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A. ÜSTAD ve HOCAEFENDİ (Nisan) 

 
 

1.Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri  
 

Ailesi Hakkında 
 
Said Nursi 1878 yılında Bitlis’de Nurs Köyü’nde dünyaya gelir. Nurs, küçük ve şehir merkezine uzak bir köydür. Ancak 
burada eskiden beri canlı bir ilim1 geleneği vardır. Aileler, çocuklarının medresede eğitim almalarına önem verirler. 
Said’in ailesi de ilme önem veren ve İslâmî hassasiyetleri kuvvetli olan insanlardır. Onların hassasiyetleri etraftaki 
köylerde dahi meşhur olmuştur. Said’in ilk hocası, onun meziyetlerine (güzel özelliklerine) hayran olur. Bu çocuğu 
yetiştiren aileyi tanımak için diğer talebelerini de yanına alarak Nurs’a gelir. Said’in evine varırlar. Bir süre sonra 
Said’in babası tarladan döner; ancak ineklerinin ağzı bir örtüyle kapatılmıştır. Bunun üzerine Said’in hocası:  
– Bu hayvanların ağzını neden bu şekilde bağladınız, diye sorar.  
Babasi Mirza Efendi şu cevabı verir:  
– Efendim, bizim tarla biraz uzaktır. Yolda gidip gelirken birçok kimsenin tarlasından geçiyorum. Eğer bu hayvanların 
ağzı bağlı olmazsa, yabancıların ürünlerinden yeme ihtimalleri var. Ekmeğimize haram lokma karışmaması için böyle 
yapıyorum.  
 
Said’in babasının doğruluğuna ve hassasiyetine hayran kalan Hoca, Said’i yetiştiren annesine, çocuğuna bu kadar 
güzel bir terbiyeyi nasıl verdiğini sorar. Annesi Nuriye Hanım şu cevabı verir:  
– Ben Said’e hamile kalınca abdestsiz yere basmadım. Said dünyaya gelince de bir gün olsun onu abdestsiz 
emzirmedim. Teheccüt namazımıda (özel durumlar hariç) hiç kaçırmadım. 
 
Ağrı’daki Medrese2 Eğitimi: 
 
Said Ağrı’ya gider ve oradaki bir medresede tahsiline3 devam eder. Bu medresede de zekâsının parlaklığıyla, 
hafızasının gücüyle herkesin önüne geçer ve kendinden büyük talebelerin bir yılda gördüğü dersi bir iki ayda bitirerek 
büyük takdir toplar. Harika zekasıyla en zor kitaplardan 200 sayfayı bir gün de gün içerisinde okuyup eksiksiz 
anlatabiliyordu. Genç Said, sadece ilimle meşgul olmamakta, manevî yaşantısına da büyük önem vermektedir. 
Yedikleri konusunda çok hassastır. Fazla yemek yemenin zihnini yavaşlatıp onu ilim öğrenmekten alıkoymasından 
endişe eder ve çok az yemek yer. Diğer insanların yıllar boyunca ancak kat edebildiği ilmî mesafeyi kısa zamanda kat 
ederek ‘Molla’4 unvanını alır.  
 
Bediüzzaman Unvanını 5 Alması 
 
Ağrı’da üç ay ilim tahsil ettikten sonra, önce Bitlis’e, ardından Şirvan’a geçer. Bir süre Şirvan’da kalıp buradaki 
âlimlerle görüştükten sonra Siirt’e gider. Burada Molla Fethullah’ın medresesine devam eder. Molla Fethullah, genç 
yaşına rağmen Molla Said’in bu kadar çok kitap okumasına şaşırır ve onun hafızasının6 gücünü ölçmek için küçük bir 
imtihan yapar. Bir kitap açarak rasgele bir sayfasını okur ve:  
– Okuduğum bu sayfayı şimdi sen ezbere oku bakayım, der.  
Molla Said, hatasız bir şekilde sayfayı ezberden okuyunca Molla Fethullah onun hafızasının kuvvetine hayran olur. 
Hem bu yaşta bu kadar çok ilim öğrenmiş olmasından hem de ahlâkının güzelliğinden dolayı şaşkınlığını ve 
hayranlığını dile getirerek ona, ‘zamanın en güzeli, en harikası’ manalarına gelen Bediüzzaman unvanını verir. Bu, 
hayatı boyunca Molla Said’in unvanı olur ve onu herkes Bediüzzaman Said Nursî olarak çağırmaya başlar. 
 
 

                                                      
1 İlim: (Wissen) 
2 Medrese: Ders görülen yer. Ders okutulan yer. İslâmi ilimleri okuyan talebelerin yatıp kalktıkları ve tahsil 

için çalıştıkları vakıf odalarının bulunduğu binâ. (eine Schule, in der Islamwissenschaften unterrichtet wird) 

3 Tahsil: öğrenim (Ausbildung) 
4 Molla: Eskiden  büyük alimlere verilen isim (ein Ehrentitel eines islamischen Rechts- und Religionsgelehrten) 
5 Unvan: rütbe, makam veya mevkisini gösteren ad (Titel) 
6 Hafıza: Bellek (Gedächtnis) 



Jandarma Nezaretinde Sürgün7: 
 

Bediüzzaman, Mardin’de siyasî gerekçelerle tutuklanır ve hem elleri hem ayakları zincirlenir. At sırtında Bitlis’e 
sürgüne götürülmektedir. Bediüzzaman, el ve ayakları zincirli bir şekilde iki jandarma nezaretinde götürülürken 
Ahmedî Köyü yakınlarında namaz vakti girer. Bediüzzaman, jandarmalardan:  
– Namazımı kılmam için zincirleri çözer misiniz, diye ricada bulunur. Ancak jandarmalar, kaçacağı korkusuyla zincirleri 
çözmezler. Jandarmalar kabul etmeyince Bediüzzaman “Bismillah“ der ve kelepçeleri8 açarak önlerine atar. Bunun 
üzerine askerlerin şaşkın bakışları arasında zincirleri çıkartarak attan iner. Yakındaki dereden abdest alır ve namazını 
kılar. Ondaki olağanüstü hâllerin farkına varan jandarmalar:  
– Biz, şimdiye kadar muhafızlarınız9 idik. Bundan sonra hizmetçileriniziz, derler.  
Jandarmaların bu teklifine Bediüzzaman, onların vazifelerini yapmaları gerektiği yönünde cevap verir.  
 

I. Dünya Savaşı: 
 

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşa girmesiyle Bediüzzaman için cephe10 
günleri başlar. Çatışmaların en çetinlerinden biri Bitlis’te gerçekleşir. Bediüzzaman, askeriyle birlikte Bitlis’in 
korunmasında görev alır. Bu esnada Muş’un işgal edilmek üzere olduğu ve oradaki askerlerin otuz kadar top 
kurtardığı haberi Bitlis’e gelir. Vali, bu otuz topun Bitlis’e getirilmesiyle şehrin bir süre daha savunulabileceğini 
belirtir. Bu topları getirmek zor ama çok önemli bir görevdir. Bediüzzaman, bu tehlikeli göreve talip olarak:  
– Öyleyse ben, ya ölürüm ya da o topları getiririm, der.  
Üç yüz talebesiyle yola çıkan Bediüzzaman, yolda Ruslarla çatışmaya girer. Çok kanlı çatışmalar gerçekleşir. 
Çatışmalar, bir haftadan fazla sürer. Yanındaki talebeleri henüz 16–17 yaşlarında olmalarına rağmen Bediüzzaman, 
korkusuzca düşmana saldırır. Yanında savaşanlardan biri, onun bu korkusuz tavrını görünce:  
– Bu mermiler, sana neden tesir etmiyor, diye sorar. Bunun üzerine Bediüzzaman: 
– Allah insanı muhafaza ederse, top mermisi de insanı öldürmez, cevabını verir. Uzun süren çatışmalarda otuz üç saat 
soğuk havada suyun içinde saklanmak zorunda kalırlar. Bir olayda Bediüzzaman’ın ayağı kırılır ve sonunda Ruslara, 
birkaç talebesiyle birlikte, esir11 düşer. Ruslar, kırık ayağına dokunduğunda hiçbir acıma hissi göstermez. Rus 
komutanlara karşı korkusuzca ve âdeta onların komutanıymış gibi davranır. Bu tavırları, bir esir olmasına rağmen, 
Rusların Bediüzzaman’a büyük saygı duymasına vesile olur. 
 

Fen İlimlerine12 Hakimiyeti: 
 

İki senelik Bitlis döneminden sonra Bediüzzaman, Vanlı Hasan Paşa’nın daveti üzerine 1896 yılında Van’a gider. Van, 
onun hayatında önemli bir yer tutar. Kısa bir süre sonra, şehre Tahir Paşa adında devlet yönetiminde tecrübeli ve 
ilme önem veren bir vali atanır. Tahir Paşa’nın ısrarı üzerine Bediüzzaman onun konağında kalmaya başlar. Tahir 
Paşa’nın hem dinî ilimlerle hem de fen ilimleriyle ilgili kitapların bulunduğu çok geniş bir kütüphanesi vardır. 
Bediüzzaman, bu kütüphanede bulunan bütün kitapları inceler, birçoğunu ezberler. Tarih, coğrafya, matematik, 
jeoloji, fizik, kimya, astronomi, felsefe gibi ilimlerin esaslarını öğrenir ve bu ilimleri uzmanları kadar tamamen vakıf 
oldur. 
Bir gün o zamanki lisede coğrafya dersi veren bir öğretmenle coğrafya ile ilgili bir konuda tartışmaya girişir. Tartışma 
uzayınca tartışmaya ertesi gün devam etmeye karar verirler. Bediüzzaman, o akşam büyük bir coğrafya kitabını 
baştan sona ezberleyerek bu konudaki ilmini daha da ilerletir. Ertesi gün tartışmaya devam ettiklerinde, coğrafya 
öğretmeni mağlubiyetini kabul eder. Bediüzzaman’ın ilmi ve hafızası karşısında ise büyük bir şaşkınlık duyarak 
yeryüzünde böylesi bir insanın bulunamayacağını söyler. Bu dönemde fen ilimleriyle o derece uğraşır ki 
matematikteki denklemler üzerine bir kitap yazacak kadar ileri noktaya varır.  
 
 

Üstadın Ahlakı 
 

Bitlis Valisi Ömer Paşa’nın eşi vefat etmiştir. Vali altı kızıyla beraber büyük bir konakta kalmaktadır. Bediüzzaman da 
bu konağın bir odasında bütün zamanını ilim öğrenmek için harcamaktadır. Bir gün valinin kızlarından biri, 
Bediüzzaman’ın odasını temizlemek için içeri girmek ister; ancak Bediüzzaman büyük bir kızgınlıkla kapıyı kızın 

                                                      
7 Sürgün: (verbannen, aus einem Ort schicken und zwingen, dort zu bleiben) 
8 Kelepçe: (Handschelle) 
9 Muhafız: (Wächter) 
10 Cephe: (Vorderseite, an der Front) 
11 Esir: (Häftling) 
12 Fen ilimleri: (Wissenschaften, Naturwissenschaften) 



yüzüne kapatır. Kız, çok şaşırdığından kardeşlerine bu olaydan bahseder. Olay yayılınca, Bediüzzaman’ı çekemeyen 
biri hemen valiye giderek:  
– Said’i evinizde yalnız bırakıyorsunuz. Kızlarınız, gençler ve evli değiller. Hanımınız da yok. Said ise genç bir 
delikanlıdır. Bunu nasıl uygun görüyorsunuz, diyerek valinin zihninde şüpheler uyandırmaya, Bediüzzaman’ı 
karalamaya çalışır.  
Vali Ömer Paşa, bu sözler üzerine hemen eve gider. Eve girer girmez, kızının çok üzgün olduğunu görür. Kızına neden 
bu kadar üzgün olduğunu sorunca; kızı, Bediüzzaman’ı babasına şu cümlelerle şikâyet eder:  
– Baba! Bu odaya bıraktığınız Said delidir. Bizi azarlıyor, odasına bırakmıyor. Kızının bu cümleleriyle Bediüzzaman’ın 
yüksek ahlâkını bir daha tasdik eden vali, ondan şüphelendiğinden dolayı büyük bir vicdan azabı duyar. Bediüzzaman, 
bu dönemiyle ilgili şunları söylemekte:  Yirmi yaşlarında iken, Bitlis’te merhum Ömer Paşa’nın evinde, onun ısrarı ve 
ilme verdiği öneme binaen kaldım. Onun, üçü küçük üçü büyük altı kızı vardı. Ben bu üç büyük kızı, iki sene aynı evde 
kaldığımız hâlde birbirinden ayırt edemiyordum. Onlara dikkatli bir şekilde hiç bakmadım. Hatta bir âlim yanıma 
misafir gelmişti. Birkaç gün misafir kaldı. Onları iki günde birbirinden ayırt etti. Bana sordular: “Neden bakmıyorsun?” 
Ben de “İlmin izzetini (üstünlüğünü, kıymetini) korumak, beni baktırmıyor.” cevabını verdim.  
 

2- Üstad Bediüzzaman Hakkında ... 
 

-Medresede bir gece Hocalarının büyük talebelere, Bediüzzamanın da içinde bulunduğu bir grubu göstererek 
“Bunlardan biri dini yeniden canlandıracak ama hangisi olduğunu bilmiyorum” dediğini... 
 

-Çok küçük yaşlardan itibaren zekat, sadaka almadığını ve minnet altına girmediğini... 
 

-Bir gece rüyasında Efendimizi gördüğünü ve Efendimizin ona “Kuran-ı çağa göre açıkla ve insanlara anlat” dediğini... 
 

-Medrese kurallarına göre 20 senede ancak bitebilen kitapları 3 ayda bitirebildiğini... 
 

-23 yaşındayken Bitlis valisi Ömer Paşanın konağında 2 sene kalan Bediüzzamanın Valinin 6 kızına bakmayacak kadar 
kuvvetli bir imana sahip olduğunu... 
 

-Matematiğe dair bir kitap yazdığını ve 27.dereceden denklem çözümleri yapabildiğini... 
 

-Bu sıralarda üstün dehasından dolayı “Bediüzzaman” yani Zamanın eşsizi lakabını aldığını... 
 

-Bediüzzamanın ezberlediği 80-90 kitabı 3 ayda bir defa ezberden tekrar ettiğini... 
 

-İngiliz Avam Kamarasında onların elindeki Kuran-ı alarak yenebiliriz denmesi üzerine “Kur’anın sönmez ve 
söndürülemez bir nur olduğunu ben Dünyaya göstereceğim ve isbat edeceğim” dediği bu sırada 18 yaşında 
olduğunu... 
-Kendisini çekemeyenlerin Ona deli damgası vurmak için gönderdikleri doktorun “Eğer Bediüzzamanda zerre kadar 
delilik varsa, Dünyada akıllı insan yoktur” dediğini... 
 

-Yahudilerin İstanbul temsilcisi Karosso ile görüştüğünü ve Karosso’nun konuşmayı yarıda keserek “Eğer yanında 
biraz daha kalırsam beni de müslüman edecekti” dediğini... 
 

-İstanbul Kağıthane semtinde 2 arkadaşıyla yaptığı kayık gezintisinde çevrede yüzlerce bayan olmasına rağmen bir 
kez olsun bakmadığını ve sebebini soranlara “Lüzumsuz, geçici zevklerin akıbeti elemler, teessüfler olmasından, 
istemiyorum” dediğini... 
 

-1922 yılında Ankara’ya geldiğini ve Millet Meclisinin kendisini resmi tören ile karşıladığını... 
-Mecliste yaptığı konuşmadan sonra 60 milletvekilinin Namaza başladığını. Ankara’da Mustafa Kemal ile 
görüştüğünü... 
 

-Gençliğinde 10 sene kaldığı İstanbul’da bir defa olsun kadına bakmadığını... 
 

-Talebelerinin anlattığına göre her gece mutlaka Teheccüde kalktığını ve her gece 4-5 saat dua ettiğini... 
 

-1926 yılında başlayan ve 25 sene süren çileli hayatın Risale-i Nuru telif etmesi ile bereketlendiğini... 
 

-Barla’da kaldığı 8.5 sene zarfında Risale-i Nurun dörtte üçünü telif ettiğini... 
 

-Üstadımızın ilk yazdığı Risale “Haşir Risalesi” denilen 10. Söz olduğunu... İçinde üç yüz kadar mucizenin ve bir o kadar 
da ismin geçtiği Peygamberimizin mucizelerini anlatan 19. Mektub’u telif ederken Üstadımızın yanında hiçbir kitap 
olmadığını ve bu özelliğin tüm Risaleler yazılırken de geçerli olduğunu... 
-Üstadımızın 19 defa din düşmanları tarafından zehirlendiğini ve bir defasında çok şiddetli bir zehir etkisi ile 1 hafta 
aç ve susuz ve halsiz bir şekilde hastalandığını fakat bu durumda iken bile bir defa dahi bile namazını terk 
etmediğini... 
 

-Üstadımızın hapishanede kaldığı zaman beraberinde en azılı katillerin ve canilerin bile namaza başladıklarını... 
 



-Kendisini defalarca hapseden ve defalarca zehirleyip eza ve cefa veren insanlara hakkını helal edecek kadar alicenap 
olduğunu... 
 

-Üstadımızın Mektubat’da “Rıza-i küfür, küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür” dediğini... 
 

-Günde 1.5 - 2 saat uyuduğunu ve gece ibadet ettiğini... 
 

-Üstad hazretlerinin “Tembellik, hastalık, yorgunluk ve havalecilik nefsin desisesidir” dediğini ve bu huyları hiç 
sevmediğini... 
-Üstadımızın Risale-i Nuru ilk telifi zamanında “Eğer mümkün olsaydı, Risale-i Nur’un bir sayfasının yazılması için 10 
altın verecektim” dediğini... 
 

-Bir gün Üstadımız Barla’dan geçerken “Bu zamanda neye ihtiyaç varsa Risale-i Nurda mutlaka ona cevap bulacaktır” 
dediğini... 
 

-Nur üstadımızın “Biz Risale-i Nur okuyarak iman tazeliyoruz” dediğini... 
 

-Üstadımızın odasında karyolanın yanında 4 metre uzunluğunda 1 metre eninde dua şeceresi olduğunu ve her gece 
onlara dua ettiğini... 
 

-Üstad Hazretlerinin Emir dağına 3 km kalsa bile namaz vakti gelince arabayı durdurup hemen evvel vaktinde namazı 
eda ettiğini.... 
-23 Mart 1960 Çarşamba günü, İslam Dünyasında bin ayda daha hayırlı olan Kadir gecesinin idrak edildiği gece, 
Bediüzzamanın Urfa’da İpek Palas Oteli’nin 27 numaralı odasında Rahmeti Rahmana kavuştuğunu... 
 

Biliyormuydunuz? 
 

