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BÖLÜM-1 

DĠL VE HĠTABET 

 

Din adamı doğru, anlaşılır, az ve öz konuşur.  

Dini kelimeleri, tabirleri ve terimleri yaşatmasını bilir, kullanır, kullandırır. “Bismillah, 

Azizallah, Rahmetullahi Aleyh, Esselam-ü Aleyküm, İnna İllah ve İnna İleyhi Raciûn, 

Maşallah, İnşallah” gibi… 

İfadesi doğru ve düzgündür. Argo kelimeler asla kullanmaz. Dilinde samimidir. 

Laubalilikten hiç hoşlanmaz. Konuşurken sade ve açık ifadelerle, mahalli lehçeyi, tabii bir 

şekilde, tekellüf ve gösterişten uzak, basit ifadelerle kullanır. 

Nitekim: “Kelamı fasih söyleye, müphem söylemeye, ağzını daldırıp, avurt şişirerek, 

külfetli, ağdalı bir dille konuşmamaya, sözü tatlı ve güzel söyler.” 
1
   

Süslü ifadeler kullanmaz, edebiyat yapmaz ve gerçeği olduğu gibi ifade eder.  Zira 

hadiste “Tekellüf haramdır, tekellüften men olunduk”
2
 buyrulmuştur. İnsanların anlayacağı 

şekilde, seviyelerine inerek konuşmamız gerektiği peygamberimizin (sav) “İnsanların 

akıllarına ve seviyelerine göre hitap ediniz”
3
 hadisinden anlıyoruz. 

Şayet insanların anlamadıkları şeyleri konuşuyorsanız, onları fitneye sevk edersiniz. 

Sorulan suallere de kısa ve öz cevap vermelidir. Uzatırsanız, insanların kafalarını 

karıştırırsınız.  

İslamiyet, insaniyet-i kübra olduğundan, “İnsana hizmet, İslam‟a hizmettir.” Bunu 

elimizle, dilimizle, en güzel şekilde yapmalıyız. Kimseye zararımız dokunmamalı, herkese 

örnek ve faydalı olmalıyız.  

 

1. Peygamberimiz (sav) Hitabeti: 

Hitabet: “Sûhulet ve fesahatle, inad-ı nutk etmek hassesidir.” “Konuşma satanıdır.” 

“Fikir ve duyguların en güzel şekilde ifadesidir.” En güzel söz Kelamullah olan Kur‟an‟ı 

Kerimdir. Sonra onun tercümanı olan Peygambermizin (sav) sözü olan Hadis-i mebeviyedir. 

Sonra onların asrımıza hitabı olan Bediüzzaman Said Nursi‟nin SÖZLER‟ i dir.    

“İtina ile yazılmış 500 sahifelik, bir eserle söylenebileceğinden daha fazlasını, hakiki bir 

hitabe ile bir saatte söylemek mümkündür.”
4
 Keza öğretim de filhakika sıcağı sıcağına 

söylenmiş bir söz ile, yazılmış laf arasında keyfiyet farkında toplanmıştır. Musikiyi de 

canlandıran, ihatası değil icraasıdır. Hitabet de resim, müzik, mimari gibi bir sanattır. 

Sanatkâr ile insanın iç içe olduğu tek sanattır.  

Hitabeler: Siyasi, Askeri, Hukuki ve Dini olmak üzere dört ana grupta toplanır. Kur‟an 

ve Hadislerde bunun en güzel örnekleri mevcuttur. 

Peygamberimiz (sav) hutbe okuduğu zaman cemaate, konuya ve durumun 

ehemmiyetine, mevzunun durumuna göre sesini yükseltir, bazen öfkesi artar ve gözleri 

kıpkırmızı olurdu. O kadar canlı ve heyecanlı konuşurdu ve ahretten, cehennem azabından ve 

insanı bekleyen tehlikelerden öyle haber verirdi ki dinleyenler Medine‟nin hemen yanı 

başında dağların arkasında düşman Medine‟yi basmak ve kendilerini öldürmek için bekliyor 

gibi ölümden ve ahretten korkardı. 

“Ben ve kıyamet şu iki parmak gibiyiz” derken parmaklarını işaret eder ve gösterirdi. 

Sık sık “Hidayetin ve irşadın en güzeli Muhammed‟in hidayeti ve irşadıdır. İşlerin en şerlisi 
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sonradan icat edilen ve sünnetin yerine geçen adetlerdir. Her bid‟at sapıklıktır ve her sapıklık 

insanı cehenneme götürür” buyurarak sahabelerini ikaz ederdi.
5
 

 

2. Hitabetin Unsurları: 

2.1. Giyim-KuĢam-Kıyafet: “İnsanlar, kıyafetleri ile karşılanır; liyakatlerine göre 

uğurlanırlar. Hatip kıyafeti örfe uygun ve temiz olmalı. Dinleyici hatibin sözüne önce 

kıyafetine bakarak değer verir. Düzenli ve temiz bir giyim, sözün değerini arttırır. 

Nitekim Peygamberimiz (sav): “Bulabilen kimse iş elbisesinden hariç Cuma günü için 

bir elbise tahsis etse ne güzel olurdu!” 
6
 buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav) ayrıca koku 

sürünmeyi de ihmal etmezdi.”
7
 

 

2.2. Ses Tonu: Hz. Ali (ra): “Tatlı sözlü olanı sevmemek mümkün değildir” der. 

Peygamberimizi (sav) Kur‟an‟ı şöyle övüyor: “Ey Habibim! Muhakkak ki Sen en güzel ahlak 

üzeresin!”
8
 Kişinin ahlakı ve güzelliği dilinin güzelliğinde ve tatlılığındadır.  

Resulullah (sav) tatlı ve yumuşak konuşurdu. Dinleyiciyi usandırmamak için istekli 

oldukları zaman söz söylerdi. Nefret ettirmemek için sözü unutmazdı. Ses tonunu da 

dinleyiciye ve mevzua göre ayarlardı.  

Bazı sözlerini üçer defa tekrar ederdi. “Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir.” 

“Şahit ol Ya Rab” derken üçer defa tekrar ederdi. Nasihat isteyene “Öfkelenme, Öfkelenme, 

Öfkelenme” demiştir ve bunu üç defa tekrar etmiştir.  

Soru sormuş ve cevap vermiştir? Dikkatlerini çekmiştir. “Ya Muaz!” diye üç defa 

çağırmış ve “Allah‟ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Biliyor musun?” “Hayır!” diyince “Ona 

şirk koşmadan ibadet etmek!” demiştir.
9
 

Peygamberimiz (sav) sesini ayarlamıştır: Örnek olarak üç defa: “Allah‟ın resulüne biat 

etmiyor musunuz?” dedi. “Ne üzere biat edelim” dedik. “Allah‟a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi 

ortak koşmamak, namaz kılmak” dedi, sonra hafifçe “Kimseden bir şey istememek üzere biat 

edin!” buyurdular.
10

  

Abdullah bn. Ömer (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) hutbede: “Allah-ü Azimüşşan 

kıyamette gökleri toplar, dürer ve sağ eline alır: “Melik benim! Nerede cebbarlar, nerede 

mütekebbirler?” Sonra yerleri sol eline alır, dürer ve “Melik benim! Nerede cebbarlar, 

mütekebbirler” der.” Resul-i Ekrem bunu yaparken ellerini açıp, kapatıyordu. Minber de 

kökünden sallanmaktaydı. O derece ki, Resulullahla beraber devrilecek sandım”
11

 diyerek 

peygamberimizin (sav) mevzuya göre sesini ve jestlerini ayarladığını ifade etmiştir. 

