 
size Müslüman adını veren O’dur. Tâ ki Resûl size şahit olsun, siz de diğer insanlar nezdinde Hakk’ın şahitleri olasınız. 
Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik mevlânız, efendinizdir. O ne 
güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” (Hac, 22/78) 
 

O’nun Sahabilerinin Özellikleri, Tevrat ve İncil’de de Yazılıdır 
 

“Sahabi ki, yanlarındaki Tevrat ve İncillerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi olurlar. O Peygamber ki, kendilerine 
meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar, 
üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. O’na iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve 
onunla beraber indirilen nûra tâbi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır.” (A’râf, 7/ 157) 
 

“Muhammed Allah’ın Resûlüdür. O’nun beraberindeki müminlerde kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında 
şefkatlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah’tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alâmeti, 
yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. ” (Fetih, 48/29) Bunlar da Tevrat ve İncil’deki  sıfatlarıdır. 

 
Efendimiz’i Sevmede Zirve İnsan: Hz. Mus’ab bin Umeyr (r.a.) 

 
Ashab-ı kirâm'ın ileri gelenlerinden, Mekke'nin zengin ailelerinden olup, yakışıklı ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve 
babası onun üzerine titrerdi. Özellikle, Mekke'nin en zenginlerinden sayılan annesi, oğluna güzel elbiseler giydirir ve 
güzel kokular sürerdi. Mekkeliler de onu hayranlıkla seyrederlerdi. Bir defasında Hz. Peygamber de onun hakkında 
şöyle buyurmuştu: "Mekke'de Mus'ab b. Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka 
bir genç görmedim" . 
Mus'ab, Mekke'de o günün şartlarına göre zenginlik ve ihtişam içinde yaşarken, Hz. Peygamber(sav)'in insanları İslâm'a 
davet ettiğini öğrendi. Fazla vakit kaybetmeden Hz. Peygamber'e giderek iman edip müslüman oldu.  
O sırada Mekkeliler, müslümanlara yoğun bir baskı uyguladığından, Hz. Mus'ab müslüman olduğunu ailesinden 
gizlemek zorunda kalmıştı. Ama o, Peygamberimizi gizlice ziyaret etmeyi de ihmal etmezdi. Ne var ki Osman b. Talha, 
Mus'ab'ın namaz kıldığını görüp durumu annesi ile akrabalarına bildirmişti. Bunun üzerine akrabaları yakalayıp 
hapsettiler. Mekke'nin bu nazlı ve zengin genci için artık çile dolu zor günler başlamıştı. 
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Habeşistan'a hicret eden ilk kafileye katılıncaya kadar hapiste tutulan Hz. Mus'ab, hicret imkanı çıkınca, dinini daha 
rahat bir şekilde yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan dönüşünde Hz. Mus'ab'ın durumu tamamen 
değişmiş ve bu nazlı delikanlının yerini, kalbi İslam ve imanla dopdolu iradesi güçlü kuvvetli, metin bir genç almıştı. 
Annesi ondaki bu kararlılık ve metaneti görünce, üzerindeki baskısını biraz hafifletmek zorunda kaldı. 
Bu sırada Birinci Akabe Beyatı olmuş ve Medinelilerden bir grup İslâm'ı kabullenmişti. Kendilerine İslâm'ı anlatmak ve 
diğerlerine de tebliğ yapmak için Rasulullah'tan bir öğretici istediler. Hz. Peygamber de bu önemli görev için  
Hz. Mus'ab b. Umeyr'i görevlendirdi. Hz. Mus'ab onlara hem namaz kıldıracak, hem Kur'an öğretecek, hem de diğer 
insanlara İslâm'ı anlatacaktı ve yeni kimseleri İslâm'a davet edecekti. Yirmi beş yaşındadır Hz. Mus’ab peygamberi için 
Medine’yi hazırlamaya gittiğinde. Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab b. Umeyr oluyordu. Medine'de ilk 
cuma namazını da Mus'ab b. Umeyr kıldırdığı kaynaklarda ifade edilir. 
 
Bir yıl sonra Mekke'ye, hac mevsiminde yanında yetmiş kişi ile gelen Mus'ab b. Umeyr, Hz. Peygamber (sav)'e İslâm'ın 
Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini verirken şöyle demişti: "İslâm'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı." Başta 
Hz. Peygamber olmak üzere bütün müslümanlar bu habere çok sevindiler. Oğlunun Mekke'ye döndüğünü haber alan 
annesi onu tekrar hapsetmek istedi. Ancak Mus'ab bütün bunlara karşı olgun bir müslüman tavrını takınarak imanında 
direndi ve annesini bundan vazgeçirdi. Onun annesini İslâm'a daveti bir sonuç vermediği gibi annesi de Mus'ab'ı 
yolundan döndürememişti.Hz. Peygamber (sav)'in yanında iki ay kadar kalan Mus'ab b. Umeyr, Hicretten on iki gün 
önce Medine'ye vardı. Hz. Peygamber (s.a.s) onu Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a) ve Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a) ile kardeş ilan 
etmişti. 
 
Bedir savaşında muhacirlerin sancağı onun elindeydi. "Rasûlullah'ın bayraktarı" olarak ün yapmıştı. Uhud savaşında da 
sancak yine onun elindeydi. Savaş esnasında müslümanların gerilediğini gören Mus'ab b. Umeyr, atını sağa sola doğru 
sürüyor ve yüksek sesle şu ayeti okuyordu: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce birçok peygamberler 
gelip geçmiştir" (Ali İmrân, 3/144). Bu ayetin Uhud gününe kadar nazil olmadığı ve o gün giderildiği rivayeti, Hz. 
Mus'ab'ın Allah katındaki değerini ifade eder .  
Uhud Gazvesinde İslâm ordusunun sancağını taşıyan Mus'ab b. Umeyr'in önce sağ kolu kesildi. Hemen sancağı sol eline 
alarak savaşa devam etti. Fakat ardından sol eli de kesildi. Bu defa vücuduyla sancağa sımsıkı sarıldı ve yukarıdaki ayeti 
okumaya devam etti. Sonunda müşriklerin bir mızrak darbesiyle şehid oldu.  
 
Hz. Mus'ab şehid olarak yerde yatarken, günün sonlarına doğru, Hz. Peygamber (sav) Mus'ab'ı elinde sancakla gördü ve 
"İleriye git ey Mus'ab!" diye emretti. Fakat o kişi geri dönerek "Ben Mus'ab değilim" deyince Hz. Peygamber onun 
Mus'ab kılığında savaşan Allah'ın meleklerinden biri olduğunu anladı. 
Uhud savaşında Ashab-ı kiram'ın ileri gelenlerinden birçok kimse şehid oldu. Hz. Mus'ab b. Umeyr de şehidler 
arasındaydı. Hz. Peygamber (sav)'in ne kadar üzüntülü olduğu yüzünden okunuyordu. Mus'ab'ın mübarek na'şının 
başucunda oturarak, Uhud şehidleri hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayeti okudu: "Mü'minlerden öyle er kişiler 
vardır ki, Allah'a verdikleri sözde sadakat ettiler. Kimi adağını ödedi şehid oldu. Kimi de (şehid olmayı) bekliyor. Onlar 
verdikleri sözü asla değiştirmediler" (el-Ahzab 33/23). Sonra Hz. Peygamber diğer sahabilere, şehidlere yaklaşıp selam 
vermelerini söyledi ve verilen selamların şehidler tarafından alınacağını ifade etti . 
 
Habbab (ra) şunları anlatıyor: "Biz Hz. Peygamberle birlikte Medine'ye yalnız Allah rızası için hicret ettik. Artık 
mükâfatını Allah'tan bekleriz. Arkadaşlarımız arasında bu nimetlerden tatmadan âhirete gidenler vardır ki Mus'ab b. 
Umeyr bunlardan biridir. O Uhud günü şehid olmuştu da, kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız şehidin 
bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını 
kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında Hz. Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının 
üstüne de izhîr denilen kokulu ottan koymamızı emretti." 

 
 
2-Sahabenin Kulluğu 
 

Sahabe Efendilerimiz her konuda olduğu gibi namaz konusunda da Efendimiz’i örnek almışlardı. Namazı hayatlarının 
merkezine almışlar, ona karşı gereken hassasiyeti göstermişlerdi. 
Hz. Ömer’e bakalım: Müminler pek çok defa onun namaz-da inleyiş ve yakarışlarına şahit olmuşlardı. Hz. Ömer, 
namazda sesi arka saflardan duyulacak kadar hıçkırıklara boğulurdu. Çoğu zaman okuduğu âyete takılır, devamını 
getiremezdi. Bazen bayılıp yere yığılıncaya kadar ağlar sonra da evine kapanırdı. Halk işin aslını bilmeden onu hasta 
zannedip ziyaret ederlerdi. Bir defasında sabah namazında Yusuf Sûresini okurken “Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a 
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arz ediyorum.” (Yûsuf, 12/86) âyetine gelince hıçkırarak ağlamaya başlamış ve âyeti tamamlayamadan rükua varmıştı. 
Her ne kadar âyet Hz. Yakub’dan (aleyhisselâm) bahsetse de Hz. Ömer onu Yakub (as) gibi yürekten seslendirmişti. 
Koca Ömer, hem kendisi ağlamış hem de arkasındaki sahabe-i kiramı ağlatmıştı. 
 
Bir gün Hz. Ali, Kûfe’de sabah namazını kıldırdıktan sonra oturmuş, cemaat de onun yanında bir halka oluşturmuştu 
Biraz hüzünlüydü. İnanlar, Hz. Ali’nin bu mahzuniyetinin sebebini anlayamamışlardı. Hz. Ali’nin bu hüzünlü edası,  
cemaate de sirayet etmişti. Kısa bir zaman sonra Hz. Ali ayağa kalkıp iki rekât namaz kıldı. Sararıp solmuştu. Namazını 
bitirdikten sonra başını sağa sola sallayarak şunları söyledi: “Allah’a yemin ederim ki ben ashab-ı Muhammed’i gördüm 
ve onlarla beraber büyüdüm. Ancak şimdi onlar gibi insanları göremiyorum. Onlar gözlerinde gecenin aydınlık izlerini 
taşıyarak sabahlarlardı. Gecelerini Allah için secdede geçirir, Kur’ân okur ve bazen kıyamda bazen de yanları üzere 
olmak üzere nöbetleşe kullukla meşgul olurlardı. Allah’ı zikrettiklerinde fırtınalı bir günde ağacın sarsıldığı gibi sarsılır ve 
elbiseleri sırılsıklam oluncaya kadar gözyaşı dökerlerdi.” 
 
Abdullah b. Abbas da namazına karşı çok hassas olan bir sahabi idi. Çok secde ettiğinden dolayı “seccâd” diye 
isimlendirilmişti. Gözleri görmez olduğunda bir doktor kendisine, “Yedi gün sabreder ve namazlarını uzanarak kılarsan 
Allah’ın izniyle seni tedavi edebilirim.” teklifi yapmıştı. Kendisi bir âlim olmasına rağmen başta Hz. Âişe ve Ebû Hureyre 
olmak üzere pek çok sahabiye adam göndermiş ve bu konudaki kanaatlerini almıştı. Hepsi de “Bu yedi gün içinde vefat 
edersen namazlarının hesabını nasıl vereceksin?” demişlerdi. İbn Abbâs bütün bunlardan sonra gözlerini tedavi 
ettirmekten vazgeçti. 
 
Ensâr’dan Şeddâd İbn Evs (ra), geceleri yatağına girdiğinde bir sağa bir sola döner uyuyamazdı. “Allah’ım! Cehennem 
ateşi uykumu kaçırdı.” deyip kalkar “Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasın- dan endişe 
ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rab’lerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah 
yolunda harcarlar.” (Secde, 32/16) âyetinde sena edilen müminlerden biri olmak için abdest alıp namaza dururdu. 
Sabaha kadar namaz kılardı. 
 

Sahabenin Özellikleri 
 

Allah’ın Resûlüne lütfettiği ve seçtiği sahabe, ümmetin en hayırlı fertleridir. Kur’ân-ı Kerim de, Hz. Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu ifade etmiştir: 
“Ey Ümmet-i Muhammed! Siz insanların iyiliği için meyda na çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü 
önlemeye çalışırsınız, çünkü Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da buna iman etseydi, elbette kendileri için hayırlı olurdu. 
İçlerinden iman edenler varsa da çoğu dinden çıkmış fâsıklardır.” (Âl-i İmrân, 3/110) 
 
Rivayet edildiğine göre, hilafeti döneminde Hz. Ömer söz konusu âyeti açıklarken şunu söylemiştir: “Allah Teala 
dileseydi âyette geçen  siz idiniz lafzı yerine, sizsiniz sözcüğünü kullanır ve ümmet olarak herkes bu âyetin muhtevasına 
girerdi. Ancak siz idiniz ile, âyette sadece Sahabenin kastedildiği görülmektedir. Bundan dolayı kim onlara benzer, 
onların yaptığı gibi yaparsa insanlar içinde seçilmiş, en hayırlı ümmet olma şerefine erer.” 
 
Başka bir rivayette, Hz. Ömer bir hac mevsiminde insanların tavırlarında gördüğü bazı olumsuzluklardan dolayı, zikri 
geçen âyeti okuyup şöyle der: “Ey insanlar, size okuduğum şu âyetin tanımladığı ümmetten olmak kimin hoşuna 
giderse Allah’ın öyle bir ümmet için ortaya koyduğu şartları yerine getirsin.” Böylece o ümmetine, gerek iyiliği 
emretmek, gerekse kötülükten nehyetmek konusunda ve gerekse başka hususlarda sahabileri örnek almalarını ve 
onlara benzemelerini tavsiye etmiştir. 
 
Hak Teâla, kullarının gönüllerine bakıp Kâinatın Efendisi Hz. Muammed’i (sallallahu aleyhi ve sellem) seçerek risalete 
münasip gördü. Ardından yine kullarının kalplerine nazar edip Fahr-i Kâinat’a münasip olan Sahabeyi seçti ve İslâm 
dininin ilk yardımcılarını, Allah’ın yüce dininin en üst düzeyde temsil edilmesi için bunlardan meydana getirdi. Bu 
nedenle Allah katında, bu Müslümanların güzel gördükleri güzel, çirkin buldukları da çirkindir. 
Önde gelen sahabilerden Abdullah b. Ömer, sahabiyi şu hayranlıkla anlatır: “Doğru bir yol tutmak isteyenler, daha önce 
geçenlerin yolunu tutsunlar.Onlar,Hz. Muhammed’in dava arkadaşları sahabilerdir. Onlar, bu ümmetin en hayırlılarıdır. 
Onlar, ilim bakımından en engin, gönülleri tertemiz ve tekellüfsüz insanlardır. Onlar öyle üstün bir topluluktur ki, Allah 
onları, seçkin Nebîsi için ihtiyar buyurdu. Dinini bu mübarek toplulukla temsil ettirdi.  
Öyle ise, haydi siz de onların ahlâkını ahlâk edinin, onların yolunda yürüyün. Zira Onlar, başka değil Hz. Muhammed’in 
(aleyhisselâm) ashâbıdır. Kâbe’nin Rabbine yemin olsun onlar dosdoğru bir yolda yürümüşlerdi.” 
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Efendimizin evine teklifsiz girebilecek kadar O’na yakın olan büyük ilim âbidesi Abdullah b. Mesud, çok kesin bir şekilde 
tâbiine şunu tembihler: “Siz tâbiin olarak belki sahabeden daha çok oruç tutabilir, daha çok namaz kılar, daha çok 
yorulabilirsiniz. Hâlbuki, onlar sizden daha hayırlıdırlar. 
” Bunun sebebi sorulunca, der ki: “Çünkü dünyaya karşı (kalben) ilgisiz, ahirete ise çok düşkün idiler.”  
O gün sahabenin hangi büyük âlimine sorsaydınız, hep aynı cevabı alırdınız. Hep parmaklar, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer 
kabirlerini gösterirdi. 
 
Bir gün Hz. Ali (radıyallahu anh), namaz kılıp selam verdikten sonra şöyle içini dökmüştü: “Ben Resûlullah’ın ashabını 
gördüm, tanıdım. Bugün onlara benzeyen hiç kimse görmüyorum. Vallahi onların (çok namaz kılıp secde etmekten) 
benizleri atar, saçları, başları dağılır, yüzleri gözleri toz içinde kalırdı.Sabahlara kadar ya Kur’ân okur ya namaz kılarlardı. 
Yanlarında Allah anılınca, rüzgârda ağaçların salındığı gibi salınırlardı. Gözlerinden yağmur gibi yaş boşalırdı, vallahi 
gözyaşlarıyla elbiseleri ıslanırdı. İnan vallahi, bana öyle geliyor ki, bugün insanlar gecelerini gaflet içinde geçiriyorlar.” 
Bunları söyledikten sonra, Hz. Ali kalktı gitti ve Hz. Ali’nin; Allah düşmanı fâsık İbn Mülcem kendisini şehit edinceye 
kadar güldüğü görülmedi. 
 

Sahâbe; İmanda Sadakat ve Samimimiyet Âbideleri 
 

“Allah’ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah’ın lütfunu ve rızasını talep etmek, 
Allah’ın dinine ve Resûlüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte; imanlarında sadık ve samimi 
olanlar ancak onlardır. Bunlardan önce Medine’yi yurt edinip imana sarılanlar ise, kendi beldelerine hicret edenlere 
sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. 
Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin 
hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.” (Haşr, 59/8-9) 
 
“Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah’a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi 
adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Allah, böylece 
sadık kalanları, doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip 
tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafûrdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhameti ve ihsanı boldur).” 
(Ahzâb, 33/23-24) 
 

Abdullah bin Cahş (r.a.) 
 
Abdullah b. Cahş da Uhud’da İslâm saflarında dağılma ve çözülmeler olunca düşman saflarına dalmış ve kıyasıya 
savaşmıştır. İbn-i Cahş ile Sa’d b. Ebî Vakkas, dayı-hala çocuklarıdır. Harbin alabildiğine kızıştığı bir sırada, ikisi bir aralık 
karşı karşıya geliverir. Hadisenin bundan sonrasını Sa’d b. Ebî Vakkas bize şöyle nakleder: 
"Abdullah b. Cahş, beni elimden tuttu ve hızla bir yere doğru sürükledi... Büyükçe bir taşın altına gelmiştik. Bana, ’Sen 
dua et, ben amin diyeyim; ben dua edeyim, sen amin de’ dedi.  
 
Önce ben dua ettim ve duamda  şunları söyledim: 
"Allah’ım, benim karşıma güçlü bir kâfir çıkar. Onunla kıyasıya savaşayım. Sonra onu mağlup edip selebini (ganimetini) 
alayım ve Rasûlullah’ın karşısına gazilik şerefiyle çıkayım.." O, benim bu duama derinden "amin" dedi. Ancak onun 
bakışları, daha başka bir buuda kaymıştı. Ve zaten az gören gözleri âdeta etrafında olup bitenleri görmüyordu. Dua etti 
ve duasında şunları söyledi: 
 
"Allah’ım, benim karşıma  da güçlü bir kâfir çıkar. Onunla kıyasıya  savaşayım ve önce gazilik ünvanını alayım. Ardından, 
o beni şehid etsin. Ağzımı, burnumu, gözümü, kulağımı kessin ve Sen’in huzuruna öyle geleyim. Sen bana sor: 
’Abdullah, ağzını, burnunu, gözünü, kulağını ne yaptın?’ Ben de Sana cevaben diyeyim ki: ’Allah’ım, ben onlarla 
dünyada iken çok günah işledim. Huzuruna öyle günahkâr azalarla gelmek istemedim ve onları dünyada bırakıp öyle 
geldim." 
 
Sa’d b. Ebi Vakkas: "Ben de" diyor "beynimi donduran bu duaya "amin" dedim. Sonra her ikimiz de düşman saflarına 
dalıverdik. Allah’a kasem ederim, ben ne için dua etmişsem, onu aynen gördüm. Savaş bitince de Abdullah b. Cahş’ı 
aradım. Baktım o da duasından istediklerini aynen elde etmişti." Abdullah b. Cahş, hayat şiirini şehâdet kafiyesiyle 
bitirmiş ve bu dünyadan öyle göçmüştü 
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3-Sahabenin Zühd ve Takvası Nasıldı? 
 
Onlar, zühd ve takvada da zirveyi tutuyorlardı. Ukbe b. Âmir anlatıyor: Allah Resûlü Uhud hadisesi yaşandıktan sekiz 
sene sonra, orada şehit düşenler için dua etti; dua ederken sanki yaşayanlara ve ölmüşlere “Allaha ısmarladık.” der 
gibiydi. Sonra minbere çıkarak halka şöyle hitap etti: 
“Ben hemen sizin önünüzdeyim; kavuşmamıza az kaldı. Sizin neler yaptığınıza şehadet edeceğim. Buluşma noktamız, 
Kevser Havzı olacaktır. Şu anda Kevser’i buradan ve durduğum yerden seyrediyorum. 
Ey insanlar! Ben, sizin şirke düşmenizden endişe etmiyorum. Sizin hakkınızda tek endişem, dünya malı konusunda 
birbirinizle yarış etmeniz ve ona fazla perestiş göstererek ihtilâfa düşmenizdir.” 
 
Ebu’d-Derdâ (ra) şöyle demiştir: “Ölümden sonra göreceklerimizi bilseydiniz, ne iştahla yemek yerdiniz ne de bir şey 
içerdiniz. Dinlenebileceğiniz bir eve de girmezdiniz. Kalabalık yerlere çıkar ve bağrınızı döverek durumunuza ah u vah 
ederdiniz. Keşke Allah beni, kesilen ve meyvesi yenilen bir ağaç olarak yaratsaydı!” 
 
Zeyd b. Erkam anlatıyor: Hazreti Ebû Bekir su istemişti. Ona, bal şerbeti getirdiler. Tam ağzına götürdü, içecekti ki 
ağlamaya başladı. Biz de, bir şey oldu zannederek ona soru da soramadık. Sakinleşince, “Ey Resûlullah’ın hâlifesi! 
Seni bu derece ağlatan nedir böyle?” dedik. Bunun üzerine, Hazreti Ebû Bekir anlatmaya başladı: 
“Bir gün, Efendimizle birlikteydim. Bir baktım; Resûlullah sanki bir şeyi kovuyor! Oysaki, ben bir şey göremiyordum. 
Dedim ki: “Yâ Resûlallah, bir şeyi kovuyor gibiydin; ama ben bir nesne göremedim!” Efendimiz buyurdu: “Dünya, bana 
kendisini kabul ettirmeye çalıştı; ben de ‘Git benim yanımdan, uzaklaş!’ diye onu kovuyordum.  
Dünya bana: ‘Sen, beni tam olarak idrak etmeyeceksin.’ dedi.”Ebû Bekir der ki: “Bu hadise bana çok tesir etti. Onun 
buyruklarına muhâlefet etmekten ve dünyaya aldanmaktan hep korktum.” 
 
Muhammed b. Sirin (ra) anlatıyor: Hazreti Ebû Bekir’den başka, yediği yemeği istifra ederek geri çıkartan birine 
rastlamadım. Bir gün, Ebû Bekir’e yemek getirildi. Yedikten sonra kendisine: “Bu yemeği Numan getirdi.” denildi. Bunu 
duyar duymaz Ebû Bekir: “Bana Numan’ın cahiliye döneminde kâhinlik mesleğinden kazandığı yemeği yedirdiniz!” dedi 
ve yediğini geri çıkarttı. 
 