İslamiyet’e adanmış, her türlü eziyet ve zulüm altında imanın izzeti ile yaşanmış 83 yıllık bir ömrün sonu... Bir otel 
odasında... Evsiz barksız... Geriye dünya namına hiçbir varlık ve mal bırakmadan... Rahat yüzü görmeden... Ama her 
an Allah (cc) ile Resulullah (sav) ile ve onların sevdikleri ile birlikte...İman hizmeti yolunda her türlü hapis, sürgün ve 
işkencelere katlanarak karanlığı dağıtan Bediüzzaman Said Nursi bizlere yüreğimizi ısıtan bir müjde bırakıp gitti: 
 

“ÜMİTVAR OLUNUZ, ŞU İSTİKBAL İNKİLABATI İÇİNDE EN YÜKSEK GÜR SADA, İSLAMIN SADASI OLACAKTIR...” 
 
 

3- Fethullah Gülen Hocaefendi 
 

Peygamber Soyundan Gelen Aile ve Yetişdiği Aile Ortamı 
 

Hocaefendi, 1938 yılında doğdu. Hocaefendi'nin anne tarafından dedesi ve Peygamberimizin soyundan gelen Seyid 
Ahmet de çok temiz ve iyi huylu bir insandı: dini o kadar içten yaşıyordu ki, hayatını bir ruhban13 gibi geçirmeye karar 
vermişti. Ölünceye kadar uzlette kalmak arzusu duyuyordu. Bu düşüncelerini hocasına açmıştı. Hocası Ahmet Taği, 
Seyid Ahmed'e şöyle demişti: -Evladım, sen evleneceksin. Çünkü senin neslinden salih bir insan gelecek ve çok hayırlı 

işler yapacak. Babaannesi bütün ömrünü samimi bir Müslüman olarak geçiren ve "Allah!" kelamını her 
duyuşunda göz yaşları dinmeyen Munise Hanım'ın, Hocaefendi üzerindeki tesiri çok büyük oldu. 
 
“Babam dikkatli yaşardı. Namazlarına çok itina ederdi. Onun da gözü yaşlıydı. Vaktini zayi ettiğini hatırlamıyorum. 
Tarladan eve geldiğinde, yemek hazırlanıncaya kadar, ayağından çarığını bile çıkartmadan hemen bir kitap açar ve 
okurdu. Kitap okumaktan zevk alırdı. Yola gidip gelirken dahi ağzı boş durmaz, ya Kuran okur ya da yeni ezberlediği 
bir şiiri tekrar ederdi. Babamdaki sahabe hayranlığı bana da geçmişti. Onların hayatını ezberlemiştim. Sürekli sahabe 
hayatlarından kesitler anlatırdı bendede cok ciddi hayranlık uyarmışlardı sahabe efendilerimiz. İneklerimizi, 
koyunlarımızı gütme bana düşüyordu. Onları ovaya götürüp getiriken yanıma sahabe kitapları alır okuyarak gider 
gelirdim. Boş vakitlerimi kitap okuyarak değerlendirirdim. Nasıl öğrendim bilmiyorum, ama kendimi bildim bileli 
Osmanlıca'yı iyi okurum. Babama ait ne kadar Osmanlıca eser varsa bu sırada okudum. İlk Arapça hocam babamdı. 
Bana 'emsile' ve 'bina'dan (Arapça öğrenmek için gerekli alet ilimler) bir miktar okuttu. Daha sonra bazılarının 
tavsiyesiyle beni hafızlığa başlattı. Ev işlerinden, hayvan gütmekten vakit bulabildikçe ezber yapıyordum. Buna 
rağmen, iyi çalıştığım günler yarım cüz (10 sayfa) kadar ezberleyebiliyordum. O sene kış aylarında hıfzımı 
tamamladım”.  
 
Hocaefendi, biricik validesinin14 üzerindeki hakkı ve tesirlerini de şöyle anlatıyor:  

                                                      
13 Ruhban: Hiristiyanlarda genelde mastırda yaşayan evlenmemiş papaz (Priester) 
14 Valide: Anne (Mutter) 



“Benim ilk Kuran hocam validemdir. Kendi anlattığına göre bana dört yaşımda Kuran okumayı öğretmiş. Kuran'ı yine 
onun söylediğine göre bir ay içinde hatmetmişim. Ben, hatmettiğimi (baştan sona okumak) hatırlamıyorum. Fakat 
benim Kuran'ı hatmetmem üzerine bütün köylüye yemek verdiler. Birisi de bana, "Senin düğünün oluyor" dedi. 
Utandım, ağladım. 1940'ların şartlarında açıktan Kuran okumak zordu. Annem beni gece yarısı uykudan uyandırır ve 
bana Kuran öğretirmiş. Zaten köyümüzün bütün kadınlarına ve kızlarına Kuran'ı validem öğretmişti. O günden 
hatırımda kalan sadece bunlar var”. 
 
Hocaefendi bir gün yatsı namazını kılmadan yatmıştı. Annesi bu durumdan çok rahatsız oldu ve Hocaefendi’ye: 
"Namazını kıl da öyle yat" dedi. Hocaefendi o gün çok yorulmuştu. O ana kadar da namazını kılmadan asla 
yatmamıştı. Yorgunluk ve annesinin merhametine dayanarak; "Ana yorgunum, gece kalkıp kılarım, dedi. Annesi 
bütün gün çalışmış çabalamıştı. O da çok yorgundu. Oğlunun gece uyanamayacağını düşünüp endişelenerek; "Bak, 
ben de yorgunum. Seni kaldıramam. Kıl namazını, öyle yat, dedi. Hocaefendi oralı olmadı. Refia Hanım bu sefer; "Eğer 
namaz kılmadan yatarsan sabah kalktığımda senin cenazeni göreyim" dedi. Hocaefendi bu sözler üzerine kalktı ve 
namazını kılıp yattı“. 
 
 
HE nin Hayatından Kesitler 
 

İlkokulda, din konusunda lakayt olan bir öğretmen vardı. Hocaefendi’nin teneffüslerde namaz kılmasını 
hazmedemezdi. Ancak o yine bir sıranın üstüne çıkar ve namazını kılardı. O öğretmen Hocaefendi’nin adını "molla" 
koymuştu. Sebep namaz kılmasıydı. Dört yaşlarında başladığı namazını öğretmeninin alaylarına rağmen hiç 
bırakmadı. İlkokul'u iki buçuk yıl kadar okuduktan sonra bıraktı.  
 
Hocaefendi, hıfzını tamamladığında 14 yaşındaydı ve ilk defa ev işlerinden muaf tutulmuştu. Çünkü Babası, 
Hasankale'ye gidip Hacı Sıdkı Efendi'den "talim' ve "tecvid' (Kuran-ı Kerim'i güzel öğrenme ve kaidelerine, usulüne 
göre okuma ilmi) dersleri okumasına karar vermişti. Hocaefendi’nin Hasankale'de kalacak yeri yoktu. Her gün sabah 
Alvar Köyü'nden yola çıktı, 8-9 kilometre yürüdü ve Hacı Sıdkı Efendi'nin ders halkasında yerini aldı. Her akşam aynı 
yolu tekrar yaya yürüdü. 
 
Hocaefendi ilk vaazını 14 yaşında verdi. Alvar Köyü eşrafından Kâzım Efendi de o gün camiye ilk gelenlerden biriydi. 
Tuhaf bir hâli vardı. Hocaefendi’ye insanı şaşırtan bir şekilde bakıyordu. Biraz sonra cami dolmaya başladı. Kâzım 
Efendi, birden ayağa kalktı. Elinde bir sarık vardı. Babasının vaaza başlamasını bekleyen Hocaefendi’ye doğru yürüdü. 
Kâzım Efendi, elindeki sarığı Hocaefendi’nin başına yerleştirdi. O'nu kolundan tutarak kürsüye davet etti... 
Hocaefendi donup kaldı. Babasının da içlerinde bulunduğu, doğumunu, bebekliğini, emeklemesini, yürümesini bilen, 
dini bütün bir cemaate karşı nasıl konuşacaktı? Kâzım Efendi, bu sorularla ve Hocaefendi’nin heyecanıyla 
ilgilenmiyordu. Onu kolunu tuttu, sürüklercesine götürdü ve kucaklayıp kürsüye oturttu. Cemaat 14 yaşındaki bu 
çocuğun vaazıyla coşmuştu. 

 
Hocaefendinin Risale-i Nur’la Tanışması ve Üstadı Duyması 
 

Hocaefendi’nin o Ramazan Erzurum dışında Tokat Artova'daydı. Caminin avlusunda sohbet ediyorlardı. Başında fötr 
şapkası olan bir zat, söz Türkiye'nin istikbali15 konusuna gelince dedi ki: “Türkiye bu bölgenin lideri olabilecek 
durumda. Gençler Saidi Nursi'nin etrafında kümeleniyor. Müslümanların makus talihi değişecek!” Bizim aradıklarımız 
bundaymış. Hocaefendi bu sözler karşısında hayret gösterdi. Fötr şapkalı adam, bugüne kadar Saidi Nursi hakkında 
duyduğu şeylerin tam aksini söylüyordu. 
 

Hocaefendi o ana kadar hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğu Mehmet Şergil'e hemen bir mektup yazdı ve 
kendisine Saidi Nursi' nin kitaplarını göndermesini istedi. Mehmet Şergil bir koli kitap gönderdi. Hocaefendi, aldığı 
kitapları hemen dağıtmadı. Kendisinin hiç okumadığı ve içinde ne gibi fikirler olduğunu bilmediği kitapları halka 
dağıtmanın doğru olmayacağını düşündü. Bir iki kitabı hemen okudu. Risaleler onu çok etkiledi. Kitaplarda o güne 
kadar duymadığı bir çok gerçeği ifade eden bilgiler bulunduğunu gördü. Bu kitaplar mutlaka okunmalı ve 
okutulmalıydı. Kitapların bir kısmını para karşılığı, bir kısmını da hediye olarak dağıttı. Hocaefendi, Saidi Nursi 'nin 
eserleriyle ilk defa bu şekilde tanışmıştı, Erzurum'a döner dönmez, Saidi Nursi'nin kitaplarını babasına da tanıttı. 
Ramiz Efendi, kitapları bir müddet inceledikten sonra oğluna şöyle dedi: “İşte bizim aradığımız her şey bu eserlerde. 

                                                      
15 Istikbal: gelecek (Zukunft) 



Biz beyhude16 başka yerlerde dolaşmışız”. Babasının sözleri Hocaefendi’nin neredeyse gelecek hayâtına ait bir öngörü 
gibiydi. Nitekim Hocaefendi Saidi Nursi'nin eserlerinden çok faydalandı. Vaazlarını bu eserlerden alınan fikirlerle 
besledi. Sahabe'nin temsil17 ettiği saf İslam'la kitaptaki fikir ve düşüncelerin sentezini yaptı ve bu düşünceleri 
vaazlarına ayrı bir renk, yepyeni bir boyut kattı. Sözün kısası, Hocaefendi’nin düşünceleri, olgun ifadeleri yeni bir 
üslup kazanmaya başlamıştı... 
 

Hocaefendinin Genç Yaşta Müftülük Sınavını Kazanması 
 

Hocaefendi Erzurum'dan yola çıktı ve önce Ankara'ya Hacıbayram'daki arkadaşlarına uğradı. Burada üç gün kaldı. 
Diyanetin açacağı vaizlik imtihanına girdi ve birincilikle sınavı geçti sonra müftülük sınavınıda kazandı ama yaşı 
tutmadığı ve askerlik yapmadığı için müftü olamadı sonra Edirne Üç Şerefeli Cami'nin ikinci imamı olarak göreve 
başladı. Hayatının iki buçuk yılı Üç Şerefeli Cami'nin penceresinde üç metre kare yerde geçecekti çünkü buraya 
yerleşti. Bütün eşyası iki battaniye, iki tabak, bir yemek kaşığı, bir çay bardağı ve elbiselerinden ibaretti. Altına bir 
battaniye alıp diğer battaniyeyi yorgan yapıtı. Edirne'nin müthiş kış gecelerinde bile üstüne alabileceği ikinci bir 
battaniyesi olmadı. Hocaefendi, tasavvuf18 terbiyesi de almış bir insan olduğu için bu yaşama şekli olana zor gelmedi. 
"Az ye, az uyu, az konuş ve hayrete var" düsturunca yaşadı. Günlerini riyazetle (bir zeytin bir yudum su...) geçirdi. 
Kendini bütünüyle ibadete verdi. Dışarıya çok az çıktı. Az yedi, az uyudu. Bazan bir hafta boyu bir şey yemediği oldu. 
Diyor ki:  
“Hayvani gıda almamaya dikkat ettim. Bazı geceler bir saatten fazla uyumadım...” 
 

Hocaefendinin Hayatında Öne Çıkan 3 Ana Unsur 
 

Allah’a kullukta ölçü: Hocaefendi için Allah’a kulluk, her şeyin önünde gelir. Çok küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i okumayı 
öğrenip, onu ilk defa hatmetmesine, yani baştan sona okumuş olmasına ve o günden bu yana belki tek bir namazı 
kazaya kalmamış bulunmasına, geceleri de hiçbir zaman teheccüd namazından mahrum olmamasına rağmen o, 
Allah’a gerektiği gibi kulluk vazifesini asla yapamadığına inanır. Kişide Allah marifetinin artmasına paralel, kendini 
insanların en küçüğü, en günahkârı olarak görme duygusu da artar. İbadetlerinde o kadar hassastı ki “namazlarım 
kabul olmadı” düşüncesiyle bütün namazlarını iki defa kaza etmiş, “Rabbimin huzurana çıktığımda namaz borcuyla, 
yüzüm yerde çıkmayım” diye düşünmüş.  
 
Peygamber ve Sahâbe sevgisi: Hocaefendinin Allah aşkı, Peygamber ve sonra Sahâbe sevgisi, onun şahsiyet ve 
karakterinin en önemli özelliğidir. Tam bir Peygamber ve Sahâbe âşığı olan Hocaefendi’nin, Allah Rasûlü’ne olan aşk, 
hasret ve yalvarışlarını da şiire döktüğü bir çok şiiri vardır. Hocaefendinin Efendimiz ve sahabe aşkı o kadar ileridir ki 
hiç bir sohbet vaazı yok ki Efendimizden ve sahabeden bahsetmemiş olsun. 
 
Sevgi unsuru: Hocaefendinin hayatının mayası hep insan sevgisi üzerinedir. Tüm dünyaya sevgiyle bakmış kendi 
etrafındakilere de böyle bakmalarını tembihlemiştir. Dünyanın dört bir yanına okullar açılırken, yola çıkılan parolanın 
adı sevgiydi, gidilen her yere sevgiyle gidildi, herkese sevgiyle yaklaşıldı sonuçta her tarfata sevgi adacıkları oluştu. 
Sonucunu görmek için dünya çapında yapılan Kültür Olimpiyatlarına bakmak lazım. Bir beyazla siyahi insan 
proğramdan ayrılırken hıçkırıkla ağlayarak ayrıldılar. Bu tablo Hocaefendinin ektiği sevgi tohumlarının büyümesinin 
sonucuydu. 
Herkese sevgiyi anlatırken; sevginin kine, nefrete, düşmanlığa, teröre, savaşa, insanlığı aşağılamaya karşı olduğunu 
ısrarla her sohbet ve yazısında vurgulamıştı ve Müslüman terörist olamaz, terörist de müslüman olamaz diyerek bu 
farkı çok açık belirtmiştir. 
 

Hocaefendinin Manevi Yönü 
 

 HE çocukken namazlarını camide kılmaktadır. Cami evlerine hayli uzaktadır.İkindi namazının sünnetini bir 
keresinde kaçırıyor ve oturup iki saat ağlıyor. 

 Peygamber Efendimiz (Aleyhisselatu vesselam)’ı çok sevmesi, çocukluk yıllarında her gün rüyasında görmesi, bir 
gün görmeyince meşhur şiirini (Derdi İsyana Müptelayım Ya Rasulallah) yazması. 

 Dünya adına mallarının elbiseleri, kitapları, hasır ve battaniyesi oluşu. Otuz sene o hasır üzerinde yatması. 

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

                                                      
16 Beyhude: boşuna (sinnlos, umsonst) 
17 Temsil: birinin veya bir topluluğun adına davranma (Repräsentant) 
18 Tasavvuf: Beden ve ruhun eğitilmesiyle bazı manevi mertebelerin katedilmesini sağlayan yol (Mystik) 



 HE çok merhametlidir. Canlılara zarar verilmesinden rahatsızlık duymaktadır. Bir seferinde bir arkadaşı sinek 
öldürdü diye o arkadaşıyla bir gün konuşmaz. Başka seferinde ise bir karıncayı wc den kurtarmak için bir saat 
uğraşır ve kurtarır. 

 En önemli özelliklerinden biriside anlattıklarını yaşamsıdır. Bir yerde “ Ben tehecütte bir kere esnesem 40 gün 
kimseye namaz bahsini anlatmam” demiştir. 

 Hz. Peygamberi (sav) andığında doğrulması. Vaaz verirken sanki Efendimizi görüyor gibi anlatması. 

 Babasının mezarına, Kabe'ye, kütüphanesine, misafirine ve Kur'an'a ayak uzatmaması. Hatta bir geceyi bu yüzden 
uyumadan oturarak geçirmesi. Babasının gölgesine ayak basmaması. 

 Her vaazında muhakkak Peygamberimizden 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. HAYA ve İFFET (Mayıs) 
1. Haya 
 
Haya kelimesi, sözlükte utanma duygusu olarak ifade edilmektedir. Haya; utanma, ayıplanan bir şeyin korkusuyla 
insanda hâsıl olan mahcubiyet hissi gibi manalara gelir. Haya, insanların iradelerini günahlara karşı güçlendirir, 
böylece insanları günahlara karşı korumuş olur. İnsan ne kadar hayalıysa, günah işlemeye karşı o kadar iradelidir. 
Hayaya sahip kişiler yalnız insanların gördüğü yerlerde değil, görmediği yerlerdede günahlardan kaçınırlar. 
Hayalı insanlar günahlardan uzak durdukları için her zaman huzurlu ve rahattırlar. Haya, kötülükleri engellediği için 
insanların birbirlerine olan güvenlerini artırır, böylelikle insanlar arasındaki kardeşlik bağları güçlenir. Hayalı insan 
günah işlemeyerek kötülüklerden korunmuş olur. Her bir günah hayayı köreltir. İnsanlar hayalarını kaybederlerse 
günahlar onlara normalmiş gibi görünür, böylece günah işlemek sıradan bir hal alır. Günahlara karşı yenik düşmemek 
için hayamızı muhafaza etmeli ve artırmalıyız. 
Hayanın pek çok mertebesi vardır. En yüksek mertebesi, kişinin zâhiren19 ve bâtınen20 Allah’tan haya etmesidir. Yani 
her an Allah Teala’nın huzûrunda bulunduğu hissini taşımasıdır. Haya, kötülüklerden ve her istediğini yapmaktan 
alıkoyan insanî bir duygu ve takva21nın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla kul, haya sahibi olmadıkça takva sahibi 
olamaz.  
Hayanın iman ile de sıkı bir alakası mevcuttur. Bu ikisi daima bir arada bulunurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz; 
„Haya imandandır.” buyurmuştur.  Onlardan biri zail olunca diğeri de gider. Haya ve edep noksanlığı, iman ve din 
noksanlığından kaynaklanır. Resûlullah yine haya ile ilgili de şöyle buyurmuştur:  
„Haya imandandır ve hayalı olan kimse cennettedir! Hayasızlık ise kalbin katılığındandır; kalbi katı olan da 
cehennemdedir!”, Haya ve iman bir aradadır; biri gittiğinde diğeri de gider!“  
Erkeklerle kadınlar arasında haya, iffet, edep ve nezaketin hakim olması çok mühim bir meseledir. Erkek ile kadının 
gayr-i meşrû alakası daha çok, „bakış”la başlar. Bu sebeple müslüman erkek ve kadınların birbirlerine şehevî 
nazarlarla bakmamaları, tesettüre riayet etmeleri emredilmiştir. Birbirleriyle konuşmak durumunda kaldıklarında da 
başlarını önlerine eğmeleri, birbirlerini cezbedecek söz, tavır, kahkaha, şaka ve hallerden sakınmaları emredilmiştir. 
 

