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Takdim 
Allah'a hamdolsun. Allah'ın Rasulü'ne; ailesine, ashabına ve Din Günü'ne kadar 
iyilikle onlara uyanlara salât ve selam olsun!.. 
  
İslam Dini, saadet ve güven dinidir. Allah, Arap olanın ve Arap olmayanın onun nuru 
ile aydınlanması için ufuklara yayılmasını emretmiştir. İslam'ın çağrısını bütün 
milletlere gerekli kılmış, onun dışındaki her din reddedilmiştir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu ondan asla kabul edilmeyecek ve o, 
ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır.) (3/Âl-i Imrân/85) 
  
Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında davetçiler göndermek, vaaz 
etmek ve mektuplaşmak, hutbe okumak ve yazışmak gibi insanların hidayeti için 
çeşitli çalışma yolları olmuştur. Bu çağda ise, geçmiş zamanlarda ulaşılması imkansız 
olan en uzak yerlere; kenar köylere ve beldelere sözü ulaştırmak kolaylaşmıştır. 
  
İslam'da; Müslümanlar, haftalık bayramlarında bir araya gelir ve görülmemiş bir 
düzene sahip, sözleri kısa ve öz, anlamı derin ve cümleleri etkili hutbelerden 
dinlerinin direktiflerini ve şeriatlarının emirlerini öğrenmeye çalışırlar. 
  
Harameyn-i Şerifeyn'in (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin), Müslümanlar'ın 
kalbinde ayrı bir yeri vardır. Arap olanları, onun sözlerinden tat alır. Arap 
olmayanları ise, kalpleri ile anlamaya çalışarak ses tonunun iniş ve çıkışına kulak 
verirler. 
  
Dünyadaki Müslümanlar, ülkeler onları birbirinden uzaklaştırsa da, kardeştirler. 
Müslümanların birbirine bağlılığını ve saflarının birliğini sağlamak, bilgiye 
susuzluklarını gidermek için ve müslümanlar anlamından faydalansın, içerdiği 
bilgilerle amel etsin diye her Cuma günü Harameyn-i Şerifeyn'in (Mescid-i Haram ve 
Mescid-i Nebevi'nin) minberlerinden okunan hutbeleri dünya dillerine çevrilmiş 
olarak onlara götürüyoruz. 
  
Allah'tan, Müslümanlar'ın saflarını birleştirmesini ve söylemlerini hak üzere 
toplamasını dileriz. Şüphesiz O, bunu yapacak güç ve kudrete sahiptir. Allah; Nebimiz 
Muhammed'e, ailesine ve tüm ashâbına salât ve selam eylesin!.. 

 
Şeyh Abdulmuhsin b. Muhammed el-Kâsım 
 
Mescid-i Nebevi İmam ve Hatibi 
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Emniyet Nimeti 
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi 
27.05.1422 hicri 

Celâl ve ikram sahibi, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm olan Allah'a hamdolsun. 
Rabbime hamdeder ve O'na şükrederim. O'na tevbe eder ve O'ndan bağışlanma 
dilerim. Şehadet ederim ki, fazilet ve nimet sahibi Allah'dan başka ilah yoktur. Ve 
şehadet ederim ki nebimiz ve efendimiz Muhammed O'nun kulu ve insanlara rahmet 
olarak gönderdiği elçisidir. Allah'ım!. Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve 
değerli ashabına salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!. 

Bundan sonra... Muhakkak ki Allah'ın insanlara bağışladığı nimetler sayılamayacak 
ve hesap edilemeyecek kadar çoktur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Allah'ın 
nimetlerini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Gerçekten Allah çok 
bağışlayan ve pek merhamet sahibidir.) (16/en-Nahl/18)  

İmandan sonra nimetlerin en büyüğü sıhhat ve emniyettir. Emniyet, korkunun 
zıddıdır. Emniyet; kalbin mutmain olması ve sükûneti, rahatı ve huzurudur. 
Emniyette olan insanın dini, nefsi, ırzı, malı ve hakları üzerine korkusu olmaz. 
Emniyet, beşeri hayatın esaslarından biridir. Emniyetsiz hayat, iyi ve güzel olmaz; 
gelişmez. Emniyet olmazsa malın ne kıymeti var? Emniyet yokolursa yaşamın ne tadı 
olur? Yaşamın aktiviteleri emniyetsiz nasıl canlanır?  

Emniyetle birlikte umutlar büyür, çalışmaların ve amellerin sonucuna göre nefisler 
sükunet bulur. İnsanların faydalı çalışmaları emniyetle birlikte çeşitlenir. İnsanlar 
ortak menfaatleri ve faydaları karşılıklı paylaşırlar. İnsanların yaşamlarında ihtiyaç 
duydukları çeşitli işler, emniyetle birlikte çoğalır. Yollar güven altında olur ve ticaret 
genişler. Fabrikalar çoğalır, ekinler ve nesiller artar. Kanlar dökülmez, mallar ve 
haklar korunur. Rızıklar kolaylaşır, imar çalışmaları büyür. Emniyetle birlikte hayat 
bütün alanlarda hoş olur. Allah, insanlara emniyet nimetini bağışlamış; Allah'a 
şükretmeleri ve emniyetin gölgesinde O'na ibadet etmeleri için onlara bu nimeti 
hatırlatmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Biz onları, kendi katımızdan bir rızık 
olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği, güvenli ve dokunulmaz 
bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.) (28/el-Kasas/57) 
Ve şöyle buyurur: (Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin 
kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.) (106/Kureyş/3-4) 

Ubeydullah b. Muhsın el-Ensâri radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Sizden kim evinde ve ailesinin 
yanında güvende olursa, bedeni sağlıklı olur ve yanında bir günlük 
yiyeceği bulunursa sanki dünya bütünüyle onun olmuştur." Bu hadisi 
Tirmizi rivayet eder ve "Hasen bir hadistir" der. 

İslam, toplumda emniyetin yerleşmesi için büyük bir özen göstermiştir. Bunun için 
kurallar koymuş, bozgunculuğu ve kötülüğü yasaklamıştır. Had cezaları ve caydırıcı 
engeller koymuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İyilik ve takvâ üzerine 
yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın.) (5/el-Mâide/2) 
Allah Teâlâ salih amel işleyen ve hidayet üzere olanın bozgunculuk ve helak 
yollarından uzak duranın emniyette olacağını haber verir. Şöyle buyurur: (İman 
edip de imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte 
güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.) (6/el-En'âm/82) Nebi 
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sallallahu aleyhi ve sellem hilali görünce şöyle buyururdu: "Allah'ım! Onu üzerimize 
emniyet, iman, selamet ve İslam ayı; hayır ve rüşd ayı kıl! (Ey hilal!) Benim ve senin 
Rabbin Allah'dır."  

Emniyet büyük bir nimettir. Allah'ın yüce bir bağışıdır. Emniyet nimeti bozulursa ya 
da yokolursa hayat ifsad olur, milletler mutsuz olur. Durumlar kötüleşir ve nimetler 
tersine döner. Emniyetin yerini korku alır. Bolluk içerisinde yaşamanın yerini açlık, 
birliğin yerini kargaşa alır. Adalet ve merhametin yerini zulüm ve düşmanlık alır. 
Allah, ihsanı ve keremiyle bütün bunları bizden uzak tutsun! Emniyet nimeti için, 
üzerinize yağdırdığı gizli ve açık nimetler için Allah'a şükredin ve hamdedin. Bu da 
ibadetlere devam ederek ve haramlardan uzak durarak olur. 

Muhakkak ki Allah Teâlâ bu ülkeye emniyet nimetini ve diğer nimetleri bağışlamıştır. 
Öyle ki, Allah'a hamdolsun, devletler arasında emniyet, istikrar ve suçla savaş 
açısından bu çağda bir örnek olmuştur. Çünkü bu ülkeye İslam şeriatı hakimdir. Bu 
memleketin düsturu, Allah'ın Kitabı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 
sünnetidir. 

Nefsi kendisini aldatan, bu ülkenin emniyet ve istikrarı ile oynamayı şeytan kendisine 
güzel gösteren; tahrip, bombalama, terör ve yeryüzünde bozgunculuk yapan şüphesiz 
kötülük ve hainlik çukuruna düşmüştür. Kötülük de ancak sahibine yaraşır!. Bu kişi, 
kendisini ebedi olarak alçaltacak bir suç işlemiştir. Bu bozguncu, müslüman da olsa 
gayri müslim de olsa, Allah'ın takdir ettiği acı verici cezaya çarptırılacaktır. Çünkü bu 
tahrip ve yıkım, bombalama ve bozgun kanları ve malları haram olan masum 
nefislere; müslümanlara ve imam ya da naipleri tarafından canları ve malları emniyet 
altına alınmış gayri müslimlere isabet etmektedir. 

İslam; zalimin ve bozguncunun, masum canlara ve mallara tecavüz edenlerin 
kolundan tutarak onları suç işlemekten alıkoyar. Bunların ve benzerlerinin azgınlık ve 
düşmanlık yapmasına mani olur. Çünkü İslam; adalet, merhamet ve hayır dinidir. 
Mensuplarına hayırlı şeylerden başkasını emretmez. Kötü ve zararlı şeylerden 
başkasını da yasaklamaz.  

Allah'dan hakkıyla korkun ki ey müslümanlar, kurtuluşa erenlerden olunuz. Allah'ın 
ipine topluca sarılın ki, sizi doğru yolda kılsın. Emniyet ve istikrarınızı bozmak, 
emeklerinizle oynamak ve toplumunuzda kargaşa çıkarmak isteyen her günahkar 
suçluya karşı tek bir yumruk olun!. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kim bir günah 
kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmıştır. Allah her şeyi bilen, 
büyük hikmet sahibidir.) (4/en-Nisâ/111) Ve şöyle buyurur: (Ne sizin 
kuruntularınız, ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir 
kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'dan başka dost 
da, yardımcı da bulamaz.) (4/en-Nisâ/123)  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin... 

Her şeyi ilmiyle kuşatan, rahmeti ve hilmi her şeyi kapsayan Allah'a hamdolsun. 
Rabbime hamdeder, verdiği nimetler dolayısıyla O'na şükrederim. Şehadet ederim ki, 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. En güzel isimler O'nundur. Ve 
şehadet ederim ki, nebimiz ve efendimiz Muhammed O'nun kulu ve seçtiği elçisidir. 
Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve seçkin ashabına salât ve selam 
eyle; onları mübarek kıl!. 
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Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar topluluğu!. Çünkü 
Allah'dan hakkıyla korkmak en hayırlı azığınızdır. Dünyada ve ahiretteki 
kurtuluşunuzdur. Bilin ki ey Allah'ın kulları, Allah'ın sizlere bağışladığı nimetler pek 
çoktur. Ve şüphesiz, Allah'ın nimetlerini ve ihsanını çekemeyen düşmanlar da vardır. 

Allah Teâlâ sizlere şükretmenizi emretmiş ve şükrederseniz nimetini artıracağını 
vadetmiştir. Şöyle buyurur: (Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve 
sakın bana nankörlük etmeyin.) (2/el-Bakara/152) Ve şöyle buyurur: (Hatırlayın ki 
Rabbiniz size "Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve 
eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir" diye 
bildirmişti.) (14/İbrahim/7)  

İbni Abbas radıyallahu anh da, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. 
Allah'ın hakkını koru ki O'nu karşında bulasın. İstediğin zaman 
Allah'dan iste ve yardım dilediğin zaman Allah'dan yardım dile. Bil ki 
bütün ümmet sana bir şey ile fayda vermek üzere toplansa Allah'ın senin 
için yazmış olduğundan başka bir şeyle fayda veremezler. Ve sana bir şey 
ile zarar vermek üzere toplansalar Allah'ın senin için yazmış olduğundan 
başka bir şeyle zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış ve sayfalar 
kurumuştur." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder. 

Kulun, Allah Teâlâ'nın hakkını koruması, Allah'ın farzlarını ve emirlerini yerine 
getirerek korumasıdır. Haramları ve yasakları da onlara yaklaşmayıp uzak durarak 
korumasıdır. Kul, Rabbinin hakkını koruyunca Allah da onu korur. Nimetleri üzerine 
yağdırır ve belaları ondan uzaklaştırır, onu müdafa eder. Daima Allah'ın hakkını 
koruyun ki Allah da vadini gerçekleştirsin.  

Allah'ın kulları! (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. 
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-
Ahzâb/56) 
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Dedikodudan ve Laf Taşımaktan Sakının! 
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi 
05.06.1422 hicri 

(Hamd; gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden 
Allah'adır. Sonra kafir olanlar (hâlâ putları) Rablerine eşit tutarlar. O, 
sizi çamurdan yaratandır. Sonra bir ecel takdir edendir. O'nun katında 
belirli bir ecel daha vardır. Sonra yine de siz hâlâ şüphe edersiniz. 
Göklerde de yerde de Allah sadece O'dur. Gizlinizi de açığınızı da bilir. O, 
ne kazanacağınızı da bilir.) (6/el-Enâm/1-3) Rabbime hamdeder ve O'na 
şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. 
Her nefsi yaptıklarıyla beraber gözetleyendir. İnsanların amellerini sayar; sonra 
onlara amellerinin karşılığını tam olarak verir ve onlar asla zulme uğramazlar. Ve 
şehadet ederim ki nebimiz ve efendimiz Muhammed O'nun kulu ve alemlere rahmet 
olarak gönderdiği elçisidir. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve tüm 
ashabına yeniden diriliş gününe kadar sürecek salât ve selam eyle!. 

Bundan sonra... Allah Teâlâ'dan hakkıyla korkun ve O'na itaat edin. Allah'a 
döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin 
haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. 

Allah'ın kulları! Muhakkak ki büyük günahlar her türlü mutsuzluğun, kötülüğün, 
dünya ve ahirette azabın sebebidir. Günahların ve masiyetlerin en kötüsü zararı 
büyük olan ve tehlikesi daha fazla olandır. Büyük günahlardan ve masiyetlerden biri 
de gıybet (dedikodu) ve nemimedir (laf taşımak ve kovuculuk yapmaktır). Allah 
bunların haram olduğunu Kitabı'yla ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla 
bildirmiştir. Çünkü bunlar, kalpleri ifsad eder ve aralarını açar. Kötülük eker ve 
fitnelere yolaçar. Büyük günahlara ve tehlikelere sürükler. Sahibini, pişmanlığın artık 
fayda vermeyeceği bir zamanda pişmanlığa düşürür. Anlaşmazlık sahasını genişletir. 
Kin ve haset doğurur. Aileler, komşular ve akrabalar arasına düşmanlık sokar. 
İyilikleri azaltır ve kötülükleri artırır. Kişiyi adiliğe ve zillete götürür. Dedikodu 
yapmak ve laf taşımak bir utançtır ve sonu ateştir. Dedikoduculuk yapan ve laf 
taşıyan sevilmez. Çirkin bir şekilde ölür. İnsanlar ondan nefret eder ve ayıpları çok 
olur. Allah Teâlâ şu kavlinde bundan sakındırmıştır: (Ey iman edenler! Zannın 
çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin 
kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. 
Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 
tiksindiniz. O halde Allah'dan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul 
edendir, merhamet sahibidir.) (49/el-Hucurât/12)  

Bu yasaklamada gıybet, son derece çirkin gösterilmektedir. Allah; müslümanın 
gıybetini yapanı, onun ölüsünün etini yiyene benzetmiştir. Gıybet eden kimse ölü 
kardeşinin etini yemekten nefret edince gıybet ve nemime ile onun etini canlı canlı 
yemekten daha çok nefret eder. Çünkü gıybet, canlı iken onun etini yemek gibidir. 
Müslüman kimse, bu benzetmeyi gereği gibi düşünse gıybetten çekinir ve ondan 
yeterince uzak durur. Gıybet, müslüman kardeşini gıybet anında hoşlanmayacağı bir 
şekilde zikretmendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Bilir misiz, gıybet nedir?" "Allah ve 
Rasulü en iyi bilendir" derler. Şöyle buyurur: "Kardeşini, hoşlanmadığı bir şeyle 
anmandır." Denilir ki: "Kardeşimde zikrettiğim şey varsa ne dersin?" Şöyle 
buyurur: "Eğer kardeşinde söylediğin şey varsa onun gıybetini etmiş 
olursun. Şayet onda söylediğin yoksa ona iftira etmiş olursun." Bu hadisi, 
Müslim rivayet eder. Yani, eğer onda söylediğin şey varsa yasaklanan gıybete düşerek 
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onun gıybetini yapmış olursun. Eğer o söylediğin şeyden uzak ise, ona iftira etmiş 
olursun. 

Ebu Bekr radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kurban günü 
Mina'da şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Şüphesiz kanlarınız, mallarınız ve 
ırzlarınız bu beldenizde ve bu ayınızdaki bu gününüzün haramlığı gibi 
üzerinize haramdır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi?" Bu hadisi, Buhari ve 
Müslim rivayet eder. 

Dillerinizi bu çirkin gıybetten ve aşağılık masiyetten koruyun ey müslümanlar!. Dilini 
hatalardan koruyan ve konuşmasını ibadet yolunda kılan kurtulmuştur. Sehl b. Sa'd 
radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet 
eder: "Kim bana iki çene kemiğinin arasındakini (dilini) ve iki bacağının 
arasındakini (tenasül uzvunu) garanti ederse ben de ona cenneti garanti 
ederim." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Ebu Musa radıyallahu anh şöyle der: Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Müslümanların 
hangisi daha üstündür?" Şöyle buyurdu: "Müslümanların dilinden ve elinden 
salim olduğu (kurtulduğu) kimse." Bu hadisi, Müslim rivayet eder. Ukbe b. 
Âmir radıyallahu anh'tan şu rivayet edilir: "Ey Allah'ın Rasulü! Kurtuluş nedir?" 
dedim. Şöyle buyurdu: " Dilini tut ki evin sana geniş olsun ve günahına ağla." 
Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder ve "Hasen bir hadistir" der. 

Dilin sapmalarından sakının ve dizginlerini kendisine bırakmayın. Çünkü dil, kişiyi 
büyük günahlara ve tehlikelere düşürür. Pişman olunacak işlere ve afetlere yolaçar. 
Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Ademoğlu sabahlayınca âzâların hepsi dile 
boyun eğerek "Bizim hakkımızda Allah'dan kork, çünkü biz seninleyiz; 
sen doğru olursan biz de doğru oluruz, sen eğrilirsen biz de eğriliriz" 
der." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder. 

Muaz radıyallahu anh'tan şu rivayet edilir: Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Beni 
cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel haber ver." Şöyle buyurdu: 
"Büyük bir şey sordun. Şüphesiz o, Allah'ın kolaylaştırdığı kimse için 
kolaydır. Allah'a ibadet eder ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı 
kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve oraya yol bulabilirsen 
Beyt'i haccedersin." Sonra şöyle buyurdu: "Seni hayır kapılarına yönelteyim 
mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi günahı 
söndürür. Kişinin gecenin ortasında namaz kılması da.." Sonra 
(Yaptıklarına karşılık olarak)(32/es-Secde/17) kavline ulaşıncaya kadar şu 
ayetleri okudu: (Vücutları yataklardan uzak kalır...) (32/es-Secde/16-17) Sonra 
şöyle buyurdu: "Sana işin başını, direğini ve en üst noktasını haber vereyim 
mi?" "Evet, ey Allah'ın Rasulü!" dedim. Şöyle buyurdu: "İşin başı İslam'dır. 
Direği de namazdır. En üst noktası ise Allah yolunda cihad etmektir." 
Sonra şöyle buyurdu: "Sana bütün bunların esasını haber vereyim mi?" 
"Evet, ey Allah'ın Rasulü!" dedim. Dilini tutarak "Bunu tut!" buyurdu. Dedim ki: 
"Ey Allah'ın Rasulü! Bizler, konuştuklarımızdan hesaba çekilir miyiz?" Bunun üzerine 
şöyle buyurdu: "Ey annesi kaybedesice! İnsanları, dilleriyle işlediklerinden 
başka cehenneme yüzüstü başka ne atar!?" Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder ve 
"Sahih-hasen bir hadistir" der.  

Enes radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnakları olan, yüzlerini ve 
göğüslerini tırmalayan bir gurup insana rastladım. "Bunlar da kim ey 
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Cibril!" dedim. "Bunlar, insanların etini yiyen ve onların ırzlarına dil 
uzatanlardır" dedi." Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. 

Gıybetin günahını küçümseme ey müslüman!. Gıybeti hiçbir zaman küçük görme ve 
önemsiz zannetme! Çünkü, günahı büyük ve tehlikesi geniştir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Bunun önemsiz olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki bu, Allah 
katında çok büyüktür.) (24/en-Nûr/15) 

Ebu Bekr radıyallahu anh, dilini tutarak "Beni bu tehlikelere düşürdü" der. Bunu, 
mütevaziliği dolayısıyla ve kendini hesaba çekme niyetiyle yapar. 

Gıybetin zararı yayılmış ve tehlikesi artmıştır. Toplantıların ana konusu ve gece 
sohbetlerinin eğlencesi; öfke ve kızgınlığın, kin ve hasedin ortaya dökülmesi haline 
gelmiştir. Gıybet eden, gıybet etmekle kendi ayıplarını örttüğünü ve gıybetini ettiği 
kişiye zarar verdiğini zanneder; gıybetin zararlarının ve kötü sonuçlarının sahibine 
olduğunu bilmez. Şüphesiz gıybet eden kimse zalimdir ve gıybeti edilen mazlumdur. 
Kıyamet günü, zalim ve mazlum adalet sahibi hakim Allah'ın karşısında durdurulur. 
Mazlum, Rabbinden hakkını ister. Ve Allah, bu gıybetçi zalimden hasenatlarını alarak 
mazluma verir. Ya da hakkı ölçüsünce mazlumun günahlarından alarak gıybet edenin 
üzerine yükler. Bütün bunlar; babanın çocuğuna bir hasene dahi vermediği, samimi 
arkadaşın arkadaşına bir hasene bile vermediği ve herkesin "nefsim, nefsim" dediği 
bir günde olacaktır. Bir hadiste şu zikredilir: "Faiz yetmiş iki guruptur. En 
küçüğü kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Şüphesiz ki faizin en 
şiddetlisi kişinin (gıybet ederek) kardeşinin namusuna dil uzatması 
gibidir." (Bkz. es-Silsiletu's Sahiha: 1871) 

Ebu Derdâ radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "Kardeşinin ırzını savunanın, Allah Kıyamet günü yüzünü 
cehennemden korur." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder ve "Hasen bir hadistir" der. 
Gıybet edenleri müslümanların ırzlarından alıkoyun!. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey 
iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah 
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulü'ne 
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin... 

Celâl ve ikram sahibi, izzet sahibi Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder ve O'na 
şükrederim. O'na tevbe eder ve O'ndan bağışlanma dilerim. Şehadet ederim ki, 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Aziz ve intikam sahibidir. Ve 
şehadet ederim ki, nebimiz ve efendimiz Muhammed O'nun kulu ve selamet yurduna 
çağıran elçisidir. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve önder imamlar 
olan ashabına salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!.  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar!. Çünkü Allah'dan 
hakkıyla korkanı Allah da azaptan korur ve sevabını artırır. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine 
fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek 
(insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan 
hiç bir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek 
bulunmasın.) (50/Kâf/16-18) 

Allah'ın kulları! Şüphesiz gıybet ve nemime,  şeytanın insana güzel gösterdiği, insanı 
tuzağına düşürdüğü ve müslümanın nefsine zulmettiği büyük günahlardan biridir. 
Nemime ise guybetin en çirkin çeşitlerindendir. Nemime, insanların sözünü onların 
arasını bozmak amacıyla birinden diğerine taşımaktır. Allah Teâlâ, nemime yapan 
(laf taşıyan) kimseyi kötüleyerek şöyle buyurur: (Sakın itaat etme; çokça yemin 
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eden, aşağılık ve değersiz kişiye, ayıplayıp duran, durmadan söz 
taşıyana) (68/el-Kalem/10-11) Huzeyfe radıyallahu anh'tan da Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Nemmâm (insanlar arasında 
laf taşıyan) cennete girmez." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar ve hesaba çekilmeden önce nefislerinizi 
hesaba çekin, tartılmadan önce onları tartın!.. 

Ey müslümanlar!. Alimler; zulme uğrayanın uğradığı zulmü emir, kadı ve benzeri 
idarecilere bildirmesinin caiz olduğunu zikrederler. Aynı şekilde bir münker 
(kötülük) görenin de bunu o kötülüğü ortadan kaldırabilecek, kötülük yapanı ondan 
alıkoyabilecek idari makama ve güce sahip kimseye bildirmesi de caizdir. Fetva 
soranın, gerçeğin ortaya çıkabilmesi için düştüğü durumu fetva verecek kimseye 
anlatması da caizdir. Yine, bir kimse hakkında seninle istişare edene de onunla ilgili 
bazı bilgileri vermen caizdir. Özellikle onu kandırabilecek ve tuzağa düşürebilecek 
şeyleri gizlemen caiz değildir. Bütün bunlar, gıybetin mubah olduğu durumlardır. 

Allah'ın kulları! (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. 
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-
Ahzâb/56) 
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İlim Ve Eğitim 
Şeyh Huseyn Âlu'ş Şeyh 
12.06.1422 hicri 

Muhterem müslümanlar!. İlim ve eğitim İslam'da yüce bir makam ve büyük bir mevki 
işgal etmektedir. İlim ve eğitimle değerler yükselir ve büyük faydalar elde edilir. 
(Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile 
yükseltsin.) (58/el-Mücadele/11) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: 
"Kim ilim aramak üzere bir yola koyulursa Allah da buna karşılık, ona 
cennete giden yolu kolaylaştırır." Bu hadisi, Müslim rivayet eder. 

İlim ve bilgiye davet herkese yöneliktir ve hayatın tüm alanlarını, fertlerin ve 
toplumların ıslahını sağlayan bütün durumları kapsar. Hadis-i Şerif'te "İlim talebi 
her müslüman üzerine farzdır" buyurulmaktadır. Bu hadisi İbni Mâce rivayet 
eder. 

İslam kardeşleri! Her millet, eğitimle bir takım gayeleri ve menfaatleri hedefler. 
Eğitimin ardında bazı maksatlar ve gayeler arar. Bu nedenle milletler, eğitimden elde 
etmek istedikleri gayeleri ve terbiye ile ulaşmak istedikleri hedefleri ilmi çalışmalar ve 
terbiye metodları ile gerçekleştirmeye çalışırlar.Bunların en belirgini de, yeni nesli 
terbiye ruhu ve anlayışı içerisinde eritip şekillendirmektir. Eğitim uzmanlarından 
birine bir milletin geleceği sorulur. Şöyle der: "Bana eğitim programlarını verin, size 
geleceğini söyleyeyim." 

Bütün çeşitleriyle eğitim ve her türlü şekliyle terbiye; milletlerin, ilkelerine ve 
değerlerine inanan nesilleri inşa etmekte kullandıkları en büyük araçtır. Bu ikisi, 
bütün bir toplumun eğitim ve terbiye anlayışıyla yürümesinin tek yoludur.  

Ey müslümanlar! İslam'ın nazarında ilim, Allah'ın izniyle milletleri yücelten; üstün 
değerler ve faziletler, dürüstlük ve saadet, gelişme ve kurtuluş açılarından yüksek 
mertebelere çıkaran bir araçtır. İslam'da ilmin yüce amaçları ve seçkin hedefleri 
vardır. Fertlerin mutluluğunu ve toplumların selametini; dünya ve ahirette kurtuluşu 
garanti altına alır.  

Muhammed ümmeti bir inanç ümmetidir. Üstün bir inanç ve rabbani bir metod 
üzerine bina edilmiştir. Muhammed ümmetinden, Allah'ın şeriatını bu hayatta, her 
alanda ve zamanda hakim kılması istenir. İşte bu gerçekleştiği zaman eğitim, bu 
sağlam inanca iman eden ve Risalet-i Muhammediyye'nin, nübüvvet nurunun taşıdığı 
doğru inançlı  nesiller inşa etmek için bir araç olur.  

Şüphesiz İslam eğitime teşvik etmekte ve terbiyenin üzerinde önemle durmaktadır. 
Eğitimin, insanların kalbinde yaratıcılarına karşı doğru anlayışların yerleşmesini 
garanti altına alan bir temel kural olarak görülmesini sağlar. Bu aynı zamanda bu 
anlayışın sonucu ortaya çıkan davranışların, insanoğlunun saadetini ve kurtuluşunu 
sağlayacak yönelişlerin kontrol altına alınmasının da garantisidir. (Kulları içinden 
ancak alimler, Allah'dan (gereğince) korkar.) (35/Fâtır/28) 

İslam eğitime, Allah azze ve celle'nin metoduna tam olarak bağlanma çerçevesinde ve 
şeriatın belirlediği kabul ve red ölçülerine uygun olarak, hayatının bütün yönlerinde 
doğru ve dürüst olan bir toplumu bina etme aracı gözüyle bakar. Bu; hayatın, Allah 

 12



Teâlâ'nın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e seslendiği şu kavlinde 
olduğu gibi uygulamalı bir şekil alması içindir: (De ki: Şüphesiz benim 
namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi Âlemlerin Rabbi Allah 
içindir. O'nun ortağı yoktur..) (6/el-En'âm/162-163) 

İslam'da terbiye ve eğitim, Allah'ın izniyle, düşünce ve inançta yaratıcısına boyun 
eğen; kültürde, anlayışta ve yaşayışta kalbi ve bedeniyle dinine tâbi olan; imanın 
gerçeklerini ve İslam'ın kurallarını doğru bir şekilde anlayan nesiller yetiştirmek 
hedefiyle yola çıkar. Eğitim ve terbiye ile yeni yetişen nesillerin kalplerine, görüşleri 
ve ilkeleri onunla şekillensin; düşünceleri, dinleri ve dünyaları için faydalı her şeye 
yönelişleri onun ölçüsünce olsun diye bu din ile gurur duyma şuuru yerleştirilir. 

İslam'da eğitim ve terbiye, yüce değerlerin ve üstün örneklerin yeni yetişen nesillerin 
akıllarında derin bir etki bırakması için bir vesiledir. Bu şekilde bütün hayatlarında, 
davranış metodu ve çalışma üsluplarında onları örnek olarak benimserler. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şüphesiz ben, ancak güzel ahlakı 
tamamlamak üzere gönderildim."  

İslam kardeşleri! Dinimiz; fertleri ve toplumları her türlü iyilik ve faydalı şeylerle 
donatan; yeryüzünün, Allah azze ve celle'nin iradesine uygun bir şekilde imarını 
sağlayan bilgileri ve ilimleri edinmeye teşvik etmektedir. (O, göklerde ve yerde ne 
varsa hepsini, kendi katından (bir lütuf olarak) size boyun eğdirmiştir.) 
(45/el-Câsiye/13) Her türlü yapıcı çalışmaya sağlıklı bir şekilde yönelten ve 
anlayışların sağlamlaşmasını sağlayan diğer ilimler ise dini ve dünyası için çalışan, 
ümmetinin ve toplumunun gelişmesine katkıda bulunan, mü'min bir neslin inşası bu 
dinin  isteklerinden biridir.Bu nesil Allah'ın izniyle İslam Ümmetine izzeti ve 
üstünlüğü,yüceliği ve mutluluğu getirecek bir hayat biçimine uygun olarak gelişme ve 
ilerleme basamaklarında yükselir. "Kuvvetli mü'min zayıf mü'minden daha 
hayırlıdır ve her birinde hayır vardır."  

Ey öğretmenler ve eğitimciler! Bu hedefler gözlerinizin önünde olsun.Müslümanların 
yeni yetişen nesillerinde bu hedefleri gerçekleştirmek sizlerin tek arzusu ve uğraşısı 
olsun.Öncelikle İslama, ikinci olarak da ümmete faydalı bir nesil yetiştirin.En üstün 
gayretinizi İslam dinine ve İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'e samimi bir bağlılık ve gerçek bir sevgiyi kalplere yerleştirecek bir eğitim için 
sarfedin. Bu dinin, nebilerin ve rasüllerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in davetinin doğru gerçeklerini ortaya koymak için çabalayın.Yeni yetişen 
nesli, İslam ahlakına ve âdâbına sarılmaya; okulda, evde, caddede ve çarşıda, hayatın 
bütün alanlarında yüce ve üstün değerlere uymaya yönlendirin. Bütün bunlar 
omuzlarınıza yüklenen bir sorumluluk ve ümmetinize karşı bir görevdir. "Hepiniz 
bir çobansınız ve hepiniz emri altındakilerden sorumludur." 

 Muhterem müslümanlar! İslam düşmanları; çıkarlarına hizmet edecek, anlayışlarını 
taşıyan, âdetlerini ve davranış biçimlerini devam ettiren, kendilerine bağlı nesiller 
yetiştirecek bir eğitim politikası oluşturmayı öncelikli görevleri arasına koyuyorlar. 
(Sizin de kendi inkar ettikleri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit 
olasınız.) (4/en-Nisâ/89) 

Müslümanların düşmanları mümkün olan her yolla ve araçla onlara ve dinlerine 
zarar vermek için planlar yapıyorlar. Kullandıkları araçlardan en büyüğü de 
müslümanların ülkelerinde bu dine bağlılığı ortadan kaldırmayı, sahih İslami 
anlayışları ve değerli adetleri kökünden söküp atmayı hedefleyen eğitim metotları ve 
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programları icad etmektir. Bütün bunları laik düşünceleri ve dini kuralları hiçe 
sayma, toplumsal ahlakı küçümseme üzerine bina edilmiş bir terbiye anlayışını 
besleyerek gerçekleştirmeye çalışırlar. Özetle bunlar; dini inançların kaybolması, dini 
adâbın öldürülüp farklılığın ortadan kaldırılması sonucunu sinesinde gizleyen son 
derece büyük zararlara ve tehlikelere yol açmaktadır. 

Allah'dan korkun ey Allah'ın kulları!. Ve dininizin metoduna sımsıkı sarılın. Dininizin 
hedeflerini ve maksatlarını gerçekleştirmeye gayret edin ki, durumlar düzelsin, 
nefisler arınsın ve hayat mutlulukla dolsun. 

Allah beni ve sizleri Kur'an ile mübarek eylesin... 

Ey müslümanlar! Çaba sarfedilecek ve vakit tüketilecek en hayırlı şey, Allah azze ve 
celle'nin Kitabı'na yönelmektir. O'nu öğrenmek, öğretmek, düşünmek ve anlamaktır. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sizin en hayırlınız, 
Kur'an'ı öğrenen ve O'nu öğretendir." 

Çocuklarınızı bu Yüce Kitab'ı öğrenmeye, ezberlemeye ve O'na değer vermeye 
yönlendirin. Özellikle, Allah'ın ihsanı ve keremiyle bağışladığı fırsatları değerlendirin. 
Bu size, güzel bir son ve mutlu bir sonuç olarak geri dönecektir. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Allah bu Kitap ile bir takım 
insanları yüceltir ve başkalarını da alçaltır." 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini; temiz yaşantısını ve üstün 
ahlakını, yüce şemailini yeni yetişen nesle öğretmek sürekli gayretiniz olsun. Bu yüce 
değerler ve üstün olgular olmadan gerçekleşen bir terbiyede hayır yoktur. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Allah kimin hayrını dilerse onu 
dinde fakih (bilgi ve anlayış sahibi) kılar." 
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Tatil ve Tatilden Alınacak Dersler 
Şeyh Abdulmuhsin el-Kâsım 
19.06.1422 hicri 

Müttaki kullarına rızasının yolunu kolaylaştıran; onlara hidayet yollarını açıklayan ve 
Rasulü'ne uymayı hidayete delil kılan Allah'a hamdolsun. O'na hamdederim; çünkü 
O, takdir ettiği ve gerçekleştirdiği herşey için hamde layıktır. O'na şükrederim; çünkü 
şükür, O'nun ihsanının artmasına kefildir. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah 
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Bizim O'ndan başka rabbimiz ve O'nun dışında 
ilahımız yoktur. Ve şehadet ederim ki efendimiz, nebimiz Muhammed O'nun seçkin 
kulu ve razı olduğu elçisidir. Allah O'na, ailesine ve karanlıkları aydınlatan, hidayet 
yolunun önderleri sahabilerine salât ve selam eylesin. 

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları! Çünkü Allah'dan 
hakkıyla korkmakla dereceler yükselir ve hatalar azalır. 

Ey müslümanlar! Allah insanları yaratmış ve kaderlerini belirlemiştir. Onlar için 
eceller tayin etmiştir. Gece ve gündüz yeniden gelir. Bazı insanlar dünyaya gelir, 
bazıları dünyadan ayrılır. Hayat, sünnetleri ve hikmetleri ile devam etmektedir. 
İnsanlar bu hayatta gidip gelirler. Bir kısmı itaatkar ve bir kısmı asi, bir kısmı mü'min 
ve bir kısmı kafirdir.  

Tatil günleri, içerisinde bazı hikmetler ve ibretler, dersler barındırarak geçip gitti. 
Birileri onda mutsuz oldu, diğer birileri mutlu oldu. Birisi, gamı ve kederi onunla 
bitsin diye gününün bitmesini istedi. Bir başkası ise sevincinden ve mutluluğundan 
zevkalmak için gününün devamını temenni etti. 

Bu hayatın günlerinin dönmesinde şüphesiz bir uyarı ve hallerinin çeşitli olmasında 
bir hatırlatma vardır. Arka arkaya gelen olaylar akıllı insana ders ve ibret kazandırır. 
Cahili gaflet uykusundan uyandırır. Rabi' b. Haysem'e "Nasıl sabahladın?" denir. 
Şöyle der: "Günahkar ve zayıf kimseler olarak sabahladık. Rızkımızı yer ve ecelimizi 
bekleriz." Zamanın dönmesi ve bazı münasebetlerin geçmesi nefsimizi hesaba 
çekmeye ve sorgulamaya vesile olmalıdır. Kişinin nefsiyle ve geçirdiği vakitle samimi 
bir şekilde hesaplaşması gerekir. Çünkü insanların hepsi, Rablerinin önünde duracak 
ve tamamı sorgulanacak... Rasüller ve ümmetleri sorgulanacak... (Andolsun ki, 
kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız, gönderilen 
peygamberlere de soracağız.) (7/el-A'râf/6) Doğruluk sahipleri sorgulanacak... 
(Doğru sözlü kimselere doğruluklarına dair soru sorar.) (33/ el-Ahzâb/8) 
Nimet sahipleri sorgulanacak ve nimetlerden hesaba çekilecek... (Sonra andolsun, 
o günde nimetlerden elbette sorulacaksınız.) (102/et-Tekâsür/8) 

Günler geçer, ömür biter. Gece ve gündüz her uzağı yakınlaştırır ve her vadedileni alır 
getirir. Günlerin çabucak geçmesi akıllı insana ömrünün çabucak bittiğini ve ecelinin 
yaklaştığını hatırlatır. Ömer ibnu'l Hattâb radıyallahu anh şöyle der: "Zorluk günü 
(Kıyamet günü)'nün hesabından önce rahatta iken nefsini hesaba çek. Çünkü rahatta 
nefsini hesaba çekenin işi rıza ve gıpta ile son bulur. Hayatını boşa geçiren ve hevaları 
kendisini meşgul edenin işi ise pişmanlık ve zarar ile son bulur." 

Ey müslümanlar! Tatilin aydınlık ya da karanlık sayfalarını zaman dürüp kaldırdı. 
Nereye gitti, nasıl geçti? Sayfaları neler içerdi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
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buyurur: "İnsanların hepsi çaba gösterir; kimi nefsini satar ve kurtarır, 
kimi de helak eder." 

İnsanlardan bir kısmı, ilmin sahibini mutluluğa götürdüğünü, azının fayda verdiğini 
ve çoğunun kişiyi yücelttiğini bildikleri için günlerini ilim talebinde geçirdi. İlim elde 
etmek için uğraştılar. Bu uğurda karşılaştıkları zorluklardan zevk aldılar. Gevşekliği 
ve tembelliği bir kenara bırakıp üstün faziletlere eriştiler. Onların üzerinde tâatın 
parlaklığı ve ibadetin nuru vardır. Kalıcı olanı, geçici olana tercih ettiler. İşte onlar 
takvâ sahipleri ve ahirette insanların efendileridir. (Allah sizden iman edenleri 
ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile yükseltir.) (58/el-Mücadele/11) 

Hayır yollarını ve cennet bahçelerini isteyenlerden biri de hikmetle ve güzel nasihatle, 
basiret üzere Allah'a davet edendir. Kur'an'a ve Sünnet'e sarılarak iyiliği emreder ve 
kötülükten sakındırır. Allah'ın emanetini koruyarak ve çocuklarının ıslahı için 
uğraşarak dünya hayatında kendisine yardımcı, öldükten sonra da kendisi için bir 
ahiret azığı olmaları için onlara öğütte bulunur. Vaktini onlarla birlikte çeşitli 
ibadetlerde geçirir, akrabalarını ziyaret eder. Bu kimse asâlet bineğine binmiş, nefsi 
için hayır ve dini için selamet dilemiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kim de 
mü'min olarak ahireti diler ve bunu için gereği gibi çalışırsa işte onların 
çalışmaları makbuldür.) (17/el-İsrâ/19) 

Başkaları ise inanç ve ahlak açısından tehlikeler içeren ülkelere yaptıkları haram 
yolculuklardan dönerler. Onlardan bazısı inancını kirletmiştir. Dostluk ve düşmanlık 
akidesini lekelemiştir. Paralarını çirkin ve haram şeylere saçmıştır. Bazıları da 
zulümde aşırı gitmiş, eşini ve fıtrat üzere olan çocuklarını da, kötülükten nasiplerini 
almaları için beraberinde götürmüştür. Nefisleri; fitne dalgalarının kabardığı ve 
rezalet çukurlarının dolu olduğu ülkelerde günah işlemeyi ve kişiliğe zarar veren, 
fazileti yokeden davranışlarda bulunmayı küçük görerek hazmeder. Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem fitnelere yaklaşmayı yasaklamıştır. Oysa bu kimse, ailesiyle ve 
çocuklarıyla fitneye dalmaktadır. Emanete sahip olmayarak ailesinin idaresinde 
kusurlu davranmaktadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Onlar, Kıyamet gününde 
kendilerinin yüklerini (günahlarını) tamamen yüklendikten sonra, 
bilgisizce saptırdıkları kimselerin yüklerinden bir kısmını da 
yükleneceklerdir. Dikkat edin! Taşıyacakları bu yükler ne kötüdür!) 
(16/en-Nahl/25) 

Zenginlik, sıhhat ve evlat nimeti böyle nankörlük ve kötülükle karşılanmamalıdır. 
Babalardan beklenen ailelerinin ıslahı için uğraşmalarıdır. Şüpheler ve şehvetler 
kulun bozulmasının, dünya ve ahiretteki mutsuzluğunun temel nedenidir. 

Onlardan bazıları da yolculuktan döndüğünde işlediği haramları anlatarak haya 
perdesini aralar. Allah'ın kendisi üzerindeki örtüsünü yırtar. Günahlarını dinleyecek 
birilerini arar ve ona işlediği günahları güzel göstererek över. Günahla övünmek 
şüphesiz kalbin ölümünün ve fıtratın bozulmasının bir işaretidir. Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "İşledikleri günahları gizlemeyenler hariç 
bütün ümmetim bağışlanır." Müslüman bir kula düşen her yerde ve her 
zamanda Allah 'dan hakkıyla korkması, hayır olgularını ve övülecek özellikleri taşıyan 
dini ile gurur duymasıdır.  

Ey müslümanlar! Nimet üzerinde görülen bir günah mutlaka onu yokeder. Kalbe 
hakim olursa onu ifsat eder. Mevcut nimetleri yokeder ve gelecek olanlara mani olur. 
Nefsini hesaba çekmeye gayret et! Heva ve heves tuzaklarından, şeytanın hilelerinden 
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ve kötü akibetten sakın! Her söz ve bakış hesabına yazılmıştır. Nefsini kusurundan 
dolayı ayıpla. Ömrünü genişlettiği, seni ansızın depremde yıkılmış bir binanın altında 
ya da sele kapılmış bir ceset kılmadığı için Allah'a şükret. Samimi bir şekilde tevbe 
etmek için acele et. Çünkü Allah tevbe edenin tevbesiyle sevinir. Sonraya 
bırakmaktan sakın. İşini sürekli sonraya bırakan işe koyulamaz. Lokman'ın 
nasihatlerinden biri de şudur: "Ey oğulcuğum! Tevbeyi geciktirme!Çünkü  ölüm 
ansızın çıkagelir."  

Mutlu kişi kendisi için nefsini hesaba çeken ve ölmeden önce nefsi için hazırlık 
yapandır. Vehb b. Münebbih şöyle der: "Kim şehvetini ayaklar altına alırsa şeytan 
onun gölgesinden kaçar. Zamanı ganimet bil. Hevaya yenilme ve nefsi hesaba çek! 
Çirkinlikleri sil ve ölüm için hazırlan! Geçmişin hatalarını telafi et. Dünyadan göç 
yaklaşmış ve dünyayı terketme vakti gelmiştir. Geleceğini ıslah edenin geçmişteki 
yaptıkları bağışlanır. Hayatının kalanında kötülük yapan geçmişte yaptıklarından ve 
geride kalan zamanda işlediklerinden hesaba çekilir. Günler birer vasıta ve nefisler de 
birer adımdır.  

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım: (O gün, herkes iyilik türünden ne 
işlediyse onu hazırlanmış bulacak. Kötülük türünden ne işlediyse, onunla 
kendisi arasında uzak bir mesafenin olmasını arzu edecek. Allah size 
kendisinden sakınmanızı emreder. Allah, kullarını esirgeyicidir.) (3/Âl-i 
Imrân/30) 

Allah, beni ve sizleri Kur'an ile mübarek eylesin... 

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur. Şânı yücedir. Şehadet ederim ki; nebimiz Muhammed O'nun kulu ve 
rasulüdür. Allah; O'na, ailesine ve ashabına salât eylesin.  

Bundan sonra ey müslümanlar! 

Birçok ilimle ve çeşitli bilgilerle yeni bir eğitim yılını karşılamaktayız. İlimler 
amaçlarına göre üstünlük ve değer yönünden farklılık gösterir. Kaynağına göre 
yücelik yönünden farklı farklıdır. İlimlerin en üstünü ve insana en faydalısı kalbinin 
saadetini ve göğsünün ferahlığını sağlayandır. O da Allah'ın  kitabından ve rasûlü 
sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden elde edilen ilimdir.Hiçbir kimse sahibini 
hidayete götüren ya da onu helak olmaktan alıkoyan ilmin bir benzerini 
kazanmamıştır. Akıllar ve ahlaklar dinin sağlam engeliyle kuşatılarak ve inancın 
kuvvetli bağıyla bağlanarak korununca ameller salih olur. İlim ancak belli bir 
yorgunluk ve meşakkatten geçtikten sonra elde edilir. Bir saat dahi öğrenmenin 
zorluğuna katlanamayan ebedi cehalet bardağından içer. İşler ancak niyetin salih 
olmasıyla, öğretmen ve öğrencilerin ilim talebinde ve ilmin yayılmasında Allah için 
samimi olmalarıyla kâmil olur. 

İlmi sevmeleri nedeniyle ve onunla amel etmek için ilmi yayan Selef-i Salih'in 
sıfatlarıyla herkesin sıfatlanması gerekir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Fakat o, 
"Başkalarına öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap 
sayesinde Rabbâniler olun" der.) (3/Âl-i Imrân/79) 

Öğretmenin, öğrencilerin terbiyesinde emanet ve adalet olgularını gözetmesi gerekir. 
Öğrenci velilerinin, eğitimlerinde çocuklarını dikkatle takip etmeleri güzel bir 
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davranıştır. Onları iyi arkadaş edinmeye yönlendirmek; onlara, cemaatle namaz 
kılmalarını emretmek ise daha çok gereklidir. Öğrencinin sabah namazını camide 
cemaatle kılması onu korur. Kötülükleri ve belaları ondan uzaklaştırır. İnsan ve cin 
şeytanlarına karşı muhafaza eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 
"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa akşama kadar Allah'ın koruması 
altındadır." 

Çocukların iman, takva ve salih amel üzere terbiye edilmesi büyük bir emanettir. Ve 
bundan hesaba çekileceksiniz. Bu nedenle onu, emrolunduğunuz gibi yerine getirin. 
İhmalkarlıktan sakının. Çünkü sizler, amellerinize göre hesaba çekilecek ve 
davranışlarınıza göre karşılık göreceksiniz. 

Sonra bilin ki; Allah sizlere, Rasulü'ne salât ve selam getirmenizi emretmiştir... 
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İmam Malik'in Hayatı 
Şeyh Abdulbâri es-Sübeyti 
26.06.1422  hicri 
Büyük alimler hakkında konuşmak kolay bir iş değildir. Ne kadar da onlardan birinin 
hayatını her yönüyle anlatmaya çalışsan kalemin aciz ve bilgin eksik kalacaktır. En 
önemli delillerden ve en etkili bölümlerden habersiz kalabilirsin. 
 
İslam'ın ilk asırlarında yaşamış büyük alimlerinin hayatları güzel birer örnektir. 
Bunların ortaya çıkarılması gençlerimizi ve genç kızlarımızı onlardan faydalanmaya 
yönlendirir. Onların; hayatta hiçbir ağırlığı ve tarihte hiçbir değeri olmayan sahte 
kahramanlara dönüp bakmamalarını sağlar. 
 
Alimler hakkında konuşmamız onlardan birine taassubumuz nedeniyle değildir. 
Korunmuş olan peygamber hariç her insanın görüşü alınır ya da reddedilir. 
 
Kendisinden bahsedeceğimiz büyüğümüz Medine-i Münevvere'de yetişmiş, 
kaynağından içmiş, şöhreti yükselmiş ve ilmi yeryüzünü doldurmuş bir imam... 
Mescid-i Nebevi'nin yanında eğitim almaya başlamış ve sonunda "Medine'nin Alimi" 
ya da "Hicret Yurdu'nun İmamı" denildiğinde ona yönelinir olmuş... 
 
İmam Malik b. Enes, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şehrinde dünyaya geldi. 
İlmi severek ve ona yönelerek büyüdü. Fakirliğine ve imkansızlığına rağmen ilimden 
nasibini aldı.  
 
İmam Malik'in annesi oğlunu iyi bir şekilde yönlendirdi. Ona, "Rabia'ya git ve 
ilminden önce onun edebini öğren" dedi. Bu kadın hayattaki rolünü, terbiyedeki ve 
yeni nesiller yetiştirmedeki sorumluluğunu iyi anlamıştı. İlmin başında edep, ilim 
talebi sırasında edep... Bu kadın bir ümmet yetiştiren adamı yetiştirdi. 
 
Annenin görevi sadece çocuğu doyurmak ve onu hastalıklardan korumaya çalışmak 
değildir. Bilakis sorumluluğu daha yüce ve büyüktür. Sorumluluğu; çocuğun imanını 
güçlendirmek, kişiliğini bina etmek, aklını geliştirmek ve hedeflerini yüce değerlere 
yönlendirmektir. Buna da ancak büyük terbiye hedefi karşısında diğer bütün dünyevi 
hedeflerden vazgeçilerek ulaşılabilir. 
 
İşte bu durum sözde değil gerçekte, hayalde değil yaşantıda İmam Malik'in hayatını 
kaplamıştı. Edepte; öğrencilerinin duruşundan ve sıfatlarından faydalandığı bir okula 
dönüştü. Ümmet de onun yaşantısından yararlandı.  
 
Malik, Kureyş'ten bir gence şöyle der: "Ey kardeşimin oğlu! İlim öğrenmeden önce 
edebi öğren." 
 
İbni Vehb şöyle der: "Malik'in edebinden öğrendiklerimiz, onun ilminden 
öğrendiklerimizden daha çoktur." Oysa ondan çok ilim almışlardı. 
Yahya b. Yahya et-Temimi şöyle der: "Kendisinden işitmek istediğim (hadisler) 
tamamlandıktan sonra Malik b. Enes'in yanında bir yıl daha kaldım. Duruşunu ve 
sıfatlarını öğreniyordum. Sıfatları, sahabenin ve tabiinin sıfatlarıydı." 
 
Eğitimde kullanılan yeni metodlar bazen edebi içerikten ve ahlaki yönlendirmeden 
yoksun metinler olarak karşımıza çıkar. Bu şekilde ilim; parlaklığını ve güzelliğini, 
etkisini ve genişliğini kaybetmektedir. İlim ile edebin arası ayrılınca, ilmi hazine ve 
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bilgi serveti ne kadar olursa olsun, ilmin ahlak ve davranışlar üzerindeki, amellerin 
arındırılması ve kalbin ıslahındaki etkisinde oldukça zayıf kaldığını görürsün. Kişiye 
bir edep kazandırmayan ve ahlakını güzelleştirmeyen bir ilimde hayır yoktur. 
 
İlim ile edebin birbirine yabancılaşması alimlere saldırmak, faziletli insanlara dil 
uzatmak, kötü ahlak, sıradışı davranışlar, anne-babaya kötülük etmek ve giyim-
kuşamda körükörüne taklit gibi bir takım hastalıklı sonuçlar doğurur. Yine, 
öğretmenlere ve terbiye görevini üstlenen kimselere de sözlü ve fiili sataşmalarda 
bulunulur. 
 
İmam Malik'in kişiliğinin oluşmasında Medine-i Münevvere'nin belli bir etkisi vardır. 
Medine o dönemde, büyük üniversite ve ilk medrese olan Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem'in Mescidi'nin bünyesinde barındırdığı alimler ve tabiinle kaynıyordu. Bu 
mesciddeki ilim halkalarının her birinin başında bir alim vardı. Bu nedenle, 
çocuklarının salih bir terbiye almasını isteyenler, gençlerin temiz bir geçmişe sahip ve 
sağlıklı bir düşünce ile yetişmeleri için dini açıdan güvenilir ve ahlaki açıdan uygun 
eğitim ortamları sağlamalıdır. 
 
Kötü çevrenin yapıcı değil yıkıcı olduğunu söylemeye gerek yoktur. Çocuğa 
sabahleyin İslami değerler telkin edilmesine rağmen çocuk akşam üzeri anne-
babasının düzelttiğini bozan kötü arkadaşlarla birlikte olursa geriye ne kalır?!. 
Çocuğa seneler boyu edep aşılanmasına rağmen anne-babası onu İslam'ı yaşamayan 
bir devletteki kirli ortama taşırsa geriye ne kalır?!. Oysa onun;  akidesi bozulmaya, 
imanı zayıflamaya, değerleri ve ahlakı sarsılmaya müsaittir. 
 
İmam Malik fetva vermeye başlar. İlim ehlinden yetmiş alim onun fetva verebilecek 
güçte olduğuna şahitlik edinceye kadar fetva vermeye başlamaz. İşte bu, kendini öven 
ve öne çıkaran kimse ile ilim ve fazilet ehli insanların öne çıkardıkları kimse 
arasındaki farktır. 
 
İmam Malik şöyle der: "Her isteyen mescidde hadis rivayeti ve fetva vermek için 
oturamaz. Salih ve faziletli kimselerle bu konuda istişare etmesi gerekir. Şayet onlar 
kendisini buna uygun görürlerse oturur. İlim ehlinden yetmiş kişi benim bu iş için 
uygun olduğuma şahitlik edinceye kadar oturmadım." 
 