 

2.3. Jest ve Mimikleri: Sözün tesirini artırmak için yapılan hareketlere jest, yüz 

ifadelerine de mimik adı verilir. Peygamberimiz (asv): “Mü‟min, mü‟minler için binanın 

kemerli taşları gibi birbirine yardımcıdır” derken parmaklarını birbirine geçirmiştir.
12

 

“Yetimin kefili olanla ben cennette şu ikisi gibiyiz”
13

 derken şehadet parmağı ile orta 

parmağı göstermiştir. Muaz bn. Cebel‟e tavsiye ederken dilini tutarak: “Bunu muhafaza et” 

buyurmuştur.
14

 

                                                           
5
 İbn-i Saad, Tabakat, 1:376; M. Yusuf Kandehlevi, Hayat-ı Sahabe, 3:174 

6
 Ebu Davut, Cuma 1:387 

7
 Ebu Davut, Tereccül  4:197 

8
 Kalem, 68:4 

9
 Müslim, İman, 10  

10
 Müslim, Zekat, 108 

11
 Buhari, İlim, 28; Müslim, Münafıkun, 24-25  

12
 Buhari, Salat, 88 

13
 Buhari, 6:178 

14
 Tirmizi, İman, 8 



Resulullah (sav) sabah namazına Hz. Ali ve Hz. Fatıma‟yı kaldırmaya gelince Hz. Ali 

(ra) “Ya Resulullah, ruhumuz Allah‟ın elindedir, dilerse o kaldırır” diyince Resulullah (sav) 

eliyle dizine vurarak “İnsan ne kadar mücadelecidir”  ayetini okumuştur.
15

 

Mimik olarak  da Resulullahın (sav) sevindiği zaman yüzü nurlanır, sanki ay parçası 

gibi olurdu. Bundan, onun sevinçli olduğunu anlardık
16

 derlerdi. Hoşlanmadığını da 

konuşmaya başlamadan önce yüz hatlarından anlardık.
17

 

Bir gün minberde Cehennemden bahsetmiş, gözleri kızarmış, Cehennemden Allah‟a 

sığınmış, hoşlanmadığı bir şeyden yüzünü çevirir gibi yüzünü çevirmiş, “Bir hurmanın yarısı 

ile de olsa kendinizi Cehennemden kurtarmaya çalışın” demiştir.
18

 Zeyd bn. Harise‟nin, (ra) 

Cafer bn. Ebu Talibin, (ra)  Abdullah bn. Revahanın (ra) şahadetini gözyaşı içinde haber 

vermişti.
19

  

Konuşurken, yüksek sesle konuşulmamalıdır. Zira Yüce Allah bunu “Yürüyüşünde 

mütedil ol, sesini kıs, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir”
20

 ayeti ile kerih görmüştür. 

Muhatabın işiteceği şekilde aheste, aheste söylemelidir. Sessizliği esas almalıdır. 

 

3. Peygamberimizin (sav) Sohbetleri ve Hutbeleri: 

“Resulullah (sav) kelimeleri arka arkaya sıralayarak konuşmazdı. Kelimeleri tek tek 

telaffuz ederdi. O kadar ağır konuşurdu ki, biri kelimeleri saymak isterse sayabilirdi.”
21

 Hz. 

Cabir (ra): “Resulullahın (sav) konuşmalarında tertil ve tersil vardı” diyor.
22

 Yani kelimeleri 

tane tane, ağır ağır telaffuz ederdi. Kur‟an‟ı da harf harf, tane tane okurdu.
23

 

 

3.1. Az ve Seyrek KonuĢurlardı: 

“Dinleyen teşne olursa, konuşanda neşe olur.” “Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta 

zayidir.”
24

 “İnsanlara akıllarına ve seviyelerine göre kunuşun” kurallarına uyan Resulullah 

(sav) her gün vaaz isteyenlere: “Usandırmamak” için ara sıra vaaz ederdi.”
25

 

Araplar edip ve şairdiler. Söz ustasıydılar. Onlar “Hayru‟l kelâmi kalle ve ma delle” 

“Sözün hayırlısı az ama, müdellel olandır” derlerdi. “Söz de değerli eşya gibidir, israf etmek 

caiz değildir” demişlerdir. 

Hz. Cabir: “Resulullahın (sav) hutbesi de namazı da itidal üzere idi”
26

 diyordu. Cuma 

günü ezan okunur okunmaz vaazı kesmek, hutbeyi kısa kesmek dinin ahkâmındandır.”
27

 

Peygamberimiz (sav): “Namazın uzun, hutbenin kısa olması bir kimsenin bilgili ve anlayışlı 

olmasındandır. Artık namazı „Hucurat‟ suresi okunacak kadar uzatın, hutbeyi de „Bürûc suresi 

kadar kısaltın. Gerçekten bazı sözler, sihir gibi kalplere tesir eder”
28

 buyurmuşlardır. 

Peygamberimize (sav) “ben sözü süsleyenlerden değilim”
29

 demesi emredilmiştir. Ve 

peygamberimiz (sav) buna azami riayet etmiş “Cevâmiu‟l-Kelim olarak gönderildim”
30
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buyurmuşlardır. Yani, peygamberimiz (sav) az ve öz konuşur, bu nedenle sözleri veciz, yani 

az ama manası çok geniş olurdu.   

 

3.2. Seviyeye Göre KonuĢurlardı: 

Peygamberimiz (sav) “Biz peygamberler halkın düşünce seviyesine göre hitap ederiz”
31

 

buyurmuşlardır. Yine, “Halka anlayacakları dilde, anlayacakları şeyler konuşun. Allah ve 

Resulünü tekzib etmelerini mi istersiniz?”
32

 buyurmuşlardır. “Muhteva olarak Hz. 

Peygamberin (sav) hutbesi, iman esaslarına, cennet ve cehenneme, Allah‟ın dostları için 

hazırladığı nimetlere, düşmanlarını bekleyen azaplara ait olurdu. Onu dinleyenlerin gönülleri 

iman, tevhid ve marifetullah ile dolar taşardı.”
33

 

İbn-i Mesud (ra): “Bir topluluğa akılları yetmeyeceği şeyleri anlatırsanız, bu onların 

bazısı için fitne olur”
34

 demiştir. 

 

3.3. Hutbelerinde, KonuĢmalarında ġahsiyet Yapmazdı: 

Hutbe makamı tebliğ makamıdır. Bu makamda vahiy ve vahyin açıklaması olan 

peygamber sünneti ve hadisleri tebliğ edilir ve inananlara açıklanır.  Hutbe ve İrşat makamı 

tenkit, eleştiri, suçlama, tekfir ve şahsiyet yeri değildir. Siyaset, vs. de yapılmaz. Şahıslar ve 

kurumlar hedef alınamaz.  

Hutbe ve vaazlarda, “Emr-i bil‟ma‟ruf” ve “Nehy-i ani‟l-Münker” görevi ifa edilir. 

Burada emredilmesi gereken bütün insanlığı ve bütün toplumu ilgilendiren hususlardır. Bunlar 

da Allah'ın emirleri olan Farzlar ve yasakları olan haramlardır. Farzlar emredilir ve haramlar 

yasaklanır ve bunların hikmet ve faydaları anlatılır. Peygamberin sünneti ise tavsiye edilir. 

Haramlarda “Esas olan zemm-i fail değil, zemm-i fiildir.” Yani Bediüzzaman‟ın ifadesi ile 

“Muhabbete muhabbet, husumete husumet ve husumet askerini hedef almak” gerekir. Yani, 

İçkiyi içen değil içki, gıybeti yapan değil, gıybet kötülenmelidir.  

Peygamberimiz (sav) iftarda acele etmeyi emir buyurmuştur. Bir kısım sahabe bunu 

takva amacıyla yapmadılar. Bu durum Resulullah‟a intihal edince şöyle buyurdu: “Bazıları 

var ki, yapılmasına müsaade ettiğim işi, iş kendine geldiğinde bundan hoşlanmıyorlar, 

verdiğim ruhsattan yüz çeviriyorlar. Vallahi Allah‟ı en iyi biliniz ve O‟ndan en çok 

korkanınız benim”
35

 buyurarak, umumi konuştu.  