Sâlim b. Abdullah anlatıyor: Hazreti Ömer hâlifeliğe getirilince, daha önce Hazreti Ebû Bekir’e verilen maaş ona da 
verilmeye başlandı. Bir ara, Hazreti Ömer maddi sıkıntıya maruz kaldı. Muhacirlerden bir grup, (Hazreti Osman, Hazreti 
Ali ve Hazreti Zübeyr b. Avvam) bu konuyu istişare etti ve Zübeyr, “Ömer’e söylesek de maaşını biraz arttırsak.” diye 
teklifte bulundu. Hazreti Ali ise “Ümit ederim ki, Ömer bunu kabul eder.” dedi. Üçü birlikte kalkıp giderlerken Hazreti 
Osman: “Ömer’i bilirsiniz. En iyisi, bu teklifi Hazreti Ömer’in geri çeviremeyeceği birine yaptıralım. Hafsa’ya gidelim, 
ona söyletelim ve bu fikrin kimden geldiğini de gizli tutsun.” dedi. Söyledikleri gibi Hafsa’ya gittiler ve tekliflerini Hazreti 
Ömer’e iletmelerini istediler; kimsenin adını vermemesini de tembih ederek Hafsa’nın yanından ayrıldılar. 
Hazreti Hafsa, babası Hazreti Ömer’e gitti ve durumu anlattı. Ömer’in yüzünden kızdığını fark etti. Hazreti Ömer, 
gelenlerin kim olduğunu sordu. Hafsa, “Senin düşünceni öğrenmeden gelenlerin adlarını söyleyemem.” dedi. 
Hazreti Ömer: “Eğer kim olduklarını bilseydim, onları bir güzel fırçalardım! Ama dua etsinler ki, arada sen varsın. Söyle 
bana Hafsa, Allah Resûlü senin evinde kalırken, ne tür bir elbise giyiyordu?” Hafsa: “Resûlullah’ın iki tane elbisesi vardı: 
Birini, resmî misafirlerin yanında; diğerini de cemaatinin huzuruna çıktığında giyerdi.” dedi.  
 
Hazreti Ömer: “Yediği en iyi yemek neydi, onu da bana söyler misin?” diye sordu. Hafsa: “Yediğimiz, arpa ekmeğiydi. 
Ekmeğin, sıcak hâlde iken üzerine yağ sürerdik ve bunu lezzetli bulduğumuz için, gelen misafirlere de bundan ikram 
ederdik.” diye cevap verdi. Hazreti Ömer: “Peki Hafsa, Efendimizin; senin yanında kaldığı zaman kullandığı en geniş 
yaygı neydi?” dedi. Hafsa: “Kaba kumaştan yapılmış bir örtümüz vardı. Yazları bunu dörde katlar, oturmak için altımıza 
sererdik. Kış geldiğinde de; örtünün yarısını altımıza serer, diğer yarısını da üzerimize örterdik.” dedi. Hazreti Ömer: 
“Bak Hafsa, şu sözlerimi de onlara aynen iletmeni istiyorum: Allah Resûlü, kendisine yetecek kadarını belirledikten 
sonra, geri kalan malını ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Vallahi, ben kendime yetecek miktarı belirledim. Artanı, ihtiyacı 
olanlara dağıtacağım ve de elimde kalanla yetineceğim. Ben ve benden önceki iki arkadaşım, (Efendimiz ve Ebû Bekir), 
bir yolu izleyen üç kişi gibiyiz. Birincisi, manevî azığını aldı ve gitti. Arkasından ikincisi de gitti ve ona kavuştu. (Kendisini 
kastederek) Üçüncüsü de onların gittiği yolu takip eder ve onların dünyevî azığı ile yetinirse onlara kavuşabilir; onlarla 
birlikte olabilir. Eğer farklı bir yoldan giderse onlarla buluşması mümkün olmaz.” buyurdu.Hasan Basri’den nakledilir: 
“Hâlifeliği esnasında Hazreti Ömer, sırtında on iki yerinden yamalı bir elbiseyle hutbe okudu.” 
 



17 
 

Hazreti Osman b. Affân’ın azatlısı Hâni’ anlatıyor: Hazreti Osman (ra) bir mezarın başında durduğunda ağlar; öyle 
ağlardı ki, sakalı gözyaşlarıyla ıslanırdı. Kendisine: “Cennet ve cehennemi hatırladığında ağlamıyorsun da kabri 
hatırlayınca niçin ağlıyorsun?” diye sorduğumda, şu cevabı verdi: “Ben Resûlullah’tan şöyle buyurduğunu duymuştum: 
“Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. Bu ilk konaktan geçip kurtulan için, sonrası çok kolaydır. Kurtulamayan için ise ondan 
sonraki menziller daha çetindir.” 

 
Sahabenin Şükür ve Tevekkül Anlayışı Nasıldı? 
 
Şükür ve tevekkül bir müslümanın hayatında olması gereken çok önemli iki değerdir. Sahabe efendilerimizin hayatla 
rına baktığımızda onların şükür ve tevekkül konusunda ne derece hassas olduklarını görürüz. 
İkrime anlatıyor: Hazreti Ömer; görmeyen, işitemeyen ve konuşamayan bir adama uğradı. Yanındakilere şu soruyu 
yöneltti: “Bu adamda, Allah’ın nimetlerinden bir şey görüyor musunuz?” Oradakiler “Hayır.” dediler. Bu cevap üzerine 
Hazreti Ömer: “Görmez misiniz, adam rahatça idrarını yapabiliyor. Ya bunu da rahatlıkla yapamasaydı? Demek bu da 
Allah’ın verdiği nimetlerdendir.” dedi. 
 
Hasan Basri anlatıyor: Hazreti Ömer, Ebû Musa el- Eş’ari’ye yazdığı mektubunda şöyle diyordu: “Dünyada sana verilen 
rızka kanaat et. Çünkü Rahmân olan Rabbimiz, dünya hayatında kullarını imtihan etmek için, onları servetçe birbir 
lerinden farklı kılmıştır. Servet ve zenginlik verdiği kulunu, nasıl şükredecek diye imtihan eder. Allah’a şükretmek ise; 
Allah’ın bize vermiş olduğu zenginlikleri ve nimetleri, onun istediği yerlere harcamak ve sarf etmekle olur.” 
 
Süleyman b. Musa anlatıyor: Bir gün, Mü’minlerin Emîri Hazreti Osman’a (radıyallâhu anh); birkaç kişinin kötü bir iş 
yaptığını ve onun, bunları suçüstü yakalayabileceğini söylediler. Hazreti Osman, söz konusu adamların yanına gitmek 
üzere yola çıktı. Suçluların bulundukları yere vardığında, onların dağıldıklarını, geride çirkin bazı izler bıraktıklarını 
gördü. Hazreti Osman, suçlulara rastlamadığı için Allah’a hamdetti ve bir de köle azat etti. 
 
Ebû Mıclez anlatıyor: Murad kabilesinden bir zat, mes- citte namaz kılmakta olan Hazreti Ali’nin yanına geldi ve: 
“Kendini koru! Bizim kabileden bir grup, seni öldürmek istiyor!” dedi. Hazreti Ali: “Her şahsın yanında; onu, kaderinde 
yazılı olmayan şeylerden koruyan iki melek vardır. Bir şa sın kaderinin gerçekleşme anı tamam olunca, o iki koruyucu 
melek kendisi ile kaderi arasından çekilir. Şüphe yok ki, ecel sağlam bir kalkandır.” dedi. 
 
Ebû Zabye anlatıyor: Osman b. Affân (radıyallâhu anh), Abdullah b. Mesud’u vefat etmesine sebep olan hastalığı 
sırasında ziyaret ederek: “Şikâyetin nedir, neyin var?” diye sordu. İbn Mesud, “Günahlarımdan şikâyetçiyim.” cevabını 
verdi. “Canın ne istiyor?” diye sordu. “Rabbimin rahmetini istiyo- rum.” dedi. “Senin için bir doktor görevlendireyim 
mi?” dedi. İbn Mesud, “Doktor beni hasta etti!” diye cevap verdi. Hazreti Osman: “Öyleyse sana maaş bağlayayım.” 
teklifinde bulundu. “İhtiyacım yok.” dedi. Hazreti Osman: “Olsun, senden sonra kızlarına intikal eder.” deyince, 
“Kızlarım fakir düşerler diye mi endişe ediyorsun? Tasalanma, ben onlara her gece Vâkıa Sûresi’ni okumalarını 
emrettim. Çünkü, ben Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu duymuştum: Kim her gece Vâkıa Sûresi’ni okursa hiçbir zaman 
maddi sıkıntıya düşmez.” dedi. 

Hz. Hamza (r.a.) 
 

Şehid deyince, şehidlerin efendisi ve Allah’ın arslanı Hz. Hamza’yı hatırlamamak mümkün mü? 
Hamza, Uhud gibi sarp bir yokuşa çarpınca, orada kendisine yakışır bir şekilde şehid oldu. Hiçbir şehide, hiçbir gaziye o 
kadar yiğitlik nasip olmamıştır. 
Peygamber efendimiz, Uhud harbinde; Hz. Hamza’yı en önde zırhsız süvârilerin başında çarpışmakla vazifelendirdi. Hz. 
Hamza, iki elinde de kılıç olduğu hâlde;  
- Ben Allahü teâlânın arslanıyım! diyerek, düşmanı önüne katmış, öldüre öldüre ilerliyordu. 
 
Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre, o gün tam otuz üç kişiyi öldürmüş, sonra şehid olmuştu. Düşünün, ölen müşriklerin 
yarıya yakınını o haklıyor, sonra da vücudu paramparça hale getiriliyordu. Kızkardeşi Safiyye, onun mübarek naaşının 
üzerine abanıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor; kim bilir, belki bir taraftan da vücudundan kopan parçalarını toplamaya 
çalışıyordu. Bir yanda Hz. Hamza’nın hali, öte yanda Allah Rasûlü’nün halası, Zübeyr’in anası Safiyye’nin hali, İki Cihan 
Serveri’ne çok dokunuyor ve O’nu rikkate getiriyordu. Müslümanlardan yaralanmayan kalmamıştı. Altmış dokuz kadar 
da şehid verilmişti. Hz. Hamza şehîd olduğunda oruçlu idi. Hz. Peygamberimiz, kendisi için, “Seyyid-üş-Şühedâ 
şehîdlerin efendisi” buyurdu. Ve cesedini meleklerin yıkadıklarını haber verdi. 
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Medine’ye dönüşte herkes kendi yakını için gözyaşı döküyordu. Ölenler için ağlanıyor, yaralananlar için ağlanıyor ve 
yaralanıp da evinde ölenler için feryadlar yükseliyordu.  
 
O hengâmede unutulan birisi vardı ki, ona gözyaşı döken yoktu. Evet o, şehidlerin efendisiydi ama onun için kimse 
ağlamıyordu. İşte bu manzara, Allah Rasûlü’nü tekrar rikkate getirdi. Dudaklarından dökülen sözler, âdeta kırık bir 
kalbin iniltileri gibiydi: "Fakat Hamza’nın ağlayanı yok" buyurdu. Sa’d b. Muaz bunu duyunca beyninden vurulmuşa 
döndü. Koşarak Ensar kadınlarını bir araya topladı. Hepsini Hamza’nın kapısının önüne götürdü: "Evvela Hamza’ya 
ağlayın, sonra da kendi ölülerinize" dedi. Bilahere bu bir âdet haline geldi. Gerçi bu âdet günümüze kadar devam 
etmeyip belli bir devreden sonra kesilmiştir ama kıyamete kadar bütün müslümanlar, kendi cenazelerinden evvel 
Hamza’ya ağlasalardı, o bile Allah’ın arslanına az gelirdi. 

 
 
4- Sahabeyi Allah ve Rasulü katinda degerli kilan Özellikler 
 

Zorluklara Göğüs Germeleri 
 

Abdurrahman b. Avf (radıyallahu anh) anlatıyor: İslâmiyet, zor ve çetin şartlar altında geldi. Bizler, güzeller güzeli 
İslâm’a binbir sıkıntı içinde sahip çıktık. Allah Resûlü ile, Mekke’den çıkıp hicret ettik. Terakkimiz ve muvaffak olmamız, 
hicretle başladı. Yine, Allah Resûlü ile beraber Bedir Harbi’ne çıktık. O zamanki cemaatimizin durumu, âyette şöyle 
beyan edilmişti: “(…) Müminlerden bir kısmı savaşmak istemiyordu. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar 
bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı; sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı. Allah iki topluluktan birine 
sizi galip kılacağını vadettiğinde, siz silahsız olan topluluğun (kervanın) sizin olmasını arzu ediyordunuz.” (Enfal, 8/ 5-7) 
Silahsız kervandan kasıt, Kureyş kervanıdır. Cenab-ı Hak, bize bu savaşta muvaffakiyet lütfetti ve bütün hayırlara, 
güçlükler içinde kıvranarak ulaştık. 
 

Sahabenin İlahi Buyruklara Kayıtsız Şartsız İtaat Etmesi  
 

Utbe b. Abd es-Sülemî anlatıyor: Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), ashâbına “Kalkın, haydi savaşın.” dediği 
zaman onlar: “Evet yâ Resûlallah. Biz, İsrailoğullarının ‘Sen ve Rabbin gidin, savaşın; bizler burada oturuyoruz!’ dediği 
gibi demeyeceğiz. Fakat biz: ‘Sen ve Rabbin savaşın ey Muhammed, biz de bu savaşta sizinle birlikteyiz.’ diyeceğiz.” 
 

Sahabenin Gerçek Şerefi Allahın Dinine Mensup Olmada Araması  

 

Târık b. Şihâb anlatıyor: Hz. Ömer (radıyallahu anh), Şam’a gitmişti. Onun yanında, Ebû Ubeyde b. Cerrah (radıyallahu 
anh) da bulunuyordu. Bataklık ve sulak bir yere gelince, Hz. Ömer devesinden indi, ayağındaki pabuçları çıkardı ve 
omzuna aldı. Devesinin yularını çekerek suya girdi. Ebû Ubeyde: “Ey Müminlerin Emîri! Ne yapıyorsun sen, bu davranış 
sana yakışır mı? Ayakkabılarını çıkarıp omzuna atıyor ve devenin yularını çekerek bataklığa dalıyorsun! Şam eşrafının 
seni bu vaziyette görmesi hiç şık olmaz!” dedi. Hz. Ömer: “Vah vah, eğer bu lafı senden başka biri söyleseydi; onu, 
ümmet-i Muhammed’e ibret olsun diye cezalandırırdım! Bizler, zillet içinde bir kavimdik. Allah, İslâmiyet’le bize şeref 
bahşetti. Eğer biz Allah’ın şeref bahşettiği İslâm’ın dışındaki birtakım basit şeylerden şeref umarsak, Allah bize verdiği 
şerefi geri alır ve tekrar bizi zelil kılar!” Diye karşılık verdi. 
 

Sahabenin İhlaslı Olmaları ve Ahireti Kazanma Peşinde Koşmaları  
 

Ebû Abdete’l-Anberi (radıyallahu anh) anlatıyor: Müslümanlar Medâin şehrini fethedip de ganimetleri toplayınca, bir 
adam elinde bir misk kutusu ile çıkageldi ve kutuyu ganimet toplamakla görevli şahsa teslim etti. Görevlinin 
yanındakiler: “Böylesini hiç görmedik. Bunun gibi veya buna benzer bir ganimet hiç gelmedi şimdiye kadar! Yoksa diğer 
miskleri kendine ayırıp aldın mı?” dediler. Adam şöyle dedi: “Vallahi, eğer bende Allah’a iman olmasaydı, bunu size 
getirip teslim etmezdim!” Bunu duyunca, adamın önemli biri olduğunu sezdiler ve: “Sen de kimsin?” diye sordular. 
Adam, “Hayır, kim olduğumu söylemem. Eğer söylersem, belki beni methedersiniz. Bunu başkaları da duyarsa, 
beni gözlerinde aşırı büyütebilirler. Ama ben Allah’a hamd ederim ve onun vereceği sevaba razıyım.” dedi. Adamın 
peşine birini taktılar ve onu takip ettirdiler. Onun arkadaşlarına ulaştılar ve hakkında soru sordular. Neticede bu zatın, 
‘Âmir b. Abdi Kays’ olduğunu öğrendiler. 
 

Sahabenin Kuran Okuyarak ve Duaya Devam Ederek Allah’tan Yardım Dilemeleri 
 

Zeyd b. Eslem (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Ömer, Mısır’ın fethi gecikince Amr b. el-As’a (ra) şu mektubu yazdı: 
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“Mısır’ı fethetme konusunda, ağır davranmanıza ve şimdiye kadar fethedememenize hayret ediyorum. Yıllardır, orada 
mücahede ediyorsunuz. Bunun tek sebebi, ruhlarınızı dünya muhabbetinin kaplaması olmalıdır. Allah, bir cemaate 
niyetlerindeki samimiyete bakarak yardım eder. Sana dört adam gönderdim. 
Bunların her birinin, bin asker kuvvetinde olduğunu bilmeni isterim. Tabii, onlar da oraya gidince değişmezlerse!.. 
Bu mektubum sana ulaştırıldığı zaman, askerlerini topla ve onlara hitap et. Onları sabır ve ihlasla düşmana karşı 
mücahedeye teşvik et. Gönderdiğim dört komutanı askerlerin önüne geçir ve orduna, tek vücut hâlinde düşmana 
hücum etmelerini emret. Zaman olarak da, cuma günü, güneşin tam ortada olduğu vakti kolla. Çünkü o vakitler, 
Allah’ın rahmetinin indiği ve duaların kabul edildiği anlardır. Askerlerin Allah’a yalvarsınlar ve düşmanlarına karşı 
Allah’tan yardım dilesinler.” Bu mektup Amr’a ulaşınca, Amr askerlerini topladı ve gelen dört kişiyi de çağırıp, onları 
askerlerin önüne geçirdi. Herkesin abdest alarak iki rekât namaz kılmasını ve Allah’a yönelerek ondan yardım 
istemesini söyledi. Neticede Allah, Müslümanlara zaferi ihsan etti. 
 

Sahabe Düşmanlarının Sahabe Hakkında Söyledikleri  
 

Ebu’z-Zehra el-Kuşeyrî anlatıyor: Hirakliyus, Kostantiniyye’ye doğru sefere çıkmıştı. Hirakliyus, Müslümanların esaretin 
den kaçıp gelen bir Rum’a:“Bana Müslümanlar hakkında bilgi ver.” dedi. Adam: “Sana, onları gözlerinle görmüş gibi 
anlatacağım.Onlar, gündüzleri at sırtında mücahede ile meşguldürler, geceleri de ibadet ederler. Yol üzerinde yedikleri 
şeylerin ücretini verirler. Bir yere girince, muhakkak selam verirler. Düşmanlarını alt edinceye kadar sebat ederler.” 
Herakliyus: “Bu sözlerin doğru ise; onlar, ileride şu bastığım yerleri dahi ele geçirirler.” dedi. 

 

Muaz bin Cebel  (r.a.) 
 

Ensârın ileri gelenlerinden bir sahabi.On sekiz yaşında müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz'le birlikte bütün 

savaşlara katılmıştır. Rasûlüllah (s.a.s) onu Muhâcirînden Abdullah b. Mes'ud ile kardeş yapmıştı. Muhammed b. Sa'd: 

"Muaz, uzun boylu, beyaz tenli, güzel dişli, iri gözlü, çatık kaşlı ve kıvırcık saçlıydı" diye tanımlamıştır. 
 

Hz. Peygamber kendisini çok seviyor ve zaman zaman: "Ey Muaz seni seviyorum" demek suretiyle bu sevgisini açığa 

vururdu. Ashab arasında da, yüz güzelliğinin yanında, yumuşak huyluluğu, hayâsı, cömertliği ile tanınıyordu. Onu Hz. 

Ömer de çok seviyordu. Muaz hakkında şöyle dediği rivayet edilir: "Analar bir daha Muâz gibisini doğuramaz. Eğer 

Muâz olmasaydı Ömer helak olurdu. Şayet Muaz benim hilafetim zamanında yaşamış olsaydı onu kendimden sonra 

halife tayin ederdim ve Rabbim bana onu niçin halife tayin ettiğimi sorduğunda da: "Ya Rabbi, senin Rasûlün'ü, Âlimler 

kıyamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atımı (veya bir taş atımı) onların önünde olacak" derken işittim, 

diye cevap verirdim" demiştir. 
 

Muâz b. Cebel Kur'ân'ı ezbere bilmiş olması ve onu güzel okumasıdır. Bunun için Sevgili Peygamberimiz: "Kur'an'ı dört 

kişiden öğrenin: Abdullah b. Mes'ûd, Ubey b. Kâ'b, Muâz b. Cebel ve Ebu Hûzeyfe'nin âzadlısı Sâlim" buyurmuştur. Aynı 

zamanda Hz. Peygamber zamanında Kur'ân'ın toplanmasında emeği geçenlerdendir. 

Muâz (r.a), yaşayışında zühd ve takvaya da büyük önem verirdi. Geceleri teheccüd namazı kılar ve namaz sonunda: 

"Allahım! Şu anda gözler uykuda ve gökte yıldızlar parlamış durumda. Sen ise, diri, her an yaratıklarını gözetip 

duransın... Rabbim bana dünya ve âhirette hidâyet nasib et! Şüphesiz Sen va'dinden dönmezsin" diye duâ ederdi. 
 

İbn Mes'ûd, Muâz (r.a) hakkında:"Şüphesiz Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir kimse idi; Allah'a şirk koşanlardan 

olmadı" demiştir. Bunun üzerine ona, bu sizin söyledikleriniz Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim hakkında söylenmiştir (en-

Nahl, 16/120) denildiğinde: "Muaz da böyleydi; hayrı biliyor, ona uyuyor, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ediyordu" cevabını 

vermiş ve onu İbrahim (a.s)'e benzetmiştir. 
 

Hz. Muâz, aynı zamanda sahabenin fakihlerinden olup dinde vukuf (ince anlayış) sahibiydi. Daha Rasülullah'ın 

sağlığında fetva vermeye başlamıştı. Hz. Peygamber onun hakkında: "Ümmetim içerisinde helâl ve haramı en iyi bilen 

Muâz b. Cebel'dir" demiştir.Peygamber Efendimiz onu, İslâmı anlatıp öğretmek ve Kur'an-ı Kerim'i ezberletmek üzere, 

Hicretin dokuzuncu yılında Yemen'e göndermişti.  
 

Yolculuk öncesi Hz. Peygamber'le aralarında geçen konuşmayı Muâz (r.a) şöyle anlatır: "Allah Rasûlü beni Yemen'e 

gönderirken şöyle dedi: "Sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin?" Ben: "Allah'ın kitabındakilerle" diye 

cevap verdim. "Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne ile hükmedeceksin?" dedi."  "Allah Rasûlü'nün hükmettiği ile, 
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dedim. Eğer onda da bulamazsan?" dediğinde: "Kendi reyimle içtihad ederim, diye cevap verdim. "Bunun üzerine Allah 

Rasûlü: "Nebisini, râzı olduğu şeyde başarılı kılan Allah'a hamdolsun" dedi. Ve Yemenlilere, size ashâbımdan ilmi ve dini 

en iyi bilen hayırlı bir kimseyi gönderiyorum diye bir de mektup yazdı. 