İmam Malik şöyle der: "Ben muhakkak bir beşerim. Hata da ederim, isabet de 
ederim. Görüşüme bakın ve sünnete uyanı alın." Bu şekilde Malik rahimehullah 
imamlara taassup edenler ve onları körükörüne taklit ederek sahih delilleri 
reddedenler ile meşhur imamların görüşlerini reddederek "Onlar da insandı biz de 
insanız" diyenler arasına orta bir yol koyar. İnsanla insan arasında dağlar kadar fark 
var... Çağlar geçmesine ve onlar artık ölü olmalarına rağmen Allah'ın isimlerini 
yaşattığı insanlarla, yaşadıkları halde isimleri duyulmayan ve hiçbir ağırlığı olmayan 
insanlar arasında ne kadar çok fark var... Onları anmakla kalpler dirilir, bunlarla 
oturmakla ise kalpler ölür. İmamlar; Ebu Hanife, Malik, Şafii ve İbni Hanbel 
zikredildiğinde bunlar onların yanında hiç kalır. O imamlar sadece birer delil deposu 
olmadılar. Bilakis edepte de zirve; takva, ibadet, zühd, vera', Allah korkusu ve 
benzerinde de alim idiler. 
 
Bu arada, imamlara tâbi olanlar arasında taklidi güzel gören ve doğru ile yanlışı ayırt 
etmeye gücü yettiği halde taklidin dışına çıkmayanlar var. Değerli alim Izz b. 
Abdusselam buna şöyle işaret eder: "Hayret edilecek bir şey ki, taklitçi fıkıh alimleri 
imamlarının delili zayıf olduğu ve onun zayıflığını giderecek birşey bulamadığı halde 
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o konuda onu taklit ederler. Kur'an ve Sünnet'in, sahih kıyasların işaret ettiğini, 
imamlarını taklitte taassup ederek terkederler. Hatta, Kur'an ve Sünnet'in zahirini 
başka yöne çekmeye ve taklidini desteklemek için onu batıl ve uzak yorumlarla 
yorumlamaya çalışır." 
 
Başkalarının amellerini küçük görmek hatadır. Bizlerden birinin yaptığı bir hayrın 
başka her şeyden daha faziletli olduğunu ya da kendisine ilim verilen birinin 
başkalarının hiç birşey bilmediğini zannetmesi, bir kötülükten alıkoyan veya bir 
iyiliği emredenin kendisini başkalarından üstün görmesi cahilliktir. 
 
Bu güçler, yetenekler ve imkanlar Allah vergisidir. Beşerin elinde değildir. İşte bu 
yüce anlayış İmam Malik'in her yönüyle ümmete çizdiği anlayıştır. Dine hizmet, her 
branşta ve alanda kimsenin kimseye zorlaması olmadan insanları tasnif eder. Ve 
herkes yaratılışına uygun hareket eder.  
 
İmam Malik'e zamanının abidlerinden birisi, onu inzivaya ve ibadete teşvik edici bir 
mektup yazar. İmam Malik'de ona şu şekilde cevap verir: "Şüphesiz Allah rızıkları 
dağıttığı gibi amelleri de taksim etmiştir. Belki kendisine çokça namaz kılması 
kolaylaştırılana oruç tutma imkanı verilmemiştir. Başkasına sadaka imkanı verilir 
ama oruç imkanı verilmez. Bir başkasına cihad imkanı verilir. Yine bir başkasına ilim 
imkanı verilir. İlmi yaymak amellerin en faziletlilerindendir.Ben, bana verilene razı 
oldum. İkimizin de hayır ve iyilik üzere olmasını dilerim." 
 
Sadaka verenler, abidler, zahidler hayır üzeredir. Vakitlerini Allah yolunda 
harcayanlar ve mallarını infak edenler hayır üzeredir. Vaizler, davetçiler, alimler, 
iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar hayır üzeredir. İlmi branşları ve 
uluslararası diplomaları ile dine hizmet edenlerin hepsi hayır üzeredir. Şayet 
niyetlerini ortağı olmayan Alemlerin Rabbi Allah'a has kılarlarsa... Ümmetin 
içerisinde büyük güçlere ve eşsiz yeteneklere sahip olan fertler vardır. Onlar şayet bu 
güçlerini ve yeteneklerini toplumlarının yararına ve ümmetlerinin hizmetinde 
kullansalar kendilerinin de, ümmetlerinin de durumu daha farklı olur. 
 
Mağrip (Kuzeybatı Afrika) ehlinden bir adam kendisine Mağrip ehlinin İmam Malik'e 
sorma görevi verdikleri bir konuyu sorar. İmam Malik'in cevabı şöyle olur: 
"Bilmiyorum, bu mesele bizim diyarımızda hiç başımıza gelmedi ve şeyhlerimizden 
hiçbirinin bu konuda konuştuğunu duymadık. Fakat yine gel." İkinci gün adam geri 
gelir ve İmam Malik ona, "Bana sorduğunu bilmiyorum" der. Adam, "Ey Ebâ 
Abdillah! Arkamda, yeryüzünde senden daha bilgili kimsenin bulunmadığını söyleyen 
insanlar bıraktım." deyince İmam Malik şöyle der: "Konuyu iyi bilmiyorum" der. 
Birisi ona bir konu sorar. O da, bakmak için vakit ister.Soran adam :"Bu hafif bir 
konudur" der. İmam Malik şöyle cevap verir: " İlimde hafif bir şey yoktur. Allah 
Teâlâ'nın (Muhakkak biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz) (73/el-
Müzzemmil/5) kavlini duymadın mı?"  
 
Bazıları şöyle der:"Malik, vallahi, kendisine bir konu sorulduğunda cennet ve 
cehennem arasında duruyor gibi olur." Malik şöyle derdi: "Bizim diyarımızda ilim ve 
fıkıh ehli insanlar idrak ettim. Onlardan birine bir konu sorulunca sanki ölüm 
kendisine yaklaşmış gibi olurdu. Zamanımızın insanlarını fetva vermeye iştahlı 
görüyorum. Yarın gidecekleri yeri bilselerdi bunu azaltırlardı. Ömer ibnu'l Hattâb, Ali 
ve Alkame sahabilerin en hayırlılarındandır. Onlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
aralarında gönderildiği ve nesillerin en hayırlısı oldukları halde kendilerine bir konu 
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sorulduğunda sorarlar ve sonra fetva verirlerdi. Zamanımızın insanları ise fetva 
vermekle övünür olmuşlar." 
 
Dünyayı ilimleri ve amelleri ile dolduran o eşsiz alimlerden biri "Bilmiyorum" derken 
bugün, kendilerini fetva vermek için ehil kılacak şer'i ilme sahip olmayan insanların 
şeriat sahasına girdiklerini, helal ve haram hakkında konuşmaya daldıklarını görür ve 
hayret edersin. Bir konferansta ya da bir oturumda şer'i bir konu ortaya atılır ve 
branşlarının farklılığına rağmen oturum bitmeden herkes bir fetva verir. Biri 
"zannımca" der, diğeri "benim inancıma göre" der, bir diğeri de helal ya da haram 
olduğunu kesin bir dille ifade eder. Rabbim! Seni tüm noksanlıklardan tenzih 
ederim!.. Helal ve haram kılmak, Alemlerin Rabbi adına konuşmak cahilliğin, 
zanların ve vehimlerin istedikleri gibi dolaştığı bir alan mı oldu?!! 
 
İnsanların karşısına bir mühendis çıksa ve hastalara ilaç yazsa bunun  hakkında ne 
dersiniz? Onu ne ile nitelendirirsiniz? Bu işin sonu ne olur? Ya fetva ehlinden 
olmadığı gibi şeriat ehlinden dahi olmayan ve buna rağmen şeriat alanına dalan, 
kitap ve gazete sayfalarını dolduran insanalara ne dersiniz? Özellikle ümmetin karşı 
karşıya kaldığı büyük olaylar hakkında konuşurlar. Öyle ki, Ömer'in başına böyle 
birşey gelse görüşlerini almak için Bedir ehlini toplardı. 
 
Çağımızda fetva vermek şöhret peşinde olanların ya da Allah'ı kızdırma pahasına 
insanların rızasını arayanların yarıştığı geniş bir alan haline gelmiştir... 
 
Akide (inanç) konuları kesindir, ictihada mahal yoktur. Hakkında açık bir delil 
bulunan konularda da ictihada mahal yoktur. Çünkü delile rağmen ictihad olmaz. 
Üzerinde icma olan konularda da ictihad olmaz, çünkü icmaya muhalefet etmek caiz 
değildir... Ümmetin üzerine düşen, ilmi konulara bakmayı buna ehil olan müctehid 
alimlere bırakmaktır. İşi ehline vermelidir. Helal ve haram konusunda iyice 
bilmedikleri şeyler hakkında konuşmamaları gerekir. Çünkü helal ya da haram 
demek, o konuda Allah'ın kesin hükmü olduğunu ifade etmek anlamındadır. 
 
Malik şöyle der: "Bir konuda cevap vermek isteyen, cevap vermeden önce nefsini 
cennete ve cehenneme arzetsin ve ahirette sonu ne olur bir baksın ve sonra cevap 
versin." 
 
Bazı zihinlere o imamların sadece ihtilaflı meseleleri ve ilmi görüşleri tartışmayı 
bildikleri; meclislerinin kalplere hitap eden, cennet ve cehennemi hatırlatan va'z ve 
nasihat konuşmalarından yoksun olduğu düşüncesi gelebilir. Onların ilim 
halkalarının çeşitli ilimleri kapsadığını ortaya koymak için İmam Malik'in bir din 
kardeşine yaptığı şu nasihate kulak verelim. Şöyle der: "Nefsine ölüm sekerâtını ve 
sıkıntılarını, başına gelecekleri; Allah'a arz ve hesap, hesaptan sonra cennette veya 
cehennemde ebedi kalma gibi ölümden sonra uğrayacağın durakları hatırlat. O 
durakların korkularını ve sıkıntılarını azaltacak şeyler hazırla. Sen; Allah'ın gazabına 
uğramış kimseleri ve sonlarını, azabın korkusunu ve Allah'ın gazabının şiddetini bir 
görsen... Yüzlerinin asıklığıyla birlikte cehennemdeki inlemelerini ve hıçkırıklarını bir 
işitsen... Görmezler ve konuşmazlar. Feryat edip dövünürler. Bundan daha büyüğü 
ise Allah Teâlâ'nın onlardan yüz çevirmesi, onların isteğine cevap vermesi konusunda 
ümitlerinin kesilmesidir. Çünkü O, şöyle der: (Alçaldıkça alçalın ve bana karşı 
konuşmayın.) (23/el-Mü'minûn/108) Bunu bilsen, kendisiyle kurtuluşa ulaşmak 
istediğin hiç birşey senin gözünü korkutamaz." 
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İmam Malik yirmiiki gün hasta yatır. Vefatında seksen yaşına ulaşmıştır. Doksan 
yaşında olduğu da söylenir. İbni Nâfi' şöyle der: "Malik seksenyedi yaşındayken vefat 
etti. Medine'de, aralarında altmış yıl fetva verdi." 
 
Allah, Malik'e rahmet eylesin. Şöyle derdi: "Medine'de öyle insanlar idrak ettim ki, 
ayıpları yoktu. İnsanların ayıpları hakkında konuştular ve insanlar da onlara ayıplar 
icad etti. Yine Medine'de öyle insanlar idrak ettim ki, ayıpları vardı. İnsanların 
ayıpları hakkında sustular ve insanlar da onların ayıpları hakkında sustu." 
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Kur'an ve Sünnet'i Yüceltmek 
Şeyh Salâh el-Budeyr 
04.07.1422 hicri 
Bizler için kendisine yaklaştıran bir şeriat ve başkasına gerek bırakmayacak yollar 
belirleyen Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, 
tektir ve ortağı yoktur. (Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı beğenip 
seçtim.) (5/el-Mâide/3) buyurandır. Ve şehadet ederim ki Muhammed, O'nun kulu 
ve rasulüdür. Allah O'nu şeriat ve tevhid olarak, aydınlatıcı ve açıklayıcı olarak 
hidayet ile göndermiştir. Allah O'na, ailesine; ilim, amel ve yakin bakımından 
insanların en üstünleri olan ashabına salât ve selam eylesin.  
 
Bundan sonra...  
 
Allah'ın kulları!. Allah'dan hakkıyla korkun, gizli ve saklıda O'nu gözetin. (Ey iman 
edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi 
düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat 
ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 
 
Ey müslümanlar!. Bugün İslam toplumları, kötülük ve fesat davetçilerinin 
yönlendirdiği kanallar vasıtasıyla ve bu toplumların batılılaştırılması, dininden 
uzaklaştırılması, yolundan saptırılması amacıyla gerçekleştirilen inançsızlaştırma 
çabaları ve hristiyanlaştırma hamleleri ile karşı karşıyadır. 
 
Allah'ın kulları!. Kafir toplumlar, aşağılık bir hayat sürmektedir. Çamur ve bataklık 
içerisinde yozlaşmakta, seviyesizlik ve koyu bir karanlık içerisinde yürümektedir. İçki 
ve müzik müptelası, şehvetinin esiri insanlar... Kanlar, mallar ve namuslar 
konusunda hükmüne başvurdukları zalim kanunlar... (Allah kime nur 
vermemişse artık onun nuru yoktur.) (24/en-Nûr40) 
 
Kalpleri eriten ve vicdanları sızlatan şey ise, batılılaştırma elinin bazı İslam 
toplumlarına ulaşıp onların sabit değerlerine saldırarak adetlerini değiştirmesi, sahip 
oldukları güçlerini sömürüp sonra da onları terketmesidir. Bunun sonucu o 
toplumların hayatı zehir olmuştur. (Eğer güç yetirseler, sizi dininizden 
döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar.) (2/el-
Bakara/217) 
 
Allah'ın kulları! 
 
Ayakların sabit kalması, inancın sağlam olması, zikrin kalıcı olup va'din 
gerçekleşmesi, cezadan kurtuluş ve kötü durumlardan uzaklaşma ancak ve ancak 
Allah'ın, Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği iki vahye (Kur'an ve Sünnet'e) 
sımsıkı sarılmakla olur. Çünkü vahiy, koruyucudur, açık bir hüccettir. Işığı sönmeyen 
ve parlaklığı gitmeyen bir ışık kaynağıdır. O, vahiydir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'e inince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaşır, başını eğerdi. Yüzü 
bembeyaz olur ve yüzünden terler süzülürdü. Aişe radıyallahu anha şöyle der: "O'nu, 
çok soğuk bir günde üzerine vahiy inerken ve kendisinden bu durum geçerken 
gördüm. Yüzünden ter boşanıyordu. Muhakkak o, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in şiddetinden etkilendiği vahiydir. Şöyle buyururdu: "Bazen bana zil 
şıngırtısı gibi gelir. Bu benim için en şiddetli olanıdır. Üzerimden bu hal 
geçince dediğini iyice anlamış olurum." Bunu, Buhari rivayet eder.  
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Rabbi'nin O'na sımsıkı sarılmasını emrettiği ve terketmekten sakındırdığı büyük bir 
ayet, ağır bir söz ve yüce bir yol... Allah Tebârake ve Teâlâ şöyle buyurur: (Sonra biz 
seni dinden bir şeriate sahip kıldık. Sen de artık ona uy, bilmeyenlerin 
hevalarına uyma.) (45/el-Câsiye/18) Ve şöyle buyurur: (O halde sana 
vahyolunana kuvvetle sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin. Ve 
muhakkak o, sana ve senin kavmine büyük bir şereftir. Yakında sorguya 
çekileceksiniz.) (43/ez-Zuhruf/43-44) 
 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; ümmetine, hidayetin buna sarılmakta 
olduğunu haber vererek şöyle buyurur: "Şüphesiz sizin aranızda iki şey 
bıraktım ki onlardan sonra asla sapmazsınız: Allah'ın Kitabı ve 
sünnetim." Bunu, Hakim rivayet eder. 
 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, vahyi hürmetle ve rıza ile 
karşılıyorlardı. Emrini yerine getiriyor, hükmüne boyun eğiyor ve yönlendirmesine 
uyuyorlardı. Bunda hiç tereddüt etmiyorlardı. 
 
İbni Cerir, İbni Bureyde'den, o da babasından şöyle dediğini rivayet eder: "İçki 
sofrasında oturuyorduk. Üç ya da dört kişiydik. Yanımızda bir testimiz vardı ve içkiyi 
helal olduğu için içiyorduk. Bu arada ben, kalktım ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'e gittim, O'na selam verdim. İçkinin haram kılındığı ayeti inmişti. (Ey iman 
edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis işlerindendir. Artık 
bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. Muhakkak şeytan, içki ve 
kumarla aranıza düşmanlık ve kin bırakmak, sizi Allah'ı anmaktan va 
namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?) (5/el-Mâide/90-91) 
Bunun üzerine arkadaşlarımın yanına geldim ve onlara ayeti okudum. Bazılarının 
içkisi elinde; bazısını içmiş ve bazısı kapta kalmıştı. Ellerindekileri attılar ve sonra 
testilerindekini döktüler. "Rabbimiz, bıraktık. Rabbimiz, bıraktık" dediler." Dolu 
kadehler ellerindeyken ayet indi. Allah'ın emri, kadehlerle şapırdayan dudaklar ve 
yanıp tutuşan ciğerler arasına girdi. Elinde kadeh olan onu kırdı. Ağzında bir yudum 
olan onu tükürdü. Medine-i Münevvere'de içki akan yollar oluştu ve içki şişeleri 
kırıldı. 
 
Şüphesiz bu, Allah celle celâluhu'nun teslim olup boyun eğmekten başka seçenek 
olmayan emridir. Allah celle celâluhu'nun (Ey peygamber! Zevcelerine, 
kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına de ki "Cilbâblarını üzerlerine 
giysinler.") (33/el-Ahzâb/59) kavli inince Ensar kadınları dışarı çıktı ve sanki 
başlarında kumaştan siyah kargalar vardı. Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. 
 
Bir başka parlak manzarayı da ümmetin bilge kişisi ve Kur'an'ın tercümanı Abdullah 
b. Abbas radıyallahu anh şöyle anlatır: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir 
adamın elinde altın bir yüzük gördü ve onu çıkararak yere attı. Şöyle buyurdu: 
"Sizden biriniz ateşten bir parçaya yönelir de onu eline alır." Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem gidince adama denildi ki. "Yüzüğünü al ve onu 
değerlendir." Adam şöyle der: "Hayır vallahi; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
onu attığı halde ben onu almam." Bu hadisi, Müslim rivayet eder.  
 
O bu sözü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine uymaya ve 
yasakladığından sakınmaya gösterdiği aşırı hassasiyet dolayısıyla söylemiştir. "Hayır 
vallahi; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu attığı halde ben onu almam." Bu, 
ne güzel bir söz ve ne parlak bir davranıştır. 
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Ey müslümanlar!.. Çağımızın fitnelerinden ve sapıklıklarından korunmanın en emin 
yolu Kur'an ve Sünnet'e, bu ümmetin selefinin yoluna sarılmaktır. Bu, her fitneden 
çıkış ve her sıkıntıdan kurtuluştur. Cündüb b. Abdillah el-Beceli, Basra ehline 
vasiyetinde şöyle der: "Kur'an'a sarılın. Çünkü o, gündüzün hidayeti ve karanlık 
gecenin nurudur. Kur'an ile amel edin. Bir musibet gelirse dininizi değil mallarınızı 
feda edin. Musibet daha da ileri geçerse dininizi değil kanlarınızı takdim edin. 
Mahrum kişi, dininden mahrum olandır. Yoksun kimse, dini elinden alınan kimsedir. 
Şüphesiz, cennetten sonra fakirlik ve cehennemden sonra zenginlik yoktur." 
 
Huzeyfe ibnu'l Yeman, Âmir b. Matar'a şöyle der: "Ne dersin; insanlar bir yola 
koyulsa ve Kur'an da bir başka yolu gösterse hangisinde olursun?" Âmir şöyle der: 
"Kur'an ile birlikte olurum. Onunla ölür ve onunla yaşarım." 
 
Allah'ın kulları!. Bu vahye samimi bir şekilde sarılın ki amellerinizde, sözlerinizde, 
davranışlarınızda ve her türlü işinizde etkileri görülsün. Mutluluk içerisinde yaşayın 
ve dininize sadık kalarak can verin. 
 
Sizden her biriniz nefsini Kur'an ve Sünnet'e sunsun ve taat ehlinden mi yoksa 
ihmalkârlardan mı, sünnet ehlinden mi yoksa bid'at ehlinden mi bir baksın? 
Tedbirini alsın ve yolunu düzeltsin. 
 
Hasan el-Basri rahimehullah şöyle der: "Nefsini ve amelini Allah'ın Kitabı'na arzeden 
kula Allah rahmet etsin. Allah'ın Kitabı'na uyarsa Allah'a hamdetsin ve O'ndan daha 
fazlasını istesin. Allah'ın Kitabı'na ters düşerse nefsini suçlasın ve en kısa yoldan geri 
dönsün." 
 
Allah'ın kulları!. Cahiliye bataklığında bozulmamamız ve isyan tuzaklarına 
düşmememiz için Kur'an öğütleri bizlere ders vermiş, zaman bizi uyarmış ve 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sakındırmıştır. Acaba bu derslerden 
faydalandık mı? Kalpleri tırmalayan ve nefisleri korkutan bir tehditle karşı karşıya 
yaşıyoruz. Bu tehdide karşı önlemimizi aldık mı? 
 
Ebu'd Derdâ radıyallahu anh şöyle anlatır: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile 
birlikteydik. Gözlerini semaya dikti. Sonra şöyle buyurdu: "Bu, ilmin insanlardan 
gizlice alındığı vakittir. Öyle ki, ondan bir şeye kâdir olamazlar." Ziyâd b. 
Lebid el-Ensâri der ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Bizler Kur'an okurken nasıl olur da ilim 
bizden gizlice alınır? Allah'a yemin olsun ki, onu okuyacağız; kadınlarımıza ve 
çocuklarımıza da okutacağız." Şöyle buyurur: "Annen seni kaybetsin ey Ziyâd! 
Seni, Medine'nin fakihlerinden sanırdım. Bu yahudiler ve hristiyanlar, 
içerisindeki bir şeyle amel etmedikleri halde Tevrat'ı ve İncil'i 
okumuyorlar mı?" Bu hadisi, İbni Mâce ve Dârimi rivayet eder. 
 
İlim ehlinden bazıları bu hadisi şöyle açıklar: "Yani onlara, amel etmedikleri için nasıl 
okumaları fayda vermemişse siz de öyle olacaksınız." 
 
Ey müslümanlar!. Heybetini düşürmek, hürmetini çiğnemek, hayatın yeniliklerine 
cevap veremediğini düşünmek, tahrif etmek ve bazı insanların, Allah'ın Dini'ni 
ilerlemeye engel olarak gördükleri konularda eğip bükerek çağa uydurmaya çalışmak 
vahye; Allah'ın Kitabı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine saldırıdır. 
Bu konuların başında; kadın hakları, hayatın her alanında erkek-kadın eşitliği, faize 
alıştırmak, iyiliği emretme ve kötülüğü alıkoyma ilkesini ortadan kaldırarak haram 
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olan faizle muameleyi kolaylaştırmak; müslüman toplumda her kafire ve fasığa 
edebiyat, sanat ve düşünce özgürlüğü adı altında çirkin düşüncelerini söyleme imkanı 
vermek gibi şeriatın hükmünün güneş gibi apaçık olduğu konular gelmektedir. 
 
Şüphesiz bu saldırı; ümmetin yokolması; kimliğini, şahsiyetini ve Allah'ın taşımakla 
şereflendirdiği dinini kaybetmesi demektir. 
 
Ey müslümanlar! Üzerimize düşen görev, şerefli iki vahyi; Allah'ın Kitabı ve 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hakkıyla yüceltmektir. Bizleri bu 
iki vahye muhalefet etmekten, onları yalanlayanı dost edinmekten, onlara dil uzatana 
ya da onlarda bulunan bir şeyle alay edene karşı susmaktan alıkoyan bir tazimle 
yüceltmektir. Allah'a veya Rasulü'ne söven, O'nu küçümseyen, dinle alay edici açık bir 
davranışta bulunan ya da söz söyleyen, Kur'an'a hakaret eden veya hürmetini 
çiğneyen kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirileni inkar etmiş ve 
İslam milletinden çıkmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 
"Dinini değiştireni öldürün." Bu hadisi, Buhari rivayet eder. 
 
Allah'ın kulları! 
 
Allah'ın sizleri hidayete erdirdiği, onu taşımakla sizleri izzetlendirip şereflendirdiği ve 
onunla sizleri diğer ümmetlere üstün kıldığı dininiz hakkında Allah'dan hakkıyla 
korkun!. Bunu, ona ters düşen veya onu lekeleyen her şeyden uzak durarak, onu 
koruyup nefislerinizde, emrinizin altındakilerde ve bütün işlerinizde hakkını yerine 
getirerek yapın. Ve bu şekilde, Allah azze ve celle'nin şu kavlinde zikrettiği tehditten 
kurtulun: (Şayet yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavmi getirir; 
sonra onlar da sizin gibi olmazlar.) (47/Muhammed/38) 
 
Allah beni ve sizleri, Kur'an ve Sünnet ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri, onlardaki 
ayet ve hikmet ile faydalandırsın... 
 
İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur, şânı yücedir. Şehadet ederim ki; efendimiz ve peygamberimiz Muhammed 
O'nun kulu ve rasulüdür. O'nun rızasına davet edendir. Allah; O'na, ailesine,ashabına 
ve din kardeşlerine salât ve selam eylesin. 
Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkun ve O'nu gözetin. O'na itaat edin ve isyan 
etmeyin! (Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve doğrularla 
birlikte olun.)(9/et-Tevbe/119) 
 
Allah'ın kulları! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine karşı şefkatli ve 
merhametli idi. Onların zillete ve aşağılığa, günaha ve isyana düşmesinden korkardı. 
Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Benimle ümmetimin misali, ateş yakan bir 
adamın misali gibidir. Ateş etrafını aydınlatınca adam, kelebek ve ateşe 
düşen hayvanları engellemeye çalışır. Onlar da onu dinlemeyerek ateşe 
atılırlar. İşte bu, sizinle benim misalimdir. Ben sizi ateşten 
uzaklaştırmak için kemerlerinizden tutar "Ateşten uzak durun, ateşten 
uzak durun" derim. Siz de beni dinlemeyerek şuursuzca ona atılırsınız." 
Bu hadisi, Müslim rivayet eder.  
Allah'ın kulları!. İşte cahiller, Rasululllah sallallahu aleyhi ve sellem onları engellediği 
halde isyanları ve şehvetleri ile ahiret ateşine böyle düşerler. Bu; akıllarının ve temyiz 
kabiliyetlerinin zayıflığı nedeniyledir. Kelebeğin temyiz edememesi nedeniyle 
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dünyadaki ateşe düşmesi gibi düşerler. İkisi de kendini helak etmek için gayret eder 
ve cahilliği nedeniyle buna uğraşır. Önceden iman etmemiş ve imanında bir hayır 
kazanmamış ise iman etmesinin nefse hiçbir fayda sağlamayacağı o gün gelmeden 
önce sakının!.. 
 
Allah'ın kulları!. İnsanlar onu bıraksa da siz İslam'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu 
zamanın fitnelerinden Allah'a sığının. Ebu Sa'lebe el-Huşeni radıyallahu anh, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birgün sahabilerine şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "Sizin arkanızda sabır günleri vardır. o günde sabır ateş 
parçasını avuçlamak gibidir. Onlar içerisinde amel işleyen kişi için onun 
amelini yapan elli kişinin ecri gibi ecir vardır." Denildi ki: "Ey Allah'ın 
Rasulü! Onlardan elli kişinin ecri mi?" Şöyle buyurdu: "Sizden elli kişinin ecri" 
Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. 
 
Allah'ın kulları!. Allah sizlere; önce kendini zikrettiği, ikinci olarak kudretini tesbih 
eden melekleri, üçüncü olarak da sizleri zikrettiği bir emir buyurur ey insanların ve 
cinlerin mü'minleri!. Şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri 
peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça 
selam eyleyin.)(33/el-Ahzâb/56) 
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Doğruluğa Teşvik ve Yalandan Sakındırmak 
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi 
11.07.1422 hicri 
 
Açık ve gerçek hükümdar, doğruluğu emreden ve doğruların derecelerini artıran 
Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder, gizli ve aşikar nimetleri için 
O'na şükrederim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı 
yoktur. O, güçlü ve kuvvetlidir. Ve şehadet ederim ki; nebimiz, efendimiz Muhammed 
O'nun kulu ve rasulüdür. Sözüne sadık ve güvenilirdir. Allah'ım! Kulun ve rasulün 
Muhammed'e, ailesine ve tüm ashabına salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!..  

Bundan sonra... Emrine uyarak, gazabından ve O'na isyandan uzak durarak Allah 
Teâlâ'dan hakkıyla korkun. Çünkü Allah'dan hakkıyla korkmak her hayrın kapısıdır. 
Günahkarlık ise her kötülüğün kapısıdır. Biliniz ki ey Allah'ın kulları; kulun Rabbi 
katındaki derecesi, imanı ve ahlaki ölçüsüncedir. Allah katında ve insanların yanında 
kişinin değeri, malı ve kuvvetiyle değil bu iman ve salih amel iledir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır, ne de 
evlatlarınız. İman edip salih amel işleyenler müstesna; onlara 
yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar (cennet) odalarında 
güven içindedirler.) (34/Sebe'/37) 

Şüphesiz salih ameller sevap ve övgüye layık yönler bakımından derece derecedir. Bir 
kısmı diğerinden ecir ve derece bakımından daha üstündür. Bu, sahibine ve insanlara 
faydasına göredir. Aynı şekilde kötü amellerin, çirkin davranışlar ve sıfatların 
karşılığı ve elem verici cezası da sahibine ve diğer insanlara verdiği zarara ve kötülüğe 
göre büyür. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Herkesin yaptıklarına göre dereceleri 
vardır. Allah, onlara yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine 
haksızlık yapılmaz.) (46/el-Ahkâf/19) 

Muhakkak doğruluk değerli bir huydur, yüce ve güzel bir sıfattır. Ancak kalbi temiz 
olan onunla vasıflanır. Allah, Kitabı'nda doğruluğu emreder ve şöyle buyurur: (Ey 
iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve doğrularla birlikte olun.) 
(9/et-Tevbe/119) 

Doğruluk; insandaki cevheri, onun ruh güzelliğini ve iyi geçmişini ortaya çıkarır. Aynı 
şekilde yalan da çirkin niyeti ve kötü geçmişi ortaya döker. Doğruluk kurtuluştur. 
Yalan ise helaktır. Doğruluk, aklı selim insanlar ve fıtratı bozulmamış kimseler 
tarafından övülür ve sevilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de doğruluğa teşvik 
etmiştir. İbni Mes'ud radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Doğruluğa sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe 
götürür. Kişi doğru söylemeye ve doğruluğu gözetmeye o kadar devam 
eder ki sonunda Allah katında "sıddık/çok doğru bir kimse" olarak 
yazılır. Yalandan da sakının. Çünkü yalan günahkarlığa götürür. Kişi 
yalan söylemeye ve yalanı gözetmeye o kadar devam eder ki sonunda 
Allah katında "yalancı" olarak yazılır." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet 
eder.  

Allah doğruluğa yüce bir sevap, dünya ve ahirette büyük bir mükafat vadetmiştir. 
Dünyada doğruluk sahibini güzel diyaloglarla, Allah'ın sevmesi ve insanların sevmesi 
ile ödüllendirir. Sözleri değerli olur ve kendisinden bir kötülük beklenmez. İnsanlara 
kötülüğü dokunmaz. Kendine ve başkalarına iyilik eder. Yalancıların uğradıkları 
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tehlikelerden ve kötülüklerden korunur. Aklı ve kalbi mutmain olur. Endişe ve 
korkuya kapılmaz. 

Hasen b. Ali radıyallahu anhuma şöyle der: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 
şunu ezberledim: "Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyeni 
al. Şüphesiz doğruluk sükunet ve yalan şüphedir." Bu hadisi, Tirmizi rivayet 
eder ve "Sahih bir hadistir" der. 

Doğru söyleyenin sonu daha hayatındayken hayırlı olur. Ka'b b. Malik radıyallahu 
anh'ın Tebuk Savaşı'ndan geri kalışının anlatıldığı hadiste Ka'b şöyle der: Dedim ki: 
"Ey Allah'ın Rasulü! Allah'a yemin olsun ki, senden başka şu dünya halkından kimin 
yanında otursam (ona karşı öne süreceğim) bir özürle muhakkak onun öfkesinden 
kurtulacağımı sanırım. Çünkü bana söz söyleme kuvveti verilmiştir. Fakat vallahi 
şuna eminim ki, şayet bugün  seni benden hoşnut edecek yalan bir söz söyleyecek 
olursam, çok sürmez muhakkak Allah (yalanımı bildirerek) seni hakkımda 
öfkelendirir. Eğer huzurunda seni hakkımda öfkelendirecek doğru söz söylersem, bu 
hususta gerçekleşen kusurumu Allah'ın affetmesini umarım." Bu hadisi, Buhari ve 
Müslim rivayet eder. Yani, "Allah Teâlâ'dan, doğruluğum karşılığında güzel bir sonuç 
dilerim" demektedir. Ve böyle de olmuştur. 

Doğruluğun ahiretteki karşılığı ise Allah Teâlâ'nın rızasıdır. İçerisinde hiçbir gözün 
görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir aklın almadığı nimetlerin bulunduğu 
cennette, yüksek derecelerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: (Allah şöyle 
buyuracaktır: Bu doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. 
Onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler 
vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. 
İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur.) (5/el-Mâide/119) Ve şöyle buyurulur: 
(Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar; Allah'ın kendilerine 
nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve salih kişilerle 
beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.) (4/en-Nisa/69) 

Allah'ın, karşılığında en güzel mükafatı verdiği ve sahibini azaptan kurtardığı bu 
doğruluk gerçekte nedir? Doğruluk, sözde doğruluk ve davranışta doğruluktur. Sözde 
doğruluk; Allah Teâlâ'nın Kelamı'nı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 
sözünü tebliğ ederek hakkı söylemek, hakkı emretmek ya da batıldan sakındırmak 
veya gerçeğe uygun konuşmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Doğruyu getiren ve 
onu doğrulayanlar ise, onlar takva sahiplerinin ta kendileridir.) (39/ez-
Zümer/33) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadiste şöyle buyurur: "Mü'min, 
konuştuğunda doğru söyler." 

Davranışta doğruluk, Allah Teâlâ'ya karşı samimi ve ihlaslı olmak, O'nu sevmek ve 
yakinen inanmakla olur. İnsanlara karşı doğruluk ise, onlara karşı merhametli ve 
vefalı  davranmakla olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İyilik, yüzlerinizi doğu ve 
batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki; 
Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. 
Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve 
kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir. Antlaşma 
yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş 
zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. 
Takva sahipleri ancak onlardır.) (2/el-Bakara/177) Ve şöyle buyurur: 
(Mü'minler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte 
onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de 
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(şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) 
değiştirmemişlerdir.) (33/el-Ahzâb/23) 

İmanın aslı doğruluk ve doğrulamaktır. Bu nedenle doğruluk, sözle olur ve 
fiille/davranışla olur. Selef (Allah onlardan razı olsun) Rablerine karşı ve insanlara 
karşı doğruluk ahlakına en bağlı kimselerdi. Ka'b b. Malik radıyallahu anh şöyle der: 
Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Allah beni bu sıkıntıdan ancak doğruluk sebebiyle 
kurtardı. Ve yine tevbemdendir ki, artık ben bundan böyle yaşadığım müddetçe doğru 
olandan başka bir söz söylemeyeceğim." Vallahi, ben bunu Rasulullah'a 
söylediğimden beri müslümanlardan hiçbirisini, doğru söylemekte Allah'ın beni 
imtihan etmesinden daha güzel bir imtihanla imtihan ettiğini bilmiyorum. 
Rasulullah'a o sözlerimi söylediğimden bugünüme kadar yalan söylemek hatırımdan 
geçmedi. Bundan sonra yaşayacağım zaman içinde de Allah'ın beni yalandan 
koruyacağını ümid etmekteyim." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Allah ilk muhacirleri doğruluk sıfatıyla nitelendirir ve şöyle buyurur: ((Allah'ın 
verdiği bu ganimet malları) yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış 
olan, Allah'dan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve Peygamberine 
yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır.) (59/el-
Haşr/8) 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin.  

El-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm olan; İslam'ın nurunu yükseltip kullarını yüce 
nimetlerle kuşatan Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder ve O'na şükrederim. O'na 
tevbe eder ve O'ndan bağışlanma dilerim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah 
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Celal ve ikram sahibidir. Ve şehadet ederim ki 
nebimiz, efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'nunla karanlıkları 
aydınlatmıştır. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve seçkin önderler 
olan sahabilerine salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!. 

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ve O'na itaat edin. Razı olduğu şeylerle 
O'na yaklaşın.  

Ey müslümanlar!. Doğruluk, Allah'ın ve Rasulü'nün sevdiği bir huydur. Akıl ve 
hikmet sahibi insanlar onun değerini bilir. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve 
sellem, daha peygamberliğinin ilk yıllarında yalnız Allah'a ibadet etmeye davetle 
birlikte doğruluğa da çağırmıştır. Ebu Süfyan radıyallahu anh'dan şu rivayet edilir: 
Herakl, kendisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sorar: "O size ne 
emrediyor?" Ebu Süfyan şöyle cevap verir: "Diyor ki: "Yalnız Allah'a ibadet edin ve 
O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın söylediklerini terkedin." Bize namazı, 
doğruluğu, iffeti ve sıla-i rahmi emrediyor." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, 
mü'min erkekler ve mü'min 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 mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.) (33/el-
Ahzâb/35) 
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Sözlerinizde ve davranışlarınızda doğrulardan olun ey Allah'ın kulları!. Çünkü 
doğruluk, cennet kapılarından bir kapıdır. Doğruluk; ne eceli yaklaştırır, ne rızkı 
engeller, ne de bir fırsatın kaçmasına neden olur.  

Ey müslümanlar!. İhanetten ve hainlikten, hile ve tuzak kurmaktan uzak durmak da 
doğruluktandır. Yalanın en çirkini, Allah Teâlâ adına söylenen yalandır. Yine yalanın 
en büyüğü; İslam'a, layık olmayan şeyler yükleyerek ve islam'ın uzak olduğu şeylerle 
İslam'ı suçlayarak, İslam'a zulüm ve düşmanlık yaftası yapıştırarak İslam adına yalan 
söylemektir.  

İslam, merhamet ve hoşgörü dinidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ((Rasulüm!) Biz 
seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.) (21/el-Enbiya/107) İslam; 
adalet, insaf ve iyilik dinidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah; 
adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar.) (16/en-Nahl/90) İslam, vefakarlık ve güvenilirlik dinidir. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Akidleri yerine getirin.) (5/el-
Maide/1) Ve şöyle buyurur: (Şüphesiz ki Allah, sizi emanetleri ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder.) (4/en-Nisa/58)  

İslam bugün, kendisine çeşitli iftiralarla saldıran ve adına çeşitli yalanlar uyduran 
kimselerle karşı karşıyadır. Bu asırda İslam'ı hedef alanlar, onu terörle ve 
düşmanlıkla, zulümle ve yıkıcılıkla itham etmektedir. Fakat İslam; hoşgörülü 
öğretileri, yüce değerleri ve merhamete dayalı mükemmel hükümleri ile zulümden, 
aşırılıktan ve düşmanlıktan, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktan; yaşlıları, 
kadınları ve çocukları, müslümanlardan veya gayri müslimlerden suçsuz insanları 
hedef alan terörden sakındırıp bunları kınamakta ve bunlara karşı savaşmaktadır. 

Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Sakın aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah aşırı 
gidenleri sevmez.) (2/el-Bakara/190) 

İslam; insanlık için her hayrı ve iyiliği emreden; insanlık için her kötülüğü, 
bozgunculuğu ve zararı yasaklayan hak dindir. 

Allah'ın kulları!. (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. 
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.)(33/el-Ahzâb/56) 
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Doğru Yolda Yürümek Ümmetin Başarısının Tek Yoludur 
Şeyh Salâh el-Budeyr 
10.08.1422 hicri 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine ve ashabına salât 
ve çokça selam eylesin.  

(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar 
olarak can verin.)(3/Âl-i Imran/102)  

(Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve 
ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. 
Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve 
akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir.) (4/en-Nisâ/1) 

(Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah 
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulü'ne 
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71)  

Bundan sonra...   

Ey müslümanlar!.. Allahın kullar yerindeki nimetleri çoktur. Kullarına ihsanı büyük 
ve boldur.Bu büyük nimetlerden ve bol ihsanından biri de bizleri, insanlar için 
çıkarılmış en hayırlı ümmet kılmasıdır. Hiçbir karışıklık olmayan bu dinin temel 
işaretlerini bizlere göstermiştir. 

Kâmil bir din, şamil bir şeriat, kesin bir söz ve adil bir hüküm... Ona sarılan, övünç 
verici menkıbelere sahip olur. Dünya ve ahirette mutluluk onun olur. Ondan sapan ve 
yolun dışına çıkan içinse mutsuzluk, ızdırap ve sıkıntı vardır.  

Sağlam din budur. Onun âdâbı yücedir. Öğretileri yüksek ve değerlidir. Hikmetleri 
derindir ve delilleri kesindir. Her hayra ve olgunluğa çağırır, her kötülük ve fesattan 
meneder. (Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden bu 
asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.) (3/Âl-i 
Imrân/85)  

Yer yüzünde İslam dininden başka kendisiyle Allah'a ibadet edilen hak bir din yoktur. 
İslam dini; son dindir, kendinden önceki dinlerin ve şeriatların hükmünü ortadan 
kaldırmıştır. İslam dinine girmeyen herkes kafirdir, Allah'ın, Rasulü'nün ve 
mü'minlerin düşmanıdır. Ve o, cehennem ehlindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
"Muhammed'in nefsi elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki, bu ümmetten 
beni işiten bir yahudi veya hristiyan benimle gönderilene iman etmeden 
ölürse mutlaka cehennem ashabından olur." Bu hadisi, İmam Müslim rivayet 
eder. 
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Ey müslümanlar!. İslam düşmanları ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, İslam'ı ve 
müslümanları başarısızlığa uğratmak için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar Allah'ın 
nurunu söndüremeyeceklerdir. (Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek 
istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu 
tamamlayacaktır.) (61/es-Saff/8) 

Temim ed-Dâri radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu 
duyduğunu rivayet eder: "Bu din gece ve gündüzün ulaştığı her yere mutlaka 
ulaşacaktır. Allah, yerleşik hayat süren veya göçebe olan hiçbir ev 
bırakmadan bir azizin izzetiyle ya da bir zelilin zilletiyle, Allah'ın İslam'ı 
üstün kılacağı bir izzetle ve küfrü zelil kılacağı bir zilletle bu dini 
sokacaktır. " Bu hadisi, İmam Ahmed rivayet eder. 

Sevbân radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "Allah benim için yeryüzünü topladı da doğusunu ve batısını 
gördüm. Ümmetimin mülkü benim için toplanan yere kadar ulaşacaktır." 
Bu hadisi, Müslim rivayet eder.  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyurur: "Ümmetimden bir 
topluluk Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam edecektir. Allah'ın emri 
gelene kadar onları terkeden ya da onlara karşı çıkan kimse onlara zarar 
veremeyecektir ve onlar insanlara üstün olacaklardır." Bu hadisi, Müslim 
rivayet eder. 

Ey müslümanlar!.. Müslümanlar ne kadar da ihtiyaç içinde oldukları bir 
zamandadırlar!. Bu zamanda musibet büyümüş ve kritik durumlar ortaya çıkmıştır. 
İslam alemini kendisini çekemeyenlerin ve düşmanlarının elleri kapıp almış.. Şerefi 
sökülüp alınmış, hakları gasbedilmiş, toprakları işgal edilmiş... Bu olaylar ve 
musibetler zamanında müslümanlar dinlerine dönmeye, eksik ve bozuk yönlerine 
bakmaya ne kadar da muhtaçlar!. Bozulanı ıslah etmek ve bir vücut gibi bütün olmak 
için, zillet ve aşağılık kirini temizlemek için, baskı ve zulmün eziyetlerini ortadan 
kaldırmak için, bağımlılıktan ve öldürücü sığınmacılıktan kurtulmak için bunu 
yapmalılar. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şu rivayet edilir: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim: "Vadeli satıp sattığınızı peşin olarak 
geri aldığınızda, ineklerin kuyruklarına yapışıp ziraate razı olduğunuzda 
ve cihadı terkettiğinizde Allah sizin üzerinize dininize dönünceye kadar 
kaldırmayacağı bir zillet musallat eder." Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder. 

Ey müslümanlar!.. Şer'i gerçeklerin sulandırıldığı ve sabit değerlerin kaybedildiği bir 
zamanda; zehirli fikirler, şeytani tanımlar, kısır içtihatlar, dinle ve akılla 
bağdaşmayan hastalıklı görüşler arasında ümmet ne kadar da muhtaç!.. Böyle bir 
zamanda çağdaş meseleler ve etrafını saran fitneler konusunda Kur'an ve Sünnet'in 
hükümlerine, ümmetin geçmiş alimlerinin üzerinde birleştiği görüşlere başvurmaya 
ne kadar da muhtaç!. Problemlerin çekirdeğini, belaların ve musibetlerin nedenlerini 
anlamalıdır. Değişken durumları okumalı, bunlara açıklık ve yorum getirmelidir. 
Ortaya çıkacak yenilikleri beklemeli ve güvenilir alimlere başvurmalıdır. Yalanla 
kirlenmemiş bir doğrulukla, riya karışmamış bir samimiyetle, şirkin ve şüphenin 
bulandırmadığı bir tevhid inancıyla ve Allah celle ve alâ'ya güvenerek sorumlulukları 
ve ödevleri üstlenmelidir. Dedikoducuların iftiraları ve problem çıkaranların 
çıkardıkları problemler onu sarsmamalıdır ki ümmet korkulan duruma düşmesin ya 
da bir hata işlemesin. Allah celle ve alâ şöyle buyurur: (Kendilerine güven veya 
korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki bunu 
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Rasul'e veya içlerinden emir sahiplerine döndürmüş olsalardı, içlerinden 
işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar, onun ne olduğunu elbette bilirlerdi. 
Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız müstesna, 
şeytana uymuş gitmiştiniz.) (4/en-Nisâ/83)  

Ey müslümanlar!. Belalar ve musibetler şiddetlendikçe müslümanlara düşen görev; 
dinlerine destek olmak ve ülkelerini korumak için yardımlaşmayı kuvvetlendirmek ve 
birbirlerine desteği artırmaktır. Aralarındaki düşmanlığı ve kini bir tarafa bırakıp 
iyilik ve takvâda yardımlaşan, kötülük ve düşmanlıkta birbirini uyaran, birbirine 
destek veren ve yardımlaşan tek bir saf olmalıdırlar. Böyle yapmalıdırlar ki düşman 
bölünme ve nifak tohumları ekme fırsatı edinemesin. (Birbirinizle çekişmeyin. 
Sonra korkuya kapılırsınız ve gücünüz gider. Bir de sabredin. Şüphesiz 
Allah sabredenlerle beraberdir.) (8/el-Enfâl/46)  

Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Allah sizin için üç şeyden razı 
olur ve üç şeyden hoşlanmaz: O'na ibadet etmenizden ve O'na hiçbir şeyi 
ortak koşmamanızdan, topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanızdan ve 
parçalanmamanızdan razı olur. Dedikodudan, çok soru sormaktan ve 
malı boşa götürmekten hoşlanmaz." 

Ey müslümanlar!.. Şüphesiz inanç ve din bağı yüce ve büyük bir bağdır. Bu bağın 
gerekleri ve sorumlulukları vardır. Getirdiği yükümlülükler ve haklar Allah'ın 
Kitabı'nda ve Rasulü'nün sünnetinde sabittir. Bu bağ karşısında kafirlerin ve 
düşmanların gücü kırılır. Zalimlerin ve tağutların kuvvetleri onun önünde parçalanır. 
Allah Tebârake ve Teâlâ, Aziz Kitabı'nda şöyle buyurur: (Mü'min erkeklerle 
mü'min kadınlar da birbirinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emreder, 
kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a 
ve Rasulü'ne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz 
Allah Aziz'dir, hikmet sahibidir.) (9/et-Tevbe/71) 

Ve şöyle buyurur: (Kafirler de birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz bunu 
yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.) (8/el-Enfâl/73) 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: "Müslümanların kanları 
eşittir. En düşüklerinin birini himaye altına alması geçerlidir. Onlar 
kendilerinin dışındakilere karşı tek bir eldir." Bu hadisi Ebu Davud rivayet 
eder. Ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Mü'min mü'minin aynasıdır. 
Mü'min mü'minin kardeşidir. Zarara uğramasını engeller ve onu 
arkasından kuşatır (korur)." Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. 

Ey müslümanlar!.. Uyruklarının ve ülkelerinin farklılığına rağmen İslam toplumları 
tek bir binadır ve tek bir vücuttur. Bir kısmının mutluluğuyla mutlu olur. Acı 
duymasıyla ve hastalığıyla acı duyar. Onları bir din birarada tutmaktadır. Bu İslam 
dinidir. Bir kitap birarada tutmaktadır. Bu kitap Kur'an'dır. Ve bir peygamber bir 
arada tutmaktadır. O da, insanların efendisi peygamberimiz Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem'dir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bizim 
namazımızı kılan, kıblemize yönelen ve kestiğimizi yiyen kendisi için 
Allah'ın koruması ve Rasulü'nün koruması bulunan müslümandır. 
Allah'ın korumasına ihanet etmeyin." Bu hadisi Buhari rivayet eder. Ve şöyle 
buyurur: "Mü'min mü'min için bina gibidir. Bir kısmı diğerini destekler." 
Sonra parmaklarını birbirine geçirir. Bu hadisi, Buhari rivayet eder. 
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Nu'man b. Beşir radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Karşılıklı sevgi besleme, merhamet ve hoşgörüde 
müslümanların örneği vücudun örneğidir. Ondan bir uzuv hastalanırsa 
vücudun diğer kısmı da uykusuzluk ve ateş ile ona eşlik eder." Bu hadisi 
Müslim rivayet eder. Bir başka rivayette ise şöyle buyurur: "Müslümanlar bir 
adam gibidir. Gözü rahatsız olursa tamamı rahatsız olur. Başı rahatsız 
olursa tamamı rahatsız olur." Bunu da Müslim rivayet eder. 

Ey müslümanlar!. Müslümanın büyük bir hürmeti ve değeri vardır. Karanlık afetlerde 
ve musibetlerde mutlaka bunu hatırlamak ve onun bu hürmetini çiğnemekten 
sakınmak gerekir. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilir: 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve yüksek bir sesle şöyle seslendi: 
"Ey diliyle müslüman olan ve iman kalplerine ulaşmamış kimseler! 
Müslümanlara eziyet etmeyin ve onların ayıplarını aramayın. Kim 
müslüman kardeşinin ayıbını ararsa Allah da onun ayıbını arar. Allah 
kimin ayıbını ararsa evinin içinde de olsa onu rezil eder." Bu hadisi Tirmizi 
rivayet eder.  

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bir müslümanı ürkütmek 
müslümana helal olmaz." Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. Ve sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurur: "Müslümana sövmek fasıklık, ona karşı savaşmak 
ise küfürdür." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyurur: "Müslüman bir kimse 
müslüman bir kimseye kafir derse ve o kafir değilse kendisi kafir olur." 
Bu hadisi, Buhari rivayet eder. 

Ey müslümanlar!.. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüne kulak verin ve 
kalplerinizi arındırın: "Dünyanın yokolması Allah için, müslüman bir 
kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder. 

Allah'dan korkun ey Allah'ın kulları!. Rasul'e ve emrettiğine itaat edin, yasakladığı ve 
sakındırdığından kaçının ki rahat ve mutlu bir hayatınız olsun. 

Ey müslümanlar!. Müslümanlar bu çağlarda, bir çok yerde en acı trajediler ve en 
kanlı katliamlarla, kanlı zülümlerle, ağır baskılarla, şiddetli musibetlerle ve derin 
yaralarla karşı karşıya kalmaktadır. 

"Cesetler gizli kederleri canlandırıyor" "Acı ve hüzünlere sevkediyor" "Kardeşlerimiz 
kesilip asılıyor, öldürülüyor" "Tıpkı intikam için ateşin hazırlanması gibi" "İman 
sahipleri yakınlık bekleyerek yardıma çağırıyor" "Fakat o korku gününde kimse 
yardım etmiyor" "Bugün ne ağlayan bir şair ne yazan bir gazete var" "Ne de etkili olan 
yayınlar var" "Bu bir gayret mi yoksa bir kayıp mı?" "İslam unutulmuş, küfrün zikri 
var" 

Tasviri ve açıklanması mümkün olmayan acı gerçekler... Her köşede bir feryat, her 
karışta bir diktatör ve zalim...  

Ey müslümanlar!. İşte siyonizm... Hiçbir anlaşma ve emanet tanımayan hain millet... 
Filistin'de zulmün ve baskının, korkutma ve terörün en çirkin şekillerini 
uygulamaktadır. Her çeşit kuşatmayı yaparak erkekleri, kadınları ve küçük çocukları 
öldürmektedir. Müslümanları toptan yoketmeyi, bedenlerini ortadan kaldırıp 
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kalplerine korku salmayı hedeflemektedir. Tarihin daha önce şahit olmadığı toplu 
katliamlar yapmaktadır. İsrail, dünyanın gözü önünde uluslararası anlaşmaları ve 
ittifakları hiçe sayarak bir inanç ve politika olarak terörü her türüyle ve çeşitli 
şekilleriyle uygulamaktadır. 

Bu terör vahşetini durduracak kimse nerede?. Bu vahşeti işleyen adamların ve 
liderlerinin peşine düşecek, köklerini kazıyacak ve hepsini söküp çıkaracak kimseler 
nerede?. 

Ey adalet ve insaf iddiasında bulunanlar! Adalet ve insaf ölçüsü nerede?. İlerleme, 
hürriyet, uygarlık sloganları nerede?. Sadece yahudilerin ve yahudilerin arkasında 
duranların menfaatleri sözkonusu olunca gördüğümüz barış nerede?. Fakat şunu 
söyleyen ne kadar da doğru söylemiş: "Zor zamanında Amr'a sığınan, kızgın 
topraktan kaçıp ateşe sığınan gibidir." 

Ey müslümanlar!. Her tarafı eziyet ve sıkıntı dolu olan bir yerde müslüman hayattan 
nasıl zevk alır, gözyaşı akmaz ve sevinir?. Çünkü orada müslümanlar ya ölü, ya yaralı 
ya da esir...  

Ey müslümanlar!. Bu ümmet kendine ve hevâlarına karşı başarılı olur ve hayatının 
her alanında Allah'ın şeriatını uygularsa; fertleri, Allah'ın dini üzerinde dosdoğru 
yürürse düşmanına karşı da zafer kazanır. Sözü değerli olur. Üstünlüğü devam eder, 
gücü ve kuvveti artar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği 
"vehn/zayıflık" üzerinden kalkar. Şöyle buyurur: "Yemek yiyenlerin yedikleri 
kaba birbirini çağırması gibi neredeyse milletler size karşı her ufuktan 
birbirini çağırarak toplanır." Dedik ki: "O gün az olmamızdan dolayı mı ey 
Allah'ın Rasulü?" Şöyle buyurdu: "Sizler o gün çok olursunuz fakat selin 
köpüğü gibi olursunuz. Düşmanlarınızın kalbinden korku alınır ve sizin 
kalplerinize "vehn" verilir." "Vehn" nedir ey Allah'ın Rasulü?" deyince şöyle 
buyurdu: "Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak" Bu hadisi İmam Ahmed 
ve diğer bazı alimler rivayet eder. 