Peygamberimiz (sav) yine bazılarının fahiş hataları kendisine iletildiği zaman onu 

şahsını hedef almaz, umumi konuşurdu. “Bazılarınız şöyle şöyle yapıyorlar bu doğru değildir, 

doğrusu şöyle şöyledir” buyurarak umumi irşadı esas alırdı. Şayet yapılan fiil toplumu 

ilgilendiriyorsa bunu yapar, sadece şahsı ilgilendiriyorsa “Ashabımın şahsi hatalarını bana 

getirmeyin, ben ashabım hakkında yanlış bir düşünceye kapılmak istemem” buyurur ve bu 

gibi tenkitleri ve hataların kendisine söylenmesini asla kabul etmezdi. Siz kendiniz gidin ve 

bu görevi bizzat şahsına söyleyerek ona yardımcı olun. “Zalime de mazluma da yardım edin” 

buyururdu. “Zalime nasıl yardım edebiliriz?” diyenlere “Zulmüne ve haksızlığına engel 

olmanız ona yardımdır” buyururlardı.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde ve peygamberimiz (sav) hadislerinde şahıstan değil, 

vasıftan bahseder. Faili değil, fiili kötüler. Mü‟minlerin vasıfları bunlardır. Kâfilerin vasıfları 

şunlardır ve münafıkların vasıfları şunlardır” buyurarak bu vasıflara sahip olanların cennetlik 

veya cehennemlik olacağını ifade buyurmaktadırlar.  
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3.4. Resulullah (sav) Hutbede Vahyi Tebliğ Ederdi: 

Ayet ve hadislerde yer vermeyen hutbe asla düşünülemez. Hz. Peygamber (sav) hutbe 

olarak bazı sureleri okurdu. O sık sık “Kaf Suresi”ni okuduğu olurdu da bu yüzden Kaf 

suresini Peygamberimizin (sav) hutbelerinde dinleyen ve ezberleyen sahabeler olmuştur.
36

 

Muhteva olarak Resulullah (sav) genellikle iman esaslarından bahsederdi. Bu hutbeleri 

dinleyenlerin imanları artar, şüpheleri gider ve mescitten ayrıldığı zaman bambaşka bir insan 

olarak ayrılırlardı. 

 

Not: İrticali hutbe okumak çok sakıncalıdır. Hutbeler daima yazılı metinlerden 

okunmalıdır.   
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BÖLÜM-2 

ETKĠLĠ BĠR DĠNĠ HĠZMET ĠÇĠN: 

 

Ebu Eyyabi‟l- Ensari (ra) rivayet ediyor: “Bir sahabe Resul-û Ekrem‟e (sav) geldi ve: 

“Bana nasihat et, özlü olsun ” dedi. Peygamberimiz (sav) buyurdu: “Namaza başlayınca, sanki 

son namazını kılarmış gibi kıl. Yarın özür beyan edeceğin sözleri söyleme. İnsanların 

ellerindeki imkânlardan büsbütün ümidi kes, bir şey bekleme” buyurdu.
37

 

 

1. Ġmam-ı Rabbani’den  (ra) Vaizlere Öğütler: 

İmam-ı Rabbani Hazretleri etkili bir hizmet için peygamberimizin (sav) şu mealdeki 

hadislerini öğütlemiştir:  

“Vaaz etmekte, nasihat vermekte gözetilecek, Müslümanlığı öğretmede uygulanacak 

birkaç hadis-i şerif yazıyoruz: 

1. Allah-ü Teala refiktir, rıfkı yumuşaklığı sever. Sertlikten vermediğini, başka hiçbir 

şeyle vermediğini yumuşak davranana ihsan eder. 

2. Yumuşak davran, sertlikten sakın. Çirkin şeylere yanaşma. Yumuşaklık insanı süsler, 

çirkinliği giderir.  

3. Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur. 

4. İçinizde en çok sevdiğim kimse, huyu güzel olandır. Huy güzelliği, yumuşaklıktadır. 

5. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya – ahiret saadeti verilmiştir; iyiliklerin 

tümü ihsan edilmiştir.  

6. Hayâ imandadır. İman ise Cennettedir. Fuhuş kötülüktür, kötülük ise Cehennemdedir. 

7. Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi 

söyleyeyim. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. 

8. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, yuların ipini tutan kimselerdir. Hayvan ona 

uyar. İpi taşa bağlarsa hayvan sessiz durur. 

9. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek kimse eğer kızmaz ise, Allah-ü Teala onu 

kıyamet günü herkesin arasından çağırır, “Cennette istediğin hûrinin yanına git!” der.  

10. Sarı sabır maddesi, balı bozduğu gibi, öfke de imanı boğar.  

11. Bir kimse dilini tutsa, Allah, onun utanacak ayıplarını örter; gadabını tutarsa 

kıyamet günü Allah ondan azabını çeker. Bu kimse Allah‟a yalvarırsa onun duasını kabul 

eder.”
38

    

 

2. Bediüzzaman Said Nursi’den (ra) Öğütler: 

Asrımızın imamı ve hastalıklarının tedavi edici doktoru olan Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri de dine hizmet amacı ile sohbet ve vaaz edenlere tavsiyeleri de şöyledir: 

 “Vaizleri dinledim. Nasihatleri bana tesir etmedi. Kasavet-i kalbimden başka üç sebebi 

var” dedikten sonra izah ediyor: 

Birincisi: Şimdiki zamanı eskiye kıyas ederek ele aldıkları bir konuyu parlak ve 

mübalağalı şekilde tasvirlerle anlatıyorlar. Tesir için isbat-ı müddea ve muhatabı ikna lazım 

gelirken ihmal ediyorlar. Halbuki, biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz, tasvir-i müddea 

zihnimizi işba etmez. Bürhan isteriz.” 

Ġkincisi: Yaşadığımız devrin problemlerine çare ve çözüm getirmek, günün 

ihtiyaçlarına cevap vermek yerine, insanları eski zaman köşelerine çeken konuşmalar 

yapıyorlar.  

Üçüncüsü: İnsanlara tergib ve terhib için önem sırası göz etmesi lazım gelirken şeriatın 

mizanlarını, ölçülerini ihlal ediyorlar. Farzları sünnetlerle karıştırıp, haram ve farzların 

önemini ihlal ediyorlar. Bir şeyden sakındırırken diğerini önemsiz hale getiriyorlar.  
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Vaizlerimiz, hem alim-i muhakkak olmalı, ta ikna ve ispat etsin. 

Hem hakim-i mudakkik olmalı, ta muvazene-i şeriatı bozmasın. 

Hem beliğ-i mukni olmalı, ta muktezay-ı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin ve 

mizan-ı şeriatle tartsın.
39

   

 

3. Kâtip Çelebi’den Öğütler: 

Kâtip çelebi yaşadığı dönemde taassubun yaygınlaştığını ve din adamlarının aklî 

bilimlerden uzaklaştığını görerek onlara şöyle nasihatlerde bulunmuştur: 

“Din ve fen ilimlerini beraberce mezcetmiş akıl, kalp ve vicdanını doyurmuş bir âlime 

gerektir ki, ifrat ve tefritten kaçına. “İslam sırat-ı müstakim, hadd-i vasattır.” İfrat ve tefrit, her 

ikisi de mezmumdur. İstenen istikamettir... 