Başkalarının Görmemesi Gereken Yerler 
 
Mahrem yerler, vücudumuzun, yalnız karşı cins tarafından değil, aynı zamanda da hem cinsimiz tarafındanda 
görülmemesi gereken kısımlarıdır. Dinimizde mahrem yerlerin gösterilmesi veya başkalarının mahrem yerlerine 
bakılması uygun görülmemiş ve büyük günahlardan sayılmıştır. Haya duygusuna sahip ahlaklı bir insanın mahrem 
yerlerini gizlememesi kesinlikle düşünülemez. Mahrem yerlerini kapatma diğer varlıklarda da vardır. Fakat insanlar 
gibi kendi ellerinde değil, doğuştan gelen bir özelliktir. Örneğin; hayvanlarda yaratılıştan olan kuyruk ve kıllar 
mahrem yerlerinin belli olmamasını veya tamamen kapatmasını sağlar. İnsanlarda böyle bir özellik olmadığından 
kendileri mahrem yerlerini örtmektedirler. Mahrem yerlerinin örtülmesi noktasında çok hassas olunmalıdır.  
Mahrem yerlerin örtülmesi bilhassa spor tesislerinde ihmal edinilebiliyor. Bu yüzden duş alırken duş kabinleri tercih 
etmeli veya duşumuzu evimizde almalıyız. Birde üzerimizi değiştirirken herkesin içinde giyinmek yerine kimseninin 
görmediği bir yerde giyinmeliyiz. 
Hassas olunmadığı takdirde: 

 insan içindeki haya duygusunu kaybeder. 

 toplum içinde ahlaki yönden çöküntü yaşanır. 

 günah işlenmiş olur. 

 başkalarınında günah işlemesine sebebiyet vermiş olunur. 
 

Rasulullah, perdenin arkasındaki bir genç kızdan daha fazla haya sahibiydi 
 
Gençlere haya duygusunu aşılayabilmenin en güzel yolu yaşayarak göstermektir. Onlara bu konuda öncelikle 

büyükler örnek olmaya çalışmalıdır. Eğer kendimiz örnek olmada yetersiz kalıyorsak, onları örnek alabilecekleri 

şahsiyetlerle tanıştırmayı ihmal etmemeliyiz. Bu şahsiyetlerin ilki Efendimiz (sav) olmalıdır. Gençleri, alemlere rahmet 

olarak gönderilen Efendimiz'deki (sav) zirve ahlakın izlerini sürmeye teşvik etmeliyiz. Ebu Said el-Hudri'nin (r.a) ifade 

                                                      
19 görünüşte olan, dış görünüş 
20 görünmez olan, iç görünüş 
21 Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek. 



ettiğine göre Allah Resulu (sav), perdenin arkasındaki bir genç kızdan daha fazla haya sahibiydi. O'nun gençlik 

çağında, Arap yarımadası hayasızlıklarla dolu bir görüntü arzetsede Efendimiz (sav) cahiliye adetlerinden uzak kalmış 

ve ömrünü, hususiyetle gençlik dönemini, eşine az rastlanır haya örnekleriyle süslemiştir. O’nun gençliğinde halk 

Kabe'yi çıplak bir şekilde tavaf etmeyi adet edinmişken Efendimiz (sav), gerek tavafta gerekse diğer vakitlerde hiçbir 

zaman böyle bir tutuma yeltenmemiştir. Kötülüklerin yer aldığı meclislere gitmekten haya etmiş, çirkinliklerden 

bahsetmemeye özen göstermiştir. Efendimiz (sav), haya hakkında en güzel öğüdü ashabına şöyle ifade buyurmuştur: 

„Haya insan için zinettir22“. 

 
Hz. Sa’lebe b. Abdurrahman (ra) Bir Bakış ile Ölümüne Pişmanlık 
 
Medine’de Cenab-ı Resûlullah’a ve Mekkeli Müslümanlara gönüllerini açan Ensar’dan bir genç vardı. İsmi: Sa’lebe b. 
Abdirrahman idi. Resûl-i Ekrem’e hizmet ederdi. Birgün Ensar’dan bir adamın kapısının önünden geçerken evin içine 
baktı. Gözü, yıkanmakta olan Ensârî kadına ilişti. Fakat, kendini alamayıp birkaç defa daha baktı. Derken ansızın 
(yaptığından utandı ve) gönlüne „Allah Teâlâ’dan Hz. Peygamber’e benim hakkımda vahiy gelirse!” endişesi düştü. 
Utancından Medine’yi terk etti. Mekke ile Medine arasında bir dağa vardı. Kırk gün kırk gece o dağda ağlayıp 
inleyerek pişmanlık gözyaşları döktü. Hz. Peygamber (sav) onu sorup soruşturmaktaydı. O kırk gün içinde de vahiy 
gelmedi. Derken Cebrail geldi ve Allah’tan: „Ey Muhammed! Rabbinin sana selamı var. Buyuruyor ki: Ümmetinden o 
kaçan kul, Cehennem ateşinden bana sığınıp feryat edip durmakta!” diye haber getirdi. Hz. Peygamber, Hz. Ömer ve 
Selman-ı Fârisî’yi: „Sa’lebe’yi bana getirin!” diyerek yolladı. Bu iki sahabi yola çıktılar. Sa’lebe’nin bulunduğu dağda 
koyun otlatan Rüfâka isminde bir çobandan onu sordular: “Bu dağlarda bulunan bir gençle alakalı bir bilgin var mı ey 
Rüfâka!” dediler. O da: „Şu cehennemden kaçan genç mi?” dedi.  
Hz. Ömer: “Cehennem’den kaçan genç derken ne demek istiyorsun?” diye sordu.  
O da: “Sizin aradığınız kişi kırk gündür iki elini başına koymuş, ‘N’olurdu Allah benim canımı alsa da kıyamet günü beni 
tekrar insanlar arasında diriltmese!’ diye ağlayıp inlemekte” dedi ve onun kaldığı yeri tarif etti.  
Hz. Ömer: „İşte biz onu arıyoruz!” dedi. Daha sonra Rüfâka’yla beraber Hz. Ömer ve Hz. Selman (ra) o yere vardılar. 
Gecenin bir kısmı geçmişti. Genç Sa’lebe dağların arasından, elleriyle başını tutmuş olarak çıktı ve: 
„Keşke ruhlar arasından benim ruhum kabzediliverse ve bedenler içinde benim bedenim dağılıp gidiverseydi” dedi. 
Hz. Ömer hızlı davrandı ve onu tutup bağrına bastı. Sa’lebe: „Benim Cehennem’den kurtuluşuma kim emân 
verecek?” dedi. Hz. Ömer: „Ben! Ömer b. Hattâb!” dedi.  
Genç Sa’lebe: „Ya Ömer! Resûlullah (sav) benim günahımı biliyor mu?“ diye sordu.  
Hz. Ömer de: „Bilip bilmediğini bilmiyorum. Bildiğim şu ki, dün gece seni andı ve ağladı. Beni ve Selman’ı da seni 
getirmemiz için gönderdi.“ dedi. 
Sa’lebe bir ricada bulundu: „Ey Ömer! Beni Resûlullah’ın yanına o namaz kılarken yahut Hz. Bilal kâmet getirirken 
‘Kad kâmeti’s-salât.’ derken girdirin“ dedi.  
Hz. Ömer: „Tamam, öyle yaparım” dedi. Öyle de oldu. 
Hep birlikte Medine’ye yöneldiler. Mescid-i Nebevî’ye vardıklarında Peygamber Efendimiz sabah namazı kıldırıyordu. 
Hz. Ömer ve Selman (ra) safa ilerlediler. Resûl-i Ekrem tekbir alıp da Kur’an kıraat etmeye başlayınca, onun 
okuyuşunu işitir işitmez genç Sa’lebe’nin aklı başından gitti, oracıkta yere yığılıverdi, bayıldı kaldı. Resûlullah selam 
verip namazı bitirince: „Ya Ömer, ya Selman! Sa’lebe ne yaptı?“ diye sordu.  
Onlar da: „İşte şurada duruyor ya Resûlallah!“ dediler. Resûlullah (sav) ayağa kalktı, Sa’lebe’nin yanına geldi ve: 
„Sa’lebe!“ diye seslendi. O da (ayılıp kendine geldi ve): „Buyur, emret ya Resûlallah!“ dedi. Resûl-i Ekrem Sa’lebe’ye 
bakarak: „Benden gizlenmenin sebebi nedir?“ diye sordu. 
„Günahım ya Allah’ın Resûlü!” dedi. Resûl-i Ekrem: „Sana hatalara ve günahlara kefaret olan bir âyet-i kerimeyi 
öğreteyim mi?“ dedi. Sa’lebe: „Evet ya Resûlallah!” dedi. Resûl-i Ekrem şöyle dedi:  
De ki: „Rabbimiz! Bize dünyada da âhirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.“ (Bakara 2/201) 
Sa’lebe: „Benim günahım bu âyetteki haseneden daha büyük“ dedi. 
Hz. Peygamber: „Hayır, Allah’ın kelamı senin günahından da büyüktür“ buyurdu ve Sa’lebe’ye evine gitmesini emir 
buyurdular. Bunun üzerine genç sahabi evine gitti. Sekizinci günde hastalandı. Bunun üzerine Selman (ra) 
Resûlullah’a geldi ve: „Ya Resûlallah! Sizde Sa’lebe hakkında bir gelişme oldu mu? Zira hastalığı onu helak etmek 
üzere!” dedi. 
Allah Resûlü (sav): „Bizi ona götürün!” dedi ve kalkıp Sa’lebe’nin evine gitti. İçeri girdi, Sa’lebe’nin başını tuttu ve 
kucağına koydu. Fakat Sa’lebe başını Resûlullah’ın kucağından çekti. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: „Niye başını 
kucağımdan çektin?“ dedi. Sa’lebe: „Çünkü o baş, günahla doludur!“ dedi.  
Allah Resûlü: „Kendini nasıl hissediyorsun? Neren acıyor, şikâyetin ne?“ diye sordu.  
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Sa’lebe: „Derim, etim ve kemiğim arasında sanki bir karınca debeleniyor şeklinde hissediyorum.” dedi. Allah Resûlü: 
„Arzun nedir?” diye sordu.  
Sa’lebe de: „Rabbimin mağfireti!” cevabını verdi. Bu söz üzerine birden Cibril aleyhisselam gökten indi ve dedi ki: „Ey 
Muhammed! Şüphesiz ki Rabbinin sana selamı var, diyor ki: Eğer bu kulum (Bana hiçbir şeyi şirk koşmadıktan sonra) 
yeryüzü dolusu günahla da bana gelmiş olsaydı, onu yeryüzü dolusu mağfiretle karşılardım.” Allah Resûlü (sav): 
„Bunun ne demek olduğunu sana öğreteyim mi?” dedi. O da: „Evet ya Resûlallah” dedi. Allah Resûlü, sözkonusu ilahî 
mağfiretin manasını anlatınca, Sa’lebe öyle bir nara attı ki, oracıkta vefat etti. Allah Resûlü (sav) onun yıkanıp 
kefenlenmesini emrettiler. (Cenâze namazını bizzat kıldırdı ve mezarlığa doğru götürülürken) kendisi de parmakları 
ucuna basarak yürümeye başladı. Sa’lebe defnolunduktan sonra insanlar: „Ya Resûlallah! Niçin parmaklarınız üzerine 
yürüyordunuz?” diye sordular. Buyurdu ki: 
„Beni bir peygamber olarak hak ile gönderen Zat’a yemin olsun ki Sa’lebe’yi teşyi etmek için inmiş bulunan 
meleklerin kanatlarının çokluğu yüzünden ayağımı koyacak yer bulmaya güç yetiremedim.” 



2.  Haya Sırf Hayır ve Hayra Vesiledir 
 
Haya sırf hayır ve hayra vesiledir. Buna karşılık hayasızlık ve çirkin söz de şer ve şerre götürücüdür. Allah Rasulü (sas) 

„Haya ile sükut iman ağacının iki dalı, çirkin söz ile beyan da münafıklığın iki budağıdır“ buyurarak bu gerçeği ifade 

etmiştir. İmam Maverdî hayayı üç kısma ayırır: 

1. Allah'tan utanmak 

2. İnsanlardan utanmak 

3. Kendi nefsinden utanmak. 

 

1. „Allah’tan utanmay”ı şöyle tanımlar: „O'nun emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmaktır.“ 

Rasûlullah (s.a.s), bir gün ashaba, „Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz“ demişti. Onlar, „Yâ Rasulallah, Allah'a hamd 

olsun, haya ediyoruz“ cevabını vermeleri üzerine, „Gerçek haya o değildir. Fakat gerçek anlamda Hakk'tan haya eden 

başını, baştaki duyu organlarını, ve başın içindeki haram olan şeyler, düşüncelerini korusun, karnını ve karnının ihtiva 

ettiğini yeme ve içmesini kontrol etsin, haram yemekten ve zinadan sakınmak, ölümü, dünyanın fani olduğunu 

düşünmektir ve musibetleri hatırlasın, âhireti isteyen dünya hayatının süsünü terketsin, böyle yapanlar Allah'tan 

hakkıyla haya etmiş olurlar“ buyurmuştur. 

Buna göre, kişi dinleyip, görüp öğrendiğinden, yiyip içtiğine kadar her şeyin Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat 

etmelidir, gerçek haya budur. Zîra başın taşıdıklarından ağız, göz, kulak, dil gibi maddî ve zâhirî; hâfıza, hayal, tefekkür 

gibi ruhî ve görünmez duygu ve özellikler kastedilmektedir. Yine hadiste geçen batının ihtiva ettiklerinden23 maksat 

da mide, cinsel organ, kalp, el ve ayaklar gibi batın ve batna bağlı her şeydir. Bu uzuvların ilgili olduğu bütün fiiller 

buraya dahildir. Şu hâlde insan bütün organlarını helâlde kullanmadıkça hakikî hayaya eremez. 

2. Hayanın ikinci kısmı olarak ifade ettiği „insanlardan utanmayı“ da şöyle tanımlar: „Kişinin insanlardan utanması ise, 

insanlara ezâ ve açıktan açığa kötülük etmemesidir.“ Nitekim Rasûlullah (sas): „Allah'tan sakınan, insanlardan da 

sakınır“ buyurmuştur. 

O insanlarla beraberken konuşmasına hitap etmesine dikkat eder, argo küfürlü sözler konuşmaz. Biri şaka yapacağım 

diye karşısında ki insanı alaya almaz onunla dalga geçmez, fıkra hikaye anlatacam deyip yalana mübalaya girmez 

bunların hepsi hayasızlık kapsamında olur bizide kıyamette mesul tutar. 

3. Kişinin kendi nefsinden utanması, haya etmesi ise, iffetli olması ve yalnızlığında da günahlardan sakınmasıdır. 

Hayanın bu kısmı, nefsin erdemlerinden ve ahlâkın güzelliğinden ileri gelmektedir. O halde insanın hayası bu üç 

yönden tam olursa onun hayır nedenleri de tam ve kötülük nedenleri kendinden uzaklaşmış olur. 

 

Hayasızlığın İbretlik Sonu Hz. Lut (a.s) Kavminin Sodom ve Gomere Şehirlerinin Helak Edilişi 
 