 

Ona şu tavsiyelerde bulundu: "Ey Muâz! Ehl-i kitap olan bir topluma gidiyorsun. Cennet'in anahtarı nedir? diye 

sorarlarsa: "Lâ ilâhe illallah'tır" de. Yâ Muâz, dâima alçak gönüllü ol, hilimle (yumuşaklıkla, akla uygun olarak) hükmet. 

Cenab-ı Hak, sende samimiyet görürse yardımını ihsan eder, muvaffakiyet verir. Eğer içtihâddan âciz kalırsan meseleyi 

tahkik edinceye kadar hüküm verebilmek için bekle, yahut meseleyi bana bildir. Nefsinin arzularına uymaktan çekin. 

Nefsin arzuları insanr Cehennem'e götürür. Halka merhamet ve şefkatle muamele et. "Yâ Muâz! Onları Allah'tan başka 

Allah olmadığına ve benim Allah'ın Rasulü olduğuma şehadete çağır. Eğer bunu kabul ederlerse, Allah'ın kendilerine bir 

günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir.  
 

Bunu da kabul ederlerse, zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere, kendilerine zekâtın farz kılındığını bildir" 

Ve şu mübarek sözleriyle vedâlaştı: Ey Muâz! Belki bu son görüşmemiz olabilir. Allah seni dinde başarılı kılsın ve sana 

hidâyet nasib etsin; önünden, arkandan, sağından, solundan, yukarıdan veya aşağı tarafından gelebilecek her türlü belâ 

ve musibetlerden korusun. Senden, insanların ve cinlerin kötülüklerini uzaklaştırsın. Ey Muâz, belki mescidimi ve 

kabrimi ziyaret edersin" Bunun üzerine Muâz (r.a), üzüntüsünden ağlayarak ayrıldı. Netice Allah Rasülü'nün tahmin 

ettiği gibi oldu.  

Muâz, Hz. Ebu Bekr'in halifeliği döneminde Yemen'den döndü. Kalan ömrünü Şam'da geçirdi ve Ürdün'de Tâûn 

hastalığından, henüz genç sayılabilecek bir yaşta otuz sekiz yaşında vefat etti. 

 

 

C-İRŞAD TEBLİĞ ve HOCA EFENDI 
 

1- Varligimizin Temel Gayesi Teblig ve Irsad: Tebligin dindeki anlamı iyi olduğu kabul edilen bir şeyi bildirmek, iyi 

şeylerin iyiliğini, temizliğini ve hayırlı olduğunu diğer insanlara, memleket ve milletlere ulaştırmak, yetiştirmek, onları 
bunu kabul etmeye davet etmektir. Diğer bir ifadeyle tebliğ; İslâm’ın bildirdiği hakikatleri anlatmak ve insanları doğru 
yola, sırât-ı müstakîme sevk etmek demektir. 
 

Tebliğin özü ise “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker - iyi şeyleri emretmek, kötülükten alıkoymak”tır. Ma’rûf, dinin 
emrettiği; münker, dinin yasakladığı şey demektir. Başka bir deyimle Kur’ân ve sünnete uygun düşen şeye ma’ruf, 
Allah’ın razı olmadığı, inkâr edilmiş, haram ve günah olan şeye de münker denilir. 
 

İrşad ise insanları, dünya ve ahiret saadetine ermeleri için hak ve hakikate, doğru yola, sâlih amele ve her çeşit 
iyiliklere çağırarak, her türlü kötülükten kaçınmalarını telkin etmek, demektir. İrşâd edilecek kimseler hem 
gayrimüslimler hem de Müslümanlardır. Müslüman olmayanları irşâd; onları iman ve İslâm’a davet etmek demektir. 
Müslümanları irşad ise onlara imanın gereği olan sâlih amel ve güzel ahlâkı telkin etmektir. 
 
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden bir taneside ,dini tebliğdir. Tebliğ, her peygamberin varlık gayesidir. Tebliğ 
olmasaydı, peygamberlerin gönderilişi de ma’nâsız ve abes olurdu. Allah (cc) insanlara olan lütûf ve keremini, 
peygamberlerle canlandırmış ve onların hayatlarıyla rahmâniyet ve rahîmiyetini tecelli ettirmiştir. Bunun diğer 
insanlara aksetmesi ise, ancak tebliğ ile olacaktır. 
Eğer onlar gelmeseydi bizler, ibadete ait mes’eleleri bilemez, emir ve nehiyleri hiçbir zaman alamaz ve 
mükellefiyetlerimizi kavrayamazdık. Namaz, oruç, zekat, hac nedir? İçki, kumar, zina, ihtikâr ve faiz gibi muharremâtın 
durumu nasıldır? Kat’iyen bilemezdik. Evet, bütün bunları ve bunlara benzer birçok mes’eleleri peygamberler 
vasıtasıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Buna kısaca “risalet vazifesi” de diyoruz ki, bütün peygamberler aynı mesajlarla 
gelmiş ve teferruatta farklılık olsa bile ana mes’elelerde hep aynı şeyleri söylemişlerdir. 
 

Peygamberler gelip bize hayatın gayesini ve ölümün hakikatını anlattılar. Bu sayede anladık ki, dünyaya gelişimiz bir 
gayeye bağlı olduğu gibi, buradan gidişimiz de bir hikmete mebnidir. Ölüm, yokluk ve hiçlik değil, o sadece bir mekan 
değiş-tirmek ve vazifeden terhis edilmektir. Kabir ise, ahiret âlemine açılan bir kapı ve bir bekleme salonudur. Biz, 
peygamberlerden bunları duyunca vahşetimiz dağıldı, her şey ünsiyete kalb oldu. Kalbimizi ve kafamızı dolduran bütün 
endişeler ve korkular silinip gitti, yerine ünsiyet ve neşe geldi.. 
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“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni 
insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez” (Mâide, 5/67). 
Yani, eğer sen vazifende kusur edersen, bu senin gönderiliş gayen olan bir vazifede, yani risalet vazifesinde kusur 
etmen sayılır ki, bu da sadece senin ferdî hayatını ilgilendiren bir kusur değildir; belki bütün insanların ferdî ve içtimaî 
hayatlarını alâkadar eden bir mes’eledir. Çünkü senin vazifen bütün insanlığı aydınlatmaktır. Şayet sen bu vazifeyi 
aksatırsan, bütün insanlık karanlıkta kalacaktır.. aslında O, gönderildiği vazifenin şuurundaydı. Zaten öyle olmasaydı, 
öyle bir vazife ile gönderilmesi plânlanmaz.. ve takdir buyurulmazdı. 
 

Tebliğ, insanları doğru yola, sırât-ı müstakîme sevketmek demektir. Ve esasen bu, bütün nebîlerin ve Nebîler 
Sultanı’nın da geliş gayesidir. O sırât-ı müstakîm ki, her mü’min onu çok iyi bilmektedir ve bilmelidir de. Evet biz, günde 
en az kırk defa namazlarımızda, Rabb’imizden bizi sırât-ı müstakîme hidayet etmesini diliyoruz. Yani, nebîlerin, 
sıddîklerin, şehidlerin geçtiği yoldan geçmeyi ve onların maksûda erdikleri gibi maksuda ermeyi talep ediyoruz. O geniş 
bir yoldur ve herkesin o yoldan belli bir nasibi vardır. Çünkü son gelen Nebî, âyetin ifadesiyle, bütün âlemlere rahmet 
olarak gönderilmiştir. Ayrıca O, şâhid, mübeşşîr ve nezîrdir ki, aşağıdaki âyet bunu ifade etmektedir : “Ey Nebî! Biz seni 
hakîkaten bir şahid, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik” (Ahzâb, 33/45). 
Efendimiz, yirmi üç sene, peygamberlik gibi çok ağır bir sorumluluk taşımış ve hiçbir da’vâ adamına nasip olmayacak 
şekilde de mükellefiyetlerini yerine getirmiş müstesna bir insandı.. ve işte O, bu ruh ve şuurla hergün biraz daha 
mübarek sona doğru yaklaşıyordu: 
 

Veda haccındaydı zaten hayatında bir kere hacc yapmıştı. Umreyle haccı birleştirdiği için biz buna Hacc-ı Ekber de 
diyoruz. İşte bu son haccında, Allah Resûlü son bir kere daha devesine bindi ve söylemesi gereken her şeyi söyleyip 
bitirmeye çalıştı. Evet, kan da’vâlarından kadın haklarına, ondan da faize, kavim ve kabîle aralarındaki münasebetlere 
kadar her şeyi anlattı. Daha sonra da cemaatına “Dikkat edin tebliğ ettim mi?” diye sordu. Her defasında cemaatından: 
“Evet, tebliğ ettin” karşılığını alınca da, Cenâb-ı Hakk’ı şahid tutarak : “Allahım, şahit ol!” buyurdu. 
O bihakkın vazifesini yapmıştı. Onun için de vicdanen rahat, kalben huzur içindeydi ve adım adım Rabb’ine gitmeye 
hazırlanıyordu. Zaten O, bir murâkebe insanıydı ve en hassaslardan daha hassastı. Dolayısıyla da bütün hayatını böyle 
bir hazırlık içinde geçirmiş ve kendi kendine: Acaba Rabb’imin beni gönderdiği asıl gayeye uygun yaşayabildim mi? 
diyordu. 

 
Tebliğ ve İrşâd, Müminin Yaratılış Gayesidir 
 

Allah’a iman etmiş her müminin, Allah katında mümin kabul edilebilmesinin ve mümin kalabilmesinin garantisi, üzerin 
deki tebliğ vazifesini yerine getirmesiyle yakından alâkalıdır.Allah’a inanan fert ve toplumlar, varlıklarını ancak ve ancak 
bu vazifeyi yerine getirmekle devam ettirebilirler. Çünkü tebliğ ve irşad yaratılış gayemizdir. 
Bu gayeye uygun hareket etmek, hem dünyamızı hem de âhiretimizi kurtaracaktır. Nitekim, “Ey müminler! İçinizden 
hayra çağıran, iyilikleri yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selâmet ve felâhı bulanlar bunlar 
olacaklardır.” (Âl-i İmran, 3/104) âyet-i kerimesi bu hakikati ifade etmektedir. 
 
Aksi hâlde meydana gelecek olan vahim durumu Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde 
şöyle dile getiriyorlar: 
“Nasıl olacak hâliniz? O gün kadınların baş kaldırdığı, açılıp saçılarak sokağa döküldüğü, kötülüklerin her tarafta 
yayıldığı ve hakkı ifâdenin terk edildiği gün?” 
Sahâbe bu sözler karşısında dehşete kapıldı; zira akılları böyle bir şeyi kabul edemiyordu. Onlar, tek bir mümin dahi 
kalsa, bir cemiyette bu çeşit kötülüklerin yaygınlaşmayacağına inanıyorlardı. Bu yüzden sözlerin tesiri, üzerlerinde bir 
şaşkınlık meydana getirdi. Hemen sordular: 
“Bunlar olacak mı ki ya Resûlallah?” 
Bunu hem şaşkınlık içinde hem de öğrenmek için soruyorlardı. 
Ve Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): 
“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, daha şiddetlisi de olacak.” buyurunca, etrafa bir garip hava çökmüş 
ve bakışlar bulanmıştı. Nihâyet dehşet içinde: 
“Bundan daha şiddetlisi nedir ya Resûlallah?” dediler. Bunun üzerine Efendimiz: 
“Bütün kötülükleri iyi ve bütün iyilikleri kötü gördüğünüz gün hâliniz nice olacak bir bilseniz!” buyurdu. Sahâbe tekrar 
hayretle sordu: Bu da olacak mı yâ Resûlallah? Yani iyilikler engellenip, kötülükler emredilecek mi? 
Daha şiddetlisi olacak! 
Bundan daha şiddetlisi de nedir, Ey Allah’ın Resûlü? 
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Kötülükler karşısında susup ve bizzat onu teşvik ettiğiniz gün vay hâlinize! 
Bu da mı olacak ya Resûlallah? 
Evet, hatta ondan da şiddetlisi olacaktır. 
Tam bu esnada Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah’a (celle celâluhû) yemin ederek O’ndan şu sözü nakletti: 
“Celâlime yemin olsun ki bu duruma gelmiş bir cemiyetin içine çağlayanlar gibi fitneleri salıvereceğim...” 
İşte Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), tebliğ vazifesinin tam olarak yapılmadığı takdirde, bunun gelecekte ümmete 
nelere mâl olacağını bu ifadelerle dile getiriyordu. Böylesi bir akıbete düşmemek için müminler, asli vazifelerini yerine 
getirme noktasında ihmal göstermemeli, azim ve gayretle koşturmalıdırlar. 
 

Fethullah Gülen Hocafendi’nin ifadesiyle, günümüz insanı, İslâm dinini tebliğe, yani “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l- 
münker”e her devirden daha çok muhtaçtır. Zaten peygamberlik, Efendimiz ile son bulmuş ve o kapı artık ebediyen 
kapanmıştır. Hâlbuki günümüzde, geçmiş asırların hepsine denk bir küfür ve isyan hâdisesi söz konusudur. Bu itibarla 
da bugün, bu yüce vazifeyi omuzlayanlar, her devrin insanından daha büyük sıkıntı ve ızdırâba maruz kalabileceklerdir. 
Bu zor şartlardır ki, günümüzün mürşid ve mübelliğlerini, yani dini anlatanları kendilerinden önce gelenlerin çok önüne 
geçirecek ve ümit ediyoruz onlara, Sahâbenin hemen arkasında yer alma şerefini kazandıracaktır. 
 

İnsanların En Hayırlısı Kimdir? 
 

Bir gün Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) mescitte minberde iken içeriye bir adam girer ve Allah Resûlü’ne, 
“İnsanların en hayırlısı kimdir?” diye sorar. Efendimiz bu soruya şöyle cevap verir: 
“İnsanların en hayırlısı emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l- münker yapan, çok okuyan, Allah’tan çok korkan ve sıla-i rahîmde 
(anne-baba ve akrabâ ziyâretinde) bulunandır.” 
Bu ifadelerden açıkça anlaşıldığına göre Cenâb-ı Hakk’ın ve Efendimiz’in razı olacağı bir mümin olma, insanlara hak ve 
hakikati anlatmaktan geçiyor. Nitekim bu vazife kişinin bir kenara çekilip kendisini ibadete vermesinden daha hayırlıdır. 
Böyle olmasaydı, Efendimiz evinden dışarıya çıkmaz, daima ibadetle meşgul olur ve insanların arasına karışmazdı. O 
halde en hayırlı insan olmak istiyorsak değişik fırsatlar kollayarak çevremizdeki insanlara Rabbimizi anlatmalıyız. 
 

Kaldı ki böylesi bir insan, bu yüce vazife sayesinde, imana uyanmalarına vesile olduğu şahısların sevaplarının hepsine 
denk sevap kazanma durumu vardır. Meseleyi biraz daha açacak olursak, mesela bir mümin, arkadaşının iman 
dairesine girmesine veya salih ameller yapmasına vesile oldu. Bu durumda o şahsın işlediği ve işleyeceği bütün amel 
lerden meydana gelen sevabın bir misli de vesile olan müminin amel defterine kaydedilecektir. Çünkü Efendimiz’in 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle, “Bir hayırlı işe vesile olan, onu başkalarına öğreten, onu işleyen gibidir.” 
Görüldüğü gibi bu uğurda atılan her adım, kişiye böylesine büyük sevaplar kazandırmaktadır ki bu da “emr-i bi’l- 
ma’rûf, nehy-i ani’l-münker” vazifesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir. 

 
 
2-Tebliğ ve İrşad Müminlik Görevidir 
 
Rabbimiz konuyla alâkalı bir âyet-i kerimede bizleri şu ifadelerle ikaz ediyor: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar 
birbirlerinin velîleri, yardımcılarıdırlar. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, 
zekâtı verir, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azîzdir, 
hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” 
Âyet-i kerimeden bir müminin, diğer mümin kardeşine iyiliği emredip onu kötülüklerden sakındırması bir müminlik 
görevi olarak anlatılmaktadır. Bu sorumluluk, âyet-i kerimede mümin olmanın ayrılmaz bir vasfı olarak anlatılmaktadır. 
 

Bu vazife neden bu kadar önemlidir? Çünkü huzurlu bir toplum olabilmek, insanların her türlü kötülükten uzaklaş 
masına bağlıdır. Kötülükler bir virüse benzer. Bu virüs eğer zamanında müdahale yapılmazsa vücuda yayılır ve bünyeyi 
felç eder. Toplumların topyekün helâkine sebebiyet veren kötülükler başlangıçta hep küçük gibi görünen günahların 
yaygınlaşmasından meydana gelmiştir. 
Bakınız Efendimiz bir hadislerine bu tehlikeye nasıl dikkat çekiyor: “İsrâiloğullarına sosyal çöküntü şöyle girmiştir: Bir 
kişi diğerinde gördüğü bir kötülük üzerine, ‘Ey filan, bu işi terk et, bu sana helâl değildir!’ derdi. Ertesi gün de gelir, o 
adam aynı münkeri işliyor olmasına rağmen, onunla dostluğunu devam ettirir; onunla beraber oturup kalkar, beraber 
yer içerdi. Bunun üzerine Allah (celle celâluhû) onların kalplerini birbirlerine benzetti.” 
Sonra da Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem): “İsrâiloğullarından inkâr edenler,Dâvûd’un ve Meryemoğlu Îsâ’nın 
diliyle lânetlenmişlerdir. Bu, onların baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerinden dolayı idi. Onlar birbirlerinin yaptıkları 
fenâlıklara mâni olmuyorlardı. Yapmakta oldukları bu iş ne kötü idi.” âyetini okuyarak şöyle buyurdu: “Hayır, vallahi, 
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muhakkak ma’rûfu emredip münkerden nehyetmelisiniz ve yine muhakkak zâlimin elinden tutup onu hak çizgisine 
getirmelisiniz.” 
 

Burada, kötülüğe vize veren bir kısım İsrâiloğulları’nın durumu dile getirilirken, müminler aynı sonuçtan sakındırılmakta 
ve böyle bir duruma düşmemeleri için ikazda bulunulmaktadır. Dolayısıyla buradan tebliğ ve irşadın toplumların helâk  
edilmesine karşı bir paratoner vazifesi gördüğünü söylememiz mümkündür. Nitekim bir toplum içinde emr-i bi’l-ma’rûf, 
nehy-i ani’l-münker vazifesi yapılıyorsa, Allah o topluluğu helâk etmez. 
 

Bu hususu bir hadislerinde açıklayan Efendimiz şöyle bu- yuruyorlar: “Allah’ın emirlerini yerine getirenle getirmeyen- 
lerin misâli, aynı gemide yolculuk yapan kimselerin misâli gibidir. Bunlardan kimisi üst katta, kimisi de alt kattadır. Altta 
bulunanlar, kardeşlerini rahatsız etmemek için su almak istediklerinde, yukarıdakilere biz kendi yerimizde bir delik 
açsak deyip, geminin tabanından bir delik açmaya yeltenseler, yukarıdakiler de bu duruma göz yumsalar, her iki taraf 
da batmaya mecbur kalacaktır.” 
Aslında Allah Resûlü’nün bu ifâdeleri bir örnektir. İşte burada Peygamber Efendimiz, çok ciddî bir sosyal meseleyi, 
örnek olarak dile getirmekte ve bizim anlayış seviyemize göre ifâde etmektedir. Burada gemiyi delmek isteyenlerin 
arzuları, ilk bakışta mâsum görünebilir. Fakat doğacak netice, hiç de mâsum sayılabilecek gibi değildir. 
 

Bu hadîsten hareketle denilebilir ki, dünya, Nuh’un (aleyhisselâm) gemisi gibi bir gemi veya bir vapurdur. Bütün insanlık 
hiçbir tercih hakkı olmaksızın o gemiye binmiş durumdadır. Zira bu dünyada herkes, aynı zeminde yaşamak zorundadır. 
Yani içinde yaşadığımız ve beraberce seyahat ettiğimiz vapur bir tanedir ve bir ikincisi de yoktur. İçinde bulunduğumuz 
vapuru korumak, onu batmaktan muhafaza etmek hepimizin vazifesidir. Bu vazife, vapura binişimizle beraber 
omzumuza yüklenmiş bir görevdir. 
 

Biz bir taraftan münkerâtı, toplum içindeki yılan, çıyan mesâbesindeki kötülükleri, bertaraf edip insanlığı onların 
şerrinden korurken, diğer taraftan da ma’rûf dediğimiz güzel haslet ve fazîletli davranışlarla aynı cemiyeti donatmak 
mecburiyetindeyiz. Zaten temiz fıtratların meydana getirdiği toplum da her türlü kötülükten uzaktır. Ne var ki bu, 
meselenin bir yönüdür; diğer yönüne gelince, o da cemiyette hep güzel şeylerin gelişip boy atmasını sağlamaktır. 
Toplumumuz için yüklendiğimiz vazife, işte budur. Bu iş mukaddestir, mukaddes olduğu kadar da ağır ve zordur. 
 

Emr-i bi’l-ma’rûf; İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma, yapılış keyfiyeti itibariyle dönem ve şartlara göre 
değişkenlik arzetse de, her mü’minin, bütün hayatı boyunca ifa etmesi gereken bir vazifedir. Bu önemli vazife, Şeriat-ı 
garrâya göre değil, ancak şeriat-ı fıtriyeye göre terk edilebilir. Yani, bir zaman gelir, mü’minin eli ve dili ile ma’rufu emr, 
münkeri nehyetmesine mânî oldukları gibi, kalbiyle iyiliğe taraftar olup, kötülüğe tavır alması da engellenirse, işte o 
zaman terkedilebilir ki bu da Kıyamet’in artık kopmak üzere olduğunun işaretidir. 
Her şeyden önce, bizi yoktan yaratıp hadsiz nimetlerle perverde eden Yüce Rabbimiz, irşad ve tebliğ vazifesini devamlı 
canlı tutup yaşatmamızı emretmektedir. 
“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men’eden bir cemaat olsun!” (Âl-i Imran, 3/104) 
“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder, kötülükten menedersiniz ve Allah’a 
inanırsınız” (Âl-i Imran, 3/110). 
“Sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki, bütün insanlar üzerinde adalet örneği ve Hakk şahitleri olasınız.”(Bakara, 2/143)  

 
Allah Rasûlü’nde Tebliğ 
 

Allah Resûlü’nün, bu ulvî vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı dini tebliğle geçti. O kapı kapı dolaşıyor ve mesajını 
kendilerine tebliğde bulunabileceği âşina sima ve gönüller arıyordu.  
Karşı cephenin infiâli evvela, ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu. Daha sonra istihzâ ve alayla devam etti. Son sahada ise 
işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti. Geçeceği yollara dikenler serpiliyor, namaz kılarken başına işkembe konuyor ve 
kendisine her türlü hakaret reva görülüyordu. Ne var ki, Allah Resulü bunların hiçbiriyle yılmadı ve usanmadı. Çünkü 
O’nun dünyaya geliş gayesi buydu. Can alıcı hasımları dahil herkese defaatla uğradı. Ve ilâhî mesajı sundu.  
 

Evet, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kimbilir kaç defa gitti, hak ve hakikatı anlattı..! O 
panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidâyetine vesile olabilmek için çadır çadır geziyor; gittiği her kapı yüzüne kapanıyor; 
fakat O bir başka sefer yine aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar ediyordu.. Mekke’den ümit kesilince Taif’e gitti.. Taif 
mesîrelik bir yerdir. Rahat ve rehavetin şımarttığı Taifliler, Mekkelilerden daha baskın çıktı. Bütün sefîh ve ayak takımı 
toplanıp Resul-ü Ekrem’i; evet O, meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini taşlayarak Taif’ten 
kovdular. Allah Resulü’nün yanında, evladım deyip bağrına bastığı Zeyd b. Hârise vardı. Zeyd, gelen taşlara vücudunu 
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siper ederek, Efendiler Efendisini korumaya çalıştı ama, yine de mübarek vücuduna isabet eden taşlar her yanını kanlar 
içinde bıraktı.  
 