Ey müslümanlar!. Ümmet ayağa kalkmazsa Allah'ın tehdidine uğrama tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Eğer ondan yüz çevirirseniz, 
yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de 
olmazlar.) (47/el-Muhammed/38) Ve şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Sizden 
kim dininden dönerse, Allah, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere 
karşı onurlu ve şiddetli, kendisinin onları seveceği onların da kendisini 
seveceği bir topluluk getirir ki, Allah yolunda cihat ederler ve hiç bir 
kınayanın kınamasından korkmazlar.) (5/el-Maide/54)  

Bu işittiklerinizi söyler; Allah'dan kendim için, sizin için ve tüm müslümanlar için 
bağışlanma dilerim. 

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur, şânı yücedir. Şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ın 
rızasına davet edendir. Allah; O'na, ailesine, ashabına ve din kardeşlerine salât ve 
çokça selam eylesin. 
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Ey müslümanlar!. Allah'dan hakkıyla korkun ve O'na itaat edin. O'nu gözetin ve asla 
O'na isyan etmeyin. (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğrularla 
beraber olun. (9/et-Tevbe/119)  

Ey müslümanlar!. Müslümanlar arasında duygu birlikteliği; yardıma, sevgiye, şefkate, 
bağış ve ihsana sevkedecek bir şuur; büyük bir görev ve kesin bir farzdır. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen 
onlardan değildir." Bu hadisi Hakim rivayet eder. 

Ey müslümanlar!. Amellerin Allah azze ve celle'ye en sevimlisi müslümana 
kazandırdığın bir sevinç, ondan bir sıkıntıyı kaldırman, açlığını gidermen ya da onun 
borcunu ödemendir. Kim bir müslümandan dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı 
kaldırırsa Allah da ondan Kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntıyı kaldırır. Kim 
darda olan bir müslümana kolaylık sağlarsa Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık 
sağlar. Kim bir müslümanın kusurunu örterse Allah da dünya ve ahirette onun 
kusurlarını örter. Kul, kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder. 
Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Hastayı ziyaret edin, aç 
olanı doyurun ve sıkıntıda olanı sıkıntıdan kurtarın." 

Berâ radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenaze törenine katılmayı, hapşırana ("Allah sana 
rahmet etsin" şeklinde) karşılık vermeyi, yemini yerine getirmeyi, zulme uğrayana 
yardım etmeyi, davet edenin davetine katılmayı ve selamı yaymayı emretti." Bu 
hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Ey müslümanlar!. İlişkilerinizi kesmeyin ve birbiriniz hakkında kötülük düşünmeyin. 
Birbirinize buğzetmeyin ve çekememezlik yapmayın. Birbirinize sövmeyin. Ey 
Allah'ın kulları; kardeşler olun. Birbirine söven iki kimse iki şeytandır. Birbirlerini 
suçlarlar ve yalan söylerler. 

Ey müslümanlar!. Kurtuluş güneşi samimi gayretlerle doğar. Tembelliğe alışan 
istediğini elde edemez. Dünyaya geçici bir konak yeridir. Orada kalmayı düşünmek 
imkansızı istemektir. (Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın 
affına güvendirerek sizi kandırmasın.) (31/Lokman/33) 
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İslam Rahmet Dinidir 
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi 
17.08.1422 hicri 

Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O, Rahman ve Rahîm'dir. Azîz ve Hakîm'dir, 
Halîm ve Alîm'dir. Rabbime hamdeder ve her şeyi kuşatan ihsanı için O'na 
şükrederim. Şehadet edrerim ki Allah'dan başka ilah yoktur. En güzel isimler 
O'nundur. O, ulu ve yücedir. Ve şehadet ederim ki nebimiz ve efendimiz Muhammed 
O'nun kulu ve rasulüdür. O, değerli bir peygamberdir. Allah, O'nu doğru yola ileten 
hidayet ile göndermiştir. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine ve güzel 
ahlak sahibi ashabına salât ve selam eylesin, onları mübarek kılsın.  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar! Allah'dan hakkıyla 
korkmakla dereceler artar ve sıkıntılar ortadan kalkar. Kötülükler ve  hoşlanılmayan 
şeyler defedilir.  

Bilin ki ey Allah'ın kulları; hayatın dayandığı bir takım destekler ve üzerine bina 
edildiği temeller vardır. Kendisiyle faydalar elde edilen yüce değerler vardır. Yaşamı 
mutlu kılan ve insanların kendisiyle yardımlaştığı bu yüce değerlerden ve kıymetli 
sıfatlardan biri de merhamattir. Merhametli olmak, mutlu olanlara verilen ve 
mutsuzların mahrum bırakıldığı yüce bir huy ve değerli bir sıfattır. Acıma duygusu 
yaratıkların yapısında ve canlı varlıkların özünde vardır. Ebu Hüreyre radıyallahu 
anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
"Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini yeryüzüne indirmiştir, 
yaratılmışlar bununla birbirine karşı merhametli davranır. Yavrusuna 
değer korkusuyla, at tırnağını kaldırır, deve toynağını kaldırır. 
Doksandokuz rahmetini  ise kıyamete saklamıştır." Bu hadisi Buhari rivayet 
eder.  

Allah celle ve alâ, şanına yakışır bir şekilde rahmet sıfatıyla sıfatlanmıştır. 
Merhametli olmak, kullar için mükemmellik sıfatıdır. Yaratılmışlar rahmet sıfatıyla 
birbirine hoşgörülü davranırlar. Kuvvetli, zayıfa acır. Faydalı şeylerle ona şefkatli 
davranır ve ondan kötülüğü defeder. Ademoğulları acıma duygusuyla birbirlerini 
severler.  

Rahmet, Allah'ın yarattığı fıtratta vardır. Fakat fıtrat günahlarla bozulur. Rahmet 
duygusu, katılığa ve zararlı bir zorbalığa dönüşür. Oysa merhamet Allah'ın fıtratlara 
yerleştirdiği doğru bir huy ve yüce bir sıfattır. İslam merhametli olmaya dikkat 
çekerek müslümanlara merhametli olmayı ve rahmet sıfatıyla sıfatlanmayı vacib 
kılmıştır. Çünkü İslam rahmet dinidir. Öğretileri, hayrı ve adaleti, rahatlık ve barışı, 
hakkı ve Alemlerin Rabbi Allah'a kulluğu gerçekleştirmek için vardır. Batılı çürütmek 
ve kötülük tohumlarının kökünü kazımak için vardır. Allah Teâlâ, peygamberimiz 
sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurur: (Biz seni ancak alemlere rahmet 
olarak gönderdik.) (21/el-Enbiya/107) 

Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Merhametli davrananlara Rahman da merhamet 
eder. Yerdekilere merhamet edin ki semadaki (Allah) da size merhamet 
etsin." Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet eder. Cerir b. Abdullah radıyallahu 
anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
"İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez." Bu hadisi, 
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Buhari ve Müslim rivayet eder. İmam Ahmed ise Ebu Said radıyallahu anh kanalıyla 
şu ilave ile rivayet eder: "Bağışlamayan kimse bağışlanmaz." Bir başka hadis-i 
şerifte ise şöyle buyurulur: "Mü’minlerin, birbirlerini sevmede, birbirlerine 
şefkat gösterme ve birbirlerine merhamet etmedeki benzeri vücut 
misalidir. O vücuttan bir uzuv hastalanınca vücudun diğer azâları 
birbirlerini hasta uzvun elemine uykusuzlukla ve hararetle ortak olmaya 
çağırırlar" 

İslam küçük-büyük herkese ve güçsüzlere karşı merhametli olmaya teşvik eder. İbni 
Abbas radıyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder. "Büyüğe saygı duymayan, küçüğe merhametli davranmayan, 
iyiliği emretmeyen, kötülükten sakındırmayan bizden değildir." Bu hadisi, 
İmam Ahmed ve Tirmizi rivayet eder.  

Aişe radıyallahu anha'dan şöyle dediği rivayet edilir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'e bir bedevi geldi ve "Siz çocukları öpüyorsunuz, biz ise onları öpmeyiz" dedi. 
Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah, senin 
kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapayım." Bu hadisi Buhari ve 
Müslim rivayet eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: "Acıma duygusu ancak kötü 
kimseden sökülüp alınır." Bu hadisi, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet eder. Tirmizi 
"hasen bir hadistir" der.  

Aişe radıyallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "Şüphesiz Allah rıfk ile (yumuşak ve hoşgörülü) davranandır 
ve rıfk ile davranılmasını sever. Kaba davranışa ve hoşgörülü 
davranmamaya vermediğini rıfk ile davranmaya verir."  Bu hadisi Müslim 
rivayet eder.  

İslam, rahmetiyle hayvanları dahi kuşatmaktadır. Çünkü İslam, rahmet, adalet ve 
barış dinidir. Müslümanlara da en yüksek derecesiyle merhamete sarılmalarını 
emretmektedir. Abdullah b. Cafer radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilir: 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'dan bir adamın bahçesine girdi. Bir de 
ne görsün, orada bir deve vardı. Deve, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce 
duygulandı ve gözlerinden yaş boşandı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun 
yanına gelerek başının arkasını okşadı ve deve sustu. "Bu devenin sahibi kim?" 
dedi. Ensar'dan bir genç gelerek "Benim, ey Allah'ın Rasulü" dedi. Rasulullah ona 
şöyle dedi: "Allah'ın sana mülk olarak verdiği bu hayvan hakkında 
Allah'dan korkmaz mısın? Bana senin onu aç bıraktığını ve zorlayıp 
yorduğunu şikayet etti." Bu hadisi İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet eder. Allah 
O'na Süleyman aleyhisselam'a kuş dilini anlama gücü verdiği gibi devenin 
konuştuğunu anlama gücü vermiştir.  

Ebu Mes'ud radıyallahu anh'dan şu rivayet edilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ile bir yolculuktaydık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını 
gidermek için uzaklaştı. Yanında iki yavrusuyla bir kuş gördük. Yavrularını aldık. Kuş 
yanımıza gelerek kanatlarını açıp çırpmaya başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 
geldi ve "Kim bunu, yavrularını alarak korkuttu? Yavrularını ona geri 
verin" buyurdu. Yaktığımız bir karınca yuvası gördü ve "Bunu kim yaktı?" dedi. 
"Biz, ey Allah'ın Rasulü" deyince "Ateşin Rabbi'nin dışında kimsenin ateşle 
azap etmesi gerekmez" buyurdu." Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder. İbni Ömer 
radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği rivayet edilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi 
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ve sellem, ruh taşıyan bir şeyi hedef yapana lanet etti." Bu hadisi Buhari ve 
Müslim rivayet eder. Şerrîd radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'den şöyle işittiğini rivayet eder: "Lüzumsuz yere bir serçeyi öldüren 
hakkında Kıyamet Günü serçe Allah'a seslenerek şöyle der: "Ya Rabb! 
Falan kişi beni gereksiz yere öldürdü. Beni bir fayda elde etmek için 
öldürmedi." Bu hadisi Nesai ve İbni Hibban rivayet eder.  

İslam'ın rahmetinden biri de; mensuplarına, müslüman olmayanlara da 
zulmetmemelerini emretmesidir. Hişam b. Hakim b. Hazzam radıyallahu anh, 
Şam'da, cizye nedeniyle hapsedilmiş zimmet ehli bir gurup yabancı çiftçiye rastlar. 
Hişam şöyle der: Şehadet ederim ki ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 
şöyle buyurduğunu işittim: "Allah, dünyada insanlara azap edenlere azap 
eder." Sonra emirin yanına girer ve onunla konuşur. Bunun üzerine serbest 
bırakılmaları emredilir." Bu hadisi; Müslim, Ebu Davud ve Nesai rivayet eder. 

Ey müslümanlar! İnsanlık bu yüce İslami değerlere ne kadar da muhtaç... 
Felaketzedelerin yarasını saran, güçsüzleri teselli eden merhamet duygusuyla 
donanmaya insanlar ne kadar da muhtaç... Özellikle de insanların bir çoğunun 
merhamet duygusunu kaybettiği; çocukların bağrışına, dulların inlemesine ve 
ihtiyarların ağlamasına kulak verilmeyen; sadece güç ve kuvvete kulak verilen bu 
asırda ... (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söleyin ki, Allah 
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulü'ne 
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin.  

Kendisine itaat eden ve kendisinden hakkıyla korkanı izzetlendiren, emrine karşı 
gelen ve isyan edeni zillete düşüren Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah'dan 
başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz ve 
efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Rabbi O'nu seçip, üstün kılmıştır. 
Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve O'nu dost edinenlere 
salât ve selam eyle; onları mübarek kıl!  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar!.. O'na itaat edin ve gizli-
saklıyı bildiğini bilerek amellerinizde Allah'ı gözetin.  

Allah'ın kulları!.. Allah'ın rahmeti ve şeriatının adaleti gereği her insan yaptığından ve 
işlediği günahtan sorumludur. Hiç kimse, bir başkasının suçu dolayısıyla hesaba 
çekilmez. Başkasının yaptığından dolayı kimse sorumlu tutulmaz. Hiç kimse bir 
yakınının cinayetinden dolayı suçlanmaz. Ve hiç bir toplum, bir ferdinin işlediği 
suçtan dolayı dünyada da ahirette de cezalandırılmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 
(Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır 
gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da 
olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez.) (35/Fâtır/18) Ve şöyle buyurur: 
(Yoksa , Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı 
olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar, 
başkasının günah yükünü yüklenemez.) (53/en-Necm/36-38) Yine Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: (Kim bir günah kazanırsa, bunu ancak kendi aleyhine 
kazanmış olur. Allah çok iyi bilendir, hüküm ve hikmeti sonsuzdur.) 
(4/en-Nisâ/111) 
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Ey insanlar!. Kötü niyetli bazı batılı basın-yayın organları Suudi Arabistan'a çirkin bir 
şekilde saldırmaya ve iftira atmaya başladı. Bunlar, gerçekleri saptırarak gerçeklere 
yalan ithamlar ekliyorlar. Bu hücumla istedikleri yeryüzünün doğusunda ve 
batısındaki tüm müslümanları ve İslam'ı hedef almaktır. Bu medya organları İslam'a 
ve müslümanlara hakaret etmekte ve müslümanların duygularını tahrik etmektedir. 
Bu medya organları medya organı olma özelliğinden çıkmıştır. Bilinen gerçekleri 
değiştirmektedir. Harameyn ülkesinin (Allah onu izzetli kılsın) iyiliklerini, kötülük 
olarak göstermektedir. Hayır işlerini ve insani yardımları, müslümanların 
ihtiyaçlarını giderecek bağışları ve hakları ellerinden alınanlar için adalet istemeyi; 
bütün bu hayırlı ve iyi işleri bu yayın organları kötülük olarak göstermektedir. 
Zehirlerini kusmakta ve bütün dünyanın Suudi Arabistan'ın uzak olduğunu bildiği 
iftiralar atmaktadırlar. Fakat amaçlarının İslam'ı kötü göstermek ve müslümanları 
küçümsemek, müslümanları kışkırtarak onlara zarar vermek olduğu anlaşılınca 
şaşkınlık ortadan kalkar. Çünkü duydukları kin bundan daha çoktur. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: (Onların kinleri ağızlarından taşıp çıkmıştır. Göğüslerinde 
gizledikleri ise daha büyüktür.) (3/Âl-i Imrân/118) 

Batılı bu yayın organlarının aklını başına alması, İslam'a hakaret etmeyi ve 
müslümanları kışkırtmayı terketmesi gerekir. Gerçeklere tarafsız bir şekilde 
yaklaşmalıdır. Bazı olayların çağrışımları çok olur ve o olay üzerine çok dedikodu 
yapılır. İslam şeriatı bizlere, fitne anında ellerimize ve dillerimize hakim olmamızı 
emretmiştir. Birbirinizin gıybetini yapmaktan sakının. İdarecilerin ve alimlerin 
aleyhinde konuşmaktan sakının. Bilakis onlar için dua edin. Çünkü idarecilerin ve 
alimlerin iyi olmasıyla insanlar iyi olur ve görevlerinde kendilerine yardım edilir. 
İdarecilere, şeriatı uygulamada yardım edilir. Alimlere de şeriatın tebliğinde ve 
açıklanmasında yardım edilir. İnsanlar, idareciler aleyhinde konuşursa isyan ve 
başkaldırı çoğalır. İdareciler küçümsenir. İnsanlar, alimler aleyhinde konuşursa 
onların tebliğ ettiği şeriata güven kaybolur. Bütün bunlarda ancak Allah'ın bileceği 
kadar çok dini ve dünyevi zararlar vardır. Allah, insanlar arasından bu iki guruba 
(alimlere ve idarecilere) oldukça çok dini ve dünyevi faydalar yüklemiştir. Bu ülkede 
yaşayan vatandaşların hakları ve insan hakları çağdaş hiçbir devlette olmadığı kadar 
iyi bir şekilde İslam şeriatının gölgesinde garanti altındadır. 

Ey insanlar! İbadet ederek ve günahlardan uzak durarak Allah'ın nimetlerinin 
devamını isteyin. Hakka destek olun ve her durumda kardeş olun. Günahlardan 
sakının. Çünkü günahlar, her kötülüğün sebebidir; dünya ve ahirette 
cezalandırılmaya yolaçar. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Eğer şükrederseniz elbette 
size (nimetimi) artıracağım.) (14/İbrahim/7) 
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Fitneler Karşısında Müslümanın Konumu 
Şeyh Abdulbâri es-Sübeyti 
24.08.1422 hicri 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet alametlerinden birinin de hakla batılın 
birbirine karıştığı, imanları sarsan fitnelerin ortaya çıkması olduğunu bildirmiştir. 
Öyleki insan bu fitnelerde mü'min olarak sabahladığı halde kafir olarak akşama 
çıkacak. Mü'min olarak akşama çıktığı halde kafir olarak sabahlayacak. Her bir fitne 
ortaya çıktığı zaman mü'min: "işte bu benim helakım" diyecek. Bir başkası ortaya 
çıktığında mü'min: "işte bu benim helakım" diyecek... Ve Kıyamet kopana kadar 
insanlar arasında fitneler ortaya çıkmaya devam edecek.   

Sahabilerden Huzeyfe b. Yeman radıyallahu anh, fitneleri anlatan hadislerle özel 
olarak ilgilendi. Kendisi hakkında şöyle diyordu: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
ashabı hayır hakkında soruyordu. Ben ise başıma gelir korkusuyla şer hakkında 
soruyordum." Bizler, fitnelerin çeşitli şekillerde ortaya çıktığı ve dalgalandığı bir 
çağdayız. Fitne dalgaları arka arkaya geliyor ve musibetler birbirini takip ediyor. 
Ortaya çıkan gelişmeler ve değişimler inançları, düşünceleri ve ahlakı kirletiyor. 
İnsanlar bir fitneyi büyük buldukça arkasından daha büyüğü geliyor. Yakıcı şehvet 
fitneleri, saptırıcı şüphe fitneleri ve özellikle ekollerin farklılığı sonucu ortaya çıkan 
görüşlerin birbiriyle çarpıştığı fitneler...  

Bu zaman fitneleri sadece insanları alıp götürmüyor; bilakis onları düşünceleri ile 
birlikte sürüklüyor. Belki de düşünce ve fikir dalgası bu çağın fitnelerinin en belirgin 
özelliğidir. Fitneler karşısında insanların, rüzgarın sağa-sola savurduğu kuru yaprak 
gibi olduğunu görürsün. Evet; fitnelerin yıktığı kurbanlar vardır. Bu nedenle Vezir b. 
Hübeyra şöyle der: "Şehvetlerin tutuştuğu anda akılların ölmesinden sakının."  

Huzeyfe b. Yeman radıyallahu anh şöyle der: "Fitnelerden sakının... Kimse onlara 
yönelmesin. Allah'a yemin olsun ki kim fitneye katılırsa, selin gübreyi alıp götürdüğü 
gibi fitneler onu alır götürür. "Allah, İslam ümmetini, Rabbine ve 
peygamberine  muhalefet eder, şeriatından uzaklaşırsa fitneye düşmekle tehdit eder. 
Şöyle buyurur: (O'nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela 
gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden 
sakınsınlar.) (24/en-Nûr/63) Bu fitne geneldir, bütün ceza çeşitlerini içerir. 
Aralarında öldürme olaylarının yayılması, depremler ve volkan patlamaları, zalim bir 
sultanın onlara musallat olması, çeşitli hastalıkların ortaya çıkması, fakirlik, geçim 
darlığı ve benzeri cezaları kapsar.  

Fitne ortaya çıkınca herkesi içine alır ve kimseyi istisna tutmaz. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece 
zulmedenlere erişmekle kalmaz.) (8/el-Enfal/25) Tefsir alimleri bu ayetin 
anlamı hakkında şöyle der: "Ortaya çıktığı zaman sadece zalimlerle sınırlı kalmayacak 
bir fitneden sakının. Çünkü o, hepinizi içine alır, iyi ve kötü herkese ulaşır." Bu, 
kötülerin günahının sonucudur. İyilerin ise susmasının ve zalimin zulmüne karşı 
çıkmamasının sonucudur. 

Fitnelerin tehlikesi büyük ve kötülüğü yaygındır. Ekinleri ve nesilleri helak eder. Yaş 
ve kuru her şeyi içine alır. Akılları şaşkına çevirir. Kadınları dul ve çocukları yetim 
bırakır. Gözyaşları sel olup akar. İçine aldığı toplumlara belalar ve felaketler getirir. 
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Yakıtı canlar ve mallar olan bir ateştir. Bu ateşi yakanların sonu da -Allah korusun- 
kötü bir sondur.  

Fitnelerin en büyüğü, dinde olanıdır. Kişi önünde çeşitli yollar ve buna benzer fitneler 
görür. Bu fitneler insanın vicdanını sarsmakla kalmaz, ne kadar korunursa korunsun 
bütün hayatının düzensiz olmasına yolaçar. İnsan ne yapacağını bilemez hale gelir ve 
sonundan korkar. Bazıları öldürücü bir ümitsizliğe kapılır. Bazıları da kendilerini 
hayatın akışına bırakır. Şeytan, bazı insanlarla oynar. Yanlış bir anlayış, yalan bir 
nakil, kötü bir amaç, peşinden gidilen bir heva, basiretsizlik ve kötü yönetim sonucu 
kendi üzerine vebal alır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Fitne, adam öldürmekten 
daha büyüktür.) (2/el-Bakara/217) Bu nedenle şeriat, fitne konusuna ayrı bir 
önem vermiştir. Müslümanın önüne, Rabbinin gazabına uğramadan fitneden 
çıkabilmesi için yolunu aydınlatıcı işaretler koymuştur. Hasan Basri rahimehullah 
şöyle der: "Fitne ortaya çıkmaya başlayınca her alim onu bilir. Ortadan kalkınca da 
bilir." Fitneler ilahi bir ikazdır, mutlaka olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İnsanlar, 
imtihandan geçirilmeden, sadece "iman ettik" demeleriyle 
bırakılıvereceklerini mi sandılar?) (29/el-Ankebût/2) Allah azze ve celle yüce 
hikmetler gereği kullarının başına gelecek fitneleri yazmıştır. Bu hikmetlerden 
bazıları şu şekildedir: Müslümanların safının temizlenmesi... Davet sancağının 
altında samimi olan ve olmayan, menfaatçı olan ve olmayan herkes bulunur. Davet 
yolu zayıf kişiler ve sahte insanları reddeder. Fitneler anında nefislerin gerçek yüzü 
ortaya çıkar. Menfaatini  gözetip hak ya da batıl olması kendisini ilgilendirmeyen, 
dinarla dirhemin kulu-kölesi olan belli olur. Böyleleri ilke sahibi ve emanetleri 
yüklenecek kimseler olamaz.  

Fitneler nefislerde gizli olanı ortaya çıkarır. Böylece ümmet onların gücünü ve 
kuvvetini görür, onları bir kenara bırakır. İnsanlardan bir kısmının da fitnelerle 
kişiliği güçlenir, azmi artar. Zayıf yönlerini görür, daha büyük bir rol ve daha yüce bir 
görev için dayanıklılığı artar. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Bazen hoşlanmadığınız 
bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü 
olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.) (2/el-Bakara/216) Fitneler sırasında 
dayanacakları sanılan nice insan sebat gösteremedi. Sebat edemeyecekleri sanılanlar 
ise dayandı, sebat gösterdi.  

Fitneler, selin yokuştan aktığı gibi kendisine yönelenlere hızla akar. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Fitneler olacak. O fitnelerde oturan 
kimse ayakta durandan daha hayırlıdır, ayakta duran yürüyenden daha 
hayırlıdır, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Ona yönelen kendini ondan 
çeviremez." Bu hadisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh kanalıyla, Buhari ve Müslim 
rivayet eder. Yani kim fitneye yönelir ve fitnenin önüne çıkarsa o kimse fitnenin içine 
düşer. Bu nedenle müslüman, olaya önceden hazırlanmak için fitnelere karşı 
koyabileceği çareler arar. Kendini sapmalardan korur. Bu çarelerden biri de 
müslümanın, inanarak, okuyarak ve amel ederek Rabbinin kitabına yönelmesi, onu 
öğrenmesi ve öğretmesi, okuması ve düşünmesidir. Şüphesiz Kur'an, kendisine 
sarılanı korur ve sebat etmesini sağlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Artık benden 
size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve 
bedbaht olmaz.) (20/Tâ hâ/123) Ve şöyle buyurur: (De ki: Onu (Kur'an'ı) 
Rûhu'l Kudüs (Cebrâil) iman edenlere tam bir sebat vermek, 
müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak 
indirmiştir.) (16/en-Nahl/102) Yine şöyle buyurur: (Sana peygamberlerin 
haberlerinden neyi anlatırsak, onunla kalbine sebat verelim diye 
anlatıyoruz.) (11/Hûd/120)  
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Ümmetin başından fitnelerin kalkmasını sağlayacak ilk silah Allah'ın yoluna 
uymaktır. Müslümanlar bu yolda eğitilir. Ümmet "La ilahe illallah" bayrağı altında 
toplanır. Fitnelerden ancak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak, genel ve 
özel, gizli ve açık, inançla ve amelle ilgili her dini konuda O'nun hükmüne başvurmak 
kurtarır.  

İhlas ile elde edilen ilim ve takva; şartlar kötüleşip yollar karışınca ve insanların 
üzerine fitneler çökünce yolu aydınlatır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ölü iken 
imanla kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında ona hakkı batıldan 
ayırarak yürümesi için nur verdiğimiz kimse, içinden çıkamayacağı 
karanlıklarda kalan kimse gibi midir?) (6/el-En'âm/122)  

Kul için Allah'dan başka güç ve kuvvet yoktur. Sebat ettirecek ve yardım edecek 
O'dur. O olmasa müslüman bir ayağını kaldırıp diğerini koyamaz. Bir an bile doğruda 
sebat edemez. Dua ederek Allah'a sığınmak sebeplerin en önemlilerindendir. İşte 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Rabbine  en çok ihtiyaç hissedendi. Duasında 
çokça şöyle derdi: "Ey kalpleri çeviren! Kalbimi dinin üzere sabit kıl!" Bu 
hadisi; Tirmizi, Enes radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem fitnelerden çokça Allah'a sığınır, ashabını da  buna teşvik ederdi: 
"Görünen ve görünmeyen fitnelerden Allah'a sığının." Bu hadisi; Müslim, 
Zeyd b. Sabit radıyallahu anh kanalıyla rivayet eder.  

İbadet ve tâat ile nefsin ıslahı ve arındırılması sebatı sağlayan faktörlerden biridir. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Kendilerine verilen öğütleri yerine getirselerdi, 
elbette haklarında çok hayırlı ve daha bir sebat verici olurdu.) (4/en-
Nisa/66)  

Salih ameller fitnelerden korur ve onları engeller. Salih amellerle müslüman rahat 
içinde hayırlı bir alana girer. Fitneler ortaya çıkınca da Allah Teâlâ'nın ihsanıyla 
kurtulmuş olur. Bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü ile açıklar: 
"Karanlık gecenin parçaları gibi  fitneler gelmeden önce salih ameller 
işleyin. Kişi o fitnelerde mü'min olarak sabahlar ve kafir olarak 
akşamlar. Mü'min olarak akşamlar ve kafir olarak sabahlar. Dünyalık bir 
şey için dinini satar." Bu hadisi; Müslim, Ebu Hüreyre radıyallahu anh kanalıyla 
rivayet eder.  

Kur'an-ı Kerim, sabır ve takva ile tuzaklara karşı çıkmaya ve fitnelerden korunmaya 
yönlendirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Andolsun ki siz, mallarınızla ve 
canlarınızla imtihan edileceksiniz. Muhakkak sizden önce kitap 
verilenlerden ve şirk koşanlardan çok ezâlar işiteceksiniz. Eğer sabreder 
ve sakınırsanız işte bu azmedilmeye değer işlerdendir.) (3/Âl-i Imrân/186)  

Yusuf aleyhisselam... Allah Tebarake ve Teâlâ O'nu ihlası sayesinde fitnelerden 
kurtarmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Böylece biz, kötülüğü ve fuhşu O'ndan 
uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik); çünkü O, ihlaslı 
kullarımızdandı.) (12/Yusuf/24)  

Ashab-ı Kehf, (Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve bize 
durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla) (18/el-Kehf/10) diyerek Allah'a 
sığındığı için, Allah azze ve celle onları kurtarmış ve himaye etmiştir.  
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Allah Teâlâ'nın bizleri savunup fitnelerden ve tuzaklardan koruması ancak imanımız 
ve ibadetimiz ölçüsünce olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Allah kuluna yeterli 
değil midir?) (39/ez-Zümer/36) Geçmiş alimler şöyle derdi: "İbadet ölçüsünce 
yeterlilik gerçekleşir." İbnu'l Kayyım rahimehullah, Allah Teâlâ'nın (Allah iman 
edenleri müdafa eder) (22/el-Hacc/38) kavli hakkında şöyle der: "Allah 
Subhanehu'nun onları savunması; onların imanları ve imanlarının kemali, Allah'ı 
zikretmeleri ölçüsünce olur. Kimin imanı daha kamil ve zikri daha çok olursa Allah'ın 
onu koruması da daha büyük olur. Kimin de az olursa, korunması da azalır." Yani 
imanı eksik olanın Allah tarafından korunması da eksik olur. 

Ramazan, gelmek üzere olan bir hayır mevsimidir. Rabbimize yönelmek ve hayır 
denizinden avuçlamak için iyi bir fırsattır. Allah'ın bizi himayesinin gerçekleşmesi 
için fitne zamanında ibadet ve tâatımızı artırmalıyız. İnsan, iman ve ihsan yoluna 
koyulmaz ve hidayet yolunda sabretmez ise zarara uğramaya mahkumdur. Allah 
Teâlâ şöyle buyurur: (Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. 
Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye 
edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesnâ.) (103/el-Asr/1-3) 

Fitneyi gören tabiînden biri olan Katâde rahimehullah, fitnenin sonuçlarını ümmetin 
önüne sererek şöyle der: "Allah'a yemin olsun ki, fitnelere koşan insanlar gördük. Bir 
grup insan da Allah korkusuyla fitneden uzak durdu. Fitne ortadan kalkınca ne 
görelim; fitneden uzak duranlar nefsi açıdan daha temiz, göğüsleri daha ferah ve 
fitneye koşanlardan yükleri daha hafif idi. Her hatırladıkça yaptıkları, kalplerine karşı 
bir nefrete dönüştü. Allah'a yemin olsun ki; insanlar, fitneler ortadan kalktıktan 
sonra bildiklerini ilk ortaya çıkarken bilselerdi, insanlardan çoğu daha akıllı 
davranırdı." 

Allah'ın izniyle birkaç gün sonra mü'minler, Allah'ın cennet kapılarını açtığı ve 
cehennem kapılarını kapattığı Ramazan ayı ile müjdelenecekler... Faziletleri 
sayılamayacak kadar çok, faydaları bilinemeyecek kadar fazla olan bir ay... Ümmetin 
bu mevsime ihtiyacı var. Bu aydan; kalpleri temizlenmiş, basiretleri aydınlanmış ve 
azimleri kuvvetlenmiş bir şekilde çıkmak için buna ihtiyaçları var. Bu ayın sonunda 
iradelerinden zayıflığı ve tereddüdü silmiş, üzerlerinden şaşkınlık ve durgunluğu 
atmış, imanlarını nur ile beslemiş olarak ortaya çıkmalılar. 

Ramazan ayını karşılamak için kalpler hazırlanmalı ve nefisler arındırılmalıdır. 
Mallar temizlenmeli ve hayatın karmaşasından uzaklaşılmalıdır. Bu ayda elde 
edilmesi istenen en büyük şey kalplerin ıslahıdır. Hâlâ günah işlemeye devam eden 
kalp büyük hayırlar kaçırır. Ramazan, Kur'an ayıdır. Kalpleri de Kur'an kaplarıdır. 
İmanın yerleştiği mekanlardır. Günahlarla kirlenen bir kaba nasıl Kur'an konulsun ve 
Kur'an'dan nasıl etkilensin?. 

Nefisler hazırlanarak; bağları koparan, kuvvetleri zayıflatan ve müslümanları en kötü 
şekilde parçalayan kin ve garezler kalplerden sökülüp çıkarılmalı ve Ramazan ayı öyle 
karşılanmalıdır. Anne ve babasına kötü davranarak, akrabaları ile ilişkileri kesik ve 
kardeşlerini terketmiş olarak Ramazan'a giren bir kimse, Ramazan ayından 
faydalanamaz. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (O halde siz mü'minler iseniz 
Allah'dan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Rasulü'ne itaat edin.) (8/el-
Enfâl/1) 

Ramazan ayının gereklerinden biri de müslümanın, yeryüzünün her bölgesindeki 
müslüman kardeşleri ile birlik içerisinde olmasıdır. Fakirlerin ve güçsüzlerin 
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seslerine cevap vermesi gerekir. Duyguları bütün engelleri aşmalı ve onların acılarıyla 
acı duymalı, üzüntüleriyle üzülmeli, fakirliklerini hissetmelidir. 

Ramazan ayına, malları haramdan temizleyerek hazırlanılır. Dillerden dua düşmediği 
halde bu duaların kabul edilmemesi ne kötü bir kayıptır. Allah Tebârake ve Teâlâ 
şöyle buyurur: (Kullarım sana beni sorarlarsa, işte muhakkak ben pek 
yakınım. Bana dua ettiğinde duasına karşılık veririm. O halde onlar da 
çağrımı kabul etsinler ve bana inansınlar. Umulur ki, doğru yolu 
bulurlar.) (2/el-Bakara/186) 
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Fitneler Karşısında İslam'ın Tutumu 
Şeyh Suud eş-Şureym 
25.07.1422 hicri 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. 

(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar 
olarak can verin.) (3/Âl-i Imran/102) (Ey insanlar! sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve 
kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak 
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve akrabalık haklarına 
riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.) 
(4/en-Nisa/1) (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söleyin ki, 
Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve 
Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 

Bundan sonra ey müslümanlar!.. Şüphesiz İslam şeriatı saygın bir şeriattır. En değerli 
özelliği; yaratılmışların Rabbi'nin koyduğu kurallara uyarak yeryüzünde yalnızca 
Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasıdır. Onun hepsi hayırdır, hepsi 
nurdur, hepsi esenlik ve hepsi mutluluktur. (Allah nezdinde hak din İslam'dır. 
Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık 
yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidir 
ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.) (3/Âl-i Imran/19) (Kim İslam'dan başka 
bir din ararsa bilsin ki kendinden bu kabul edilmeyecektir ve o, ahirette 
ziyan edenlerden olacaktır.) (3/Âl-i Imran/85)  

Ey Allah'ın kulları; İslam dini Allah'ın adaletli şeriatıdır. Allah'ın bütün alem için adil 
olan şeriatıdır. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i 
insanlara ancak Allah'ın dinine ve boyasına girsinler diye müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak göndermiştir. (Allah'ın boyası. Kimin boyası Allah'ınkinden daha 
güzel olabilir?) (2/el-Bakara/138) 

Ey Allah'ın kulları; İslam dini bid'ata değil ittibâya, örnek almaya ve izinde yürümeye 
dayanır. Kişinin dini ancak Allah Subhanehu'ya boyun eğdiğinde hak din olacaktır. 
İnsanların izledikleri en hayırlı yol da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in 
yoludur. Deve iğne deliğinden geçse bile insanlar ahir zamanda onlardan daha 
doğrusunu getiremezler!. (Eğer o, Allah'dan başkası tarafından gelmiş 
olsaydı onda bir çok tutarsızlık bulurlardı.) (4/en-Nisâ/82) (De ki: Eğer 
doğru sözlüler iseniz, Allah katında bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen 
kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben de ona uyayım!) (28/el-
Kasas/49) 

Şüphesiz ahir zamanda ve gelişme çağları arasında yaşam yolları çoğalmıştır. 
İnsanların dinlerine olan yakınlığına ve uzaklığına göre iniş ve çıkış olarak hayattan 
beklentiler artmıştır. Nebilerin sonuncusunun bütün bunlar arasındaki yeri 
mükemmelliğe ve adalete davettir. Gelişme çağları olarak nitelendirilen asırlar 
boyunca insan her tereddüt ettiğinde, iki yol arasında kalıp ikisinden birini tercih 
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etmekte zorlandığında şüphesiz sünnet onu o ikisinden hayırlı olanına çağırır. 
Karanlık olaylar karşısında akıl hak ve batıl, iyi ve kötü arasında her tereddüt 
ettiğinde, sünnet onu hakka ve iyiye çağırır. Çünkü hak nettir ve batıl karmaşıktır. 
Böylece sünnet davetinin; insanların, çeşitli araçları vasıtasıyla tek kütle haline 
gelmiş bir alemle kuşatılan hevalarına göre iki yoldan en zoruna ve iki işten en 
meşakkatlisine olduğu anlaşılır. Bunda bir gariplik yoktur. Çünkü cehennem 
şehvetlerle kuşatılmış, cennet de hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmıştır. Bu açıkça 
görülür. Çünkü heva ile alçalmak kolay bir iştir. Fakat yükseğe çıkmak meşakkatlidir. 
Görmez misiniz ki; su vadide toplanıncaya kadar kendiliğinden iner fakat yükseğe 
ancak belli bir çaba sonucu çıkar!. 

Ey insanlar!. Şüphesiz nübüvvet zamanından uzak olmak onun öğretilerinden ve 
âdâbından da uzak olmak demektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurur: "Muhakkak içinizden yaşayacak olanlar çok ihtilaflar görecek." 
Ve şöyle buyurur: "İnsanlar üzerine bir zaman gelmez ki, sonraki ondan 
daha kötü olmasın. Tâ ki Rabbinize kavuşuncaya kadar.." 

Bu nedenle ey Allah'ın kulları; Allah'ın birlenmesi, O'na iman etmek, O'na davet 
etmek, O'nun için sevmek ve buğzetmek gibi şeriatın değişmeyen kurallarının çoğu ya 
da bir kısmı zamanla, hevaların galip gelmesi ve eğlencenin yayılması ile 
zayıflamıştır. Bu zayıflıktan sonra onları yeniden canlandıracak insanlara ihtiyaç 
vardır. Çünkü elimizde bitmeyen servetiyle Allah'ın Kitabı bulunmaktadır. Elimizde, 
yolların en temizi nübüvvet nuru vardır.  

Hal böyle olunca, imanlı nefis nasıl olur da bu aydınlatmaya rağmen görmez olur. 
Hatta kişi; huzur ve güven kaynağı sırtında olduğu halde ve Allah Subhanehu'nun 
(İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte 
güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.) (6/el-En'am/82) 
kavlinden gafil olmaması şartıyla nasıl olur da bu dünyada yalnızlık hisseder. 

Toplumların zaman zaman başına gelen büyük yıkıma ve İslam ümmetinin 
karşılaştığı zorluklara rağmen; islam'ın sağlam öğretileri ve her asrın boyun eğdiği 
değişmeyen kuralları aracılığıyla tüm İslam toplumlarına sağladığı üstünlüğe 
rağmen... Bütün bunlara rağmen bir sorun var ve o sorun; toplumların en çok, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in (Sizinle bizim aramızda müşterek olan 
bir söze geliniz: Allah'dan başkasına ibadet etmeyelim; O'na hiç bir şeyi 
eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. 
Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: "Şahit olun ki biz 
müslümanlarız!" deyiniz.) (3/Âl-i Imrân/64) çağrısı ile amel ederek Allah'ın 
lütfunu ve bağışlamasını dilemeye, rahmetini ve ihsanını gözetmeye, O'na dönüp 
O'na sığınmaya ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir. Allah'dan başka ilah yoktur. 
(Göklerde ve yerdekiler, ister istemez O'na teslim olduğu halde onlar, 
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki O'na 
döndürüleceklerdir.) (3/Âl-i Imran/83) 

Ey müslümanlar topluluğu!. Hepimiz, Allah azze ve celle'nin dinine davet etmeliyiz. 
Çünkü o izzetimizin kaynağı ve gücümüzün sırrıdır. Bunu; onun hakikatini Allah celle 
ve alâ'nın razı olduğu şekliyle utanıp sıkılmadan ve korkmadan anlatarak ve onun; 
her şeyde yalnızca Allah'a kulluk etme ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e uyma 
dini olduğunu bilerek yapmalıyız. Allah'ın dini hakkında konuşurken hata etmekten 
ve onu gerçeğe aykırı bir yöne çekmekten sakının!. 
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İslam'a tamamıyla davet adil bir davadır. Fakat malesef, hakikati sunmada ve gerçeği 
açıklamada başarısız olan savunucuların eline düşebilmektedir. Bu başarısızlık bir 
çıkar gözeterek ya da bir şeyden korkarak sabit kurallardan taviz vermekle olur. 
Bunda şaşılacak bir şey yoktur ey Allah'ın kulları! Bazen İslam adına konuşanları ve 
onu savunanları dinleriz de "keşke sussalar ve bir harf dahi söylemeselerdi" diye 
temenni ederiz. Şüphesiz onlar İslam'ı bütünüyle, Allah katından indiği şekliyle 
anlayamamışlardır. 

İslam adına konuşan ve onu anladığını iddia edenler doğru olanla doğru olmayanı 
birbirine karıştırdıkları için onu savunamayabilirler. Ve işte burada tehlike büyür. 
Çünkü bizler, anlayış sahibi tecrübeli insanlara ihtiyaç duyulan aldatıcı 
zamanlardayız. Saçları ağarmış bir kadının boyaların ve süslerin arkasına sığınması 
gibi çirkin ilkelerin süslenip insanlara aldatıcı biçimlerde sunulduğu asırlardayız.  

İslam haddi zâtında, ilaç gibidir, içenlerin gayret sarfetmesine gerek yoktur. Çünkü 
yapısı sadece şifa faktörleri içerir. Fakat mutlaka doktorun işaret ettiği şekilde 
alınması gerekir. Doktor tavsiyesi olmadan kendi kafasına göre ilaç kullanan sonuçta 
hasta olursa kimseyi suçlamasın!. Fakat toplumların ıslahı nerede... Şeriat 
unsurlarının bağları, Allah'ın boyasıyla ve şeriatıyla sağlamlaştırılan hayat esasları 
zayıflamış; Allah'ı razı eden ve kızdıran şeylere dikkat edilmez olmuş... Hal böyle 
olunca da o unsurlar hakkında şüphe uyandırılır, ısrarla öldürülmeye çalışılır. 
Müslümanları suçlayıcı şeyler yayılır, onlar arasına ayrılık sokulur. Dinden 
uzaklaşmanın kuralları konulur ya da en azından İslam'ı âdâbıyla ve tamamen kabul 
edenin onu çok zor hazmedeceği imâ edilir. Allah'dan başka güç ve kuvvet yoktur. 

Ey müslümanlar!. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin 
özelliklerinden biri de nerede bir hayır varsa ümmetini ona yönlendirmesi, nerede bir 
kötülük varsa ondan da sakındırmasıdır. Ümmetini sakındırdığı şeylerden biri de ahir 
zamanda ortaya çıkacak fitneler ve ümmeti her yönden saracak çirkinliklerdir. Onları 
deniz dalgaları gibi dalgalandırır. Öyle ki, sabır ve tahammül sahibi insanı dahi 
hayrette bırakır. Zayıf nefisler yavaş yavaş onları içine sindirir ve biraz biraz ona 
yaklaşır. Ona alıştıktan sonra ise onu ancak özelliklerini kaybettikten sonra büyük 
zorluklarla bırakabilirler. 

Buhari ve Müslim'de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet 
edilir. "Fitneler olacak. O fitnelerde oturan kimse ayakta durandan daha 
hayırlıdır, ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır, yürüyen koşandan 
daha hayırlıdır. Ona yönelen kendini ondan çeviremez." Hafız İbni Hacer 
rahimehullah, "ona yönelen" kavli hakkında şöyle der: Onunla ilgilenip onunla karşı 
karşıya gelmek ve ondan yüz çevirmemektir. Yine Buhari ve Müslim'de Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Vakit kısalır, amel 
azalır, cimrilik görülür ve fitneler ortaya çıkar, "herc" çoğalır." Derler ki: 
"Herc" nedir? Şöyle buyurur: "Öldürmedir, öldürmedir." 

Allah'ın kulları!. Bizler felaket gibi fitnelerin arka arkaya geldiği, güvenin azaldığı, 
Allah korkusunun terkedildiği, insanların dünya ve nefsi arzular için yarıştığı, ölüm 
olaylarının çoğaldığı bir zamandayız. Öldürme olayları o kadar çoğaldı ki, Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi, öldüren ne için öldürdüğünü ve öldürülen 
de ne için öldürüldüğünü bilmez oldu. "Bu olaylar karşısında kurtuluş nedir ve 
zamanın değişen koşulları karşısında mü'minin konumu ne olmalıdır?" diye 
sorulabilir. Bunun cevabı Allah'a hamdolsun bellidir. Her hastalığın bir ilacı vardır; 
bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu gibi durumların ilacı çok çeşitlidir. Bunlardan ilki; 
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insanların çoğunun başına gelen fitnelerden, savaşlardan ve felaketlerden afiyette 
kıldığı için Allah'a hamdetmektir. Sonra Allah'ın takdirine sabretmek ve Allah'ın 
dilediğinin mutlaka gerçekleşeceğine, insanların başına gelecek olanların mutlaka 
onların başına geleceğine ve başlarına gelmeyecek olanların da onların başlarına asla 
gelmeyeceğine iman etmektir. Allah'ın dilediği olur ve dilemediği olmaz. Allah hüküm 
verir ve O'nun hükmüne karşı çıkacak yoktur. O, hesabı çabuk olandır. 

Sahih-i Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: 
"Allah yaratıkların kaderlerini, gökleri ve yeri yaratmadan ellibin yıl 
önce yazdı. Gaybın anahtarları O'nun katındadır ve onları ancak O bilir. 
Karada ve denizde olanı bilir. Her yaprağın düşmesini ancak O bilir. 
Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru ancak açık bir kitaptadır." 
Allah'dan başka ilah yoktur. Allah'ın ilmi ne kadar da geniştir!. 

Olaylara ve yeni gelişmelere bir bakın ey Allah'ın kulları!. Böyle olayların olabileceği 
hiçbirimizin aklına dahi gelmeden nasıl da ansızın gerçekleşiyor. Bunlar, Allah'ın 
Kitabı'na Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlanmak gerektiğini; 
Allah'a sığınmak ve tevbe ederek O'ndan korkmak, çokça dua ve istiğfar etmek, 
sadaka vermek, hayır yapmak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak 
gerektiğini vurgulamaktadır. Allah'dan başka kendisine sığınılacak yoktur. 
İnsanlardan korkan onlardan kaçabilir. Fakat Allah'dan korkan için O'ndan başka 
kaçacak yer yoktur. (O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından 
(gelmiş) açık bir uyarıcıyım.) (51/ez-Zâriyât/50) 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sahih olarak rivayet edilmektedir: 
"Kaderi ancak dua geri çevirir." Bu zamanlarda ansızın başımıza gelen felaketler 
bizlere Kıyamet saatlerini hatırlatıyor. İşaretleri ve şartları gelmesine rağmen 
insanlar gaflet içerisinde olurlar. Buhari ve Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "İki insan aralarına elbiselerini 
sererler de alışveriş yapamadan ve elbiseleri toplayamadan Kıyamet 
kopar. Kişi devesinin sütü ile yanından ayrılır da onu tadamadan 
Kıyamet kopar. Kişi yiyeceğini ağzına kaldırır da onu yiyemeden Kıyamet 
kopar." Bütün bunlar ey Allah'ın kulları; cezanın ansızın geleceğinin delilidir. Nefis, 
yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmez.  

Sonra bilin ki, müslüman kişinin bu korkunç olaylar ve çeşitli gelişmeler karşısında 
ümitsizliğe kapılıp çaresizliğe düşmemesi gerekir. Hayatındaki hayırlı yönlerden gafil 
olduğu bir anda kendisine kaşlarını çatan tarafla birlikte nefesini hapsetmemesi ve 
çevresindeki kuşatmaya, korkutmalara aldırmaması gerekir. Bütün bu korkutmaların 
hepsi aklen doğru değildir, belki de yalandır. Çünkü bedenler hastalıkla birlikte 
sağlam olabilir ve bela ile birlikte bir kazanç, sıkıntı ile birlikte bir kurtuluş ve 
zorlukla bir kolaylık olabilir. Ve şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Bir 
zorluk, iki kolaylığa üstün gelmeyecektir. Ve ancak kafirler topluluğu Allah'ın 
rahmetinden ümidini keser. Allah beni ve sizi Yüce Kur'an ile mübarek eylesin. Beni 
ve sizleri ondaki ayetler ve hikmetli zikir ile faydalandırsın. Söylediğimi söyledim. 
Eğer doğru ise bu Allah'dandır ve eğer hatalı ise bu benim nefsimden ve 
şeytandandır. Allah'dan bağışlanma dilerim. Şüphesiz O, çokça bağışlayandır. 

Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu şekilde temiz ve mübarek bir hamd ile Allah'a 
hamdederim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı 
yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, 
ailesine, ashabına ve din gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salât ve selam eylesin. 
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Bundan sonra ey insanlar!.. Şüphesiz fitnelerin çokluğu insan tabiatını sarsar. Savaş 
fitili ateşlenince söndürmesi zor olur. Kışkırtma ve tahrik, dedikodu, zan ve iftira 
olayın kötülüğünü ve çözümsüzlüğünü artırır. Ateşin alevini ve yangınını çoğaltır. 
Savaşın sözle başlaması gibi ateş de bir kaç tahta parçasıyla tutuşturulabilir. Selef-i 
Salih, fitnelerden sakınmada ve fitnelerden kendilerini uzak tutmada insanların en 
hırslıları idiler. Hattâ fitneden Allah'a sığınırlardı. Ufukta her fitne görüldüğünde 
Buhari'nin Halef b. Havşeb'den rivayet ettiği gibi yaparlardı. Halef şöyle der: Fitne 
anında derlerdi ki: "Savaş başlangıcında henüz gençken ziynetiyle her ahmağı 
koşturur. Savaş kızışıp da ateşi tutuşunca saçları beyazlamış, rengi bozulmuş kocasız 
yaşlı bir kadına döner." 

Sonra bilin ki ey müslümanlar; İslam'ın fitne anlarındaki âdâbından biri de dili 
korumaktır. Gereksiz yere konuşmamaktır. Kötü sözlerden ve fuhşiyattan, zandan ve 
yalandan dili alıkoymaktır. Bilinmeyen konulara dalarak, çekici şeylerden ve tehlikeli 
konulardan zevk alarak kayıtsızca konuşmak ve yazmak müslümanın imanını 
zayıflatır. Onu tehlikeli yerlere götürür. Ayrıca bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
Ukbe b. Âmir'e, "Kurtuluş nedir?" diye sorduğunda yaptığı tavsiyeye kulak 
vermemektir. Şöyle buyurur: "Dilini tut ki evin geniş olsun. Ve günahına 
ağla." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder. 

Evde, çarşıda, toplantılarda ve konferanslarda, düşünmeden, araştırmadan ya da ilme 
ve anlayışa dayanmadan yapılan yaygaraların çokça olduğu televizyon kanallarında 
her olayın ve her haberin peşinden bazen diliyle ve çoğunlukla da kalemiyle koşmak 
hatadan kurtulmayı ve selamette olmayı azaltır. Karmaşa ve saptırmanın dışında bir 
çözüm de vermez. 

Ebu Hatim el-Busti şöyle der: "Afiyet on kısımdır. Bunun dokuzu susmaktadır." 
Çünkü bir kısım insanlara ancak konuşması için ikram edilir ve konuşması 
dolayısıyla aşağılanır. Akıllı kimse aşağılananlardan olmamalıdır. 

Bilin ki ey Allah'ın kulları; sözlü söyleyişler ve yazılı görüşler herkesin yaptığı bir iş ve 
herkesin ağzında çiğnediği bir sakız olmamalıdır. İnsanların işlerine zayıfla 
kuvvetliyi, anlaşılanla anlaşılmayanı ayırdedemeyen herkes istediği gibi 
karışmamalıdır. İnsanın; konuştuğunun ya da yazdığının ilminden fazla olması, 
ilminin de aklından fazla olması hoş karşılanmaz. Buhari Sahihi'nde Ali radıyallahu 
anh'dan şunu rivayet eder: "İnsanlara bildikleri ile konuşun. Allah ve Rasulü'nü 
yalanlatmak mı istiyorsunuz?" Bilmediğini aşırı öven kimse, Allah'ın haklarında 
(Kahrolsun o koyu yalancılar!) (51/ez-Zâriyât/10) buyurduğu kimselerdendir. 
Katâde rahimehullah şöyle buyurur: "Onlar, gaflet ve zan ehlidir." 

İmam Ahmed ve diğer başka alimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Deccâl'in önünde aldatıcı yıllar vardır. O yıllarda 
doğru kimse yalanlanır ve yalan söyleyen doğrulanır. Güvenilir kimse 
ihanetle suçlanır ve haine güvenilir. Ve "ruveybıza" konuşur." "Ruveybıza" 
nedir denilince şöyle buyurur: "İnsanların işleri hakkında konuşan değersiz 
kimsedir." 

Kalem ve söz sahipleri Allah Subhanehu'dan korkmalıdır. Kimseyi küçük 
görmemeleri ve müslümanlardan hiç kimse aleyhinde aşırı gitmemeleri gerekir. 

İbni Abdi'l Berr rahimehullah şöyle buyurur: İnsanların yüceltilmeye en layık olanları 
üç sınıf insandır: Alimler, kardeşler ve sultanlar. Alimleri küçük gören kişiliğini 
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kaybeder. Sultanları küçük gören dünyasını ifsad eder. Akıllı insan kimseyi küçük 
görmez. 

Ey Allah'ın kulları!. Allah ve Rasulü'nün buyurduğu hakkında konuşmaya dalınca 
daha çok dikkat etmek gerekir. Ve bu ancak takva sahibi alimlerin yapacağı bir iştir. 
Onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Alimlerin yolunu aşıp Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in "Kime bilgisizce bir fetva verilirse günahı fetva 
verenindir" buyruğuna dahil olmaktan sakın!. 