Hz. Lût (a.s), Arap yarımadasını puta tapıcılıktan alıkoymak, ortaksız ve tek bir Allah'ı tanıtmaya çağıran ve bu 
mukaddes yolda büyük başarılar kazanan Hz. İbrahim'in amcasının oğludur. Ömrü ve peygamberliği bugün Ürdün 
devletinin sınırları içinde bulunan Lût gölü çevresinde geçmiştir. Günümüzde tuzlu suların doldurduğu orta 
büyüklükte olan su saha, eskiden toprakları oldukça verimli bir vadi idi ve o günün önemli şehirlerini sinesinde 
barındırıyordu. Bu şehirlerin ikisinin adını bugün de biliyor ve yapılan ilmi kazılar sonunda izlerine rastlıyoruz. 
Şehirler; Şezum (Sodom) ve Omore (Gomore) şehirleridir. Hz. Lût (a.s) Şezum şehrinde oturuyordu. Hz. Adem'in oğlu 
Kabil'e yeryüzünün ilk cinayetini, üstelik öz kardeşinin canına kıydırmak suretiyle işleten şehvet hırsı, Hz. Lût'un 
kavmini büsbütün başka ve yüz kızartıcı bir ahlak düşkünlüğüne sürüklemiştir. 
O güne kadar daha dünya üzerinde böyle hayasızca utanmadan bu günah işlenmemişti ve ilk defa bu kavimde ortaya 
çıkmıştı bu hayasızlık. Bu kavim erkek erkeğe cinsi münasebeti (livata) vazgeçilmez, sapıkça bir huy haline 
getirmişlerdi. Hz. Lût'un dosdoğru yolu temsil eden bir Allah resulü sıfatıyla durmak ve yorulmak bilmez bir gayret 
göstererek yaptığı bütün ikazlar ve verdiği bütün acı-tatlı öğütler bu ahlak düşkünlerine zerrece bir tesir etmiyordu. 
Nihayet her şeyi daha başından bilen Allah'ın kesin ve değişmez hükmünün günü geldi. Hz. Lût'un sapık kavmi, 
Allah'ın başlarına vereceği karşı durulmaz bir felaketle, toptan mahvolacak ve yokluğun karanlıklarına gömülecekti.  
Allah (c.c) bu kesin kararını bildirmek ve kendisine inanmış birkaç yakını ile birlikte, son günlerini yaşayan günahkar 
şehirden ayrılmasını söylemek üzere Hz. Lût'a günün birinde üç tane melek göndermişti. Melekler; genç ve yakışıklı 
erkek kılığına girerek yeryüzüne inmişlerdi. 
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Şezum (Sodom) şehrine vardıklarında doğruca Hz. Lût'un evine yöneldiler. Şehvet sapıkları şehre üç tane genç ve 
yakışıklı delikanlının geldiğini duyunca bir anda yollara dökülerek gelenleri görmek istediler. Meleklerin geçtiği yolun 
iki yanı, ahlaksızlıklarla çevrelenmişti. Tap taze erkek kılığına girmiş meleklere bakarken hepsi şehvet kururganlıkları 
içinde kıvranıyor. Azgın kalabalığın arasında yollarına devam eden melekler, Peygamber Lût'un evine vardılar. 
Kudurmuş ahlaksızların hiçbirisi, ele geçirip azgın şehvetlerini bir anlığına tatmin edebilmek için arkalarından 
kıvrandıkları gençlerin, şehirlerini ve çevrelerini toptan yok etmeyi kararlaştıran Allah'ın emri ile birlikte gelmiş 
melekler olduğunu bilmiyor ve düşünmüyorlardı. 
Melekler Lût'un evine varınca önce kim olduklarını söylemediler. Arkalarına takılan kalabalık evin kapısına 
dayanmıştı. Anlaşılmaz sözlerle bağırışıyorlar ve Hz. Lût'un evine aldığı genç delikanlıları ellerine vermesini 
istiyorlardı. Hz. Lût (a.s) gelen misafirlerinden utanıyordu ve kapıda bağrışan kalabalığın azgın hırslarından endişe 
ediyordu. 
Bir ara evinin kapısına çıktı; kudurmuş kalabalığa döndü „Ey azgınlar, soysuzlar, gelenler benim olduğu kadar sizler 
için de aziz misafirlerdir; yani hepimizin misafirleridir. Bu kadar da mı insanlığınızı unuttunuz? Bir parça olsun 
kendinize geliniz.“ diye söze başladı. 
Kalabalıktan homurtulu gülüşmelerin geldiğini duyunca „Size iki tane genç ve güzel kızımı vereyim. Gözlerinizi 
bürüyen şehvetinizi onlarla tatmin edin de beni misafirlerim karşısında rezil etmekten vazgeçerek buradan uzaklaşın“ 
diye teklifte bulundu. Fakat kendinden geçmiş kalabalık hiçbir söz dinlememekte ve hiçbir teklife yanaşmamaktaydı. 
Evin kapılarını arka arkaya zorluyor ve içerdeki gençleri istiyorlardı. 
Ağlamaklı bir çehre ile içeriye dönen Hz. Lût'a kapıdakilerin ısrarla istediği genç misafirler; melek olduklarını, Allah'ın 
emri üzerine geldiklerini bildirdiler ve dediler ki; „Allah'ın emri artık kesindir. Yıllardan beri söz dinletemediğin bu 
beyinsiz halkın artık sonu gelmiştir. Birkaç saat sonra topuna gökten ateş ve ölüm yağacak ve şehirleri ile birlikte 
yokluğa kavuşacaklardır. Onların başlarına gelmek üzere olan bu felaket, ısrarla Allah'ın emirlerine karşı gelenlere ve 
Peygamberler'in verdiği öğütlerine arka dönen sapıklara bütün devirler boyunca ibret olacaktır. Allah'ın sana emri 
böyledir: Gece olunca sana inananları ve yakınlarını alacak ve ölüm kokan şu lanetlik şehirden habersizce uzaklaşacak 
ve şu sapık halkı lanetlik akıbetleri ile baş başa bırakacaksın. Sana bunları söylemeye geldik.“ 
Allah'ın emri üzere Hz. Lût (a.s) ile inanmış yakınları meleklerin dediklerine uyarak Sodam ve Gomere'yi o gece yarısı, 
kimseye sezdirmeden terkettiler. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte lanetlik şehirlere ve sapık halkına gökyüzünden 
görülmemiş bir Allah gazabı boşalmaya başlamıştı. Ahlaksız soysuzlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Allah'ın (c.c.) 
sabrını iyice kötüye kullanarak günden güne daha da azgınlaşanlara yakıcı kükürt alevleri ile taşlar yağdırıyordu. Bir 
kaç saniyelik afet ve ölüm saçan bir yağmur sonunda, halkın yekünü ile birlikte bütün şehirlerini ilerdeki insanlığın 
gözleri önüne bir ibret dersinin örneği olmak üzere harabeye çevirmiş ve yerle bir etmişti. 
Hayasızlığın sonucu Allah (c.c) bir kavmi tamamen helak etti bizlerde manevi dünyamızı helak etmeyelim. 

 



3. İffet 
 
İffet, şehevâni yanları itibarıyla insanın elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını günahlardan koruyarak onun 
haramlara girmemesi demektir. İffet, meşru daire içinde yaşayıp gayr-i meşru sahaya nazar etmeme, el uzatmama, 
adım atmamaktır. İffetli bir insan, göz, kulak, el, ayak gibi bütün âzâların helal dairenin lezzetleriyle yetinmesini 
bilmeli, hiçbir şekilde ve hiçbir yolla haram işlememeli, izzet ve haysiyetine dokunacak durumlardan da sakınmalıdır. 
Kelime olarak, caiz olmayan, kişinin şeref ve izzetine yakışmayan hâl ve fiillerden uzak durma, kötülük ve 
çirkinliklerden kaçınma ve kendini koruma anlamına gelir. En başta iffet deyince daha çok insanın namusu ve iffeti 
akla gelir. Evet, erkek ve kadının, kendilerini zinadan korumaları ve bakmak, dokunmak, düşünmek, düşündürmek, 
tahrik etmek gibi zinaya götürücü hal ve hareketlerden sakınmaları da bir iffet halidir.  
Fakat iffet kelimesinin manası, sadece namus meselesiyle sınırlı değildir. Ayet ve hadislerden anladığımız kadarıyla, 
ihtiyaç içinde dahi olsa kimseden bir şey istememek, başkasının malına göz dikmemek, elinde fırsat olduğu halde, 
başkasına ait maldan izinsiz faydalanmayı düşünmemek, saygısız konuşmamak, ihtiyacını hissettirmemek, 
dilenmemek ve seçici olmadan rast gele yememek de birer iffet ifadesi olarak değerlendirilmiştir. 
Mesela, bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Yapacağınız hayırlar; kendilerini Allah yoluna adamış, bu nedenle 
yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. 
Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız hayırları muhakkak Allah bilir.”  
Bütün bu halleri de içine alacak şekilde iffeti şöyle tarif edebiliriz: İffet, başkasına ait “şeyler” hususunda, insanın, 
organlarına ve hayaline sahip olması, başkasını da kendine ait şeyler hususunda tahrik etmemesidir. 
İffetin bu umumî manâsını hatırda tutmakla beraber, onu daha geniş ve şümullü olarak ele almak da mümkündür. 
Bediüzzaman Hazretlerinin, “Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur” şeklinde dile 
getirdiği ölçüye göre iffet, meşru daire içinde yaşayıp gayr-i meşru sahaya nazar etmeme, el uzatmama, adım 
atmama demektir. Dolayısıyla, iffetli bir insan, göz, kulak, el, ayak gibi bütün âzâların helal dairedeki lezzetleriyle 
iktifâ etmeli, hiçbir şekilde ve hiçbir yolla haram işlememeli, izzet ve haysiyetine dokunacak durumlardan da 
sakınmalıdır. 

 
Sûretiyle İnsan Güzeli, Sîretiyle İffet Meleği Yusuf (a.s) Nebi 
 
Hz. Yusuf (a.s) kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra köle olarak satılımıştı. Mısır Azîz’i onu satın alıp evine 

götürdü. Karısı Züleyha‘ya: „Bu genç olgunluk çağına, bizim görmekte olduğumuz işleri anlayacak bir yaşa gelince bize 

yararlı, yardımcı olur ya da onu oğul ediniriz.” dedi. 

Mısır Azîz’i kadınlarla münâsebette bulunmayan bir zat idi. Karısı ise hem güzel hem de devlet ve dünya nimetleri 

içinde yaşayan bir kadındı. Yûsuf ’un (a.s) yüzünün güzelliği Hanım Efendinin kalbine onun sevgisini düşürmüştü. 

Kur’an-ı Kerim Hz. Yusuf ’a (a.s) Vezir’in hanımının (Züleyha) âşık olmasını, ona odasında bir tuzak kurmasını ve Hz. 

Yusuf ’un zindanı, zinaya tercih etmesini Yusuf suresiyle bizlere haber vermiştir. 

O kemâl çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik; işte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz. Derken, 

bulunduğu evin hanımı (Züleyha) Yusuf ’u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları 

kapatarak “Haydi yaklaş bana!” dedi. O: „Allah’a sığınırım!” dedi. „Doğrusu, senin kocan olan kişi benim efendim, o 

bana çok iyi davranıyor. Hıyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar.” Hanımı ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve 

buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını24 görmeseydi o da kadına meyledecekti. 

İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlâsa erdirilmiş 

kullarımızdandı. 

Derken, ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf ’un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında birden hanımın 

efendisi ile karşılaştılar! Kadın hemen „Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası, zindana atılmaktan veya gayet 

acı bir azaptan başka ne olabilir?” dedi. 

Yusuf ise: „O beni arzu ederek bana yaklaştı” dedi. (O esnada orada bulunan) Hanımın akrabalarından biri de şöyle 

şahitlik etti (görüş beyan etti):  

„Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiş, delikanlı ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği arkadan 

yırtılmışsa o yalan söylemiştir, delikanlı doğru söylemektedir.” 

Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce de o hanıma hitaben: 

                                                      
24 delil (Beweis) 



„Anlaşıldı!” dedi. “Bu, siz kadınların fendinizden25! Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir! Yusuf! Sakın bunu kimseye 

söyleme! Hanımefendi! Sen de günahından dolayı af dile, çünkü sen günaha girenlerden oldun.” 

Şehirde birtakım kadınlar: „Duydunuz mu?” dediler: “Vezirin hanımı uşağına gönlünü kaptırmış, ondan kâm26  almak 

istemiş! Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış! Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz!” 

Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına dâvet etmek üzere dâvetçi 

gönderdi. 

Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle, her misafir için bir 

de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, beriden de Yusuf ’a: 

„Onların içine çık!” dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar, onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında 

olmadan kendi ellerini kestiler ve: 

„Hâşâ! Allah için, bu bir insan olamaz, bu pek kıymetli bir melek! Başka bir şey olamaz!” dediler. 

Vezirin hanımı: „İşte, beni kınamanıza sebep olan genç! Yemin ederim ki ben ondan kâm almak istedim, ama o iffetli 

davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve 

perişan olacaktır!” 

„Ya Rabbi!” dedi, “Zindan, bu kadınların beni dâvet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden 

uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.” 

Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü O, dua edenlerin dualarını işitir, 

durumlarına uygun olan şeyleri bilir. Sonra vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları 

kesmek gayesiyle bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular. 

Yusuf’a (a.s) Allah tarafından rüyaları tabir etme ilmi verilmişti. Hapishanede beraber kaldığı iki insanın rüyasını tabir 

etmiş ve birine sen idam edileceksin diğerinede senin suçsuz olduğun anlaşılacak ve saraydaki görevine geri 

döneceksin demişti ve aynen öyle olmuştu. Hükümdar ilerleyen zamanda bir rüya daha gördü ama bir türlü ne 

manaya geldiğini çözemedi. Saraydaki görevini geri alan bu hizmetçinin aklına Yusuf (a.s) geldi ve ona rüyayı tabir 

ettirdi. Hükümdar rüyanın sonucunda 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık olacağını öğrenince çözümü için çareler aramaya 

başladı. 

Bunu duyan Hükümdar: „Onu bana getirin!” dedi. 

Hükümdarın elçisi gelince Yusuf: „Sen önce dönüp efendine de ki: 

„O ellerini kesen kadınların meselesi neydi, kendisine soruver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi 

bilir.” 

Hükümdar o kadınları toplayıp: „Ne idi sizin Yusuf ’la dâvanız? Siz Yusuf ’u elde etmeye çalıştığınızda durum ne idi, 

Yusuf nasıl davrandı?“ diye sordu. Onlar da: „Hâşa! Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş, 

görmüş değiliz.” dediler. 

İşte o sırada vezirin eşi: „Şimdi gerçek meydana çıktı. Ondan kâm almak isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst 

insanlardandır.” diye itiraf etti. 

Ve devamında şöyle dedi: Bunu böylece söylüyorum ki eşim olan vezir de (Yusuf ’a sahib olmaya yeltenmemle 

beraber) kendisinden gizli olarak ona (fiilen) hiyanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin. 

Doğrusu, ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı 

ister, kötülüğe sevkeder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).” 

Hükümdâr: „Onu yanıma getirin, özel danışman edineyim.” dedi. 

Onunla konuştuktan sonra da: „Sen artık bundan böyle, nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimad edilen bir 

müsteşarsın.” dedi”. (Yusuf, 12/22-54). 

Mısır Kralı; Yûsuf ’u (a.s), ölen Vezir’in karısı Züleyha ile evlendirdi. Yûsuf Aleyhisselâm, Züleyha’ya: „Senin, vaktiyle 
benden istemiş olduğun şeyden, böylesi, daha hayırlı değil midir?” dedi.  
 

 

 

                                                      
25 düzenbazlık 
26 zevk 



Efendimiz (sav): „Siz bana altı mes’elede söz verin; ben de size cenneti tekeffül27 edeyim.” 

 

1. „Konuşurken dosdoğru konuşun!” 

2. „Va’dettiğinizi yerine getirin!” 

3. „Emanette emin olun!” 

4. „İffetli olun!” Irz ve namusunuzu koruyun; başkalarının ırz ve namusunu aynen kendi namusunuz gibi muhafaza 

edin! 

5. „Gözlerinizi harama karşı kapayın!” Size ait olmayan şeylere bakmayın ve istifadesine mezun olmadığınız şeylere 

göz dikmeyin! (Çünkü, harama bakmak, kalbi ifsad eder. Bir kudsî hadîste şöyle buyrulur: “Harama bakmak şeytanın 

zehirli oklarından bir oktur. (Sizin irade yayınızdan çıkar ve kalbinize saplanır. Veya şeytana ait bu yay, sizin irade 

elinizdedir). Kim bana saygısından dolayı o bakışı terk ederse, onun kalbine öyle bir îman salarım ki, onun zevkini 

bütün kalbinde hisseder.”  

6. „Elinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun!” Hiç kimseye ve hiçbir şekilde kötülük yapmayın! Yabancı 

kültürlerin dört bir taraftan hücumuyla ölçülerimizin değiştiği, değerlerimizin alt üst olduğu günümüzde, bu türlü 

hassasiyete ne kadar da muhtacız! 

 

                                                      
27 kefil olma, garanti etme 



4. Müstehcen28 Film, Resim, Video İzlemenin veya Bakmanın Günahı Nedir? 
 
İsra Sûresi’nin 32. âyetinde Allah Teâlâ, „Sakın zinaya yaklaşmayın!” buyuruyor. Buradan hareketle insanı zinaya 

götüren, şehevî arzularını tetikleyen her türlü resim ve görüntülere bakmanın yasaklandığı açık bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Müstehcen resim veya görüntülere bakmanın âyette ifade edilen sınırlar içinde olmadığı pek çok 

âlim tarafından ifade edilmiştir. 

Ahlaki bozulmaların müstehcene bakışla başlaması, bakışın ısrarıyla gelişmesi, sonra da fiilî günaha dönüşmesi bunu 

açık bir şekilde göstermektedir. Şunu da ifade etmek gerekir ki gözler gördüğü bir resim veya görüntünün resmini 

çeker, hafızaya kaydeder ve onu deposunda saklar. Şeytanın ufak bir tetiklemesi ile bu resim ve görüntüler kolay bir 

şekilde insanı zinaya sürükleyebilir. Kur’ân-ı Kerim’de geçen „Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. 

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar.” ifadesi İmam Şiblî’ye sorulmuş, o da şöyle demiştir:  

„Baş gözlerini haramlardan, kalp gözlerini Allah’tan başka şeylerden çeksinler.” 

Evet, gözler müstehcen resim ve görüntülere bakmaktan çekinmeli ki hayaller tertemiz olsun ve zihinler kirlenmekten 

korunsun. Sadece kafa gözlerini sakınmakla kalınmamalı, haramlar hayallere dahi alınmamalıdır. Ahlâkî bozulmaların 

çoğunun harama nazarla başladığı düşünülürse müstehcen resim ve görüntülere bakmanın ne kadar sakıncalı olduğu 

daha iyi anlaşılacaktır. Bu durum her meslek sahibini mesleğinden de uzaklaştıracak ve kişinin dikkatini, himmetini 

yoğunlaştıracağı yere toplamaktan uzaklaştıracaktır. Meselâ öğrencinin dersine çalışmasına engel olacak, işçinin işini 

ihmal etmesine sebebiyet verecek, fikir adamının zihnini meşgul edecektir. 

Cinsel anlamda insanları tahrik eden resimlere bakmak, filmleri seyretmek yasak olduğu gibi resim ve film çektirmek, 

bunları yayınlamak ve pazarlamak da dinimizin izin vermediği haram olan şeylerdendir. Çıplaklığı âdeta normal bir 

davranış gibi kabul edip görsel iletişim araçları ile bunu sürekli insanların gözleri önüne koyan kurum ve kuruluşlar da 

büyük bir vebalin içindedir. Cinselliği vesile edinerek reklâm ve pazarlama işini yürütenlerin daha katmerli bir haram 

içinde olduklarını belirtmek de yanlış olmayacaktır. Çıplaklığı meslek hâline getirip fotomodellik yapanların haram 

içinde oldukları da açıktır. 

İnsanların aile saadetini bozan, büyük bir ahlâkî çözülmeye götüren, şehevî arzuları kamçılayan, gazete, dergi ve 

televizyondaki görüntülere bakmanın, gerçek vücuda bakmak gibi olmayacağına dair görüşler de vardır. Kimsenin 

helâl diyemeyeceği, harama götürme riskinden dolayı haram demenin kuvvetle muhtemel olduğu fitne uyaran böyle 

bir mesele hakkında, gerçek zinaya sebebiyet verebilme ihtimalinden dolayı haram hükmünü vermek en doğru görüş 

olarak değerlendirilmelidir. Burada şu hususu belirtmekte de fayda vardır. Çıplaklığın sadece kadından değil erkekten 

de ortaya çıkması mümkündür. Avret sayılan uzvun açılması ve bakılması, kimden olursa olsun haramdır ve günahtır. 

Ancak haramlık ve günah en mahrem noktalara yaklaştıkça artar ve ağırlaşır. 

 

Harama Bakış İffetini Bozmaktır 
 
Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 
„Şu üç göz hariç her göz Kıyâmet günü ağlayacaktır: Bu gözler: 
1. Allah’ın haram kıldığı şeylere bakmaktan çekinen göz. 
2. Allah yolunda uykusuz kalan göz. 
3. Allah korkusundan bir sinek başı kadar da olsa yaş akıtan göz.” 
Harama bakış zinaya davetiyedir. Gözler harama kaydığı anda irade hükümsüz kalır ve akıl artık nefsinin emirlerine 
amade bir konuma gelir. Gözü harama kaydıran nefis bu zina yolculuğu bitinceye kadar sükûnete ermeyecek ve hep 
daha fazlasını isteyecektir. İsrâ Sûresi’nde “Zinaya yaklaşmayın!” derken dikkat edilmesi gereken husus, zinanın 
yapılmaması değil, ona yaklaşılmamasıdır. Yaklaşmanın ilk adımını oluşturan fiil, bakmaktır. Bu eşik aşıldığı andan 
itibaren zinaya giden yolculuk devam eder durur. İnsanın damarlarında kanın aktığı gibi hareket eden Şeytan’ın onu 
ne 
zaman fitleyeceği, kanını delirteceği, heva ve hevesi ne zaman azgınlaştıracağı da belli değildir. Bakma anından 
itibaren insan, dönülmez bir yolculuğa çıkmış olur. Bu yüzden bakma eşiğini aşanların zinaya düşme ihtimalleri hep 
mevcuttur. 
 

