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Hayat Yolculuğu

n “İnsan bir yolcudur; ruhlar 
âleminden, anne 
karnından, çocukluktan, 
gençlikten, ihtiyarlıktan, 
kabirden, haşirden ve 
sırattan geçen bir yolculuğu 
vardır.” (Bediüzzaman) 



Dünya Ahiret Dengesi
“Hayat Yolcululuğu”nda sadece dünya hayatı 
yoktur, “Kabir Hayatı” ve akabinde devam 
edeceği “Ahiret Hayatı” da vardır. Dünya ile 
beraber ahiret hayatı için de hazırlık gerekir ki 
her ikisi de bir bütünlük arz eder ve biri 
birinden ayrılmaz. Biri ihmal edilerek diğeri 
yapılırsa büyük bir eksiklik ve noksanlık 
sağlanır. Peygamberimiz (sav) “Hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş 
gibi ahiret için çalışınız” buyurur.



Ahirete Çalışana Dünya Verilir
n Geçici dünya hayatı 

için din feda 
olunmaz. Kaldı ki 
peygamberimiz (sav) 
“Ahiret için çalışana 
Allah dünyayı verir; 
ama dünya için 
çalışana Allah ahireti 
vermez” buyurur.



Halimiz ve Ahvalimiz

“Bir elde kadeh, bir elde Kur’an,
Bir helaldir işimiz bir haram.
Şu yarım yamalak dünyada, 
Ne tam kâfiriz, ne tam Müslüman” 

Ömer Hayyam



Kur’an Okumak

n Abdullah b. Mesut (ra) 
“Biz Resulullah (sav) 
zamanında Kur’an-ı 
Kerimi hayatımıza 
uygulamak için okurduk. 
Okuduğumuzu ve 
öğrendiğimizi amel 
haline getirir, sonra 
diğer ayetleri öğrenmeye 
başlardık” demektedir. 



Amel İçin Okumak

“Ya açar Nazm-ı Celilin bakarız yaprağına.
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin.
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için”

Mehmet Akif  



Gençlerin Eğitimi

Peygamberimiz (sav) “Size 
hayırlı gençleri tavsiye 

ederim. Çünkü onların kalbi 
daha incedir. Allah beni 

doğrulukla ve müsamahayla 
gönderdi. Bana gençler 
yanaştı, ihtiyarlar bana 

muhalefet etti” buyurdular.



Hz. Ali (ra) 
İlk Müslüman olan genç Hz. Ali (ra) 

10 yaşındaydı. Peygamberimizi 
“Ben sana yardımcı olurum” dediği 

zaman 12 yaşındaydı. 
Peygamberimiz (sav) ona ilminden 

dolayı “Ali ilmin kapısıdır” ve 
cesaretinden dolayı da “Allah’ın 

aslanıdır” demişti. 



Hz. Zübeyir ve Talha (ra) 

n Zübeyir b. Avam (ra) Müslüman olduğu 
zaman 15 yaşındaydı. 17 yaşında eline kılıcı 
aıp gece sokağa fırlamıştı. Peygamberimiz 
(sav) ona “Zübeyir benim havarimdir” 
demişti. 

n Talha b. Ubeydulalh (ra) 15 yaşında 
Müslüman olmuştu ve peygamberimiz (sav) 
ona da “Talha ve Zübeyir cennette benim 
komşularımdır” buyurmuşlardır.



Ebu Ubeyde ve Sa’d b. Vakkas
n Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) 17 yaşında Müslüman 

olmuş ve “Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde b. 
Cerrahtır” iltifatına mazhar olmuştu. Daha sonra 
Ebu Ubeyde b. Cerrah (ra) Suriye, Irak ve İran 
fatihi olacaktır.

n Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) 19 yaşında Müslüman 
oldu. Tam bir İslam fedaisi idi. Uhut savaşında 
peygamberimizi korumuş ve her ok atışında bir 
müşriği yok etmiş peygamberimizin (sav) “Anam-
babam sana feda olsun at ya Sa’d!” diye iltifatına 
mazhar olmuştur. 



Said b. Zeyd ve Erkam (ra) 

n Said b. Zeyd (ra) 19 yaşında Müslüman olmuş ve 
bütün ömrünü İslam yolunda feda etmiş hanımı ile ilk 
hicrete çıkan da o olmuştur. Bunların tamamı da 
peygamberimizin (sav) Cennetle müjdelediği “Aşere-i 
Mübeşere” denilen on kişiden sayılmışlardır.

n Erkam b. Ebi’l-Erkam (ra) 17 yaşında Müslüman 
olmuş ve Mekke kenarındaki avlulu evini 
peygamberimize (sav) tashih etmiş ve ilk “Medrese” 
şekline getirmiştir. Hz. Ömer (ra) ve daha nice 
mü’minler bu evde hidayete ermişlerdir. (İbn-i Hişam, 
Sire, 1:270) 



Hz. Mus’ab ve Cafer (ra) 

n Mus’ab. B. Umeyr (ra) genç yaşında muallim olarak 
Medine’ye gönderilmiş ve bir senede Müslümanların 
sayısını 180’e çıkarmış ve peygamberimizin (sav) 
Medine’de himaye görmesine sebep olmuştur. Medine 
ileri gelenlerinden Useyid b. Hudayr ve Sa’d b. Muaz 
(ra) gibi ileri gelenlerin Müslüman olmasını 
sağlamıştır. (Buhari, Menâkıbu’l-Ensar, 46)

n Cafer b. Ebi Talib (ra) 25 yaşında Habeş Hicret 
kafilesinin başkanlığını yapmış ve Habeş Necaşisi 
huzurunda Mekke müşrikleri ile tartışarak Necaşi’nin 
Müslüman olmasını sağlamıştır.