Bu müsamahasız atmosferden sıyrılıp bir ağacın altına iltica etmişlerdi ki, birdenbire Cibrîl-i Emin beliriverdi. Ve eğer 
izin verilirse, çevredeki bir dağı, bu azgın insanların başına geçirebileceğini teklif etti. Allah Resûlü çok rencide olduğu 
bu dakikalarda bile, onun gibi düşünmüyor ve “hayır ” diyordu. Evet O, çok ileride bile olsa, eğer bunlardan bazıları 
îmana uyanacaksa, belalara karşı “hayır!” diyordu... Ve, sonra ellerini açıp Rabb’ine niyazda bulundu : 
“Allahım, güçsüzlüğümü, za’fımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi Sana şikayet ediyorum. Ya Erhamerrahimîn! 
Sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin. Benim de Rabbimsin.. beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü 
uzak kimselere mi, yoksa işime müdahil düşmana mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara hiç 
aldırmam. Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah-feza, daha geniştir. İlâhî, gazabına giriftâr yahud 
hoşnutsuzluğuna düçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl parıl parlatan dünya ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nûr-u 
Vechine sığınırım. İlâhî, Sen razı olasıya kadar Senin affını muntazırım! İlâhî, bütün havl ve kuvvet sadece Senin 
elindedir.” 
 

O böyle duâ ederken, yanlarına sessizce biri yaklaşır ve bir tabağa koyduğu üzüm salkımını Allah Resûlü’nün önüne 
uzatır ve “buyurun, bundan yiyin” der. İki Cihan Serveri elini tabağa uzatırken, Allah’ın adıyla ma’nâsına “Bismillah” der. 
Üzümü ikram eden “Addâs” ismindeki köle için bu, beklenmedik bir hâdisedir. Hayretle sorar: “Sen kimsin?” Allah 
Resûlü cevap verir: “Son Peygamber ve son Nebî’yim!” Addâs üzerine abanır ve öpmeye başlar.. senelerce gökte 
aradığını şimdi yerde, hem de hiç beklemediği bir anda karşısında bulmuştur.. ve îman eder.Eğer bu son hâdise de 
olmasaydı, o Taif’ten çok mahzun dönecekti. Bu hüznü, kendisine yapılanlardan değildi; hüznü, bir tek insana dahi 
birşey anlatamamasındandı. Halbuki şimdi sevinçten uçuyordu. Çünkü Addâs O’nun eliyle hidayete ermişti. 
Evet, tabiri caizse O, nebîlerin üveyki idi. Hiç durmadan her yerde hakikata aşina, temiz gönül ve çehreler arıyor, 
bulunca da onun gönlüne giriyor ve ona ruhunun ilhamlarını fısıldıyordu. Böylece, çevresindeki nurdan hâle ve halka 
her gün daha da genişliyor ve o genişledikçe de küfür çıldırıyordu. 
 

Bugün, cihanın şarkında, garbında İslâmî tekevvüne karşı küfrün hezeyanlar içinde çıldırması gibi, o devirde de Hz. 
Muhammed Aleyhisselâm’ın etrafındaki halkaların genişlemesi, küfrü işte böyle çıldırtıyordu... 
Bu çılgınlık onları öyle saplantıya sevketti ki, gün geldi gökteki Güneş’i üflemekle söndürmeye yeltenir gibi, toptan bu 
ilâhî meş’aleyi söndürmeye kalktılar. Heyhât..! Güneş sadece bizim için bir teşbih ve benzetme vasıtamız.. yoksa O’nun 
getirdiği nur Güneş’e fer verecek mahiyettedir. Çünkü o nur Allah (cc)’ın nurudur. Âyet onların bu gülünç durumunu 
şöyle tasvir etmektedir: “Onlar Allah’ın nurunu ağızları ile söndürmek istiyorlar. Kâfirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu 
tamamlamaktan başka birşey murâd etmemektedir” (Tevbe, 9/32). 
 

O, yirminci asırda da bir meş’ale yaktı ve içimize âdetâ kıvılcım saçtı.. binler-yüzbinler O’nun yoluna baş koydu ve O’nun 
da’vâsını yüceltme istikametinde hizmete koyuldu. Demek Cenâb-ı Hakk, yeniden bir Muhammedî hâle, bir nur halkası 
ve yeniden bir altın zincir vücuda getirmeyi murâd buyurmuş ki, bunu ne küfrün gayzı, şiddeti, hiddeti ne de şeytan 
ordularının tehâcumu durduramıyor.. evet ihlâsla saçılmış bu tohumlar bugün olmasa da yarın mutlaka neşv ü nemâ 
bulacak ve Allah Resûlü’nün neşrettiği nur hiçbir zaman sönmeyecektir. 
 

Mekke artık, Allah Resûlü’nü barındıramayınca O da Medine’ye hicret etti. Orada nurunu yaymaya devam edecekti. 
Orada da yahudi ve münafıklarla uğraşacak, küfre karşı muharebeler düzenleyip bizzat ordunun başında bulunacak, 
harp meydanlarında, dişi kırılacak, yüzü yarılacak.. aç ve susuz kalacak.. çok defa karnına taş bağlayıp öyle dolaşacak, 
ama hep yoluna devam edecek.. ve etti de. Evet O, tebliğ vazifesinden bir an dahi dur olmadı. Dinin en küçük 
mes’elesine kadar her şeyi izah etti, anlattı, tebliğde bulundu. Medine’de ikamet buyurduğu veya devletlerle kapıştığı 
devirlerde dahi fertleri irşad etmeyi asla ihmal etmedi. 

 
 
3- Bir Müslüman gencin kendi degerlerini anlatma usül ve metodlari nasil olmali? 
 

Peygamberlerin gönderilme gâyesi teblîğdir. Öyleyse bize düşen en mühim ve hayatî vazîfe de mükellef olduğumuz 
hususları anlatma, tebliğ etme olacaktır. Allah'ı bilmek bildirmek ve ona kul olmak fıtratın gâyesi ve yaratılışın yegâne 
neticesidir. Kulluk bir taraftan dinleme, anlatma,kabûl etme, yaşama, hayata maletme gibi husûsiyetleri gerektirirken, 
aynı zamanda düşüncede berraklık ve sadece kendi yaratıcısını düşünme ufkuna ulaşmayı da hedefleyen ağır ve o 
nisbette de mübeccel ve mukaddes bir vazifedir. 
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İrşâd ve Teblîğ Vazifesini Hakkıyla Yapabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekli Bazı Hususlar… 
 

Birincisi: Muhatabın ruhuna girme yolları araştırılmalıdır. Bu insanî bir yaklaşım şeklidir. Hediyeleşme veya ona âit bir 
sıkıntıyı bertaraf etme gibi, esâsen dinin ruhunda bize emredilmiş olan hususları pratiğe dökmeli ve muhâtabımıza o 
yollarla yaklaşılmalıdır.Muhâtabımızın gönlüne girebilmek için her meşrû yol denenmeli ve muhakkak surette bu iş 
halledilmelidir. Yani kendisine bir şeyler anlatacağımız insan, evvelâ bizim şahsî dostluğumuzu kabûI etmelidir.  
 

İkincisi: Muhâtabımızın inanç ve kültür seviyesini iyi bilmemiz gereklidir. Meselâ, ona açıp okuyacağımız Kur'ân dahi 
olsa, eğer bu onu ürkütüp kaçıracak ve bir daha bize yaklaşmayacaksa, o esnâda ona Kur'ân dahi okunmamalıdır. 
Cenâb-ı Hakk, yeni doğmuş bir bebeğe rızık olarak evvelâ "Ağız" denilen bulamaç gibi bir mâyi yaratıyor, daha sonra 
süte geçiliyor..ve tedrîcen çocuk büyüdükçe ona vereceğimiz gıdanın da şekli değişiyor. İşte, bu fıtrat kanunu ruh 
terbiyesinde ve ma'nevî beslenmede de aynen geçerlidir. "Ata et, aslana ot atmayınız!" 
 

Üçüncüsü: Muhâtabınızın i'timâdını kazanmanız da şarttır. O size öyle i'timat etmeli ve öyle bağlanmalı ki, bütün 
sevdikleriyle tartılsanız orada siz ağır basmalısınız. Çünkü sizin onunla münasebetiniz, sadece Allah içindir. Siz ona Allah 
için sevdiğinizden dolayı bu sevgi onun gönlünde te'sirini gösterecek. Bu ağır basma o denli olmalıdır ki, sizin yanınız da 
olmakla yüklendiği ağır mükellefiyetleri diğer tarafın zevk ve safâsına tercih edebilmelidir. Bu da o şahsın sizi iyice 
tanıyıp ve size son derece i'timât etmesiyle mümkün olabilecektir. 
 

Dördüncüsü: Müslümanlığa ait mes'eleler çok iyi bilinmelidir. Herkes aklına gelen şeyleri söylememeli ve felsefe 
yapmamalıdır. Zira Allah Rasûlü bize gündüzü geceden ayırabileceğimiz ve onlarla hidâyette kalacağımız aydınlık tufanı 
iki ana kaynak bırakmıştır. Kitap ve Sünnet. Binâenaleyh, İslâm da'vâsı adına birşey anlatırken, bu iki ana kaynağın 
prensipleri dâhilinde ve mevzûya hâkim olunarak anlatmalıdır. İşin diyalektiğine ve ilzâm (zorla kabul)etme tarafına 
katiyyen meyledilmemelidir. Anlatacaklarımız, anlayıp hazmettiğimiz şeyler olmalı ki, muhâtabımız da rahatlıkla alıp 
gıdalanabilsin. Öyle olunca bu ma'lumat onların ruhuna girdiğinde, hemen ilim ve irfân adına petekleşebilecek, 
ballaşabilecektir. Tabîi ki bu da okuyup belleme, kültür ve bilgi dâiresini genişletmekle olacaktır. Onun için irşâdı bir 
vazife kabul edenler, mutlak surette vakitlerinin belli bir kısmını okumaya tahsis etmelidirler. Devrin kültüründen 
mahrûm bir insanın muhâtaba söyleyebileceği birşey yoktur. Veya başka bir ifâdeyle, kültür seviyesi sığ bir insan, 
irşadıyla meşgul olduğu insanı uzun süre tatmîn edemez. Boş bir insanın diyeceği şeyler de boştur. 
 

Beşincisi: Yapılan bütün işler ihlâs ve samimiyet içinde yapılmalıdır. Perspektifte dâima Cenâb-ı Hakk'ın rızâsı bulunmalı 
ve yapılacak her iş ona göre ayarlanmalıdır. Gidilecek olan yol ve tatbik edilecek olan strateji öncelikle Rabbimizin rızâsı 
yönünden bir değerlendirmeye tâbi tutulmalı, eğer O râzı olacaksa yapılmalı,yoksa o yol kat'iyyen terkedilmeli ve 
herhangi bir kimsenin aldatılmasına meydan verilmemelidir. Yoksa, konuşanımızla, yazanımızla sadece kendimizi 
anlatmış oluruz ki, böyle bir durumda ne samimiyet kalır ne de sevap. İhlâsın bu kadar darbe yediği bir yerde de ne 
Allah'ın rızasından ne de gönüllere tesir etmekten bahsedilebilir. Ve yine Ömer b. Abdilaziz gibi kimseler, yazdıkları 
mektubu çok belîğane bulunca, gurur ve kibir gelir korkusundan hemen yırtıp atıyor ve başka bir mektup yazıyordu.  
 

Altıncısı: Mürşid ve mübelliğ (tebliğ eden) hangi seviyede olursa olsun kalbi, dînî ilimlerle, aklı, medenî fenlerle 
mücehhez (toplanmış) olmalı ve bu ikisi ile pervâz eden istidât ve kabiliyetlerini işleterek iç murâkabesine derinleşmeli 
ve çapına, yapısına göre bu mevzûda ne kadar ledünnileşebilirse ledünnileşmelidir.  
Evet, irşâd ve tebtîğ vazifesinin altına girenler,kendilerini kabûl ettirme, başkalarına, te'sir ettiklerine inanma veya 
müntesiplerinin çoğalmasıyla övünme gibi kaba-saba şeylere saplanacaklarına, davranışlarının Allah'ın rızâsına uygun 
olup olmadığının murâkabesini yapmalıdırlar. Murâkabe, yani insanın kendi kendini kontrol etmesi... Evet irşâd ve 
teblîğ adına bu husus çok mühimdir. 
Yaptığını niçin yapıyorsun? İşte bunun kontrolü lâzımdır. Eğer mes'elede nefsimize ait bir yön varsa, hemen orada 
durmasını bilmeliyiz. Yeri geldiğinde kendimizi nefyedebilmeli ve kendi içimizde kendi kendimizle kavga verebilmeliyiz. 
Ve bu kavgada Cenâb-ı Hakk'ın rızâsı aranmalı, O'nun hoşnutluğu istikâmetinde hareket edilmelidir. 
 

Yedincisi: Eğer bir mes'eleyi bizim anlatmamız bir kısım vicdânlarda reaksiyon ve tepkiye sebep olacaksa, "hakkın hatırı 
âlidir" diyerek o mes'eleyi bir başkasına anlattırmak hoşumuza gitmelidir. Ve bu bir civanmertlikdir. 
Bazı kimselerin şahsımıza ait bir durumdan ötürü bize reaksiyonları olabilir. Bizim anlatacağımız her şey onlarda aksi 
tesir yapabilir. Bu durumda kalkıp bir hak ve hakîkatı ona anlatmamız anlattığımız şeyi kabûl etmemesi için gayret 
sarfetmemizden farksız olacaktır. Böylece o, bir hakkı kabûI etmemekle ziyân edecek,biz de bir hakkın kabûlüne mâni 
olduğumuz için kendi adımıza zarara uğrayacağız. Bunun çaresi, o mevzuu ona, bizim değil de bir başkasının 
anlatmasıdır. Böylece o hakkı kabûl edeceği gibi, biz de vesile oluşumuzun sevabını aynen ona o hakikatları anlatan 
kadar kazanmış olacağız. 
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Sekizincisi: Karşımıza bilmediğimiz mes'eleler çıktığında rahatlıkla bilmediğimizi i'tirâf etmeli ve "bilmiyorum" 
diyebilmeliyiz. İşte, yine Rehberimiz ve Efendimiz bu mevzûda da bize en güzel örnek durumundadır. Kendisine 
Yahûdiler, ruh hakkında soru soruyorlar. Efendimiz böyle bir pozisyonda dahi bilmediği bir hususta sükut buyuruyor. 
Evet, Peygamberliğine dair şüphe ve tereddüt hasıl etmek isteyen bu hasımların, hasımca sualine dahi Efendimiz, 
henüz vahiy gelmediği için cevap vermiyor. Bir müddet sonra da "Ve Yes'elûneke an'ir-rûh. Kul-ir rûhu min emri rabbi ' 
âyeti nâzil oluyor. Yani "Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh,Rabbinin emrindendir ve mevzûda size ilim adına az birşey 
verilmiştir (İsrâ. 85). Efendimizin evvel susup vahiy geldikten sonra bu âyeti tebliği muhâtaplara karşı daha te'sirli 
olmuş ve gerekli cevabı alarak seslerini kesmişlerdi. Demek ki Allah Rasûlü dahi her mes'eleye "Biliyorum" demiyor.  
Bu bizler için ne büyük bir derstir. 
Bunlar ve bunlar gibi misâller gösteriyor ki, haysiyet, şeref ve i'tibârıyla en devâsâ kâmetler bile her sorulan şeye cevap 
vermemişler. Hatta, bilmiyorum bile diyebilmişler. Bizlerde bilmediğimizi itirâf edelim ama, işin arkasını da 
bırakmayalım. Muhâtabımızı o mes'eleleri bizden daha iyi bildiğini kabul ettiğimiz insanlara götürelim; öğrenelim 
onlara da öğrenme zemini hazırlayaIım. 
 

Dokuzuıncusu: İrşâd ve teblîğ adamı civanmert olmalıdır. O, neyi var neyi yok heps'ıni da'vâsı uğurda fedâ etmesini 
bilmelidir. Gönülleri fethetme yolunda, civanmertliğini bir burak edinmeli ve o yola öyle gitmelidir. Hatice annemiz 
kâinatın Efendisini tanıdığında, Allah RasûIünün dünyâ adına hiçbirşeyi yoktu. Hz. Hatice ise zengin,soylu ve güzeldi. 
Buna rağmen O, büyük ferâsetli kadın, Allah Rasûlündeki büyük manâyı sezmiş ve O'na tâlip olmuştu. 
O bütün servetini Allah Rasûlünün emrine verdi ve o büyük serveti hep Allah için sarfediliyordu. Kâfirin müslümanlara 
karşı başlattıkları boykot döneminde bu koca servetten hiçbir şey kalmamıştı. Öyle ki bazan, Allah Rasûlü açlıktan 
bayılacak hale gelir fakat yiyecek birşey bulamazdı. Hz. Hatice vâlidemiz işte bu devrede yatağa düşüyor; hatta 
yoksulluktan tedâvi çaresi dahi aranamıyor ve bir gariplik içinde uçup ötelere gidiyordu.  
Cennetin kapısını cömertler açacâktır. Dünyâda o kapıya giden yolları da açın ki, yanımızda daha nicelerini o kapıya 
kadar götürmüş olasınız. Sizin bu davranışınızIa cemiyet içinde size muhâtap olanlar öyle bir seviyeye ulaşacaklardır ki, 
kalpleri gönülleri erimiş olacaktır.Evet, Cennete ilk defa âlimler, vâizler veya hocalar değil, hak ve hakîkatı neşr uğruna 
malını ve canını hak yolunda harcayan, esnaf, tüccar ve kazanç seviyesi ne olursa olsun, bütün cömertler, hakka 
dilbeste civanmertler girecektir. Evet onlar Rablerine fâni olan şeyleri verecek ve bâkîyi kazanıp ebediyete ereceklerdir. 
 
Onuncusu: Bu durumda bize düşen vazîfe işin özünden ve ruhundan uzaklaşmamak kaydıyla yeni yeni metod ve 
yöntemler denemek ve değerIendirmek olmalıdır. Aksi halde. devrini idrâk edemediğinden bütün fonksiyonunu 
kaybeden insanların. durumuna düşmemiz muhakkak ve mukadderdir. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. 
Öyleyse günün gerektirdiği şekilde hizmet adına yeniliklere adapte olmak mecburiyetindeyiz. Uyumda ne kadar 
gecikirsek hedefe varmakta da o kadar gecikmiş olacağımız asla unutulmamalıdır. İşte bu husûsî durumdan hareketle 
umumî ve herkes için geçerli bir prensibe varabiliriz. İrşâd ve tebliği kendine vazife edinenler devrini idrâk etmek ve 
irşâdını bu temel üzerine oturtmak zorundadırlar.  
 
Onbirincisi: Kitle ruh halinden istifâde ile kitlelerin iltihakını kolaylaştırıcı metod ve usûllerin tatbîki de irşâd ve teblîğ 
adına çok mühim hususlardan biridir. Sizin senelerce anlattığınız halde bir türlü kabul ettiremediğiniz bazı merhalelere 
ait ünitelerin nazara arzedilmesi, bir kısım derinliklerin gözler önüne serilmesi, cemâatin aşk ve heyecanının ruhlara 
duyurulması ne büyük te'sirler icra ettiği gösteriyor ki, sadece haber vermek gözle göstermek kadar katîyyen müessir 
değil. Öyleyse, çevremizde, İslâm adına olup bitenleri, hiçbir ayırıma tabi tutmadan ve sınırlandırıcı ve dondurucu hizip 
anlayışından uzak bir hava içinde gezdirip göstermek, bazan muhâtabımıza ve onun kuvve-i ma'neviyesini takviye adına 
öyle tesirli olacaktır ki, o insan, senelerce yaşadığı boşluğu bir anda sıçrayarak geçerek ve sizinle omuz omuza bir 
çizgide yer tutacaktır.  
 
Onikincisi: Tebliğde Hırs; Allah Rasûlü, tebliğde çok hırslıydı. Kendisine hak ve hakikatlar anlatılmadık tek insan dahi 
kalsın istemiyordu. Onun için hiç durmadan ciddî bir tehalükle çırpınıyor ve önüne gelen herkese, usûlüne uygun olarak 
tebliğde bulunuyordu. İşte O’nun son dakikalarını yaşayan amcasının başucundaki hali! 
 
Onüçüncüsü: Tebliğ Edilecek Hususları Önce Yaşamak; Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın tebliğde kullandığı 
dinamiklerden biri de, O’nun yaşayışının, temsil ettiği makama tıpatıp mutabakatıdır. Evet O, dediklerini ve 
söylediklerini öyle temsil ediyordu ki, O’na bakan bir insan, başka hiçbir delile ihtiyaç duymadan Cenâb-ı Hakk’ın 
varlığına kanaat getirirdi. Hatta çok defa sadece O’nu görmek, O’nun peygamberliğini kabul etmeye yetiyordu. 
Abdullah b. Revâha, ne güzel söyler: 
“Eğer O, apaçık mucizelerle gelmiş olmasaydı, sadece O’nu görmek, O’na inanmaya yeterli sayılırdı.”  
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4-Dine Sahip Çıkmak, Her Mümin İçin Farzlar Üstü Farzdır 
 

Günümüzde, dini yaşayıp yayma mânâsında dine sahip çıkmak, her mümin için farzlar üstü bir farzdır. Hiçbir mümin, 
bundan müstesna tutulamaz. Evet, her mümin evvelâ dini bilmeli, sonra dinini yaşamalı, daha sonra da kendi hayatına 
hayat yaptığı dinini başkalarına anlatmalı, onların hayatlarını da bu nur ile nurlandırmalıdır. 
Hemen her dönemde toplumlar ve milletler içinde tebliğ ve irşâda muhtaç insanlar olagelmiştir. Evet, dalâlet 
vadilerinde dolaşan, kurtuluş yolları arayan, hayatlarını bir hiç uğruna zâyi eden bu insanlara karşı inananlar, onlarla 
aynı gemide yolculuk yapmanın hakkını vermek zorundadırlar. Bu bir taraftan insan olma adına bir görev, diğer taraftan 
da Allah’ın onlara yüklediği bir sorumluluk ve vazifedir. Herkes kendi bulunduğu konum, sahip olduğu imkân ve şartlar 
çerçevesinde bu vazifeyi yerine getirmekle mükelleftir. Yoksa âhiret gününde bunun hesabını vermek çok zor olsa 
gerek!.. 
Tarihe biraz dikkatlice baktığımızda, tebliğ ve irşâd görevini hakkıyla yapan insanların, hep bu çizgide yol aldıklarını 
görürüz. Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu ulvî vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı dini tebliğle 
geçti. O, kapı kapı dolaşıyor ve mesajını kendilerine tebliğde bulunabileceği âşina yüzler ve gönüller arıyordu. 
Karşı cephenin tepkisi evvelâ, ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu. Daha sonra alayla devam etti. Son safhada ise 
işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti. Allah Resûlü’nün geçeceği yollara dikenler serpiliyor, namaz kılarken başına 
işkembe konuyor ve kendisine her türlü hakaret revâ görülüyordu. Ne var ki, Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
bunlara rağmen hiç yılmadı ve usanmadı. Çünkü O’nun dünyaya geliş gayesi buydu. Can alıcı düşmanları dâhil herkese 
defalarca uğradı. Ve ilâhî mesajı sundu. Ebû Cehil ve Ebû Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kim bilir kaç defâ 
gitti, hak ve hakikati anlattı..! O panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidâyetine vesile olabilmek için çadır çadır geziyor; 
gittiği her kapı yüzüne kapanıyor; fakat O bir başka sefer yine aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar ediyordu... 
 