1. Ġdareci: İmdi idarecilere gerektir ki, farz ve vacipleri bilip yapmalı, haramlardan da 

sakınmalı ve sakındırmalıdır. İslam inançlarını bilecek derecede ilimle yetinip, kendilerine ait 

olan ilm-i hali, kendilerini ilgilendiren sahadaki emir ve yasakları bile ve bilen insanları iş 

başına getire. Halkın töresini ve örfünü bilip, önceki idarecilerin koyduğu güzel adetleri 

devam ettireler.  

2. Vaizlere de gerektir ki: Va‟zında şehrin örfüne, adetine, töresine aykırı söz 

söylemeye. Bu dedikoduya ve karışıklığa sebeptir.  

Halkın arasındaki uyuşmazlığı ve düşmanlığı yumuşaklıkla, gönül alıcı sözlerle, güzel 

öğütlerle gidermeye çalışmalı. Sert sözler düşmanlığı körükler. 

Farz ve vacipleri yerine getirme konusunda halka şevk vere. Hayırlar va‟dedip, cezalar 

öne sürerek müjdeleyip korkutma yolunda ifrat ve tefrit etmeyip, hakimane orta yolu bula...  

Halk ne tamamen güven bulmalı, ne de ümitsizliğe düşmeli. Beynel havf ver‟-Reca 

olmalı. Korku ağır olabilir. Bu faydalıdır.  

Zamanın ve yerin gerektirdiği ne ise yapılmalıdır. Günlerin, ayların üstünlükleri, gece-

gündüz ibadetlerinin faziletleri hakkında hadisler varsa bunlar anlatılmalıdır. Bu konuda zayıf 

hadisler de söylenebilir. Yalnız âdete, töreye dayanan namaz ve ibadetler anılmamalı. Bu 

konuda önüne kâğıt da konsa susmalıdır.  

Halkın anlamayacağı ince konulardan veya tasavvuf ıstılahlarından bahsetmemeli. 

İmam Rağıp Isfahani, Zeria ve Tafsıl-i Neş‟eteyn‟de demiştir ki: “Vaaz halk içindir, yüksek 

tabaka için değildir.” 

Yemekte tuz gibi vaaza uygun güzel fıkralar hikâyeler, latifeler ve beyitler 

söylenmelidir. Fazla olmamalıdır. 

Halk tatlı anlatan, güzel ifadeler kullanan vaazı sever, dinlerler. Vaazda tat yok ise çıkıp 

konuşmasın. Bunda da herkese lazım iman, itikad, ibadet, ahlak, namaz, oruç gibi lüzumlu 

bilgilerden bahsedilsin.  

3. Halka yaraĢan odur ki: Allah‟ın birliğini tasdik edip, namaz kılıp, oruç tuta. Zengin 

ise zekât verip, hacca vara... Yalan söylemeye, kimsenin can, mal ve namusuna kastetmeye... 

Doğruluk üzerine ola. Geçimi ne ise onun helaline baka... Haftada bir gün vaaz dinleye ve 

elinden geldikçe tuta... 

Anladığı kadarı ile yetinip, “filan vaiz şöyle, bu mesele böyle, falan vaiz şöyle dedi” 

diye üzerine lazım olmayan işlere karışmaya. Cahil iken ilim bahsi eylemeye... 

4. Talebeye gereken odur ki: Önce temel bilgileri elde etmeli. Sonra kabiliyeti varsa 

bir konuyu güzelce öğrenmeden diğerine geçmemeli. Bu minval üzere yavaş yavaş öğrene... 

Öğretimini tamamlamadan kimi makam ve mansıplara göz dikmeye... Çünkü makam, 

mansıp ve evlilik ilme manidir. Vazifenin gerektirdiği işlerle meşgul olmak gerekir.  

Sünnet ehlinin akidesini güzelce öğrenip, “Kitap, sünnet, icma-i ümmet kalesine gire.” 
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Kur‟an, sünnet ve evliya, sözünü kendisine tartı ve ölçü edine... Sonra hukemanın ve 

sufiyenin eserlerini inceleye ve “Huz mâ sefâ da‟ mâ keder” “Sana yararlı olanı al, zararlı 

olanı bırak” kaidesince her birinden doğru düşünce ve görüş alarak yararlana... Hiç birini red 

ve inkâr etmeyip, taassup derdine düşmeye...   

 

3. Bediüzzaman’ın Talebesi Dava Adamı, Zübeyir Gündüzalp’ın Tavsiyeleri:
40

 

   A-Bu Günü YaĢamak: 

1. Şu yaşadığım andan evvelki mazidir. En yakın müstakbel. Mesela; yarın ise 

madumdur. Öyle ise bütün Kur'anî, îmanî hakikatları okumamda, ubudiyetimde, 

bütün himmet ve alakamı bu ana veya bu güne hasredeceğim. Zira fırsat bu fırsat, 

dem bu demdir. Yarına, sonraya kalan, dona kalır. Yalnız bugün veya bu saat için 

çalışacağım. Vazife-i fıtratımın muktezası olan fîil ve amelimi, îfa ve mes'ud 

olmak için, yalnız bu gün için, yalnız şu hazır zaman için çalışacağım. Mazi olan 

gün ve saat geçti ve madumdur. Öyle ise, yalnız elimde bulunan şu hazır vakitte 

neye çalışacaksam, ona çalışacağım ve çalışıyorum. 

2. Bütün ruhî, zihnî ve bedenî güç ve kuvvetimi, bütün dikkat ve alakamı şu anda 

çalışmakta olduğum iş, okumakta olduğum eser, yazmakta olduğum bu mevzu, ifa 

etmekte olduğum ibadet ve taat ve okumakta olduğum evrad ve ezkar, 

düşünmekte olduğum mes'ele, tefekkür ettiğim âsâr-ı İlâhî ve sanat-ı Rabbani 

üzerinde toplayacağım; teksif ve temerküz ettireceğim. Evet hizmet ve istîfademe, 

himmet ve faaliyetime amade bulunan şu hazır zaman, şu gün ve şu saat için çalı-

şıyorum. 

3. Bütün gayret ve himmetimi, bütün dikkat ve alakamı, bütün bedenî, zihnî, ruhî ve 

kalbi güç ve kuvvetimi, şu andaki meşru meşgalem üzerinde teksif ve temerküz 

ettiriyorum ve ettirmeliyim. 

4. Bu fiil ve amel, düşünce ve tefekkür ve bu mesai tarzına riayet etmek, öyle  güçlü, 

öyle mücbir ve müessir bir tarzdır ki, zeka ve himmetçe geri olan kimseleri bile, 

deha sahibi olup da bu mesai düsturuna kendini alıştıramayan adamların meydana 

getiremeyeceği işlere, hizmetlere, inanılmaz başarılara, tahayyül edilmez 

muvaffakiyet, zafer ve galebelere eriştirir. Saadet ve selametler, meserret ve 

beşaretler, neşe ve neşveler, sürur ve huzurlar içinde yaşatır. Ve böyle bir yaşa-

manın zengin bir imkan kaynağı budur. Ebedî refah ve saadete ve rıza-i İlahiye‟ye 

nail ve mazhar olmanın himmet ve kuvvet vesilesi, bu tarz-ı mesaidir. 

5. Yalnız bugün için mes'ud ve mesrur olacağım. Yalnız bugün ve bu andaki olan 

meşru fiil ve amalimi yapmaya ve bitirmeye kendimi alıştıracağım. Yalnız bugün 

için ibadet, taat ve hizmetime medar olacak bir bakımla vücudumla meşgul 

olacağım, meşru idmanlar yaptıracağım. Açık havada yalnız bugün için yarım saat 

yürüyeceğim. Benim olmayan, ancak bana emanet edilen bu vücudu ne fena ve 

günah şeylerde kullanacağım; ne de ihmal etmeyeceğim ki, ibadet ve itaata, 

Risale-i Nuru mütalaaya, hizmet-i Kur'an ve îmanı istihdaf eden, ömrümü ifa 

edebilecek bir makine olsun. 