Abdullah b. Vehb şöyle der: Malik b. Enes bana dedi ki: "Ey Abdullah! İnsanları 
sırtında taşıma! Bir şeyle oynayacaksan dininle oynama!." Bu nedenle Süfyan es-Sevri 
rahimehullah şöyle der: Senin yerine soru sorulacak ve fetva verecek biri varsa bunu 
ganimet bil ve fetva vermede rekabete girme! Sözüyle amel edilen, sözü yayılan ve 
dinlenen olmaktan hoşlanan kimselerden olma! Şöhret arzusundan sakın! Çünkü 
insana şöhret arzusu, altın ve gümüş arzusundan daha sevimlidir. Bu gizli bir kapıdır 
ve ancak alimler görebilir. (Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına 
düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.) 
(17/el-İsrâ/36) 

Allah'ım! İbrahim ve İbrahim ailesine salât eylediğin gibi Muhammed ve Muhammed 
ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 
İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in 
ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 
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İslam Uygarlığı'nın Esasları 
Şeyh Usame el-Khayyât 
03.08.1422 hicri 

El-Melik, el-Kuddüs, es-Selam olan Allah'a hamdolsun. O; dini ve peygamberi ile 
ümmete kalkınma, uygarlık ve ilerleme yollarını göstermiştir. Şehadet ederim ki 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz 
Muhammed  O'nun kulu ve rasulüdür. O, insanlara saadet yollarını açıklamış, 
mü'minleri zaferle ve yeryüzüne hakim olma ile müjdelemiştir.  

Allah'ım! Kulun ve rasülün Muhammed'e, ailesine ve ashabına, tabiine ve diğer 
insanlardan onlara iyilikle uyanlara salat ve selam eyle. 

Bundan sonra ey Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkun! Şüphesiz Allah'dan 
hakkıyla korkmak; Allah'ın, kalplerin ve gözlerin döndüğü günden korkan uyanık 
kullarının adetidir. 

Ey Müslümanlar! Kafalar karışıp akıllar durduğunda, hevalar üstün gelip düşmanlık 
hakim olduğunda ve adaletin yokluğunda insanlar doğru yoldan saparlar. Sağa-sola 
verdikleri hükümlerde zulmederler. Doğru olmayan, araştırmadan ve düşünüp 
taşınmadan söyledikleri sözlerde haksızlık ederler. Bu nedenle sonuç açık bir zulüm 
olur. Eziyet verici bir kötülük, haksız bir önyargı olur. Gerçeğin aydınlanması ve öğüt 
verme olgusunun Allah'ın emrettiği gibi canlı olarak kalması için zulme razı olmamak 
ve haksızlığa karşı susmamak gerekir. (Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt 
vericisin. Üzerlerine musallat olan bir zorba değilsin.) (88/el-Ğâşiye/21-22) 

Bu haksız hükümlerden ve delilsiz iddialardan biri de Allah'ın dini olan bu hak dinin 
uygarlığının başka uygarlıklardan daha aşağı ve daha sönük olduğunu öne sürmektir. 
Başka uygarlıkların, onda olmayan üstünlüğe, etkiye ve olgunluğa sahip olduğunu 
iddia etmektir. Bu gibi düşünceler, herşeyi bilen ve hikmet sahibi Allah'ın katından 
gelen hidayete ve nura gözleri kapamanın sonuçlarındandır. İnsaf yolundan 
sapmanın, adalet yolundan uzaklaşmanın ve fazilet sahiplerinin üstünlüğünü 
bilmemenin bir ürünüdür. 

Allah'ın kulları! Şüphesiz bu hak din, Allah Teala'nın örnek uygarlığın temellerini 
kendisiyle sağlamlaştırdığı, en büyük kalkınmanın direklerini ve temel unsurlarını 
ayağa kaldırdığı dindir. Öyle ki, geçmişte bu kalkınmanın gölgesinde milletler ve 
halklar, fertler ve toplumlar mutlu oldu. İnşaallah bugün ve gelecekte de onunla 
mutlu olacaklardır. Bu dinin temellerine ve dayanaklarına dikkatlice bakınca, 
uygarlık bakımından gelişmenin alametleri belirmekte ve özellikleri görülmektedir. 
İnanç sahasında yalnızca ve tam anlamıyla Allah'a kulluk etmek ve O'ndan başka 
rablere çeşitli şekillerde kulluk etmeyi terketmek vardır. Allah Subhânehu şöyle 
buyurur: (De ki: "Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda adil olan bir 
kelimeye geliniz: Allah'dan başkasına ibadet etmeyelim. O'na hiçbir şeyi 
ortak tutmayalım, kimimiz kimimizi Allah'dan başka Rabler edinmesin." 
Eğer yüz çevirirlerse "Bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahit 
olun" deyin.) (3/Âl-i Imrân/64) 

Allah'a kulluğu gerçekleştirmede ve Allah'dan başkasına ibadeti terketmede inanç yö-
nünden gelişme, aklen ilerleme ve nefsi açıdan olgunlaşma vardır. Ümmetin sağlam 
uygarlık binasının temelleri, bunun üzerine atılır. Çünkü bu inanç, gelişmenin esası 
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ve değer vermenin ölçüsü olarak ırkçılığı ve ayrımcılığı değil doğru inancı ve takvayı 
görür. Allah Teala şöyle buyurur: (Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir 
dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, O'ndan 
en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden 
haberdar olandır.) (49/el-Hucurât/13)  

İlim alanında ise bütün faydalı ilimlere ve ilim adamlarına büyük bir özen ve belli bir 
ilgi vardır. (De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak 
akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.) (39/ez-Zümer/9) Allah, kendilerine 
ilim verilenleri yüce makamlara yükseltmiştir. Şöyle buyurur: (Allah sizden iman 
edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır.) (58/el-Mücâdele/11) 

İslam uygarlığında ilimle din arasında asla bir çekişme olmamıştır. Çünkü gerçek ilim 
hidayetin isbatında ve doğru yolu göstermede vahiyden sonra gelir. Bu nedenle ilmin 
kalplerde bıraktığı iz; basiret sahiplerinin hedefi, ilim ehlinin amacı, doğruluk ve 
ihlas ehlinin isteği olmuştur. Bu iz, Allah korkusu ve huşûdur. Allah Subhanehu şöyle 
buyurur: (Kulları içinden ancak âlimler, Allah'dan hakkıyla korkar. 
Şüphesiz Allah daima üstün ve çok bağışlayıcıdır.) (35/Fâtır/28) 

Madde alanında ise, Allah'ın insanın hizmetine sunduğu görünen hazineler, saklı 
hayırlar ve bunların insanın yararına yönlendirilmesi ve Allah'ın yarattığı diğer şeyler 
vardır. Zarar verici şeyler hariç faydalı olacak maddi üretime karşı bir küçümseme ve 
bir isteksizlik yoktur. Fakat en çok özen gösterilen şey ve en büyük beklenti haline 
gelmemesi için, üretimin değeri konusunda da aşırıya kaçmamak gerekir. Mal 
biriktirme ve sermaye büyültme üretimin yegane hedefi olmamalıdır. 

Haklar alanında, fert ve toplum hakları konusunda küçük-büyük her konuyu ele alan 
bu değerli şeriatın getirdiği  eşsiz hukuki kurallar her kesime düşen görevi 
belirtmiştir. Zamanlar ve mekanlar ile sınırlı insanoğlunun kısır görüşünden uzak, 
şahsi görüşlerin ve menfaatlerin sakıncalarından, ırkçılığın ve ayrımcılığın 
pisliklerinden arınmış bir şekilde ayrıntısıyla açıklamıştır. Çünkü o, Alemlerin 
Rabbi'nin kuralı ve Hakimlerin Hakimi olan Allah'ın hükmüdür.  

İnsan tabiatı alanında ise, erkekler ve kadınlar arasında nikah esasına dayalı bir ilişki 
kurmuştur. Bu ilişki zinaya ve dost edinmeye; kişisel hak ve hürriyetleri koruma adı 
altında beşeri kanunlarla himaye edilen her türlü sapık ilişkiyi mübah kabul etmeye 
dayalı bir ilişki değildir. Çünkü aile ortamı fıtratın isteğine cevap veren, insan 
tabiatının susuzluğunu gideren temiz bir ortamdır. Bu ortamda, o temiz aile bağının 
ürünleri olan ümmetin yeni nesilleri; sapıklığın pisliklerinden uzak yokolmanın 
kötülüğünden ve helak olmanın zararlarından korunmuş olarak sağlam bir terbiye 
alır. Ey Allah'ın kulları; bütün bunlar  bu dinin getirdikleri ve uygarlıkların 
dayanaklarıdır. Bu dine mensup olmayan fikir önderleri, ilim adamları ve tarih 
yazarları da basılı eserlerinde, yazılı itiraflarında ve bilinen meşhur sözlerinde onun 
yüceliğine şahitlik etmektedir. 

Tulaytıla'da, İşbiliyye'de, Gırnata'da, Kurtuba'da ve diğer Endülüs şehirlerindeki 
müslüman uygarlığı gerçek bir dünyanın canlı örneğinden, doğru söyleyen lisanından 
ve parlak yüzünden başka bir şey değildir. Öyle ki, o uygarlığa bakan ve boyutlarını 
bilen onun üstünlüğünü kabul etmekten ve övgüler düzmekten kendini alamaz. İslam 
uygarlığının bu dereceye ulaşmasında şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü o, Rabbani 
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vahyin ürünüdür. Yarattığını bilen ve dilediğini doğru yola ileten, her şeyden 
haberdar olan, hikmet sahibi Allah'ın katından gelen bir dinin sonucudur. 

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. (Allah'ın boyası. Kimin boyası 
Allah'ınkinden daha güzel olabilir? Biz yalnız O'na ibadet edenleriz.) 
(2/el-Bakara/138) 

Allah, beni ve sizleri Kur'an'ın hidayetiyle ve Rasulü'nün sünnetiyle faydalandırsın. 
Bu sözümü söyler; kendim için, sizler için ve tüm müslümanlar için Yüce Allah'dan 
bağışlanma dilerim. O'ndan bağışlanma dileyin; şüphesiz O, çokça bağışlayıcı ve 
merhamet sahibidir. 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür.  

Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve Kıyamet'e kadar 
onlara iyilikle uyanlara salât ve selam eyle!. 

Bundan sonra ey müslümanlar!. Müslümanların bugünkü durumu, İslam uygarlığı 
hakkında verilecek bir hükmün ölçüsü olamaz. Çünkü bir şeyin hükmü, temel 
esaslara ve sabit ölçülere, ilkelere ve değerlere bakılarak verilmelidir. Ürün verdiği ve 
ürünlerinin olgunlaştığı pratik uygulamalara bakılarak hüküm verilmelidir. 
Müslümanların ilerledikleri, hidayete tâbi olup insanların en hayırlısı sallallahu 
aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun amel ettikleri döneme bakmalıdır. 

Bugünkü geri kalmışlık ve mazide kalan o çağların ardından müslümanların içine 
düştükleri seviyesizliğe gelince; bunun sorumlusunun İslam ve İslam uygarlığı 
olmadığı noktasında basiret sahipleri asla şüpheye düşmez. Şüphesiz bunun günahı; 
ihmalkar davranan ve elindekini kaybeden, daha hayırlı olanı düşük olanla değiştiren 
ve Rabbi'nin zikrinden yüz çeviren kimselerin boynundadır. Onların yaşantısı sıkıntı 
ve işleri aşırılık doludur. Rabbin kimseye zulmedecek değildir. 

Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!. Sevgili peygamberimize salât ve 
selamda bulunun. Çünkü bu, Allah'ın Kitabı'nda sizlere emredilmiştir. Allah azze ve 
celle şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât 
ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-
Ahzâb/56) 
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Fitne Anında Ne Yapmamız Gerekir? 
Şeyh Ömer b. Muhammed es-Sübeyl 
10.08.1422 hicri 

Hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine ve ashabına salât 
ve çokça selam eylesin. 

Bundan sonra ey müslümanlar!.. Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü Allah'dan 
hakkıyla korkmakta bir azık, sapıklıktan korunma, günahlardan selamet, korkulardan 
emin olma ve helak edici durumlardan kurtuluş vardır. Kim Allah'dan hakkıyla 
korkarsa Allah ona nur ve ışık verir. Böylece o da, sapıklıkla hidayeti, basiretle 
körlüğü birbirinden ayırır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Eğer 
Allah'dan korkarsanız size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış (furkan) 
verir, kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.) 
(8/el-Enfâl/29) 

Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları! O'nun sağlam şeriatı üzerinde yürüyün. 
Dosdoğru yoluna sarılın. Çünkü o apaçıktır ve şaşırtma yoktur, dosdoğrudur ve 
eğrilik yoktur. (Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. 
Başka yollara uymayın. Sonra sizi O'nun yolundan ayırırlar. İşte 
sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etti.) (6/el-En'âm/153)  

Allah'ın dosdoğru yolu, Kur'an-ı Kerim ve güvenilir elçisi Muhammed'in sünnetidir. 
Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolda yürümüş ve ashabını eğitmiş, 
ümmetini bu yola yöneltmiştir. Aşırıya kaçmadan ve ihmal etmeden orta yollu ve 
itidalli davranarak inançta ve ibadette buna uygun amel etmektir. Allah azze ve celle 
şöyle buyurur: (Böylece sizi vasat (mutedil) bir ümmet kıldık.) (2/el-
Bakara/143) Bu İslam şeriatına has hoşgörülü, yüce bir davadır. Üzerinde yürünmesi 
gereken hak ve adalet yoludur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Seninle beraber tevbe 
edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. 
Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.) (11/Hûd/112)  

İmanın doğruluğunun ve başarılı olmanın işaretlerinden biri de kişinin hayatı 
boyunca iyi ve kötü hallerde doğru yolda olmasıdır. İyi hallerinde şükreder ve kötü 
hallerinde sabreder ve karşılığını Allah'dan bekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
üzerinde yürüdüğü ve ümmetini yönlendirdiği yolda yürür. Çünkü hiç bir hayır yok ki 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine onu göstermesin. Ve hiçbir şer yok ki 
ümmetini ondan sakındırmasın. Allah kendisiyle dini kemale erdirinceye, bütün 
insanlar üzerine nimetini tamamlayıncaya kadar er-Rafik el-A'lâ'ya intikal etmedi. 
Ümmetini apaydınlık bir yol üzere bıraktı, öyle ki ondan ancak helak olanlar sapar. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kıyamete kadar ümmetinin 
başına gelecek büyük fitneler ve musibetler doğuracak ayrılık ve ihtilafları, çekişme ve 
bölünmeleri haber verdi. Pusuda yatan düşmanlar, hak ve adalet yolundan sapan 
kindar kafirler ve cahiller bu fitnelerin ateşini yakar. Fitne ateşi ümmet içinde 
alevlenir ve harareti artar. Zararı daha fazlalaşır ve tehlikesi büyür. O anda 
gerçeklerin bir çoğu bilinmez ve anlayışların bir çoğu birbirine karışır. Ölçüler 
bozulur. Bu nedenle bir çok insan helak olur.  
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Fitneler işte böyledir. Akıl ve basiret sahiplerini hayrete düşürür. Ümmet içerisinde 
fitneler büyüyünce işte böyle olur. Ali b. Ebi Talip fitneleri şöyle tanımlar: 
"Başlangıçta gizlice başlar, sonuçta çirkin bir zulme dönüşür. Kalpler doğru yola 
koyulmuşken sapar. İnsanlar kurtuluştan sonra sapıklığa düşer. Fitnelerin hücumu 
karşısında hevalar çeşitlenir. Ortaya çıktığında görüşler karışır. Ona yönelenin belini 
kırar, ona karışanı parçalar. Fitnelerde hikmet kaybolur. Zalimler konuşur. Yakin 
bağı çözülür. Akıllı insanlar fitnelerden kaçar. Reziller fitneleri çıkarır. Fitnede 
akrabalık bağları kesilir ve İslam'dan uzaklaşılır." Daha sonra fitnelerden uzak 
durmayı tavsiye ederek şöyle der: "Fitnelerin destekçisi ve bidatların mensupları 
olmayın. Cemaat ipine ve taat kurallarına sımsıkı sarılın. Allah'a mazlumlar olarak 
gidin, sakın zalimler olarak gitmeyin. Şeytanın hilelerinden ve düşmanların 
tuzaklarından  sakının." Ne yüce ve açık bir niteleme!! Fitne gerçeğini ayrıntısıyla 
açıklıyor. İman ve yakinle, basiret ve ilimle dolu bir kalpten çıkmış ne yüce bir 
nasihat!.. Fitne ile imtihan oldu ve onun hakkında bilgi verdi. Fitne ateşine atıldı ve 
sabretti. Fitneye karşı büyük bir imtihandan geçirildi. Ve ümmete kıyamete kadar 
kalacak güzel yollar açtı.  

Ey Allah'ın kulları!.. Asırlar boyunca fitneler zaman zaman ortaya çıkmaya devam 
etmiştir. Şimdi de İslam ümmeti uluslararası alandan ortaya çıkan olaylar ve 
getirdikleri ile imtihan edilmektedir. Bu olaylar, dalgaları birbirine çarpan fitneler ve 
kasırgaları coşan musıbetler doğurmuştur. İslam ülkelerine ve müslümanlara büyük 
zararlar ve tehlikeler ulaşmıştır. Öyle ki bunun karşısında keskin görüş ve zeka 
sahipleri, olayların akışını bilenler dahi şaşkın kalmış önümüzdeki günlerde 
durumların nereye varacağını bilmekte zorlanır olmuşlardır. İnsanların geneli 
duyduklarını ve okuduklarını yorumlamakla ve olayları takip etmekle meşguldür. 
Asılsız haberler ortaya atanlarda bu olayları fırsat bilmektedir. Sabit gerçeklere ve 
güvenilir bilgilere dayanmayan yalanları uydurma bilgileri ve iftiraları 
yaymaktadırlar. Bütün dayanakları, toplumda huzursuzluk çıkaran ve kamuoyunu 
faydasız şeylerle meşgul eden tahminler ve vehimlerdir.  

Fitneler alevlendiğinde ümmetin hali böyle olmamalıdır. Musibetler karşısında 
müslümanın durumu böyle olmamalıdır. Bu gibi durumlarda İslam ümmetine düşen 
dinine müracat etmek ve yolunu düzeltmektir. Bütün işlerde her seviyede kullar 
üzerinde Allah'ın şeriatını uygulamaktır. Rabbine dönmesi ve O'na ibadete yönelmesi 
gerekir. Allah'ın dinine yardım ederek, Allah'ın kelimesini yücelterek, İslam'ı ve İslam 
ehlini pusuda yatan düşmanların şerrinden ve tuzaklarından koruyarak, tevbe ve 
istiğfarı çokça yapmalı ve Allah azze ve celle'nin önünde boyun eğmelidir. Bütün 
bunlar ilahi rahmetin ve rabbani lütfun inmesine, karanlıkların zevaline ve ümmetin 
üzerinden belanın kalkmasına neden olur. Allah azze ve celle şöyle buyurur: 
(Allah'dan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.) 
(27/en-Neml/46)  

Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Fitneler olacak. O fitnelerden ancak 
boğulmak üzere olanın yakarışı gibi bir dua kurtarır." Bu hadisi; İbni Ebi 
Şeybe rivayet eder. Hakim de benzerini rivayet eder ve sahih olduğunu söyler. 

Karar makamında olan ve ümmet içerisinde söz sahibi olan kişilerin görevlerinden 
biri de müslümanların birliği ve safların bütünleşmesi için çalışmaktır. Düşman 
güçlere ve bozgunculara karşı koymaktır. Fitne ateşinin sönmesine, fitneye yolaçan 
faktörlerin giderilmesine ve ümmetin menfaatine olacak, kötülükleri ve tehlikeleri 
ondan uzaklaştıracak kararlarla güç yettiğince etkisini hafifletmeye çalışmaktır. 
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İnsanların geneline ve avama gelince onlar için en uygunu fitnelere dalmaktan 
kaçınmalarıdır. Her birinin kendisini ilgilendiren dünyevî işlere ve ibadetlere 
yönelmesidir. Dilini ve diğer azalarını fitneyle ilgili bir şeye karışmaktan korumalıdır. 
Rasülullah sallallahu alyhi ve sellem ümmetini buna yönlendirmiş, bu şekilde 
davranmanın kişinin mutluluğu ve başarısını sağladığını, onun kurtuluşuna ve 
selametine neden olduğunu açıklamıştır. Ebu Davud ve diğer bazı hadis alimleri 
Mikdad b. Esed radıyallahu anh'dan şunu rivayet etmiştir: "Allah'a yemin olsun ki 
Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim: "Mutlu kimse 
fitnelerden uzak tutulandır. Mutlu kimse fitnelerden uzak tutulandır. 
Mutlu kimse fitnelerden uzak tutulandır. Ve bela ile imtihan edilip, 
sabredendir."  

Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisde ise Rasülullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sağır ve kör fitneler olacaktır. Onlara 
yöneleni içine çekecektir. Fitnelere dil ile karışmak, kılıçla vurmak 
gibidir." Bu hadisi Ebu Davud ve İbni Mâce riveyet eder. Yine Ebu Davud ve ibni 
Mâce'nin rivayet ettiği bir hadiste Abdullah b. Amr b. As radıyallahu anhuma şöyle 
der: "Bizler Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem 'in etrafında iken fitneden 
bahsederek şöyle buyurdu: "İnsanların tabiatlarının bozulduğunu ve 
güvenilirliklerinin azaldığını ve şöyle olduklarını görürsen..." (Böyle 
derken) parmaklarını birbirine geçirir. O'na doğru yürüdüm ve şöyle dedim: "Allah 
beni sana feda kılsın; o zaman ne yapayım?" Şöyle buyurdu: "Evine kapan, diline 
sahip ol. Bildiğini söyle ve bilmediğini bırak. Kendi işinle ilgilen ve 
insanların işini bırak!"  

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Önünüzde karanlık gecenin parçaları 
gibi  fitneler vardır. Kişi onda mü'min olarak sabahlar ve kafir olarak 
akşamlar. Mü'min olarak akşamlar ve kafir olarak sabahlar. Onda, 
oturan ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha 
hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır." Dediler ki: "Bize ne 
emredersin?" Şöyle buyurdu: "Evlerinde oturanlar olun!" Bu hadisi, Ebu Davud 
ve Hakim rivayet eder ve Hakim sahih olduğunu belirtir.  

Bu nebevi yönlendirmelerin arasında sahabenin ve tabiinin önde gelenleri, İslam'ın 
basiretli imamları yürümüş ve ümmeti de buna yönlendirmişlerdir. Sahabiler 
arasında fitneler konusunu en iyi bilen Huzeyfe İbnü'l Yemân radıyallahu anh şöyle 
der: "Fitnelerden sakının. Kimse ona görünmesin. Vallahi bir kimse ona görünürse 
mutlaka selin gübreyi alıp götürdüğü gibi onu alır götürür. Onu gördüğünüzde 
evlerinizde toplanın. Kılıçlarınızı kırın. Yaylarınızı parçalayın. Yüzlerinizi örtün." 
Sahabilerin seçkinlerinden bir bölümü böyle yaptı. Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdullah b. 
Ömer ve benzeri bir çok değerli sahabi fitnelerden uzak durdu. Ümmet onların bu 
davranışını övdü ve Şeyhulislam İbni Teymiyye'nin zikrettiği gibi bunu onların en 
büyük menkıbelerinden saydı.  

Ey İslam Ümmeti! Allah'dan hakkıyla korkun ve gizli ve açık fitnelerden sakının. 
Allah'a dönün ve salih amellerle O'na yaklaşın. Afganistan'daki mülteci 
kardeşlerinize, Filistin ve diğer ülkelerde zulme uğrayan kardeşlerinize yardıma 
devam edin. Bu iman kardeşliğinin bir gereğidir. İyilik ve ihsan çeşitlerinin en 
üstünlerindendir. (Nefisleriniz için önden ne hayır gönderirseniz onu hem 
daha hayırlı, hem de ecir bakımından daha büyük olmak üzere Allah'ın 
yanında bulursunuz.) (73/el-Müddessir/20)  
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Ey mü'minler! Rabbiniz celle ve alâ'ya İslam ümmetinden bela ve fitneleri 
uzaklaştırması, musibet ve sıkıntıları kaldırması için yalvarın. Çünkü O, her şeyi 
işiten ve cevap verendir. O, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Kovulmuş şeytanın 
şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... (İnsanlar 
"iman ettik" demeleri ile bırakılıvereceklerini ve imtihan 
edilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki, onlardan öncekileri Biz 
imtihan etmişizdir. Allah elbette doğru olanları da bilir, yalancı olanları 
da bilir.) (29/el-Ankebût/2)  

Allah beni ve sizleri Kur'ân-ı Kerim ve Peygamberlerin efendisinin sünnetiyle 
faydalandırsın. Bu sözümü söyler ve Allah'dan, kendim için, sizin için ve tüm 
müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan bağışlanma 
dileyin. Şüphesiz O, Çokça bağışlayan ve merhamet edendir.  

Temiz, mübarek ve çokça hamd Allah'adır. O'na hamdeder ve büyük nimetleri 
dolayısıyla O'na şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir 
ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah 
O'na, ailesine ve ashabına salât ve selam eylesin... 

Bundan sonra ey Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkun, Allah'a ibadette ve Allah 
rızası üzerinde dosdoğru yürüyün. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu salih ameller ve 
sözlerle, İnsanların Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle Allah'a yaklaşın. 
Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sürekli nasihat etmiş, onu 
daima kendisi için hayırlı olacak şeylere yönlendirmiş, mutsuzluk ve sapıklığa 
yolaçacak etkenlerden sakındırmıştır. 

Şüphesiz O'nun ümmetine nasihatlerinin en büyüklerinden ve tevcihâtının en 
yücelerinden biri de kişiyi engelleyecek genel ve özel fitneler ve benzeri başa 
gelmeden ve ihmal dolayısıyla pişman olunmadan, ömrün günlerini ve hayatın her 
vaktini ibadet ve tâat çeşitleriyle değerlendirmeye teşvik etmesidir. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük öğütlerinden biri de bu konuda Tirmizi ve 
diğer bazı alimlerin Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettikleridir. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Yedi şeyden önce salih ameller 
işlemeye bakın. Unutturan bir fakirlik, azgınlaştıran bir zenginlik, aklı 
karıştıran bir ihtiyarlık, yokeden bir ölüm ya da Deccâl'i mi 
bekliyorsunuz? (O Deccâl) ne kötü beklenendir. Ve ya Kıyamet'i mi 
(bekliyorsunuz?) Kıyamet, daha vahim ve daha acıdır." 

Bazı alimler bu hadis üzerine şöyle derler: Bundan kasıt, Deccâl'in ortaya 
çıkmasından önce ibadet etmekte acele etmeye, felaketler gelmeden önce vakitleri 
değerlendirmeye teşvik vardır.  

Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!.. İbadetlerde yarışın. Fitnelerden önce 
salih ameller işleyin. Bid'atlardan ve sonradan ortaya çıkan amellerden sakının. Bazı 
insanların bu ayda yaptıkları bid'atlardan biri de Şaban ayının onbeşinci gecesini 
kutlamak; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabeden nakledilen sahih 
bir rivayet olmamasına rağmen o geceye has ibadetler yapmaktır. Ümmetin geçmiş 
alimlerinin bu geceyi kutladığı rivayet edilmemiştir. Bu; İmam Nevevi'nin, İmam 
Iraki'nin, Şeyhulislam İbni Teymiyye'nin ve diğer İslam alimlerinin belirttiği gibi 
sonradan uydurulmuş bir iştir.  
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Ey Allah'ın kulları!.. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna sarılın ve bu 
bid'atten sakının!. Çünkü yolların en hayırlısı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 
yoludur. Amellerin en kötüsü sonradan uydurulanlarıdır. Sonradan uydurulan her 
amel bid'at ve her bid'at sapıklıktır. İşitin, itaat edin ve cemaatten ayrılmayın. 
Şüphesiz Allah'ın eli cemaatle beraberdir.  

İzzet sahibi ve çokça bağışlayıcı olan Allah'ın emrettiği gibi seçilmiş peygambere salât 
ve selam getirin. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve 
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve 
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Söylentiler Karşısında İslam'ın Tutumu 
Şeyh Abdurrahman es-Südeys 
17.08.1422 hicri 

Her ilahlık ve rabblik iddiasında bulunandan daha büyük ve çok yüce olan Allah'a 
hamdolsun. O, her şeyin rabbi, meliki ve mevlasıdır. Ve O, yücelerin yücesidir. 
Şehadet ederim ki O'ndan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Gizli ve saklıyı 
bilendir. Her musibetin ve her zorluğun kaldırılması kendisinden beklenendir. O'na 
hamdederek, O'nu her türlü eksiklikten tenzih ederim. Kainatta O'ndan başka dua 
edilmeye layık rabb yoktur. O'ndan başka kendisinden beklenecek bir ilah yoktur. 
O'ndan başka şikayetlerin iletileceği bir hakem yoktur. Ve şehadet ederim ki 
peygamberimiz ve önderimiz Muhammed b. Abdullah O'nun kulu ve seçilmiş 
elçisidir. O, Rabbinin risaletini tebliğ etmiştir. Sapmamış ve doğru yoldan 
ayrılmamıştır. Allah O'na, ailesine, sahabilerine ve Kıyamet Günü'ne kadar O'nun 
seçkin yolundan yürüyenlere salat ve çokça selam eylesin.  

Bundan sonra... 

Ey Allah'ın kulları! Öğütlerin en hayırlısı insanların Rabbi Allah'ın öğüdüdür. 
(Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size "Allah'dan korkun" 
diye öğütte bulunduk.) (4/en-Nisâ/131) Allah'dan hakkıyla korkun! Allah'dan 
hakkıyla korkmakta fitnelerden korunma ve musibetlerden kurtuluş vardır. Kays b. 
Habib rahimehullah şöyle der: "Takva ile fitnelerden sakının."  

Ey müslümanlar!.. Allah insanoğlunu yarattığından beri kuvvetler arasında kavga 
vardır. İnsanlığın derinliklerini hedefleyen ve insanlığın tabiatını etkileyen bir 
kavga... Savaşların ve krizlerin, felaketlerin ve sıkıntıların öldürücü silahlarıyla insan 
bedenini hedef almasının yanında olaylar ve felaketler arasında üreyen, değişim ve 
farklılaşma zamanlarında çoğalan gizli bir savaş vardır. Bu savaş daha zararlı ve daha 
öldürücüdür. Çünkü insanın  iç dünyasını, değerlerini ve gelişimini hedef alır. Bu 
çirkin savaşın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu savaş söylenti savaşıdır. 

Söylentiler, manevi savaşların en tehlikelisidir. Hatta en yıkıcı ve en etkilisidir. 
Toplumlar için tehlikeli olan bu savaş, uluslararası ve toplumsal bir tehlike sayılsa 
mübalağa olmaz. Bu sorun mutlaka teşhis edilmeli ve çözülmelidir. Ona karşı 
çıkılmalı, kökünden kazınması için gereken önem verilmeli, ondan sakındırılmalı, 
nedenlerini ona yol açan faktörleri ortadan kaldırmak için dayanışma içinde 
olunmalıdır. Böyle yapılmalıdır ki bu savaş fertlerin kurtuluşunun, toplumların 
güvenliği ve istikrarının, halkların ve uygarlıkların temelini ve esasını oluşturan 
ümmetin maneviyatını yoketmesin.  

Ey müslümanlar! İnsanlık tarihini inceleyenler, söylentilerin insanın varlığıyla 
birlikte bulunduğunu görür. Hatta söylentiler, tarih boyunca uygarlıklar içerisinde 
yaşamış ve artmıştır. Söylenti, her toplum ve çevre için toplum yapısını ve gelişmeyi 
tehdit eden bir kaynaktır. İslam geldiğinde, söylentilere ve söylentileri yayanlara karşı 
toplumun fertleri arasındaki toplumsal dayanışmaya zarar veren söylentileri 
yaydıkları için kesin bir tavır almıştır. Hatta İslam bunu; güzel ahlaka ve değerli 
sıfatlara ters düşen rezil bir davranış saymıştır. Bu davranış; yüce şeriatımızın 
getirdiği ve teşvik ettiği birliğe, sevgi ve kardeşliğe, yardımlaşmaya ve hoşgörüye de 
ters düşmektedir. Söylenti; bu değerlerin yıkılmasından başka bir şey değildir.  
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İslam, gıybetten ve ırzlar hakkında konuşmaktan, yalandan ve iftiradan, insanlar 
arasında laf taşımaktan da sakındırmıştır. Söylenti, bunlardan başka bir şey değildir. 
İslam; dilin muhafaza edilmesini emretmiş ve sözün tehlikesine dikkat çekmiştir. 
İftirayı haram kılmış, söylentileri yayanları acı verici bir azapla tehdit etmiştir. 
(İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için 
dünyada da ahirette de acı bir azap vardır.) (24/en-Nûr/19) 

İslam, haberlerin nakledilmesinde doğruluğunun araştırılmasına ve doğruluğundan 
emin olunmasına teşvik etmiştir. Allah Subhanehu şöyle buyurur: (Ey iman 
edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu 
araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra 
yaptığınıza pişman olursunuz.) (49/el-Hucurât/6) İnsanın, Allah azze ve celle 
önünde sorumlu olduğunu ve küçük-büyük her şeyden hesaba çekileceğini 
bildirmiştir. (İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya 
hazır bir melek bulunmasın.) (50/Kâf/18)  (Hakkında bilgin bulunmayan 
şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan 
sorumludur.) (17/el-İsrâ/36)  

Söylentiler, müslümanlar hakkında kötü zan beslemeye dayanır. Allah azze ve celle 
şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın 
bir kısmı günahtır.) (49/el-Hucurât/12) Buhari ve Müslim, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Zandan sakının; çünkü zan, 
sözün en yalanıdır." İslam, mensuplarına sorumsuzca konuşmayı yasaklamıştır. 
Her söylenti anında akıllarını ve her şayia anında düşüncelerini bir tarafa bırakmayı, 
herkesin peşine düşmeyi ve her sözü doğrulamayı yasaklamıştır. İmam Müslim 
sahihinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
"Kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter." Bir başka rivayette ise 
"Kişiye günah olarak yeter" buyurur. 

İftiracıların ve söylentileri yayanların önündeki kapıyı kapatmak, söylenti çıkaranları 
ve yalan haber taşıyanları engellemek için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'nin 
el-Edebü'l Müfred isimli eserinde Esma binti Yezid radıyallahu anha'dan rivayet ettiği 
bir hadiste şöyle buyurur: "Sizin en kötülerinizi haber vereyim mi?" " Evet ey 
Allah'ın Rasulü" derler. Şöyle buyurur: "Laf taşıyıp dostlar arasını ifsad 
edenler, suçsuz insanların fitneye düşmesini isteyenlerdir."  

İman kardeşleri! Bitkiler dünyasında iyi bitkilerin etrafını saran lüzumsuz bitkiler 
onların gelişimini nasıl engelliyorsa söylentileri yayanların yaptığı da  o şekilde 
toplum binasını temelinden sarstığı için bu bitkilerden daha tehlikeli ve daha 
zararlıdır.  

Ne kadar çok suçsuz insanı katlettiler ve arkadaşlar arasında fitne ateşini yaktılar. Ne 
kadar çok alim ve büyük insana dil uzattılar. Söylentiler ne kadar çok aileyi ve yuvayı 
yıktı, toplumu ve uygarlığı mahvetti. Bir söylenti bile fitnelere ve belalara, savaşlara 
ve sıkıntılara yolaçabilir. Dünya savaşı çıkarabilir ve devletler arası çatışmaları 
tutuşturabilir. Savaşın başlangıcı bir sözdür. Belki kötü bir söz ve çirkin bir kelime 
fitne ateşini yakabilir. Çünkü kindar biri onu büyütmüş ve körüklemiştir.  

Ey Allah'ın kulları; söylentileri yayan kimse kötü tabiatlıdır, hastalıklı ve sapık 
fikirlidir. Kişiliği yoktur ve dini duyguları zayıftır. Sahtekarlık içine işlemiştir. Kızıp 
öfkelenmeden, eziyet vermeden rahat etmez. Fitneci ve katildir. Yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarır. Ülkelere ve insanlara fitne taşır. Kötü bir cesarete sahip çileden 
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çıkmış zehirli bir organdır. Ateşin samana etkisi gibi etki yapar. Bukalemun gibi renk 
değiştirir. Zehirli yılan gibi zehirini kusar. İşi-gücü bozgunculuk ve iftiradır, kötülük 
ve karalamadır. Pislik yapmak ve ispiyonculuk adetidir. Kışkırtmayı ve kargaşa 
çıkarmayı sürdürür. Yalanı-dolanı hiç terketmez. Başkası adına söz uydurmayı ve 
kışkırtıcılığı bırakmaz. Kötü bir dilden ya da satılık bir kalemden kötü niyetle çıkan 
bir söylenti dolayısıyla ne kadar çok işinin ehli insana kıyıldı. İşte bu İslam 
ümmetinin sürekli kanayan yarasının sırrıdır.  

İman kardeşleri! Tarih boyunca söylentiler, pençelerini tüm dünyaya özellikle de 
İslam ehline geçirmişlerdir. Zayıf şahsiyetliler bu söylentileri yayarlar. Tarih boyunca 
İslam düşmanları; özellikle de peygamberleri öldüren ve anlaşmaları bozan 
yahudiler, İslam davetini yıkmak, davetçilere dil uzatmak ve onlar hakkında şüphe 
uyandırmak için en büyük söylentileri çıkarmışlardır. Onların bu söylentilerinden 
peygamberler bile kurtulamamıştır. Peygamberlerin peygamberlikleri hakkında gizli 
ve aşikar türlü iftiralar ve söylentiler çıkarmışlardır. (Bir kısmını yalanladınız, 
bir kısmını da öldürdünüz.) (2/el-Bakara/87) İşte İsa aleyhisselam... Söylentiler 
O'nun ve annesinin hakkında şüphe yaymıştır. (Ey Harun'un kızkardeşi! Senin 
baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.) (19/Meryem/28) 
Temizlik ve saflığın en büyük örneklerinden biri olan Yusuf aleyhisselam'ın ırzı ve 
şerefi aleyhine de söylenti çıkarılmıştır. (İşte böylece biz, kötülükve fuhşu 
ondan uzaklaştırmak için (delilimizi gösterdik).Şüphesiz o, ihlaslı 
kullarımızdandı.) (12/Yusuf/24)  

Hidayet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz hayatı da, söylentiler ve 
söylentilere karşı takınılacak tavrı, içerisinde barındıran güzel bir örnektir. Mübarek 
daveti henüz başlangıcında bir çok söylentiye maruz kalmıştır. Sihirbazlıkla ve 
delilikle, yalancılıkla ve kahinlikle suçlanmıştır. Kafirler ve nifaka alışmış münafıklar 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti aleyhine iftirada ve batıl töhmet 
uydurmada her türlü yolu kullandılar. Herhalde bunların en meşhuru ifk hadisesidir. 
Bu hadise, söylentilerin kötülüğünü ortaya çıkarmıştır. Söylentiler, peygamberin 
temiz evini ve Allah katında insanların en değerlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in, Ebu Bekr, Aişe ve Safvan b. Muattıl'ın (Allah onların hepsinden razı olsun.) 
namusunu hedef almıştı. Bu söylentiler, Medine'de müslümanları tam bir ay boyunca 
meşgul etti. İslam toplumu bu iftiranın ateşiyle yandı. Vicdanlar sızlıyor ve söylentiler 
canlarını sıkıyordu. Allah'ın yardımı olmasaydı kuru ve yaş herşeyi kasıp kavuracaktı. 
Sonunda bu çirkin trajediye bir son vermek ve müslümanlara, asırlar boyu söylentiler 
karşısında takınmaları gereken tavrı çizmek için vahiy araya girdi: (Bu iftirayı 
işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnü zanda 
bulunup da "Bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?) (24/en-
Nûr/12) Ve ayetlerin devamında şöyle buyurur: (Onu duyduğunuzda, "Bunu 
konuşup yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır" 
demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız; Allah, bir daha buna 
benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır.) (24/en-Nûr/16-17)  

Aişe radıyallahu anha bir ay boyunca sürekli ağladı ve uyku tatmadı. Sonunda Allah, 
yedi kat semanın üzerinden O'nu temize çıkardı. Allah O'ndan razı olsun ve O'nu da 
razı etsin. Ey Allah'ın kulları! Bu söylentilerden biri de Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in ölümünü fırsat bilen kafirlerin ve münafıkların çıkardığı söylentilerdir. 
"İslam artık bitti ve tekrar ayağa kalkamaz." şeklinde söylentiler çıkararak, 
müslümanlara karşı psikolojik bir savaş başlattılar. Bu, bazı sahabileri etkilemişti. 
İnsanlar şaşkın bir duruma düştüler. Sonunda Allah, Ebu Bekr es-Sıddık radıyallahu 
anh'ı ortaya çıkardı ve ümmete doğruyu hatırlatarak söylentilere son verdi. 
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(Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler 
gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye mi 
döneceksiniz? Kim geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş 
olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.) (3/Âl-i 
Imrân/144)  

İslam ümmeti! Asırların ilerlemesiyle söylentiler de gelişmiştir. Çağımız, söylenti 
çıkaranlar için altın bir çağdır. Bu, tekniğin ilerlemesi ve dünyayı bir köy haline 
getiren iletişim araçları sayesindedir. Söylentileri yaymada en büyük görevi basın-
yayın organları ve uydu kanalları üstlenmiştir. Ve bunu, psikolojik terörün en çirkin 
şekliyle yapmaktadırlar. Bu psikolojik terörün  İslam ümmetinin akidesi, kuralları ve 
değerleri karşısında çirkin amaçları ve karmaşık hedefleri vardır. Söylentiler, 
psikolojik bombalar ve serseri kurşunlar gibidir. Düşmanın istihbaratı ve askerî 
taburları ile yapamadığını yapar. Özellikle kriz anlarında korku ve hastalık yaymak, 
endişe ve çatışma çıkarmak, fitne tohumları ekmek ve insanlar arasına kargaşa 
sokmak için çalışırlar.  

Söylenti, insanlar arasında hava gibi dağılır ve onların arasında deniz dalgaları gibi 
heyecan ortaya çıkarır. Tehlikesi, askerleri aldanmış aptal insanlar olmasındadır. 
Söylentiler onları büyülemiştir ve farkında olmadan düşmanları tarafından 
kullanıldıklarını anlayamadan söylentileri tekrarlar dururlar. Söylentilerin kamuoyu 
ve dünyada karar makamında olanlar üzerinde ne çok olumsuz etkisi olmuştur. 
Ümmeti gerçek problemlerle uğraşmaktan alıkoyup ne kadar çok sahte gündemlerle 
uğraştırmıştır. İslam birliğinin parçalanmasına ve dahili cephenin bölünmesine 
yolaçmıştır.  

Ey Muhammed Ümmeti! Söylentiler, toplumun güvenliğine karşı işlenmiş bir suçtur. 
Söylenti çıkaran dinine, toplumuna ve ümmetine karşı suçludur. Ümmetin içinde 
karışıklık ve tehlike çıkarır. Uyuşturucu kaçakçılarından daha tehlikeli olabilir. İkisi 
de insanı hedef almaktadır. Fakat insan maneviyatını hedef almak daha tehlikelidir. 
Söylentileri gerçekmiş gibi kabul edenleri görünce üzülürsün. Onlardan biri haber 
kanalları ve şüpheli internet siteleri karşısında asık suratıyla saatlerce oturur. Gözünü 
ve kulağını, kalplerin dinlemekten ürkeceği ve inanan nefislerin görmekten rahatsız 
olacağı batıl söylentilerle ve arsız töhmetlerle kirletir. Söylentileri yayan o korkak 
yarasalar da, uluslararası yahudi lobisinin elinde İslam Ümmetinin güvenliğine karşı 
kullanılan bir araç olduklarını bilmezler. Onlara bakmaya mübtela olanlar dinlerini, 
dünya ve ahiretlerini kaybetmekten korksunlar. Hakkı batıla karıştırıp doğru yoldan 
sapmaktan sakınsınlar. İslam ehli olarak bizlere; sabit değerlerimizden sapmak 
yakışır mı?  

Kanaatlerimizin sarsılması ya da uydurma söylentilere kanıp alimlerimizden ve 
büyüklerimizden biri hakkında haksız zan beslemek bizlere yakışır mı? Aklımız ve 
fikrimiz nerede? Herşeyi dedikodular ışığında değerlendirirken dinimiz ve imanımız 
nerede? İmam Zehebi rahimehullah şöyle der: "Her alimin sözünü sadece bir hatadan 
ya da insanların onun hakkında söylediklerinden dolayı terketseydik hiç kimse 
bizimle salim olarak kalmazdı. Hevadan ve dengesizlikten Allah'a sığınırız."  

Allah'ın kulları! İslam dinine, onun güvenliğine ve İslam toplumuna karşı yürütülen 
bu savaşın tehlikesini  böylece anlamış oluruz. Bu savaşa karşı çıkmak ve ona karşı 
mücadele etmek gerekir. Toplumda kalan birliği ve fertler arası dayanışmayı 
yoketmemesi için söylenti mikrobunun kökünü kazımak gerekir. Ümmetin 
alimlerine, davetçilerine, ilim talebelerine ve gençlere bu konuda büyük görev 
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düşmektedir. Çünkü onlar hedef alınmaktadır. Entrikaların boyutunu idrak etmeleri 
gerekir. Bunların varlığına ve yayılmasına imkan sağlayan bir alan olmamalıdırlar. 
Araştırmaya ve haberlerin doğruluğundan emin olmaya gayret etmeli; batıl 
yorumlara başvurmaktan, şüphelere uymaktan sakınmalıdırlar. Söylentilerden uzak 
durarak olaylara ilim ve basiretle bakmalıdırlar. Kur'an ve sünnete sarılmalı ve 
fitneler anında geçmiş alimlerin takındığı tavrı örnek almalıdırlar. Ümmet, ümmetin 
güvenliğine ve toplumsal düzenine yıkıcı etkileri olan bu olguyu her alanda ortadan 
kaldırmakla sorumludur. Aileye, mescide, okula ve basın-yayın organlarına da 
toplumu kötülüklerden ve tehlikelerden korumada büyük bir görev düşmektedir. 
Şuurlandırma ile işe başlayarak imani korunmayı güçlendirmeli, gerçekleri 
araştırmalı ve yaymalıdır. Özellikle kriz anlarında sözleri naklederken ve haberleri 
yayarken dikkatsiz davranmamalıdır. İnsanları korkutup kışkırtmamalı, yorumlarda 
aşırıya kaçılmamalıdır. Olaylar ve değişen durumlar karşısında uygarca bir diyalog 
için sahtecilik yapmadan samimiyetle ve şeffaflık içinde maneviyatı güçlendirerek  ve 
korkudan, zayıflıktan uzak durarak ilmi bir metod geliştirilmelidir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Bir kısım insanlar, müminlere "Düşmanlarınız olan insanlar, 
size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, 
onların imanlarını bir kat daha artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel 
vekildir" dediler. Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık 
dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın 
rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. İşte o şeytan, ancak 
kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz 
onlardan korkmayın, benden korkun.) (3/Âl-i Imrân/173-175)  

Allah beni ve sizleri yüce Kur'an ile ve Rasullerin Efendisi'nin sünnetiyle 
faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Yüce Allah'dan kendim için, sizin için ve tüm 
müslümanlar için her günahtan bağışlanma dilerim. Sizler de bağışlanma dileyin ve 
O'na tevbe edin. O, hilm sahibi ve çok bağışlayandır.  

Kainatı yaratan ve insanları yoktan vareden Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. O, çokça verendir. Hayır ve 
bereketler ihsan edendir. Doğruluğu emretmiş, yalanları ve söylentileri haram 
kılmıştır. Ve şehadet ederim ki nebimiz Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. 
İnsanların en hayırlısıdır. Allah; O'na, ailesine, fazilet sahibi ashabına, tabiine ve 
Kıyamet Gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salat ve selam eylesin, onları mübarek 
kılsın!..  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!.. Biliniz ki dininiz 
İslam, müslüman toplumun yapısını korumak amacıyla, söylentilerin tehlikelerine 
karşı koymak için takınılacak doğru tavrı belirlemiştir. Yıkımın ve tahribatın önüne 
geçecek yeterli engelleri ve koruyucu etkenleri koymuştur. Tahrik ve kışkırtma 
çirkefinin kendisine kadar uzanmasını, şuurlu ve salih insanların gafletinden 
faydalanarak etki etmesini ve sağlam binasının tuğlalarını birbirinden ayırmasını 
önleyecek tedbirleri almıştır.  

Ey sevgili kardeşler! Söylenti savaşına karşı atılacak ilk adım nefisleri Allah'dan 
korkma ve işlerde gerçeği arama üzere terbiye etmektir. Müslümanın herkese kulak 
vermesi gerekmez. Bilakis gerçeği araştırmalı ve öğrenmelidir. Delil ve şahit 
istemelidir. Bu şekilde perde gerisinde çalışan, her ıslahatçı ve gayretli insana karşı 
yalan ve iftirayı ağızlarına sakız eden haksız iddia sahiplerinin yolunu kapatır.  
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Adalet ve insafın bir gereği de akidemize ve şeriatımıza, İslam devletimize ve 
müslümanlara karşı ortaya atılan batıl sözleri ve söylentileri, basın-yayın yoluyla 
yapılan saldırıları inkar etmektir. İslam ülkeleri ve İslam alimleri hakkında kötü 
konuşmanın amacı şahıslar değildir. Bilakis onların taşıdıkları inanç ve metodlardır. 
Harameyn ülkesine (Allah izzetini sürdürsün ve güvenliğini korusun) yapılan 
saldırılar Allah'ın izniyle onun kanaatini ve sabit değerlerini sarsamayacaktır. 
Akidesinden ve konumundan geri adım atmasına sebep olmayacaktır. Şu soruları 
mutlaka sormak gerekir. Harameyn ülkesine saldıranlar acaba ne istiyorlar? 
Arkalarında kim var? Kimin maslahatına bilmediklerini övüyor ve anlamadıklarını 
sayıklıyorlar?  

Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkalım ve Allah'ın dini karşısında öğrenerek ve 
öğreterek, ıslah ederek ve davet ederek görevimizi yerine getirelim. Bugün dünya, 
İslam'ın ve müslümanların gerçek suretini anlamaya ne kadar da muhtaçtır. 
Uluslararası basın-yayın organlarının buna katkıda bulunması ne kadar uygun olur. 
Düşmanlarımıza karşı tek bir saf olalım. Ümmetimize ve toplumumuza Allah'ın 
izniyle faydalar sağlayacak ve kötülükleri uzaklaştıracak doğru yolda yürüyelim. 
Fitneler karşısında müslümanların emirlerine  ve değerli alimlerine destek olalım. 
Önyargılı iftiracıların sözlerini kabul etmeyelim. Fitnelerin başgösterdiği bu zamanda 
ümmetin, gemisini kurtuluş kıyısına çıkaracak, usta idarecilere ne kadar da çok 
ihtiyacı var... Çünkü gemiyi idare etmek isteyenler çoğalınca gemi batar. Her yerde 
müslümanların hallerini düzeltmesini Allah'dan dileriz.  

Allah azze ve celle'nin emrettiği gibi peygambere salat ve selamda bulunun. Allah 
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri 
peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça 
selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Muhammed b. Abdulvehhab'ın Daveti 
Şeyh Salih b. Humeyd 
24.08.1422 hicri 

Rububiyyetinin azametiyle kudretli, uluhiyyetinin birliğiyle tek olan, nefislerin 
ecellerini ve dünyanın hallerini düzenleyen Allah'a hamdolsun. O'na hamdeder ve 
O'na şükrederim. O, bolca verdiği nimetleri ve ihsanı ile lütufta bulunandır. Şehadet 
ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. O'nun hükmünü 
cezalandıracak ve takdirini geri çevirecek yoktur.  Ve şehadet ederim ki nebimiz ve 
efendimiz Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. Allah O'nu, peygamberlerin 
gönderilmediği bir dönemden sonra göndermiştir. O'nunla iman sancağı yükselmiş 
ve putperestlerin hevesi kırılmıştır. Allah O'na, ailesine, ashabına, tabiîne ve onlara 
iyilikle uyanlara salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.. 

Bundan sonra... Ey insanlar!. Size ve kendime Allah'dan hakkıyla korkmayı tavsiye 
ediyorum. O'ndan hakkıyla korkun. O'nu, gözetmeye devam edin ve bilin ki siz 
mutlaka O'na kavuşacaksınız. Gafletten uyanın. Hâlâ mühlet verilen dünyadasınız. 
Bugün amel var ve hesap yok. Yarın ise hesap var ve amel yok... Sizler daha önceden 
işlediğiniz amellere göre hesaba çekileceksiniz, yaptıklarınızın karşılığını 
göreceksiniz. Mevlasına kavuşmayı uman kişiye Allah rahmet etsin. Kim Allah'a 
kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever.  

Ey mü'minler! İnsanın bir gayesi ve gerçekleştirmeyi istediği bir arzusu vardır. Azmi 
ile daha iyiye ulaşmak için çaba sarfeder. Daha mükemmele erişmek için çabalar. 
Allah onun fıtratına bunu ve huzur içinde olma isteğini yerleştirmiştir. Birbirini takip 
eden uygarlıklar içinde şahsi tecrübelerine, akli delillerine ve ictihatlarına dayanarak 
bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bütün bu uğraşlar farklı derecelerde de olsa 
başarısızlığa uğramıştır. Başarısızlığın nedeni açık ve belirgindir. Bütün neden, insan 
kudretinin acizliğinde ve aklının yetersizliğindedir. İnsanın bu isteğini yerine 
getirebilmesi için, mutlaka Allah azze ve celle ile bağ kurması, O'na bağlanması ve 
O'ndan yardım alması gerekir. Rabbinden inen Allah'ın elçilerinin getirdiği ve 
Allah'ın kitaplarının yazdığı bir vahiy olması gerekir. Akıl, vahiyle, tecrübe de, 
hidayetle bir araya gelince istikrar gerçekleşir, yol düzelir ve dengeler yerine gelir. 
(Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla 
birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye Kitabı ve mizanı(ölçüyü ve 
adaleti) indirdik.) (57/el-Hadid/25) (Dedi ki: Birbirinize düşman olarak 
hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, 
kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni 
anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz 
onu, Kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.) (20/Tâ-hâ/123-124) 

İslam Allah'ın dinidir. Rasullerini onunla göndermiş, Kitaplarını onunla indirmiştir. 
(Allah katında din ancak İslamdır.) (3/Âl-i Imrân/19) Peygamberlerin 
sonuncusu olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Kitapların 
sonuncusu olarak da Kur'an-ı Kerim'i bozulmaktan ve değiştirilmekten korunmuş 
olarak indirmiştir. (O, eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl 
gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah'dan indirilmiştir.) 
(41/Fussilet/41-42) İslam Dini, Allah'ın her zamanda ve her mekanda tüm insanlık 
için razı olduğu dindir. (Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki 
kendisinden bu asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden 
olacaktır.) (3/Âl-i Imrân/85) 
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İslam, mükemmellik, genellik ve süreklilik dinidir. (Bugün sizin için dininizi 
kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 
İslam'ı beğendim.) (5/el-Mâide/3) 

İslam'ın en büyük sözü "La ilahe illallah Muhammedu'r Rasulullah" (Allah'dan başka 
ilah yoktur, Muhammed O'nun rasulüdür) sözüdür. Tevhid, İslamî davanın en büyük 
konusudur. Tevhid'in esaslarından biri de Allah'dan başka rabb aramamaktır. (Allah 
her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rabb mi arayacağım?) (6/el-
En'âm/164) O'ndan başka dostlar edinmemektir. (Gökleri ve yeri yoktan 
vareden Allah'dan başkasını mı dost edineceğim?) (6/el-En'âm/14) O'ndan 
başka hakem tayin etmemektir. (O, size Kitab'ı açık olarak indirmişken 
Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım?) (6/el-En'âm/114) Muhammed 
sallallahu akeyhi ve sellem, Allah tarafından gönderilmiş ve Rabbinden ulaştırdığı 
tebliğ korunmuş bir peygamberdir. Bütün getirdiği haktır, teslim olmak ve uymak 
gerekir. (Allah ve Rasulü bir işi hükme bağladığında hiçbir mü'min erkek 
ve mü'min kadına o işlerinde istediklerini yapma hakları yoktur.) (33/el-
Ahzâb/36) Bütün bunların arkasından İslam'ın rukünleri, farzları ve nafileleri ile 
diğer ibadetleri; namaz, oruç, zekat ve  hacc gelir. Bunları da; beyat ve şûra, adalet ve 
hüküm, hakların korunması ve hadlerin uygulanması gibi siyasi, ekonomik, 
toplumsal ve ahlaki düzenlemeler takip eder. Hayatın tümü, Allah'ın şeriatı üzerine 
bina edilmiştir. (De ki: Şüphesiz benim namazım ve kurbanım, hayatım ve 
ölümüm Alemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur.) (6/el-
En'âm/162-163)  

İslam binası bunun üzerine inşa edilmiş ve İslam ümmeti bununla ayağa kalkmıştır. 
Nesilleri bununla yaşamıştır. İslam ümmetinin tarihinin her döneminde Allah, dinini 
yeniden dirilten bir müceddid göndermiştir. Onunla dinini yeniden canlandırmıştır.  