Harama Bakmamak İçin Bilinmesi Gerekenler 

                                                      
28 açık saçık, edebe aykırı 



 

 Harama bakmak, kalbi karartır. Şeytanın zehirli oklarından biri olan harama nazar, şeytanın boy hedefi hâline 
gelmemize sebep olur. İmam-ı Rabbanî hazretleri, „Haramlar, yaldızlanmış necaset gibidir.” buyuruyor. Dışı süslü 
ama içi berbat. Bunu düşünerek harama bakmamalıyız. 

 „Avret yerini açana ve ona bakana Allah lânet etsin.” hadis-I şerifini düşünerek lânetlik olmamak için gözlerimizi 
haramdan kaçırmalıyız. 

 „Allah’ın azabından korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allah Teâlâ ibadetin tadını duyurur.” hadis-i 
şerifini düşünerek ibadetlerin zevkine varabilmek için gözlerimizi haramdan sakındırmalıyız. 

 „Kadına, şehvetle bakanın gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.” hadis-i şerifini düşünerek, Allah’ın 
gazap sıfatından korkmalıyız. 

 Baktığımız kadınların birisinin anası, bacısı, kızı veya hanımı olduğunu düşünerek kendimiz için razı olmayacağımız 
bir şeyi hiçbir insan için de istememeliyiz. 

 Haram nazarlardan gözü korumanın sabır istediği bilinmelidir. 
 

Hz. Cüleybib 
 
Bir gün Peygamber Aleyhisselam’ın huzuruna bir genç geldi. Sıkıntılı bir hâli vardı. „Ey Allah’ın Resûlü, zina etmem için 

bana izin ver. Artık tahammülüm kalmadı.” dedi. 

Orada bulunanlar, gencin bu fena isteğinden dolayı, hiddete geldiler. Bazıları onu şiddetle azarlarken, kalkıp ağzını 

kapatmak için üzerine hücum edenler oldu. Suratına bir tokat aşketmek arzusuyla yerinden fırlayanlar bile vardı. 

Ancak, o Şefkatli Nebi, bunların hiçbirine izin vermediği gibi, susup genci dinledi. Sonra yanına çağırdı ve onu 

dizlerinin dibine oturtup sordu: 

„Böyle bir şeyin senin annenle yapılmasını ister miydin?” 

Genç: „Anam babam sana feda olsun yâ Resûlallah! Elbette istemezdim.” 

Hz. Muhammad (sas): „Hiçbir insan, annesine böyle bir şey yapılmasını istemez.” buyurdu ve: „Peki senin bir kızın 

olsaydı, ona böyle bir şey yapılmasını ister miydin?” diye sordu. 

Genç adam bu soruya da: „Canım sana feda ey Allah’ın Resûlü, istemezdim.” diye cevap verdi. 

Peygamber Aleyhisselam: „Hiçbir insan, kızına böyle birşeyin yapılmasını istemez.” buyurdu. Ardından da: „Halanla 

veyahut teyzenle böyle bir şey yapılmasını ister miydin?” dedi. 

„Hayır yâ Resûlallah!” dedi genç. 

„Bir başkasının kız kardeşinle zina etmesini ister miydin?”, dedi Resûlallah. 

„Hayır! Hayır, istemezdim!” diye cevap verdi genç. 

Ve Peygamber Aleyhisselam sözlerini şöyle bitirdi: „Hiç kimse, halasıyla, teyzesiyle, kız kardeşiyle zina edilmesini 

istemez.” Sonra da, o gence dua buyurdu: „Allah’ım bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu koru.” diye 

dua etti ona. Bazı raviler o gencin, Cüleybib olduğunu söylerler. Kendisi, nefsine hâkim olmakta zorlanan bir genç 

olarak tanınırdı ve ashab arasında kötü bir şöhreti vardı. Ancak, Resûlullah ile aralarında geçen bu olaydan sonra, 

tertemiz birisi oldu. Daha önceleri kimse ona kız vermek istemezken, Peygamber Aleyhisselam’ın aracılığı ile 

evlendirildi. Evlendikten az bir zaman sonra da, ilk katıldığı harbde şehit oldu. Söz konusu harbin sonunda Peygamber 

Aleyhisselam ashabına sordu: 

„Hiç eksiğiniz var mı?” 

„Hayır yâ Resûlallah, hepimiz tamamız!” dediler. 

„Ama benim bir eksiğim var.” buyurdu Peygamber Aleyhisselam ve Cüleybib’in başucuna giderek: „Cüleybib benden, 

ben de Cüleybib’denim.” buyurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. ALMANYA ve DİNLER TARİHİ (Haziran) 
1. Ana Hatlarıyla Alman Tarihi  

Almanlar (Deutsche) Cermen halklarından olan Orta Avrupa yerlisi bir etnik gruptur. Alman kelimesinin İngilizcesi olan 

German kelimesi geç Orta Çağ'dan itibaren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda (Heilliges Römisches Reich 

Deutscher Nation) Almanca konuşan nüfus için kullanılmıştır. 

1618-1648 Der Dreißigjährige Krieg (Otuz yil savasi): Otuz Yıl Savaşı, 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa'da 

yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. Avrupa tarihinin en uzun ve yıkıcı savaşlarından 

birisidir. Başlarda, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nu oluşturan protestan ve katolik şehir devletleri arasındayken, 

zamanla Avrupa'nın büyük güçlerinin çoğunun dahil olduğu daha geniş bir çatışmaya dönüştü, din ile ilgili olmaktan 

ziyade Avrupa üstünlüğü için savaşıldı. 

1756-1763 Der Siebenjährige Krieg (Yedi Yil Harbi):  Yedi Yıl Savaşı ya da Yedi Yıl Harbi, Avrupa'nın güçlü devletleri 

arasında, 1756-1763 yılları arası yaşanmış bir dizi askeri çatışmadır. Savaşın nedeni Büyük Britanya ve Fransa için 

aralarındaki sömürge29 yarışı; Avusturya ve Prusya30 içinse Orta Avrupa hakimiyetini kurmak.  

1789 Die Französische Revolution (Fransız Devrimi):  Fransız devrimi bütün Avrupayı etkilediği gibi bütün 

dünyada etkisi ve tesiri olmuştur. Fransız halkı bilinçlenerek Kral’ın emirlerine karşı çıkmış ve yönetimde söz sahibi 

olmak istemişlerdir. Kitap okuma alışkanlığı kazanan ülke, çocuklarını üniversiteye göndererek onlara güzel bir 

gelecek kurmak için çalışmalara başlamış ve bununla birlikte Fransız toplumu büyük bir kültürel atılım 

gerçekleştirmiştir. Bilinçlenen toplumla birlikte halk, bağımsız yayın organlarından beslenerek giderek daha da 

eleştirel olmuş ve toplumun talepleri giderek olgunlaşmıştır.  

1815 Napoleon und die Deutschen (Napolyon ve Almanlar): Napolyonun Avrupayı kasıp kavurması özellikle, 

henüz tek bir devlet çatısı altında yaşamayan Almanlar arasında bir Alman kimliğinin oluşmasına sebep olur. Özellikle 

Akademisyenler, öğrenciler ve toplumun orta kesiminden „Musikimiz bir, Literatürümüz bir, Kültürümüz bir…“ 

nidalarıyla tek devlet olma arzusu dile getirilmektedir. Unutulmamalı ki, bu zaman Alman Literatürünün, Felsefesinin 

ve Müziginin Goethe, Schiller, Lessing, Kant, Mozart, Bach ve niceleriyle tavan yaptığı bir dönemdir. Alman kültürün 

çoktan oluşmuş olduğu bir dönemdir. Prusya, Avusturya ve diger 37 küçük alman devletlerinin hükümdarları, kendi 

makamları için tehlikeli olacagından bu isteklere sıcak bakmazlar. 

1848 Märzrevolution (Mart Devrimi): İnsanlar yukarıda bahsedilen meselelerden sokaklara çıkar. Devrim kanlı ve 

başarısız bir son alır. Bu devrim esnasında bugünkü Alman bayrağı üniversite ögrencileri olarak ilk defa sembolik 

manada kullanılır. 

1871 Reichsgründung (Alman İmparatorlugunun Kuruluşu): Otto von Bismarck´in siyasi dehası vesilesiyle Alman 

İmparatorluğu ya da İkinci Reich (Deutsches Reich/Deutsches Kaiserreich), 18 Ocak 1871'de Prusya ve diğer küçük 

Alman devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik Alman devletidir. İlk imparatoru I. Wilhelm'in taç giymesiyle 

imparatorluk resmen kuruldu. Yeni İmparatorluğu Habsburg Hanedanı yerine Hohenzollern Hanedanı yönetti, başkent 

Berlin yapıldı. Yeni İmparatorluk, Avusturya'yı toprakları dışında bıraktı. 1884'ten itibaren Almanya, Avrupa dışında 

sömürgeler kurmaya başladı. Hızlı büyüyen ekonomisiyle, dünyanın en büyük ekonomisine sahip oldu. 

1914-1918 1. Weltkrieg (Birinci Dünya Savaşı): Avusturya Arşidükü31 Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te suikaste 

uğraması ile I. Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşta Almanya'nın içinde olduğu İttifak Devletleri savaşı kaybetti. Kasım 

1918'de, Alman Devrimi patlak verdi; II. Wilhelm ve tüm prensler tahttaki tüm haklarında vazgeçtiler. Almanya'nın 

savaş hali Haziran 1919'da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona erdi. Bu ittifak32 devletlerinin de mağlubiyeti 

anlamına geliyordu.  

1919-1933 Die Weimarer Republik (Weimar Cumhuriyeti): Alman Devrimi'nin başarısının ardından cumhuriyet 

ilan edildi. 11 Ağustos 1919'da Friedrich Ebert devlet başkanı olarak hükûmeti kurdu. Daha önce Rosa Luxemburg ve 
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Karl Liebknecht 1918 yılında Almanya Komünist Partisi'ni kurmuşlardı. Alman İşçi Partisi ise Ocak 1919'da kuruldu. Parti 

daha sonra adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne dönüştürecekti. 

Almanya’da liberal bir demokrasiyi yerleştirmek için yapılan bu ilk girişim, yoğun krizler olduğu bir döneme (işsizlik, 

ekonomik krizler,…) rastgeldi ve Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin iktidara33 gelmesiyle sona erdi.  

1933-1945 Nazi-Deutschland (Nazi Almanyası): 27 Şubat 1933'te Reichstag ateşe verildi. Bazı temel demokratik 

haklar hızlı bir şekilde insanların elinden alındı. Meclis, Hitler hükümetine yaşama ile ilgili tam yetki verdi. Bununla ilgili 

tasarıyı sadece Almanya Sosyal Demokrat Partisi reddetti; komünistlerin geçerli bir tepki vermeleri mümkün değildi 

çünkü milletvekillerinin çoğu ya öldürülmüş ya da hapse atılmıştı. Yapılan bu seri değişiklikler tek parti iktidarının 

doğmasına yol açtı.  

Bütün endüstri alanları temel ihtiyaçlar dışında savaşa hizmet verecek şekilde düzenlendi. Hitler, bundan sonra Büyük 

Almanya'yı kurmak için hazırlıklara başladı. İki cephede birden savaşmanın zor olacağını anladığı için Sovyetler Birliği 

ile Molotov-Ribbentrop Antlaşması'nı imzaladı. Fakat bu antlaşma daha sonra Almanya tarafında bozulacaktı. 

Artan karışıklık ortamında Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya girdi. Bunu izleyen iki günde İngiltere ve Fransa 

tarafından savaş deklorasyonları34 yayınlandı ki bu II. Dünya Savaşı'nın başlaması anlamına geliyordu. Almanya 

Avrupa'yı dolaylı veya dolaysız yoldan işgal etti. 

22 Haziran 1941'de Hitler, Ruslarla yapılan antlaşmayı fesh35 etti, Doğu cephesini açtı ve Rusya'ya saldırdı. Hemen 

ardından Japonlar Amerika Birleşik Devletler'in Pearl Harbor üssüne36 saldırdı. Alman askerleri hızlı bir şekilde Rus 

topraklarına girdi. Fakat Stalingrad Savaşı, savaşın seyrini değiştirdi. Alman askerleri geri çekilmeye başladı ve Almanya 

savaşı kaybetti. 8 Mayıs 1945'te Almanya teslimiyetini ilan etti.  

Holokost 11 milyon insanı ölümüne neden oldu. Bunların 6 milyonu Yahudi, 3 milyonu Polonyalı idi. Geriye kalan 2 

milyon insan ise II. Dünya Savaşı sırasında öldürülen siviller oldu. Savaş sonunda ise toplam 35 milyon insan hayatını 

kaybetti. Bu sürecin tarihsel açıdan incelenmesi ve sağlıkli bir demokrasi adına ders çıkarılmasının yeri günümüz 

Almanyasında bambaşkadır. Tarih biliminde buna „Erinnerungskultur“ denilir. 

1945-1990 Nachkriegszeit, Stunde-Null und Wiederaufbau (Savas sonrası, Şartsız Teslimiyet ve Yeniden 

İnşa): 

Savaş, on milyona yakın sivil ve asker Alman'ın ölümü ile sonuçlandı. Almanlar şartsız bir teslimiyetle, tüm Nazi 

geçmisini geride bırakip tertemiz bir sayfa açma anlamına gelen „Stunde-Null“´a 1945´de ulaşmıştı ve savaşı şartsız 

kaybettiklerini ilan ettiler. Almanya ve Berlin savaşı kazanan dört büyük devlet tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı. 

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa işgal bölgelerini birleştirerek 23 Mayıs 1949'da Federal Almanya 

Cumhuriyeti'ni kurdular. 7 Ekim 1949'da ise Sovyetler Birliği, kendi işgal bölgesinde Demokratik Almanya 

Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu ülkelerden birincisi genellikle Batı Almanya, diğeri ise Doğu Almanya olarak bilinir. 

Doğu Almanya ise Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirdi. Ekonomi Sovyet sistemine dayanıyordu. Çok geçmeden 

Doğu Almanya da ekonomik bakımdan güçlendi. Fakat birçok vatandaş Batı Almanya'nın politik serbestliğine ve güçlü 

ekonomisine hayrandı.  

Berlin Duvarı: 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı ile Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar durduruldu. Berlin 

Duvarı, Soğuk Savaş'ın simgesi haline geldi. Her nasılsa Batı ve Doğu Almanya arasındaki gerilim, Batı Almanya 

Başbakanı Willy Brandt'ın doğudaki Almanların batıya göç etmesi ile ilgili yasayı çıkarması ile, 1970'lerde azalmaya 

başladı. 

1990 Deutsche Einheit: Özellikle 1989'un yazında, Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç arttı. Bu yeniden 

birleşmeyi hızlandırdı. Sonuçta iki ülke 03 Ekim 1990´da (Tag der deutschen Einheit) birleşti. Başkent Berlin oldu. 

Birleşmeden beri Almanya, NATO ve Avrupa Birliği içinde oldukça önemli rol üstlenmeye başladı 
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2. Almanyanın Önemli Kişilerinden bir Kesit 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
 

28 ağustos 1749’da Frankfurt’da doğdu. Varlıklı bir aileden geldi. Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca 
öğrendi, güzel sanatlar ve tiyatroyu tanıdı. Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von 
Goethe, yalnızca edebiyatla değil, eğitim, doğa bilimleri ve felsefe de içinde olmak üzere pek çok konuyla yakından 
ilgilenmiştir. Evlerinde zengin bir kütüphane ve değerli bir resim koleksiyonu vardı. 1765’de hukuk eğitimine başladı 
ancak hastalanıp evine döndü. Din ile tanışması bu dönemdedir. İyileşince, hukuk eğitimini Strasbourg’da tamamladı.  
1774’te yazdığı ilk romanı Genç Werther'in Acıları (Die Leiden des jungen Werther) gerek anlatımı, gerek duygularının 
coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. 
1794’te yazar Friedrich von Schiller'le yaşamları boyu sürecek bir dostluk kurdu. Goethe ve Schiller’in dört cilt tutan 
mektupları Alman edebiyatının bu en verimli dönemine ışık tutar. Her iki yazar da dostluk yılları boyunca verdikleri 
ürünlerle Alman edebiyatında Klasik Dönem’in önde gelenleri oldular. Goethe'nin 1770’te başlayarak yaşamının son 
yıllarına kadar yazmayı sürdürdüğü Faust adlı oyunu, yazarın en önemli eseri sayılır.  
 

Immanuel Kant 
 

1724 yılında Doğu Prusya da bir kasabada dünyaya gelmiş, ünlü Alman filozofudur. Hayatını doğdu şehirde geçiren 
Kant, Konigsberg Üniversitesinde felsefe, fizik ve matematik eğitimi alarak belli konular üzerinde kendisini 
geliştirmeyi başarmıştır. Fakir bir ailenin çocuğu olan Kant maddi sıkıntılar içinde bir çocukluk geçirmiştir. 
Matematiği seven ama felsefeye özel bir ilgisi olan Kant, üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında 1781 yılında felsefe 
alanındaki ilk eserini vermeyi başarmıştır. Daha sonra yaptığı çalışmalarına ve eserlerine devam eden Kant, 
eserlerinin yanında genç yaşında güneş sisteminin meydana gelişinin üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. 
Yaptığı çalışmalar ile Nebula hipotezini ortaya atmıştır. Alman filozofu Kant, Alman felsefesinin kurucu isimlerinin 
arasında yer alırken üzerinde yaptığı çalışmalar sayesinde felsefede kendinden sonraki döneminde aydınlatıcısı ve yol 
göstericisi olmuştur. Felsefede Bilgi Kuramını ortaya atmıştır. 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Dünyanın en ünlü sayılı bestekarlarının arasında bulunan Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756 yılında 
Avusturya’nın Salzburg kentinde doğmuştur. Kendi yeteneği ile 3 yaşında piyano 5 yaşında ise beste yapan Mozart, 
kendisinden 5 yaş büyük olan usta yorumcu ablası ile çalışmalar yapmakta idi. Babasının gösterdiği ilgi sayesinde 
yeteneğinin farkına varan Leopold Mozart, çocuklarını bu yönde eğiterek onların ün kazanması için çalışmalara 
başlamıştır. 
Yaptığı bestelerinde mükemmeli yakalamaya çalışarak bunu başaran Mozart, yaptığı bestelerini hiç biri, bir diğerine 
benzemiyor’dur. 
Bestelerinde, akıl ile duyguların ahenkle37 dans edebileceğini göstermiştir. Yaşadığı maddi sıkıntı ve hayatın getirdiği 
zorluklarına karşı, hiçbir zaman bestelerinde hüzün ve depresif bir hava estirmemiştir. Müzikte romantik ekole 
başarılı bir başlangıç yapmış ve bestelerine kattığı çocuksu, canlı ve sevimlilik sayesinde bestelerinin evrensel 
olmasını sağlamıştır. 35 yaşında verem hastalığından vefat eden Mozart, yağmurlu bir günde kilisede 6 kişilik bir 
cenaze töreni düzenlenir, fakat tören sonrasında yağmur nedeni ile cenazeye mezarlığa kadar eşlik edilmeyen 
Mozart’ın cenazesi, yağan yağmur nedeni ile en yakın dilenci mezarlığını defnedilmiştir. Daha sonra gömüldüğü 
mezar aransa da ünlü besteci Mozart’ın mezarı bulunamamıştır. 
 