Enes b. Malik (ra) 

Enes b. Mâlik (ra) genç yaşında 
peygamberimizin (sav) hizmetine girmiş 

ve on sene peygamberimize hizmet 
etmiştir. Peygamberimiz (sav) ona da 

“ömrünün uzun mal ve evladının 
çoğalması için dua etmiştir.” Bu duanın 
bereketi ile 107 yaşına kadar yaşamış, 

100 evlat ve torununu bizzat kendi eliyle 
cenazesini defnetmiştir. Mal ve servetçe 
de bulunduğu beldede ondan zengini 

olmamıştır.



Zeyd b. Sabit ve Oğlu (ra) 

n Zeyd b. Sabit (ra) peygamberimizin (sav) 
azatlı kölesi idi Kur’anın hafızı olup daha sonra 
Kur’ân-ı Kerimin toplanıp kitap haline 
gelmesinden Heyet Başkanı olarak görev 
yapmıştır.

n Üsame b. Zeyd (ra) peygamberimiz (sav) onu 
19 yaşında orduya komutan tayin etmiş ve 
Bizansa üzerine göndermiş, emrine Hz. Ömer 
(ra) ve Halid b. Velid (ra) gibi kumandanları 
vermiştir. 



Gençlerin Kalbi Temizdir
Peygamberimiz (sav) savaşlarda sahabelerine 

“Yaşlıları öldürün, ama gençlere müsamaha gösterin 
ve öldürmeyin!” ferman etmiştir. (Müsned-i Ahmed, 
5:13) Semüre b. Cündüp (ra) bu hadisin manasını 

babasından sorar. Babası Cündüp (ra) da “Gençlerin 
kalpleri İslama daha yakın olup fıtratları hakkı kabul 

ve teslimde yaşlılardan daha rakiktir” cevabını almıştır. 
Nitekim peygamberimiz (sav) “Her çocuk İslam fıtratı 

üzere doğar; ancak annesi-babası onu Yahudi ve 
Hıristiyan ve Putperest yapar” (Tirmizi, Kader, 5) 

buyurmuşlardır. 



Gençlerin Eğitimi

n Çocukları Cennetle Sevindirmek,
n Gençleri Cehennemle korkutmak..
n Kalplerde İman ve Ahiret duygusu 

olmazsa nasihat tesir etmez.



İman Dersi Vermek

Gençlere her şeyden önce “İman Dersi” 
vermek gerekir. Nitekim peygamberimiz (sav) 

kendisinden Kur’an öğrenmek için gelen 
gençlere “Önce İman Dersi” vermiş, sonra bu 

imana dayanan İlim ve İbadeti öğretmiştir. 
Gençlerin de “ilimleri ve ibadetleri arttıkça 

imanları artmış, imanları arttıkça ahlakları ve 
ibadetleri daha da artarak devam etmiş ve her 
ayet okundukça imanları inkişaf etmiştir. Onlar 

da bunu itiraf etmişlerdir. 



Ahirete İmanın Faydaları

Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, 
hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o 
gençler, âhiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur 
etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve 
ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti 
için bir mes'ut hanenin saadetini mahveder, canavar bir hayvan 
hükmüne geçer. 

Eğer iman-ı âhiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. 
"Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan 
saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindanı bulunan bir Padişah-ı 
Zülcelâlin melâikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. 
Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi 
ihtiyar ve zayıf olacağım" diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediği 
adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar.



Şehir Hayatının Saadeti

Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir 
hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile 

efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları 
olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, 

fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine 
garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, 

riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. 
Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve 
vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye 

zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler 
sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya 

başlarlar.



Ülkenin Saadeti İmana Bağlıdır.

n Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan 
dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı âhiret 
bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî 
hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet 
ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve 
riyâsız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve 
meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.

n Çocuklara der: "Cennet var, haylazlığı bırak." 
Kur'ân dersiyle temkin verir.

n Gençlere der: "Cehennem var, sarhoşluğu bırak. 
Aklı başlarına getirir.

n Zâlime der: "Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin." 
Adalete başını eğdirir.



Arşın Gölgesinde Olanlar

Peygamberimiz (sav) “Kıyamet günü 
hiçbir gölgenin bulunmadığı zaman 

Arş’ın gölgesinde bulunacak olan yedi 
sınıfı sayarken birini de Allah’a ibadet 

ederek büyüyen genç” olduğunu 
belirtmiştir. (Buhari, Zekat, 16; Müslim, 

Zekat, 91)