Mekke artık, Allah Resûlü’nü (sallallâhu aleyhi ve sellem) barındıramayınca O da Medîne’ye hicret etti. Orada nurunu 
yaymaya devam edecekti... 
Evet, O tebliğ vazifesinden bir an dahi geri durmadı. Dinin en küçük meselesine kadar her şeyi izah etti, anlattı, tebliğde 
bulundu. Medîne’de ikâmet buyurduğu veya devletlerle kapıştığı devirlerde dahi fertleri irşâd etmeyi asla ihmâl 
etmedi. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), yirmi üç sene, peygamberlik gibi çok ağır bir yükü omuzlarında taşımış 
ve hiçbir dava adamına nasip olmayacak şekilde de mükellefiyetlerini yerine getirmiş müstesna bir insandı. 
 

ALLAH ‘a iman etmiş , Hz. Muhammed’ i (s.a.v ) rehber edinmiş bir mümin gençliğin imansızlık hastalığı ve cemiyette 
meydana gelen manevi çöküntü karşısında tepkisiz kalamaz. Hadisinde ifadesiyle mutlaka bir şeyler yapmak 
zorundadır. Makamı ve parası varsa eliyle , ilmi varsa diliyle, bunlardan hiçbirisi yoksa da kalbiyle buğz ederek hakka 
tarafgir olduğunu göstermelidir. Öyle ise iyiliği emredip kötülükten men etme mümin olmanın en birinci 
vasıflarındandır. 
 

Tebliğde Üç Esas 
 

Nebinin, mesaj getirmesi, getirdiği mesajları başkalarına ulaştırması, elbette diğer insanlardan çok farklıdır. Zaten 
mesaj getirme bakımından bir başkasının nebilere benzerliği de söz konusu değildir. Onlar tebliğde bulunurken, bize 
tebliğ yapmanın ne demek olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini de öğretirler. Bu da onlara ait tebliğin ayrı bir 
yönünü teşkil etmektedir. Şimdi isterseniz, bu mevzuyu üç ana esas üzerine oturtarak arzedelim: 
 

1. Bütünlük: Nebi, Allah’tan getirdiği mesajları ve elçiliğine terettüp eden hususları insanlığa takdim ederken, onu 
yolunca, usulünce o işin uzmanı olarak yapar. O, insanı bir bütün olarak ele alır ve götüreceği mesajları da böyle bir 
bütünlük içinde takdim eder. Onun için de, nebinin tebliğ vazifesinde, akıl, mantık, kalp, gönül, his ve duygulardan 
hiçbiri kat’iyen terke uğramaz ve vahyin aydınlatıcı tayfları dışında bırakılmaz...  
Bu itibarla da, tebliği, nebilerin tebliğine muvafık düşmeyenler, kat’iyen irşatta muvaffak olamazlar. Meselâ, akıl ihmal 
edildiğinde tebliğ istenen neticeyi vermez. His ve duyguları terk etmek de, aynı menfi neticeyi doğurur. Hele vahyin 
sınırları dışına çıkanlar kat’iyen hedefe varamazlar. Nebinin tebliğinde akıl, mantık ve hisler omuz omuza ve iç içedir.  
 

2. Karşılık Beklememek: Nebi, tebliğ karşılığında hiçbir şey beklemez. O, tebliğini sadece ve sadece bir vazife olarak 
yapar. Zaten bütün peygamberler, “Benim ücretim ancak ve ancak Allah’a aittir” diyerek bu hakikata işaret 
etmişlerdir.197 
 

3. Neticeyi Allah’a Bırakmak: Nebi, tebliğin neticesini ve hüsn-ü kabulü Allah’a bırakır ve hiçbir zaman neticeye 
karışmaz. Zira bilir ki, onun vazifesi yalnız tebliğdir; netice ise tamamen Cenâb-ı Hakk’a aittir. 



28 
 

Bu üç husus mahfuz; şimdi de, tebliğin peygamberliğe ait nasıl bir sıfat olduğunu ve her devirde bu vazifeyi yerine 
getiren insanların, hangi usul ve metodla tebliğde bulunduklarını ve bulunmaları gerektiğini arzetmeye çalışalım. Bütün 
arzumuz, Rabbimizin bize de tebliğ vazifesini, rızasına uygun şekilde gördürmesinden ibarettir. İçimize tebliğ şevki 
salacak da, neticede bizi muvaffak edecek de sadece Cenâb-ı Hakk’tır. O’na güveniyor ve O’na dayanıyoruz... 

 
Sahabede Tebliğ Aşkı 
 
Mus’ab, Mekke’nin en zengin ailesinin biricik çocuğuydu. İslâm’a girdiğinde on yedi yaşlarındaydı. O, sokaklardan 
geçerken genç kızlar pencerelere üşüşür ve ona mendil sallarlardı. O, yemesine giymesine itina gösteren biriydi. 
Ancak İslâm’a girdikten sonra, ailesinden yüz bulamadı. Medine’ye giderken üzerinde sadece bir elbisesi vardı ve başka 
eşyası da yoktu. Ondan sonra da hep böyle yaşadı. Hatta Uhud’da şehid düştüğü zaman bütün uzuvlarını Allah için 
vermiş.. evet, o gün kütükte doğranır gibi doğranmış, sonra da üzerine örtmek için bir kefen bezi dahi bulunamamıştı. 
İşte Allah Rasûlü’nün tilmizi bu şanlı sahabi, Medine’ye varır varmaz hemen irşad ve tebliğe başladı. Medine’de 
çalmadığı kapı yok gibiydi. O kadar hasbî, samimi ve ihlaslı bir ruha sahipti ki, onun sohbetini dinleyenler, en kısa 
zamanda küfürden uzaklaşıp İslâm halkasına dahil oluyordu. Onun gelişi, Medine’de bir dalgalanma meydana getirdi. 
O, âdetâ karanlık gönülleri aydınlatan bir nur menbaıydı. Es’ad b. Zürâre (ra) kendisine ev sahipliği yapıyordu. Es’ad b. 
Zürare henüz cuma namazı farz olmamasına rağmen ve daha Allah Rasûlü de Medine’yi şereflendirmemişti ki, bu zat, 
inanan insanları bir araya toplamış ve onlara Cuma namı kıldırmıştı. 
 

Medine’de hatırı sayılır kim varsa, onun evine gelip, Mus’ab’ı dinliyordu. Gelenler, hışımla geliyordu ama, dönüşleri, 
pek de geldikleri gibi olmuyordu. Sa’d b. Muaz da bu gelip dönenlerdendi. O da birgün öfkeyle gelmiş ve Medine’de 
kimsenin fitne çıkarmasına meydan vermeyeceğini söylemişti.. zira ona, Mus’ab’ın gelişi bir fitne olarak anlatılmıştı. O 
da, bu fitneyi bertaraf etmeyi kendine vazife edinmişti. Eve girdi. Mus’ab, yine yanındakilere, o kadife gibi mülâyim 
sesiyle birşeyler anlatıyordu. Sa’d, önce çok haşin davrandı. Ancak Mus’ab, ona şu teminatı verdi: “Evvela gel otur ve 
dinle. Anlattığım şeyler hoşuna gitmezse, hiç tereddüt etme ve elindeki kılıcı boynuma indir. Yemin ederim ki, sana 
karşı koyacak değilim.” Bu sözler Sa’d b. Muaz’ı eritmeye yetti. Biraz sonra kendisini meleklerin teşyi edeceği 
makamlara yükseltecek kapının eşiğinden içeri girdi ve kelime-i tevhidi gönlünün derinliklerinden gelen bir edayla 
haykırdı. Evet, Sa’d b. Muaz, Mus’ab b. Umeyr’in önünde diz çökmüş ve müslüman olmuştu.  
 

O günün Medine’sinde , Ömer’in Mekke’de müslümanlığı kabulüne benzer bir coşku meydana getirmişti Sa’d b. 
Muâz’ın müslümanlığı. Yankısı en kısa zamanda civar kabile ve aşiretlerde de makes bulan büyük bir hâdise oldu. 
Görüldüğü gibi, Allah Rasûlü, durmadan, dinlenmeden hak ve hakikatın neşrini yaptığı gibi, O’nun, sadık çırak ve 
tilmizleri de aynı şekilde, cihanın dört bir yanına dağılmış ve hakkı neşretme vazifesini en seviyeli şekilde edâ etmeye 
çalışmışlardı. Cihan, bu meşalelerin tutuşturduğu nurlu kalplerle apaydın olacaktı. Zaten Mus’ab’ı Medine’ye, Talha’yı 
Dûmetü’l-Cendel’e ve daha sonraki yıllarda, Berâ ve Halid’i Yemen’e sevk eden aynı duygu ve düşünce değil miydi? 
Bazen bir sahabi gittiği yerde muvaffak olamazsa, Allah Rasûlü, onların yerlerini değiştiriyor ve bu değişiklik de 
muhakkak surette, müsbet ma’nâda tesirini gösteriyordu. Meselâ, Halid b. Velid, irşad adına gönderildiği Yemen’de çok 
muvaffak olamadı. Allah Rasûlü, daha sonra oraya Hz. Ali’yi gönderdi. Halid’i de Necran’da Hristiyanların bulunduğu 
bölgeye tayin etti. 
 

Berâ b. Azib, bu hâdiseyi bize şöyle naklediyor: 
“Halid’le günlerce Yemen’de kaldık; Ali gelinceye kadar kimse bize inanmadı ve saflarımıza dahil olmadı. Ancak Hz. 
Ali’nin gelişiyle her şey birdenbire değişiverdi. İnsanlar, bölük bölük İslâm’a girmeye ve müslüman olmaya başladılar.” 
Evet, Yemen’de Hz. Ali muvaffak olmuştu. Zira O’nun Allah Rasulü’yle uzun bir geçmişi vardı. Ayrıca O, Hz. Hasan ve 
Hüseyin’den gelen altın halka ve kıyamete kadar gelecek bütün kutupların, mukarrebinin, evliya ve asfiyanın babaları 
durumundaydı. Bugün dahi, hak ve hakikat onların himaye kanatları altında temsil edilmektedir. Ve işte bu Hz. Ali, 
bütün Yemen’i, yürekleri eriten sözleriyle fethediyordu ki, gün gelip Mekke fethedilince bunların hepsi gelerek İslam’a 
iltihak edeceklerdi. 
 

Hz. Ömer’in İnsanları Allah’ın Dinine Davet Etmesi 
Estak şöyle anlatıyor: Ben Hz. Ömer’in kölesiydim ve Hıristiyan'dım. Hz. Ömer ara ara bana İslâm’ı arzeder ve şöyle 
derdi: ‘Eğer Müslüman olsaydın emanetim yani halifelik işinde seninle yardımlaşırdım. Fakat Hıristiyan olduğun için 
seni Müslümanların emaneti hususunda yardımcı yapmam helal değildir’. Ama ben Müslüman olmuyordum. O da 
‘Dinde zorlama yoktur!’  buyuruyordu. Vefat edeceği zaman beni âzât etti. Ben hâlâ Hıristiyan'dım. Bana, ‘Dilediğin 
yere git’ dedi.  
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Eslem şöyle anlatıyor: Şam’da iken Hz. Ömer’e abdest suyunu getirdim. Bana bu suyu nerden aldığımı sordu ve ‘Bunun 
gibi tatlı bir su görmedim. Yağmur suyu bile bu kadar güzel değildir’ dedi. Ben de onu yaşlı bir Hıristiyan kadının 
evinden aldığımı söyledim. Hz. Ömer abdest aldıktan sonra o Hıristiyan kadına gitti ve ‘Ey ihtiyar kadın! Müslüman ol. 
Allah Muhammed’i hak ile gönderdi’ dedi. Kadın başını açtı; ne görelim, saçları sagâme denilen bitki gibi bembeyaz. 
Kadın ‘Ben ihtiyar bir kadınım ve ölmek üzereyim’ dedi; İslâm’a girmeye razı olmadı. Bunun üzerine Hz. Ömer ‘Ey 
Allah’ım! Sen şahit ol. Onu dine davet ettim’ dedi. 
 
 
 

Hocaefendinin Teblig Yönü ve Hocaefendi 
 

Hocaefendi tüm hayatını irşad ve tebliğ için harcamıştır, daha küçüklüğünden itibaren sahabe hayatları ile büyüyen 
hocaefendi kendisini onlar gibi olmaya adayacağına söz vermiş ilme yönelip medreseden sonra Erzurumdan ayrılıp 
inşalar için faydalı olabilmek ogünkü şartlar cihetiyle en sor şehirlerden biri olan Edirneye gelmiş insanları Hakka 
uyarma vazifesini üzerine almış gece gündüz demeden koşturmuştur. 
Babası hastalığında yanına gelmiş, kendisini bekleyen insanları ve hizmetleri yani irşad tebliğ vazifesini bilen babası 
hocaefendiye oğlum gölüm kal der ama sen git burada seni iki göz bekler ama orada binlerce göz seni bekler der ve 
hocaefendinin gitmesi çin izin verir. O da tebliğ ve görev aşkıyla gider birkaç gün sonra da babası vefat eder babasının o 
kadar hasta olmasına rağmen bu kudsi vazifenin hatırına orada kalmaz ve gider.  
 

Sevilmesi gereken bir insanı başka bir insana sevdirmemiz için o insanın üstün vasıflarını gereği gibi anlatmamız gerekir. 
HE kendisine çevrilen nazarları devamlı Kur'an-ı Kerim' e, Rabbimize, Resulallah'a yöneltmiş kendi zâtına sevgi ve saygı 
kesinlikle istememiştir.HE devamlı Allah ve Resülunu anlatmakta ve Sırat-ı Müstakime ait çizgiyi göstermiştir. HE'yi 
tanıyan, vaazlarını dinleyen kimseler de, gönüllerinde dini meselelere karşı hayişkarlık uyanmakta  Allah ve Resûlûnü 
daha çok sevmektedirler. HE' yi seven birisi  Allah ve Resûlûnü daha çok severmiş. 
 

Bir gün HE' nin vaazlarını dinleyen ve yazılarını okuyan bir gencin düşüncelerini şöyle belirtmiştir." Hocam, sizin 
sohbetlerinizi dinlemeden önce Resûlûllah (S.A.V) benim nazarımda kitapların sayfasına yapışmış bir mürekkep gibiydi. 
Sanki her şey o zamanda yaşanmış ve bitmişti. Hocam ben sizin sohbetlerinizin hepsini dinlemedim, az bir kısmını 
dinledim. Ama şimdi gönlüm Allah ve Resûlûllah (S.A.V)'in sevgisiyle öylesine dolup taşıyor ki sanki açılan her kapıda, 
arabanın boş kalan koltuğunda, karanlıkta oluşan her aydınlıkta O gelecek diye ümitvar oluyorum. Hele şu sözünüz o 
kadar hoşuma gitti ki: "Kim Resûlûllah (S.A.V)'a  öldü derse kendisinin ölü olduğunu ıspatlıyordur." Sanki kalbimde  bu 
söz için bir boşluk varmıştı da bu sözü duyunca  o boşluk doluvermiş oldu.  
 

Konuşmalarınız ve davranışlarınızdaki o tevazuyu görünce kendimden geçiyor ve bu müsamaha atmosferini hiç terk 
etmek istemiyorum. Hocam, o yüce hesap gününde bana sorarlar mı bilmem, ama sorarlarsa sizin devamlı Resûlûllah 
(S.A.V)'i ve yüce Rabbimizi nazara verdiğinizi, kendinizi hiç nazara vermediğinizi, sayılmakla bitmeyen insanın gönlüne 
Allah ve Resûlû'nün sevgisini ve saygısını aşıladığınızı anlatmak ve şahitlik yapmak isterim "  
 

Hocaefendi Kimdir ? 
 

*Soyu Peygamber Efendimizin (sav) soyuna uzanmakta hem anne hem baba Seyyidtir. 
*Dedesi Şamil Efendi Allah dostu bir zat  
*Büyük annesi Munise Hanım çok az konuşan, her haliyle İslam’ı anlatan Saliha bir kadın. H.E her hali edep içinde olup, 
kahkaha ile güldüğünü gören olmamış. Annesini O’nu hiç abdestsiz emzirmemiş. 
*Babası Ramiz Hocaefendi gözü yaşlı, namazlarına çok dikkat eden, tarladan geldiğinde ayağının çarığıyla yemek 
hazırlanıncaya kadar kitap okuyacak kadar ilme aşık bir insan. Yolda giderken bile ağzı boş yaşamaya kapalı bir insan, 
askerde başkalarına okuma yazma öğretmek için çavuş olmuş. 
*H.E çocukluk yıllarında hiç yaşıtlarıyla oturup oynama fırsatı bulamadım, diyor. Daima büyüklerle oturup onların 
anlattıklarını dinleme bende bir ahlak oldu diyor. Böyle büyük bir ilme sahip olmasının arkasında çocukluktan bu yana 
ilme merak duyması yatıyor.  
*HE nin babası HE ye hafızlık yaptırdığı sırada  HE verdiği dersi aynen kendiside ezberliyor. HE bundan çok etkileniyor. 
Validesi Refia hanımefendi H.E. nin ilk hocası 4 yaşında H.E. ye Kur’an okumayı öğretmiş. H.E.  bir ay içinde de 
hatmetmiş. Köyün tüm kadınlarına Kur’an okumayı O öğretmiş. Köy şartlarında 15-20 kişinin yemeğini hazırlama, 
davarları sağma, tarla ve bahçe çalışma işinden sonra birde kadınlara Kur’an okuma işini üstlenmek oldukça zor bir iş 
olsa gerek. 
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*H.E. nin gittiği ilk okuldaki öğretmenlerden  aşırı din düşmanı birisi H.E. nin tenefüslerde namaz kılmasını 
hazmedemiyor. Ancak H.E.  bir sıranın üzerine çıkıyor. Kendisine kızılsa, alay edilse bile namazını kılıyor. 
*H.E.  9-10 yaşlarında ev işlerini yapıyor, hayvan güdüyor, hafızlık yapıyor, bu arada babası Ramiz efendiye ait ne kadar 
Osmanlıca eser varsa bunları da okuyor. 
H.E.  çok az uyuyor, geceleri mum ışığında ders çalışır. 
*H.E. kurşunlu camii medresesinde ders okuyor. Bu medrese alçak tavanlı 10-12 m2 büyüklüğünde bir yer. 5-6 kişi 
kalıyor. Bir gaz ocağında yemek pişiriyorlar. Banyo ihtiyacı için kırkçeşme hamamlarına gidiyorlar. Ancak herkesin  
parası çok, H.E. parasızlıktan dolayı çoğu zaman tuvalette banyo yapmak zorunda kalıyor. Hem de Erzurum un 
soğuğunda soğuk suyla. 
*Çok ufak bir yer olduğundan bir misafir gelse yatacak yer kalmıyor. H.E.  bir keresinde uzanacak yön bulamıyor. Bir 
tarafta arkadaşları, bir tarafta kitapları, bir tarafta Kabe, geriye bir tek yön kalıyor, orası da köyüne bakan taraf, 
edebinden köyüne ayağını uzatmıyor. Sabaha kadar oturarak bekliyor. 
*Giyimine çok dikkat ediyor. Günlerce aç kalıyor ama ütüsüz pantolon, boyasız ayakkabı giymiyor. 
*H.E 18 yaşında Edirne ye geliyor 3 şerefeli camiye ikinci imam oluyor aldığı maaş 170 lira 50 lira aylıkla çıkmaz sokakta 
bir ev tutuyor. Yaz aylarında mahallenin kız ve kadınları serbest bir şekilde oturuyorlar ve geçip gittikçe H.E  ye laf 
atıyorlar H.E çok sıkılıyor. Kendi ifadesiyle hamama   girmiş gibi terliyor. Artık gece karanlığında eve gelmeğe başlıyor. 
Daha sonra “Bu kadar az kaldığım bu eve, bu kadar değmez diyerek” eşyalarını alıyor ve 3 şerefeli caminin penceresine 
yerleşiyor. 
*2 metre eninde 1,5 m derinliğinde olan bu pencereye gelirken tüm mal varlığını da getiriyordu. 2 tabak 1 kaşık bir çay 
bardağı. Günlük bir iki saat uyuyor. Hayvani gıda almıyor. Altta bir battaniye, üstte bir battaniye ile kışı geçiriyordu. 
H.E  2,5 yıl cami penceresinde kalıyor.  
*Emniyet Müdürlüğünde bir komplo ile öldürmek istiyorlar. Merdiven boşluğuna iteleyeceklerken polis müdürü dostu 
birisi izin vermiyor. H.E kurtuluyor. 
*H.E  askerlik  yaptığı dönemde gerçek manada askerlik yaptığına inanmadığından askeriyenin yemeğini yemiyor. Asker 
elbisesini dahi askerden satın almıyordu. 
*H.E askerde iken ( Ankara Mamak) karın altında 8 saat nöbet tutuyor. Yine de orucunu ve namazını terk etmiyor. 
Cebinde bisküvi bulunduruyor. Komutan görmeden ağzına bir iki tane atıyor, ve böylece  bazen sahur bazen iftar 
yapıyor. 
*Namaz kıldığı için içtimaya bir iki dakika gecikince elleri patlayıncaya kadar dövüyorlar. 
H.E askerde önündeki tomarlarca kağıttan hiçbirisine ve birkaç kalemden yine hiçbirisini kendi malı olmağı 
mülahazasıyla kullanmıyor. 
*İzmir de çok sıkı program içerisinde bulunuyordu. Cuma ve Cumartesi vaaz veriyor, geceyi yolda geçirip ertesi gün 
başka yerde vaaz verip yine geceyi yolda geçirip sabah öğrenci derslerine yetişiyordu. 
*HE İstikamet insanı, İlim erbabı olması, yaşadığı hayat, mütevazilik, sadelik ve evradından taviz vermemesi, küçük 
yaştan itibaren ibadetlerin düşkünlüğü, kul hakkına riayeti (aldığı küçük bir borcun sahibini yıllarca araması ve onun 
namına yıllarca sadaka vermesi), şevkat ve merhamet insanı olması O nun üstün vasıflarıdır. 
 