Friedrich Schiller 
 

Friedrich Schiller; dünyaya gözlerini 1759 tarihinde Marbach am Neckar’da açtı. 1766 yıllarında kız kardeşinin 
doğması üzerine Ludwigsburg’ a taşınmak zorunda kaldı. Taşındığı yıl Schiller Latin okuluna başladı. Bu yıllarda 
“Absalon” ve “Hristiyanlar”adlı tiyatro eserlerini kaleme almaya başlamıştı bile.  1802 yılında soyluluk unvanı almış 
bir şair, filozof, tarihçi ve en önemli Alman dram yazarıdır. Yazdığı çoğu tiyatro eseri Alman tiyatrosunda başyapıt 
niteliğindedir. 
Schiller “Haydutlar” adlı tiyatro eserini bitirdi. Dönemin ruhunu yansıtan bu eser büyük bir kitle tarafından sevildi ve 
saygı duyuldu. Özellikle genç kitle bu eseri çok sevdi. Ancak kraliyet bu eserin oynanmasını yasakladı. Fakat Schiller 
arkadaşlarıyla birlikte bu eseri oynadı. Bu yüzden dolayı Kral Schilleri 14 gün ceza evine attı. Schillerin şiir ve tiyatro 
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yazmasına da yasak getirdi. Haydutlar eserini büyük bir cosku ile seven genç kitle ise bu karara büyük bir öfke duydu, 
bundan dolayı genç kitle zamanla Haydutlar Çetesi kurmaya başladı. Goethe ile çok yakın arkadaşlardı. 
 

Johann Sebastian Bach 
 

Dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcudur. 21 Mart 1685 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Bach, 
yaşamı boyunca 1000'in üzerinde beste yaptı. Fakat Günümüze ulaşan eserleri, ikinci evliliğinden olan Carl Phillip 
Emanuel'in arşivine aldıklarıyla sınırlı kaldı. 
 

Gotthold Ephraim Lessing 
 

Alman yazar, filozof, gazeteci ve Alman Edebiyatının ilk önemli eleştirmeni olan Gotthold Ephraim Lessing, 22 Ocak 
1729 yılında Braunschweig, Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1737- 1741 yılları arasında Kamenz'deki Latin okulunu ve 
Meissen'deki Fürstenschule St. Afra okulunu bitirdikten sonra 1746-1748 yılları arasında Leipzig'de teoloji ve tıp 
eğitimi almıştır. 1760 yılına kadar Leipzig ve berlin'de yaşamış ve Vossiche Zeitung isimli gazetede editör olarak 
çalışmıştır. 
Gotthold Ephraim Lessing, 1752 yılında Wittenberg'de yüksek lisans yapmış. 
1765 yılında Berlin'e dönmüş, ancak 1767 yılında Hamburg'da drama yazarlığı ve Milli Alman Tiyatrosunun 
danışmanlığı yapmıştır. Gotthold Ephraim Lessing, 15 şubat 1781 yılında Braunschweig, Almanya'da hayatını 
kaybetmiştir. 
 

Albert Einstein 
 

14 Mart1879 yılında Almanya'da Württemberg'de doğdu. Yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve 
yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent 
ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı. 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen 
benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel 
ricası ile Almanya'ya geri döndü. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne 
layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde hayatını 
kaybetmiştir. 
1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Einstein, tüm zamanların en iyi 
fizikçileri arasında 1. sırayı almıştır. Einstein, hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayımlamıştır, ayrıca 
150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dahi” ile eş anlamlı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.  
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3. Din Nedir ve Dinler Tarihi 
 
Din: Allah'ın, insanlara Peygamberleri aracılığı ile gönderdiği bir sistemdir. Bu sistem, akıl sahiplerini kendi istekleri ile 
dünyada huzur ve saadete, âhirette sonsuz mutluluğa ulaştırır. Günümüzde en basit araçların dahi kullanım kılavuzu 
vardır. Bir buzdolabı, çamaşır makinası vb. İnsanı yaratan yaratıcıda insanın hayatını nasıl geçirmesi gerektiğini 
açıklayan kurallar koymuştur. İşte bu kurallar dini kurallardır. İnsanın nasıl hareket etmesi gerektiğini en iyi şekilde 
bilen yüce yaratıcısıdır. 
Peygamberler, vahiy yoluyla Allah’dan aldıkları dinî hükümleri, aldıkları şekliyle insanlara bildirmişlerdir. Bu 
bakımdan, dinlerin hakikî sahibi, Allah Teâlâ’dir. Peygamberler ise dînin hükümlerini insanlara bildiren birer elçi 
durumundadırlar. 
 

1.Din insanlar için bir ihtiyaçtır. 
2.Din huzur ve mutluluk kaynağıdır. 
3.Din bize yaratılış gayemizi öğretir. 
4.Doğru ve yanlışı gösterir. İyi ve sevilen insan olmamızı sağlar. 
5.Dünya ve ahirette mutlu olmak için dini yaşamamız gerekir. 
 
Dinin Gayesi; Din, bize yaratılışımızın amacını, Allah'a karşı yükümlü olduğumuz görevleri öğretir. İyi ile kötüyü, doğru 
ile yanlışı tanıtır ve iyiye ulaşmanın yollarını gösterir. Din insanı ruhen yükseltir, ahlâken olgunlaştırır, fertlerin 
birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını ister ve uyulması gereken hak ve görevleri belirler. Kısaca; dinin gayesi, insanı 
hem dünya hayatında, hem de ahirette mutluluğa kavuşturmaktır. Bize düşen görev, dinin gösterdiği nurlu ve güzel 
yolda yürüyerek bu mutluluğa ulaşmaktır. 
 
Dinler Kaça Ayrılır? 
 
İslâm âlimleri dinleri başlıca iki kışma ayırırlar: 1. Hak dinler. 2. Bâtil dinler. 
Tek Allah’a îmanı esas alan ve yalnızca O’na kulluk ve ibâdeti emreden dinlere Hak dinler denir. 
Hak dinler, Allah’in göndermiş olduğu dinlerdir. Bu sebeble bunlara semavî dinler de denir. Hak dinlere, temelini, 
Allah’in birliğine îman ve sadece O’na ibâdet esası teşkil ettiği için, Tevhid38 dini adı da verilir. 
 
Allah tarafından gönderilmemiş, insanların kendilerinden uydurdukları, tek Allah’a îman esasını  taşımayan inanç ve 
fikirlere ise, bâtıl dinler denir. 
Hak dinlerin bazıları, sonradan insanlar tarafından bozulmuş, içine dînin aslından olmayan hurâfeler ve bâtıl inançlar 
konulmuştur. Bu gibi, aslı hak iken sonradan bozulan dinlere, Muharref (Değiştirilmiş, kalem karıştırılmış) dinler 
denir. Yahudîlık ve Hıristiyanlık gibi... Bunlar başlangıçta Hak din iken, sonradan içlerine hurâfeler ve tevhide aykırı 
fikirler girmesiyle bozulmuş ve birer muharref din olmuşlardır. Muharref dinler de, bâtıl dinlerden sayılır. 
 

İnsanlığın İlk Dîni Hangi Dindir? 
 
İnsanlığın ilk dîni, ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem Aleyhisselâm’a gönderilen ve Allah’ın bir olduğu inancına 
dayanan Tevhid dînidir.  
 
İslâm Dini ve Diğer Dinler 
 
İlk insan olan Hz. Adem (as) aynı zamanda ilk peygamberdir. İnsanlığın ilk dini de Hak din’dir. Hz. Adem’den 
Peygamberimiz Hz.Muhammed’ e (sav) kadar gelen bütün peygamberler insanlara Allah’ın birliğını ve başka Allahın 
olmadığı inançını insanlara bildirmiş ve Allah’a nasıl ibadet edileceğını öğretmişlerdir. Allah Hz.Adem ile 
Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav) arasında söylenen rivayetlere göre 124.000 Peygamber göndermiştir. Bu 
Peygamberlerin bazılarına sadece sayfa halinde bazılarına da kitap halinde bilgileri Cebrail (A.S) aracılığı ile 
göndermiş. 
Kitap gönderilen Peygamberler: 
1-Hz.Davut(A.S):  Zebur 
2-Hz.Musa(A.S):  Tevrat 
3-Hz.İsa(A.S):   İncil 
4-Hz.Muhammed(S.A.V): Kuran-ı Kerim  
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Yukarıdaki ilk 3 kitap ve Peygamberler ve diğer sayfa dönderilen Peygamberlerin hepsi Allahın Peygamberi ve 
kitabidir. Biz müslümanlar bunların hepsine inanırız.  
 
İslâm Dini’nin Özellikleri 
 

1)Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilen yani bildirilen İslâm dini, son dindir. Ondan başka din gelmeyecek, 
hükümleri kıyamete kadar devam edecektir. 
2)İslâm evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde İslâm dini, 
bütün dünya milletlerine gönderilmiştir. 
3)İslâm dini’nin hükümleri insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç 
kalmamıştır. 
4)İslâm dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder. Ancak o 
kitapların hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar için gönderilmişti. İslâm 
Dini ise bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan Din’dir. 
 
Kur’ân-ı Kerîm  
 

Allah-u Teâlâ, insanlara yol göstersin, onlara rehber olsun diye peygamberleri vazifelendirmiştir. Peygamberler 
dünyadan ayrılıp ahirete göçünce insanların elinde uyarıcı olsun, peygamberlerin anlattıklarını unutturmasın diye 
kitapları indirmiştir. Böylece Rabbimiz, bize de kitabımız Kur’ân-ı Kerîmi göndermiştir.  Kur’ân, diğer semavi 
kitaplardan farklı olarak, kıyamete kadar devam edecek bir dinin müntesiplerine geldiği için, kıyamete kadar hiç es-
kimeyecek şekilde bir mucize olarak gönderilmiştir. 
 
Tevrat  
 

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ’ya indirilmiştir. Tevrat’ın aslının 
Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkâr 
etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de Tevrat’ın Allah’ın kutsal kitaplarından biri olduğu açıklanmıştır: 
“Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik...” (el-Mâide 5/44). Tevrat Hz. Mûsâ aracılığıyla 
İsrâiloğulları’na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları sürgün ve esirlik dönemlerinde Tevrat’ın Allah’tan 
gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat’ın aslı kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat 
ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat tahrif39 edilmiş, bütünüyle ilâhî kitap olma özelliğini yitirmiştir. 
 
Tevrat’a göre, Hz. Musa bir yandan kurtarıcı, devlet kurucu, bir yandan da bir din önderi olarak tanrının 
görevlendirdiği bir kimsedir. Bu nedenle, görevine uygun olarak getirdiği bir takım kurallar düzeni vardır. İbrani dini, 
bu kurallara göre bütünlük kazanmıştır. Hz. Musa’nın getirdiği genel din kuralları bütün insanlar için değil, 
peygamberi olduğu Yahudiler içindir.  
 
İncil  
 

Hristiyanlığın kitabının genel adı Kutsal Kitaptır. İncil, Kitab-ı Mukaddes'in Yeni Ahit40 kısmının ilk dört bölümünün her 
birine verilen isimdir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört incil, yazarlarının adıyla 
anılır. İnciller İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatır. 
 
İncil kelime olarak “müjde ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları’na indirilmiştir: “Kendinden 
önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu Îsâ’yı arkalarından gönderdik. Ve 
ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt 
olmak üzere İncil’i verdik” (el-Mâide 5/46).  
 
İncil’e, Allah’tan Hz. Îsâ’ya indirildiği şekliyle inanmak imanın gereklerindendir. Fakat bugün İncil’in orijinal metni de 
diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış şekli vardır. Bir 
müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber verilmesi durumunda; eğer bu husus, Kur’an ve sahih 
hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul edilir. Âyet ve hadislere aykırı ise reddedilir. Âyet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor 
ve İslâm’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber’in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: “Ehl-i 
kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah’a, bize indirilene, İbrâhim’e... indirilene inandık deyin” 
 

                                                      
39 Tahrif: değiştirme, bozma 
40 Yeni Ahit: Neues Testament 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kitab-%C4%B1_Mukaddes
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_Ahit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Matta
https://tr.wikipedia.org/wiki/Markos
https://tr.wikipedia.org/wiki/Luka
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yuhanna


Zebur 
Zebur Hz. Davut (as) indirilmiş bir kitap olup genel özelliği daha çok zikir ve dua kitabıdır. Allah tarafından Hz. Dâvud 
(a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Almanyadaki Dini ve Kültürel günler 
 
Avrupa’da yaşarken dikkat edilmesi gereken bazı genel hususlar vardır, kendi başına bir kıta olan Avrupa halkının 
farklı özellikleri, dini inanış yapısı, kendilerine ait dini gün ve bayramlar, ailevi yapısı, kültürel yapısı, gelenek 
görenekleri, örf ve adetleri daha farklı ve daha değişik. Bizlerde bu insanlarla beraber yaşıyoruz iç içeyiz, her gün 
hayatın içinde farklı hal ve şekillerde görüşüyoruz. Markette alışverişte çarşıda pazarda resmi yerlerde komşuluk 
ilişkilerinde okulda üniversitede hayatın her anında illa ki karşılaşıyoruz biraraya geliyoruz. Bu biraraya gelmelerde biz 
onları onlar da bizi inceliyor tanımaya çalışıyor bizde onları bu insanlarla sağlıklı ve güzel iletişim kurmak için bu 
topluma ait değerleri bilmeliyiz veya öğrenmeliyiz. Topluma ait yaşanmış acı günlerini paylaşma, sevinç günlerinde 
sevinme, bayramalarını tebrik etme ve dini günlerine saygı duyma aramızda ki irtibatı güçlendirir ve onlarında bize 
saygı duymasını sağlar. 
Önemli gün ve değerleri tanımaya çalışalım. 
 
Heilige drei Könige; Almanya'da her yıl 6 ocak'ta kutlanılan ve "üç kral tatili" olarak bilinen dini bir bayram. Hristiyan 
geleneğinde bebek İsa'ya "Yahudilerin Kralı" olarak hürmetlerini sunmak için Doğudan geldiğine ve hediye olarak 
altın, getirdiğine inanılan soylu hacılar. 
  
Aschermittwoch; Katoliklerin 40 gun boyunca tuttugu lent adi verilen orucun ilk gunudur 
 
Karfreitag; Kutsal Cuma dünya genelindeki Hristiyanların İsa Mesih'in çarmıha gerilişini ve Golgotha'da ölüşünü 
andıkları dini gündür. 
 
Ostern (Paskalya); Hıristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirildigi gündur. 
 
Ostermontag; Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli dini bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi 
kutlanır. 
 
Christi Himmelfahrt; Paskalya Bayramından sonraki 40. gün Hz.İsa Peygamberin urcu anlamına gelen dini bir gün 
olan “Christi Himmelfahrt“ bayramıdır. Bu bayramın içeriği Hz.İsa’nın Allah’a ulaşmasıdır. „Himmelfahrt“ 
 
Pfingstsonntag; paskalya'dan 50 gun sonra kutsal ruh'un havari'lere gorunup isa'nin mesajini yaymalari emrini 
verdigi, hristiyanlarca kilise'nin kurulus gunu ve paskalya sezonu'nun son gunu olarak kutlanan gün. 
 
Erntedankfest; Hasat bayrami olarak kutlanir. 
 
Reformationstag; Protestan mezhepli Hristiyanlar için 31 Ekim “Reformationstag” günü tüm dünyada önemli bir 
tarihtir. Reformu amaçlayan kilise hareketi 16. Yüzyılda Martin Luther tarafından başlatılmış ve Protestan kilisesi 
isimli bir mezhebin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
 
Allerheiligen; 1 Kasım: Azizler Yortusu (Allerheiligen, katolik) aynı zamanda resmi bayram Tüm azizlerin anıldığı bu 
gün Roma'daki Pantheon tapınağının bir Hristiyan kilisesine çevrilmesi ve tüm azizlerin anılması için bir gün. 
 
1. Advent; Hıristiyanlık'ta İsa'nın doğumunu beklendiği döneme denir. 
 
Heiligabend; Hz İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı 
 
1. Weihnachtstag; Hz İsa'nın doğumunun 1.günü. 
 
2. Weihnachtstag; Hz İsa'nın doğumun 2 günü 
 
Silvester; Yılbaşı gecesi   
 
Volkstrauertag; 1. dünya savasinin sonunda olusan felaketleri anmak icin kutlanan gün. 
 
Tag der Deutschen Einheit; Almanyanin birlesimi. 
 



D - Ramazan Ayının Fazileti ve Önemi 
 

1. Ramazan Ayı ve Fazileti 
 
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir. Zira bu ayda Kur’an nazil olmaya 
başlamış ve ay boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır. Ramazan kelimesi “kızgın taş” manasına gelen “Ramid” 
kelimesinden türetilmiştir. Ramazan ayı çok sıcak ve hararetli bir zaman dilimine tevafuk ettiği için ona bu isim 
verilmiştir. Ayrıca nasıl ki kızgın taş etrafındakini yakıp yok ederse Ramazan da kulların günahlarını yakıp mahvettiği 
için bu aya bu ismin verildiğini söyleyenler de olmuştur.  
 
Bazıları ise Ramazan kelimesinin “yağan yağmur” manasına gelen “ramıd” kelimesinden türetildiğini ve nasıl ki 
yağmurun yağması neticesinde yeryüzünün temizlenmesi gibi Ramazan ayında da günahların temizlenmesi sebebiyle 
bu aya bu ismin verildiğini söylemişlerdir. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı bu ay içinde Kur’an-ı Kerim’deki ifadesiyle 
bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Bu gece Allah’ın müminlere bahşettiği çok yüce bir ikramıdır. 
Ramazan’ın her gecesinin dolu dolu geçirilmesi için bu gecenin zamanı gizlenmiştir. Ancak Kadir gecesinin Ramazan’ın 
son on günü içinde olduğuna dair güçlü işaretler vardır.  
 
Mü'minlere İlâhî bir ihsan olarak bu günleri birer güzel fırsat bilerek değerlendirme, Rablerine olan kulluk derecelerini 
gösterme, Ona muhatap olabilme gayreti içine girerek tam bir ihlâs41 ve şuurla ibadet ve taate koşarlar. Bu gayretin 
neticesi elbette karşılıksız kalmayacaktır. Oruç tutup, Ramazan ayını bir kulluk şuuru içinde geçirenler tatlı bir ânı 
yaşadıkları, huzura erdikleri gibi pekçok nimete de mazhar olurlar. 
 