Allah'ın başarılı kıldığı ve daveti insanlar tarafından kabul gören ıslahatçıların en 
önemlilerinden biri de Şeyhulislam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah'tır. O, 
İslam önderlerinden biri idi. Allah ona dinde basiret, davet metodu ve dini her 
yönüyle anlayış kapasitesi bahşetmiştir.O büyük insan, inanç ve tevhid konusuna 
toplumdaki hastalığı tedavi etmek için büyük önem vermiştir. Davetini farklı kılan 
etkenlerden en büyüğü, Allah'ın ona, davetini benimseyen ve koruyan siyasi bir güç 
ihsan etmesidir. Bu siyasi güç, davetle birlik olmuştu. Bu güç; bazı devletlerin ya da 
akımların bir görüşü diğerine karşı desteklerken yaptığı gibi daveti, siyasi bir menfaat 
için taşımıyor ve bunun için yardım etmiyordu. Siyasilerin, toplulukları etkilemek 
için seslendirdikleri kuru bir slogan değildi.  

İki imam, iki Muhammed anlaştı ve söyleşti. Muhammed b. Abdulvehhab ve 
Muhammed b. Suud. Allah ikisine de rahmet etsin. Uzun bir zamana ve mekana 
yayılan tarihi bir hareketi başlatmak için biraraya geldiler. Bu hareket, bugün de açık 
bir şekilde ıslah metodunun dosdoğru bir yolda sürmesi ve Allah'ın dininin yücelmesi 
için tevhid, ilim ve devlet konusuna ayrı bir önem vererek yoluna devam 
etmektedir.Bu hareket, fiillerinde Allah'ı birlemeye, kulların fiillerinde Allah'ı 
birlemeye, isim ve sıfatlarında Allah'ı birlemeye, Allah'dan başka ibadet edilenleri 
inkara önem verir. Kişiyi İslam'dan çıkaran durumlara hassasiyet gösterir. Özellikle 
Allah'ın birlenmesine, şirkten ve şirke yolaçan etkenlerden uzak durulmasına çağırır. 
Dini ve hayatı bilmeye önem verir ve bunu şu dört cümlede özetler: Allah'ın dinini 
bilmek, onunla amel etmek, ona davet etmek ve bu yolda karşılaşılacak eziyetlere 
sabretmek. Devlete gelince; o, hükmetme merkezidir. İlmin yayılması, davet 
esaslarının yükseltilmesi, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ve hadlerin 
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uygulanması ile hayatın, Allah'ın şeriatına uygun olmasını sağlamaktır. Bu devlet; 
sorumluluğunu bildi ve görevlerini yerine getirdi. Müslümanların söylemi birleşti ve 
ümmet bu devletin etrafında toplandı. Bu olay her yere yayıldı. İslam'ın şiarı 
bayrağında yeraldı. Şeriat, hayatının nizamı oldu. Davet görevini yüklendi. Faydalı ve 
layık olana sarıldı. İslam kardeşliği pekişti. Dinin gerekleri yerine geldi.  

Dindarlık bu toplumun genel özelliğidir. Bu özellik; İslam'ın farzlarını yerine 
getirmede ve bunu açıkça yapmada, salihlerin çokluğunda ve onların sevilmesinde, 
fasıklardan nefret etmede, sapıklığın ve inançsızlığın tehlikesini hissetmede kendini 
gösterir. Şeriatı anlamaya gayret göstermede, dini hükümleri sorup öğrenmede, 
kadının iffetini ve örtüsünü korumasında, şer'an kötü görülen şeylerin 
sevilmemesinde, insanların hareketlerinde; yeme-içme, giyinme, selamlaşma, 
büyüklere saygı gösterme ve alimlere hürmet etmede edep kurallarının yaygın olarak 
uygulanmasında yine dindarlık özelliği görülür.  

Selefi metod, bu ülkenin varlığının esasını temsil eder. Tarihinde onunla hükmetmiş 
ve halen de onu bütün getirdiği ile birlikte uygulamaktadır. Aynı şekilde geleceğe 
doğru Allah'ın izniyle emin adımlarla hareket etmektedir. Çağdaş uygarlık devrimi 
karşısında güçsüzlüğe kapılarak teslim olmamış ve sahip olduğu değerlerini 
reddetmemiştir. Değerleri ile ilişkisini keserek ilerleyebileceği düşüncesine 
kapılmamıştır.  

İslam'ı savunma ve uluslararası platformlarda İslam'ı açıklama, İslam'a ters düşen 
her şeyden sakınma, müslümanlara hizmet ve onların haklarını savunma, gücü 
yettiğince onlara yardım etme, İslam ülkeleri ve halkları ile her yönü ile yardımlaşma, 
içerde ve dışarda Allah'a davet yolunda yapılan cihadı maddi ve manevi açıdan 
destekleme, adalet ilkelerini ve insanlığın hayrına olan işleri gerçekleştirmek için 
dünya devletleri ile yardımlaşma gibi konularda sorumluluğunu tam anlamıyla 
hisseden bir devlettir. Allah'ın yardımı ve başarılı kılmasıyla bu iki kuvvet; davet 
kuvveti ve devlet kuvveti; İslam'ı yeniden canlandırdı. Hayatı, Allah'ın emrine uygun 
dosdoğru bir yola soktu. Bu düzenlemeyle devlet ve toplum olarak Arap 
yarımadası'nın değeri ortaya çıktı, varlığı belirginleşti ve sesi duyuldu. Öyle ki, 
taşıdığı ve yüklendiği dava kendinden bir parça haline geldi. Makamının yüksekliği 
onu yüklenmesi veya onu terketmesi ile bağlantılı hale geldi.  

Ey müslümanlar!.. Bunlar açık-seçik gerçeklerdir. Bununla beraber hiç kimse ne bu 
devlet için mükemmellik, ne de bu ülke için korunmuşluk iddiasında bulunamaz. Her 
insan hata yapar. Dış etkenlerin ve değişen şartların bir etkisi ve sonucu vardır. Fakat 
kesin olan şu ki; bu ülke, bir davanın sahibidir ve sorumluluk yüklenmiştir. İslam 
ümmetinin özünü temsil etmektedir. Ümmetin çeşitli sorunlarının çilesini 
yüklenmektedir. Bu ülke; peygamberliğin kaynağı ve vahyin indiği yerdir. Mekke'yi ve 
Medine'yi içermektedir. Onları korumakta ve onlara hizmet etmektedir. 
Müslümanların kutsal değerlerini emniyet altında tutmaktadır.  

İzleyen herkes görecek ki, kutsal topraklardan yükselen ses ve  bu temiz ülkenin 
konumu Allah'ın izniyle ümmeti tehlikelerden koruyacaktır. Benliğini muhafaza 
edecek ve İslam ümmetine hürmet gösterilmesini isteyecektir. Bu nedenle bu devlet 
baskılar nereye ulaşırsa ulaşsın, krizler patlak verip fitneler ne kadar alevlenirse 
alevlensin dini, vatanı ve ümmeti üzerinde hiçbir pazarlığı kabul etmemektedir.  

Ey müslümanlar!.. Haklı olmanın kuvveti, hedefin açık oluşu, eriyip gitmeye 
başkaldırı, davaya iman ve eğilmeme; işte bütün bunlar bazı hainleri bize düşman etti 
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ve bazı yabancı medya organlarını genelde müslümanlara ve İslam'a özel olarak da bu 
ülkeye, Suudi Arabistan'a ve vatandaşlarına zarar vermek üzere harekete geçirdi. 
Açık-seçik bir şekilde ortada ki, İslam'ı bilmeme ya da İslam düşmanlığı, daha sonra 
da siyonizmin, birçok basın-yayın organına maddi ve fikri açıdan hakim olması 
İslam'a ve müslümanlara karşı açıklamalarla ve yazılarla yapılan saldırının ana 
kaynağıdır.  

Evet... Müslüman eriyip yokolmaya başkaldırınca, İslam üzere yetişince ve İslam'a 
sarılınca, özgürlük aldatmacasına karşı durunca gericilikle ve yobazlıkla, terörle ve 
teröre destek vermekle suçlanır. Bu, üzerinden ırkçılık kokuları yükselen, çeşitli 
ithamlar yayan ve düşmanlığı körükleyen bir saldırıdır. Bu, gerçeği aramaktan ve 
doğru olanı gözetmekten uzak önyargılı ve düşmanca bir üsluptur.  

Tek kaynaklı ve tek kültürlü bir basın... Kibri ve büyüklenmesi, başka milletlerin 
kaynaklarını küçük görmesi ve kültürlerine değer vermemesi onun dar bir görüş, 
örtülü bir anlayış ve haksız bir değerlendirme içerisinde kalarak gafil olmasına 
yolaçmıştır. Malesef tersyüz olmuş bir basın haline gelmiştir. Kendi toplumunu daha 
çok sıkıntıya ve karanlığa, daha önce başkalarını suçladığı yalnızlığa ve başkalarından 
kopmaya sürüklemektedir. Milletlerin bağımsız olarak yaşamasını çok gören, kendi 
bakış açısı ve metoduyla, dini ve inancıyla hür bir şekilde düşünmesini kabul 
edemeyen bir basın...  

Ey akıl sahipleri!.. Avamı ve halkı kışkırtıcı bir üslup kullanmaktan uzak durmak 
gerekir. Hikmetli(bilgili) davranmak ve düşmanların görüşlerinin peşinden 
sürüklenmemek gerekir. Akılla hareket etmek ve istenmeyen sonuçlar doğuracak 
şeylere teşvik edenlerin aşırılığını kırmak gerekir. Irkçılık seslerinin yükselerek 
ülkelerin ve medeniyetlerin istikrarına zarar verecek bir vahşete dönüşmesinden 
sakının. Bu vahşetin rahatça hareket edip, taraftar bulması sonucu çıkabilecek 
taassup ve kargaşadan, stratejik körlükten, katı düşünce ve siyasetten sakının.  

Bundan sonra ey akıl sahipleri! Olayın daha çok bilgi ve açıklamaya ihtiyacı yoktur. 
Fakat doğru bir görüşe, sağlam bir akla ve samimi bir istişareye ihtiyacı vardır. 
İsabetli görüşle milletler yaşar ve krizleri aşarak fitnelerden kurtulur. Önünde ve 
sonunda hüküm Allah'ındır. Yol gösterici ve yardımcı olarak O yeter. Kovulmuş 
şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım: (Onların hevâ ve heveslerine uymayarak 
aralarında yalnız Allah'ın indirdiği ile hükmet ve Allah'ın sana 
indirdiğinin bir kısmından seni vazgeçirmemeleri için onlardan sakın. 
Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah, günahlarının bir kısmını onların başına 
bela etmek ister. İnsanların bir çoğu zaten yoldan çıkmıştır. Yoksa onlar 
cahiliyye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre 
hükümranlığı Allah'dan daha güzel kim vardır?) (5/el-Mâide/49-50)  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 
sünnetiyle faydalandırsın. Bu sözümü söyler; kendim için, sizler için ve tüm 
müslümanlar için her hata ve günah nedeniyle Allah'dan bağışlanma dilerim. Sizler 
de bağışlanma dileyin; çünkü O, çokça bağışlayan ve merhamet sahibidir. 

Allah'a hamdolsun. Veren ve ihsan eden, bağışlayan ve üstün kılan Allah'a 
hamdolsun. O'na hamdeder ve O'na şükrederim. O'na tevbe eder ve sıkıntıların 
giderilmesi için O'ndan bağışlanma dilerim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah 
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, nebimiz ve efendimiz 
Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür. En yüce şeref ve en üstün bir ahlak sahibidir. 
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Allah, O'na, ailesine, ashabına, tabiîne ve onlara iyilikle uyan ve yollarında 
yürüyenlere salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.. 

Bundan sonra... Allah'a hamdolsun ki İslam, başlıbaşına bir kuvvettir. İslam, hak 
dindir. Hakkı bilme ve ayırdetme isteği insanın fıtratında vardır. Aynı şekilde hakkı 
kabul etme ve üstün tutma da insan fıtratında vardır. Şu bilinen bir gerçek ki, Allah'ın 
izniyle bu asırda İslam, dünyanın her tarafında en çok yayılan dindir. Maddi 
aldatıcılığı, müslümanların zayıflığı, basın yayın organlarının eksikliği ve engellerin 
çokluğuna rağmen batı ülkelerinde de bu böyledir.  

Bu devlet (Allah onu korusun) İslami bir kuvvettir. Dinin bir ışık kaynağıdır. 
Kuvvetinin esasları ve hüviyetinin netliği ile açıkça ortadadır. İslam, bu devletin 
hüviyetidir, onunla ilişkinin temel üssü ve ona bağlılığın esasıdır.  

İslam, bu devletin görevlerinden bir görev, uğraşlarından bir uğraş değildir. Bilakis 
ruhudur; hayatı ve gayesidir. Devletin bu hüviyetini görmezden gelmek, çiğnemek ya 
da bu hüviyetini korumasını küçümsemek etkisi, hacmi ve kuvveti ölçüsünce 
görülecek yıkıcı bir saldırıdır. Bu saldırıyı İslam'a, müslümanlara ve İslam ülkelerine 
karşı önyargılı tutumu nedeniyle batı basını üstlenmektedir. İnsan kanıyla ve 
insanlıkla ticaret yapanlar bu krizleri görüş bildirme ve haber verme, bilgilendirme ve 
yorumlama kisvesine bürünerek kötü yolda kullanmaktan çekinmezler. Görüş ve 
hikmet sahipleri bilirler ki akıl metodunda ve hikmet üslubunda ağız dalaşına gerek 
yoktur. Bilakis acele hareket etmeyerek düşünmek gerekir. Aynı şekilde temelinde 
tevazu olup büyüklenme olmayan, istişare olan ve dayatma olmayan, eşitlik olan ve 
ayrımcılık olmayan dünya devletleri ve halkları karşısında sorumluluk hissi olan ve 
küçümseme olmayan bir uluslararası irade oluşturulmalıdır.  

Ey kardeşler! Böyle krizlerde herkes bir takım hedeflere ve arzulara yönelir. Fakat 
kararlı insanlar nerede?. Akıllı insanlar nerede?.. Nefislerin şehvete ve hevâya meyli 
vardır. Göğüslerde, öfke ve intikama sevkeden faktörler vardır. Hayat yollarında 
aksilikler ve zorluklar vardır. Bütün bunlar ancak doğru bir metodla ve iyi bir 
gözetimle aşılır. Önünüzde gelmesi yaklaşan büyük bir münasebet ve değerli bir 
mevsim var.. Bu mevsimde iman ehlinin iman kuvveti ve kulların ibadete kararlılığı 
kendini gösterir. Arzuladıkları şeyleri terkederler ve sabrederler. Bu oruç ve sabır 
ayıdır. Yüce Ramazan ayıdır. İzzet ve keramet ayıdır. Fetih ve zafer ayıdır. O, bir kaç 
gün sonra gelecektir. Peki, insanlar ne durumdalar? Ümmetin hali ne durumda?. 
Nefsi karşısında hezimete uğrayıp birkaç saatlik oruca dayanamayanın cihad 
alanındaki hezimeti daha büyük olur. Küçük meydanda nefsini yenemeyenler büyük 
meydanda ümmetlerine zafer kazandıramazlar. İmanında samimi olan ve ibadeti 
düzgün olan, hükümleri kararlılıkla kabul eden ve dinine kuvvetle sarılandan başkası 
dinin anlamını bilemez ve orucun gerçek manasını anlayamaz.. 

Allah'dan hakkıyla korkun. Nefislerinizi bu ayı karşılamaya hazırlayın. Allah beni ve 
sizleri bu mübarek aya kavuştursun. O ayda inanarak ve karşılığını Allah'dan 
bekleyerek oruç tutmaya ve namaz kılmaya muvaffak kılsın. Şüphesiz O, işiten ve 
karşılık verendir. Sonra peygamberiniz, Allah'ın Rasulü Muhammed'e salât ve 
selamda bulunun. Rabbiniz size bunu emretmiştir. Şöyle buyurur: (Muhakkak ki 
Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na 
salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Mübarek Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır 
Şeyh Suud eş-Şureym 
01.09.1422 hicri 

Allah'a hamdolsun. O, kendisinden önce hiç bir şey olmayan ilk, kendisinden sonra 
hiç bir şey olmayan son, kendisinden üstte hiç bir şey olmayan Zahir ve kendisinden 
öte hiç bir şey olmayan Bâtın'dır. (Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve 
oraya yükseleni bilir.) (34/es-Sebe/2) O'na hamdeder ve O'na şükrederim. O'na 
tevbe eder ve O'ndan bağışlanma dilerim. Şehadet ederim ki; Allah'dan başka ilah 
yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve 
rasulüdür. Kulları arasından seçtiği ve üstün kıldığı dostudur. O, en iyi namaz kılan 
ve oruç tutandır. En iyi hacceden ve en iyi ibadet edendir. Allah'ın salâtı ve selamı 
O'na, temiz ailesine, ashabına ve din gününe kadar onlara iyilikle uyanlara olsun.  

Bundan sonra... Ey insanlar!.. Sizlere ve nefsime takva ile Allah'dan hakkıyla 
korkmayı tavsiye ederim. Çünkü takva ile nefisler şereflenir ve mizan ağırlaşır. 
Dereceler yükselir ve makamlar yücelir. Allah azze ve celle'ye yaklaşılır. Takvaya 
sarılan hüsrana uğramaz. O'nu terkeden ise iflah olmaz. Ey Allah'ın kulları! Kesinlikle 
mutlu son takva sahiplerinin olacaktır. (Ey akıl sahipleri, Allah'dan hakkıyla 
korkun ki kurtuluşa eresiniz.) (5/el-Maide/100) 

Ey insanlar!.. Üstüste gelen belalar karşısında ve değişen durumlar arasında 
insanların birçoğunun haline bakan kimse şunu açıkça farkeder ki müslümanlardan 
çoğu kalbini sabit kılacak etkenlere ihtiyaç duymaktadır. Susuzluğunu giderecek, 
ürününü besleyecek ve kirini-pasını temizleyecek kaynağa ihtiyaç duymaktadır. 
İçinde gelişmeyi barındıran cömert bir misafirin kendisini kucaklamasına ihtiyacı 
vardır. Kuru ve yaş herşeyi yiyen ateşiyle akılları perişan eden, ortalığı bulandıran 
fırtınası ortasında akılların ve anlayışların çaresiz kaldığı olaylar zincirinin gücünü 
zayıflatmasından sonra daha ilk gününde sıkıntılarını, üzüntü ve kederini bir tarafa 
atmak için onun gelmesini özlemle beklemektedir. Bütün bu nedenlerle insanların 
hepsinin oruç ve gece ibadeti ayı, nefsi rahatlık ve rûhi yükseliş ayı, rüku ve secde ayı, 
mescidlerin aydınlanma ayı, zikir ve hamd ayı, huzur ayı Ramazan'ın gelmesine 
ihtiyaçları vardı. Bu ay; nefis muhasebesi yapılması ve vicdanların uyandırılması 
gereken aydır. Şahsi çatışmalardan; midelerin ve ferclerin, akılların ve kalplerin anlık 
lezzetlerinden kurtulma ayıdır. Ve oruç bu alanları daraltmak için farz kılınmıştır. 
Oruç her tevbe etmek isteyen için bir fırsat ve günahından dönmek isteyen için bir 
derstir. (Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı. Umulur ki takvalı davranırsınız.) (2/el-Bakara/183) 

Ey müslümanlar!.. Mübarek Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Kur'an'ın ışıkları hiç 
sönmez. O, ateşi sönmeyen bir lambadır. Öyle ki, yolundan gidenler asla sapmaz. 
Taraftarlarını hezimete uğratmayan üstünlüktür. Kur'an gerçekte, bedendeki ruh 
gibidir. Hidayet için nurdur. Kur'an okumayan ve onunla amel etmeyen -konuşsa ve 
çalışsa da, gitse ve gelse de- canlı değildir. Bilakis o kimse dirilerin ölüsüdür. Kur'an 
ile amel etmeyen, doğruyu bulamaz ve sapar. (Ölü iken (imanla) kendisini 
dirilttiğimiz, insanlar arasında yürümesi için nur verdiğimiz kimse, 
içinden çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi midir?) (6/el-
En'âm/122) 

Kur'ansız insan havasız ve susuz hayat gibidir. Hatta hissinin ve nefsinin iflası 
kaçınılmazdır. Çünkü Kur'an şifa ve ilaçtır. (De ki: "O, iman edenler için bir 
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hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık 
vardır ve o, onlar için bir körlüktür." (Sanki) onlara uzak bir yerden 
seslenilir.) (41/Fussilet/44) 

Ey müslümanlar!.. Şüphesiz ki çoğu insan ile Rabbinin Kitabı arasında gerek 
okumasında, gerekse onunla amel etmesinde bir kopukluk ve saygısızlık vardır. 
"Geçmiş ümmetlerin hastalıkları İslam ümmetine gizlice sızmış" desek abartmış 
olmayız. Allah celle ve alâ'nın şu kavlini okumuyor musunuz? (Onların arasında 
kuruntu dışında Kitabın ne olduğunu bilmeyen ümmiler de vardır. Onlar 
yalnız zan ediyorlar.) (2/el-Bakara/78) Müfessirler şöyle der: Yani Kitab'ın sadece 
okumasını bilirler ve okudukları boğazlarını geçmez. Bunun sebebi kalbin gafleti ve 
ruhun Kur'ân'ı düşünmekten aciz olmasıdır. Hatta bazılarının kalbine kilit 
vurulmuştur. (Eğer o, Allah'dan başkasından gelseydi, elbette içinde 
çelişkili bir çok şey bulurlardı.) (4/en-Nisa/82) Öyleyse hâlâ neden Kur'ân'ı 
gereği gibi düşünmezler?   

Kur'ân'ı yeterince düşünmemenin bir nedeni de Allah'ın nefislerdeki ve ufuklardaki 
sünnetlerini ve her şeyi en güzel bir şekilde yoluna koymasını keşfedememektir. 
Yanlış düşünceleri ve hatalı yorumları kutsamaktan kurtulamamaktır. Bu düşünceler 
ve yorumlar, dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama gibi azgın duyguların beslediği 
pislikler kanalıyla bir çok insana kadar ulaşmıştır. (Allah'ın yanında olan ise 
daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ düşünmez misiniz?) (28/el-Kasas/60) 

İmam Ahmed, Tirmizi ve İbni Mace; Ziyad b. Lebid el-Ensarî radıyallahu anh'dan 
şöyle dediğini rivayet eder: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey zikrederek şöyle 
buyurdu: "İşte bu, ilmin yokolduğu zamandadır." Dedik ki: "Ey Allah'ın 
Rasulü! Biz Kur'ân okurken, çocuklarımıza da okuturken, onlar da çocuklarına 
okuturken ilim nasıl yokolur?" Şöyle buyurdu: "Annen seni kaybetsin ey 
Lebid'in oğlu! Ben seni, sözü en iyi anlayan biri sanırdım. Bu yahudiler ve 
hristiyanlar, ellerinde Tevrat ve İncil olduğu halde ondan bir şeyle 
faydalanıyorlar mı?"  

Müslümanlardan bir çoğunun, Rabbinin Kitabı karşısındaki konumunu görünce 
müslüman büyük bir dehşete kapılır. Karanlık çevrelerini kuşatmış, problemler her 
yönden üzerlerine çökmüş.. Sonra onlar, gelişigüzel davranıyorlar.. Düzenler iflas 
etmiş, ırkçılık çökmüş, küreselleşme zayıflamış.. Ve biz; nasıl olur da nur ellerimiz 
arasındayken, başka milletlerin kervanına katılırız? Rüzgar bizi her yöne savurur da 
hiç bir şeye aldırmayız? 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem altmış üç yıl yaşadı. Yaşlılığın ve hayatın 
çilelerinin insanın saçını-başını ağarttığını çokça duyarız. Bütün bunları birer birer 
yaşayıp da yaşlılığını Rabbinin Kitabı'ndan okuduğu ayetlere, düşünüp anladığı 
manalara dayandıran kimse hakkında ne düşünürsünüz? Tirmizi ve Hakim, Ebu Bekr 
radıyallahu anh'ın  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle sorduğunu rivayet 
eder: "Ey Allah'ın Rasulü! Seni ihtiyarlatan nedir?" Şöyle buyurur: "Beni; "Hud", 
"Vakıa". "Amme yetesaelun", ve "İzeşşemsü kuvvirat" ihtiyarlattı." Bu 
mübarek yönüyle Ramazan; müslümanın, gece namazında Kur'ân'ın hidayetini almak 
üzere gündüzden nefsini hazırlaması için büyük bir fırsat ve yüce bir ihsan sayılır. 
(Gece kalkışı (var ya); o hem daha etkilidir; hem de söyleyişi itibari ile 
daha sağlamdır.) (73/el-Müzzemmil/6) Ayette geçen "nâşietü'lleyl", gece 
saatleridir. Gece saatleri Kur'ân okumak için gündüzden daha uygundur. Çünkü 
gündüz, insanların etrafa yayıldığı ve seslerin birbirine karıştığı bir vakittir. Sanki 
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gündüz tutulan oruç, bir boşaltma ve geceleyin Kur'ân ile gece namazı kılmak, bir 
süslemedir.  

Allah'ın kulları! Mübarek Ramazan ayı ferah ve genişlik ayıdır. Kişi, bu ayda kendini 
gecesini ihya etmeye hazırlar. İhtiyaçları için, ihtiyaçları gideren Allah 
Subhanehu'dan başkasına yönelmemeye hazırlar. Çünkü Allah'dan başka kendisine 
sığınılacak yoktur. O, hükmeder ve O'na hükmedilmez. Gecenin son üçte biri, Allah 
azze ve celle'nin şanına ve azametine layık şekilde dünya semasına indiği ve şöyle 
buyurduğu vakittir: "İsteyen var mı, vereyim. Dua eden var mı, kabul edeyim. 
Bağışlayan var mı, bağışlayayım." Acaba bizden her birimiz duanın kabulü için en 
kuvvetli vakit olan bu yüce vakti değerlendirmeyi düşündü mü? Acaba gecenin son 
üçte birinde insanların hali nasıl? Ne kadar çok halinden şikayetçi olup da bu 
mübarek vakitten gafil olan var... İlacını ve şifasının sırrını anlayamayan ne çok insan 
var!.. İnsanların bir çoğu derin bir uyuşukluk içindedir. Derdini şikayet edebileceği 
birini ya da insanoğullarından istediği birine derdini ve sıkıntısını arzedebilmek için 
fırsatını bulmak üzere yeryüzünün doğusunu ve batısını, güneyini ve kuzeyini 
dolaşmaktan yorulmaz. Fakat sıkıntıları gideren, üzüntüleri kaldıran, darlıkları 
genişleten, her şeyin mülkü elinde olan, her şeyi koruyup kollayan ve kendisi 
korunmaya muhtaç olmayan, dua ettiğinde darda kalanın duasına cevap veren ve 
kötülüğü gideren Allah'a yönelmeyi düşünmez. (Size ne oluyor ki Allah'ın 
azametinden hiç korkmuyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden 
geçirerek O yaratmıştır.) (71/Nuh/13-14)  

İmam Ahmed, Tirmizi ve Nesai; Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Üç kişinin duası reddedilmez: Adaletli 
yöneticinin, iftar edinceye kadar oruçlunun ve mazlumun duası. Allah 
onu Kıyamet günü bulut üzerine kaldırır ve semanın kapılarını açar. 
"İzzetim hakkı için bir zaman sonra da olsa sana yardım edeceğim" 
buyurur."    

Fakat ey Allah'ın kulları burda önemli bir olay var. Allah azze ve celle dua için 
yalvararak ellerini kaldıranlardan çoğu duanın hemen kabul edilmesini bekler. Belki 
de ümitsizliğe kapılır. (Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit 
kesebilir?) (15/el-Hicr/56) Ne var ki duanın kabul edilmesine mani olan bir durum 
olabilir. İnsanın, duasının hemen kabul edilmesini beklemesi, acele etmesi ve 
homurdanması gibi... Bu durum duanın kabul edilmesini engelleyen ana faktörlerden 
biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Muhakkak ki Allah, 
acele etmediği ve "Rabbime dua ettim de kabul etmedi" demediği 
müddetçe sizden birinizin duasını kabul eder." Bu hadisi Buhari ve Müslim 
rivayet eder. Belki de dua içinde günah ya da sıla-i rahmi kesme bulunduğu için veya 
dua, dua edenin kalbinden değil de dudaklarından çıktığı için kabul edilmez. Çünkü 
dil, kalbin tercümanı ve postacısıdır. Kalp; sırların ve düşüncelerin, nefsin gizli 
yönlerinin saklandığı yerdir. Kalp gafil iken yapılan duanın faydası azdır ya da hiç 
yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Allah, 
gafil bir kalpten duayı kabul etmez." Bu hadisi Hakim ve Tirmizi rivayet eder. 
Tirmizi hasen olduğunu belirtir. Kalp, dünya şehvetlerine iltifattan geri durmaz. 
Herkes bilir ki sağa-sola iltifat eden gideceği yere çabucak ulaşamaz. 

Ey müslümanlar! Duanızda Allah'dan korkun. Çünkü dua ibadettir, ibadetin beynidir. 
Çaresizlerin ve güçsüzlerin delici okudur. Ne kadar az veya çok olursa olsun sizden 
biri ihtiyaçlarını küçük görmesin. Çünkü Allah daha çoğuna sahiptir. Allah 
subhanehu şöyle buyurur: (Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, ben de 
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duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine 
yediremeyenler, yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.") 
(40/Ğafir/60) 

Bundan sonra sıkıntı ve darlık içinde olanlara, üzüntü ve keder sahiplerine deriz ki, 
şu örnekten ibret alın ve teselli bulun. Bu şekilde kişinin hayatında duanın etkisi 
kendini gösterir. Kalbi attığı müddetçe duaya ihtiyacı vardır. Çünkü dua, hastalık 
ağırlaştığında ona ilaçtır. Sıcak arttığında onu soğutur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem bir gün mescide girer ve Ensar'dan Ebu Ümame isminde bir sahabiyi görür. 
"Ey Ebu Ümame! Ne oluyor ki seni namaz vaktinin dışında mescidde 
oturur görüyorum?" buyurur. Ebu Ümame "Beni bırakmayan üzüntüler ve borçlar 
ey Allah'ın Rasulü" der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 
"Söylediğinde; Allah'ın üzüntünü gidereceği ve borcunu ödemeni 
sağlayacağı bir sözü sana öğreteyim mi?" Ebu Ümame "Öğret ey Allah'ın 
Rasulü" der. Şöyle buyurur: "Sabahladığında ve akşamladığında "Allah'ım! 
Keder ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana 
sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun bana üstün 
gelmesinden ve insanların zorla bana galip olmasından sana sığınırım" 
de." Ebu Ümame der ki: "Bunu yaptım, Allah üzüntümü giderdi ve borcumu ödetti." 
Bu hadisi Ebu Davud rivayet eder.  

İmam Ahmed ve Tirmizi; Ali radıyallahu anh'dan şunu rivayet eder: "Ali radıyallahu 
anh'a borcundan şikayet eden bir köle gelir. Ali radıyallahu anh ona şöyle der: 
"Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana öğrettiği sözleri sana öğreteyim mi? 
Üzerinde dağ gibi borç da olsa Allah senin onu ödemeni sağlar: "Allah'ım! 
helalinden vererek beni haramına muhtaç etme ve ihsanınla beni 
başkalarından müstağni kıl" de." Tirrmizi bunun hasen bir hadis olduğunu 
belirtir. 

Allah'ım! Keder ve üzüntüden sana sığınırız. Acizlik ve tembellikten sana sığınırız. 
Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırız. Borcun üzerimize üstün gelmesinden ve 
insanların zorla galip olmasından sana sığınırız.  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'ân ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri ondaki ayetler ve 
hikmetli zikir ile faydalandırsın. Söyleyeceğimi söyledim. Şayet doğru ise bu 
Allah'dandır. Eğer hatalı ise bu benden ve şeytandandır. Allah'dan bağışlanma 
dilerim. Muhakkak O, çokça bağışlayandır.  

Salihlerin velisi, günahı bağışlayan ve tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan Allah'a 
hamdolsun. O'ndan başka ilah yoktur ve dönüş O'nadır. Şehadet ederim ki, Allah'dan 
başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun 
kulu ve rasulüdür. Allah, O'na, ailesine,  ashabına ,tabiine ve din gününe kadar onlara 
iyiilikle uyanlara salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.  

Bundan sonra... Ey müslümanlar! Nefisleri açlığa ve susuzluğa tahammül etmeye 
alıştıran değerli bir ayın gölgesine girdiniz. Gözlerinin önünde yemeği görürsün ve 
nefsin onu arzu eder. Elin ona ulaşır fakat onu yiyemezsin. Susuzluk içini yakar. Su 
hemen yanıbaşındadır. Fakat onu içemezsin. Esnemeye başlarsın ve uyku 
gözkapaklarına bastırır. Ramazan gelir, seni namazı için uyandırır. Şüphesiz bunlar 
sabır ve tahammül halkalarıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 
"Oruç sabrın yarısıdır." Bu hadisi Tirmizi rivayet eder.  
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Allah'ın kulları! Ramazan ayı cömertlik ve infak ayıdır. Zengin gönüllerin ve cömert 
ellerin ayıdır. Darda olanlara yardım edilen, sıkıntılı olanlara rahatlık sağlanan bir 
aydır. Müslümanın bunda büyük payı olsun. Beldesindeki ve toplumundaki dulların, 
yetimlerin ve yoksulların gözyaşını dindirmede tereddüt etmesin. Açlıklarını 
bastırmada ve ihtiyaçlarını gidermede cimri davranmasın. Cimrilikten ve eli sıkılıktan 
sakının. Çünkü bunlar, kötülüğü bilinen bir ayıptır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
Rabbine sığındığı bu hasletlerden sakının. Bilakis cömertlik ve kerem Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca ayrılmaz bir parçasıydı. Aynı zamanda 
bu cömertliği Ramazan ayında daha da artardı. Buhari ve Müslim'de şu hadis 
zikredilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir şey istenmedi ki ona "hayır" 
desin."  

Buna ilave olarak bu rahatlık, sadece ihtiyaç sahiplerinin mutluluğu ile sınırlı 
değildir. Himayesi, verenlerin bizzat kendilerine döner. Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurur: "Cimri ile infak edenin örneği; üzerlerinde 
göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar demirden birer zırh bulunan 
iki insanın örneği gibidir. İnfak eden her sadaka vermek istediğinde zırhı 
üzerinde genişler, nihayet o kimsenin parmak uçlarını kaplar ve izlerini 
yok eder. Cimri olan her infak etmek istediğinde zırhı üzerinde büzülür 
ve her bir halka kendi yerini alır. O, onları genişletmek ister de 
genişlemez." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Allah'ın kulları! Hadisin anlamı gayet açıktır. Çünkü, cömert insan sadaka vermeye 
niyet edince göğsü ferahlar ve nefsi huzur bulur. Sevaba özlem duyar ve infakta 
cömert davranır. Bu nedenle demir ona zarar vermez. Bilakis onun genişlettiği kadar 
genişler. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü mücevherler toprağın altında olsa 
bile mücevherdir. Aslanlar demir kafes içinde olsalar da aslandır. Şüphesiz cimri de 
sadaka vermeyi kalbinden geçirince nefsi cimrilik eder ve göğsü daralır. Elleri 
sıkılaşır ve kendisini, sanki ömründen ve kalbinden birşey veriyor gibi hisseder. 
Böylece dar bir çerçevede yaşar ve sadece kendisini görür. Sağındaki ve solundaki 
ihtiyaç sahiplerini önemsemez. Bunun gibiler zincirleri ve bağları eline ve boynuna 
bağlamıştır. (De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip 
olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz." 
Zaten insan çok cimridir.) (17/el-İsrâ/100) Temiz sadakadan, şeytana daha ağır 
gelen ve tuzağını bozan, vesvesesini defeden bir şey daha yoktur. (Şeytan sizi 
fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise size kendi 
katından bir mağfiret ve bir bolluk vadeder. Allah, ihsanı bol olandır. 
Hakkıyla bilendir.) (2/el-Bakara/268) 

Allah'ım! İbrahim ve İbrahim ailesine salât eylediğin gibi Muhammed ve Muhammed 
ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 
İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in 
ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 
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Ramazan Cömertlik ve Kerem Ayıdır 
Şeyh Hüseyn Âlu'ş Şeyh 
01.09.1422 hicri 

Ramazan ayını daha çok fazilet ve ikram ile ayrıcalıklı kılan Allah'a hamdolsun. O'na 
hamdeder ve her şeyi kuşatan ihsanı için O'na şükrederim. Şehadet ederim ki, 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Mükemmellikte tek olan 
ilahtır. Şirkten, şüphelerden ve vehimlerden arınmış bir şehadetle buna şehadet 
ederim. Bu şehadetle cehennemden kurtulmayı ve selamet yurdunu kazanmayı 
dilerim. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. O, en iyi namaz 
kılan ve oruç tutan, en takvalı bir şekilde gece kalkan ve teheccüd kılandır. Allah O'na, 
ailesine, karanlığı aydınlatan ışıklar ve insanlara yol gösteren hidayet önderleri olan 
sahabilerine salât ve selam eylesin.  

Bundan sonra... Ey müslümanlar!... Allah azze ve celle'den hakkıyla korkun. Çünkü 
Allah'dan hakkıyla korkmak hayırların toplandığı yerdir. Bereketlere ulaşmanın 
sebebi, sıkıntılardan ve belalardan kurtulmanın yoludur.   

Ey müslümanlar!.. Büyük hayırlar ve çokça bereketler taşıyan değerli bir aya ve yüce 
bir mevsime girdiniz. Bu ayda iyiliklerin değeri kat kat artar ve kötülükler bağışlanır, 
engeller kaldırılır... Bu ay, en yüksek sıfatlarla ve en temiz derecelerle ayrıcalıklı 
kılınmıştır.  

İslam kardeşleri!.. Bu ayın gelişi büyük bir nimettir. Bu aya erişmek büyük bir 
ihsandır. Şükretmeyi gerektirir. Cenneti kazanmaya ve cehennemden kurtulmaya 
sebep olacak ibadetlerle bu büyük fırsatı değerlendirmek gerekir. Allah celle ve alâ 
şöyle buyurur. (Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi 
size de farz kılındı. Umulur ki takvalı davranırsınız.) (2/el-Bakara/183)  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Oruç ve Kur'ân, Kıyamet 
günü kula şefaat ederler. Oruç der ki:"Ey Rabbim! Onu yiyeceğinden ve 
şehvetinden alıkoydum. Beni ona şefaatçi kıl." Kur'ân der ki: "Onu gece 
uyumaktan alıkoydum. Beni ona şefaatçi kıl." Ve şefaat ederler." Bu hadisi 
İmam Ahmed ve Taberani el-Kebir'de rivayet eder. Ravileri sikadır. 

Ey mü'minler!.. Ramazan; rahmet, affetme ve bağışlama ayıdır. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ramazan ayı gelince semanın kapıları açılır. 
(Bir rivayette "cennet kapıları", bir başka rivayette "rahmet kapıları" 
şeklindedir.) Cehennem kapıları kapatılır. Şeytanlar zincire vurulur." Bu 
hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu 
rivayet eder: "İnanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek Kadir gecesinde 
ibadete kalkanın geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve karşılığını 
Allah'dan bekleyerek Ramazan orucunu tutanın geçmiş günahları 
bağışlanır." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Ramazan; bozulanların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması için durumumuzu 
gözden geçirdiğimiz ve olayları düşündüğümüz bir fırsat olsun. Bu ay, parlak bir 
geleceğe doğru iyi bir çıkış olsun. Daha iyi durumlara, daha doğru sözlere ve 
davranışlara doğru bir dönüş noktası olsun.  
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İslam ümmeti!.. Günlerin dönmesinde bir ibret vardır. Vakitlerin geçip  gitmesinde 
bir uyarı vardır. Tarihin sayfalarını okumak en büyük hatırlatmadır. Ramazanın bize 
uğramasıyla şanlı hatıralar bizi; Bedir savaşındaki zaferi, Mekke'nin fethini, 
başarıları, zaferleri ve üstünlükleri hatırlamaya götürür. Evet, Ramazan bizlere 
müslümanların zaferlerini ve mü'minlerin kahramanlıklarını hatırlatır. Yermuk 
Savaşı'nı, Kâdisiyye'yi unutmuş değiliz. Ümmet bilsin ki o seçkin insanlar İslam'ın 
hükmüne sarılıp anlaşmazlıkların çözümünde ona başvurdukları için, Alemlerin 
Rabbi'ne karşı samimi bir tevhidle ve dini ile gurur duyarak bu üstünlük ve başarıyı 
gerçekleştirdiler, saadet ve zafer elde ettiler.  

Ümmet bugün, çeşitli musibetler ve sayılamayacak sıkıntılar, zillet, zayıflık ve yenilgi 
yaşarken yakinen şunu bilmelidir ki, samimi bir şekilde Allah subhanehu ve Teâlâ'ya 
dönmekten ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna gerçek bir bağlılıktan 
başka içinde bulunduğu durumdan kurtuluş yoktur. İşte bu ıslahın kuralıdır. İzzet ve 
felahın aslıdır. Başarı ve kurtuluşun esasıdır. Bu ümmetin sonu ancak başının ıslah 
olduğu şeyle ıslah olacaktır. 

İman kardeşleri!.. Ramazan ayı, cömertlik ve kerem ayıdır. Hoşgörü ve eli açıklık 
ayıdır. İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilir: "Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem, hayırda insanların en cömerdi idi. Ramazanda Cebrail ile 
buluştuğunda en cömert halinde olurdu. Cebrail aleyhisselam Ramazan bitinceye 
kadar her gece O'nunla buluşurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem O'na Kur'ân'ı 
takdim ederdi. Cebrail aleyhisselam O'nunla buluştuğu zaman süratle esen rüzgardan 
daha hızlı hayra koşardı." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Allah'ın kulları! Cömertlik, çok çeşitlidir ve çok şekli vardır. Herkes, gücü yettiğince 
cömertlik yapar. Allah'ın kullarına cömert davranana Allah da ihsanı ve bağışı ile 
cömert davranır. Cömertliğin en belirgin özelliklerinden ve en seçkin cömertlik 
çeşitlerinden biri de insanlara iyilikte bulunmaktır. Aç olanı doyurmak, ihtiyaç 
sahibinin ihtiyacını gidermek, muhtaç olana yardım etmek gibi her türlü yolla onlara 
fayda sağlamaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim bir 
oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun ecrinden hiç bir şey eksilmeden onun 
ecrinin benzeri ona da olur." Bu hadisi Tirmizi ve İbni Mace rivayet eder.  

Salihlerden birinin canı oruçluyken bir yemek çeker. İftar öncesi bu yemeği önüne 
koyarlar. Bu sırada bir dilencinin şöyle dediğini duyar: "Zengin ve sözünde durana 
(Allah'a) ödünç verecek kim var?" Şöyle der: "Hasenâttan yoksun kulu." Ayağa kalkar, 
tabağı alarak ona götürür ve aç olarak geceler. Allah azze ve celle şöyle buyurur: 
(Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih 
ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa 
erenlerdir.) (59/el-Haşr/9) 

Ey mü'minler kaynağı olmayan fakirler ve sığınacak yeri olmayan insanlar var. Bir 
çoğu zor günler yaşıyor. Diğerleri cinayet, sürgün, yıkım ve bozgunculuk gibi çeşitli 
acılar çekiyor... Yüce Allah'dan başka güç ve kuvvet yoktur!. 

Ey rahmet ve ihsan; sevgi, cömertlik ve şefkat peygamberi olan Muhammed'in 
ümmeti! Kardeşlerinizi unutmayın ve onların halini hatırlayın. Gücünüz yettiğince 
para ve gıda, elbise ve ilaç yardımında bulunun. Allah celle ve alâ şöyle buyurur: (Siz 
hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık 
verenlerin en hayırlısıdır.) (34/Sebe/39) 
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Ramazan'da dünyanın her köşesindeki mazlum müslüman kardeşlerinizi hatırlayın. 
Onlar için ayrıca dua edin ve Mevlâ celle ve alâ'ya el açıp yakarın. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Üç kişinin duası reddedilmez..." 
"İftar edinceye kadar oruçlu kimse"yi de bunlar arasında zikreder. Hafız İbni Hacer, 
bu hadisin hasen olduğunu söyler. 

Akide kardeşleri!.. Allah'a hamdolsun ki, Harameyn ülkesi; İslam şeriatının ve değerli 
ilkelerinin uygulanması ile yüce nimetler içerisinde yaşamaktadır. Vatandaşları 
arasında yaşanan dayanışma ile yöneten ve yönetilenlerin birlikte gerçekleştirmeye 
çalıştığı sevgi ve muhabbet ortamında bu ilkenin içiçe yaşadığı şeylerden biri de her 
tarafına yayılmış olan hayır kurumları ve cemiyetleridir. Bu kurumlar, sizlerin 
desteğine ve yardımına muhtaçtır. Özellikle bu cömertlik ve ihsan ayında desteğinizin 
ve yardımınızın artmasını beklemektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurur: "Sadaka maldan birşey eksiltmez." Bu hadisi, Müslim rivayet eder. 
Yine şöyle buyurur: "Yarım hurma ile de olsa cehennemden sakının!" Bu 
hadisi de, Buhari ve Müslim rivayet eder. 

Muhterem müslümanlar!. Orucunuz, her zaman kendisiyle günahlardan ve 
masiyetlerden korunduğunuz bir kalkan olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurur: "Oruç, koruyucu bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu 
gün çirkin söz söylemesin ve bağırmasın. Biri ona söverse ya da onunla 
kavga ederse "Ben oruçlu bir kimseyim" desin." 

Nefse hakim olmak ve onu güzelleştirmek, âzâları korumak ve himaye etmek orucun 
amaçlarındandır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Boş sözü, 
boş sözle amel etmeyi ve cahilliği bırakmayanın yemesini ve içmesini 
terketmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur." 

Ey müslümanlar! Kur'an okuyarak, müslümanın kalbi ve bedeni gizli ve görünür 
şekilde güzelleşir. Dünya ve ahirette değeri ve şerefi artar. Kur'an okumak günler ve 
aylarca, asırlar boyu yok olmayacak kârlı bir alışveriştir. Bu ayda Kur'an okumanın 
fazileti artar ve değeri yükselir. Zühri rahimehullah şöyle der: "Ramazan girince 
ancak Kur'an okunur ve yemek yedirilir." Geçmiş alimlerden bazıları, Ramazan 
gecelerinde, üç gecede bir Kur'an'ı hatmederdi. Bazıları da her yedi gecede bir 
hatmederdi.  

Kur'an okumanın en büyük hedeflerinden biri de onu gereği gibi düşünüp 
akletmektir. Mânâlarını, sırlarını ve hükümlerini anlamaktır. (Sana bu mübarek 
Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.) 
(38/Sâd/29) 

İslam kardeşleri!. Bütün bu amaçların özü ve esası Kur'an'ın emirleri ile amel 
etmektir. İçerisindeki değerli yönlendirmelerin ve şifa veren hatırlatmaların hepsini 
yerine getirmektir. Rabbimizin Kitabı'na ve nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in sünnetine tam anlamıyla yönelmekten başka cezadan kurtuluş yoktur. Nefse 
rahatlık, ayaklar için sabitlik, gücün artması ve üstünlük yoktur. (Şüphesiz bu 
Kur'an en doğru yola iletir.) (17/el-İsrâ/9) 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek kılsın... 

İslam kardeşleri!.. Ramazan ayı, hayırları elde etmek için yüce bir mevsimdir. 
ganimetleri ve bereketleri değerlendirmek için iyi bir fırsattır. Ramazan'ın çeşitli 
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hayırlarından biri de bu ayın ibadet ayı olmasıdır. Her şeyi bilen ve gerçek hükümdar 
olan Allah'a yakınlaşma vakti olmasıdır. Buhari ve Müslim'de, Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Ramazan ayında kim inanarak ve 
karşılığını Allah'dan bekleyerek ibadete kalkarsa geçmiş günahları 
bağışlanır." 

Nebilerin ve rasullerin efendisini, ümmetin peygamberini örnek alarak, 
müslümanların cemaatleriyle teravih namazı kılmayı terketmeyin. İmamla birlikte, 
imam ayrılana kadar namaza kalkana o geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş sevabı 
yazılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sahih olarak rivayet edilmiştir. 

Sonra bilin ki, amellerin en üstünlerinden ve en temizlerinden bir de peygamberimiz 
Muhammed'e salât ve selamda bulunmaktır... 
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Ramazan'da Kazanan ve Kaybeden 
Şeyh Abdulmuhsin el-Kâsım 
08.09.1422 hicri 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine ve ashabına salât 
ve çokça selam eylesin.  

Bundan sonra... Takva ile Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları! Çünkü takva, 
iyilerin azığı ve hayırlı insanların sermayesidir. Ey müslümanlar!.. Müslümanlara, 
özel bir şerefi ve değeri olan yüce bir ay gelmiş bulunmaktadır. Allah bu ayda 
Kitabı'nı indirmiş ve bu ayda oruç tutulmasını farz kılmıştır. Bu ay, gece namazı 
kılma ve Kur'an okuma ayıdır. Affedilme zamanıdır. Sadaka ve ihsan mevsimidir. Bu 
ayda hayırlar ardarda gelir ve bereket her yeri kaplar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurur: "Size Ramazan geldi. O, mübarek bir aydır. Allah, onda oruç 
tutmanızı farz kıldı. Onda semanın kapıları açılır, cehennem kapıları 
kapanır ve azgın şeytanlar zincire vurulur. Onda bin aydan daha hayırlı 
bir gece vardır. Kim o gecenin hayrından mahrum olursa gerçekten 
mahrum olmuştur." Bu hadisi, Nesai rivayet eder.  

Ayların en şereflisini ve Allah katında en değerlisini; Allah Teâlâ, kullarının ibadet ve 
itaat çeşitleriyle yarıştıkları bir meydan kılmıştır. Ramazan ayı nefislerin 
arındırılması, bağları sarsan ve kişiliği zayıflatan kinlerden ve garezlerden 
temizlenilmesi için bir fırsattır. Günahlarla Ramazan'ı karşılayan anne-babasına 
kötülük eden, akrabaları ile bağını kesen, kardeşlerini terkeden, sözlerinde gıybet 
(dedikodu) ve nemime (laf taşıma) olan Ramazan'dan nasıl faydalansın? Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim boş sözü ve boş sözle amel 
etmeyi bırakmazsa onun yemesini ve içmesini terketmesine Allah'ın 
ihtiyacı yoktur." Bu hadisi Buhari rivayet eder.  

Orucun en kolay yönü yemeyi-içmeyi terketmektir. Geçmiş alimler, oruç 
tuttuklarında camilerde otururlardı ve "orucumuzu koruyoruz ve kimsenin gıybetini 
yapmıyoruz" derlerdi. Bu ayda Rablerine ibadette ciddi olanlar, Allah'ın evlerinde 
cemaatle namaz kılmak için kolları sıvarlar. İmamla bilikte gece namazı kılarlar. 
Anlamını bilerek Kur'an okurlar. Komşulardan ve akrabalardan ihtiyaç sahibi 
olanlara az da olsa sadaka verirler. Oruçluları iftar ettirirler. Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurur: "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun ecrinden 
bir şey eksilmeden ona da oruçlunun ecrinin aynısı vardır." Bu hadisi 
Tirmizi rivayet eder.  

Allah'ın evlerinden bir evde (camide) itikafa girerler. İtikaf, Ramazan'ın son on günü 
daha faziletlidir. Umre yaparlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 
"Ramazan'da yapılan bir umre hacca denktir." Bu hadisi, Buhari ve Müslim 
rivayet eder. Bir rivayette de "benimle birlikte hac yapmaya denktir" buyrulur.  

Zikir, dua ve istiğfarı çokça yaparlar. Bu, iftar esnasında daha faziletlidir. Oruçlu için 
iftar anında reddedilmeyecek bir dua vardır. Gecenin son üçte birinde Rabbimiz 
dünya semasına inerek "kim bana dua eder, duasını kabul edeyim" buyurur. Anne-
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babaya daha çok iyilikte bulunurlar. Onlara yakın olup sevgi gösterirler. Eşlerine ve 
ailelerine doğru yönlendirmeler, iyi sözler ve güzel muamele ile ihsanda bulunurlar. 
Akrabaları ziyaret eder, onlardan muhtaç olanlara tasadduk ederler. Komşularını 
gözetir, onları ziyaret eder ve hallerini sorarlar. Fakirlere ve miskinlere, dullara ve 
yetimlere yardım elini uzatırlar. Bu, hayır ayında salihlerin sürekli yaptıkları bir 
alışkanlıktır.   

İnsanın kendi nefsini ıslah etmesinden sonra yapacağı amellerin en faziletlilerinden 
biri de Allah'a davet etmesidir. İnsanların hidayeti için uğraşmalı, ahlaklarından ve 
davranışlarından bozuk olanları düzeltmeye çalışmalıdır. (Allah'a davet eden, 
salih amel işleyen ve "Şüphesiz ben müslümanlardanım" diyen kimseden 
daha güzel sözlü kim olabilir?) (41/Fussilet/33) 

Davet alanı geniş bir alandır. Samimi bir nasihattir, doğru bir sözdür, ilim ve amel, 
takva ve ahlak açısından iyi bir örnekliktir. "Kim bir hidayete çağırırsa, 
kendisine tabi olanların ecirlerinden hiçbir şey eksilmeden onların 
ecrinin bir benzeri de o kişiye verilir." Bu hadisi Müslim rivayet eder. Doğruluk 
ve hidayet basamaklarında yükselmek için samimiyetle gayret göster. Ramazan'ı, 
malını haramdan temizleyerek karşıla. Haram mal, dünyada ve ceza gününde 
(ahirette) belalara sebep olur. Haram mal ile birlikte dua kabul edilmez ve sema 
kapıları açılmaz. Elini çabuk tut! Kendine bak, evini kontrol et ve her haram maldan 
temizle ki Allah'ın önünde huşulu bir kalp ile dur ve duan işitilsin.  