Hocaefendi’nin İlmi Yönü 
 

-Dünyada O’nun kadar anlayarak ve hızlı okuyan kimse yok.Büyük ilim adamı ise O’ndan  daha hızlı okuyabilmektedir. 
-Kültürel ve bilim teknik alanında Türkiye’de ve Avrupa’da çıkan bir çok dergileri devamlı okuduğu. 
-Türkçe’yi en iyi bilen ve en iyi konuşan kişilerden biri oluşu.Osmanlıca-Farsça-Arapça’yı çok iyi bilmesi. 
-Daha 10-11 yaşlarında iken toplulukların karşısına çıkıp onları tatmin edici konuşmalar yapması. 
-Meydan Larusu  ezbere bilmesi ve o kadar şeyi ezberlerken zorlanmaması.Çünkü bir okuduğunu ezberleme gücüne 
sahip olması. 
-İnsanlara faydalı olan kitaplara dan okumadığı bir kitabı göstermenin mümkün olmayışı.Hatta kendisinin zararlı fikir 
akımlarıyla alakalı kitapları da okuyup insanlara zarar akıtan düşüncelerin yanlışlığını ispatlaması. 
-Her alanda doyurucu bilgisinin olması misalen O’nunla bir tıp uzmanı görüştüğünde sanki O’nu bu alanda ileri bir Prof 
zannetmektedir. 
-Tarih ilminin çok hayretengiz olması ve Türk ve yabancı tarihlerini mükemmel bilmesi. 
-Dünya coğrafyasını çok iyi bilmesi. Zararlı sayılan fikir kitaplarına karşı reddiyeler sürerek bu fikirleri izale etmesi. 
-Biyoloji alanında çok kitap okuması.İnsanların maymundan geldiği fikrini çürüten ilk çürüten kimse olması.Darwin’in 
kitabını ezberleyip kitabın kendi içindeki zıtlıkları gün yüzüne çıkarması. 
-Dünyada O’nun kadar geniş düşünen ilim adamı olmayışı.Rusya’nın çökeceğini 10 sene öncesinden tahmin etmesi.Ve 
tarihin O’nu doğrulaması. 
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-O’nun en güzel özelliklerinden birisi de kesintisiz çok güzel konuşmasıdır.Bazı konuşmalarında arka arkaya gelen 
kelimeler şiir özelliği göstermektedir. 
-Konuşmalarında sürekli kaynak göstermesi.(Şu kitabı şu sayfası gibi.) 
-Gördüğü bir insanı ismiyle ve yüz şekliyle unutmayışı.Mesela birisiyle bir dakikalığına bile tanışmış olsa aradan 10 sene 
geçse dahi O kimseyi ilk gördüğünde ismiyle hitap edebilmesi. 
-Kur’ân-ı Kerim ‘i 6 yaşında ezberlemesi bir günde 8 cüz yani 160 sayfa Kur’ân-ı Kerim ezberlemiş olması. 
-Mağazi kitapları 10 bin küsür Sahabe Efendimiz’in olduğunu isbat edebilmiştir.He kitaplarda adı geçen tüm sahabe 
efendilerimizi isimleri ve hayatlarıyla ezbere biliyor.Bir yerde her birisini yeğenlerimden daha iyi bilirim demiştir. 
-Küçükken çobanlık yaptığı yıllarda arkadaşları azık çantalarına yemek koyup götürülürken, kendisinin azık çantasına 
hadis kitaplarına koyup götürmesi. 
-Kitaplarda kayıtlı bütün hadisleri ezbere bilen dünyadaki iki kişiden biri olması.(Pakistanlı bir alim)Fakat bu zatın 
Pakistanlı alimden farkı bu hadisleri rivayet eden zincirleme kimseleri ve ayatlarını bilmesidir. 
-Hiçbir yere kitaba kağıda bakmadan hitap edebilmesi. 
-17 yaşında Edirne müftülüğü imtihanını kazandığını ama yaşı küçük olduğundan Ona üç şerefeli Camide imamlık 
yaptırdıklarını... 
-Camiye kutu yaptırıp,herkesin her türlü sorusunu, yazıp kutuya atmasını isteyip, hepsini önceden hiç bakmadan 
cevaplaması ve bu işin 3 sene boyunca devam etmesi 

 
Hocaefendi’nin Manevi Yönü 
 

-HE çocukken namazlarını camide kılmaktadır.Cami evlerine hayli uzaktadır.İkindi namazının sünnetini bir keresinde 

kaçırıyor ve oturup iki saat ağlıyor. 

-Peygamber Efendimi (Aleyhisselatu vesselam)’ı çok sevmesi, çocukluk yıllarında her gün rüyasında görmesi, bir gün 

görmeyince meşhur şiirini (Derdi İsyana Müptelayım Ya Rasulallah) yazması. 

-İrtibatta bulunduğu herkesin O’nu çok sevmesi şimdiye kadar O’nu dinleyipte tenkit eden kimsenin olmayışı. 

-Dünya adına mallarının elbiseleri, kitapları, hasır ve battaniyesi oluşu. 

-HE devamlı insanlığın kurtuluşu için çalışmaktadır.O’nun uyuduğunu gören çok azdır.Günlük uyku saati üçtür. 

-HE çok merhametlidir.Canlılara zarar verilmesinden rahatsızlık duymaktadır.Bir seferinde bir arkadaşı sinek öldürdü 

diye bir gün konuşmaz. 

- Dört yaşından beri namazı hiç terk etmemiştir.En önemli özelliklerinden biriside anlattıklarını yaşamsıdır.Bir yerde “ 

Ben tehecütte bir kere esnesem 40 gün kimseye namaz bahsini anlatmam” demiştir.  

-Otuz sene hasır üzerinde yatması. Tüm eşyalarının bir çantaya sığacak kadar olması. 

-Hz. Peygamberi (sav) her andığında saygı ve edebinden dolayı doğrulması. 

-Vaaz verirken sanki görüyor gibi anlatması.Vaazda anlattığı şeyleri rüyasında görür. 

-Vakıflara ait bir yere gittiğinde kullandığı elektrik, su vs.nin parasını vermesi. 

-Her vaazında muhakkak Peygamberimiz. den sahabeden misaller verir. Kendisi bir Sahabi aşığı, 9 yaşında iken, 

sahabiyi okumaya, öğrenmeye başlamış. Ve anlattığı sahabi misallerini, sanki görüyormuş da naklen anlatıyormuş gibi 

anlatıyor. O nedenle dinleyenlerden sanki anlatılanları beyaz perdede görüyorlarmış gibi bir hisse kapılıyor, sanki 

hadise gözünün önünde cereyan ediyor, yada zaman tüneline girmiş 14 asır öncesine Asr-ı Saadete gitmiş oradan 

hadisenin içindeymiş gibi zannediyorlar. 

-Her vaaza çıkmadan 1 gün önce bir odaya cekiliyormuş ve kimseyle görüşmüyormuş. Anlatacağı meselelere, konsantre 

oluyormuş. Vaaza çıkmadan önce, hafif bir uykuya yatıyormuş ve uykuya rüyasında anlatacağı sahabi misallerini 

görüyormuş, O nedenle de okuduklarını değil, GÖRDÜKLERİNİ anlatıyor. 

-İlk vaazında 10-11 yaşlarında iken çıkmış. Bir Ramazan gecesi babasının vaazını dinlemek için iftarını acelece etmiş ve 

camiye gitmiş. Beklemeye başlamış. Bu esnada Kazım Efendi isminde eşraftan biri elinde sarıkla onun yanına gelmiş. 

Sarığı Onun başına sarmış ve sürükler gibi kürsüye götürmüş. Kucaklamış ve kürsüye oturtmuş. O da mecburen vaaza 

başlamış. 

-11-12 yaşında iken bir gün yatsı namazını kılmadan yatmak istemesi üzerine annesi " Eğer namazını kılmadan yatarsan, 

sabah kalktığında senin cenazeni göreyim.”demiş. 
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-Onun peygamberimize olan sevgisini ölçmek kabil değildir. Çoğu zaman Onu anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. " Ben 

Medinenin toprağına gömülmeyi, Cennete gitmeye tercih ederim diyor." Keşke  Peygaımberimiz. in Ashabının Kıtmıri 

olsaydım da O beni okşasaydı diyor.Peygamberimiz de (S.A.V.) onu seviyor ki her vaazına ve her gece rüyasına geliyor. 

-II.Murat her sabah gelir ve penceredeki gence seslenir, " Haydi sabah namazına kalk, dermiş. 

-Yıllar sora İzmirde şöyle diyecektir. Bu izmir benim ahlakımı bozdu. " Ben Edirnede iken iftitah tekbirinde Kabeyi 

görürdüm İzmirde 2.tekbirde görüyorum. 

-HE. nin hayatının gayesi; sahabi gibi ALLAH (cc) anlatmaya çalışmaktır. Onun için başka meslek edinmemiş. Vaiziklikle 
yetinmiştir.Oysa, bu kadar zeka ve hafızaya sahip bir insan, kafasını ticarete kullansa, bu gün multimilyarder olabilirdi. 
Ama o kendini o kendini imana vakfetmiş. Bunun için başka meslek edinmediği gibi HİZMETİME mani olur düşüncesi ile 
evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış. Hayatının her saniyesini salisesini TEBLİĞLE DOLDURMAK istemiş. Ve 
TECESSÜM ETMİŞ BİR TEBLİĞ haline gelmiş. 
-Onu en mühim yönlerinden birisi tepeden tırnağa DERTLİ VE IZDIRAPLI oluşudur. Öyleki çoğu zaman Alem-i İslamı 

düşünmesinden insanların imandan Kur-andan uzak olmasını hatırlamasından ötürü uykusu kaçıp uyuyamıyormuş. 

Derdinden 3-4 gü üst üste uyuyamıyormuş. (Karın sancısından uyuyamayan insanlar gibi.) O nedenle GÖZLERİNDEN 

YAŞ, HİÇ EKSİK OLMAZ.Hayat boyunca , sadece iki defa gülmüş 

-12-13 yaşlarında Erzurum Kurşunlu Medresesinde, bir elinde kitap diğer elinde haritaya bakarak, bu milleti dünya 

muvazenesinde bir yere getirmeyi düşündüğü... 

-Hocaefendinin başkalarını yaşatmak arzusu içinde yaşadığı.Alem-i İslam’ın ızdırabından daima gözyaşı döktüğü. 
-Yanında “Allah” denilince bayılan bir ninesinin olduğunu ve islami edebini böyle bir aileden aldığını... 
-Bir Regaip Kandil’inde Lala Paşa Camii’nde sabaha kadar dua ettiğini ve Allah’a dine hizmet eden birisi olmak için 
yalvarıp ağladığını ve o sırada 14 yaşında olduğunu... 
-HOCAEFENDİ’nin tüm mal varlığının kitapları olduğunu onu da vakfettiğini... 

 
Günlük Hayatı 
 

HE her gün teheccüde kalkarmış. Ancak kendi odasında kılarmış. Günde en az iki cüz kuran okur. Çok az yemek yerdi. 
Yoğurt yer, salata yer, vücudunu buna alıştırmış. HE medreseye giderken bir hafta hiç yemek yemediği olurmuş. Çok 
yemek ihtiyacı olunca ot yermiş. HE doğuştan farklıymış. Küçükken istediği yere oturmayınca sofraya oturmazmış. 
Bir insana üç saat uyku yeter. En fazla uyku ise 5 saattir. 5 saat uykuya fıtrı uyku denir. Bu kadar uyku bize bir sürü 
zaman kazandıracaktır. Sabah namazından sonra uyku yasaktır. Herkesin problemleri HE yi etkilermiş.  
HE çocukluğunda bile çok az konuşurmuş. Babasıyla konuştuğu kelimelerin sayısı çok azmış. HE vaazları dışında çok az 
konuşurmuş. Akşam namazını ezan okunduğu zaman hemen kılar zamanını asla israf etmez, çok az konuşurmuş.  
 

Kutsi Ses 
 

Hoca efendi belirli aylarda namaz vakitlerinden bir saat önce gelip müminlerin İslam’ı daha iyi  anlaması için vaaz 
veriyordu sorulan soruları cevaplıyordu. Bir gün onun vaazlarını hiç kaçırmayan bir talebesine namazlarına dikkat 
etmeyen bedbaht bir adam niçin vaazları dinlemede bu kadar ısrarlısın diye alaylı bir şekilde sordu.  
Hoca Efendi’nin nasihatleri ile belirli bir olgunluğa erişmiş talebe önce soruyu soranın ciddiyetsizliğine kızdı, fakat daha 
sonra onun haline acıyarak “hayatın manasını anlayacak kadar akıllıyım da ondan” dedi. Adam şaşırmıştı “Vaaz 
dinlemekle hayatın ne alakası var” dedi. Talebe onun bu şaşkınlığının farkındaydı. “Hayatın manasını bilebilme sana 
hayatı verenin tarif etmesiyle mümkün olur işte bu tarifin adına din denir. O mübarek zatı dinliyorum çünkü dedi ve 
sözüne devam etti. 
 

1- Yüce peygamberimiz “Din nasihattir” hadis-i şerifi ile bize insanın devamlı istikamet dairesinde olabilmesi için 
uyarılara ihtiyacı olduğunu öğretmektedir, madem nefis kötülüğü emretmektedir, öyle ise iyiliğe çağıran kişilere ihtiyaç 
vardır. Bende vaazları dinlemekle kendimi kötülüklerden alıkoymaya çalışıyorum. 
2- Hoca efendi küçük yaşlardan itibaren kendini ilme verdiği için normalde bir insanın okuyamayacağı kadar kitap 
okuyup onlarca alimden ders aldığından bende onu dinleyerek adeta o kitapları okumuş o alimlerden ders almış oluyor 
ve ilimlerinden faydalanıyorum. 
3- Bir arı nasıl ki çok az miktarda balı yapmak için binlerce km yol kat edip binlerce çiçeğe konar ve bu kadar çalışmanın 
ürünü dünyanın en güzel nimetlerinden olan balı üretirse aynı bunun gibi yıllar boyu okuduğu binlerce kitaptan bize en 
gerekli kısımları vaazlarında anlatıyor. 
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4- Sen de kabul edersin ki yaratılmışların en hayırlısı Hz. Muhammed (sav) dir. O’nu bizzat ALLAH terbiye etmiştir. Hz. 
Muhammed’den sonra en iyi terbiyeyi sahabe efendilerimiz almıştır. Çünkü onların terbiyecisi kainatın efendisidir. 
Öyleyse örnek alınacak kişi Hz.Muhammed (sav), örnek alınacak cemaat sahabe efendilerimizdir. Bu devirde onu ve 
ashabını en güzel anlatan bu zat  olduğuna göre... 
5-Sen tarladan mahsul almak için çalışıp çabalıyorsun çünkü mahsul olmazsa kışın aç kalırsın aynen öylede ahiret için 
çalışmalısın ki kıyamet günü yalnız kalmayasın. İşte ben bunun için ısrarla onu dinliyor dinin emirlerini öğrenip cennete 
gitmenin yollarını öğreniyorum. 
6- Beni hem hayata bağlayan hem de başarısızlık ve musibetler karşısında ümidimi yitirmememi sağlayan yegane etken 
imanımdır. O’nu dinledikçe imanım artıyor. İmanım arttıkça hem dünyadaki işlerimde meydana gelen olumsuzluklarla 
mücadele için kuvvet buluyorum, hem de ahirete hazır hale geliyorum. 
7-ALLAH bize dinin emirlerini yerine getirmemizi farz kılmıştır. Evet dini yaşamak müminin en birinci vazifesidir. Ama 
ondan da önce farz olan şey dini yaşamayı öğrenmektir. Tıpkı namaz kılmazdan evvel namaz kılmasını öğrenmek gibi. 
Ben Hoca Efendi’yi dinleyerek en önemli farzı yani dini öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyorum.  
 8-Cenneti kazanmak ucuz değildir. İnsan cennete girmek için hazırlık yapmak zorundadır. İnsanlar dünyalarını 
kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar bütün bu gayret 60 senelik  hayat için  öyleyse ebedi hayatımı yani cenneti 
kazanmak için neden ısrarla bu vaazları takip etmeyeyim ki... 
 

 
 

D-MESULIYET ve FEDAKARLIK 
 

1-Mesuliyet Şuuru Ne Demektir? 
 

Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamanda Allah rızası istikametinde cihad gayesiyle bir kere yürümek (dine 
hizmet gayesiyle koşuşturmak), dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.” (Buhârî, Cihâd 5) 
 

Âlimlerimiz, mesuliyeti (sorumluluğu) bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediği, iman, amel, söz, fiil ve davranış 
larının doğru olup olmadığı konusunda hesaba çekilmesi şeklinde tarif ederler. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran en 
önemli özelliklerden birisi de ondaki bu sorumluluk şuurudur. Nitekim insan, akıl ve irade sahibi, sorumlu ve inanan bir 
varlıktır.Mümin, mesuliyet insanıdır. O’nun Allah’a, Peygamber Efendimiz’e ve bütün Müslümanlara karşı bir 
sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk kendisini, yeri geldiğinde Allah için koşturma, yeri geldiğinde ise güzel ahlâkını 
gösterme şeklinde gösterir. 
 

İnanan her Müslüman Allah’a verdiği sözde durmalı ve bu sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir. Peki, biz 
Allah’a ne söz vermiştik? Rabbimize karşı O’nun Rabbimiz olduğuna dair verdiğimiz söz ile ibadet ve kulluk için 
gönderildiğimiz gerçeğini düşündüğümüzde nasıl bir sorumluluk içinde olduğumuzu daha iyi anlarız. Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Hâlbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah’a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah’a karşı 
verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır.” (Ahzab, 33/15) 
 

Müfessirlerimiz âyette geçen “düşmandan kaçmak” ifadesinin maksatlarından birisinin Allah için koşturmayı terk 
etmek olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Allah Resûlü, en büyük yedi günahtan birinin Allah için yapılan mücahedede er 
meydanından kaçmak olduğunu belirtmektedir. Bilhassa şu zamanda Allah’ın yüce ismini yüceltmek mânâsına çaba 
içinde olmak bir müslümanın en büyük sorumluluklarından birisidir. Bu çaba, yukarıdaki âyette anlatılan ahit ve söz 
vermenin günümüzde çok önemli bir yansımasıdır. Unutmamak gerekir ki Rabbimiz bütün Müslümanları, gücünün 
yettiği fakat buna rağmen yapmadığı şeylerden de hesaba çekecektir. Bunu Rabbimiz şöyle anlatır:“Allah hiçbir kimseyi 
güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi 
aleyhinedir.” (Bakara, 2/286) 
 

Mesuliyet duygusu kendisinde yerleşmiş bir insan, bu âyeti hiçbir zaman unutmaz, gereği ile hareket eder. Bu âyet, 
sorumluluk sahibi, dinine hizmet etmek isteyen her kimse için ciddi bir ikaz taşıdığı gibi çok önemli bir ölçüyü de anlatır: 
Güç yetirilebilinen hususlardan sorguya çekilme gerçeği. 
Cenâb-ı Hakk’ın mümin kuluna verdiği en büyük nimet, şüphesiz ki iman nimetidir. Malum her nimet kendi cinsinden 
şükür ister. İman nimetinin şükrü, bu nimeti başka muhtaç sinelere götürmekle mümkün olacaktır. Bir müminin en 
büyük sorumluluğu işte bu duygu ve düşüncedir. Bir dönemde sahabe ile temsil edilen bu şerefli vazife, bugün 
Rabbimiz’in bir ihsanı olarak günümüzün inanmış sinelerinin omuzlarına yüklenmiş durumdadır. Elbette ki sahabe 
rolünü üstlenmek çok ağır, ancak bir o kadar da şerefli bir vazifedir. 
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Mesuliyet duygusuna sahip bir mümin, kendisine düşen vazifesini idrak eden, kulluğun ağırlığı altında belinin kemikleri 
çatır çatır çatırdayan, ibadet şuuruyla her an iki büklüm yaşayan insandır. Nitekim Efendimiz, “Eğer benim bildiğimi 
bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz!” buyurur. O, kulluğun bu ağır mükellefiyeti ve mesuliyeti altında inim inim inliyordu. 
Peki biz? Acaba biz, ne durumdayız? Mesuliyetimizin ne kadar farkındayız? 
 

Unutmayalım ki bizler, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin enfes ifadeleriyle dünyamıza, iman, insan ve hürriyet 
sevgisinden örülmüş yepyeni bir ruh kazandırma ve bu esaslar üzerinde neşv ü nemâ bulmuş, gelişmiş mübarek bir 
ağacın mânâ köklerinin safveti ölçüsünde ve o köklerle irtibatlı ola- rak yeni sürgünlere zemin hazırlama mesuliyeti 
altındayız. Şüphesiz böyle bir sorumluluğun yerine getirilmesi de ancak ülkenin mukadderâtına, insanımızın, tarih, din, 
örf, âdet ve bütün mukaddesâtına sahip çıkacak kahramanların mevcudiyetine vâbestedir.. ilim aşkıyla dopdolu, imar 
ve inşâ düşüncesiyle gerilim içinde, samimilerden daha samimi dindar, milliyetperver ve sorumluluk duygusuyla her 
zaman vazife başında kahramanların mevcudiyetine. 
 

Yolumuz hak yolu, düşüncemiz “hakkı tutup kaldırmak”, hedefimiz de gözlerimizi açıp-kapayıp Allah’ın rızasını 
araştırmaktır. Aslında bunun böyle olması bizim insan ol- mamızın sadakası ve iradelerimizin de hikmet-i vücûdudur. 
Hayatımızda, hayatın gayesini aramaya, ruhumuzda aşka ulaşmaya, vicdanlarımızda mesuliyet şuurunu kavramaya ve 
esası, temeli, ışığı, güç kaynağı îman ve aşk olan bir sistemin kaynağına uyananlara, ilim, sanat, ahlâk ve hikmet yollarını 
göstermeye kendimizi mecbur biliyor ve bu misyonun azad kabul etmez köleleri sayıyoruz. 
Öyleyse rahat ve rehaveti bir kenara bırakarak “neme lâzım” şeytanî düşüncesinden sıyrılıp mesuliyetimizin gereğini 
yerine getirmeliyiz. 
 
 
 

Senin İstifa Ettirdiğini Biz de İstifa Ettirdik! 
 

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Sultanahmet Camii’ne her gittiğinde orada iki gözü iki çeşme ağlayan yaşlı bir zata 
rastlamaktadır. Bu yaşlı zat, başından geçen çok ilginç bir olayı kendisine anlatınca, Mehmet Akif Ersoy bundan çok 
etkilenmiş, yaşlı zatla aralarında geçen konuşmayı bizlere şöyle nakletmiştir: 
Sabah namazlarını kılmak için Sultan Ahmet Camii’ne gidiyordum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim, 
mihrabın bir kenarına oturmuş olan, saçı sakalı bembeyaz olmuş ihtiyar bir adamı, ümitsizce bedbin bir şekilde 
durmadan ağlarken görüyordum. 
 

O kadar ağlıyor ki, ağlamadığı tek bir dakikaya rastlayamadım. Bunun sebebini çok merak ediyordum. Nihayet bir gün o 
yaşlı zatın yanına sokuldum ve “Muhterem” dedim, “Niye bu kadar ağlıyorsun? Allah’ın rahmetinden bir insan bu kadar 
ümitsiz olur mu?” Yaşlı gözlerle bana baktı ve: 
“Beni konuşturma! Neredeyse kalbim duracak!” dedi. Ben anlatması için çok ısrar edince başından geçen olayı ağlaya 
ağlaya şöyle anlattı: 
“Efendim, ben Abdülhamid Han cennet mekânın devrinde orduda bir binbaşıydım. Emrim altında olan bir birliğim 
vardı. Bu askerî görevime annemin ve babamın vefatına kadar devam ettim. Fakat onlar vefat edince istifa etmek 
istedim. Çünkü bir hayli servetimiz vardı. Bu mal ve mülkün başında durmak, onların çarçur olmaması için gerektiği 
şekilde ilgilenmek gayesiyle, bir istifa dilekçesi yazıp sadâret makamına gönderdim. Dilekçemde dedim ki: 
“Annem de babam da vefat etti. Falan yerde mağa- zalarımız, filan yerde gayrimenkullerimiz vardır. Netice itibarıyla 
bunlarla ilgilenecek, ticarî işlerin yürümesi için mağazaların başında duracak bir nezaretçiye ihtiyaç vardır. Bu vesileyle 
şayet kabul buyurulursa, görevimden istifa etmek istiyorum.” 
 