6. Yalnız bugün için zihnimi kuvvetlendirmeye çalışacağım. Bunun için, baştan başa 

maarif-i Îlahiye ile memlü ve mülemma Nur Risalelerinden bir miktar 

okuyacağım ve ezberleyeceğim. Zira hafızayı parlatan ve harikulade bir şekilde 

kuvvetlendiren kanun budur. Zihnen tembel olmayacağım. Zihni tembelliğe atan 

ve körleten basit şeyleri okumak basitliğine alışmayacağım. Çalışma, gayret, 

himmet, cehd, düşünce ve tefekkür isteyen, beni kalben ve aklen ve ruhen 

tenevvür eden, beni tahkiki bir îman kuvveti ve yakînî bir itikada malik ve sahip 
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kılacak, kuvvetli ve ciddi meyyal ve seyyal bir eser olan Risale-i Nuru 

okuyacağım. Ve ancak bundan ezberleyip, dimağımı Kur'anî, îmanî, islamî, kudsî 

ve İlahi hakikat ve malumatlarla dolduracağım. Böylece, hafızamda gayr-i meşru, 

fani, pis ve mülevves, lüzumsuz ve malayani bilgi ve düşüncelere, böyle tahayyül 

ve tasavvurların girip yerleşeceği bir boşluk bırakmayacağım. 

7. Yalnız bugün için ruhuma beĢ türlü idman yaptıracağım: 

1. İnsanlara ve Müslümanlara en büyük ve en elzem, en ehem, en güzel ve en 

hazlı bir hizmet olan îmanı kurtarmak ve muhafaza etmek, islamı yüceltmek ve 

ilerletmek, vazife-i Kur'aniyesini ifa eden Risale-i Nurun bir hizmetini yapacağım. 

2. Nefsime zor gelen, istemediğim şeylerden veya teraküm etmiş hizmetlerimden, 

en az ikisini yapacağım. 

3. Namazlarımı ilk vaktinde eda edeceğim. 

4. Risale-i Nurdan sırf kendi ebedi kurtuluşum, nefsimi ıslah ve içinde yaşamakta 

olduğum hayatı içtimaiyenin ve bu dehşetli asrın fitne ve fesadından, helaket ve 

felaketinden kendimi muhafaza niyetiyle bir müddet okuyacağım. 

5. Yalnız, bugün için taat ve hizmetle mesrur ve mes'ud, mütebessim ve 

müteheyyiç olacağım. Hakk'a minnet ve şükran, islamî cihad ve zafer müjdeleri 

ışıldayan, Risale-i Nurun neşriyat ve fütuhat haber ve müjdeleriyle hizmet, 

faaliyet, ihlas ve sadakat beşaretleriyle parlayan, halelenen bir güzel yüzle güler 

yüzlü olacağım. 

8. Yalnız, bugün için hayatımın yegane gayesi, vazife-i fıtratımın mes'eleleri, 

manzumesi olan Risale-i Nurla, ibadet ve taatımla, bu uğurda çalışmak için, 

gelecek günleri düşünüp veya yapacağımı yarına havale edip, kendime zafiyet iras 

ettirmeyeceğim. Hizmet-i Kur'aniye ve meşagil-i kudsiyemin çokluğunu düşünüp, 

kendimi yılgınlık ve miskinliğe, atalet ve tembelliğe, müşkülpesent ahmaklığına 

müptela ve duçar etmemek için ancak bu günü yaşamayı, ancak şu yaşadığım 

vakitteki îlahî hizmetimi ifayı düşüneceğim. Beni yıldıracak, 'Yapamayacağım, 

vakit bulamıyorum" vehmini verecek çok iş ve hizmetim dahi olsa, onların hepsini 

bugün yapabilirim ve yapmak güç ve kuvvetine inayet ve kudretine mazharım. 

9. Yalnız bugün için yarım saat istirahat edeceğim. Zira dinlenmesini bilen, en 

zaif ve çaresiz anlarında semeresiz ve muvaffakiyetsiz çalışması karşısında zulüm 

ve mağlubiyet hengamında, yere yuvarlanış ve sırtüstü yıkılış zamanlarında 

manevî varlığından beklenen ibadat ve taatında, hizmet-i îmaniye ve 

Kur'aniyesinde mazhar olduğu muvaffakiyetlerde akıllara durgunluk verecek ve 

insanları hayret ve hayranlıklar içinde bırakacak, muvaffak ve muzaffer adamdır. 

Ben de böyle olacağım, böyle yapacağım ve böyleyim. Hem meşru günlük 

çalışma müddeti içinde yorulmadan dinlenmek, bitkinliğe düşmeden istirahata 

geçmek, çalışma güç ve kuvvetine harika kuvvetler kazandıran, mesai zevkini 

tehyiç eden, gayret ve faaliyet şevkini uyandıran ve daimî kılan sihirkar 

çarelerden bir çare-i yektadır. 

 

B. Okumanın Önemi: 

 

1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. 

Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki 

dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah'ı bildiren, tanıtan, O‟nun emirlerini 

yapıp nehiylerinden kaçarak, günahları işlemeye mani olacak tahkiki iman dersi veren 

kitapları okumaktır. Bu eserlerin bu zamanda en yükseği, en tesirlisi, en büyüğü; Risale-i Nur 

Külliyatıdır. 



2. İnsan vücudunun sağlığı için yemek, içmek, hava almak nasıl en ehemmiyetli bir 

ihtiyaçsa, insan kafası, kalbi, ruhu için de tahkiki bir iman ve İslamiyet‟e sahip kılan, Allah'ı 

ve Peygamber Efendimizi hakkıyla tanıtan ve bildiren bir marifetullah kitabı olan Nur Ri-

salelerini de okumak da işte öyle bir ihtiyaçtır. 

3. İmanî, İslamî bir eseri okumamak en muzır bir hastalıktır, okuyamamak sayısız 

maddî ve manevî kazanç ve faziletlerden mahrum olmanın, yoksun kalmanın en aşikar bir 

numunesidir. Dinî, millî ve içtimaî bakımlardan çöküntü ve fenalıkları netice vermenin en 

bariz ve en açık bir sebebidir. 

4. Her Müslüman ve insan, her genç ve ihtiyar, her erkek, her kız ve kadının Risale-i 

Nur gibi, insanı insan eden, Müslüman‟a Müslüman‟ca hayat zevkini veren iman ve İslamiyet 

dersleriyle maneviyatını kuvvetlendiren ve nurlandıran, dinî, dünyevî felaketlerden kurtaran 

bir şaheseri okuması; fıtratının, yaradılışının arzu ettiği en zengin, en güzel, en değerli bir 

maneviyat hazinesidir. Bunun içindir ki. Nur Talebeleri, Nur Risalelerini defalarca okuya 

okuya, bu okumayı bırakamayacak bir hale gelmişlerdir, insanı ebedî zevk ve lezzetlerle 

coşturan bu feyyaz okumayı terk edemeyecek ruhi ve ulvi bir haslete nail olmuşlardır. 

5. Cismanî ve ruhanî varlığımızı Kur'anî Nurlarla Nurlandıran ve ehl-i imanı İlahi bir 

cazibe ile kendine cezbeden, çeken bu Nur Efşan mütalaa, Nur Talebelerinde alışkanlık haline 

gelmiştir. 

6. Nur Talebeleri, belki ekmeksiz yaşamanın mümkün olacağı, fakat Nur Risalelerini 

okumadan yaşamanın, hayattar kalmanın mümkün olamayacağı inancını veren bir i'tiyad 

güzelliğine eriştikleri kanaatlerine sahip olmuşlardır. Kitapsız bir kimsenin, faydasız basit bir 

adamdan daha basit ve bayağı olduğu neticesine varmışlardır. 