Seher rüzgarlarında ve tevbe edenlerin inlemeleri arasında bazı mahrum kişiler 
haramlara koşuştururlar. Ramazan'ı günah mevsimi edinirler. Gözlerini haramlara 
dikerler ve kulaklarını müziklere açarlar. Uydu yayınlarını seyrederler. Çarşılarda ve 
dükkanlarda müslümanların ayıplarını araştırırlar. Onların arasında boş toplantıları 
ve zararlı ziyaretleri sevenler vardır. Vakitlerini oyun ve eğlence ile, komedi ve 
kahkaha ile geçirirler. Zamanın kıymetini ve Ramazan'ın şerefini bilmezler. 
Nefislerine mutsuzluk getirir ve ruhlarına cefa tattırırlar. Bilmezler mi ki ibadetten 
başka bir şeyde lezzet yoktur ve haramla faydalanılan her şey sonuçta ziyana ve 
pişmanlığa yol açar. (Kim de zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için 
dar bir geçim vardır.) (20/Tâ-Hâ/124) 

Ey müslümanlar! Ümitsizlik ve çaresizliğe kapılmak iblisin silahıdır. Şeytan bu silahı 
günahkarın günahında devam etmesi için kullanır. Kul ne kadar günah ve kötü amel 
işlerse de İslam'da Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yoktur. Tevbe, kendinden 
öncekileri yokeder, pişmanlık kendinden önce yapılanları siler. Kim bir günahı 
işlemeye devam ediyorsa bilsin ki Ramazan tevbe ve pişmanlık mevsimidir. Şeytanlar 
bağlanmıştır ve nefsin direnci kırılmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De ki: "Ey 
nefisleri aleyhine ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit 
kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar.") (39/ez-Zümer/53)   

Allah azze ve celle kudsi bir hadiste şöyle buyurur: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua 
edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben 
seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar 
bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni 
affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir 
şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle 
karşılarım." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder. 
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Bağışlanmaya yol açan en büyük faktörlerden biri de kul bir günah işlediği zaman 
bağışlanmasını Rabbinden başkasından beklememelidir. Lokman aleyhisselam 
oğluna şöyle der: "Ey oğlum! Dilini "Allah'ım beni bağışla" demeye alıştır. Çünkü 
Allah'ın isteyenin duasını reddetmediği bazı vakitler vardır."   

Tevbenin kabul edilmesinin alametlerinden biri de geçmiş günahlara ağlamaktır. 
Günaha düşmekten korkmak, kötü arkadaşları terketmek ve iyi insanlarla birlikte 
olmaktır. Bu ayda, Allah'ın affını isteyerek tevbe eden insanlar vardır. Onlardan biri 
ol! Ramazan'ın, tevbe ve pişmanlığın başlangıcı olması ne güzel! Ramazan'da Allah'a 
dönen ne çok insan var! Hatalarından dolayı pişmanlık duyan ve günahlarının 
bağışlanmasını dileyen ne çok insan var!  

Ey müslüman kadın!.. Bu mübarek ayda ışık kaynağı ve hidayet meşalesi ol! 
Faziletleri muhafaza et ve rezillikleri terket. Dinin ile gurur duy ve şerefinle övün. 
İffetini koru. Bozuk düşüncelere ve çirkin sözlere kulak verme!.. Örtüyü ve hayayı bir 
kenara atmaya ya da kadınlık özelliklerini ve utanma  duygusunu atan facir ve kafir 
kadınları taklit etmeye çağıranları dinleme! Bu değerli günlerde şeytanın tuzağı 
olmaktan, açılıp-saçılmaktan sakın! Kötü arkadaşlardan uzaklaş. Kadının yeri evidir. 
Allah'ın en hoşlanmadığı mekanlar çarşılardır. Allah Teâlâ'nın azap ile yakalayıverişi 
çok çetindir. Kadının üzerinden örtüsü kaldırılırsa onu rezil eder. Din süsü ile süslen 
ve örtü güzelliği ile güzelleş. Ömür kısadır. Yeniden diriliş de insan için zor bir 
olaydır.   

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. (O Ramazan ayı ki Kur'an onda 
indirilmiştir. (O Kur'an) insanları hidayete erdirmek, doğru yolu ve hak 
ile batılı ayırdeden hükümleri açıklamak üzere indirilmiştir. Sizden her 
kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Kim de hastalanır veya yolculukta 
olursa, o günler sayısınca diğer günlerde (tutsun). Allah size kolaylık 
diler, güçlük istemez. Ta ki böylelikle o sayılı günleri tamamlayasınız, sizi 
hidayete erdirdiğine karşılık Allah'ı yüceltesiniz ve ta ki şükredesiniz.) 
(2/el-Bakara/185)  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin.  

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur, şânı yücedir. Şehadet ederim ki; efendimiz ve peygamberimiz Muhammed 
O'nun kulu ve rasulüdür. Allah; O'na, ailesine ve ashabına salât ve selam eylesin.  

Bundan sonra ey müslümanlar!.. Sevinçleri ve hüzünleri ile dünya sona erecek. 
Uzunuyla ve kısasıyla ömürler tükenecek. İnsanlar, sen de aralarında olduğun halde 
Rablerine dönecek. Ramazan'ı dört gözle beklerken eceli gelen ne çok insan var! 
Ramazan'da çokça salih amel işle! Uzun bir aradan ve ayrılıktan sonra Ramazan sana 
yine geldi. Ramazan'da Allah ile parlak bir sayfa aç. Unuttuğun ve Allah'ın aleyhine 
kaydettiği geçmişine bir perde çek. Her türlü günahtan, kusurdan ve hatadan tevbe 
ederek merhamet sahibi ve tevbeleri kabul eden Allah'a dön.  

Hayır mevsimlerini, salih amelle ve geçmiş günahlardan tevbe ile değerlendirmek, 
Allah'ın ibadet edenlere geçmişteki eksik amellerini telafi ettirmek ve kişinin işlediği 
hataların cezasını bağışlatmak için verdiği bir fırsattır.  
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Sonra bilin ki, Allah sizlere peygamberine salat ve selam da bulunmanızı emretmiştir. 
Şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. 
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.)(33/el-Ahzâb/56) 
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Ömür Fırsatını Değerlendirin 
Şeyh Salâh el-Budeyr 
15.09.1422 hicri 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine ve ashabına salât 
ve çokça selam eylesin.  

(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar 
olarak can verin.)(3/Âl-i Imran/102) 

(Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve 
ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. 
Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve 
akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir.) (4/en-Nisâ/1) 

(Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah 
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Rasulü'ne 
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 

Bundan sonra... Ey müslümanlar! Sizler hiç bir aya benzemeyen yüce ve değerli bir 
ayda bulunuyorsunuz ki, o vakitlerin en şereflisidir. Faziletleri sayılamaz ve iyi 
yönleri kuşatılamaz. Değerlendirebilen için kazançları bol olan bir mevsimdir. O ayda 
aşırılık yapan ve günah işleyenler içinse bir felakettir.  

"Bir ay ki, bin aydan daha üstün tutulan bir gece ile üstün gelen diğer aylara" 

"Müjdeler olsun; o ayda orucu sahih olan ve sabah-akşam her şeyi kontrol eden 
(Allah)'a dua eden kula" 

"Kendini ilahına vererek gecesinde kalkıp zikrini tamamlayana" 

Ey müslümanlar!.. Ramazan'ın başı geçti, yarısı bitti. İlk yarısı tamamlandı. Rüzgar 
gibi gelip geçen fırsatı değerlendirin ve kapı kapanmadan içeri girin. 

Mümkün olduğunca bu ayın vakitlerini değerlendirmekte acele edin. Sizlere imkan 
verdiği için Allah'a şükredin. Gitmeden önce ibadet etmeye gayret edin. Bitmeden 
önce tevbe etmekte acele edin. Saatleri geçiyor, vakitleri ve güzellikleri tükeniyor. 
Misafir ayrılmak üzere... Oruç ayı gidiyor... Kalanında iyi davranın ki kaçırdığınız 
bağışlansın. Kalanında da kötü davranırsanız kaçırdığınızdan ve kalanından 
sorulursunuz.  

Ey müslümanlar!.. Bir ay yarılandı ve yarıyı geçti. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan, 
ayağının kaymasından korkan ve Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendiren kurtulur. 
Gafil ve asi olan ise, zillet ve hastalık, keder ve pişmanlık arasında mutsuz olur. Karşı 
gelenlerin başına afetler geldiği gün ihmalkarların kalpleri durduğu gün, günahkarlar 
yanaklarında gözyaşlarıyla haşredildiği gün, asi gafile yazıklar olsun!.. Yüce Rabbimiz 
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kudsi hadiste şöyle buyurur: "Ey kullarım! Muhakkak bunlar sizin 
amelleriniz; onları sizin için sayarım ve karşılığını veririm. Kim bir hayır 
bulursa Allah'a hamdetsin. Kim de bundan başka birşey bulursa ancak 
kendi nefsini ayıplasın." Bu hadisi Müslim rivayet eder.  

Ey müslümanlar.. Geçen Ramazan'da bizimle olanlar nerede? Ölüm afeti ömürlerini 
tüketip onları oruçtan yoksun bırakmadı mı? Kefene sarıp kokulandırmadı mı? 
Onlardan her birini mezara dizmedi mi? Ecel çarklarını onların aleyhine çevirmedi 
mi? Toprak yüzlerini tırmalayıp kazımadı mı? Sonra  bizimle beraber ayın başında 
oruç tutanlar nerede? Sevap bekleyerek  ayın başında kalktılar. Sonra lezzetleri yıkan, 
şehvetleri kesen ve insanları ayıran ölüm onlara geldi. Lüks saraylardan kabrin 
karnına, yumuşak döşeklerden toprağın sertliğine nakledildiler.  

Allah'ın kulları! Biz de onların peşindeyiz. Onların başına gelen gibi kaderin 
cilvelerine hazırlanın. Hiç bir beşerin kurtulamadığı ölümün acısını hatırlayın. 
Ölümden bir kimse kurtulsaydı beşerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem kurtulurdu. Fakat Allah şöyle buyurur: (Senden önce hiçbir beşere 
ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis 
ölümü tadıcıdır. Biz, imtihan olmak üzere sizi şer ve hayırla deneriz. 
Sonunda bize döndürüleceksiniz.) (21/el-Enbiya/34-35)  

Ey müslümanlar!.. Kendisini ölümün talep edip de alamadığı kim var? Kim kalesine 
sığındı da ölüm onu çıkaramadı? Arzuları peşinde koşan ve ölümün kendisini çaresiz 
bırakmadığı kim var? Kim uzun yaşamayı ümit etti de ölüm ona mani olmadı? Hangi 
saf yaşamı ölüm bulandırmadı? Hangi dal gövdesinin üzerinde yükseldi de ölüm onu 
kırmadı? Babaları ve dedeleri aldı, kadınları dul, çocukları yetim bıraktı. İsteyenle 
istenilen arasına girdi. Allah'ın kulları!.. Sizi ölüme karşı koruyacak bir engel yok. Can 
boğaza dayanıp pişman olmadan önce tevbe edin. (De ki: "Sizin kendisinden 
kaçıp durduğunuz ölüm elbette karşınıza çıkacaktır.) (62/el-Cum'a/8) 

Ey müslümanlar! Ramazan günleri zamanın baş tacıdır. Onda merhamet edilen 
rahmete uğramıştır. Onun hayrından mahrum bırakılan gerçekten mahrumdur. Onda 
ahiret için hazırlık yapmayan azarlanmayı haketmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem minbere çıkar. Şöyle buyurur: "Amin, amin" Denilir ki "Ey Allah'ın Rasulü! 
Minbere çıktın ve "amin, amin" dedin" Buyurdu ki: "Cibril aleyhisselam bana 
geldi ve "Ramazan'a ulaşıp da bağışlanmayan ve cehenneme gireni Allah 
(rahmetinden) uzaklaştırsın! "Amin" de!" dedi. Ben de "amin" dedim." 
Bu hadisi İbni Huzeyfe ve İbni Hibban rivayet eder. 

Ey bu Ramazan'da ihmalkar davrananlar! Gelecek Ramazan'a kadar yaşayacağınıza 
garantiniz var mı? Bu ayın hakkını verin. Gizli ve açık hallerinizde Allah'dan hakkıyla 
korkun. Bilin ki üzerinizde; ömrünüz boyunca size eşlik eden iki melek vardır. Bütün 
amellerinizi yazarlar. Sırlarınızın gizli kalmayacağı bu meleklerin yanında günah 
perdelerini açmayın. 

Ey müslümanlar! Ramazan günlerini yüceltmek ve korumak, onlara değer vermek ve 
küçük görmemek gerekir. Kendinizi; boş sözden ve bakıştan menettiniz mi? 
Azalarınızı eğlenceden ve arsızlıktan alıkoydunuz mu? Yolculuğa uygun azık 
hazırladınız mı? Yoksa siz de bu ayda gazaba uğrayanlardan, hatalar ve yanlışlıklar 
yapıp dünyaya kapılanlardan mısınız? Sanki o dünya için yaratılmıştır. Heva yoluna 
koyulur ve onu helak eder. 
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Zararlı işlerin size daha sevimli olmasından sakının. Bu ayda gözler korunsun ve dil, 
muhafaza edilsin. Bu, her zaman vaciptir. Ramazan ayında daha çok vaciptir. 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim boş sözü ve boş sözle 
amel etmeyi bırakmazsa onun yemesini ve içmesini terketmesine Allah'ın 
ihtiyacı yoktur." Bu hadisi Buhari rivayet eder. Yine, Allah Rasulü sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurur: "Nice oruçlunun orucundan nasibi açlık ve 
susuzluktur." Bu hadisi İbni Huzeyme rivayet eder. 

Cabir b. Abdullah el-Ensari radıyallahu anh şöyle der: "Oruç tuttuğunda kulağın, 
gözün ve dilin de yalandan ve haramlardan geri dursun. Komşuya eziyet etmeyi bırak. 
Üzerinde bir ağırbaşlılık ve sükunet olsun. Oruç tuttuğun gün ile oruç tutmadığın gün 
aynı olmasın. 

Ey Allah'ın kulu! Sen otururken insanlar çalıştı. Sen uzak dururken insanlar ibadetle 
Allah'a yaklaştı. Sen uyurken onlar namaza kalktı. Sen düşünmezken onlar hatırladı. 
İnsanlar ibadete kalksa sen aralarında görülmezsin. Salihler sayılsa sen onlarla 
sayılmazsın. Namaz yok, dua yok, tevbe yok, samimiyet yok; değersiz bir karşılıkla 
kurtuluşu beklersin.  

Salihler Ramazan gecelerini sevinçle karşıladılar. Uyku ile aralarına Allah korkusu 
girdi. Uykuyu gözlerinden çıkardılar. Onların gözleri Allah korkusuyla yaşla dolar. 
Kalpleri O'nun korkusuyla yumuşar. İnsanlar uyurken onlar gece karanlığında Allah'a 
ibadet ederler. Onlar iyi insanlardır. Ne günahkardırlar ne de fasıklar...  

Ey gecesini Allah'a isyanla değerli Ramazan gecelerini haramlarla, değersiz ve 
faydasız şeylerle geçiren! Ne kadar da yazık! Sen rahmetten kovulup uzaklaştırılırken 
ve mahrum bırakılırken iman ve yakin ehlinin, tevbe edenlerin ve istiğfarda 
bulunanların gece saatlerinde Allah'a yakınlık ve Allah rızasını elde ettiğini görürsün. 
Gitmekte olan Ramazan'ı idrak et. Oyun ve eğlenceyi bir kenara bırak. Salihler 
kervanına katıl. Farz ve nafile ibadetlerle kulluk menzilelerinde dolaş. Yaşamı Allah'a 
ibadetle dolu kıl. Kalan günlerde teravih ve gece namazına mutlaka kalk. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim Ramazan'da inanarak ve 
karşılığını Allah'dan bekleyerek  (gece namaza) kalkarsa geçmiş 
günahları bağışlanır. Kim Kadir gecesi inanarak ve karşılığını Allah'dan 
bekleyerek kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır." Bu hadisi Buhari ve 
Müslim rivayet eder. Ve Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Bir kişi, imam ayrılana 
kadar onunla birlikte namaz kılarsa ona gece namazı (sevabı) yazılır." Bu 
hadisi Ebu Davud ve diğerleri rivayet eder.  

Ey müslümanlar! Ramazan ayı Kur'an okuma ayıdır. Kur'an'ın lafızlarını inceleyerek 
ayetlerini düşünmek gerekir. Hafızlara ve Kur'an okuyanlara müracat etmeli ve ezber 
olan yerler tekrarlanarak sağlamlaştırılmalıdır. Gece ve gündüz çokça Kur'an 
okunmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kur'anı (tekrar 
ederek) hatırlayın. Çünkü o, hayvanın bağından kurtulmasından daha 
hızlı insanların göğüslerinden kurtulur." Bu hadisi Buhari rivayet eder. Ve 
şöyle buyurur: "Kur'an'ı muhafazaya özen gösterin. Muhammed'in nefsi 
elinde olan (Allah)'a yemin olsun ki, Kur'an'ın (hafızalardan) kaçması, 
develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır." Bu hadisi 
Müslim rivayet eder. Yine şöyle buyurur: "Kur'an'ı ezberlemiş olan kimse, bağlı 
devesi olan kimse gibidir. Bu adam devesine itina gösterirse onu elinde 
tutar, salıverirse deve çeker gider." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder. 
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Müslim'deki rivayette şu ilave vardır: "Kur'an'ı ezbere bilen kalkar, gece-
gündüz onu okursa hatırlar. Kalkıp okumazsa onu unutur." Şöyle 
denilir:"Tekrar edilen değerlendirilir.Tekrar edilmeyen ise kaçar."  

Ey müslümanlar! Allah Teâlâ sizleri bu mübarek kitap ile şereflendirmiştir. O'nun 
ayetlerini inceleyin ve açıklamasını düşünün. Öğütlerine kulak verin. Kur'anı çok hızlı 
okuyarak onunla yarışmaktan sakının. Abdullah b. Mesud radıyallahu anh'dan şu 
rivayet edilir: Bir adam ona "Ben uzun sureleri bir rekatta okurum" der. İbni Mesud 
şöyle der: "Hızlı şiir okumak gibi bir hızlı okuyuş... Şüphesiz insanlar Kur'an okurlar 
da (okudukları) boğazlarını geçmez. Fakat kalbe düşüp orada yerleşse fayda sağlar." 
Bunu, Müslim rivayet eder. Ve şöyle der: "Kur'an'ı şiir okur gibi hızlıca okumayın. 
Önemli yerlerin üzerinde durun. Onunla kalpleri harekete geçirin. Sizden birinizin 
düşüncesi surenin sonuna ulaşmak olmasın."  

Ey müslümanlar! Geçmiş alimler (Allah onlardan razı olsun) Kur'anı çokça 
hatmederlerdi. Ramazan gelince vaktin şerefi nedeniyle bunu daha da artırırlardı. 
Cebrail aleyhisselam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'da her gece 
buluşur, O'nunla Kur'anı mütalaa ederdi. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder. 
İnsanların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının son senesinde Cebrail 
aleyhisselam O'na iki kez Kur'anın tamamını arzetti.  

Allah'ın kulları! Eşsiz Kur'an neslindeki şu hayret verici örneğe kulak verin. Abdullah 
b. İdris rahimehullah'a ölüm gelince kızı ağlar. Abdullah kızına şöyle der: "Ağlama ey 
kızım! Kur'anı evde dört bin kere hatmettim." Ne mükemmel bir nesil ve ne güzel bir 
yol!..  

İslam ümmeti! İşte Allah'ın kitabı aranızda okunuyor ve dinleniyor. Şayet Kur'an bir 
dağın üzerine indirilseydi onu boyun eğerek parça parça olur görürdün. Acaba biz 
O'nun temiz yolundan yürüyor muyuz? Her türlü işte O'nu uyguluyor muyuz? Gizli ve 
aşikar işlerimizde O'nun hükmüne başvuruyor muyuz?  

Kur'ana ve sünnete ters düşen küçük ve büyük her davranış, her yenilik ve değişim 
sahibinin üzerine vebaldir. Onu getirene zarar ve isteyene kötülüktür. Kur'an ve 
sünnetin hükmünü uygulamalar üzerinde yeterli dersleri gördük. Yaşadıkları ibret 
alınacak olayları ve cezaları işittik. Kuvvetle ve övünerek Allah'ın Kitabına sarılın. 
Dünya sizi, üzerinize farz kılınanı yerine getirmekten alıkoymasın. Çünkü dünyanın 
Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri yoktur. (Kim Allah'ın indirdiği ile 
hükmetmezse işte onlar, kafirlerin tâ kendileridir.) (5/el-Mâide/44) (Kim 
Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar, zalimlerin tâ kendileridir.) 
(5/el-Mâide/45) (Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar, 
fasıkların tâ kendileridir.) (5/el-Mâide/47)  

Ey müslümanlar! Ramazan ayı, cehennemden azad olma ayıdır. Mutsuzluk ve 
mahrumiyet yenilgi ve aşağılık yurdundan kurtuluş ayıdır. Ebu Umame radıyallahu 
anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Her 
iftarda Allah azze ve celle'nin azad ettikleri vardır." Bu hadisi Ahmed ve 
Taberani rivayet eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Muhakkak ki Allah Tebareke ve 
Teâlâ'nın her gece ve gündüz azad ettikleri vardır." Yani 
Ramazan'da...Gücünüz yettiğince kendinizi azad ettirmeye ve kurtarmaya, 
nefislerinizi Allah celle celaluhu'dan satın almaya çalışın...  

 89



Ey müslümanlar!.. Bu vakitler, tevbe ve istiğfar, yakarış ve boyun eğme, yalvarma ve 
dileme vakitleridir. Bu zaman, günahların bağışlanma zamanıdır. Bu ay tevbe ayıdır. 
Bu ay Ramazan'dır. Kapısını çalınca Kerim olan Allah'ın icabet ettiği aydır. Allah Aziz 
Kitabı'nda şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a 
dönün!) (66/et-Tahrim/8) Tevbe kapısına yönelin onu açık bulursunuz. Bedeninizle 
ve ruhunuzla cennetin bedelini ödeyin. Ömrünüz olduğu müddetçe Allah'a yönelin.  

Ey Allah'ın kulu! Günahların çoklukta bulutlara, gözün alabildiği uzaklığa ulaşsa da, 
sayılamayacak kadar çok olsa da tereddüt etmeden tevbe et! Çünkü Allah tevbe 
edenin tevbesini kabul eder ve hatalarını bağışlar. Enes radıyallahu anh, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Ey Ademoğlu! Sen 
bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, 
aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın 
bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna 
bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, 
sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu 
mağfiretimle karşılarım." Bu hadisi Tirmizi rivayet eder. Ebu Musa el-Eş'ari 
radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet 
eder: "Muhakkak ki Allah gündüz hata edenin tevbe etmesi için geceleyin 
elini açar. Gece hata edenin tevbe etmesi için gündüz elini açar. Tâ ki 
güneş battığı yerden doğana  kadar." Bu hadisi Müslim rivayet eder.  

Ey müslümanlar! Allah'a övgüde bulunarak, günahını itiraf edip ikrar ederek, 
günahını terkederek, bir daha da o günaha dönmemeye azmederek tevbe edilirse 
Allah o günahı siler. Günahtan tevbe eden günahı olmayan gibidir. Ölüm gelmeden 
önce tevbe etmekte acele edin. Ölüm gelince ömrünüz uzatılmaz. Kaçırdığınızın 
bedeli ve telafisi yoktur. O gün, özürler ve hileler fayda vermez. (Ey iman edenler! 
Allah'a topluca tevbe edin. Umulur ki felaha erersiniz.) (24/en-Nûr/31) 
Allah beni ve sizleri  Yüce Kur'an ile mübarek eylesin.  

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur, şânı yücedir. Şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ın 
rızasına davet edendir. Allah; O'na, ailesine, ashabına ve din kardeşlerine salât ve 
çokça selam eylesin. 

Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkun ve O'nu gözetin. O'na 
itaat edin ve O'na isyan etmeyin. (Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve 
doğrularla beraber olun. (9/et-Tevbe/119)  

Ey müslümanlar!.. İtikaf, faydası çok ve amacı yüce olan bir sünnettir. İtikafın amacı, 
kulun insanlarla ilişkiyi kesmesi ve yaratıcısına yönelmesidir. İtikaf nefsi etkiler ve 
terbiye eder. Kalbi ıslah eder ve arındırır. Kadir gecesi gözetilerek Ramazan'ın son on 
gününde yapmak daha faziletlidir. Aişe radıyallahu anha şöyle der: "Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azze ve celle O'nu vefat ettirinceye kadar Ramazan'ın 
son on gününde itikafa girerdi. O'ndan sonra eşleri itikafa girdiler." Bu hadisi, Buhari 
ve Müslim rivayet eder.  

İmam Zühri rahimehullah şöyle der: "Müslümanlara hayret ki; Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem, Medine'ye gelmesinden Allah'ın O'nu vefat ettirmesine kadar itikafı 
terketmemesine rağmen onlar onu terkediyorlar." 
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Ey müslümanlar! İtikafın hükümlerini öğrenin. İtikaf yapılan mescidin adabını ve 
hürmetini muhafaza edin. Sizden kim itikafa niyet ederse geçmiş alimlerin çoğunun 
yaptığı gibi yirmibirinci günün gecesi güneş batmadan önce itikaf yapacağı mescide 
girsin.  

Ey müslümanlar! Dertlere ve sıkıntılara uğramış, başlarına belalar ve musibetler 
gelmiş inanç ve din kardeşleriniz var. Kanları akıtılmış ve düşmanlar üzerlerine 
çullanmışlar. Onlara her türlü katliamı, her çeşit işkenceyi tattırıyorlar. Bedenlerinin 
zayıflığına rağmen ihtiyarlara, hastalıklarına rağmen hastalara, çoluk-çocuk sahibi 
adamlara acımıyorlar. Küçüklüğüne rağmen çocuklara ve uğradıkları musibetin 
büyüklüğü nedeniyle gözlerinden yaş boşanmasına rağmen kadınlara merhamet 
etmiyorlar.  

Ellerinizi açarak yalvarın ve çeşitli ibadetlerle Allah'a yönelin. Zayıf düşürülmüş ve 
yurtlarından kovulmuş kardeşlerinize merhamet etmesini dileyin. Kafirler 
topluluğundan onları kurtarmasını isteyin. Bilin ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurur: "Şüphesiz her müslümanın, her gün ve gecede kabul 
edilen bir duası vardır." Allah azze ve celle için duadan daha değerli bir şey 
yoktur. İnsanların en acizi duadan aciz olandır. Kaderi ancak dua geri çevirir.  

Ve bilin ki Allah size kendi nefsini zikrederek başladığı, ikinci olarak melekleri ve 
üçüncü olarak da sizleri zikrettiği bir emirle şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve 
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve 
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Kur'an Okumaya ve Anlamını Düşünmeye Teşvik 
Şeyh Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi 
22.09.1422 hicri 

Doğru yolu ve hakla batılı birbirinden ayıran hükümleri açıklamak üzere Kur'anı 
indiren Allah'a hamdolsun. Yüce ihsanı dolayısıyla O'na hamdederim. Şehadet 
ederim ki şanı yüce Allah'dan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz ve 
efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'nu, insanlara ve cinlere 
peygamber olarak göndermiştir. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine, 
fazilet ve iman sahibi sahabilerine salat ve selam eyle.  

Bundan sonra... Ey müslümanlar topluluğu! Allah'dan hakkıyla korkun. Allah'dan 
hakkıyla korkmak, kazandıklarınızın en hayırlısı ve yarın için sakladıklarınızın en 
faziletlisidir. Amelleriniz onunla arınır ve dereceleriniz yükselir. Bilin ki ey Allah'ın 
kulları; nimetlerin en yücesi iman ve Kur'an nimetidir. İman, kalplerin nuru ve 
basiretlerin ışığıdır. İnsanın ruhu ve özüdür, şerefi, izzeti ve değeridir. İmansız 
ademoğlunun hiç bir hayrı yoktur. Kur'an hidayet ve nurdur. Her hayra çağıran ve 
her şerden sakındırandır. Ruhların gıdasıdır. Helal ve haramı ayırır. İçinde şeriatın 
hükümleri vardır. Dünyaya ve ahirete hükmeder. Kim ona tutunursa Allah onu işlerin 
en doğrusuna yöneltir. Kim de onu terkederse helak olmuştur. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: (Gerçekten bu Kur'an, en doğru olana iletir ve salih amellerde 
bulunan mü'minlere kendileri için muhakkak büyük bir mükafat 
olduğunu da müjdeler.) (17/el-İsra/9) Ve şöyle buyurur: (Kim Benim 
hidayetime uyarsa o; hem sapmaz, hem de bedbaht olmaz. Kim de 
zikrimden yüz çevirirse, gerçekten onun için dar bir geçim vardır. Ve onu 
Kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.) (20/Tâ-Hâ/123-124)  

İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurur: "Kur'an ile amel edenin dünyada 
sapmayacağına ve ahirette bedbaht olmayacağına Allah kefil olmuştur."   

Kur'an-ı Kerim, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamete 
kadar beşeriyete hitap eden kalıcı mucizesidir.Bu mucize  bir çok delille insan aklını 
ikna eder. İnsan hakkı anlar ve Alemlerin Rabbine isteyerek ve gönüllü olarak teslim 
olur. Ya da öğrendikten sonra büyüklenerek ve inkar ederek haktan yüz çevirir. Bu 
şekilde Alemlerin Rabbinin hücceti yerine gelir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Her 
peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikleri şeyler cinsinden 
bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu 
bana Allah vahyetmiştir. Bu sebeple Kıyamet günü, diğer peygamberlere 
nazaran tebası en çok olan peygamberin ben olacağımı ümid ediyorum." 
Bu hadisi Buhari rivayet eder.   

Bu, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği vakitlerde insanların ve cinlerin onun benzeri bir 
kitabı getiremediği kalıcı bir mucizedir. Hatta onların öncekileri ve sonrakileri 
toplansa, Yüce Kur'an mucizesinin benzeri bir sözü getiremeyeceklerdir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: (De ki: "Andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için 
insanlar ve cinler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi 
yine benzerini getiremezler.") (17/el-İsra/88)  

Allah, insanlara ve cinlere onun benzeri on sure getirmelerini söyleyerek meydan 
okumuş ve onlar buna güç yetirememişlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Yoksa 
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"Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse haydi siz de onun 
gibi uydurma on sure getirin. Allah'dan başka kime gücünüz yetiyorsa 
onları da çağırın. Eğer doğru söyleyenler iseniz.") (11/Hûd/13)    

En sonunda Allah Teâlâ onları, onun bir benzeri bir sure getirmeye çağırmıştır, fakat 
onlar bundan aciz kalmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Eğer kulumuza kısım 
kısım indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi sizde onun türünden bir 
sure getirin. Allah'dan başka şahitlerinizi de (yardıma) çağırın, eğer 
doğru söyleyen kimseler iseniz. Fakat bunu yapamazsanız; ki hiç bir 
zaman da yapamayacaksınız; o halde tutuşturucusu insanlarla taşlar olan 
ve kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten sakının.) (2/el-Bakara/23-24)  

Allah yüce Kur'ân'ı kullarına rahmet olarak; onun Allah'ın kelamı olduğunu, Allah'ın 
gerçek hak ilah ve Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğunu bilsinler diye bir mucize 
olarak indirmiştir. Çünkü Yüce Kur'an, bize Rabbimizin sıfatlarını bildiren en büyük 
delildir. Allah için isbatı vacip olan kemal sıfatlarını ve O'nu tenzih edeceğimiz şanına 
layık olmayan sıfatları bize bildirmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (İşte bunlar 
Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Artık onlar 
Allah'dan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar?) (45/el-
Câsiye/6) Ve şöyle buyurur: (Bunlar, Allah'ın ayetleridir. Sana onları hak ile 
okuyoruz. Muhakkak sen, gönderilmiş peygamberlerdensin.) (2/el-
Bakara/252)  

Kur'an-ı Kerim'e ve mucize oluşuna inanmayana olağanüstü olaylar ve ayetler 
görmesi fayda vermez. Yüce Kur'anın mucizesi eşsiz ahenginde ve hikmet dolu 
hükümlerindedir. Kainatın düzenine ve yaratılış sırlarına işaret etmesindedir. 
Toplumsal gerçekleri açıklamasındadır. Öğretilerinin kapsamlı olmasındadır. Olan ve 
olacak olan olaylarla ilgili verdiği haberlerin doğru olasındadır. Amaçlarının ve 
hedeflerinin yüceliğindedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, bütün yönleriyle insanı en 
mükemmel şekilde terbiye etmesindedir. İnsanlar için, İslam ümmetini çıkarmıştır ve 
bu ümmet, Kur'an ile ümmetlerin en hayırlısı olmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 
(Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, 
kötülükten vazgeçirirsiniz. Siz Allah'a iman da edersiniz. Eğer Kitap ehli 
iman etmiş olsalardı kendileri için daha hayırlı olurdu.) (3/Âl-i Imrân/110) 
İnsanlık, İslam ümmetinden daha merhametli ve daha adil ve hoşgörülü bir ümmet 
görmemiştir.  

Ey müslümanlar!.. Sizler, emirlerine uyarak ve yasaklarından sakınarak, helal 
kıldığını helal ve haram kıldığını haram kabul ederek, kesin hükümleriyle amel 
ederek ve müteşabihine iman ederek Kur'an'ın çağırdığı sıfatlarla ahlaklanmaya 
şiddetle ihtiyaç duymaktasınız.  

Kur'an-ı Kerim, nefis onu kabule hazırlanmadıkça, kalpler onun nuruna açılmadıkça; 
azalar onun teşvikine ve korkutmasına, vadine ve tehdidine boyun eğmedikçe insan 
üzerinde meyve vermez, onu doğru yolda kılmaz ve Kur'an boyasıyla boyamaz. Allah 
Teâlâ şöyle buyurur: (Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve 
bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden 
korkanların, bu Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem 
bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu 
Kitap, Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. 
Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.) (39/ez-Zümer/23)  
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Uzun zaman, Kur'an-ı Kerim'in insan nefsinde iz bırakmasına yardımcı olur. 
Müslümanın hidayetine hidayet, nuruna nur katar. Ramazan, Kur'an okumak ve 
etkilenmek için en faziletli vakittir. Çünkü Kur'an ruhun gıdasıdır. Ramazan'da, 
bedenin gıdalardan uzak durması nedeniyle, kötülüğü emreden nefsin beden 
üzerindeki egemenliği zayıflar. Kur'n-ı Kerim'in gıdasıyla ruh güçlenir ve yücelir. 
Müslüman, Allah'ın Kelam'ından en üst düzeyde faydalanır. Ruhunun gıdası ve 
hayatı olan Kur'an'ın tilavetiyle lezzet alır. Yüce Kur'an faydalı yağmur ve nefis de 
toprak gibidir. Ramazan ise, toprakta her çeşit bitkiden bitiren yağmurun yağması 
için uygun olan vakit gibidir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Allah'ın benimle 
gönderdiği ilim ve hidayetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir. 
Bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot 
yetiştirir. Bir kısım arazi var, münbit değildir, ot bitirmez, ama suyu 
tutar. Onun tuttuğu su ile Allah, insanları yararlandırır. Bu sudan 
kendileri içerler, sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir araziye daha isabet 
eder ki, bu ne su tutar ne ot bitirir. Bu temsilin biri Allah'ın dininde ilim 
sahibi kılınana delalet eder, böylesini Allah benimle göndermiş olduğu 
hidayetten yararlandırır; hem öğrenir, hem öğretir. Temsilden biri de, 
buna iltifat etmeyen Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul 
etmeyen kimseye delalet eder." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Allah'ın kulları! Kur'an ayı Ramazan'ın kalanını değerlendirin. Düşünerek, 
manalarını anlayarak Allah'ın Kitabı'nı çokça okuyun ve onunla amel edin. İslam'ın 
ilk asırlarındaki büyükleri, bu ayda bütün vakitlerini Kur'an okumak için ayırırlardı. 
Dilleri Allah'ın zikri ile ıslak olurdu. Onlardan bir kısmı Ramazan'da Kur'an'ı yedi 
günde hatmederdi. Bir kısmı üç günde hatmederdi. Bir kısmı bir gecede hatmederdi. 
Kim Kur'an ile amel ederse, hafız olmasa bile Kur'an ehlindendir. Kur'an'ın bir 
kısmını ezberleyen ezberlediği kısmı okusun ve tekrar etsin.   

Ey müslümanlar topluluğu! Bu faziletli ayda hayırlar işlememiz gerekir. İnsanların en 
cömerdi olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarak fakirlere, miskinlere ve 
muhtaçlara iyilikte bulunun. Hadiste; Cebrail aleyhisselam'ın Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem ile her gece Ramazan'da bir kez Kur'an'ı tekrar ettiği (mukabeke ettiği) ve 
son gece onunla iki kere hatmettiği zikredilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
Cebrail aleyhisselam ile buluştuğu zaman süratle esen rüzgardan daha hızlı hayra 
koşardı.  

Allah'ın kulları! Namaz İslam'ın direğidir. Günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. 
Namaza devam eden nefsini ve dinini korur. Namazı terkeden kendine zarar verir ve 
dinini kaybeder. Namaz, Kıyamet günü kulun ilk sarılacağı ameldir. O kabul edilirse 
diğer ibadetler de kabul edilir. O reddedilirse diğer ameller de reddedilir. Namazı 
terkedene "Cehenneme girenlerle birlikte sen de gir" denilir.   

Mallarınızın zekatını verin ki ölümden sonra onunla azap edilmeyesiniz. Hadis'de 
şöyle buyurulur: "Zekatını vermeyen hiç bir mal sahibi yok ki malı kel kafalı 
atılgan biri olarak karşısına çıkarılmasın. Onun iki avurdundan yakalar 
ve "Ben senin hazinenim" der."   

Ramazan ayını gücünüz yettiğince salih amellerle en iyi şekilde tamamlayın. Çünkü 
ameller sonlarına göredir. Kim ayın başında orucunu en güzel şekilde tutmuşsa 
Allah'a hamdetsin ve o şekilde devam etsin. Kim de gereği gibi tutmamışsa, geçmişi 
telafi etsin ve son on günde gayret etsin. Gözlerinizi ve dininizi koruyarak, eziyet 
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vermekten kaçınarak ve iyilik yaparak oruçlarınızı koruyun. Allah'ı çokça zikredin. 
Çünkü o, ibadetlerinizin en üstünlerinden ve Rabbinizin katında en 
değerlilerindendir.   

Allah'ın kulları! Gece ve gündüz saatlerinde müslümanlar ve İslam için, idarecileri ve 
geneli için samimi bir şekilde çokça dua edin. Müslümanların kundaktaki çocukları, 
beli bükülmüş ihtiyarları, dul kadınları ve hiç bir suç işlememiş insanları katliama, 
zulme ve düşmanlığa uğramışlardır. Ve bunu defetmeye ancak Allah'ın gücü yeter. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için 
hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!) (3/Âl-i 
Imrân/133)   

Allah beni ve sizleri yüce Kur'an ile mübarek eylesin...   

Kendisine itaat eden ve hakkıyla korkanı izzetli kılan, emrine muhalefet eden ve isyan 
edeni zillette kılan, rızasını isteyene hayır kapılarını açan ve kendisine yönelene 
kötülük kapılarını kapatan Allah'a hamdolsun. Rabbime hamdeder ve iyiliği 
dolayısıyla O'na şükrederim. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir 
ve ortağı yoktur.O'ndan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz ve efendimiz 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve rasulüdür. Rabbi O'nu seçmiş 
ve üstün kılmıştır. Allah'ım! Kulun ve rasulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve 
O'nun hidayetine tabi olanlara salat ve selam eyle, onları mübarek kıl!   

Bundan sonra... Gizli ve aşikar hallerinizde Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü 
niyetleriniz ve amelleriniz Allah'a gizli kalmaz.   

Allah'ın kulları! Allah'ın rahmetinin ve hikmetinin, ilminin ve kudretinin herşeyi 
kuşatmasının bir sonucu da Allah Teâlâ'nın belirlediği ibadetlerle çokça ibadet edelim 
ve Rabbimizin bereketine ve ikramına maruz kalalım diye bizlere faziletli ayları, 
değerli günleri ve geceleri, mübarek saatleri açıklamasıdır.   

İhlas ile Rabbinin kapısını çalana Allah, rahmet kapısını açar. Bu faziletli gecelerden, 
eşsiz ve şerefli saatlerden biri de, Allah'ın Kitabı'nda zikrini yükselttiği Kadir 
gecesidir. Şöyle buyurur: (Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir 
gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha 
hayırlıdır.) (97/el-Kadr/1-3) Yani o gecenin ibadeti içinde Kadir gecesi bulunmayan 
bin ayın ibadetinden hayırlıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir 
hadiste şöyle buyurulur: "Kim inanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek 
Kadir gecesinde ibadete kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır." Kadir 
gecesi, Ramazan'ın son on günündedir.   

Allah'ın kulları! (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. 
Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.)(33/el-Ahzâb/56) 
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Ramazan'ın Ardından 
Şeyh Abdulbâri es-Sübeyti 
29.09.1422 hicri 

Allah'a hamdolsun. Ramazan ayına kavuşturan, mağfiret ve rızasına imkan tanıyan 
Allah'a hamdolsun. O'na hamdeder, hidayet ve iman nimetleri dolayısıyla O'na 
şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. 
Ceza ve ihsan gününe saklayacağım bir şehadetle buna şehadet ederim. Ve şehadet 
ederim ki nebimiz ve efendimiz Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. O; hidayet ve 
doğruluk yolunu açıklamış, sapıklıktan ve isyandan sakındırmıştır. Allah O'na, 
ailesine ve değerli sahabilerine salât ve çokça selam eylesin.  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun, gizli ve saklı hallerinizde O'nu gözetin. 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ey iman edenler! Allah'dan, O'na yaraşır şekilde 
korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.) (3/Âl-i Imrân/102)  

Allah'ın kulları!.. Bu yüce aya ulaştığımızda azalarımızı büyük bir saadet kaplar. 
Kalpler, korku ve ümitle heyecanlanır. Dillerden dua düşmez. Allah'ın; bizim, sizin ve 
tüm müslümanların orucunu ve namazını kabul etmesi, geçmiş ibadetlerimizi kabul 
etmesi ve kalan günlerimizi mübarek kılması için dua edilir. Günahı bağışlanan, 
tevbesi kabul edilen ve hatası affedilene ne mutlu!  

Bu yüce ayın sonunda da Allah subhanehu'ya şükrederiz. Kulları oruca ve namaza 
muvaffak kılarak, onlara yardım ederek ve onları cehennemden azat ederek 
nimetlendiren Allah'a şükrederiz. (Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size 
doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz 
içindir.) (2/el-Bakara/185)  

Günler çabucak geçti. Dün Ramazan'ı karşılıyorduk. Bugün ona veda ediyoruz. Ve 
bilmiyoruz; ona bir yıl sonra tekrar kavuşabilecek miyiz, yoksa ölüm ondan daha hızlı 
mı davranacak? Allah'dan, bizleri ve sizleri ona daha çok yıllar kavuşturmasını dileriz.  

Allah'ın kulları!.. İstiğfar, salih amellerden sonra yapılır. Namaz, hac, gece ibadeti ve 
sohbet meclisleri istiğfarla bitirilir. Orucun da bu şekilde bitirilmesi gerekir. Gaflet ve 
unutkanlık hatalarını bu şekilde ıslah ederiz. İhmal ve sapmanın kusurlarını onunla 
sileriz. İstiğfar etmek; kibir duygusunu ve kendini beğenmeyi, ibadetleri ile gurur 
duymayı nefisten giderir. Nefislerde yaptığını gereği gibi yapamadığı duygusunu 
doğurur. Bu his de kişiyi Ramazan'dan sonra daha çok ibadet etmeye sevkeder. 
Hasenatı artar ve amel terazisinde ağır gelir.  

İbnu'l Kayyım rahimehullah ibadet edenlerin istiğfara ihtiyacını açıklayarak şöyle 
der: "Yaptığı ibadeti beğenmek nefsin düşüncesizliğinden ve ahmaklığındandır. 
Gayret ve basiret sahipleri kusurlarını için, Allah'ın celaletine ve büyüklüğüne layık 
kulluk yapamadıklarını düşündükleri için ibadetlerden sonra daha çok istiğfar 
ederler. Bu ibadetleri yapma konusunda emir olmasaydı onlardan hiçbiri bu tür 
kulluğa yönelmez ve bunu efendisi için layık görmezdi."  

Ramazan'a veda ederken mü'min asla ibadete ve taata veda etmez. Bilakis çağlayan 
bir hayır pınarı olarak kalmak için Rabbi ile ahdini daha da sağlamlaştırır ve 
yaratıcısıyla bağını kuvvetlendirir. Allah ile ahitlerini bozan ve bayram topuyla 
mescitleri terkedenler ise ne kötü insanlardır. Allah'ı ancak Ramazan'da bilirler. 
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Onlar gerisin geriye dönmüş ve hayrı terketmişlerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De 
ki: benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi Alemlerin 
Rabbi Allah içindir.) (6/el-En'âm/162)  

Takvaya ya da huşuya sevkeden bir etkisi olmadan edâ edilen bir ibadetin hiç kıymeti 
yoktur. Ramazan bittikten sonra Kur'an bir kenara bırakılır ve cemaatle namaz 
terkedilirse, haramlar işlenirse Ramazan'ın etkisi nerede kalır? Faiz yenir ve 
insanların malları batıl yollarla alınırsa ibadetin tesiri nerede kalır? Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden yüz çevrilip örflere ve adetlere yönelinirse, 
beşeri kanunlar ile hükmedilirse orucun etkisi nerede kalır? Kişi alışverişinde hile 
yaparsa ve sabah-akşam yalan söylerse orucun ve gece namazının etkisi nerede kalır? 
Yolunu sapıtmış birini doğru yola davet etmezse, aç birine bir lokma ikram etmezse, 
çıplak birini giydirmezse; Allah'ın, İslam'ı ve müslümanları zafere ulaştırması ve din 
düşmanlarını bozguna uğratması için huşu ile samimi bir şekilde dua etmezse 
Ramazan'ın etkisi nerede kalır?..  

Ey oruç tutanlar!.. İbnu'l Kayyım'ın şu sözü üzerinde düşünmemiz gerekir: "Amel ile 
kalp arasında bir mesafe vardır. Ve bu mesafe üzerinde amelin kalbe ulaşmasını 
engelleyen yol kesiciler vardır. Kişi çok amel işler ama bu amellerden ne bir 
muhabbet, ne bir korku ve ümit, ne dünya işlerinde zühd ve ahirete rağbet, ne de 
kendisiyle Allah'ın dostları ile düşmanlarını ayırdedebileceği bir nur kalbine ulaşır. 
Amellerin etkisi kalbine ulaşsaydı aydınlanırdı ve hakla batılı görürdü."  

Ey ibadet ehli!. Allah ibadetlerimizde bir takım hareketler, çaba ve gayret istemez. 
Bilakis bunun arkasında, takva ve kendisi için huşu ister.  Allah Teâlâ şöyle buyurur: 
(Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size 
de farz kılındı. Umulur ki takvalı davranırsınız.) (2/el-Bakara/183) Ve şöyle 
buyurur: (Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sizin 
takvânız ulaşır.) (22/el-Hacc/37)  

Ramazan'dan sonra yapılan salih amellerden biri de Şevval ayında altı gün oruç 
tutmaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim Ramazan'da 
oruç tutar ve sonra ona Şevval'den altı gün eklerse bütün sene oruç 
tutmuş gibi olur." Bu hadisi Müslim, Ebu Eyyûb el-Ensâri radıyallahu anh 
kanalıyla rivayet eder.  

Ramazan nefislerimize yüce hayırlar ekti. Kalpleri parlattı ve vicdanları uyandırdı. 
Nefisleri arındırdı. Ramazan'dan faydalananın Ramazan'dan sonraki hali, 
Ramazan'dan önceki halinden daha hayırlı olur. İyiliğin kabul edildiğinin bir işareti 
de kendisinden sonra iyilik yapılmasıdır. Yapılan ibadetin boşa gittiğinin ve 
reddedildiğinin bir işareti de ibadetlerden sonra günahlara geri dönülmesidir. Ey 
oruç tutan kardeşim! Ramazan'ın ışık saçan esintisinden yılın diğer zamanları için 
hayır anahtarı ve her durumda uygulayacağın bir yaşam metodu edin. Anne-babana 
iyilik etmeye, komşularınla iyi ilişkiler kurmaya ve kardeşlerini ziyaret etmeye gayret 
et. Mazlumlara yardım et. Yetimin başını okşamaktan zevk al. Arası bozulan iki 
kişinin arasını düzelt. Yoksulları doyur. Gönlü kırılann gönlünü al. Musibete ve 
belaya uğrayanların dudaklarında mutluluk tebessümü görülmesine ortak ol. 
Akrabalarını ziyaret et. Kardeşlerinin ırzını muhafaza et. Ramazan'da olduğu gibi 
hayırla coşan bir kaynak ol.  

Ramazan okulundan en faydalı dersleri ve en etkili öğütleri öğrendik. Şeytanın 
kışkırtmalarına nasıl karşı koyacağımızı öğrendik. Kötülüğü emreden nefsin istekleri 
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ile nasıl başedeceğimizi öğrendik. Anlaşmazlıkları ve bölünme nedenlerini nasıl bir 
kenara atacağımızı öğrendik. Ramazan'da saflar tek vücut gibi sımsıkı birleşmişken 
Ramazan'dan sonra dağılması uygun olmaz. Ramazan'da gözler, bol bol gözyaşı 
akıtmıştı. Ramazan'dan sonra gözlerine gözyaşı kıtlığı ve kuraklık isabet etmesinden 
sakın. Dua, hamd ve kelime-i tevhid dillerden düşmedi ve cami köşeleri titredi. Bu 
güzellik ve ihtişam Ramazan'dan sonra da devam etsin. Ramazan'da çehrene 
salihlerin sıfatı; ağırbaşlılık, tevazu ve vakar, huzur ve huşu hakim olmuştu. Bütün 
bunları Ramazan'dan sonra kibir ve kendini beğenme huylarıyla, taşkınlık ve 
arsızlıkla silme. Ramazan'da ellerin vermek için uzanmış ve cömertçe infak etmişti. 
Ramazan'dan sonra onları yumma!.  

Allah'ın kulları!. Oruçlu için iftar ettiğinde bir sevinç ve Rabbine kavuştuğunda bir 
başka sevinç vardır. Dünyada hemen yaşadığı bir sevinç vardır. İbadet ve tâata devam 
edenin ahirette ebedi olarak yaşayacağı bir sevinç vardır. En büyük kazanca ve en 
yüce nimete kavuşur. Bu; hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir 
insanın aklına gelmeyen cennettir. Sanki aramızdan bazı kimselere şöyle 
seslenildiğini işitir gibiyim: (Geçmiş günlerde işlediklerinize karşılık afiyetle 
yeyin, için.) (69/el-Hâkka/24) Ve şöyle seslenildiğini duyar gibiyim: (İşte 
yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.) (43/ez-Zuhruf/72) 
(Kullarımızdan, takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte budur.) 
(19/Meryem/63) Allah bizi ve sizi onlardan eylesin.  

Onlara cennet sancağı gösterildi, ona doğru kolları ve paçaları sıvadılar. Cennet yolu 
açıklandı, dosdoğru ona koyuldular.Gerçek kazancın Rahman'ın huzurunda heyetler 
halinde toplandıklarında olacağını bildiler. Bütün hareketlerini, kalp atışlarını ve 
nefeslerini cennete girmek üzere vakfettiler ve cenneti elde ettiler. (Rahman'ın 
kullarına gıyaben vâdettiği Adn cennetlerine (girecekler). O'nun vâdettiği 
mutlaka gerçekleşecektir.) (19/Meryem/61) Şüphesiz onlar, ebedi kalınacak 
cennetlerdir. Dünya cennetleri gibi değildir. Allah onları takva sahiplerine 
vadetmiştir ve Allah'ın vadettiği mutlaka gerçekleşecektir. Hiç şüphesiz onlar, o 
cennetlere gireceklerdir.  

O öyle bir cennettir ki, kişi oraya bir kez sokulup çıkarılsa bütün dertleri yokolur. 
Üzüntüsünü ve kederini unutur. Sahih-i Müslim'de, Enes b. Malik radıyallahu anh, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 
"Cennetliklerden dünyada en dertli olan getirilecek. O da cennete bir 
sokulup, çıkarılacak ve kendisine: "Ey ademoglu! Hiç dert gördün mü, hiç 
sıkıntı çektin mi?" denilecek. O da: "Hayır! Vallahi ya Rabbi! Başımdan 
hiç dert geçmedi, hiçbir sıkıntı çekmedim" diyecek."  

Allah, cenneti sevdiği kulların ebedi karargahı kılmıştır. Rahmeti, cömertliği ve 
rızasıyla onu doldurmuştur. Nimetlerini, büyük kazanç olarak tanımlamıştır. Bütün 
hayırları orada toplamıştır. Onu; her türlü ayıptan ve kusurdan, her türlü afetten 
arındırmıştır.  

Onun arazisini ve toprağını sorarsan, misk ve zaferandır. Tavanını sorarsan, 
Rahman'ın Arşı'dır. Taşlarını sorarsan; inci, mücevher ve mercandır. Binasını 
sorarsan, gümüşten bir tuğla ve altından bir tuğladır. Nehirlerini sorarsan; tatlı su 
nehirleri, tadı değişmemiş süt nehirleri, içenlere lezzet veren içki nehirleri ve saf 
baldan nehirlerdir. Yiyeceklerini sorarsan; istediklerini seçtikleri meyveler ve 
canlarının çektiği kuş etleridir. İçeceklerini sorarsan, zencefil ve kafûrdur. Kaplarını 
sorarsan, altın ve gümüşten berrak kaplardır. Cennet ehlinin elbisesini sorarsan, ipek 
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ve altındır. Yataklarını sorarsan, örtüleri en yüksek kalite atlastandır. Cennet ehlinin 
yüzlerini ve güzelliklerini sorarsan, dolunay gecesindeki ay şeklindedir. Yaşlarını 
sorarsan, insanın ilk atası Adem aleyhisselam suretinde ve otuzüç yaşındadırlar. 
Allah'ım! Bizleri o cennetlerin ehlinden eyle ey merhametlilerin en merhametlisi!.  

Ey oruç tutanlar!.. İşte ümmet Ramazan'a veda ediyor. Fakat kanlı trajedilerine ve 
acılarına veda etmiyor. İslam ümmeti, bugünlerde büyük bir imtihandan geçiyor. 
Derin yaralar yaşıyor. Kudüs'te ve diğer yerlerde yaralarının kanadığını görürsün. 
İslam düşmanları, İslam'ı devre dışı bırakmak ve kaynaklarını kurutmak için bütün 
kuralları ve örfleri çiğneyerek çirkin bir savaş yürütüyor.  

İslam ümmeti, çeşitli hilelerle ve ağır musibetlerle imtihan edildi. Bunlardan sadece 
bir kısmı bile başka bir ümmeti yoketmeye yeterdi. Fakat iman ve akide kuvveti, 
zorluklara rağmen yenilenen tatlı pınarlardır. Ve beklenen gelecek, bu davanın 
olacaktır.  

Müslümanlara düşen görev, ümmetin sorunlarına destek olmaktır. Sabırlı 
davranarak kendine hakim olmaktır. Dualarında samimi olmak ve şiddetli fırtınalar 
karşısında Allah'dan yardım dilemektir. Böylece kederler dağılır ve sıkıntılar ortadan 
kalkar. Ve bu, Allah için zor değildir.  

Allah, beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin. Beni ve sizleri içerisindeki 
ayetler ve hikmetli zikir ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler; kendim için, sizin için 
ve tüm müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan 
bağışlanma dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.  

Ramazan ayını ecirlerin ve faziletlerin artmasına vesile kılan Allah'a hamdolsun. O'na 
hamdeder; oruca, gece namazına ve Kadir gecesine muvaffak kıldığı için O'na 
şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. 
Yaratma ve emretme O'na aittir. Ve şehadet ederim ki, efendimiz ve nebimiz 
Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine ve sahabilerine ay 
doğdukça ve şafak söktükçe salât ve selam eylesin!..  