Bu dilekçeyi yazdıktan bir müddet sonra, doğrudan doğruya hünkârdan bana bir yazı geldi. Heyecanla gelen mektubu 
açtım ve okudum. Orada istifamın kabul edilmediği yazılmıştı. Öyle anlaşılıyordu ki, istifa dilekçem bizzat padişaha 
gönderilmişti. Ben istifa dilekçemi yenileyip bir daha verdim. Fakat bana yine aynı cevap geldi. Bunun üzerine bizzat 
sultanın huzuruna çıkıp, kendisiyle şifâhî olarak görüşüp istifamı vereyim diye düşündüm. Abdülhamid Han gerçekten 
çok celâdetli bir padişahtı. Ben yaveriyle görev icabı uzun zaman bir yerde kalmıştım. O, sultanın hâllerini bize 
anlatırken, “Abdülhamid faytonda giderken faytonun sağında ve solunda bulunanlar neredeyse nefes almaya bile 
korkarlardı” derdi. Efendim Allah ona rahmet eylesin, Abdülhamid Han evliyaullahtan bir zattı. İşte ben durumumu 
anlatmak için bizzat o celâdetli ve haşmetli padişahın huzuruna çıktım ve: 
“Hünkârım, sizden istifamın kabulünü rica edeceğim, durumum ise böyleyken böyle” diyerek istifa sebebimi anlattım. 
Bunun üzerine bir müddet derin derin düşündü. Yü- zündeki ifadeden istifa etmemi istemediğini anlıyordum. Ben bunu 
sezince istifa konusunda biraz daha ısrarcı oldum. Abdülhamid Han cennet mekân, benim böyle ısrar ettiğimi görünce, 
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bakışlarını bana çevirip, öfkeli bir tavırla ve sanki beni elinin tersiyle iter gibi hareket yaparak, “Haydi seni istifa 
ettirdik!” dedi. 
 

Tabiî ben istifamın kabul edilmesi sebebiyle çok sevindim. Ve hiç vakit kaybetmeden memleketime dönüp işlerimin 
başına geçtim. Derken bir gece müthiş bir rüya gördüm. Âlemi mânada bütün ordular bir araya toplanmış teftiş 
ediliyordu. Son savaşı vermek üzere, memleketin şarkında ve garbında savaşan tüm orduları bizzat Peygamber 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) teftiş ediyordu. 
Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), Yıldız Sarayı’nın önünde duruyor, bütün ordu Efendimiz’in huzurundan geçerek 
büyük bir disiplin içerisinde teftiş veriyordu. O esnada orada Osmanlı padişahlarının ileri gelenleri de vardı. Sultan 
Abdülhamid Han cennet mekân ise engin bir hürmetle Kâinatın Efendisi’nin hemen arkasında duruyordu. Bütün ordular 
huzurdan tek tek geçiyordu. Derken sıra, benim istifa etmeden önce komutam altında bulunan birliğe geldi. Fakat 
birliğin başında kumandanı olmadığı için askerler darma dağınıktı. 
 

Bu hâli gören Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm), Abdülhamid’e dönüp: 
“Ey Abdülhamid! Bu ordunun kumandanı nerde?!” buyurdu. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid, mahcup bir hâlde 
başını önüne eğmiş olarak Efendimize: 
“Ya Resûlallah! Bu ordunun kumandanı istifa etti. Bu konuda çok ısrar ettiği için biz de onu istifa ettirdik..” dedi. Bunun 
üzerine Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm: 
“Senin istifa ettirdiğini, biz de istifa ettirdik.” buyurdu. Şimdi sen söyle bakalım ben ağlamayayım da kimler ağlasın! 
Evet, İslâm adına atılan her adımın arkasında Resûlü Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) vardır. Bir mümin arkasında 
Efendimiz’i görmek istiyorsa kendisine düşen vazifeyi yapmakla mükelleftir. 
 

Biz, bugün Müslümanlar olarak çok ağır bir mes’uliyetin altında bulunuyoruz. Bir dönemde sahabe gibi seçkinlerle 
temsil edilen bu da’vâ, bugün, cılız iktidarımıza rağmen, İlâhî bir ihsan olarak omuzlarımıza yüklenmiş durumda. Burada 
“biz” derken İslâm’a hizmete gönül vermiş bütün da’vâ arkadaşlarımızı kastediyorum. Bu işin şakası yoktur.. evet 
Sahabe rolünü üstlenmek çok ağır, ağır olduğu kadar da şerefli bir vazifedir. Böyle bir işin altından kalkabilmek, ancak 
kalbî ve rûhî hayatın devamlı kontrolüyle mümkündür. Yoksa rolünü güzel oynayamamış insan mahcubiyeti içinde 
sahneden tard edilme durumu da söz konusudur. 

 
2-Mesuliyet Ruhu Sorumluluk Şuuru Hep Canlı Kalmalı 
 

Var olmanın en önemli derinliği hareket ve hamledir. Hareketsizlik bir çözülme ve ölümün bir başka adıdır. Hareketin 
sorumlulukla irtibatlandırılması ise onun en birinci insanî yönünü oluşturur. “ Sorumlulukla disipline edilememiş bir 
hamle ve hareketin tamam olduğu söylenemez. 
 

İnsanlann pek çoğu değişik maksat ve gayeler arkasında koşar dururlar ama, bu koşup durmalar sorumlulukla derinleş 
tirilmediği takdirde bunlardan bir şey beklemek beyhûdedir. Gözleri, çıkar hırsıyla dönmüş menfaatçiler harıl harıl 
çalışır, politikacılar gezer büyülü nutuklar atar, medya haber-yorum ve daha değişik programlarıyla şov üstüne şov  
yapar, bazı çevreler bütün bir sene boyu müstehcenlik soluklar durur, bir kısım din adamı kıyafetindeki insanlar sürekli 
hakk-ı temettû peşinde koşar, borsalar ve para piyasaları spekülasyonlarla sabahlar, spekülasyonlarla akşamlar, bazı 
devlet daireleri değişik ideolojilere primler yağdırır, bir kısım aklı erenler de olup-biten bunca şeyi olabildiğine bir 
umursamazlıkla seyreder; yani ezen ezer, ezilip- giden de ayıklanır gider deyip bütün bunları olağan kabul ederse, 
yapılması gerekli olan şeyler çok zorlaşmış demektir. Öyle ki, bu uğursuz hareket ve oluşumların kahramanlarına ve bu 
korkunç dolaplar arasında ezilip perişan olanlara: "Böyle nereye gidiyorsunuz?" 
 

"Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış:Bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla sağ kalmış. " M. Âkif 
demeye kalksanız, yüzünüze bir tokat veya tükürük atmasalar bile, mutlaka bir laf çarpar ve gülümser geçerler.  
İhtimal size: "Koyunu koyun ayağından, keçiyi de keçi ayağından asarlar" ya da daha bir umursamazlık içinde: "Gemisini 
kurtaran kaptandır" der, mes'uliyet şuurunuzla alay ederler. Hatta daha bir sere serpe insan imajını hatırlatan 
lâubalilikle: "Bana ilişmeyen yılan bin yıl yaşasın" hezeyanını savurur, hüşyâr vicdanlarınızda hafakanlar hasıl ederler. 
Kim bilir bu vadide, saf düşüncelerinize ve masum duygularınıza gelip çarpacak daha neler ve nelerle karşılaşırsınız.? 
Ne var ki, bunların hiçbiri inanmış ve duyarlı gönüllerin düşünceleri değildir; değildir ama, densizlik ve hezeyan deyip 
geçmeniz de sizin sorumluluk şuurunuzla telif edilemez. Zira milletçe çepeçevre düşmanlar ve düşmanlıklarla sarılı 
bulunuyoruz. Böyle bir abluka içinde bulunduğumuz sürece, duyguda, düşüncede, inançta, sanatta, hür teşebbüste 
kendimiz olduğumuzu söyleyemez, İslâmî haysiyetimizi, millî iffetimizi koruyamaz, gemimizi kurtaramaz, sahile 
ulaşamaz, kendi dünyamızı kuramaz, gönlümüzce yaşayamaz, yeryüzü mirasçısı olamaz ve Allah'a varamayız.. 
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Neme Gerek Yayha Efendi … 
 

“Neme gerek” deyince insanın aklına Kanuni ile dönemin Allah dostlarından Yahya Efendi arasında geçen diyalog 
geliyor.Büyük İslâm âlimlerinden Yahya Efendi ile Kanunî Sultan Süleyman süt kardeşidirler. Yahya Efendi, duası 
makbul, keramet ehli bir zattır. 
Bir gün Kanunî, Osmanlı’nın sonunun nasıl olacağını merak eder ve Yahya Efendi’ye şunları yazar: 
“Ağabey, sen ilâhî sırlara vakıfsın. Kerem eyle de biz Osmanoğulları’nın akıbetinin ne olacağını haber ver.” Soruyu 
okuyan Yahya Efendi, bir kâğıda: 
“Kardeşim, neme gerek” yazar ve padişaha gönderir. Cevabı okuyan Kanunî hayretler içerisinde kalır. Hemen Yahya 
Efendi’nin, bugünkü Yıldız Parkı’nın yanında bulunan dergâhına gider. Soru sorup da cevap alamamış olmanın 
üzüntüsüyle: “Ağabey, bu ne iştir? Sualimize cevap vermediniz. Yoksa bir kusur mu işledik?” der. 
“Biz cevap verdik.” der Yahya Efendi, “Ancak bunu sizin anlayamamanıza şaşarız.” 
“Nasıl cevap verdiniz?” 
“Kardeşim! Bir devlette haksızlık ve zulüm yayılır, bunu işitip, görenler de “neme gerek!” derlerse, mani olmazlarsa; bir 
koyunu kurt değil de çoban yerse, bunu bilenler de hakikati söylemezse; fakirlerin, muhtaçların, gariplerin feryadı 
göklere çıkıp bunları taşlardan başkası işitmezse, işte o zaman neslinin yok olmasını bekle! Hazineler boşalır, asker ita- 
at etmez, işte o zaman yok olmak zamanıdır.” 
İnsan olduğunun idrakinde olan talihlilerin mesuliyet duyguları yüksektir. “Neme lâzım!” diyemezler. Kanayan bir yara 
görünce ciğerleri yanar, aldırmayıp geçemez, Allah’tan utanır, Peygamberinin ruhaniyetinden sıkılır, mukaddes 
emanetleri sahipsiz bırakmaz, bırakamaz. 
 

 
 
Efendimiz ve Ashabının Sorumluluk Duygusu 
 

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) üzerindeki mesuliyetin ağırlığını o derece idrak ediyordu ki Hûd 
Sûresi nazil olunca mübarek sakalındaki beyazlar kısa zamanda fazlalaşmaya başlamıştı. Kendilerine sordular: 
“Ya Resûlallah, mübarek sakalınız son günlerde fazlaca beyazlaşmaya başladı?” 
Efendimiz cevap verdi:“Hûd suresi beni ihtiyarlattı!” Tekrar sordular: “Hangi âyeti?” Şu cevabı verdi: 
“Festakim kemâ ümirte (Hûd, 11/112) ‘Ne fazla, ne eksik, tam emrolduğun gibi dosdoğru ol!’” 
En büyük mesuliyet insanı Peygamber Efendimiz, tebliğinin her aşamasında muhataplarında sorumluluk duygusuna 
vurgu yapmıştır. Zira sorumluluk duygusuna sahip kimseler, şuurlu ve dikkatli hareket ederler. 
Efendimiz, bazen bütün Müslümanları içine alacak şekilde, bazen de az veya çok belli bir topluluğu ihtiva edecek tarzda 
insanların sorumlu olduğunu belirtmiştir. Bazen de tek bir kişiye sorumluluğunu hatırlatmıştır. 
Peygamberimiz toplumun her seviyesindeki fertlerin sorumluluğu olduğunu belirtmiş ve hiç kimseyi muaf tutmamıştır: 
“Her biriniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakinden sorumlusunuz: Devlet reisi bir çobandır ve elinin altındakinden 
sorumludur.  Her fert ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanı ve onların 
gözetiminden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanı ve elinin altındakilerden sorumludur. Her biriniz çoban 
ve her biriniz râiyetinden sorumludur.” 
İrşad ve tebliğ bakımından da her Müslüman sorumlu tutulmuştur. “Kim bir fenalık görürse, onu eliyle düzeltsin. Buna 
güç yetiremezse diliyle düzeltsin. Buna da güç yetiremezse hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin” hadisi bu sorumluluğu 
belirtmektedir. 
 

İlim öğrenme ve öğretmeye büyük önem veren Efendimiz, bu konudaki fiilî tedbirlerinden önce mesuliyet tedbirleri 
üzerinde durmuştur. Bu konudaki mesuliyet uyarıları, tatbikat safhasında da devam etmiştir. Dolayısıyla bu süreci bir 
yerde başlatıp, bir yerde bitirmek sözkonusu değildir. Zira o dönemdeki toplum da sabit bir yapıda olmayıp sürekli 
yenilenen, değişen ve gelişen bir mahiyete sahiptir. Toplumun fertleri sabit olmayıp, sürekli artmıştır. Bu da, zaruri 
bilgilerin, topluma yeni katılanlar için tekrar edilmesini gerektirir. 
 

Peygamber Efendimiz’in, değişik yönlerden sorumluluğa işaret eden çok sayıda sözleri vardır. Bilindiği gibi bir hareket, 
sorumluluk duygusuyla disipline edilirse hedefli ve faydalı olur. Aksi halde, sorumlulukla disipline edilemeyen 
hareketlerden anarşi ve kaos doğar. Resûl-i Ekrem Efendimiz de etrafındaki fertleri sorumluluk duygusuyla olgunlaştır 
mış ve onları toplumun faydalı bir unsuru hâline getirmiştir. Sahabe’nin bütün hareket ve yaşayışlarında 
Peygamberimiz tarafından talim ve telkin edilen sorumluluk duygusunun izlerini görmek mümkündür. 
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Efendimiz ashabına hak ve hakikati anlatma noktasın- da mesuliyetler yüklüyordu. O sahabe efendilerimizden birisi Hz. 
Mus’ab b. Umeyr’dir (radıyallâhu anh). Mekkeli zengin bir ailenin çocuğu olan Hz. Mus’ab, nazik, medeni ve çok 
yakışıklı bir gençti. Ailesinin bütün imkânlarını terk ederek Müslüman oldu. 
Birinci Akabe Biatı’ndan sonra, Medineli Müslümanlarla birlikte Peygamberimiz, Kur’ân okutması ve İslâm’ı öğretmesi 
için Hz. Mus’ab b. Ümeyr’i gönderdi. Hz. Mus’ab, Medine’de Hz. Es’ad b. Zürâre’nin evinde misafir kalıyordu. 
Bütün gayretini İslâm’ı anlatmaya sarf eden mesuliyet insanı Hz. Mus’ab, Es’ad b. Zürâre’nin rehberliğinde Medine’nin 
ileri gelenleriyle görüşüyor ve İslâm’ı anlatıyordu. Medine’de pek çok kimse Müslüman olmuştu. Ama geniş anlamda 
bir açılım olması için Medine’nin önde gelenlerinden bazı kimselerin İslâm’ı kabul etmesi gerekiyordu. 
Evs kabilesinin reisi olan Sa’d b. Muaz, henüz Müslüman olmamıştı ve İslâm’ın yayılmasından rahatsızdı. Mus’ab’a en- 
gel olması için yine kendisi gibi kabilesinin reislerinden olan Üseyd b. Hudayr’ı gönderdi. “Eğer, teyzemin oğlu Es’ad b. 
Zürâre olmasa ben ona yapacağımı biliyorum!” demeyi de ihmal etmedi. 
Üseyd, kızgın bir şekilde Mus’ab ve Es’ad’ın bulundu- ğu yere geldi. Es’ad, Üseyd’in geldiğini görünce, Mus’ab’a onun 
kavminin efendisi olduğunu söylemeyi ihmal etmedi. Üseyd hiddetli bir şekilde şöyle dedi: “Siz, bize niye geldiniz? 
Birtakım aklı ermez ve zayıf kimseleri aldatıp azdırıyorsunuz! Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, derhal buradan 
ayrılın!” 
Hz. Mus’ab, “Hele biraz dur, otur. Sözümüzü dinle, maksadımızı anla; beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen o zaman 
engel olursun.” diye gayet nazikçe mukabelede bulundu. 
Üseyd, “Doğru söyledin.” dedi ve mızrağını yere saplayarak yanlarına oturdu. 
Mus’ab, ona İslâm hakkında konuşma yaptı ve Kur’ân-ı Kerim’den âyetler okudu. 
Üseyd kendisini tutamayarak, “Bu ne kadar güzel, ne kadar iyi bir söz!” diye konuştu ve “Bu dine girmek için ne 
yapmalı?” diye sordu. 
Mus’ab ve Es’ad, Müslüman olması için yıkanması, elbisesini temizlemesi, kelime-i şehadet getirmesi ve namaz kılması 
gerektiğini söylediler. Üseyd denilenleri yaptı ve Müslüman oldu. 
Sonra da, “Ben gideyim, size birini göndereyim. Eğer, o da imana gelirse, bu beldede iman etmedik kimse kalmaz.” 
deyip oradan ayrıldı; Sa’d b. Muaz ve kavminin yanına vardı. 
Sa’d, “Ne yaptın?” diye sordu. 
Üseyd şöyle dedi: “O iki adama söylenmesi gerekeni söyledim. Vallahi, ben onlarda bir problem görmedim.” 
Sa’d, “Vallahi, sen beni tatmin edici bir malûmat getirmedin.” dedi ve doğruca Mus’ab ile Es’ad’ın yanına gitti. Kızgın bir 
şekilde, “Ey Es’ad! Eğer seninle aramızda akrabalık olmasa, böyle kabilemiz içine soktuğunuz çirkin işlere sabır ve 
tahammül edemezdim.” diye tehdit etti. 
Mus’ab ona da aynı tatlılıkla, “Hele biraz durunuz. Oturup dinleyiniz, anlayınız da beğenirseniz kabul edersiniz, 
beğenmezseniz, biz de size, çirkin gördüğünüz işi tekliften vazgeçeriz.” diye nazikçe cevap verdi. 
Bunun üzerine Sa’d oturdu ve Hz. Mus’ab’ın sözlerini dinlemeye başladı. Mus’ab ona İslâm dininin ne demek oldu- 
ğunu anlattı ve Kur’ân okudu. 
Kur’ân okunurken Sa’d’ın yüzü birdenbire değişiverdi. Simasında iman alametleri belirdi. Hemen, “Siz bu dine girerken 
ne yapıyordunuz?” diye sordu. 
Hz. Mus’ab ona İslâm dininin esas ve âdâbını anlattı. O da şehadet getirerek Müslüman oldu. 
Hz. Mus’ab’ın bu tatlı ve nazik üslûbu ve samimi gayretleriyle Medine’de İslâm’ın girmediği bir ev kalmadı. 
Bu hadiseden elbette günümüz Mus’ablarının alacağı pek çok dersler vardır. 

 
 
3-Fedakârlık ve Diğergâmlık Ne Demektir? 
 

Fedakârlık, insanın nefsi, malı-mülkü, hatta izzet ve onuru rağmına bir kısım şeylerden vazgeçmesi, onları çok daha 
yüce değerlere fedâ etmesi anlamına gelir. Cömertliğin bir üst derecesi olan diğergâmlık ise hiçbir çıkar düşüncesine 
dayanmadan başkalarını düşünme, başkalarının menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutma duygusudur. 
Esasında fedakârlık, sahip olunan şeylerden feda etme hâli, kâinatın hemen her köşesinde, hemen her mahlûk 
tarafından sergilenegelen bir davranıştır. Aslı itibariyle güzel bir hareket olmakla birlikte kullanıldığı yer ve gayesi 
açısından çok farklı neticeler doğurabilir. İdraksiz mahlûkat bunu ya- ratılışları icabı gerçekleştirirken, insandan istenen 
iradesinin hakkını vererek bunu ortaya koymasıdır. 
 

İnanmış insan ise her şeyden evvel kulluğunu sergilerken pek çok fedakârlık yapma durumundadır. Soğuğa sıcağa aldır 
madan, sabahın erken saati veya gecenin ilerleyen zamanı demeden eda edilen namazlar.. yaz-kış demeden aç-susuz 
kalınarak tutulan oruçlar.. malın -canın yongası olması biryana bir kısmı ayrılarak fakirlere dağıtılan zekatlar.. yine sırf O 
emretti mülahazaları içinde Rabbin davetine icabet için can ve maldan fedakârlık yapılarak eda edilen haclar.. bütün bir 
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hayat boyu devam eden emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l münker ki, onun en ileri noktası, iktizası hâlinde hayatı da istihkar 
ederek yapılan harpler.. bu kulluk cümlesinden olup hep fedakârlık gemisiyle yol alacak şeylerdir. 
Ayrıca yüce dinimizin duyurulması adına fert ve toplum olarak insanların imdadına koşma, bu uğurda maddi-manevi 
zevklerden uzak durma da bir fedakârlıktır. 
 

Fedakâr bir insan, sahip olduğu, sevdiği, değer verdiği her şeyi gerektiği durumlarda hiç düşünmeden, seve seve feda 
eder. Hatta kendi çıkarlarından da vazgeçip her türlü zorluk ve sıkıntıya katlanarak din kardeşini kendi nefsine tercih 
eder. Nitekim kendi derdiyle dertlendiği kadar başkasının derdiyle de dertlenemeyenler, hakiki ruh inceliğinden 
mahrum kimselerdir. Bu güzel ahlâk, müminleri iman etmeyen insanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. 
Esasen fedakârlık, inancının gücünden kaynaklanan bir yaşam şeklidir. Fedakârlığı kendisine fıtrat hâline getiren bir hak 
aşığı, etrafında olup biten her meseleye karşı duyarlı olur. “Ateş düştüğü yeri yakar.” düşüncesini bir kenara bırakıp 
“Ateş nereye düşerse düşsün önce beni yakar!” duygu ve düşüncesiyle hareket eder. Böylesi bir insan, dünyanın dört 
bir yanında ezilen, mazlumiyet ve mağduriyet gören, gözyaşı döken, açlık çeken, ihtiyaç sahibi insanlara karşı kendisini 
sorumlu hisseder ve onlara yardım elini uzatır. Onun kitabında vurdumduymazlığa, nemelazımcılığa yer yoktur. 
 

Fedakârlığı En Zirvede Temsil Eden İnsan, Efendimiz’di 
 

Fedakârlık ve diğergamlık tebliğ adamının en mühim hususiyetlerinden birisidir. Baştan fedakârlığı göze almayan/ 
alamayan insanlar, hedeflerine ulaşamazlar. Gerektiği yerde sahip olunan maddi-manevi kıymetlerini bir çırpıda terk 
etmeye hazır olanların neticede varıp zirvelere oturması muhakkaktır. 
Fedakârlığı en zirvede temsil eden en büyük rehber, Efendimiz’dir. O’nun bütün hayatı fedakârlık üzerine örülmüştür. 
Bu yüzdendir ki, insanlığın selameti için maddi ser- vetini, sağlığını, şahsi istek ve arzularını hep onlar için kurban 
etmiştir. Mekke’de dininin temellerini atarken başta kendisi ve sonra da yakın çevresinden başlayarak, dinine gönül 
veren bütün insanlara fedakârlık ruhunu aşılamış, anlatmış ve yaşayarak da göstermiştir. 
 