 

C. Ġnsanın Vazifesi Taallümle Tekemmüldür: 

 

1. Siz daima ileriye doğru yürümelisiniz. Her gün terakkiler kaydeden hamleler 

yapmalısınız. Ruh kuvvetinizi hilkat-i hikmet yolunda yükseltmede ve imanî hakikatleri 

massetmede bugünü dünden ziyadeleştirmelisiniz. Bu uğurda ve hizmet-i Kur‟âniye 

meydanında ve ubudiyette hareket ve faaliyet kabiliyetinizi her gün artırmaya uğraşmalısınız. 

2. Mücadele ve mücahede, savaş ve şahlanış gündelik ve daimidir. Cehd ve cidale, 

yepyeni bir güçle, ter ü taze bir sevgi ve tutkunlukla ve nihayette galebenin inancı ile sarılma-

lıdır.  

3. İnsan her gün yepyeni bir kuvvet ve kudret, mânevî bir haz ve zevk, güzel bir huy ve 

ahlâk, himmet ve gayretle uyanmalıdır. Cenab-ı Hakkın bir fazl-ı İlâhî olarak hamlettiği 

fazilet-i asliyenizi ve hizmet-i kudsiyenizi ifa etmek azmi ve sebatıyla ile yatağınızdan 

fırlamalısınız. 

4. Atalet ve tembellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. 

Maddî ve mânevî hayatınızı yeni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz. 

5. Kendini, yaşamanın seline ve intizamsız ve başıboş seyrine kaptıran adam kendi 

kendini ölüme veya meyyit-i müteharrik olmaya sürüklemiş olur. Yaratanına, sahip ve maliki-

ne ibadet ve taat ve hizmet için cehd etmeyen kimse, kendi kendisini helâket ve felaketlere, 

hastalık ve sakatlıklara uğratmış ve müptela etmiş olur. 

6. Âdemoğlu, daha başlangıçtan beri hep savaştı. Dinî ve dünyevî hayatının bekâsı için 

fâni hayatını, mücahedelerle müebbed eyledi. Demek Âdemoğlu, dünyaya geldiği günden 

itibaren mücahedeye hazır olmalı ve bunu yaşadığı müddetçe devam ettirmelidir. İmanla 

küfrün, din ile dinsizliğin Âdem Aleyhisselâmdan başlayıp devam etmekte olduğunu ve kı-

yamete kadar da devam edeceğini hatırdan çıkarmamalıdır. 

7. Müttakinin alametleri Ģunlardır: Hudud-u şer‟iyeyi muhafaza etmek. Kendi zaruri 

ihtiyacından fazlasını İslam‟a feda etmek. Ahidlerine vefa etmek. Mevcut durumuna kanaat 

edip şikayet etmemek. 



 

D. Ġlmi Öğretmek ve Yaymak Ġçin: 

 

1. Sadece Allah‟ın rızasını kazanmak için ilim yayma uğrunda tesadüf edilecek mihnet 

ve meşakkatlere tahammül etmek. 

2. Halim ve sakin olmak. 

3. Vakar ve heybet ile oturmak. 

4. Haktan ayrılanların dışında, bütün kullar hakkında kibir ve azametten kaçınmak. 

5. İlim ve irfan meclislerinde tevazudan ayrılmamak. Zira, mü‟min tevazuyu kabul eder, 

zilleti ise reddeder. 

6. Sonu gücenmeyi veya utanmayı mucib olan her türlü şaka ve lâtifelerden sakınmak. 

7. İlim ve hüner öğrenmek isteyenlere karşı yumuşak davranmak. 

8. Talâkat ve fesâhat-ı lisandan mahrum olması dolayısıyla kaba konuşan kimseleri 

mazur görerek şiddet göstermemek. 

9. Kötü huylu ve kötü tabiatlı olanları güzel idare etmek suretiyle doğru yola sevk etmek. 

10. Gabi, kalın kafalı ve anlayışsız kimselere darılmamak. 

11. Bilmediğin bir şeyi, “bilmiyorum” demekten utanmamak. 

12. Bir mesele sormak için müracaat eden kimsenin müşkülünü lâyıkı ile halledip 

memnun bırakmak. 

13. Öğreteceğin bilgi ve marifete ve hizmetine mukabil bir menfaat beklememek, 

14. Herhangi bir şeyde hata ettiğin zaman, hatada ısrar etmeyip, hemen hakka dönmek. 

15. İlim arayanın hakkında zararlı olabilecek bilgileri öğrenmekten men etmek. 

16. En mühim olanı daha az mühim olana tercih etmek.  

 

E. Dine Hizmet Etmek Ġçin Kendini Eğitmek: 

 

1. Üç şey kalbe nasihat tesir ettirmez: uyku sevgisi, rahat sevgisi, taam sevgisi. 

2. Okumak, okumak, okumak... Yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu 

okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak. 

3. İnsan yaşlandıkça enaniyet gençleşir. İnsan yaşlandıkça imtihan şiddetlenir. 

4. Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma. 

5. Menfi bir şey düyunca iç aleminde müdafaat île onun şuur altına ve üstüne tesirini 

izale et. 

6. Nefsini kusurlarla âlûde bil. O zaman yüz kusurunu yirmiye indirebilirsin. Birisi bir 

şey yapsa ve o sana yıkılsa, "Benim kusurumun cezasıdır" de. 

7. Her sohbette dinleyici ol. Daima öğrenmeye çalış. Yetişmeye muhtaç olduğun 

şuurunu muhafaza et. Mevzu hakkında fazla malumatın olsa da, sus. 

8. Sana, bana, ona faydalı ise, konuş. 

9. Konuşmamak zararlı ise konuş. Fakat ihtisar et. Tafsilata geçme. 

10. Muvazeneli, satırdan, kitabî konuşmak. 

11. Kim ne çekerse dilinden çeker. 

12. Her sohbette müstemî ol. Daima, "Öğrenmeye, yetişmeye muhtacım" diye dinle. 

13. Herkesin kaldıracağı şekilde konuş. 

14. Az konuşmak, öz konuşmak. 

15. Dinleyiniz; hitap ettiğiniz kimseye ehemmiyet veriniz; zarif iltifatta bulununuz. 

16. Kendinizden bahsetmeyiniz. Sizi dinleyene bahsettiğiniz şeyler onu ilgilendirsin. İlk 

adım, az konuşmaktır. Sizi dinleyen kimseye onu ilgilendiren şeylerden bahsetmektir. 

17. Karşınızdakini konuşturunuz, dilini çözünüz. Onun sevdiği mevzulardan bahsediniz. 

18. Her insanın iki ciheti vardır. Bir cihetini gören insan kördür. 

19. Düşün, söyle. Evvel düşün, sonra söyle. Muhakemesiz sözler kırıcı ve dağıtıcıdır. 



20. Önlerine çıkan insanlara sırlarını söyleyen, hoşsohbet değildir. 

21. İnsan ne kadar âlim olursa olsun, cahillerin yanında cahildir. 

22. Cahilin kırıldığını görünce selamet, ona karşı tatlılık göstermek ve "evet" demektir. 

23. Konuşmada dikkat edilecek hususlar: 

 İkide bir nasihat etmeye kalkışmayın. 

 Palavra atmayın. 

 Ateşi körükleyecek mevzulardan sakının. 

 Münakaşadan sakının. 

 Öğünmeyin. 

 Konuşurken gösteriş yapmayın. 

 Ziyaretinizi seyrek yapın. 

24. Hitabın tesirlisi, göze bakıp kalbe hitap etmektir. 

25. Hitap ederken üç şeyi bilmek ve kullanmak gerekir: 

 Vuzuh ile ap açık beyan etmek ve anlatmak. 

 Hakikati söylemek, müspet ilimlere müstenid en faydalı bilgileri söylemek. 

 Güzel okumak, kelimenin manasına göre sese ahenk vermek. 