Ubâde bin Samit anlatıyor: Ramazan ayının başladığı bir günde Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurdu: 
"İşte bereket ayı olan Ramazan geldi artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır, o ay yeryüzüne bol bol rahmet iner, günahlar 
affedilir, dualar kabul olunur, Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar 
eder. Bu ayda kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin asıl bedbaht olanda, bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini 
alamayandır. 
 
Ramazan her yönüyle bir ibadet mevsimidir. Her mü'min namazı, orucu, iyilikleri hizmetleri ve duâsıyla bu rahmet ve 
bereketten nasibini almaya çalışır. Bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğu günahları için Allah'tan af diler. Rabbine 
niyazda bulunur. Cenâb-ı Hak da kulunun bu samimi dua ve niyazını karşılıksız bırakmaz, günahlarını affeder, 
rahmetine garkeder. 
 
Ramazan ayının kudsiyet ve bereketini bildiren Peygamber Efendimiz geniş anlamda bu hususu dikkatimize 
vermektedir ve şu hadis-i şerifi42 dikkatlerimize arz etmekdetir. 
 
Selmân-ı Fârisî (r.a.) anlatıyor: Resul-i Ekrem Efendimiz sav Şaban ayının son günlerinde bize irad ettiği43 bir hutbede 
şöyle buyurdu: 
"Ey insanlar büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınızın üstüne düştü. Bu öyle bir aydır ki, içinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Allah o mübarek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde nafile namazı 
meşru kıldı. Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir 
farzı yapmak, başka aylarda yetmiş farz yerine geçer. Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin 
meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da Cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ay mü'minlerin 
rızkını arttıracak aydır. 
Bu ayda her kim oruçlu bir mü'mine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve 
Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba 
kavuşur." 
 
Ashâb-ı Kiramdan44 bazıları, "Ya Resulallah, hepimiz oruçluya iftar edecek bir şey bulup verecek durumda değiliz" 
dediler. 

                                                      
41 Her işi Allah rızası için yapmak 
42 Hadis-i şerif: Peygamberimize ait söz, emir veya davranışlar 
43 Irat etmek: (söz) söylemek 
44 Yüksek şeref sahibi Sahabeler; Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan gidenler 



Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Allah bu sevabı bir tek hurma ile, bir içim su ile, bir 
yudum süt ile oruçlu mü'mine iftar ettirene de verir" buyurdular ve hutbelerine şöyle devam ettiler: 
 
"Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluştur. Bu ayda kim işçi ve hizmetçisinin işini 
hafifletirse, Allah da onu affeder ve Cehennemden uzak tutar. Bunun için bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti 
fazlasıyla bulundurmaya çalışınız. Bu dört hasletten ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisinden ise hiçbir zaman 
ayrı kalamazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerin birisi, kelime-i şehadete devam etmeniz, diğeri de 
Allah'tan mağfiret dilemenizdir. Vazgeçemeyeceğiniz iki hasletin biri Allah'tan Cenneti istemek, diğeri de 
Cehennemden Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçluya bir yudum su verirse, Allah da ona benim mahşerdeki 
havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, Cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. 
 
 
 

Kuranda Ramzan Ayının ve Orucun Önemi  
 

*Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki 
korunursunuz. Bakara/183 
 

*Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) 
diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya 
güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu 
kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara/184 
 

*Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği 
aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı 
günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı 
tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Bakara/185 
 

*Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata 
devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler 
ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, 
ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte 
Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Ahzab/35 
 
 
 

Efendimizin Ramazan Ayının Faziletleri Hakkında Hadis ve Sözleri 
 

*Orucun Mükâfatını45 Allah verecek. “Âdemoğlunun her amel ve hareketi kendisine âittir. Oruç ise böyle değil! Çünkü 
o, benim içindir. (Çünkü ben yemem, içmem ve bütün beşerî sıfatlardan münezzehim.) Dolayısıyla ben, onun 
mükâfâtını (husûsî bir şekilde) bol bol vereceğim.” 
 

*“Oruçlunun sevineceği iki ferâhlık vardır: 1. İftâr ettiği zaman (Cenâb-ı Hakk’ın nimetlerine kavuştuğu için) sevinir.  
2. Rabb’ine kavuştuğunda da orucu bereketiyle nâil olduğu yüksek derece için sevinir.” (Buhârî)  
 

*Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, 
Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir 
gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. [Nesai] 
 

*Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. [Taberani] 
 

*Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar46 etmelerini emreder. [Deylemi] 
 

*Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan 
günahlara kefaret olur.  [Taberani]  
 

*Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. [Ebu Nuaym] 
 

*İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. [Müslim] 
 

*Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, 
ancak oruçlular içindir. [Taberani] 

                                                      
45 Mükafat: Bir hizmet veya iyiliğe karşı verilen karşılık 
46 Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek 



 

*Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. 
 

*Hurma ile iftar etmek, iftardan hemen önce dua etmek, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir. 
 

*Bu ayda, her gece Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur.  
 

*Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları 
affolur. [Nesai] 
 

*Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. [Buhari] 
 

*Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer. [Deylemi] 
 

*Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi 
sadaka gibi sevaptır. [İbni Ebiddünya] 
 

*Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.  [Deylemi] 
 

*Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin! [Buhari] 
 

*Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Özürsüz, Ramazanda bir gün 
oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz. [Tirmizi]  

 

2. Kuran-I Kerim ve Kuran Okumanın Önemi 
 

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. 
(Bakara/2) 
 

O sayılı günler, ramazan ayıdır. O ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan 
ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi. (Bakara/185) 
 

Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik. Biz, bu Kur’ân’ı sana vahyetmekle 
(vahiy47 yoluyla bildirmek), geçmiş ümmetlerin birtakım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki 
daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. (Yusuf/2-3) 
 

Biz Kur’ân’ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. (İsra/82) 
 
 
 

Hadiste Kuran ve Kuran Okumanın Önemi 
 

*Üseyd İbn-i Hudayr radiya'llâhu anh'den şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Üseyd gece vakti Bakare Sûresi 
okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kur'ân okunurken birden at deprenmeye başladı. Üseyd sustu. O susunca at da 
sâkinleşti. Üseyd tekrar okumağa başladı. At yine şahlandı. Üseyd sustu; at da sâkinleşti... Bu sırada başını kaldırıp 
göğe baktığında beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birtakım ecrâmın parlamakda olduklarını 
gördü. Sabah olduğunda Üseyd Resûlullâh'a bu vakıayı arzetti. Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ona:  
Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu, diyerek okumağa devâm edilmesi lâzım olduğunu bildirdi... 
 Resûl-i Ekrem:  - Ey Üseyd onlar meleklerdi, senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumağa devâm etseydin sabaha kadar 
seni dinlerlerdi. Nâs da onlara bakardı. Halkın gözünden gizlenmezdi, buyurdu. " 
 

*"Kur'an ehli (yani onu okuyan, onunla amel eden) cennete girdiği vakit, kendisine: "Oku ve yüksel!" denilir. O da 
okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Böylece o bildiği ayetleri sonuna kadar okur ve her biri için bir derece 
alır." (Ebû Dâvûd, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 18) 
 

*"Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: "Kulum, beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla 
beraberim."  
 

*"Muhakkak sizin en hayırlınız Kur'ân-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15) 
 

*"Kur'ân-ı Kerim bir ucu Allah'ın (diğer) ucu sizin elinizde olan bir iptir. Ona sımsıkı tutunursanız ondan sonra ebedî 
olarak sapmaz ve yok olmazsınız. " (el-İtkân, IV, 106.) 
 

                                                      
47 Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi 



*"Ümmetimin yapacağı en faziletli ibadetlerden biri de Kur'an-ı Kerîmi yüzüne bakarak okumasıdır. Şu ibâdet işinde 
gözlerinizin hazzını verin... O da Mushaf'a bakarak okumak ve üstünde tefekkür etmek acâibatından ibret ve ders 
almaktır. " 
 

*"Kul, Kur'an-ı Kerîmi hatmettiği zaman hatim duası esnasında 60 bin melek onun için Allah'tan mağfiret48 talep 
eder" 
 

*"Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bolluk, bereket çoğalır, şeytanlar uzaklaşır ve melekler oraya hücum 
eder, Evlerinizde Kur'an okumayı yayınız. Bir ev ki onda Kur'an okunmaz, o evin hayrı azalır, şerri49 çoğalır ehline 
darlık gelir, Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, içinde namaz kılın ve Kur'an okuyun. Bakara Suresi okunan evden şeytan 
kaçar." 
 

*"Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur'an okumaktır. "Kim Kur’an’dan bir âyet öğrenirse, kıyamet günü O'nu (o ayet) 
yüzüne gülerek karşılar. Evlâdına Kur'ân öğretene kıyamet günü Cennette taç giydirilir.”  
 

*“Kur’an’ın acaiblikleri, hârikaları tükenmez. Çok okumakla eskimez. Onu okuyunuz. Çünkü Allah, onu okumanın her 
bir harfine karşılık (en az) on sevap verir.”  
 

*"Kıyamette Kur'an gelir ve okuyanına 'Yâ Rabbi! Bunu süsle!' der. Ona keramet tacı giydirilir. 'Ya Rab, artır!' der. 
okuyanına keramet elbisesi giydirilir. 'Yâ Rab, bundan razı ol!' der. Allah ondan razı olur. Sonra ona 'Oku ve yüksel!' 
denir. O da okur ve her ayete bir hasene eklenir." 
 
*"Kur'ânın en yüce suresi 'Seb'u'l-Mesani' olan Fatiha Suresidir. Kuran duanın bizzat kendisidir. " 
 

*"Sabah namazı müteakip Kuranı açıp 100 ayet okuyan kimseye HakTeâlâ yeryüzündeki insanların sayısı kadar sevap 
verilir. " (Amr bin Meymun) 
 

*"Kim Kehf Suresinin başından ve sonundan on ayet ezberlerse deccâlın şerrinden korunur. Cuma günü ve gecesi 
Kehf Suresi'ni okuyana nur olur iki Cuma arasını nurlandırır." 
 

*"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ânın kalbi de Yasin Suresidir. Kim bu sureyi okursa Allah kendisine on Kur'ân hatmi 
sevabı verir. Ölülerinize Yasin okuyun. Kim Allah rızası için gece Yasin okursa mağfiret olunur. " 
*"Kim Mü'minûn Suresinin ilk on ayetini okur, ezberler ve onunla amel ederse cennete girer."  
 

*"Kim gece Duhan Suresini okursa yetmiş bin melek kendisine istiğfar eder."  
 

*“Bu gece bana güneşin üzerine doğduğu herşeyden daha sevimli olan bir sure indirildi. Sonra 'İnnâ fetehnâ leke 
fethan mübînâ" Fetih Suresini okudu. " 
 

*"Kim her gece Vakıa Suresini okursa ona fakirlik isabet etmez."  (İbn Sünni, Amel yevm ve leyle, 674) 
 

*"Peygamberin (asm) sahabelerinden bir grup "Keşke emellerden hangisinin Allah'a daha sevimli olduğunu 
bilseydik!" dediler. Bunun üzerine "Saff Suresi" nazil oldu. Peygamberimiz (asm) bu sureyi okudu."  
 

*"Mülk Suresi "Mania"dır, "Münciye"dir. İnsanı kabir azabından kurtarır. Kıyamette sahibine şefaat eder, o da 
affolunur ve kurtulur. Bu surenin her mü'minin kalbinde olmasını arzu ederim." 
 

*"Sizden biriniz bir günde bin ayet okuyamaz mı? 'Elhâkümü't-Tekâsür' bin ayet değerindedir." 
 

*"Yatarken 'Kul yâ eyyühe'l-kâfirun" suresini okuyan şirkten kurtulur." 
 

*"Peygamberimiz (asm) "Kul Hüvallahü Ehad" suresini okuyanı duydu ve "Ona Cennet vacip oldu!" buyurdu."Kul 
Hüvaallhü Ehad" suresi Kur'anın üçte birine denktir."  
 

*"Peygamberimiz (asm) "Muavvizeteyn ile (Felak ve Nas sureleri) cin ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınırdı. 
Peygamberimiz (asm) uyurken avuçlarını açar Muavvizateyni okur ve vücudunu meshederdi ve bunu üç defa 
yapardı.Hastalandığı zaman da bunu yapardı. Kim her gün sabah-akşam üç kez Kul Hüvallahü Ehad ve Muavvizateyn 
okursa bu ona her şey için yeter."  
 

*"Kim yatacağı zaman 'Âyete'l-Kürsi'yi başından sonuna kadar okursa Allah'ın görevlendireceği bir muhafız melek 
eksik olmaz ve sabaha kadar şeytan ona yaklaşamaz.Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur'an'ın zirvesi de Bakara Suresidir. 

                                                      
48 Allahü teâlânın, kullarının günâhlarını bağışlaması 
49 Şer: kötülük 



Orada Kur'an ayetlerinin efendisi olan bir ayet vardır. O da 'Âyete'l-Kürsi'dir. Kim gece Bakara Suresinin sonundaki 
ayetleri okursa o onun için yeterlidir."  
 

*"Kim her sabah "Eûzü billahi's-semîu'l-alîmu mine'ş-şeytâni'r-racîm" der de Haşir Suresinin son üç ayetini okursa 
Allah ona yetmiş bin melek vekil tayin eder onlar akşama kadar kendisine rahmet okurlar. Şayet o gün ölecek olursa 
şehit olarak ölür. Akşam aynı şekilde okursa sabaha kadar aynı şekildedir." 
 
Kur'ân sayesinde insan, Allah'a muhatap olma gibi, mevkilerin en yükseğine yükselmiştir. Böyle bir mevkide 
bulunduğunun şuurunda olan bir insan, kendi dilindeki Kur'ân'da Rabbini dinler, Rabbiyle konuşur ve Rabbiyle 
konuştuğuna yemin etse, yemininde yalancı sayılmaz. Kur'ân'ın aydınlık ikliminde insan, daha dünyada iken kabirden, 
berzahtan geçer; Mahşer'i50, Sırat'ı51 görür; cehennemlerin dehşetiyle ürperir ve cennetlerin âsûde yamaçlarında 
dolaştığını duyar ve hisseder gibi olur. Kur’ân beşer için nazil olmuş ve Efendimiz (sav) tarafından da namazda 
okunması tâlim edilmiştir. Ne var ki böylesine hayatımızı şekillendirmek için nazil olan Kur’ân’ı, bugün insanımız 
gerektiği gibi bilemiyor, hatta bilme gayreti de göstermiyor. Onu, sadece namazda ve namaz sûreleri olarak okunan 
kadarıyla biliyor. Halbuki Kur’ân okunurken o insanın içine sinmeli, okuyan onu düşünmeli ve ondan bir kısım esintiler 
duymaya çalışmalıdır. Aksi halde onu anlamış sayılmayız. 
 
Kur’ân-ı Kerim en hızlı haftada bir, ortalama onbeş günde bir, en az ayda bir defa hatmedilmelidir. Eğer ayda bir defa 
olsun hatmedilmiyorsa, Kur’ân metruk (terk olunmuş; bırakılmış) sayılabilir. Herkesin, hizmet içindeki temsil 
durumuna göre Kur'an-ı Kerim ve evrâd ü ezkârı olmalı. Madem o kadar insan sana teveccüh ediyor, öyleyse o 
teveccühün hakkını vermeli ve herkesden daha çok Allah ile irtibatını kavî tutarak bir taraftan bu nimete şükretmeli, 
öte taraftan nimetin devamına talebini böyle dile getirmelisin. Buradan hareketle bir beldenin, bir müessesenin, bir 
yurdun, tâ herhangi bir eve varıncaya kadar her bir ünitenin başında bulunan insanlar, temsildeki yerlerine göre 
Kur'an-ı Kerimi ve evrâd ü ezkârlarını çoğaltmalı ve mutlaka Rabbleri ile olan münasebetlerini kuvvetlendirmeliler. 
Aksi halde bulundukları makamın hakkını eda etmemiş olurlar. 
 
Lütfen, kimse “o kadar yoğun işin arasında vakit bulamıyoruz, gece geç vakitlerde eve yorgun olarak” geliyoruz vs. 
türünden mazeretler uydurmasın. Böyle uydurma mazeretlerin arkasına sığınanlar, dönüp günlük hayatlarına 
baksalar bir hiç uğruna ne kıymetli zamanlarını harcadıklarını görüp utanacaklardır. Bazen bir bardak çay için saatler 
harcanır, bazen de en hayatî işler için vakit bulunamaz. Evet, günlük hayatımızı murakabe ettiğimizde buna benzer bir 
hayli misal bulabiliriz. Boş ve abes şeylerle zayi ettiğimiz dünya kadar zamanımız olduğunu söylemeye gerek yok... 
Şimdi bir taraftan böylesine cömertçe harcanan zaman, öte taraftan en hayatî mevzulara vakit bulamama, bunun 
te’lifini yapmada biraz zorlanacağız.Netice itibariyle; mutlaka herkesin Kur'an-ıKerime ve evrâd ü ezkâra ayıracağı bir 
zamanı olmalı ve , bu konuda hiçbir mazeret ileri sürmemelidir. 
 
 

3. Teravih Namazı 
 

Ramazan ayına mahsus olan Teravih namazının kelime anlamı “dinlendirmek, rahata erdirmek”tir. Teravih kelimesi 
çoğul bir kelime olup tekili “terviha”dır. Kelimenin anlamından yola çıkarak teravihin ve genelde namazın nasıl 
kılınması gerektiği üzerinde biraz düşünelim. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) namaz vakti geldiğinde Hz. Bilal’e 
ezan okuması için şöyle derlerdi: “Erihnâ yâ Bilal!” Yani “Bizi rahatlat, bir ezan oku ki onun verdiği manevi hazla 
namaza hazırlanalım, zahir ve batınımızı dünyadan çekip Allah’a müteveccih olalım. Kalplerin huzuru, gönüllerin 
itminanı Allah’ın zikrindedir. En büyük zikir de namazdır. O halde gönüllerimizin ilacı namazımızı eda edelim.  
 
Fakat namazı geçiştirme, eğilip kalkma şeklinde değil de duya duya, bütün latife ve hislerimizin istifade edeceği 
şekilde kılalım ki gerçekten huzura ve istirahate erelim.” İşte teravih namazı da manasında gizli olan bu anlamla 
ruhlarımıza dinginlik ve huzur vermesi için Ramazan gecelerine armağan edilmiştir. Bir ay boyunca gündüzleri 
midemizi dinlendirirken geceleri de ruhumuzu ve bedenimizi teravihle dinlendiririz. Bundan dolayı teravihi ismine 
layık bir şekilde dinlendirici bir namaz olarak kılmalıyız. Acele etmeden, iki veya dört rekâtta bir selam vererek, 
aralarda ilahiler, evrad u ezkârla zikrimizi çeşitlendirmeliyiz. 
 