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun. Gizli ve saklı hallerinizde O'nu gözetin.  

İslam ümmeti yakında Ramazan'ı tamamlama nimetini kutlayacak ve bayramla 
sevinecek. Bu arada bayram gecesi ve gündüzünde yapılması müstehap olan işler var:  

Bayram gecesi güneş batımından bayram namazına kadar tekbir getirilir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: (Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu 
göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. ) (2/el-
Bakara/185) İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle derdi: "Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ 
ilahe illallahu v'allahu ekber. Allahu ekber ve lillâhi'l hamd. /Allah en büyüktür, Allah 
en büyüktür. Allah'dan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve 
hamd  ancak Allah'adır."  

Allah'ı yücelttiklerini ilan için ve O'na ibadet ettiklerini ve şükrettiklerini beyan için 
erkeklerin bunu camilerde, çarşılarda ve evlerde yüksek sesle söylemeleri sünnettir.  

Müslüman kardeşim!. Mevlân, senin için fıtır zekatını farz kılmıştır. Fıtır zekatı, 
oruçlu için çirkin sözden ve davranıştan arınması, miskinlerin doyurulması içindir. 
Küçük-büyük, kadın-erkek, hür-köle her müslüman adına arpadan, hurmadan, kuru 
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üzümden veya pirinç ve benzeri yiyeceklerden bir sa' (2,917 kg) olarak verilir. Fıtır 
zekatını vermek için en faziletli vakit, bayram namazından önceki vakittir. Bayram 
gününden bir veya iki gün önce de vermek caizdir. Mazeretsiz bir şekilde bayram 
namazı sonrasına geciktirmek caiz değildir.  

Erkeklerin bayram namazına çıkmadan önce gusledip koku sürünmeleri müstehaptır. 
Saîd b. Cubeyr radıyallahu anh'ın şöyle söylediği sahih olarak rivayet edilmiştir: 
"Bayramın sünneti üçtür: Yürümek, gusletmek ve çıkmadan önce bir şeyler yemek." 
Aynı şekilde en güzel elbiselerle süslenmek gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in 
bayramda ve Cuma günü giydiği bir cübbesi vardı. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın 
bayram için en güzel elbisesini giydiği sahih olarak rivayet edilir. Kadınlar ise, dışarı 
çıktıklarında süslenmekten uzak durmalıdır. Çünkü onların süslerini yabancı 
erkeklere göstermeleri yasaktır. Yine dışarı çıkmak isteyen bir kadının koku 
sürünmesi veya erkeklerin yanına fitne olacak şekilde çıkması haramdır. O, ancak 
ibadet ve tâat için dışarı çıkmıştır. Nasıl olur da erkeklerin önünde açılıp saçılarak ve 
koku sürünerek Allah'a isyan eder!?.  

Bayram namazı için namaz kılınacak yere (musallâya) gitmeden önce tek sayıda 
hurma yenir. Buhari, Enes radıyallahu anh'dan şunu rivayet eder: "Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır günü (Ramazan bayramı günü) bir kaç hurma 
yemeden çıkmazdı." Bir başka lafızda da "tek sayıda" ilavesi vardır.  

Kadınlar, hayızlı olsalar da müslümanlarla birlikte bayrama çıkarlar. Fakat hayızlı 
kadınlar namaz kılınan mekandan (musallâdan) uzak durur. Hayra ve 
müslümanların duasına şahit olurlar. Bayramda, "Allah bizden ve sizden kabul etsin" 
ve benzeri mubah olan ibarelerle kutlamada bulunmak müstehaptır. Sahabilerin 
bunu yaptığı sabittir.  

Şüphesiz bayram, Allah için oruç tutan ve namaza kalkan içindir. Bayram; iman 
nurunun parladığı, günahlardan ve masiyetlerden arınmış kalpler içindir.  

İslam kardeşleri!.. Müslümanların bayramı kin ve düşmanlıkları bir kenara atmak, 
şeytanın tahrik ettiği hisleri ve duyguları yenmek için uygun bir fırsattır. Niçin 
bayramı akrabalarımızla, komşularımızla ve kardeşlerimizle ilişkilerimizde gerçek bir 
dönüş noktası yapmayalım!? Niçin bir takım gelenekleri ve olguları bir kenara 
bırakarak, samimi kalplerle ve arınmış nefislerle bir bayram ve sevinç yaşamayalım!?.  

Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara 
(köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın. Allah kendini 
beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.) (4/en-Nisâ/36)  

Allah'ın kulları!. Hidayet peygamberine salât ve selamda bulunun. Allah Teâlâ, 
Kitabı'nda sizlere bunu emrederek şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve 
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve 
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56)  
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Gece Namazının Fazileti 
Şeyh Salih b. Humeyd 
08.09.1422 hicri 

Hamd, Allah'adır. Kainatı yoktan vareden, onu eşsiz bir şekilde yaratan ve yaradılışını 
yerli yerinde kılan Allah'a hamdolsun. O, kullarına iki yol göstermiştir. Bir grup 
mutlu olmuş, bir grup da mutsuz olmuştur. O'na hamdeder ve O'na şükrederim. O'na, 
kendisine yaraşır şekilde şükrederim. O sürekli şükredilmeye layıktır. Boyun eğip 
kulluk ederek şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı 
yoktur. Ve şehadet ederim ki efendimiz ve nebimiz Muhammed, O'nun kulu ve 
rasulüdür. O, Rabbinden en çok korkan ve en takvalı olandır. Allah O'na, ailesine, 
fazilette öne geçen sahabilerine, tabiine ve iyilikle onlara uyanlara, Allah'ın dinine 
gerçekten yardım edenlere salât ve selam eylesin, onları mübarek kılsın. 

Bundan sonra... Ey insanlar!. Sizlere ve kendi nefsime Allah azze ve celle'den hakkıyla 
korkmayı tavsiye ederim. Allah'dan hakkıyla korkun. Allah'a itaat ederek; çokça 
zikrederek, şükrederek ve güzelce ibadet ederek O'na yaklaşın. Nimetlerini itiraf 
ederek ve yarattıklarına iyi davranarak O'nun sevgisini kazanmaya çalışın. Rahatta 
iken O'nu hatırlayın ki, sıkıntıda iken de O sizi hatırlasın. Şüphesiz siz boşyere 
yaratılmadınız ve başıboş bırakılmadınız. Bugün korkan yarın emniyette olur. 
kazançlı kimse, fani olanı verip karşılığında baki olanı satın alandır. Zarar eden kimse 
ise, kulakları çirkin seslerle dolduran ve dünyayı tercih edendir. 

Ey müslümanlar!.. Tarihi okuyan ve milletlerin hallerine bakan bu çağın insanlığın 
yaşadığı en kanlı, en yıkıcı hoşgörüsüz bir çağ olduğunu görür. Dikkate değer, hayret 
edilecek bir başka şey ise bunun, ilimlerin ve kültürün, eğitimin, buluşların ve 
keşiflerin görülmemiş bir kuvvete ulaştığı bir vakitte olmasıdır. Bugün dünyanın 
yaşadığı maddi ilerleme inkar edilemez bir gerçektir. Bu ilerlemenin iletişim ve 
ulaşım alanlarında, araç-gereç ve teknikte, sağlık ve eğitimde yararlı etkileri ve hayırlı 
sonuçları vardır. İnsanların hayatında bunların olumlu etkileri görülmektedir. Fakat 
görülen bütün bu yararlı sonuçlarla birlikte bu çağ acımasızlık ve vahşette en büyük 
çağdır.  

Aydınlanmanın, yıkıcılığa yolaçması şaşılacak bir durumdur. Fakat bu şaşkınlık; 
müslümanın, Allah azze ve celle'nin şu kavline başvurmasıyla ortadan kalkar: 
(Dünya hayatından görünen kısmı bilirler. Fakat ahiretten yana gafil 
olanların tâ kendileridir onlar.) (30/er-Rûm/7)  

Ahiretten gafil oldular ve Rablerini unuttular. Görevlerinin gerçek anlamını 
bilemediler. Kendileri için kanun koydular ve koydukları hükümlerde keyfi 
davrandılar. Büyük bir küstahlıkla haddi aştılar.Zekalarını, yıkıcı silahlar üretmek ve 
zengin kaynakları haksız bir rekabetle elde edebilmek için çalıştırdılar. İlimlerini ve 
buluşlarını bu yönde kullandılar.  

Durup düşünmeyi gerektiren şey şu ki bütün bu çabaların yeryüzünde bu alanlarda 
sarfedilen rekabet ve uğraşların yarısından daha azı Allah'a karşı edepli olmak ve 
O'na saygı için, O'nun rızasını kazanmak için sarfedilseydi insanlar topluca dünya ve 
ahireti kazanırlardı. Emniyet içinde olurlar, üstlerindeki ve ayaklarının altındaki 
nimetlerden yerlerdi. Fakat onlardan çoğu inkar etti ve zulmetti, eziyet etti ve 
bozgunculuk yaptı. Savaşlar çıkardı, çatışmalar alevlendirdi. Ekonomik ve siyasal 
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sorunları körükledi. Milletleri zayıflattı ve hakları çiğnedi. Ve yaptıkları ile 
cezalandırıldı. Hala da yaptıkları dolayısıyla başlarına felaketler gelmektedir.  

İslam ehli bu mübarek ayda şunu ilan ederler. Doğruluk ve ıslah, ancak kalbin 
doğruluğu ve bilinmeyenleri bilen Allah ile bağ kurması ile mümkün olur. İbadette  ve 
hükümde Allah'a tam olarak boyun eğmedikçe asla doğruluk ve ıslah olmaz ve 
olmayacaktır.  

İslam'da ibadet geniş manaları olan bir kavramdır. Samimi bir iman ve salih bir 
ibadettir. (De ki: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve 
ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur.") 
(6/el-En'âm/162-163) (Erkek olsun kadın olsun, kim mü'min olduğu halde 
salih amel işlerse Biz şüphesiz ona çok güzel bir hayat yaşatırız. Ve 
bunları elbette işlediklerinin en güzeliyle mükafatlandıracağız.) (16/en-
Nahl/97) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. (Andolsun asra ki, gerçekten 
insan ziyandadır. İman eden, salih ameller işleyen, birbirine hakkı 
tavsiye eden ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesnâ.) (103/el-Asr/1-3)  

Bütün bunlardan sonra Allah'a güvenerek ve en güzel şekilde O'na tevekkül ederek 
hayata hakim olmak ve sebeplere sarılmak gelir. Bunu Allah'ın kelimesi en üstte 
olsun diye ve fitne kalmayıp dinin hepsi Allah'a ait olsun diye Allah yolunda 
kullanmalıdır.  

Ey müslüman kardeşler!.. İnsan zayıftır. Rabbi ile bağ kurduğu zaman dışında  gücü 
yoktur. İnsan, şer güçlerle karşılaşır. Şehvetlere ve hırslara karşı koymada direnç 
gösteremez. Azgınlığa karşı savaşamaz. Yolu uzar ve hedef uzaklaşır. Bu, şiddetli 
dalgalar ve akımlar karşısında Allah'a sığınmaktan ve O'na sarılmaktan başka 
kurtuluşu yoktur. Ey müslümanlar!.. Müslümanların bu günlerde (Ramazan'da) 
yaşadığı değerli vakitler dolayısıyla İslam'daki ibadetlerin en önemlisi ve Allah 
subhanehu ile bağı en büyük olanı hakkında konuşmak gerekir. Bu, nebimiz 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in, işler zorlaştığı zaman sığındığı, gözünün 
nuru olan ibadettir. Namaz, yollar daralınca bitmeyen bir hazine ve coşan bir 
kaynaktır. İşler yoluna girer ve hayatın coşkusu artar: "Ey Bilal! Namaz için 
kamet et ve bizi namazla rahatlat."  

Namaz, İslam'ın direğidir. Allah'ın izniyle tevbe edenlerin ve korkanların sığınağıdır. 
İbadet edenlerin nurudur. Namazın nuruyla kalplerin pası silinir. Zikirleri ile gaflet 
perdesi aralanır. Sırları ve etkisiyle yüzler nurlanır. Kimin imanı kuvvetli ise namazı 
daha güzel, ibadeti daha uzun ve inancı daha büyüktür. Ebu Hüreyre Radıyallahu 
anh'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurur: "Namaz en hayırlı ibadettir. Kim onu daha fazla çoğaltabilirse 
çoğaltsın." Bu hadisi, Taberani el-Evsat'ta rivayet eder. İsnadı hasendir.  

Allah'ın kulları! Gece namazı ve seherlerde teheccüd kılmak yücelerin yücesi Allah ile 
bağın görkemli bir kulluk suretinde ortaya çıkması içindir. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulur: "Farz 
namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." Bu hadisi Müslim, 
Sahih'inde Ebu Hüreyre kanalıyla rivayet eder. İlim ehlinden bir çoğu bu konuda 
icma olduğunu bildirmiştir. En büyük önder ve en yüce örnek nebimiz Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayakları parçalanıncaya kadar gece namazı 
kılardı. Bunu Buhari ve Müslim rivayet eder.  
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Ramazanda ise diğer aylardan daha çok ibadete gayret ederdi. Ramazan'ın son on 
günü girince gecelerini ihya eder, ailesini uyandırır ve izarını sımsıkı bağlardı. "Kim 
Ramazanda inanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek gece ibadetine 
kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır." "Her gecenin son üçte biri kalınca 
Rabbimiz dünya semasına iner ve "Ben hükümdarım. Bana dua edene 
icabet edeyim. Benden isteyene vereyim. Benden bağışlanma dileyeni 
bağışlayayım" der." Amir b. Abse radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kulun Rabbine en yakın 
olduğu an gecenin sonudur. O saatte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen 
ol." Hatta gecede bir vakit vardır ki, müslüman bir kul o vakitte  Allah'dan bir şey 
isterse mutlaka verilir. Bu saat her gecede vardır.  

Gece namazıyla -Allah'ın izniyle- ölü kalpler dirilir. Körelen arzular bilenir. Gece 
namazı Allah'a yakınlıktır. Kötülükleri siler ve günahlara keffaret olur. Hadis-i Şerif'te 
şöyle buyurulur: "Gece namazına sarılın. Çünkü o sizden önceki salihlerin 
alışkanlığıdır." Vehb b. Münebbih Rahimehullah şöyle der: "Gece namazıyla 
değersiz kimse değerlenir ve zillet içinde bulunan kimse izzet sahibi olur. Gündüz 
oruç, sahibinin şehvetlerini kırar. Mü'min için cennetten başka rahat yoktur." İbni 
Abbas radıyallahu anhuma şöyle der: "Kim Allah'ın Kıyamet Günü, uzunca bekleyişi 
kendisine kolaylaştırmasını isterse Allah onu, gece karanlığında secde eder ve 
kıyamda dururken, Ahiret'ten sakınır ve Rabbi'nin rahmetini dilerken görsün."  

Rahman'ın seçkin kulları, geceleri Rablerine secde eder ve kıyamda dururlar. 
Nefislerini yumuşak yataklardan çekip alırlar. Allah ile başbaşa kalmayı, Allah'ın 
vadettiğini ummayı ve tehdidinden korkmayı tercih ederler. ((O mu), yoksa 
ahiretten korkarak, Rabbinin rahmetini umarak, gece saatlerinde 
kıyamda durarak, secde ederek itaatte bulunan kimse mi daha 
(hayırlıdır)?.) (39/ez-Zümer/9) 

Allah'ın çokça ibadet eden ve takvalı kulları vardır. Gecenin çok azında uyurlar. 
Seherlerde Allah'dan bağışlanma dilerler. Gece namazının, onların yanında esrarı 
vardır. Zikirlerin onların gönlünde bir tadı vardır. Yakarmanın onların yanında bir 
lezzeti vardır. Ebu Süleyman ed-Darani Rahimehullah şöyle der: "Gece ibadet edenler 
geceleyin, eğlence düşkünlerinin eğlenceden aldıkları zevkten daha fazla zevk alırlar. 
Gece olmasaydı, dünyada hiç kalmak istemezdim." İbni Ömer Radıyallahu anhuma'ya 
ölüm gelince şöyle der: "Gece ibadetinden ve gece namazından başka dünyadan 
birşeyi özlemiyorum."  

Gece namazı, hayatın karmaşasından kurtuluştur. Cömertlerin en cömerdi Allah celle 
ve alâ ile bağ kurmak ve Allah'ın ihsanını ve fazlını almaktır. Gece ibadetine kalkanlar 
kabir yalnızlığını ve Diriliş Günü'nün korkularını hatırlar. Kabirlerdekinin çıkarıldığı 
ve göğüslerde gizlenenlerin ortaya döküldüğü günü hatırlar. Bu nedenle Katâde 
rahimehullah şöyle der: "Hiç bir münafık geceyi ibadetle geçirmez."  

Onlar Allah'ın salih kullarıdır: (Yanları yataklarından uzak kalır. Rablerine, 
korkarak ve ümit ederek dua ederler. Onlara verdiğimiz rızıktan da infak 
ederler. Onlara o işlediklerine mükafat olmak üzere, gözleri kamaştıran 
ne nimetler gizlendiğini hiçbir kimse bilmez.) (32/es-Secde/16-17) Amaçları 
farklı ve istekleri çeşitli de olsa gece onların pınarı ve kaynağıdır: (Her topluluk 
kendi su alacağı yeri öğrenmişti.) (2/el-Bakara/60) Biri, dua edip yalvarmaktan 
hoşlanır. Diğeri ihsan sahibidir, dereceleri artar ve hayırda yarışır. Bir başkası ise 
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günahkardır; bağışlanma dileyerek yakarır ve günahına ağlar. İsteğinde ısrar eder. 
Kurtuluşu isteyen bir isyankardır. Hataları ve kötü davranışları dolayısıyla özür diler.  

Hepsi Rablerine dua ederler. Korkarak ve ümit ederek Rabbinden ister. Allah da 
onlara nimetlerinden verir ve onları seçkin kullarından kılar. onlar ne kadar da azdır. 
Geceleyin az bir uyku ile yetinirler. Namaz ve Kur'an ile, zikir ve oruç ile meşgul 
olurlar. Bu onların arzusudur. Şu yüce ayeti iyice anlamaya çalışın: (Gecenin bir 
kısmında O'na secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. 
Gerçekten bunlar o çarçabuk geçeni (dünyayı) severler ama çok ağır bir 
günü (ahireti) de arkalarına atarlar.) (76/el-İnsan/26-27)  

Gece; ibadet ve dua ehlinden beklentisi yüksek olanların meydanıdır. Hayat 
yolculuğunun salih bir azığıdır. Dünya hayatını isteyenler ise beklentisi küçük 
olanlardır. Dünya hayatında boğulurlar ve geriye zor bir gün bırakırlar. Bu konuda 
geçmiş alimlerden biri şöyle der: "Gece uyuyan ve gündüz eğlenen nasıl olur da 
hesabın kötü olmasından kurtulmayı ümit eder?!" Bu çağın insanlarının çoğunun 
eğlencesi Allah korusun gece ve gündüz sürmektedir.  

Ey kardeşler ve dostlar!.. Nefisler zayıflar ve gece namazına kalkmak istemez. Kalpler 
katılaşır ve gözyaşları kurur. Gaflet tam anlamıyla yerleşir. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem'in yanında bir adam zikredilir ve sabaha kadar uyuduğu söylenir. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bu kişi, şeytanın kulağına 
işediği bir adamdır." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.  

Gece karanlığı çökünce gafillerin kalpleri uyur. Eğlence ehlinin ruhları ölür. 
Geceleyin devamlı yaptığı bir ibadeti olmayan, nefsini ihmal etmiştir.Rabbine yakarış 
ve O'nunla başbaşa olma ortamı hazırlanmışken bunu önemsemeyip 
değerlendirmeyenden daha mahrum kim vardır?! Gevşek davranması ve tembellik 
onu alıkoymuştur. Uyku ve beklentisinin düşük olması onu bundan mahrum 
bırakmıştır. Haram şeyler üzerine geceleyen, gecenin tümünü Allah'a isyanda geçiren, 
saatlerini Allah'ın haram kıldığı şeylerle tüketenlerden olmaktan sakının. Allah'ın 
dostları ile şeytanın dostları arasında çok büyük fark vardır.  

Beyhaki es-Sünenü'l Kübra'da sahih bir senetle Ebu Hüreyre Radıyallahu anh'dan 
şunu rivayet eder: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Allah her 
kaba, çok yiyen ve çarşılarda bağırıp duran, geceleyin bir leş ve gündüzün 
bir eşek olan, dünya işlerini bilen ve ahiret işlerinden habersiz olan 
kimseye buğzeder."  

Müslümanlardan bir grubun gecelerini, değersiz kanallarda oyun ve eğlence ile 
geçirdiğini gördünüz. Aileler, gece namazına kalkma arzusunun zayıflığından şikayet 
eder ve evler gece namazı kılan ve ibadet edenden yoksun kalır. İbni Esved 
Radıyallahu anh'a denir ki: "Gece namazı kılamıyoruz." Şöyle der: "Günahlarınız sizi 
kalkmaktan alıkoydu." Adamın biri salihlerden bir kimseye der ki: "Gece namazı 
kılamıyorum. Bana bu konuda bir çözüm söyle" Şöyle der: "Allah'a gündüz isyan etme 
ki, O da geceleyin seni huzuruna kaldırsın."  

Geceleyin kılabildiğin kadar namaz kılmaya çalış. Teravih namazı kılmaya gayret et. 
Az da olsa gece namazı kılmaya çalış. Çünkü gece namazının azı çoktur. Buna sabret 
ve devam et. Sabırla, süreklilikle ve ihlas ile Rabbinden yardım ve destek alırsın. Bil 
ki gecenin dakikaları değerlidir. Onları gafletle, gevşeklikle ve ihmal ile ucuzlatma! 
Değerli dakikaları ucuzlatanın kaybı ağır olur ve çıkış yolları daralır. Aileni de 
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unutma! Onları, adi bir dizi ya da çirkin bir manzara seyretmek için değil, 
Yaratıcılarının huzurunda tevbe etmek üzere durmak için uyandır. Günahlarını 
ağlayan kalplerle ve pişmanlık gözyaşıyla yıkasınlar. Umulur ki günahları silinir. 
Hadisi Şerif'te şöyle buyurulur: "Geceleyin kalkan ve namaz kılan, ailesini 
uyandıran ve ailesi de namaz kılan, uyanmayı reddederse yüzüne su 
serpen kişiye Allah rahmet etsin. Geceleyin kalkan ve namaz kılan, 
kocasını uyandıran ve kocası da namaz kılan ve uyanmayı reddederse 
yüzüne su serpen kadına Allah rahmet etsin." 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım... (De ki: Size bunlardan daha 
hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için Rableri nezdinde 
altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi kalıcıdırlar. 
Onlar için temizlenmiş zevceler ve Allah'dan da bir razı oluş vardır. 
Allah, kullarını hakkıyla görendir. Onlar ki, "Rabbimiz! Biz gerçekten 
iman ettik. Artık günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateş azabından koru" 
diyenler; sabredenler, doğru olanlar, itaat edenler, infak edenler, seher 
vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir.) (3/Âl-i Imran/15-17)  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 
sünnetiyle faydalandırsın. Bu sözümü söyler, Allah'dan kendim için, sizin için ve tüm 
müslümanlar için her türlü günahın bağışlanmasını dilerim. O'ndan bağışlanma 
dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.  

Allah'a hamdolsun. Nimetleri bitmeyen ve lütfu peşpeşe gelen Allah'a hamdolsun. 
O'nun ihsanının sınırı yoktur. Kullarına ikramı ve bağışı sayılamayacak kadar çoktur. 
O'na hamdeder ve Ona şükrederim. O'na tevbe eder ve O'ndan bağışlanma dilerim. 
Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, el-Vahid, el-Ehad, el-Ferd, es-
Samed'dir. Ve şehadet ederim ki, efendimiz ve nebimiz Muhammed, Allah'ın kulu ve 
rasulüdür. En üstün peygamber ve en şerefli kuldur. Allah O'na, ailesine, hayırlarda 
yarışan ve ciddiyetle kolları sıvayan ashabına, tabiine ve Din Günü'ne kadar onlara 
uyanlara salat ve selam eylesin.  

Bundan sonra... Bil ki, gece namazını kolaylaştıran ve gece namazına kalkmaya 
yardımcı olan faktörlerden biri de Allah'a yönelmektir. Allah hakkında hüsnü zanda 
bulunarak samimi bir şekilde O'na bağlanmaktır. Allah katındakini şiddetle 
arzulamak ve günahlardan uzak durmaktır. Günahlar kalpleri katılaştırır. Beklentileri 
köreltir. Bir kaç lokma yemek yeterlidir. Yemeği çokça yiyen ağırlaşır ve uykuya 
yenilir. Vehb b. Münebbih Rahimehullah şöyle der: "Çok yiyip, çok uyuyandan 
şeytana daha sevimli kimse yoktur." Kalbinin kin ve hasetten arınmış olmasına gayret 
et. Bid'atlardan uzak dur ve sünnete sarıl. Kalbini Allah korkusu ile doldur. Bil ki, 
teşviklerin en şereflisi ve yücesi Allah sevgisi ve Allah'a yakarıştır. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ve Allah'ın Kitabı'nı sevmektir.  

Gece namazının vakti yatsı namazından sonra başlar ve sabah namazının vakti 
girinceye kadar uzanır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece namaz kılmış 
ve seherde yaptığı bir ibadeti hep olmuştur. Namazların Allah'a en sevimlisi Davud 
Aleyhisselam'ın namazıdır. Gecenin yarısında uyur, üçte birinde namaz kılar, kalan 
altıda birinde tekrar uyurdu. Geçmiş alimlerden rivayet edildiğine göre onlardan 
bazıları gecenin tamamında namaz kılarlardı. Bazıları yarısında, bazıları üçte birinde, 
bazıları beşte birinde ve bazıları da altıda birinde namaz kılarlardı. Birkaç rekat 
kılanlar da vardı. Ailesini uyandıran ve ikisi birlikte iki rekat namaz kılanlar Allah'ı 
çokça zikreden erkeklerden ve zikreden kadınlardan yazılır.  
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Gece namazında uyulması gereken edeplerden biri de namaza hafif olan iki rekat ile 
başlamaktır. Sonra kılabildiği kadar namaz kılar. İkişer ikişer ve her iki rekattan 
sonra selam vererek, kıraatı, rükuyu ve secdeyi uzatması müstehaptır. Okur ve 
okuduğunu düşünür. Zikir ve duayı çokça yapar. Nefsini çok fazla zorlamaz. Çünkü 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Gücünüz yettiği kadarını 
yapın. Allah'a yemin olsun ki siz (ibadet etmekten) usanmadıkça Allah da 
(sevap yazmaktan) usanmaz. Orta yolu tutun, doğruya yakın olanı arayın 
ve  (az da olsa sürekli ibadetinizle) sevinin. Sabah vaktinden, akşam 
vaktinden ve bir miktar da gecenin son kısmından yararlanın."  

İsteği ve arzuyu artıran bir etken de mübarek bir ayda,faziletli günlerde ve değerli 
vakitlerde olduğunu bilmendir. Bunu değerlendirmeyen aldatılmıştır. Onda 
yarışmayan zarara uğramıştır. Bu ay gece namazı için yarış meydanıdır. Rüku ve 
secde etmekte yarışanların alanıdır. Bu günler, en değerli günlerdir. Günlerin kıymeti 
saatleri ile  değildir. Gecelerin kıymeti de uzunluğu ve sayısı ile değildir. Bilakis 
vakitlerin değeri insanlar için taşıdığı hayır ve nefisler için taşıdığı mutluluk iledir. 
Allah'dan hakkıyla korkun ve vakitlerinizi değerlendirin. Allah'a nefislerinizden 
hayırlar gösterin ve Rabbinizin ihsanına uğrayın. Selamı yayın ve açları doyurun. 
İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.  

Sonra peygamberiniz, Allah'ın Rasulü Muhammed'e salât ve selamda bulunun. 
Rabbiniz size bunu emretmiştir. Şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve 
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve 
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Vakit Geçmeden Ramazan'ı Değerlendirin 
Şeyh Usame el-Khayyât 
15.09.1422 hicri 

Oruç farizası ile kullarına ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun. O'nu her türlü 
noksanlıktan tenzih ederek O'na hamdederim. O, bu ayın orucunu ve gece (teravih) 
namazını ikramının ve nimetlerinin artması için sebep kılmıştır. Şehadet ederim ki 
Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki nebimiz 
Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. İhlas ile Allah için namaz kılan ve oruç tutan 
en hayırlı kimsedir. Allah'ım! Kulun ve rasulün olan efendimiz Muhammed'e, 
ailesine, ashabına, tabiîne ve onlara iyilikle uyanlara salât ve selam eyle!.. 

Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Allah'dan hakkıyla korkun! Kıymetli ömrün 
değerli zamanlarını ve eşsiz vakitlerini değersiz şeylerle boşa harcamaktan sakının. 
Çünkü boşa gider. Vakitleri faydalı şeylere harcayın. Çünkü faydalı şeyler yeryüzünde 
kalıcıdır. Allah onunla sizden razı olur.  

Ey müslümanlar! Hayatın oyun ve eğlencesi, olayları ve problemleri arasında, 
istekleri peşinde ve kavgaları ortasında kişi; sığınacağı, gölgesi altına gireceği ve 
kararlılığını yenilemek, gayretini bilemek ve iradesini güçlendirmek için gerekli 
hazırlığı yapacağı sığınaklara ihtiyacı olduğunu hisseder. Böylelikle başarı şansı daha 
yüksek bir şekilde, tökezlemeden, sağlam adımlarla yolunda yürür ve amacına ulaşır. 
Kuvvet, müslüman için vazgeçilmez bir azık ve kaçınılmaz bir sermayedir, hak yolda 
yardımcıdır. Başarının ve zaferin yoludur. Allah'ın rızasına ve sevgisine açılan bir 
kapıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bir hadis-i şerifte şöyle açıklar: 
"Kuvvetli mü'min, zayıf mü'minden daha hayırlı ve Allah'a daha 
sevimlidir. Hepsinde hayır vardır." Bu hadisi Müslim, Sahihi'nde rivayet eder.  

Bu gayeyi gerçekleştirecek şeye tutunmak ve onu elde etmek için çabalamak gerektiği 
anlayışlı insanların şüphe duymadığı bir şeydir. Allah'ın bolca ihsan ettiği 
nimetlerden biri de kullarına, ömürlerinde bazı fırsatlar ve hayır mevsimleri 
tanımasıdır. Bu fırsatlar onları amaçlarına ulaştırır. Oruç fırsatı ve Ramazan 
mevsimi, akıllı insanların değerlendirmeleri ve hızla faydalanmaları gereken 
fırsatların ve mevsimlerin başında gelir.  

Orucun, çeşitli alanlarda ve yollarda kuvvet tuğlalarını hazırlayan korkunç bir gücü ve 
geniş bir etkisi vardır. Kişiyi gündüz; yemeden, içmeden ve şehvetten alıkoyar. 
Bunlardan yoksun olmanın getirdiği sıkıntı da buna eklenir. Kişi, ayakta durmaya 
sabrederek ve buna devam ederek gece namazı kılar. Böylece, bu ayın günleri ve 
geceleri sonuna kadar düzene girer. Bütün bunlar; basiret sahiplerinin aradığı, her 
türlü yolla Rablerinin rızasına ulaşmak için bir vesile arayanların arzuladığı değişim 
iradesinin kuvvetlenmesine neden olan en belirgin faktörlerdendir. Bu, gidişatın 
düzeltilmesi ve günahın zilletinden ibadetin izzetine, acizliğin ve tembelliğin 
ürkekliğinden ciddiyetin ve kararlılığın zirvelerine, çirkin alışkanlıklardan ve kötü 
huylardan iyi alışkanlıklara, güzel huylara ve değerli vasıflara doğru yolun 
değiştirilmesidir. 

Ey Allah'ın kulları!.. Oruçta zayıflayan ya da donuklaşan kuvveti uyuyan ya da sönen 
iradeyi, gevşeyen ya da tükenen kararlılığı canlandıran bir etki vardır. Yüksek 
derecelere ulaşmak için, dünyada ve Alemlerin Rabbi için insanların kalkacağı ahiret 
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gününde mutluluğu elde etmek için yapılacak en hayırlı hazırlığı bu şekilde 
yapabilelim.  

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım: (Ey iman edenler! Sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi oruç, sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki takva 
sahiplerinden olursunuz.) (2/el-Bakara/183) Allah beni ve sizleri Kur'an'ın 
hidayeti ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ile faydalandırsın. Bu 
sözümü söyler ve Yüce Allah'dan kendim için, sizin için ve tüm müslümanlar için her 
türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan bağışlanma dileyin. Çünkü O, 
çokça bağışlayandır ve merhamet sahibidir.  

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah'ım! Kulun ve rasulün olan 
efendimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabına, tabiîne ve din gününe kadar iyilikle 
onlara uyanlara salât ve çokça selam eyle!. 

Bundan sonra... Ey Allah'ın kulları!.. Bu ayın günleri çabucak geçiyor. Öyleki 
tükenmeye yüztutmuş ve geçip gitmek üzeredir. Şimdiye kadar ihmalkar davrananlar 
kaçırdıklarını idrak etsinler ve önümüzdeki günlerde salih amel işlesinler. Mutsuz 
kimse, bu ayda Allah azze ve celle'nin rahmetinden mahrum olan kimsedir.  

Allah'dan hakkıyla korkun ey Allah'ın kulları!. Sevgili peygamberimize salât ve 
selamda bulunun. Çünkü bu, Allah'ın Kitabı'nda sizlere emredilmiştir. Allah azze ve 
celle şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât 
ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-
Ahzâb/56) 
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Ramazan'ın Son On Gününün Fazileti 
Şeyh Ömer b. Muhammed es-Sübeyl 
22.09.1422 hicri 

İtaat edenlere sevap veren, şükredenlere bolca ihsan eden Allah'a hamdolsun. 
Faziletinin artmasını dileyerek ve nimetlerine şükrederek O'na hamdeder ve O'na 
şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. 
Rabbimiz zatında ne yücedir, isimleri ve sıfatları ne mukaddestir. Ve şehadet ederim 
ki efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Allah Teâlâ O'nu seçmiş ve üstün 
kılmıştır. O, ayaklarının altı yarılıncaya kadar Rabbine ibadet etmiştir. Allah O'na, 
pak ailesine, seçkin sahabilerine, tabiine ve gece ile gündüz birbirini takip ettiği 
müddetçe iyilikle onlara uyanlara salât ve çokça selam eylesin.  

Bundan sonra... Ey müslümanlar!.. Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü Allah'dan 
hakkıyla korkmak mü'minlerin yolu ve salihlerin azığıdır. Kıyamet günü kurtuluş ve 
felah onunladır. Her zamanda ve mekanda Allah'dan hakkıyla korkun. Yapdığınız ve 
yapmadığınız her şeyde Allah'dan korkun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Sizleri iman 
ile hidayette kıldığı ve bu yüce mevsime kavuşmayı ihsan ettiği için Allah azze ve 
celle'ye şükredin. Allah, bu değerli ayı yüce sıfatlarla ve büyük faziletlerle diğer 
aylardan üstün kılmıştır. Onda; insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden 
ayırmanın açık delilleri olarak Kur'ân'ı indirmiştir.  

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim bu 
ayda inanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları 
bağışlanır. Kim de bu ayın gecesinde inanarak ve karşılığını Allah'dan bekleyerek 
ibadete kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'den sahih olarak rivayet edilen bir hadiste belirtilmiştir.  

Ey Allah'ın kulları! Bu ayın en faziletli günleri ve geceleri son on günüdür. Son on gün 
de bu ayın en üstün günleridir. Son on gecesi bütün yılın en üstün geceleridir. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu on günde özellikle daha çok ibadet yapar, 
salih amelleri kat kat artırırdı. Başka zamanlarda yapmadığı kadar çeşitli ibadetlerle 
Allah'a yaklaşmaya gayret ederdi. Buhari ve Müslim'de, Aişe radıyallahu anha'nın 
şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem; Ramazan'ın 
son on günü girince geceyi ihya eder, ailesini uyandırır, (ibadet için daha çok) gayret 
gösterir ve izarını sımsıkı bağlardı (yani eşlerine yaklaşmazdı)." 

Allah'ın kadrini yücelttiği, değerini artırdığı ve Peygamberlerin Efendisi sallallahu 
aleyhi ve sellem'e vahyi indirerek şereflendirdiği Kadir gecesinin bu gecelerde olması 
onlara şeref ve üstünlük olarak yeter. O gecede ibadet, Kadir gecesinin dışındaki bin 
gece ibadet etmekten daha hayırlıdır. O gece, bereketi çok ve hayırları bol bir gecedir. 
O gecede kullar üzerine Rabbani faziletler ve ilahi bağışlar iner. Kulun imanında 
samimi olduğunun ve Allah'ın onu muvaffak kıldığının bir işareti de, bu mübarek 
geceleri salih amellerle, çeşitli ibadet ve taatle, Allah azze ve celle'nin önünde boyun 
eğerek ve O'na tevbe ederek bu mübarek geceleri değerlendirmesidir. Bu gecelerin 
bereketine kavuşmayı ümit etmesidir. Faziletinin yüceliği ve sevabının büyüklüğü 
öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, o gecelerde halis bir niyetle ve samimi bir kullukla 
ibadete kalkanın Allah geçmiş günahlarını ve hatalarını bağışlar. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurur: "Kadir gecesinde inanarak ve 
karşılığını Allah'dan bekleyerek ibadete kalkanın geçmiş günahları 
bağışlanır." Bu hadisi, Buhari ve Müslim rivayet eder.  
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem son on günün tek gecelerinde ya da bu değerli 
ayın kalan son yedi gününde Kadir gecesini aramayı ümmetine tavsiye etmiştir. 
Müslim, Sahihi'nde Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma kanalıyla Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Onu (Kadir 
gecesini) Ramazan'ın son on gününde arayın." Bir diğer rivayette ise şu 
şekildedir: "Kim onu ararsa son yedi günde arasın."  

Mü'minlerin annesi Aişe radıyallahu anha, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 
Kadir gecesini bildiğinde o gecede nasıl dua edeceğini sorar. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem O'na şöyle söylemesini bildirir: "Allahumme inneke afuvvun, 
tuhıbbul afve fa'fu annî / Allah'ım! Şüphesiz Sen; çok affedicisin, 
affetmeyi seversin; beni affet!"  

Ey mü'minler! Allah azze ve celle'nin sizler için hazırladığı, iyiliklerin katlandığı ve 
günahların bağışlandığı faziletli zamanları ve mübarek mevsimleri, sizleri Allah'a 
yaklaştıracak ve O'nun rızasına ulaştıracak ibadetlerle değerlendirin. Özellikle sizler, 
Allah'ın şerefini yücelttiği ve içinde ibadeti ayrıcalıklı ve daha faziletli kıldığı bu 
Harem-i Şerif'in gölgesindesiniz. Burda namaz başka yerlerde kılınan yüzbin  namaz 
gibidir. Her salih amelin sevabı burda katlanır. Ey mü'minler! Burda sizin için 
mekanın fazileti ve zamanın şerefi bir arada toplanmıştır. Bu ikisi büyük iki fazilet ve 
yüce iki ayrıcalıktır. Allah Teâlâ, kendisinin bir ihsanı ve fazlı olarak sizlere 
sunmuştur. Başarının ve doğru yolda olmanın, basiretin ve sağlam görüş sahibi 
olmanın bir belirtisi de müslümanın bu Rabbani faziletleri ve ilahi bağışları salih 
amellerle değerlendirmesidir. Hayırlara koşması; namaz, oruç, sadaka, iyilik ve ihsan, 
fakirlere ve yetimlere şefkat gösterme gibi ibadetleri hakkıyla yerine getirmesi, çokça 
tavaf ve istiğfar yapması, gece ve gündüz Allah'ı zikretmeye devam etmesidir. 
Şüphesiz Allah Teâlâ'yı zikretmek nefisleri arındırır, göğüsleri genişletir ve kalplere 
huzur verir. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı 
zikretmekle huzur bulur.) (13/er-Ra'd/28) 

Zikrin değer bakımından en hayırlısı ve Allah azze ve celle katında ecri en büyük olanı 
Allah'ın kitabını okumaktır. O'nun önünden ve arkasından batıl gelmez. O, hikmet 
sahibi ve övgüye layık Allah tarafından indirilmedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in sünnetinden biri de Ramazan'da, başka vakitlerde okuduğundan daha çok 
Kur'an okumasıdır. Cebrail O'na Ramazan'da gelir ve Kur'an'ı tekrar ederdi. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Kitabı'nı okumanın faziletini ve 
sevabının büyüklüğünü şu kavliyle açıklamıştır: "Kim, Allah'ın Kitabı'ndan bir 
harf okursa bununla ona bir hasene vardır ve her hasene on misliyledir. 
"Elif, lam, mim" bir harftir demiyorum. Bilakis diyorum ki "elif" bir 
harftir, "lam" bir harftir, "mim" bir harftir." Bu hadisi Tirmizi rivayet eder ve 
sahih olduğunu belirtir.  

Ey Allah'ın kulları! Hatırlatılması gereken ve özellikle de zenginlere hatırlatılması 
gereken hususlardan biri de zekatlarını eda etmeye özen göstermeleridir. Çünkü 
zekat, dinin rükunlerinin en önemlilerindendir. Şeriatın en güzel yönlerinden biridir. 
Allah, zekatı yüce faydalar ve maslahatlar için farz kılmıştır. Zekat, nefislerin 
arınmasına, kalplerin temizlenmesine ve malların artmasına neden olur. Mü'minler 
arasındaki sevginin ve kardeşliğin en büyük faktörlerindendir. Müslümanlar 
arasındaki toplumsal dayanışmanın en büyük göstergesidir. Ey Mü'minler! 
Zekatlarınızı samimi bir niyetle ve hayrı dileyerek ve tam olarak ve eksiksiz çıkarın. 
Zekat verdiklerinizin başına kakıp eziyet vermeyin ve büyüklenmeyin. Allah azze ve 
celle şöyle buyuruyor: (Allah yolunda mallarını infak edenlerin örneği, yedi 
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başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah 
dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi 
bilendir. Mallarını Allah yolunda infak edip de arkasından başa 
kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların ecirleri 
Allah katındadır. Onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de 
çekmeyeceklerdir.) (2/el-Bakara/261-262) 

Bu farzı ve Allah'ın farz kıldığı diğer ibadetleri tam olarak yerine getirin. Zekatta ve 
bütün salih ibadetlerinizde niyetinizi Allah azze ve celle için yapın. Çünkü ibadete riya 
ve gösterişten bir şey karışırsa, amelin boşa gitmesine ve kabul edilmemesine sebep 
olur. Müslim'de ve diğer bazı hadis kitaplarında rivayet edilen kudsi bir hadiste 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Allah Teâlâ buyurur ki: 
"Ben, kendisine şirk koşulanların şirkten en uzak olanıyım. Kim bir amel 
işler de, ona benimle beraber başka birini ortak tutarsa onu ve şirkini 
terkederim."  

Allah'dan korkun ey Allah'ın kulları! Bu ayın kalan günlerini ve gecelerini Allah'a 
ibadette ve O'nun rızasını kazanmada, O'nun lütfuna ve ihsanına nail olmada 
yarışarak değerlendirin. Belki kul, Rabbimin bağışından bir bağışa nail olur da onun 
sebebiyle Allah'a yaklaşanların derecesine ulaşır. Kendileri için hiç bir korku olmayan 
ve üzülmeyecek olan Allah dostlarından sayılır. Günahlardan, heva ve şehvetlere 
boyun eğmekten, vakitlerinizi Allah'ın zikrinden ve ibadetten alıkoyan batıl 
eğlencelerle boşa geçirmekten sakının. Bunlar Allah'ın gazabını ve öfkesini üzerinize 
çeker ve Rabbinize kavuştuğunuzda ihmal ettiklerinize pişman olursunuz.  

Ey mü'minler! Rabbinize boyun eğerek yalvarın. Günahlarınızın ve hatalarınızın 
bağışlanmasını, cehennemden azad olmayı dileyin. (Kim cehennemden 
uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya 
hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir.) (3/Âl-i Imrân/185) 

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. (Allah'ın Kitabı'nı okuyanlar, namazı 
kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak edenler asla 
zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların 
mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz 
O; çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.) (35/Fâtır/29-30) 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile ve Peygamberlerin Efendisi'nin sünnetiyle 
faydalandırsın. Bu sözümü söyler; Yüce Allah'dan kendim için, sizler için ve tüm 
müslümanlar için her türlü günahtan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan bağışlanma 
dileyin. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve merhamet edendir.  

Allah'a hamdolsun. O'na hamdeder ve O'ndan yardım dileriz. O'ndan bağışlanma 
diler ve O'na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a 
sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu 
hidayete erdirecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve 
ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki efendimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür, 
habibi ve halilidir. Allah O'na, vefakar ailesine, takva sahibi ashabına ve onların 
yolunda yürüyüp onları örnek alanlara salât ve selam eylesin. 

Bundan sonra ey müslümanlar!.. Allah'dan hakkıyla korkun. O'na itaatte ve rızasına 
kavuşma yolunda dosdoğru yürüyün. Sizler rahmet ve teselli ayı olan bu değerli ayın 
gölgesinde gölgelenirken dünyanın her köşesindeki din kardeşlerinizi hatırlayın. 
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Onlar büyük musibetlere uğradılar ve facialar arkaarkaya üzerlerine geldi. Azgınlığın 
ve işgalci zalimlerin hakim olduğu vatanlarında bu facialar zamanla tekrarlandı. 
Halklar vatanlarından kovuldu ve değerleri çiğnendi. Paramparça dağıtıldılar. Her 
türlü baskıya ve her çeşit cezaya maruz kaldılar. (Onlardan sırf, Azîz ve Hamîd 
olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.) (85/el-Burûc/8)  

Bunların en çirkini; Filistin'de mübarek topraklarda kardeşlerimizin yaşadığı 
zulümdür. İşgalci yahudilerle onları destekleyen zalim kafirlerin dünyanın gözü 
önünde gerçekleştirdiği baskı ve düşmanlıktır. Bu mübarek ayda bile değerlerini 
çiğnediler ve mukaddesatını kirlettiler. Uluslararası anlaşmalara ve insani değerlere 
aldırmadan kan döktüler ve bozgunculuk yaptılar. (Bir mü'min hakkında ne ahit 
tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir.) (9/et-
Tevbe/10) 

Çeşitli ülkelerdeki başka kardeşlerimiz de zor günler yaşıyorlar. Değişik acılar 
tadıyorlar. Felaketler ellerini kolarını bağlamış. Sıkıntılar arka arkaya gelmiş. Sonuç 
olarak onlar için hayatın yükü ağırlaşmış ve yaşam daha da zorlaşmış. İman ehlinin 
kalbini acı ve üzüntüden, hüzün ve kederden eritecek durumlar ve trajediler 
içerisinde açlık yayılmış ve hastalık kırıp geçirmiş... Ey müslümanlar! Dünyanın her 
yerindeki zulme uğramış kardeşlerinize yönelin. Onlara yardım etmek için, onlardan 
zulmü kaldırmak için, maddi ve manevi destekte bulunmak için çalışın. Bu, iman 
kardeşliğinin ve İslam bağının bir gereğidir. Onların muhtaçlarına yardım edin. 
Acılarını ve kederlerini hafifletmek için sıkıntıda olanları teselli edin. (Kendiniz 
için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu 
bulursunuz; hem de daha üstün ve mükafâtça daha büyük olmak üzere. 
Allah'dan bağışlanma dileyin; şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve merhamet 
sahibidir.) (73/el-Müzzemmil/20) 

Allah'ın kulları! Rahmet ve hidayet peygamberine salat ve selamda bulunun. Allah 
celle ve alâ sizlere bunu emrederek şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve 
melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve 
çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Elvedâ ey Ramazan 
Şeyh Abdurrahman es-Südeys 
29.09.1422 hicri 

Allah'a hamdolsun. Sözlere O'na hamdederek başlanır. Allah'a hamdolsun. Her şeyin 
başı ve sonu O'na hamdetmekle düzgün olur. Allah'a hamdolsun. Yüce ibadet 
mevsimleri O'na hamdederek kapanır. O'na, nimetlerinin artmasını dileyerek 
hamdederim. Söyleyenini en yüce makamlara çıkaran bir şükürle O'na şükrederim. 
Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. el-Melik, el-
Kuddûs, es-Selâm'dır. Kullarından dilediğine güzelce oruç tutmayı ve namaz kılmayı 
ihsan edendir. Ve şehadet ederim ki nebimiz Muhammed, Allah'ın kulu ve rasulüdür, 
insanların efendisidir. Allah O'na, değerli ailesine, önder imamlar olan sahabilerine, 
tabiîne ve iyilikle onlara uyanlara salât ve selam eylesin. 

Bundan sonra... Allah'ın Kulları!.. Sizlere ve kendime Allah'dan hakkıyla korkmayı 
tavsiye ederim. Çünkü Allah'dan hakkıyla korkmak, kopmayan bir bağdır. Kalpleri ve 
anlayışları aydınlatan bir meşaledir. Selamet yoluna ulaşan en hayırlı azıktır. Onunla 
donanan, en şerefli mertebelere ulaşır ve onun en yüksek beklentileri gerçekleşir. 
Akibeti güvende olur ve belaların şerrinden korunur.  

Ey müslümanlar! Milletlerin tarihini inceleyen ve medeniyetler üzerine kafa yoran bir 
kimse, her bir medeniyetin değişiklikler yaşadığını, başlangıçlarının ve sonlarının 
olduğunu görür. Günler ve geceler, aylar ve yıllar da böyledir. Bu değişmez bir 
kuraldır. Allah, geceyi ve gündüzü birbiri arkasına döndürür ve bunda da basiret 
sahibipleri için bir ibret vardır.  

İslam kardeşleri! Aziz bir misafirin evinize gelmesine ve aranıza girmesine, fazlıyla ve 
ihsanıyla sizleri kuşatmasına, iyilik ve bağışından sizlere bolca vermesine, sizi 
sevmesine ve sizin de onu sevmenize, size yakınlık duymasına ve sizin de ona yakınlık 
duymanıza, sonra da ayrılık vaktinin gelmesine, veda anının yaklaşmasına ne 
dersiniz? Acaba ona neyle veda edersiniz ve hangi duygularla ondan ayrılırsınız? 
Veda anı hüzün duygularını harekete geçirirken ve gözleri yaşartırken, üzüntüden 
yanıp tutuşurken; özellikle de seven kimse sevdiğinden ayrılırken veda nasıl olur? 
İslam ümmetinin bu günlerde aziz misafiri ve sevgili konuğundan ayrılmasından 
daha hüzünlü, daha ağır bir ayrılık var mıdır? Bu ay; iyilik, cömertlik ve ihsan ayı, 
Kur'an ayı, bağışlanma ve cehennemden âzât olma ayıdır. Allah yardımcınız olsun!  

Allah'ın kulları! Ramazan ayı paçaları sıvamış, veda etmeye hazırlanmaktadır. 
Yolculuk ve ayrılık yaklaşmıştır. Çadırları toplandı, günleri doldu ve göç vakti 
yaklaştı. Ancak çok azı kaldı. Dün geliş vesilesiyle kutlamaları kabul ederken ve 
Allah'dan bizi ona kavuşturmasını dilerken bu gün ayrılığı vesilesiyle tesellileri kabul 
ediyor ve Allah'dan ibadetlerimizi kabul etmesini diliyoruz.  

Bu mübarek ayda bazı insanlar iyilik yaptı ve bazıları da kötülük yaptı. O, onda 
işlediğimiz amellere göre bizim lehimize veya aleyhimiz şahittir. Oruçlarına ve 
namazlarına, iyilik ve ihsanlarına devam edenlerin lehine şahittir. Gafletleri ve yüz 
çevirmeleri, cimrilikleri ve isyanları dolayısı ile de ihmalkarların aleyhine şahittir. 
Bilmiyorum onu bir daha idrak edebilecek miyiz? Yoksa aramıza lezzetleri yıkan ve 
insanları ayıran ölüm mü girecek? Şüphesiz bu mübarek ayda mutlu olan, sonunda 
ibadetlerini tamamlamaya, ihlasa ve nefsi hesaba çekmeye, samimi bir tevbeye ve 
istiğfara muvaffak olandır. Çünkü, ameller sonlarına göre değerlendirilir.  
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İman kardeşleri!.. Geçmiş alimler (Allah onlara rahmet etsin) ibadeti hakkıyla yapıp 
tamamlamaya çalışırlar, sonra da kabulüne önem verirlerdi. Reddedilmesinden 
korkarlardı. Ali b. Ebi Talip radıyallahu anh şöyle der: "Sizin amel işlemenizden daha 
çok onlar, amelin kabul edilmesi için özen gösterirlerdi. Allah azze ve celle'nin şu 
kavlini işitmediniz mi?: (Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.) (5/el-
Mâide/27) Malik b. Dinar rahimehullah şöyle der: "Amelin kabul edilmemesinden 
korkmak amel işlemekten daha ağırdır." Fadale b. Ubeyd rahimehullah şöyle der: 
"Bilsem ki Allah benden bir tek iyiliği kabul edecek, bu bana dünya ve içindekilerden 
daha sevimli olur." Allahu ekber! İşte samimi insanların hali!..  

Oruç ve namaz ayına selam olsun! Teravih ve Kur'an, zikir ve tesbih ayına selam 
olsun. Şimşek çakması ya da göz kırpması gibi gelip geçti. Hayırlarda yarışanlar için 
bir yarış alanıydı. O şimdi çaresiz, gidiyor. Onun kalan zamanlarından faydalanın, 
boşa geçirmeyin. Diğer aylarda Ramazan ayının telafisi yoktur. O, kalplerin ıslah 
edildiği ve günahların bağışlandığı, her korkanın sığınacağı aydır. Akan gözyaşlarının, 
iniltilerin ve derin düşüncelerin ayıdır. O ayda ne çok yakaran el havaya kalkar, kızgın 
gözyaşları akar, huşulu kalpler titrer, ince duygular ve coşkun hisler harekete geçer. O 
ayda Allah kullarına lütfundan ve kereminden ne çok yağdırır. Onlara ne çok rahmet 
ve mağfiret, ateşten azatlık bağışlar. Özellikle de sonunda... 

Allah'ın kulları!.. Bu ayda bağışlanmayan ne zaman bağışlanır? Kadir gecesinde kabul 
edilmeyen dua ne zaman kabul edilir? Hafız ibni Receb rahimehullah, Ali b. Ebi Talib 
radıyallahu anh'ın Ramazan'ın son gecesi şöyle seslendiğini nakleder: "Acaba kim 
makbul, onu kutlayalım; kim mahrum, ona taziyede bulunalım!" Ey ibadetleri kabul 
edilenler! Sizlere kutlu olsun! Ey ibadetleri reddedilenler! Allah musibetinizi gidersin! 
Ramazan ayının hayrını kaçıran ne çok şey kaçırdı... Ramazan'da kendisine 
mahrumiyet isabet eden ne elde edebilir ki... Nasibi kabul ve bağışlanma olan ile 
nasibi zarar ve hüsran olan arasındaki fark ne büyük!. Ramazan'da ıslah olmayan ne 
zaman ıslah olur? Gaflet ve cehalet hastalıklarına yakalananlar ne zaman kurtulur?  