26. Münakaşa ile hiçbir dava kazanılmaz. 

27. Davasını "ifade eden" kazanır. 

28. Sadırdan değil, satırdan konuş; kitabî olsun. 

29. Konuşmalarda, en küçük bir alaylı kelime dahi kullanmaktan sakınınız. 

30. Alay, alay edilende kapanmaz bir yara açar. 

31. Kalbler kırılınca ruhta kin ve adavet başlar. 

32. Şakacı olmayınız. Zira şaka muhabbetin sonu, adavetin başlangıcıdır. 

33. Şekva etmek ve arkadan çekiştirmek, iradesiz kişilerin işidir. 

34. Tenkit bir zehr-i katildir. 

35. Ciddiyeti esas tut. 

36. Gülmemek ciddiyetin başıdır. Şaka muhabbetin kezzabıdır. 

37. Sağırların en beteri, kusurunu işitmek istemeyen insandır. 

38. Dünyada mağrur olan, din yolunda gidemez. 

39. Büyüklüğe kapılan kimse kibreder. Bilmez ki, büyüklük hilm ve yumuşaklıktır. 

40. En büyük nisyan, bir insanın kendisini kusursuz bilmesi, mesaî arkadaşlarını kusurlu 

bilmesidir. Kendini beğenmek gururdan, kibirden, kıskançlıktan ileri gelir. 

41. Dedikodu ile, arkadan çekiştirmekle mesele halline çalışmak ya safdillik veya 

şuuraltı yahut üstü garaz ve muhalefet nişanıdır veyahut canı sıkılmışın intikam 

kokusudur. 

42. Büyük bir mevki ve makam sahibi olduğun zaman, akıllı isen, düşkün kimselere 

gülme. Çünkü nice makam sahibi kimsenin düştüğü; düşkünün, onun yerine geçtiği 

görülmüştür. 

43. Allah'a kul olan insanda benlik olmaz. 

44. Bu hizmette, "Birisi bana tahakküm ediyor" diyen, kendisi mütehakkim kimsedir. 

Tahakküm etmek ister. 

45. Hilm ve teennî kıyassız derecede sertlikten fazla lazım. 

46. Tehevvür eden daima haksız görülür ve görünür. 

47. Hiddet eken nefret biçer. 

48. Güya kendisi kusurdan müberra olmuş, hata ve yanlıştan kurtulmuş gibi, çokların ve 

içinde yaşadığı muhitteki ehl-i imanın kusurları ile fiilen, amelen ve hayalen uğraşmak 

merhametsizliktir. Bu fena huya sahip olanlar, bu tehlikeli merhametsizliği işleyenler, 

nisyan-ı nefs illetine tutulmuş ve nefsinin şımarmış olmasından titresin. 

49. Ey nefsim, sen titre, kendine bak, kendini gör, kendini bil, kendini anla, kendini 

tecessüs et. Ancak nefsine müfettiş, nefs-i emmarene murakıp olmak yüksekliğine çık. 



50. Arşa çıkmak istidadında olanların ayakları altına omuzlarımızı koyarız. 

51. En kötü iradesizlik, işbirliği halinde çalışanların birbirlerini sabit fikirlilikle itham 

edip, kendinin sabit fikrinden habersiz olmasıdır. 

52. Cemaat ruhundan istifade etmek. 

53. Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. 

Aldatıcı olursa fesadı daha şedit olur. Dahilî olursa zararı daha azîm olur. Çünkü dahilî 

düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Haricî düşman ise, bilakis, asabiyeti 

şiddetlendirir, salabeti arttırır. 

54. Nifakın cinayeti İslam üzerine pek büyüktür. Alem-i İslamı zelzeleye maruz 

bırakan, nifaktır. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Azimüşşan ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve 

takbihatta bulunmuştur. 

55. Başkasının sözünden ziyade, içinde beraber çalıştığımız, yakînen tanıdığımız 

arkadaşlarımızın sözünü dinlemeliyiz. 

56. Sabır insana önce zehir gibi olur, fakat fıtrata yerleşince bal olur. 

57. Kudsî uhuvvetin tesisi için çokluğa lüzum yoktur. Üç-beş kişi kâfidir. 

58. İnsandaki kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i akliyenin hepsinin 

istikametli olmasıyla, ancak insan sırat-ı müstakimde bulunabilir. Bir tanesinin ifrat ve 

tefriti istikameti bozar. Maazallah, insanı dalalete atar. 

59. Hizmeti-i Nuriyenin esiri olan, esaret zincirinden kurtulmak istemeyen bir esirdir. 

60. Hastalıklara su-i ihtiyarımız sebep olursa, mes'ul oluruz. Değilse kader-i İlahi der, 

sabrederiz. 

61. Aman sıhhatinize dikkat ediniz. Yoksa hizmet kısa olur. 

62. Namazın hakkını vermek için 9. ve 21. Sözü sık sık tekrar ediniz 

63. Evrad, hizmetin zevk ve tesirini çoğaltır. Günlük evrada ihtimam, azamî ihtimam 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM-3 

PEYGAMBERĠMĠZĠN HUTBELERĠ 

 

 

1. Peygamberimizin (sav) Ġlk Cuma Hutbesi: 

 

Ey insanlar! 

Kendinizi kurtaracak amelleri takdim etmeye bakın. Gerçek olarak bilin ki sizden her 

biriniz yere yıkılacak ve sürüsünü çobansız bırakacaktır. Sonra kıyamette Rabbi kendisine 

tercümansız, arada bir engel olmaksızın şöyle diyecek: 

“Benim Rasülüm sana gelip tebliğ etmedi mi? Ben mal verip ihsanda bulunmadım mı? 

Kendin için neler yaptın?” 

Bunun üzerine o kul sağa bakacak bir şey göremeyecek, soluna bakacak bir şey 

bulamayacak. O halde gücü yeteniniz bir hurmanın yarısı olsun vermek sureti ile de olsa 

kendisini ateşten korumaya çalışsın. Çünkü orada iyiliklere on isli ile karşılık verilir, ta yediyi 

misline kadar...  

“Bilmiş olun ki, içinde bulunduğunuz bu yılın, bu ayın bu gününde ve burada kıyamete 

kadar Allah size Cuma namazını farz kılmıştır. Ben hayatta iken ve benden sonra başınızda 

adil ve zalim de olsa bir devlet başkanı varken kim Cuma namazını küçümseyerek ve 

farziyetini inkar ederek terk ederse Allah onun işini düzene koymasın ve işinde ona bereket 

vermesin. 

Yine bilmiş olun ki tövbe etmedikçe böyle birisinin ne namazı, ne de hiçbir hayrı kabul 

edilmez. Kim tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.”
41  

 

2. Peygamberimizin (sav) Medine’de Ġlk Hutbesi: 

 

Kesinlikle hamd Allah‟a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım taleb ederim. 

Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah‟a sığınırız. Allah kimi hidayet 

ederse, onu hiç kimse sapıtamaz. Kimi de saptırırsa, hiç kimse onu hidayete getiremez.  

Şahadet ederim ki, Allah‟tan başka ilah yoktur, biriciktir, ortağı yoktur. Şüphesiz sözün 

en güzeli Allah‟ın kitabıdır. Kimin kalbinde Allah‟ın kitabının sevgisi yerleşirse, Müslüman 

olup Allah‟ın kitabını sözlerin en üstünü sayarsa, o felaha kavuşmuştur. O kesinlikle sözlerin 

en güzeli ve en beliğidir. Allah‟ı kim severse onu seviniz. Bütün kalbinizle Allah‟ı seviniz. 