                                                      
50 Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer 
51 Cehennem üzerine kurulu olan ve Cennete gitmek için geçilmesi gereken köprü 



Teravih namazını kılmak, âkil, baliğ, erkek ve kadın Müslüman için sünnet-i müekkededir52. Teravih, Peygamber 
Efendimiz’in sünneti olup, aynı zamanda İslâm dininin şiarlarından ve zahiri alâmetlerinden kabul edilmiştir. Farzların 
cemaatle kılınması İslâm’ın şiarı olduğu gibi, teravihin cemaatle kılınması da, bu sünnetin sembolü olmuştur. 
Sahabenin icmâı ile 20 rekâttır ve cemaatle kılınması daha faziletlidir. Dünden bugüne 20 rekât olarak ve tercihan 
cemaatle kılınagelmiştir.  
 
Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), birçok hadislerinde Ramazan gecelerinde ibadeti teşvik 
etmiştir:  
“Kim Ramazan’da inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek, O’nun rızasını kazanmak için kıyam ederse (teravih 
kılarsa), geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih 1; Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, 
(1371)) 
 “Allah, Ramazan ayında oruç tutmamızı farz kıldı. Ben de, Ramazan gecelerinde kıyam etmenizi (teravih namazı 
kılmanızı) sünnet kıldım. (İbni Mace, İkametü’s-Salat,1328)  
 

Oruçlunun Ağız Kokusu 
 

Oruç tutanın ağız kokusu açlıktan kaynaklanır. Kıyamet günü Cenâb-ı Hak katında, bu kokunun miskten, amberden 
daha şirin ve daha enfes bir semereye vesile olacağına işaret buyrulmuştur. Melâike-i kiram, arş u ferşi çınlattıracak 
bir 
velvele içerisinde Allah’a karşı kulluk vazifesini yapmaktan hoşlandıkları gibi, hoşlandıkları birtakım kokular vardır. 
Onlar, gül kokusundan çiçek kokusuna, miskten ambere kadar bütün güzel kokulardan lezzet alırlar. Mele-i a’lâda 
güzel kokular sırlı hazineleri açan anahtar hükmündedir ve işte oruçlunun ağız kokusu da perde arkası dalga boyuyla 
bu güzel kokular cümlesindendir. 
 

Üç Kişi ve Burnu Sürtülenler 
 

Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çıkıyordu. Merdivenden yukarı çıkarken birinci basamakta «amin!» dedi. 
İkinci basamakta yine «amin!» dedi. Üçüncü basamakta bir kere daha «amin!» dedi. Hutbeden sonra, sahabe 
efendilerimiz “Bu sefer senden daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk yâ Resûlallah! Eskiden böyle 
yapmıyordunuz, şimdi minbere çıkarken üç defa “amin” dediniz. Bunun hikmeti nedir?” diye sordular. 
 

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular: Cebrâil (aleyhisselam) geldi ve ‘Anne-babasının 
ihtiyarlığında onların yanında olmuş ama anne-baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi bakarak mağfireti yakalama gibi 
bir 
fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar olsun, burnu yere sürtülsün onun!’ dedi, ben de ‘amin!’ dedim. Cebrâil, 
‘Yâ Rasûlallah, bir yerde adın anıldığı halde, Sana salât ü selâm getirmeyen de rahmetten uzak olsun, burnu yere 
sürtülsün!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim. Ve son basamakta Cebrâil, ‘Ramazana yetişmiş, Ramazanı idrak etmiş olduğu 
halde Allah’ın mağfiretini kazanamamış, afv ü mağfiret bulamamış kimseye de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun 
o!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim.” (Tirmizî, Deavât 100) 
 

Efendimiz Cömertlikte Rüzgar gibi Eserdi  
 

Efendimizin yeğeni İbn Abbas (radıyallahu anh) naklediyor. “Resulullah hayır hususunda insanların en cömerdi idi. En 
cömert olduğu zaman da Ramazan ayı idi. Cibril her sene O’nunla Ramazanda karşılaşır ve bu Ramazan boyu sürerdi. 
Cibrille karşılaştığı zaman Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hayır hususunda esen rüzgardan daha cömert 
olurdu.” 

 
Efendimiz İftarda Acele Ederdi  
 

Hz. Âişe annemiz (radıyallahu anhâ) “Allah Resulünün vefatından sonra bu ümmete gelen ilk bela karın tokluğu 
olmuştur” diyerek az yememiz gerektiğine işaret etmiştir. Bundan dolayı iftar sofrası da olsa ölçüyü kaçırmamalı, 
sünnete uygun hareket etmeliyiz. 
 

Hz. Enes (radiyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) akşam namazını kılmazdan önce birkaç taze 
hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç 
yudum su yudumlardı.” 
 

                                                      
52 Peygamber efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri işler ve ibâdetler 



Mervan İbn Salim, İbn Ömer (radiyallahu anhumâ)’dan naklediyor: «Resulullah aleyhissalatu vesselam orucunu 
açınca şöyle derdi: «Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah sevap kesinleşti.” 
 
 
 
 

Efendimiz Sahura Teşvik Ederdi 
 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Sahur yemeğini yemek berekete sebeptir. Sizden biriniz bir yudum su içmekle 
de olsa sahuru terk etmesin. Çünkü sahura kalkıp yiyip, içene Allah rahmet etmekte ve melekler de istiğfarda 
bulunmaktadır. ” buyurarak Ramazanda sahuru ihmal etmememiz gerektiğini ifade buyurmuşlardır. 
Amr İbnu’l-Âs’tan (radıyallahu anh) gelen rivayette ise: “Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab’ın orucu arasındaki en önemli 
fark sahur yemeğidir.” buyurmuşlardır. 
 
 
 

Efendimiz İtikafa Girerdi  
 

İtikaf; mescid ve mescid hükmünde bir yerde ibadet niyetiyle ikamet etmek demektir. İtikaf sünnetini Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca her Ramazan uygulamıştır. 
Hz Âişe (radıyallahu anhâ) şöyle diyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on 
gününde itikafa girer ve derdi ki: «Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın». Resulullah (aleyhissalâtu 
vesselâm) dan sonra, zevceleri de itikafa girdiler.» Resulullah’ın itikafı konusunda Ebu Hureyre (radıyallahu anh) şöyle 
diyor:»Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) her Ramazanda on gün itikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün 
itikafa girdi.» İbnu Ömer (radıyallahu anhuma)’nın anlattığına göre: «Resulullah (aleyhissalatu vesselam) itikafa 
girince, yatağı veya karyolası onun için, Mescid-i Nebevî’deki tevbe sütununun gerisine konulurdu.” 
 
 
 

Efendimiz bu Ayda İbadete Yoğunlaşırdı 
 

Ramazan ahiret yolculuğunda biz kullar için hazinelerle dolu mübarek bir aydır. Onda birler bin olur. Onun saniye ve 
dakikaları eğer iyi değerlendirilebilirse kurtuluş beratı almaya vesiledir. Bundan dolayı Aleyhissalatu vesselam 
Efendimiz Ramazan ayına girince ibadette daha bir derinleşir, zikir ve tilaveti ayrı buudlara ererdi. Bu halini 
Ramazan’ın son on günü daha sıklaştırırdı.  
Hz. Âişe validemiz bildiriyorlar: “Resulullah Ramazan’da son on günü girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için 
uyandırır, ibadete daha ehemmiyet verir, diğer vakitlerinden daha çok ibadet etmeye gayret ederdi.” Her Ramazan, 
gecenin bir vaktinde Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Cebrail (aleyhisselam)’la buluşur, ve her ikisi nöbetleşe 
Kur’an okurlardı. Bu hadiseye “arz” deniyor ki, Habibullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Hakk’a yürüdüğü sene iki 
defa gerçekleşmişti. Biz bu hadiseyi bugün mukabeleler ile yaşatmaya devam ediyoruz. 
 
 
 

Efendimiz Bu Ayda çok fazala Kuran-ı Kerim okur ve Mukabele53 yapardı 
 

Kur’ân’ı hususiyle Ramazan ayında okumanın ayrı bir yeri vardır. Allah Resûlü (sav) Ramazan’da her zamankinden 
daha fazla Kur’ân’la meşgul olur, onu okur ve tefekkür54 ederdi. Zira Allah O’nu, bu ayda inzal etmişti. Ramazan’ın her 
gecesinde Hz. Peygamber (sav) Cibril-i Emin’le birlikte aralarında Kur’ân talimi yaparlardı. Ve her Ramazanda baştan 
sona O’nu Cibril’e arzederdi. Vefat ettiği yılda da bu arz iki defa cereyan etmişti. İbn-i Abbas rivayet ettiği bir hadiste 
bunu ifade etmektedir: “Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), insanların en cömerdi idi. Cömertliğinin doruğa 
ulaştığı zaman ise, Ramazanda Cibril ile karşılaştığı an idi. O, Ramazanın her gecesinde Cibril ile karşılaşır, Kur’ân’ı 
aralarında mütalaa ederlerdi. Hz. Peygamber hayra karşı hızlı esen rüzgârdan çok atik idi.” 
 

Hz. Cabir ra’ın rivayet ettiği şu hadis-i şerife de:  
“Benim ümmetime Ramazan ayında beş şey verildi ki, benden evvelki peygamberlere bunlar verilmedi: 
1. Ramazanın ilk gecesi oldu mu, Allah ümmetime rahmetiyle nazar eder. Ve kime de Allah nazar etmişse, ona 
ebeden azap etmeyecektir. 
2. Akşama doğru onların ağzında husule gelen rayihanın Allah katında miskten daha temiz ve tıybdır. 
3. Melekler, onlar için gece ve gündüz istiğfar ederler. 

                                                      
53 Birlikte cemaatin huzurunda Kur'an-ı Kerim okumak 
54 Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme 



4. Allah cc, Cennetine emir buyurur: Hazırlan ve zinetlen ki, kullarımın dar-ı dünyadan benim dar ve kerametime gelip 
rahata kavuşmaları yaklaştı. 
5. Ramazanın son gecesi olduğunda onların hepsini birden mağfiret eder, bağışlar. 
 
 

4. Oruç Hakkında İlmihal Bilgileri 
 
Oruç: İslâmın beş şartından birisi de oructur.Hicretin ikinci senesi farz kılınmıştır. Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. 
Oruç insanın imsak vaktinden güneşin batışına kadar, yemekten, içmeden, cinsel münâsebetten kendini men 
etmesidir. Oruç, yemek,içmek ve şehevî arzuları gemleyerek dünyaya ait bağlardan kurtulma ve böylece Allah’a 
yaklaşmanın ifadesidir.Ramazan ayına oruç ayı denir.  Oruca niyyet şarttır kalben niyet kâfidir dil ile de söylemek 
menduptur. 

Ramazan Orucunun bir kimseye farz olmasının şartları : 

1-Müslüman olmak 

2-Akıllı olmak 

3-Buluğa ermiş (çocukluktan kurtulmuş olması lazımdır) olmak 

4-Sıhhatli olmak (Hastalara edası farz değildir, iyileşince kaza ederler ) 

5-Mukim olmak (Misafir iseler, misafirlikten sonra eda ederler ) 

Not:Bütün bunlara sahip olan kimse orucun sıhhati bakımından niyyet etmelidir. Aksi halde orucu sahih olmaz 

Orucun Farzları 

 1-Niyet etmek 

2-Niyetin ilk ve son vaktini bilmek 

3-Tan55 yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. 

Oruca başlama zamanına “imsak”, orucu açmaya da “iftar” denir. 

Oruç niyet şekline göre de ikiye ayrılır: 

 1. Geceden niyet icap eden oruçlar:  

a- Ramazanın kazâsı, 

b- Nafileden56 bozulan ve gününe gün tutulan oruç,  

c- Keffaret oruçları,  

d- Zamanı belli olmayan adak oruçları.  

Not: Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır. 

2. Geceden niyet icap etmeyen oruçlar:  

a- Ramazan ayında tutulan oruç,  

b- Zamanı  belli olan nezir ve nafile oruçlar.  

                                                      
55 Güneş’in doğuşundan önceki alacakaranlık zaman 
56 Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet 



Not: Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet 
yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, 
oruç ramazan orucu olur. 

 

 Orucu Bozmanın Cezası 

Oruç bir ibadettir. Ona başlamakla borç olur onu bozmak günahtır. Farz olan Ramazan orucunun dünyevi cezası 
keffarettir.  Keffaret 60 günlük oruç olup bir gün de kazası olmakla 61 gün eder. Diğer orucları yalnız kaza etmek 
yeterlidir.  

Orucu bozan şeylerin bir kısmı yalnız kazayı grektirir. Şöyle ki kendisinde gıda, deva, lezzet ve menfaat bulunan bir 
şey yemek orucu bozar keffâreti gerektirir. Fakat bunlar olmazsa keffaret lazım gelmez yaraya akıtılan bir ilaç gibi. 

Orucu Bozan ve Kefaret  (61 gün ceza) Gerektiren Durumlar: 

a- Oruçlu iken bilerek yeyip içmek,  

b- Ağzına giren yağmur ve kar suyunu isteyerek yutmak,  

c- Sigara içmek, 

d- Kan aldırdıktan veya karısını şehvetle öptükten sonra oruç bozuldu zannıyla bozmak,  

e- Oruçlu olduğu halde cinsi münasebette bulunmak. 

Orucu Bozan ve Kazayı Gerektiren Durumlar: 

a- Çok az tuz yemek,  

b- İğne yaptırmak veya ilaç almak,  

c- Boğaza kaçan yağmur veya kar suyunu kendi iradesi dışında yutmak,  

d- Abdest alırken boğaza su kaçması,   

e- Toprak yutmak, 

f-  Kulağa yağ veya su damlatmak,  

g- Ağız dolusu kusmak,  

h- Ağız içinde kalan nohut tanesi kadar bir maddeyi yemek,  

ı- Unutarak bir şeyi yeyip içen bir kimsenin orucunun bozulduğunu zannederek yeyip içmesi,  

i- Sabah olduğu halde olmadı zannedip sahur yemek,  

j- Geceleyin niyeti unutulan, gündüz niyeti edilen oruç bozulursa kaza lazım gelir,  

k- Güneş batmadan battı zannedip iftar etmek,  

l- Bir kimse oruçlu iken sefere çıksa yolda orucunu bozsa kaza icap eder,  

m- Uyurken birisi tarafından boğazına su dökülmesi,  

n- Niyetin vakti geçip öğleden sonra niyet etmek,  

o- Pamuk , kağıt gibi yenmeyen bir şey yemek,  

ö- Zeytin çekirdeği ve buna benzer bir şey yemek,  

p- Burnuna ilâç çekmek,  



r- Kendi tükürüğünü dışarı çıkarıp sonra yutmak,  

s- Buhar yakıp, dumanını boğazına kaçırmak. 

  

Oruçlu Kimseye Mekruh Olan Haller: 

a- Abdest veya gusulde ağıza ve buruna su çekerken suyu bol kullanıp ağızda tutmak mekruhtur,  

b- Oruclu kimsenin pişen yemeğin tadına bakması (kötü huylu kocası olan kadınlar için bir mahzur yoktur),  

c- Oruçlu kimsenin hareketini azaltmak için soğuk su ile yıkanması mekruhtur,  

d- Halsiz kalacak kadar kan aldırmak. 

Orucu Bozmayan Haller: 

Oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, uyurken ihtilam olmak, gusul icap eden kimsenin sabahleyin gusletmesi, 
ağzına gelen balgamı yutmak, genzinden gelen akıntıyı yutmak, ağzına alınan ilacın tadının boğaza ulaşması, ağız 
içinde kalan nohuttan ufak şeyin yutulması, abdest ve gusulde ağız içinde kalan yaşlığın tükrük ile birlikte yutulması 
orucu bozmaz, dişlerin arasında çıkan kan az olur, tukruğe galip olmazsa oruç bozulmaz eğer bu kan tükrükten daha 
fazla ise orucu bozar, gözyaşı ve alınterı ağıza gitse az miktarı orucu bozmaz çoğu bozar, ağrıyan bir dişe konulan bir 
karanfilin tadı boğaza gitse orucu bozmaz karanfil ağıza giderse orucu bozar, renkli bir ip parçasını ağıza giderse orucu 
bozar, ağız içinde kalan nohut tanesinden küçük şeyler orucu bozmaz, göze dökülen ilaç orucu bozmaz, kan aldırmak 
orucu bozmaz. 

Oruc Tutmamayı Mübah Kılan Özürler: 

Hasta olmak, yolcu olmak, mecburilık, gebelik ve emziklilik, dermansızlık, düşkünlük ve ihtiyarlık 

1-Hasta olmak; Bir hasta oruç tuttuğu takdirde hastalığın artmasından veya uzamasından korkarsa, bilahare kaza 
etmek üzere tutmayabilir. 

2-Yolculuk; Bir kimse üç günlük veya onsekiz saatlik bir mesafeye yolculuk yapmış olursa, bilâhare kaza etmek üzere 
oruca niyyet etmez. 

3-Mecburilik tarafından orucun bozulması için zorlanırsa bozmadığı takdirde öldürülmesi söz konusu ise 

4-Gebelik ve Emziklilik; Gebe olan veya bir çocuğa süt veren kadın, kendine veya çocuğa bir zarar gelmesinden 
korkarsa bilahare kaza etmek şartıyla orucu tutmayabilir. 

5-Açlık ve susuzluk; bir kimse açlıktan ve susuzluktan dolayı aklını kaybedeceğini tecrübeyle veya müslüman bir 
tabibin ikazıyla anlarsa orucunu tutmayabilir. 

6-Düşkünlük ve ihtiyarlık; oruç tutmaya gücü yetmeyen çok yaşlı kimseler de oruç tutmayabilir. 

Fıtır Sadakası (Fitre) 
Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri 
ve velâyetleri/sorumlulukları altındaki kimseler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir.  
Fıtır sadakası vermek vaciptir. Zekâtın verildiği yerlere sadaka-i fıtır da verilebilir. Fıtır sadakası, Cenab-ı Allah’ın kişiye 
ve velayeti altındaki kimselere lütfettiği hayat ve beden nimetine karşı bir şükrün ifadesidir. Fıtır sadakasının vacip 
olması için oruç tutmak şart değildir. Oruç tutmayan veya tutamayanların da fıtır sadakası vermesi vaciptir. 
Fıtır sadakası Ramazan ayının girmesinden itibaren verilebilir. Fıtır sadakası, bir ibadettir, ibadetlerde de niyet şarttır, 
bu itibarla fitre verirken niyet etmek gerekir. 
 

Fidye Nedir?  ve Fidye Vermek 
Sürekli bulunan bir hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutma imkânları olmayan kimselerin, tutmaları gereken 
her gün için sabah-akşam iki öğün bir fakiri doyurmalarına fidye denmektedir. Kefarette olduğu gibi, fidyede de, hem 
oruç tutması gereken kimse fidyeyle bu mükellefiyetten kurtulmakta, hem de toplumsal dayanışmanın önemli bir 
unsurunu teşkil eden fakirleri doyurma meselesi karşılanmış olmaktadır. Bu hususla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim’de 



şöyle buyrulmaktadır: “Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler 
sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim 
de, kendi hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer 
işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara suresi, 2/184). 
 