Ne yazık ki bu ay geçip gitti. Çalışanlar cenneti kazandı. Ey büyük günah sahipleri! Bu 
değerli günlerde cehennemden azad edilen vallahi yüce bir ödül ve büyük bir 
armağan kazanmıştır. Gündüzünde ibadete özen gösterenlerin yangını nerede? 
Gecesinde ibadete gayret edenlerin endişesi nerede? Ey Mevlası kendisini 
cehennemden azad eden kişi! Hürriyetine kavuştuktan sonra yeniden günahların esiri 
olmaktan sakın! Mevlan seni cehennemden uzaklaştırdığı halde sen ona yaklaşır 
mısın? O seni oradan kurtardığı halde sen kendini oraya atar ve ondan vazgeçmez 
misin? Musibeti ağır ve matemi büyük olan ihmalkara ağlaması fayda verir mi? 
Elinizi çabuk tutun. Belki bazınız bu yıldan sonrasına ulaşamayacak ve ecel onu 
tamamlamasına müsade etmeyecektir. Bu ayda kurtuluş ve saadeti kazanan ne 
kazançlıdır. Bu ganimetleri ve kazançları kaçırana ise ne yazık! Bu ayın yolculuğu 
yaklaştı. Ona tekrar kavuşmayı ümit eden belki bu imkanı elde edemeyecek. Ey 
ihmalkar kişi! Vakit geçirmeden önce Allah'a ibadette bu fırsatı ganimet bil.  

Ey gafil kişi! Uykudan uyan ve yaşadığın felaketlere bak! Bu ayın çirkin günahlarla 
aleyhine şahit olmasından sakın! Sonunun güzel olmasına çalış. Çünkü ibadette 
önemli olan sonunun güzelliğidir.  

İslam ümmeti! Orucun, oruçlu kişilerin nefsinde bıraktığı etkiler nedir? Halimize bir 
bakalım. Kendimiz ve ümmetimiz ne durumda düşünelim. Bu ayın başındaki 
halimizle sonundaki halimizi karşılaştıralım. Kalplerimiz takva ile onarıldı mı? 
Amellerimiz salih oldu, ahlakımız güzelleşti ve davranışlarımız düzeldi mi? Ümmetin 
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düşmanları karşısında saflarımız birleşip tek ses olduk mu? Nefislerimizdeki kin ve 
garezler silindi mi? Toplumumuzda kötülükler ve haramlar yokoldu mu? 

Ey müslümanlar! Orucuyla ve namazıyla Rabbinin çağrısına icabet edenler! Diğer 
günlerde ve ibadetlerde de O'nun çağrısına icabet edin! Kalpler Allah'ın zikrine boyun 
eğip, Kur'an ve sünnette birleşirse ümmet sıkıntılardan kurtulur.  

İslam kardeşleri! Ey oruç ve namaz ümmeti! İslam ümmeti bu günlerde ömrün en 
üstün ve değerli günlerinden ve gecelerinden oluşan bir mevsime veda ederken 
trajedik durumlara ve kanlı vücudunun bir çok yerine isabet eden yaralara da veda 
etmeye ne kadar ihtiyacı var... Filistin'de mübarek topraklarda, Çeçenistan'da ve 
Keşmir'de akan müslüman kanını durdurmak için ciddi ve temkili adımlar atmaya ne 
kadar muhtaç... Müslümanlar bir milyardan fazla oldukları halde  kanlarının 
akmasını durduracak, güvenliklerini, değerlerini ve devletler arasındaki ağırlıklarını 
geri getirecek adil bir karar almaktan acizler mi?  

İslam ümmeti bu aya veda ederken bir numaralı davası olan Filistin davası, ilk kıblesi 
ve İnsanların Efendisi'nin miraca çıktığı yer olan mübarek Mescid-i Aksa karşısındaki 
duyarsızlığına da veda edecek mi? (Allah onu zorba siyonist düşmanın ayakları 
altındaki esaretten kurtararak bizleri sevindirsin) İmdat istiyor çağrısına cevap veren 
yok! Yardım diliyor fakat harekete geçecek izzet-i nefis sahibi biri yok. Halimizi 
Allah'a şikayet ederiz. Kurtuluş sadece O'ndandır ve Allah'dan başka güç ve kuvvet 
yoktur.  

Diğer tarafta Afganistan davası... Afganlı gruplar, aralarındaki ihtilaflara veda 
edecekler mi? Müslüman kanının akmasını durdurmak için, ülkelerinin emniyetini ve 
müslüman Afgan halkının göçten ve sürgünden kurtulmasını sağlamak için 
Afganistan'ı Allah'ın Kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle 
yönetecek bir idare üzerinde birleşecekler mi? İslam ümmeti bu aya veda ederken 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki müslüman azınlıkların acıklı hallerine de veda edecek 
mi? Allah'ın izniyle yakında gerçekleşmesini diliyoruz. Vallahi bu zor değil! Allah'ın 
dinini güçlendirmek ve her mekanda müslümanların davalarına yardım etmek üzere 
daha çok gayret sarfetmek için ümitler, Allah'dan sonra müslümanların önderlerine, 
aralarındaki hal ve akit ehline bağlıdır. Özellikle de  dünyadaki müslümanların 
durumunu etkileyen uluslararası büyük olaylara şahit olduktan sonra...  

İslam ümmeti, İslam'a ve müslümanlara, ülkelerine ve kutsal değerlerine özellikle de 
Harem-i Şerif ülkesine karşı (Allah onu korusun) medyanın yürüttüğü karalama 
kampanyasına veda edecek mi? Ümmetimizin sabit temellerini hedef alan 
küreselleşme çağrıları gölgesinde; medeniyetler savaşı olarak adlandırılan ve bazı 
tanımlarla oynanılan bir durumda ilim ve davet alanındaki güçler, çağdaş basın-yayın 
teknikleri İslam'ın güzelliklerini, insan haklarını koruduğunu; barışı, hukuku ve 
adaleti getirdiğini, şiddet ve terör olaylarından uzak olduğunu anlatmada 
kullanılacak mı?  

Devletin gözü-kulağı önünde gerçekleşen siyonist devlet terörüne bir son verilecek 
mi? Ey akıl ve insaf sahipleri! Olaylar açıkça gösterdi ki yaşananlardan ders almayan 
gafildir. Ey İslam ümmeti! Ey Muhammed ümmeti! Biz, şerefli tarihi boyunca 
yükseklikte ve yücelikte yıldızlara ulaşan bir izzetle ve soylulukla bilinen bir ümmetiz. 
Zayıf düşmek ve tembellik yapmak, zillet kadehinden yudumlamak bize haramdır. 
Mazlum ve çaresiz insanları barışa, hukuka ve adalete kavuşturmak için; sapıklık ve 
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mutsuzluk çamurundan, karmaşa ve anarşi bataklığından onları kurtarmak için İslam 
ümmeti, milletler arasındaki yerini almalıdır.  

Düşmanlarınız maddecilikle, sapıklık ve batılla dünyayı yönetiyorsa siz, iman, hak ve 
takva metodu ile lider olmaya ve yönetmeye daha layıksınız. Çağdaş neslin mutlaka 
itidal yani orta yol üzerine yetiştirilmesi; stratejik araştırmaların yapılması ve İslami 
davetin seviyesinin yükselmesi için gerekli donanımın sağlanması gerekir. Ümmetin, 
gruplaşmanın kötülüğünden ve uzun süredir çektiği gereksiz ihtilaflardan, bu 
ümmetin başına bela olan suni problemlerden korunması gerekir.  

Bütün İslam ümmeti ateistlikle ve putperestlikle, sapıklık ve değişimle dalgalanan bir 
dünyada acil çözüm bekledikleri hallerinin ancak sahih (doğru) İslam akidesine 
sarılmakla düzeleceğini bilmelidir. Allah'a yemin olsun ki, akidenin ve ahlakın 
bozulması sabit inanç ölçülerini ve şeriat kurallarının terkedilmesi milletlerin 
hezimetinin ve medeniyetlerin çöküşünün ana nedenidir. Bu bütün bir ümmetin 
sorumluluğudur. Müslümanlar acaba akidelerinin değerini kavrayacaklar mı? 
Ülkelerin ve insanların hayrı için  geçmiş alimlerinin üstünde bulunduğu yolda 
birleşecekler mi? Ümit edilen budur ve bize düşen de samimiyetle çalışmaktır.  

Allah azze ve celle'den hepimizin namazını, orucunu ve duasını kabul etmesini, lütuf 
ve keremiyle bizlere mağfiret ve cehennemden azatlık ihsan etmesini bu aydan 
ayrılışın yarasını sarmasını ve uzun yıllar boyunca bizleri ona yeniden kavuşturmasını 
dileriz. Bu ayın; İslam ümmetine izzet ve zafer elbiseleriyle gururla yürürken, dünya 
devletleri arasındaki ağırlığına ve değerine kavuştuğunda yeniden gelmesini dileriz. 
O, kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve kendisinden bir şeyler beklenenlerin en 
cömerdidir. Bu sözümü söyler; Allah'dan kendim için, tüm müslüman erkek ve 
müslüman kadınlar için her günah ve hatadan bağışlanma dilerim. Siz de O'ndan 
bağışlanma dileyin ve O'na tevbe edin. Şüphesiz O, tevbe edenleri çokça 
bağışlayandır.  

Nimeti ile salih ameller tamamlayan, ihsanı ile dereceler yükselten ve günahlar 
bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, 
tektir ve ortağı yoktur. O, ihtiyaçları gideren, gizli ve saklıları bilendir. Ve şehadet 
ederim ki, nebimiz Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür. İnsanların efendisidir. 
Allah O'na, ailesine, fazilet ve keramet sahibi sahabilerine, tabiine ve onlara iyilikle 
tabi olanlara yer ve gökler durdukça, salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.  

Bundan sonra... Allah'ın kulları! Allah'dan hakkıyla korkun. Bu aya salih amelle veda 
edin ki her şeyi bilen hükümdar Allah katında sizin lehinize şahitlik etsin. Ondan 
ayrılırken ona en temiz selamla veda edin. Takva sahiplerinin kalpleri bu ayın 
özlemini çeker ve onun ayrılığıyla hüzünlenir ve acı duyar. Mü'min ona tekrar 
kavuşabilecek kadar ömrünün kalıp kalmadığını bilmediği için ondan ayrılışına nasıl 
ağlamasın. Onu sevenlerin kalpleri ondan ayrılışın elemiyle parçalanır. Onun 
sevgisiyle gözyaşları boşanır. Allah yardımcımız olsun. Çünkü sadece O, başarılı 
kılandır.  

Ey oruçlu kardeşler! Mevlanız sizler için bu ayın sonunda yapmanız gereken bazı 
ameller belirlemiştir. Bunlar eksiklikleri tamamlar, kusurları kapatır. Ecrinizi ve 
sevabınızı artırır. Sizleri bu ayın bitiminde; istiğfara, tevbeye ve şükretmeye sevkeder. 
(Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine 
karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.) (2/el-Bakara/185) 
Ayrıca sizlere fıtır zekatını farz kılmıştır. Bu zekat, oruca ve namaza muvaffak kıldığı 

 116



için Allah'a bir şükürdür. Oruçlunun boş ve kötü sözden arınması içindir. Miskinleri 
doyurmak, müslümanlar arasındaki kardeşlik ve dostluk duygularını harekete 
geçirmek içindir. Fıtır zekatı, buğday ve benzeri yiyeceklerden, pirinç gibi her ülkenin 
durumuna uygun yiyeceklerden bir sa' yani (2.917 kg) olarak verilir. 

Fıtır sadakası vermek küçük-büyük, kadın-erkek herkese farzdır. Bu, Ebu Said ve İbni 
Ömer kanalıyla rivayet edilen hadislerde belirtilmiştir. Anne karnındaki bebek için de 
fıtır sadakası vermek müstehabdır.Faziletli olanı bayram günü sabah namazı ile 
bayram namazı arasında vermektir. Bayramdan bir veya iki gün önce verilse de 
inşallah bir beis yoktur. Sünnet olan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 
hadisinde ve Selef-i Salih'in uygulamasında görüldüğü gibi yiyecek olarak 
verilmesidir. Ömer b. Abdülaziz rahimehullah Ramazan ayının sonunda vilayetlere 
yazı göndererek onlara Ramazan ayını istiğfar ve fıtır sadakası ile tamamlamalarını 
emrederdi. Fıtır sadakasını içinizden gelerek verin. Çünkü Allah size çokça vermiştir 
ve sizden az birşey vermenizi istemektedir.  

Ey kardeşler! Ömrünüzün kalanında salih amellere devam edin ve sebat gösterin. 
Hayır işlemekte yolunuza devam edin ve salih amellere doğru adım atın ki Mevlâ celle 
ve alâ'nın rızasını kazanın. Sürekli olarak yapabileceğiniz salih ameller var. Beş vakit 
farz namazdan başka namaz, oruç ve sadaka gibi nafile ibadetler var. Diğer salih 
ameller var. Bilin ki, mübarek Ramazan ayı bitse de mü'minin ameli ölünceye kadar 
bitmez. İyiliğin kabul edildiğinin bir delili de o iyiliği başka bir iyiliğin takip 
etmesidir. Ayların Rabbi birdir ve O, sizin amellerinizi görmektedir. Allah'ı ancak 
Ramazan'da bilenler ne kötü insanlardır. Allah'ın nimetlerinden bahsederken bu 
ülkede oruç tutanların ve umre için gelenlerin yaşadıkları güven ortamından ve 
yeterli hizmetlerden, zikredilmesi gereken çalışmalardan ve teşekkür edilmesi 
gereken gayretlerden de bahsetmek gerekir. Başında ve sonunda Allah'ın tevfiki 
olmasa, Harem-i Şerif ülkesine ve yöneticilerine bahşettiği İslami idare olmasaydı, bu 
kadar büyük bir kalabalık karşısında bütün bunlar gerçekleşemezdi. Harem-i Şerif'in 
İslami idaresi, vatandaşların ve ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak çalışmaları 
yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Allah bunu, kendi rızası için halis kılsın. 
Lütfu ve keremiyle idarecilerin hayrını ve hidayetini artırsın. Harem-i Şerif'e ve 
ziyaretçilerine hizmete ve dünyanın her yerindeki müslümanların sorunlarıyla 
ilgilenmeye devam etmelerini nasip etsin. Başında ve sonunda, gizlide ve aşikarda 
şükür Allah'adır; Kıyamet'e kadar O'na sonsuz şükürler olsun. 

Bütün bunlardan sonra biliniz ki, amellerinizin en hayırlılarından ve melikiniz 
katında en temizlerinden biri de rahmet ve hidayet peygamberi Muhammed b. 
Abdullah'a çokça salât ve selamda bulunmanızdır. Allah celle ve alâ sizlere bunu 
emrederek şöyle buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât 
ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-
Ahzâb/56) 
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İbadette İstikâmet 
Şeyh Abdulmuhsin el-Kâsım 
13.10.1422 hicri 

Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder ve O'ndan yardım ve bağışlanma 
dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi 
doğru yola iletirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu doğru yola iletecek 
yoktur. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve 
şehadet ederim ki nebimiz Muhammed, O'nun kulu ve rasulüdür. Allah O'na, ailesine 
ve ashabına salât ve çokça selam eylesin.  

Bundan sonra... Allah'ın kulları!. Allah'dan hakkıyla korkun. Çünkü Allah'dan 
hakkıyla korkmak, Allah'ın bütün kullarına tavsiyesi ve Rasulullah'ın ümmetine 
öğüdüdür.  

Ey müslümanlar!.. Allah hayır yollarını kolaylaştırmış, iyilik mevsimlerini kulları için 
devam ettirmiştir. Günleri ve ayları döndüren, geceyi gündüze katan ve gündüzü de 
geceye katan ancak Rabbimizdir. O, her şey için bir sebep yaratmıştır. Her ömür için 
bir yazgı vardır ve her amel için bir hesap vardır. Dünyayı, insanların gelip gittiği bir 
pazar yeri kılmıştır. Nefsini satıp azâd edenler de vardır, onu helak edenler de... 
Günler, ömürden birer parçadır. Yolun aşamalarıdır ve birer birer tükenir. Günlerin 
geçip gitmesi ömürlerin tükenmesi ve eserlerin tamamlanmasıdır. Ecellerin 
yaklaşması ve amel defterlerinin kapanmasıdır.  

Mübarek günler geride kaldı. Ömür merhalelerinden bir merhale daha katettiniz. 
Kim iyi bir şekilde değerlendirmişse Allah'a hamdetsin ve iyiliğini sürdürsün. Kim de 
kötü bir şekilde geçirmişse Allah'a tevbe etsin ve amelini düzeltsin. İmam Ahmed'e 
denir ki: "Rahatlık ne zamandır?" Şöyle der: "Cennete attığın ilk adımdadır." İbadetin 
sürekli olması ve vaktinin uzaması salihler için bir nimettir. Mü'minler için göz 
aydınlığıdır. İhsan sahiplerinin beklentilerinin gerçekleşmesidir. Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun ve ameli 
güzel olandır." Bu hadisi, Tirmizi rivayet eder.  

Amelin kabul edilmesinin bir takım alâmetleri, tevbede ve günahdan dönmede 
samimi olmamanın bazı işaretleri vardır. İyiliğin kabul edilmesinin bir alâmeti de o 
iyilikten sonra tekrar iyilik yapmaktır. Kötülüğün işaretlerinden biri de kendisini 
takip eden bir başka kötülüktür. İyiliklerinizi, iyiliklerle sürdürün ki kabul 
edildiklerinin alâmeti olsun. Bu şekilde iyilikleri tamamlayın ve nefsi ona alıştırın ki 
nefsin alışkanlıklarından ve iyi niteliklerinden biri haline gelsin. Kötü amellerin 
ardından iyi ameller işleyin ki kötü amellere keffâret olsun, tehlikesinden ve 
zararından korusun. (Şüphesiz ki iyilikler, kötülükleri (günahları) giderir.) 
(11/Hud/114) Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Nerede olursanız 
olun Allah'dan hakkıyla korkun ve kötü amelinizden sonra iyi amel 
işleyin ki onu silsin. İnsanlara güzel bir ahlakla muamele edin." Bu hadisi, 
İmam Ahmed rivayet eder. Bir başka rivayette de şu şekildedir: "Kötü amel 
işlediğinde ardından iyi amel işle.."  

İbadette doğru yol üzerinde olmak, emirleri yerine getirmeye ve yasaklardan 
sakınmaya devam etmek Allah'ın mü'min kullarının sıfatlarındandır. (Şüphesiz, 
"Rabbimiz Allah'dır" deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine 
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melekler iner. Onlara; "Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennetle 
sevinin!" derler.) (41/Fussılet/30)  

Allah, Nebisi'ne ve mü'minlere doğru yolda olmalarını emretmiş ve onları doğru 
yoldan ayrılmamaya teşvik etmiştir. Şöyle buyurur: (Seninle beraber tevbe 
edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol!) (11/Hud/112)  

Doğru yolda olmak, hayırların anahtarıdır. Bereketleri elde etmenin ve durumların 
düzelmesinin vasıtasıdır. Allah azze ve celle şöyle buyurur: (Şayet doğru yolda 
gitselerdi onlara bol su verirdik.) (72/el-Cin/16) İmam Müslim Sahihi'nde, 
Süfyan bin Abdillah es-Sekâfi'den şunu rivayet eder: Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasulü! 
Bana İslam'da olan bir söz söyle ki, senden sonra onu kimseye sormayayım. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "'Allah'a iman ettim' de, 
sonra dosdoğru ol!" Her zaman Allah'a ibadette dosdoğru olun. Şüphesiz 
mü'minin amelinin ölümden başka sonu yoktur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle 
buyurur: (Ve sana ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et!) (15/el-Hicr/99) Bir 
vakitte ibadetlere yönelip de diğer vakitlerde Rablerinden yüz çevirenlerden olma!.  

Ey müslümanlar!.. Salih amellerinin kabul edilmemesinden korkmak salih insanların 
davranışıdır. Hasan el-Basri şöyle der: "Öyle insanlar gördüm ki, onlardan biri 
yeryüzü dolusu infakta bulunsa, günah kavramının nefsindeki büyüklüğü nedeniyle 
yine de kendinden emin olmazdı." Amelinin çokluğuna güvenme! Çünkü sen, kabul 
olup olmayacağını bilmezsin. Günahlarından emin olma! Çünkü sen, onların 
bağışlanıp bağışlanmadığını bilmezsin. Amelini beğenen, yarı yolda kalır.  

İbadet eden ne kadar çok kimseyi kendini beğenmesi ifsad etti. Helak edici şeylerden 
bazıları da şunlardır: Boyun eğilen hırs, peşinden gidilen hevâ ve kişinin kendini 
beğenmesi. Amellere zarar veren şeylere dikkat etmeyenin ameli boşa gider. Açıkça 
yapılan ameller şüphelerden arınmış olmazsa Allah katında bir fayda sağlamaz. 
Kendini beğenmek, kendini aldatmaktır. Allah'ın azabından emin olmaktır. 
Amellerde kusurlu davranmaktır. Günahları unutmak ve ihmal etmektir. İbni Mes'ud 
radıyallahu anh şöyle der: "Helâk, iki şeydedir: Ümitsizlikte ve kendini beğenmede." 
Amellerin boşa gitmesi ne kolay!. Başa kakma ve eziyet ile sadaka batıl olur. İkindi 
namazını terketmekle ameller batıl olur. Bu nedenle salihler şöyle dua ederlerdi: 
"Allah'ım!. Senden salih amel ve onun muhafazasını dileriz." Allah azze ve celle şöyle 
buyurur: (Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok 
olduğu için, yeminlerinizi, aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini 
sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın.) (16/en-
Nahl/92)  

Amellerini küçük görerek kendini beğenmekten kurtulmak için Allah'dan yardım dile. 
Allah'ın nimetlerini hatırla. Said b. Cübeyr şöyle der: "Bir adam günahıyla cennete 
girdi. Bir adam da ibadetiyle cehenneme girdi." Denildi ki: "Bu nasıl olur ey Said?" 
Şöyle der: "Adam bir günah işler ve onu işlediği için Allah'dan öylesine korkar ki 
Allah onu, bu korkusu sebebiyle cennete koyar. Bir adam da bir ibadet işler ve o 
ibadetini o kadar beğenir ki sonunda Allah onun bu ibadetini boşa çıkarır ve adam 
cehenneme girer." Mübarek Ramazan ayında işlediğin salih amellerini ihlas ile ve 
eksikliğini ikrar ederek, bağışlanma ve Allah'ın rızasını dileyerek muhafaza et!.  

Ey müslümanlar!.. Hatalar, insanların boyunlarında asılıdır. Hatalarda ısrar etmek 
helak eder. İbadetinden yüz çeviren gaflet elbisesine dolanır. Allah ile arasındaki 
durumu düzeltenin insanlarla arasını da Allah düzeltir. Ebu Cafer es-Sâih'in şöyle 
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dediği rivayet edilir: Ebu Muhammed, tefecilik yapan bir tacirdi. Bir gün oyun 
oynayan çocukların yanından geçerken çocuklardan biri diğerlerine "Faiz yiyen adam 
geldi" dedi. Ebu Muhammed başını önüne eğdi ve "Ey Rabbim! Sırrımı çocuklara da 
mı ifşâ ettin?" dedi. Geri dönüp bütün malını topladı ve şöyle dedi: "Ey Rabbim! Ben 
esirim. Nefsimi senden bu mal ile satın alıyorum, beni âzâd et!" Sabah olunca bütün 
malını sadaka olarak verdi ve ibadete başladı.  

Mağfiret ayından sonra günah işlemekten sakın! İsyan eden bedbaht olur. Günah 
işlemek, insanı zelil eder ve dilsiz yapar. Ebu Süleyman et-Teymi şöyle der: "Kişi 
gizlice günah işler de üzerinde günahın zilleti olarak sabahlar." İbadetten sonra 
işlenen günah ve Allah'a yaklaştıktan sonra O'ndan uzaklaşmak ne kötü!.  

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım: (Rabbinizin bağışına ve takva 
sahipleri için hazırlanmış olan cennete koşun.) (3/Âl-i imran/133)  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek eylesin...  

İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur. O'nun şânı yücedir. Şehadet ederim ki, nebimiz Muhammed O'nun kulu ve 
rasulüdür. Allah; O'na, ailesine ve ashabına salât ve çokça selam eylesin.   

Bundan sonra ey müslümanlar!.. O seçkin geceler faziletleri ve Rabbinin bağışları ile 
birlikte gelip geçti. Rablerine itâat eden ve Ramazan'ı hakkıyla yüceltenlere, 
yaratıcıları için ihlas ile amel edenlere ne mutlu!. Bağışlanma ayında tevbe fırsatını 
kaçıran vakit geçirmeden tevbe etsin. Rabbimiz, kullarına nimetleri ile sıcaklık 
gösterir ve gece karanlığında onlara seslenir. Hayatının her anında ve her hareketinde 
Allah'a bağlı ol. Ramazan'ı lütfeden Allah, her zaman ibadet edilmesi gereken tek 
ilahtır. Doğru yolda olmayı kendinize ilke, salih amel işlemeyi gaye edinin. Kur'an'ın 
ahlakına sımsıkı sarılın ve yaratılmışların efendisinin sıfatlarıyla sıfatlanın ki 
kurtuluşa erin. Dünya ve ahirette saadeti elde edin. Allah celle ve alâ şöyle buyurur: 
(Erkek veya kadın, mü'min olarak kim iyi amel işlerse, ona mutlaka çok 
güzel bir hayat  yaşatırız. Ve mükafatlarını, elbette yapmakta 
olduklarının en güzeli ile veririz.) (16/en-Nahl/97)  

Sonra bilin ki Allah size peygamberine salât ve selam getirmenizi emrederek şöyle 
buyurur: (Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey 
iman edenler! Siz de O'na salât ve çokça selam eyleyin.) (33/el-Ahzâb/56) 
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Ramazan Sonrası Düşünceleri 
Şeyh Huseyn Âlu'ş Şeyh 
06.10.1422 hicri 
 
Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdeder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. 
Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete 
erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verecek yoktur. 
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur; O tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet 
ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. 
 
(Ey iman edenler! Allah'dan hakkıyla korkun ve ancak müslümanlar 
olarak can verin.) (3/Âl-i Imran/102) 
 
(Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve 
ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. 
Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan ve 
akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir.) (4/en-Nisa/1) 
 
(Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah 
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulü'ne 
itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.) (33/el-Ahzâb/70-71) 
 
İslam kardeşleri!.. Günler ve geceler ne hızlı geçiyor. Aylar ve yıllar ne hızlı tükeniyor! 
Dünyanın hali böyledir. Hızla yokolur ve çabucak gözden kaybolur. Hiçbir halde 
sürekli kalmaz. Bu, Allah'ın yarattıkları hakkındaki sünnetidir. Dönemler ve evreler 
belirli bir ecel ile geçer. Her ecel için yazılmış bir yazgı vardır. Akıl ve fikir ehli, 
basiret ve düşünce sahipleri bu gerçekleri hakkıyla idrak ederler. Zamanın 
geçmesinden en büyük dersi alırlar. Günlerin geçip gitmesinde en büyük uyarıyı 
bulurlar. Allah celle ve alâ şöyle buyurur: (Göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için 
gerçekten açık ibretler vardır.) (3/Âl-i Imrân/190) 
 
İslam ümmeti! Yakın bir süre önce Ramazan'a veda ettik. Sanki hayali bir misafir 
gibiydi. Ne çabuk geçti, ne hızlı bitti. Verdiği ve kesinleştirdiği hüküm için Allah'a 
hamdolsun. Bağışladığı ve nimetlendirdiği için O'na şükürler olsun. 
 
Evet; Ramazan sayfası dürüldü. Kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. (Onu 
(nefsini) temizleyen mutlaka felah bulmuştur. Onu örten kimse de 
muhakkak ziyana uğramıştır.) (91/eş-Şems/9-10) Geçip gitti. İçine koyduğunuz 
amellerinize şahit olarak gitti. Acaba yapılanı överek mi gitti, yoksa kaybedilenler 
nedeniyle kötüleyerek mi gitti? Kim iyilik yapmışsa iyiliğini tamamlasın. Kim de 
ihmal etmişse, amelini iyilikle sona erdirsin. Çünkü ameller, sonlarına göre 
değerlendirilir. 
 
İslam kardeşleri! Ümmet; sürekli bir murakabe ve muhasebeye ne kadar muhtaç.. 
Düşünmek için bir takım fırsatlara; halini gözden geçirmek için bazı çarelere ne kadar 
muhtaç! Ümmet durumunu, geleceğine yönelik adımlarını, bugünün ve yarının işaret 
taşlarını görebileceği derslere ve ibretler çıkaracağı çözümlere ne kadar muhtaç... 
Ramazan gibi münasebetlerde; ümmetin fert ve toplum olarak, yöneten ve 
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yönetilenler olarak çalışmalarını düzenleyecek, vakit geçirmeden önce durumlarını 
ıslah edecek bir köprü edinmesi için fırsatların en büyüğü vardır. 
 
Ramazan'da yeterli uyarılar ve büyük dersler vardır. Bunlar, şeytanla mücedele azmi 
vermelidir. Ümmeti, doğru yolda sağlıklı bir şekilde yürümeye sevketmelidir. Bu 
dersler, müslümanı bütün çeşitleri ve her türlü şekliyle fesattan ve aşırılıktan uzak 
tutmalıdır. 
 
Allah'ın kulları! İslam şeriatı bitmeyen sırlar ve yüce amaçlar içerir. Orucun 
amaçlarından biri de, müslümanın vicdanında takva sıfatını, en geniş anlamı ve en 
ince şekliyle takvayı (Allah korkusu) bina etmek için en büyük araç olmasıdır. 
 
Ey müslüman! Orucu, güçlü bir azim; davranışları düzenleyecek, nefisleri ıslah 
edecek, huyları düzeltecek, insanın içini ve dışını güzelleştirecek ve hayırlara karşı 
irade kuvveti, ameller ve kalpler için temizlik ve saflık kazandıracak bir okul edin. 
Yumuşama bilmeyen bir kuvvetle faziletli amellere ve gevşeklik karışmamış bir 
kararlılıkla güzel davranışlara devam isteği edin. Bozulanları düzeltmeye çalışacak, 
eksiklikleri tamamlayacak; hidayet, hayır ve doğruluk açısından zayıflayan yönleri 
kuvvetlendirecek yok mu? Allah celle ve alâ şöyle buyurur: (Allah yolunda 
hakkıyla cihad edin!) (22/el-Hacc/78) 
 
Müslüman kardeşim!..Kur'an'ın istekleri, hayırda istikamete ve hidayette kararlı 
olmaya davet konusunda peşpeşe gelir. Rabbimiz celle ve alâ şöyle buyurur: (Sen de, 
seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol!) 
(11/Hûd/112) Ve şöyle buyurur: (Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine 
ibadet et.) (15/el-Hicr/99) 
 
Rabbani tavsiyeler fertlere ve toplumlara yönelir. İslam üzere olmayı, dinin metodu 
üzere devam etmeyi sağlar. En mükemmel ve en doğru şekilde dinin kurallarına 
sürekli bağlı kalmayı, sınırları önünde durmayı, emirlerine uymayı ve yasaklarından 
sakınmayı sağlar. Nübüvvet çağrısına kulak ver. İbretlerle dolu güzelce terkip edilmiş 
ve yüce manalar taşıyan, kelimeleri az fakat işaretleri çok büyük bir vasiyeti sana 
özetliyor. Bu vasiyet, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tüm 
ümmete vasiyetidir. İmanı bütünüyle almayı, doğru itikada bağlı kalmayı, ibadetlerde 
sabretmeyi, haramlardan sakınmayı ve faziletlerin güzelliklerine ve iyi davranışlara 
tabi olmayı gerektiren bir vasiyettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi 
kendisine "Bana İslam'dan bir söz söyle ki, senden sonra onun hakkında kimseye bir 
şey sormayayım" deyince şöyle buyurur: "Allah'a iman ettim de! Sonra 
dosdoğru ol!" 
  
Şüphesiz bu, Allah'ın izniyle her alanda iyi bir hayatı ve razı olunacak bir yaşamı 
garanti eder. Mü'minlere ebedi bir saadet ve güvenli bir akibet sağlar. (Muhakkak 
ki; "Rabbimiz Allah'dır" deyip, sonra da dosdoğru hareket edenler için 
korku yoktur, onlar üzülmezler de. İşte onlar cennetliklerdir. 
Yaptıklarına mükafat olmak üzere orada ebediyyen kalıcıdırlar.) (46/el-
Ahkâf/13-14) 
 
Ey müslümanlar! Bu yüce ümmeti, çeşitli engeller ve büyük hastalıklar kuşatmışken 
münasebetler gelip geçiyor. Ümmet; belalar ve musibetler, sıkıntılar ve afetler 
yaşıyor. Parçalanmanın ve zayıf düşmenin, bölünmüşlüğün ve güçsüzlüğün acısını 
çekiyor. Acı verici olaylar ve ağlatıcı haller... Bu acı gerçeği ve hatalı gidişatı 
değiştirmenin zamanı gelmedi mi? Zayıf düşmenin gerçek nedenlerini idrak etmenin, 
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hastalıkların ve sorunların ana faktörlerini anlamanın vakti gelmedi mi? Allah celle 
ve alâ şöyle buyurur: (İman edenlerin kalplerinin, Allah'ın zikrine ve inen 
hakka karşı yumuşayarak saygı ile boyun eğecekleri zaman gelmedi mi?) 
(57/el-Hadid/16)   
Ümmetin, bu günlerde Ramazan'a veda etmişken içleracısı durumlarına ve yaralı 
vücudunun birçok yerinde kanayan yaralara da veda etmesi ne iyi olur. Bunun için de 
dinine bağlı hareket etmekten, Rabbinin Kitabı ve Nebisinin sünnetinden oluşan 
mükemmel bir metoda sımsıkı sarılmaktan başka faydalı bir tedavi ve başarılı bir yol 
yoktur. Her alanda Allah'ın dinine yardım etmek için, O'nun mazlum kullarından 
zulmü ve kötülüğü kaldırma görevini yerine getirebilmek için gayretle çalışmak ve 
Allah azze ve celle'ye karşı samimi olmak bu metodun gereklerindendir. Allah azze ve 
celle şöyle buyurur: (Mü'min erkekler ile mü'min kadınlar birbirlerinin 
velileridir.) (9/et-Tevbe/71) 
 
İslam kardeşleri! Ümmetin mensuplarına düşen görev, düşmanın tehlikelerini; 
müslümanların inançlarını ve istikrarlarını sarsmayı hedef alan, geleceklerini tehdit 
eden planlarını tam olarak anlayıp her yönüyle idrak etmektir. Gizliden gizliye ne çok 
karanlık olay oluyor ve içeriğini Allah'ın en iyi bildiği büyük planlar yapılıyor. 
 
Uluslararası siyonizm bugün, dünyayı belalara ve felaketlere sürüklüyor. Muhammed 
ümmetinin karmaşalara ve fitnelere, sıkıntılara ve musibetlere düşmesini istiyor. Ey 
Muhammed ümmeti! Bu dine sımsıkı sarılın! 
 
İslam kardeşleri!.. Düşmanın bilinen planlarından biri de, basın-yayın organları 
kanalıyla yaptığı çılgınca saldırılardır. Bu saldırılar, İslam'ın doğduğu bu beldeye; 
insanlığa çok şey kazandıran, güvenlik ve istikrar uğruna, hayır ve barış yollarının 
yayılması uğruna çok şey feda eden Harem-i Şerif ülkesine yapılmaktadır. 
Müslümanlar bilmelidir ki; bütün bu çabaların hedefi ve nihai amacı, ümmeti 
temelinden sarsmak ve varlığını destekleyen en büyük dayanağı etki altına almaktır. 
Allah celle ve alâ (Onlar kendileri gibi sizin de kafir olup böylece birbirinize 
eşit olmanızı arzu ederler) (47/en-Nisa/89) buyururken ne doğru buyurmuştur. 
 
Muhammed ümmeti; dininin amaçlarını, yaratıcısının kelamının hedeflerini ve 
gayelerini iyi anlamalıdır. İslam'ın ilkelerini ve öğretilerini görebilmelidir. Değilse, 
Allah korusun, güçsüzlüğünün ve Rabbinin hidayet meşalelerinden uzak kalmasının 
kurbanı olur. (De ki: "Haydi amel edin! Allah, Rasulü ve mü'minler de 
işlediğinizi görecektir.) (9/et-Tevbe/105) 
 
Allah beni ve sizi Yüce Kur'an ile mübarek eylesin... 
 
İhsanı için Allah'a hamdolsun. Başarılı kılması ve nimetlendirmesi nedeniyle O'na 
şükürler olsun. Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı 
yoktur. Şehadet ederim ki; efendimiz, nebimiz Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. 
Allah; O'na, ailesine ve ashabına salât eylesin. 
 
Bundan sonra... Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Yolların en 
hayırlısı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Amellerin en kötüsü 
sonradan uydurulan amellerdir. Sonradan uydurulan her amel bid'at, her bid'at 
sapıklık ve her sapıklık ateştedir. 
 
Ey müslümanlar!.. Mutlu kimse; vaktini, ahiretini ıslah ile imar edendir. Dünya 
arzusu, yaratıcısının haklarını yerine getirmesine engel olmayandır. Dünyaya rağbeti, 
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kendisini ahiret gerçeklerinden alıkoymayandır. Ey ibadetin tadını alan kimse! 
Günahın acısını tatmaktan sakın!.. 
 
Ramazan'da olduğun gibi Ramazan haricinde de iyi ve temiz ol!. Sonra bil ki ey 
müslüman; Ramazan orucu tutan, sonra da ona Şevval'den altı gün ekleyen bütün yıl 
oruç tutmuş gibi olur. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak 
rivayet edilmiştir. 
 
Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Ramazan orucundan kazası 
bulunanın, öncelikle kaza orucunu tutması gerekir. Farz olanı tutmak daha 
önceliklidir. 
 
Sonra bilin ki, Allah sizlere yüce peygamberine salât ve selam getirmenizi 
emretmiştir... 
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Ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et! 
Şeyh Suud eş-Şureym 
06.10.1422 hicri 

El-Hayy, el-Kayyûm ve ebedi olan Allah'a hamdolsun. O, kendisinden önce hiç bir şey 
olmayan ilk, kendisinden sonra hiç bir şey olmayan son, kendisinden üstte hiç bir şey 
olmayan Zahir ve kendisinden öte hiç bir şey olmayan Bâtın'dır. Basiret sahiplerine 
ibret olarak geceyi ve gündüzü birbiri ardına çevirir. İman edenleri bilmek ve 
onlardan şahitler edinmek için insanlar arasında günleri döndürür. Şüphesiz Allah 
zalimleri sevmez. Şehadet ederim ki; Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı 
yoktur. Ve şehadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. Rabbinden 
hakkıyla korkanların; farzlarını kılan, Ramazan ayında oruç tutan ve Beyti'ni 
haccedenlerin en faziletlisidir. Allah'ın salâtı ve selamı O'na, ailesine, ashabına, din 
gününe kadar onların yolundan yürüyen ve hidayetlerine uyanlara olsun. 

Bundan sonra... Ey müslümanlar!. Allah'dan hakkıyla korkun. Gizli ve aşikar 
hallerinizde O'nu gö zetin. Sanki O'nu görür gibi O'na ibadet edin. Çünkü siz O'nu gö 
rmeseniz de şüphesiz O sizi görür. (Sen O mutlak galip ve engin merhamet 
sahibine güvenip dayan. O ki, (gece namaza) kalktığı n zaman seni 
görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor) Çünkü her şeyi 
işiten, her şeyi bilen O'dur.) (26/eş-Şuara/217- 220)  

Allah'ın kulları! Günlerin ve gecelerin geçip gitmesinde bir ibret vardır. Günler, 
rüzgar gibi gelip geçer. Akşam gider, sabah gelir. Ve sonunda zerre miktarı da olsa 
hesabı görülür. İnsanların tamamı, yaratıldıkları günden bu güne hala yolcudurlar. 
Yolculuklarında cennet ya da cehennemden başka konak yoktur. Gece ve gündüzün 
hızla hareket etmesi zamanın birbirine yaklaştığını teyit eder. Bu da es-Sadı k el-
Masduk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edildiği gibi 
Kıyamet'in alametlerindendir. Ey Allah'ın kulları! Bütün bunlar, anlayış ve zeka 
sahiplerini uyandırmak için büyük bir fırsat sayılır. Böylece hayır iş lerler ve samimi 
bir şekilde tevbe ederler. İyilik yapar ve kötülüğ ü terkederler. (İbret almak veya 
şükretmek isteyen kimseler için gece ve gündüzü birbiri ardınca getiren 
O'dur.) (25/el-Furkan/62) 

Müslümanlar bir ay boyunca, toplu olarak Rablerinin bağışlarına nail oldular. Dua 
ederek ve namaz kılarak, zikrederek ve sadaka vererek, Kur'an okuyarak Allah'a 
ibadet ettiler. Fakat günler çabucak bitti ve hatı ralar geride kaldı. Sanki takdir 
edilmiş bir emir üzerine rüzgarın alıp götürdüğ ü kağıtlar veya şakımaları susmuş 
bülbüller gibi... Sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz.   

Ey müslümanlar! İnsanları n Ramazan'daki ve Ramazan'dan sonraki hallerini 
karşılaştı ran kişi; tembellik, durgunluk ve ibadetten geri kalma belirtilerini ayan-
beyan görünce beyninden vurulmuşa döner. Sanki lisan-ı halleriyle; tevbe ve 
ibadetlerin ancak Ramazan'da olduğunu söylerler. Bilmezler ki, Allah subhanehu 
bütün ayların Rabbidir. Ramazan diğ er aylara oranla sadece ibadetle ve diğer 
Ramazan'a kavuşuncaya kadar ibadete tahammülle donanma vaktidir. Bunda 
şaşılacak bir durum yoktur ey Allah'ın kulları! Çünkü Allah celle ve alâ orucu 
kullarına farz kılmasının ardından şunu zikreder: (Umulur ki takva 
sahiplerinden olursunuz.) (2/el-Bakara/183) 
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İşte bu noktada ey Allah'ın kulları; ibadetlerin dış görünüşüne ve şekline değil, özüne 
ve etkisine bakmamız gerekir. Çünkü gayret ettiği halde orucundan nasibi sadece 
açlık ve susuzluk olan ne kadar çok insan vardır. İbadete devam ettiğ i halde 
ibadetten nasibi sadece yorgunluk ve uykusuzluk olan ne kadar çok insan vardır. 
Bundan da önemlisi insanların kendi kendilerine Ramazan'da kaç kez Kur'an 
okuduklarını sordukları nda ortaya çıkar. Rablerinin, Ad kavmi'ne, yüksek binaları 
olan, ülkelerde bir benzeri yaratılmamış olan İrem şehrine ne yaptığını duymadılar 
mı? Ad kavminin çı ğlığı, Semud kavmine gelen yıldırımı, Lut kavminin yere batı 
rılmasını okumadılar mı? El-Hakka'yı, ez-Zilzal'i, el-Karia'yı, "Güneş katlanıp 
dürüldüğünde"'yi okumadılar mı? Subhanallah! Kalplerin üzerindeki bu örtü nedir? 
(Hâlâ Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'dan 
başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.) 
(4/en-Nisa/82)  

Kalplerimiz taşlaştı mı yoksa yalçın kayalardan mı yaratıldı? Huşulu kalpler ve 
yaşaran gözler acaba nerede? Kalplerin ne çoğu gaflet için bir yuva; dostluk ve 
yakınlık için bir harabe oldu. İşte o zaman bizden hiçbir genç çocukluğu bırakmaz, 
hiçbir ihtiyar da canayakın davranmaz. 

Rabbimizin Kitabı'nı gizli ve aşikarda ihmal ettik. Samimilikle bizim aramız Safa ve 
Merve arası gibi açıldı. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. (Onlar Kur'an'ı 
düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Şüphesiz ki,kendilerine 
doğru yol belli olduktan sonra, arkalarına dönenleri, şeytan sürüklemiş 
ve kendilerine ümit vermiştir.) (47/Muhammed/24- 25) 

Tembelliğe ve durgunluğ a yaklaşandan çaba ve gayret uzaklaşır. Rahatlama ve 
eğlenme isteğinde olan, nefsine güvenip dayanmıştır. Kim nefsine dayanırsa kendini 
mahvedecek şeye dayanmıştı r. Ramazan'da hevayı terketmeye olan azmine aldanıp 
Ramazan'dan sonra fitneye yaklaşmaktan sakın! Çünkü hevalar birer tuzaktır. Ne çok 
kahraman kişi savaşın tozu-dumanı arasında öldürüldü ve bakmaya tenezzül bile 
etmediği yö nden beklemediği şey başına geldi. Hamza radıyallahu anh'ın Vahşi ile 
kıssasını hatırlayın.   

İbadeti tamamladıktan sonra kusurlu davranan ya da günahları terkettikten sonra 
yeniden onlara dönen ibadetle kurtuluştan en uzak olan kimsedir. Kendini, eksik-
yüksek yaptığı bazı mevsimlik ibadetlerle kandırsa da bu ona bir fayda vermez. Hatta 
o ibadetlerle birlikte gizli bir cezaya maruz kalabilir. Bu ceza, yakarışı n lezzetini ve 
ibadet etmenin tadını bulamamaktır. Tüm ayları n Rabbi olan Allah'a ibadet eden 
mü'min erkekler, mü'min kadınlar ise içleri ve dışları aynıdır. Şevvalleri, Ramazanları 
gibidir. Evet Ramazan'ı n ibadet için diğer aylarda olmayan bir ayrıcalığı vardır. Fakat 
ibadet zamanı sadece Ramazan değildir. Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 
bütün hayatında cömert idi. Fakat Ramazan gelince cömertliği daha da artardı. Salih 
amellerden sonra tekrar geriye dönmekten sakının. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem'in şu kavliyle Allah'a sı ğındığı bir davranıştır: "(Allah'ım!) Tâatten 
sonra isyana dönmekten sana sığınırım." Allah celle ve alâ şöyle buyurur: 
(İpliğini sağlamca eğirdikten sonra söküp bozan kadın gibi olmayın.) 
(16/en-Nahl/92) Bunu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu meşhur duası da 
destekler: "Hayatı, benim için her türlü hayrın artmasına vesile kıl!" Çünkü 
hayrı sadece Ramazan ile sınırlandırmamıştı r. Bütün bunların hepsi Allah celle ve 
alâ'nın (Sana ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et) (15/el- Hıcr/99) 
buyruğuna cevap niteliğindedir. İbadet ve Allah'a yaklaşmanın ölümden başka sonu 
yoktur.  
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Şüphesiz insanoğlunda, kurtulması mümkün olmayan bir zayıflık vardır. Bu nedenle 
onlardan istenilen, insan olmanın sınırlarını n ötesine geçmeleri değildir. Bilakis 
onlardan istenilen kendilerini her zaman Allah'a bağlayacak sağlam bağa 
tutunmalarıdır. Bu bağ, onları hayatın her alanı nda; kültürde, ailede, medyada, 
değişmeyen dini duygularla donatı r. Böylece nefis her mevsim boyun eğer. Ayrıca bu 
değerler Allah'ın izniyle onları helak olmaktan ve sapmaktan alıkoyar. İbadetten 
sonra uyuşukluğa düşmekten korur. Az da olsa devamlı olan ibadet hakkında 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ey insanlar! Amellerden 
gücünüzün yettiğini yapın. Şüphesiz siz (ibadetten) bıkıncaya kadar Allah 
(sevap yazmaktan) bıkmaz. Muhakkak ki, amellerin Allah'a en sevimli 
olanı, az da olsa devamlı olanıdır." Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder. Bu 
nedenle ey müslümanlar; Ramazan'dan sonra değişmeyen, namaz, zekat ve sadaka 
gibi sabit ibadetler vardır. Aynı şekilde kendi nefsin için, zor durumda olan ve Allah 
yolunda cihad eden din kardeşlerin için dua etmek de bu ibadetlerdendir. Her zaman 
yapılması istenen ve Allah azze ve celle'nin (Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki 
kurtuluş a eresiniz.) (24/en-Nur/31) kavliyle emrettiği tevbedense hiç bahsetmeye 
bile gerek yok. Allah'ı n bu emrini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüyle açıklar: 
"Şüphesiz ben günde yüz kere Allah'a tevbe eder ve O'nadan bağ ışlanma 
dilerim."  

Bütün bunları öğ rendikten sonra sana düşen onlara sarılmaktır. Duyduğuna ve 
öğrendiğine yönelen ne iyi yapmıştır. Ramazan'da ibadetin lezzetini ve Allah'a 
yaklaşmanın lezzetini tattın. Bu arınmışlığı çamurla, neş eyi mutsuzlukla ve Allah'a 
yakınlığı O'ndan uzaklaşma ile bozma! Her halukarda taat üzere olmak ya da zaman 
zaman taata kayı tsız kalmak sonuçta Allah'ın izniyle kişinin kalbine etki eder. Kalp, 
âzâlar içinde en çok etkilenendir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurur: "Kalp ancak, dönmesi nedeniyle kalp olarak adlandırıldı. Kalbin 
misali, bir ağ aç gövdesindeki tüy gibidir. Rüzgar onu alt-üst ederek 
döndürür." Bu hadisi, İmam Ahmed rivayet eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem ş öyle dua ederdi: "Ey kalpleri döndüren! Kalbimi, dinin üzere sabit kı 
l!.." Bu hadisi de İmam Ahmed rivayet eder. 

Nefsin senin üzerindeki haklarından biri de bayram ile sevinmektir. Hayatından 
memnun olmayan kimse gerçekte çok tutarsız bir kimsedir. Dünya onun gözünde 
sanki iğne deliği gibidir. Sonunda kederinden erir ya da helak edilenlerden olur. 

Allah'ın kulları! Bayram, aile ve toplum olarak gazaptan ve helaktan uzak bir şekilde 
insanlarla iyi diyalog kurma alanıdır. İnsanlar ne zaman bayramlarda haram 
eğlencelerle, müzik ve gürültü ile, başkaları na eziyetle Allah'ın sınırlarını aşarlarsa o 
zaman Allah'ı hakkıyla takdir etmiş ve nimetlerine şükretmiş olmazlar.  

Ali radıyallahu anh, bayram günü Allah'ı razı etmeyecek boş şeylerle meş gul olan bir 
grup insan görünce şöyle der: "Bunların orucu kabul edilmişse bu yaptıkları 
şükredenlerin yapacağı bir davranış değildir. Şayet orucu kabul edilmemişse bu 
yaptıkları (Allah'ın azabından) korkanların yapacağı bir davranış değildir." İbnül-
Kayyım rahimehullah sevinme hakkında şöyle der: "Şüphesiz Allah azze ve celle bu 
malları alıcı larına nakledecektir. Onun değerini bilen de olacaktır, bilmeyen de... 
Yolda, onun değerini bilmeyenin eline düşse de belki bir bilgiyi onu anlamadan 
taşıyan, o bilgiyi daha iyi anlayacak olana taşıyacaktır." (Tevratla yükümlü 
tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan 
merkebin durumu gibidir.) (62/el- Cum'a/5) 
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Öyleyse müslümana düş en görev israf derecesinde sevinerek şımarmamaktır. Çünkü 
Allah bunlar gibi şımaranları sevmez. Çünkü böyle sevinç günlerinde küstahlık ve 
taşkı nlık görülür. Allah Teâlâ'nın (Vesvese veren o sinsi ve sinici olan 
(şeytanın) şerrinden) (114/en-Nas/4) kavli buna işaret eder. Tefsir alimlerinden 
bazıları şöyle der: "Vesvese veren şeytan, üzüntü ve sevinç anında ademoğlunun 
kalbine oturur. Allah'ı zikredince zihnini karıştırır."  

Allah'dan korkun ey müslümanlar topluluğu! Sevinç ve mutluluk anında kendinizi 
kontrol altı nda tutun. Samimi mü'min takva sahibi ve güçlü insanların sevinmesi gibi 
sevinir. Aynı zamanda aşırı gidip doğrudan sapmaz. Allah'ın haklarında (Bu, sizin 
yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip 
böbürlenmenizden ötürüdür.) (40/el-Mü'min/75) buyurduğu cehennem ehlinin 
yaptığı gibi yapmaz. Ali b. Ebi Talip radıyallahu anh şöyle der: "Kişinin Allah'a isyan 
etmediği her gün bayramdır." 

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'an ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri, içerisindeki 
ayetler ve hikmetli zikirle faydalandırsın. Söyleyeceğ imi söyledim. Eğer doğru ise bu, 
Allah'dandır. Şayet yanlış ise bu benim nefsimden ve şeytandandır. Allah'dan 
bağışlanma dilerim. Muhakkak ki O, çokça bağ ışlayandır. 

Sadece Allah'a hamdolsun. Kendisinden sonra peygamber olmayana salât ve selam 
olsun. Şehadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve 
şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasulüdür. 

Bundan sonra... Allah'dan hakkıyla korkun ey müslümanlar!.. Biliniz ki Allah azze ve 
celle Şevval ayında altı gün oruç tutmayı sünnet olarak belirlemiştir. Bunu iyiliği 
iyilikle sürdürme kılmış tır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kim 
Ramazan'da oruç tutar ve Şevval'den altı günü ona eklerse bütün yılı 
oruçlu geçirmiş gibi olur." Bu hadisi Müslim rivayet eder. Ramazan'dan sonra 
altı gün oruç tutmayla bütün yıl oruç tutmuş gibi olma arasındaki bağ şudur: Allah 
azze ve celle her haseneye karşılık on mislini vermektedir. Şöyle buyurur: (Kim 
iyilikle gelirse ona getirdiğ inin on katı vardır.) (6/el-En'am/160) 
Ramazan'da tutulan oruç, on ay tutmuş gibi kabul edilir. Altı gün tutulan oruç da 
altmış gün sayı lır. Dolayısıyla bütün bir yıl oruç tutmuş sevabı hasıl olur. Bu altı 
orucu tutmanın en faziletli şekli bayram gününden hemen sonra ve arka arkaya 
tutmaktır. Arka arkaya tutulmasa da, Şevval ayının ortasında ya da sonuna doğ ru 
tutulsa da bir beis yoktur. Şevval orucu vacip değildir. Avamdan bazılarının zannettiği 
gibi bir yıl tutana diğ er yıllar vacip olmaz. Bilakis sünnettir. Kim tutarsa sevap 
kazanır. Kim de tutmazsa bir günah kazanmaz. Kim de onu her yıl tutarsa, fakat 
sonra hastalığı ya da yolculuğu dolayısı yla tutamazsa ona bu orucu tutmuş sevabı 
yazılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "İ nsan 
hastalandığında ya da yolculuğa çıktığı nda, kendisine sağlıklı ve mukim 
iken (yerleşik iken) yaptı klarının sevabı yazılır."  

Şevval ayında tutulması sünnet olan altı gün orucunu Ramazan'dan kalma kaza 
oruçlarından önce tutmak caiz değildir. Çünkü Şevval'de tutulan altı günlük orucun 
ecrine nail olabilmenin bir şartı da kişinin Ramazan orucunun tamamını tutmasıdır. 
Bu şekilde kişi, bütün bir yıl oruç tutmuş gibi olur. Sevabının kat kat artmasını 
isteyen ayrıca "bıyz günleri"nde (her ayın ondö rt, onbeş, onaltıncı günleri) oruç 
tutsun. Sünen kitapları nda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu günlerde oruç 
tutmayı bütün yıl oruç tutmak gibi kabul ettiği sahih olarak rivayet edilir. Bu Allah'ın 
lütfudur ve Allah onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.  
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Allah'ım! İbrahim ve İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi, Muhammed'e ve 
Muhammed'in ailesine de salat et! Şüphesiz Sen; çokça hamdedilen, şan ve şeref 
sahibisin. Allah'ım! İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi, 
Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz Sen; çokça 
hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 
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