Meselâ, Hz. Hatice (radıyallâhu anhâ), Nebiler Serveri’nin ilk eşi, dünya ve ahiretin sultanı Hz. Muhammed’e (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) daha isteme sıkıntısını bile yaşatmadan, varını yoğunu inandığı o kudsî ideal uğruna harcamıştır. 
Mekke müşriklerine İslâm’ı anlatmaya yönelik verilen ziyafetlerin tüm masraflarını o karşılamıştır. İslâm öncesi 
Mekke’nin en zenginlerinden biri olan bu şanlı anamız, vefat ettiğinde her hâlde kefen bezi alacak kadar bile imkânı 
kalmamıştı. 
 

Sahabi Efendilerimiz Fedakârlıkta Birbirleriyle Yarışıyorlardı 
 

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) yetiştirdiği sahabe efendilerimiz de fedakârlık ruhunun eşsiz 
örneklerini sergilemişler, arkalarında örnek bir hayat bırakmışlardır. Onlar hayatlarının her karesinde gerektiğinde 
yuvalarını, ailelerini, işlerini, varlıklarını, itibarlarını bir an bile hiç düşünmeden din uğruna fedakârca geride bırakmışlar, 
şahsi menfaatleri yerine, Müslümanların huzur ve güvenliğini temin adına cehd ve gayret göstermişlerdir. 
 

Sahâbe içerisinde bu yönüyle önce çıkmış fedakâr ve diğergam ruhlardan birisi Hz. Ebû Talha el-Ensârî’dir. O, İslâm 
adına yaptığı cömertliği ve fedakârlıklarıyla bilinen sahâbîlerdendir. Fedakâr olduğu kadar yiğit de olan Hz. Ebû Talhâ, 
özellikle Uhud savaşında büyük kahramanlık göstermiş ve Peygamberimizi canı pahasına müdafa etmiştir. Çok iyi ok 
atan bu sahâbî, Uhud’da hem Peygamberimizin önünde kendini siper etmiş hem de aynı anda düşmana ok yağdırmıştı. 
Bunu yaparken de “Yâ Resûlallah! Beni şehid etmeden size hiçbir şey yapamazlar!” demiştir. Allah Resûlü de onu takdir 
etmiş ve “Ebû Talhâ’nın ordu içerisinde bir defa kükremesi, bin kişiden hayırlıdır.” demiştir. 
 

Hz. Ebû Talha Medîne’de ensarın en çok mal sahibi olanı idi. En çok sevdiği mal ise Beyrûhâ adlı, Mescid-i Nebevî’nin 
karşısında bulunan bahçe idi. Resûlullah bu bahçeye gider ve orada bulunan tatlı sudan içerdi. “Sevdiğiniz şeylerden 
(Allah yolunda) harcamadıkça birre (iyiliğe) nail olamazsınız.” (Âl-i İmrân, 92) âyeti nâzil olunca, Ebû Talha Resûlullah’a 
gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü, Allah, ‘Sevdiğiniz şeylerden infakta bulun madıkça iyiliğe (hayra) nail olamazsı 
nız!’ buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi de Beyrûhâ (bahçesi)dir. Burası Allah rızâsı için sadakadır. Ey Allah’ın 
Resûlü, onu Allah’ın rızasına uygun bir cihete tahsis et.” Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Aferin, 
bu kazançlı bir maldır. Senin söylediklerini duydum, ben ise bu malı yakınlarına bırakmanı uygun görüyorum.” Ebû 
Talha “Öyle yaparım ey Allah’ın Resûlü” dedi ve onu akrabaları ile amcaoğulları arasında paylaştırdı.Görüldüğü gibi, bir 
âyetin mesajını dikkate alarak ortaya konan fedakârâne tavır karşısında Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
oldukça memnun olmuştur. 
 

Hz. Ebû Hureyre’nin rivâyetine göre, bir adam Peygamberimize gelerek: Ben açım, der. Allah Resûlü hanımlarından 
birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini ister.  
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O da: Seni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, der. 
Hz. Peygamber bir başka hanımından yiyecek bir şeyler ister. O da aynı cevabı verir. Daha sonra Resûl-i Ekrem’in öteki 
hanımları da: Seni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, diye haber gönderince, 
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selem ashâbına dönerek: 
“Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister?” diye sorar.  
Ensardan biri (Hz Talah): Ben misafir ederim, yâ Resûlallah, diyerek o yoksulu alıp evine götürür.  
Eve varınca hanımına:Resûlulah’ın misafirin ağırlayalım, der. Evde yiyecek bir şey var mı? diye sorar?  
Hanımı: Hayır, sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var,der. 
Sahâbî: Öyleyse çocukları oyala. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince de lambayı söndür. 
Sofrada biz yiyormuş gibi yapalım, der. Sofraya otururlar. Misafir karnını doyurur; onlar da aç yatarlar. 
Sabahleyin o sahâbî Peygamberimizin yanına gider. 
Onu gören Efendimiz şöyle buyurur: “Bu gece misafirinize yaptıklarınızdan Allah Teâlâ memnun oldu.” 
Hadisin bazı rivayetlerinde bu olay üzerine şu âyet-i kerîme nâzil olur: “Kendileri muhtaç olsalar bile, başkasını daha çok 
düşünürler. Kendisini nefsinin cimriliğinden koruyan kimseler kurtulmuştur.” (Haşr, 59/9) 
Bencil olmayan, fedakâr, paylaşmaya açık ve gönlü zengin kimselere toplumun her zaman ihtiyacı vardır. Bu tip 
kimseler, toplumun nazarında yüceltilmeli ve kıymeti bilinmelidir. 
 

Izdırap ve Çile Çekmeden Olmaz  
 

Dine hizmeti hayatının gayesi hâline getiren müminlerin özelliklerinden birisi de ızdırap ve çiledir. Malum olduğu üzere 
peygamberlerin dünyaya gönderiliş gayeleri, hak ve hakikatı tebliğ ve insanları doğru yola irşaddır. Onların bu 
vazifeden ayrı geçirdikleri bir anları bile olmamıştır. İnsanlarla beraberken onları imana uyarmak, yalnızken de bu yüce 
vazifeyi hakkıyla yapabilmek için strateji ve projeler geliştirmek, başarılı olabilmek için Allah’tan yardım istemek, 
insanların Hak’tan uzak durumları karşısında da yine Yüceler Yücesi’ne yönelip onlar namına, onların affedilmeleri için 
yalvarıp yakarmak, bunun ızdırap ve çilesini çekmek her peygamberin hayatında görülen en belirgin işler cümlesinden. 
 
Pek tabii ki Efendimiz’in hâli de böyleydi. O ümmetine çok düşkün ve onlarla çok alâkalı idi. Onların İslâm’a girmeleri 
adına bin bir türlü ızdırap ve çile çekiyordu. O’nun bu durumunu Kur’ân-ı Kerim: “Size kendi aranızdan öyle bir 
Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve 
merhametlidir.” (Tevbe, 9/128) şeklinde ifade buyurur. Evet, Efendimiz dünyada olduğu gibi, ahirette de insanların 
kurtuluşu için çalışacak, onların affa mazhar olabilmeleri için Allah’a niyazda bulunacak, şefaat hakkını kullanıp layık 
olanların mağfirete ermelerine vesile olacaktır. 
 

Günümüzde de bir Müslümanın, Efendimiz gibi diğer Müslümanların durumlarıyla çok alâkadar olması, onların 
İslâmiyet’i öğrenip iki cihan mutluluğuna uyanabilmeleri için dertlenip çalışması, en azından onlar için ızdırapla iki 
büklüm olup dua etmesi, bir peygamber ahlâkıdır. İşte bu yüzden mesuliyet insanı her dertli sine, “Allahümmerham 
ümmete Muhammed - Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e merhamet et!” duasını eskiden beri kendilerine vird 
edinmişlerdir. İfade edilmeye çalıştığımız gibi bu duada Peygamberlerin yüce ufuklarına bakış ve onların yüksek 
düşüncelerini onlarla paylaşma vardır. Bu yüksek ufkun insanları bazen, “Allah’ım, vücudumu o kadar büyüt ki 
cehennemi sadece ben doldurayım. Başkalarına yer kalmasın!” demişler. Bazen de “Ben, insanların imanları için 
dünyamı da ahiretimi de feda ettim. Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem alevleri içerisinde yanmaya 
razıyım...” deme ve o çizgide yaşama fedakârlığını göstermişlerdir. 
 
Evet, hizmet insanının hak ve hakikati anlatacağı muhatapları için dertlenmesi ihmal edilmemesi gereken önemli bir 
meseledir. Allah dostlarından Ebû Ali Dekkak Hazretleri’ni vefatından sonra, rüyada, gözyaşları ve tekrar dünyaya 
dönmek arzusu içerisinde görüp sebebini sorarlar. Şöyle der: 
“Dünyaya tekrar dönmek, adamakıllı giyinip elime asamı almak, hızlı hızlı sokaklardan geçmek ve tokmaklarını 
kırarcasına her evin kapısını çalmak istiyorum! Ve her eve, herkese seslenmek, “Bilseniz, bilseniz kimden geri 
kalmaktasınız.” demek istiyorum.” 
 

 
4- FEDAKÂRLIK  
 

 …Baştan fedakârlığı göze almayan insanlar, asla dâvâ insanı olamazlar. Dâvâ insanı olmayan kimselerin başarılı olmaları 
da söz konusu değildir. Evet, gerektiği yerde mal, gerektiği yerde can, hatta evlad ü iyal, makam, mansıp, şöhret.. vs. 
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gibi çoklarının dilbeste olduğu, gaye-i hayâl bildiği şeyleri, bir çırpıda terketmeye hazır olanlar ve bunların sahip 
çıktıkları dâvâ neticede varıp zirvelere oturması muhakkak ve mukadderdir. 
 

İşte Allah Resûlü (s.a.s) de Mekke'de dâvâsının temellerini atarken başta kendisi ve sonra da yakın çevresinden 
başlayarak, dâvâsına gönül veren bütün insanlara bu fedakârlık ruhunu aşılamış, anlatmış ve yaşayarak da göstermiştir. 
Mesela, Hz. Hatice (r.anha), Nebiler Serveri'nin ilk eşi, dünya ve âhiretin sultanı Hz. Muhammed (s.a.s)'e daha isteme 
sıkıntısını bile yaşatmadan, varını yoğunu inandığı o kudsî dâvâ uğruna harcamıştır. Mekke müşriklerine İslâm'ı 
anlatmaya yönelik verilen ziyafetlerin tüm masraflarını O karşılamıştır.. ve İslâm öncesi Mekke'nin en zenginlerinden 
biri olan bu şanlı kadın, vefat ettiğinde her hâlde kefen bezi alacak kadar bile olsa imkânı kalmamıştı. 
 

Her dâvâ insanı, mâlik olduğu maddî imkânları sarfetmesinin yanında, doğup büyüdüğü çevreyi yine sadece dinini, 
düşüncesini, hürriyetini, insanlığını daha iyi duyup yaşayabilmesi için icabında terk etmesi de, yani onun hicreti de 
fedakârlığın ayrı bir buududur. Bakın, başta Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali (r.anhüm) olmak üzere zengin-fakir, genç-
yaşlı, kadın-erkek.. hemen hepsi hicret etmişlerdir. Ve hicret edip ata yurtlarını, ana yurtlarını terk ederken, bütün mal 
varlıklarını da, Mekke'nin zalim ve cebbar insanlarına bırakmışlar ve ancak yol azığı olabilecek miktarda çok az bir şeyi 
beraberlerinde götürebilmişlerdir. Evet, Muhacirler inandığı, gönül verdiği dâvâlarını tebliğ ve temsil etme için böylesi 
fedakârlığa katlanırken, Medine'de onlara kucak açan, onları bağırlarına basan Ensar da fedakârlığın ayrı bir derinliğiyle 
onlara karşılık vermiştir. Evet, Ensar aynı dine inandıkları Mekkeli kardeşlerini, fakir olmalarına, çiftçilikle geçinmelerine 
rağmen bağırlarına basmış ve onlara fevkalade civanmertçe davranmışlardır. 
 

Günümüzün irşâd ve tebliğ erleri de, hemen her sahada hep bir zirve toplumu sayılan Ashab-ı Kiram tarafından temsil 
edilmiş bu fedakârlık anlayışını hayatlarına tatbikle aynı performansı göstermek zorundadırlar. Aksi hâlde başta da 
ifade ettiğimiz gibi, bu kişilerin tebliğ çalışmalarında başarılı olmaları düşünülemez. 
 

Fedakarlıkta Kemal 
 

Fedakârlık herşeyden evvel, nefsin sefil arzularına karşı koymakla başlar ve topluluğun mutluluğu adına, kendi saadet 
ve hazlarını unutmakla kemale erer.. Devr-i Saâdet sonrasını kana-irine boğan, çilesiz ruhlardı. Daha sonraki devirlerde, 
birbirinden baskın, bütün hoyratlıkların ve azgınlıkların arkasında da, yine hep bu ızdırapsız ruhlar vardı. Bir kere olsun, 
sahib olduğu şeyler uğrunda aç-susuz kalmayan; yurt-yuva adına fedâkârlık göstermeyen, belli bir dönemin zarurî 
sarsıntılarına, sıkıntılarına ma’ruz kalmayan ızdırapsızlar... Zaten hayatını, madde ve konforun levsiyatı içinde geçiren 
böyle ham ruhlardan, hangi fedakârlık beklenebilir ki? Fedakârlık herşeyden evvel, nefsin sefil arzularına karşı 
koymakla başlar ve toplumun mutluluğu adına kendi saâdet ve hazlarını unutmakla kemâle erer. Yoksa, her fedakârlık 
iddiası bir aldatmaca ve toplumun yüzüne savrulmuş koca bir yalandır. 
 

Fedakarlık İçin Kalb, Vicdan ve His Birliği 
 
Biz asrımızı dalaletlerin, helaketlerin, felaketlerin üst üste insanımızın üstüne yüklendiği bir asır olarak tarif ediyoruz. 
Yirminci asrı bana tarif eder misin, yirminci asır getirdiği felaket ve helaketlerle delalet küfür ve küfranla içinde yaşayan 
insanın sırtına yüklendiği, onu iki büklüm ettiği mabudundan uzaklaştırdığı, kafalardan ve gönüllerden Hz. Muhammed 
silindiği (a.s.m.), gönülleri Kuran’a karşı yabancı kıldığı, camisinden cemaatinden dahi Allah’ı uzaklaştırdığı korkunç bir 
asırdır. 
 

Bu kadar felaket ve helaketlerin üstesinden gelebilecek insanın çok fedakar olması lazım. Maddi manevi her şeyi aşmış 
olması lazım. Derin bir kulluk şuuru içinde insanımızın dertlerine bir hekim olarak şefkatli bir tabip olarak eğilmesi 
lazım. Bu denli fedakarlık lazım ki beli bükülmüş insanımızın belini doğrultmaya muktedir olalım. Bu büyük dava, bu 
büyük hizmet ve vazife bu büyük hizmeti idrak eden insanlardan şuurla beraber feragat ve fedakarlık istemektedir.  
 

Bir vapur bütün ihtişamıyla karaya oturmuştur. Bunun yeniden yüzdürülmesi, yeniden bunun yelken açması, yeniden 
açık denizlere doğru açılması, yeniden şehbal açıp afakı alemde arzı didar etmesi, büyük gayret, büyük himmet ve 
büyük fedakarlık istemektedir. Bina yıkılmış enkaz haline gelmiştir. Bunu direklerle kaldırabilecek misiniz. Sağdan 
soldan vurduğunuz payandalar bunu ikame edebilecek mi. Ne yapacaksanız yapacaksınız bu binayı ikame edeceksiniz, 
edecekseniz ki enkazı fareleri dahi barındırmaz hale gelen bu bina yirminci asrın insanı tarafından kaldırılması iktiza 
etmektedir. Yirminci asrın insanı bu binayı kaldırıp ikame etmezse sahabe ruh ve şuuru içinde bu vazifeye el uzatmaz ve 
omuz vermezse daha asırlarca insanımız sefalet çeker kıvrım kıvrım kıvranacaktır.  
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Her dava kendi kameti kıymetine göre himmet ister. Her dava ciddi fedakarlık ister. O davanın istediği fedakarlık o 
davanın ihtişamına ve azametine göre olacaktır. Yirminci asırda büyük bir dava var ortada. Bu dava Allah davası, Allah 
davasının ikame edilmesi keyfiyetidir. Yeryüzünde sahipsiz kalan Kuran’a sahip çıkılma davasıdır. Cemaatsız kalan, 
ümmetsiz kalan Hz. Muhammed(a.s.m.)’ın etrafında toplanma davasıdır. Dava ihtişamı kadar gayret ve himmet 
istemektedir. Sizin fedakarlıklarınız normal devirlerdeki fedakarlık çizgisinde cereyan ederse sizden beklenen hizmeti 
vermiş sayılmayacaksınız. Siz normalin çok üstünde ancak sahabenin meydana getirdiği, ancak sahabede görebildiğiniz 
fedakarlığı ika ettiğiniz zaman, meydana getirdiğiniz zaman içinde bulunduğunuz asra göre bir hizmet etmiş olacaksınız.  
 

Kuran yeryüzünde sahipsiz ve cemaatsizdir. Böyle bir durumda bir beyin yapıcısı büyük bir mütefekkir yeryüzünde 
Kuran’ı cemaatsiz görürsem cenneti dahi istemem orası da bana zindan olur. Yirmi beş milyon milletimin imanını 
selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım derken milletin derdini ve ızdırabını terennüm 
etmektedir. Senin iç ızdıraplarına içten yıkılışına tercüman olmaya çalışmaktadır. Bu derdi omsuzumuzdan atma 
gayretine gelince ciddi fedakarlıklar, ciddi hasbilikler, ciddi feragatler istemektedir.  
 

…Bir yerde mümin kendi rahatını ve rehavetini terk etmesi gerektiği yerde onu terk etmezse şayet kendisinden 
beklenen vazifeyi eda etmiş olmayacaktır. Bir yerde mümin maddi manevi huzurunu terk etmesi gerektiği yerde terk 
etmezse kendinden beklenen vazifeyi eda etmemiş olacaktır. Dikkat buyurun, kafirler bizim elimizden her şeyi alırken 
aynı zamanda onları istirdar edebilme gücünü de elimizden aldılar. Dirayet ve kiyasetini de elimizden aldılar. Biz 
yeniden belimizi doğrutmaya çalışırken onların sırtımıza yüklediği rahat ve rehavet bizi iki büklüm tutuyor.  
 

Bizi aşıladıkları sıcak döşeklerde yatmalar, günde üç defa yemek yemeler, gece ibadet-ü taatı terk etmeler, Kuran’ı 
muczül beyanı anlamayı bir tarafa bırakmalar, sünneti seniyeyi yaşamayı bir tarafa bırakmalar bize aşılanmış öyle 
felaketlerdir ki dini mübini islama hizmet dediğimiz zaman bu meseleler ağırlığıyla üzerimize yüklenince biz dini mübini 
islama hizmetten vaz geçiyoruz. Kafir, dini ve dinin ruhunu elimizden alırken bir gün onu ihya edecek ve ikame edecek 
gücü de beraber aldı. Bizi laçka bir topluluk haline getirdi. Aşksız vecdsiz, gecesiz ve gündüzsüz bir topluluk haline 
getirdi. Rabbiyle münasebete geçmeyen bir topluluk haline getirdi.  
 

Dini islam ortadadır ve fedakarlık istemektedir. Dini mübini islam her devirde istediği fedakarlığı bizden de istemek 
tedir. Bize gelince, bizi arkadan ittirmek lazım gelen müslüman olmak için veyahutta önden çektirmek lazım gelen  
hangimizin hayatında böyle bir teessür bir ızdırap vardır. Hangimizin hayatında ibadet-ü taatta ki bir eksikliğinin ifadesi 
olarak günlerce yemekten içmekten iştahın kaçması vardır.  
 

Fedakar Örnek Bir Gönül  (Lahmacuncu Fethi Abi) 
Elinde lahmacun arabası lahmacun satan birisi var. İki sene evvel bana geliyor diyor ki, “hocam siz talebelere yer arıyor, 
onları barındırmak için alaka gösteriyorsunuz. Ben şu arabacığımla lahmacun sata sata iki kulübecik yaptım. Bu iki 
kulübecikten bir tanesi bana yeter. Kabul buyurursanız ikincisini talebeler kalsın diye vermek istiyorum. Birisi bana 
yeter” diyor. Ben Rabbimin rızası istikametinde samimi olarak getirilen bu teklife hayır demedim. Olur dedim.Hayra aç 
olan bu insan bununla doymadı. Aradan altı ay yedi ay geçti. Dedi ki, “hocam evimin kapısının önünde bir bahçe var ya 
ben bu bahçeyi yurt yapıp yüz talebeyi barındırmak istiyorum.”  
 

Ben evvela şaşkın şaşkın sokaklarda küçük el arabasıyla lahmacun satan bu adamın yüzüne baktım. Bu işi nasıl 
yapacaksın. Hocam Allah’ın lütfuyla bu arabayla ben bu işi yaparım dedi.Ve ondan sonra, hilaf olmasın, her ay yapan 
arkadaşlara sen kendi ellerinle ver ne olur. Elli bin lira kazanırsa kırk beş bin lirasını getirir. Beşi bana yeter hocam der. 
Kırk beş bin lirasını hizmete verelim. Kırk bin lira kazanırsa otuz beş bin getirir. Hiç otuz beş bin getirdiğine şahit 
olmadım. Aradan sekiz ay dokuz ay geçti o yurdu yaptı. Şimdi boyasını yaptırıyor ve camlarını taktırıyor. İşi bitirdi, ferih 
ve fahur keyfi yerinde. Üç beş hafta yanımda kalan bir arkadaşa gelip diyor ki, kardeş diyor hocama söyle sen acaba 
giyip kullandığı eski ayakkabılardan var mı. Ayağımda hiç ayakkabı kalmadı verse de giysem diyor.  
 

Anlıyor musunuz mümini. Anlıyor musunuz hakka gönül vermişi. Ve bunların sayısı bu gün binleri çoktan aşmıştır. Ben 
yüz defa fabrika tapusu geriye çevirdiğim insanların sayısı yüzün çok üstüne ulaşmıştır. Yeniden bir sahabe devri 
başlıyor. Yeniden malını ve canını feda etme devri başlıyor. Yeniden Hz. Muhammed’e ait ocaklar tütmeye başlıyor. Ve 
yeniden bu bütün olup biten şeyler arasında Rabbimizin bize teveccühünü duyuyor ve müşahede ediyor gibiyiz. Ve 
saflarımızın arasında bizi istikamete çağıran ve davet eden Hz. Muhammed(a.s.m.)’ın mübarek kokusunu duyuyor 
gibiyiz. Muhammedilik zuhur ettiği nispette aramızda bulunur. Gönül yuvalarımız onun için hazır olduğu nispette 
aramızda bulunur. Davranışlarımız onu hoşnut ettiği nispette aramızda bulunur. Ve Hz. Muhammed (a.s.m.)’ı aramızda 
hissediyor gibi bir hava duyuyoruz. 
Evet buğün bizdende beklenen fedakarlık bu boyutta kendi çapımıza göre yapmalıyız kaçmamalıyız. 
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