Allah‟ın zikrinden ve kelamından usanmayınız. Kalbiniz ondan uzaklaşmasın. Çünkü Allah 

kimi severse onu, amellerden en hayırlısına, kullardan en hayırlısına ve sözün en elverişlisine, 

insanlara vermiş olduğu helal ve haramın en hayırlısına ulaştırır ve kendisine onları nasip 

eder. Allah‟a kulluk yapınız, hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. Gereği gibi ondan korkunuz ve 

ağızlarınızla söylediğiniz güzel sözlere bağlı kalın ve Allah‟ın hoşnutluğu yolunda birbirinizi 

sevin. Kesinlikle Allah ahdinin bozulmasından öfkelenir.  

Allah‟ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! Âmin! 

“Ey insanlar! Ahiret için azık toplayın. Allah‟a yemin ederim ki, ne hazırlarsanız 

ahirette onu göreceksiniz. Herkes ölecek ve sürülerinizi çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi 

ona, tercüman olmadan ve onu Rabbinden saklayacak hiç bir aracı olmadığı halde 

“Peygamberim sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sen kendin için ne gönderdin?” diyecektir. 

Kul o zaman sağına soluna bakar bir şey göremez. Önüne baktığında cehennemi görür. Öyle 

ise kim yüzünü ateşten korumak istiyorsa, bir hurmanın yarısı ile de olsa korumaya çalışsın. 

Eğer verecek bir şeyi yoksa hiç olmazsa güzel bir söz söylesin. Çünkü güzel sözün de 

karşılığı vardır. İyiliğin karşılığı on ile yedi yüz katı arasındadır.
42

  

                                                           
41

 İbn-i Mâce, İkâme, 78 
42

 M. Yusuf Kandehlevi, Hayat-ı Sahabe, 3:143-144 



Allah‟ın selâmı, rahmeti ve bereketi sizin ve elçisi Muhammedin (as) üzerine olsun… 

Âmin! 

 

3. Peygamberimizin (sav) Takva Konusunda Hutbesi: 

Peygamberimiz (sav) Medine‟de Benî Salim b. Avf kabilesinde kıldığı bir Cuma 

Hutbesinde şöyle buyurdu:  

“Hamd Allah‟a mahsustur. Ona hamd ediyor ondan yardım, mağfiret ve hidayet taleb 

ediyorum. Ona iman ederim, onu inkâr edenlere düşmanlık yaparım. Şahitlik ederim ki, 

Allah‟tan başka ilah yok. Biriciktir, ortağı yoktur. Muhammed O‟nun kulu ve Rasûlüdür.  

Muhammed‟i hidayet, nur ve mev‟ize ile Peygamberlik zincirinin kesildiği, ilmin 

azaldığı, sapkınlığın yayıldığı, zamanın sonu geldiği, hayatın son bulup kıyametin yaklaştığı 

bir zamanda, insanlara doğru yolu göstermek, aydınlatmak ve irşad etmek için göndermiştir.  

Kim Allah‟a ve Rasûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de onlara isyan 

ederse, doğru yoldan çıkmış, kendine zulmetmiş ve derin bir sapıklığa düşmüştür. Size 

Allah‟ın kahrından, azabından korkmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu, bir müslümanın diğer 

müslümanı teşvik edeceği şeylerin en hayırlısıdır. Öyleyse Allah sizi nelerden sakındırdıysa 

onlardan sakının. Bundan daha hayırlı bir öğüt ve daha üstün bir hatırlatma olamaz.  

Şüphesiz takva, Allah‟tan korkarak amel yapan bir kimse için, istediğimiz ahiret için 

doğru bir yardımcıdır. Kim Allah ile arasındaki gizli ve açık ilişkilerini düzeltir ve bunu da 

Allah‟ın rızasını gözeterek yaparsa, bu davranışı onun için dünyada güzel bir isim bıraktığı 

gibi, ölünce de, azığa ihtiyaç duyduğu ahirette kendisine güzel bir sermaye olur. İnsan 

ahirette, bunun haricinde hiç bir şeye sahip olmayı istemez ve bunun haricindeki şeyler için 

“Ne olurdu, aramızda uzun bir mesafe olaydı” der.  

Allah sizi azabından sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Allah 

her sözünde doğrudur ve sözünü yerine getirir. O va‟dinden asla caymaz. Çünkü Allah 

“Benim katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma zulmedici değilim” (Kaf, 50:29) 

buyurmuştur. O halde gizli-açık hiç bir işinizde takvadan ayrılmayın. Çünkü kim Allah‟tan 

sakınırsa, büyük bir kazanç elde eder.  

Kuşkusuz takva Allah‟ın azabından korur, Allah‟ın dargınlığını önler, yüzleri ağartır, 

Allah‟ı razı eder ve dereceyi yükseltir. O halde nasibinizi alınız, kulluk etmede kusur etmeyin. 

Allah size kitabını öğretmiş ve yolunu göstermiştir ki, doğrularla yalancılar belli olsun.  

Allah‟ın size ihsan ettiği gibi siz de ihsan edin. Allah‟ın düşmanlarına düşman olunuz. 

Allah yolunda gereği gibi cihad edin. O, sizi seçmiş ve müslüman adını vermiştir. Bunu da, 

helâk olanlar bilerek helak olsunlar, yaşayanlar da bilerek yaşasınlar diye yapmıştır. Güç 

ancak Allah‟a mahsustur. O halde Allah‟ı çok anın ve ahiret için çalışın. Çünkü kim, Allah ile 

ilişkisini düzeltirse, Allah da onun insanlar ile olan ilişkilerini düzeltir. Çünkü Allah insanlara 

hâkimdir, insanlar ise Allah‟a hükmedemezler. İnsanları Allah idare eder, insanlar ise Allah‟ı 

idare edemezler. Allah en yücedir, bütün güç ve kudret O‟nundur.
43

 

Kendim için ve sizler için Allah‟tan af ve afiyet dilerim. 

 

4. Peygamberimizin (sav) SavaĢ Konusunda Hutbesi: 

 

Peygamberimiz (sav) bir Gazvede düşmanla karşılaştığı zaman mücahitlere Allah‟a 

hamd ettikten sonra şöyle hitap etti:  

Yüce Allah peygamberimize (sav) Cebrail‟i (as) göndererek şöyle buyurdu: “Onlar 

Mescid-i Haram‟dan alıkoyarken ve oranın bakımına ehil olmadıkları için Allah neden onlara 

azap etmesin? Oranın hizmetine layık olanlar ancak Allah‟a karşı gelmekten sakınanlardır. 

Onların Kâbe‟deki duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Mallarını insanları Allah 
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yolundan alıkoymak için harcayacaklar ama bu onların yürek acısı ve pişmanlık olacak, 

sonunda da cehenneme sürüleceklerdir. 

Ya Muhammed! İnkâr edenler söyle: Şayet iman edip düşmanlıktan ve savaştan 

vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Şayet düşmanlığa ve savaşa devam ederlerse 

öncekilere uygulanan ilâhî kanun devam edecek, onlar da uygulanan ilâhi kanundan 

kurtulamayacaklardır”
44

 ayetlerini inzal buyurdu. 

Peygamberimiz (sav) nazil olan bu müjdeli ayetleri okudu ve sahabelerine nasihatlerde 

bulundu. “Düşmanla karşılaşmayı ve savaşmayı temenni etmeyiniz ve Allah‟tan âfiyet 

dileyiniz. Ama düşmanla karşılaşma zorunda kalırsanız sabrediniz ve sebat ediniz”
45

 ve “Ey 

İman edenler! Bir düşman grubu ile karşılaşırsanız sebat edin. Allah‟ı çokça zikredin ki 

kurtuluşa eresiniz”
46

 ayetini okudu ve şöyle devam etti: “İnsan savaşa girmekle ölmez. Hasta 

olmakla ölmez, ancak eceli gelirse ölür. Sizler şayet ölümünüz burada takdir edilmişse Allah 

size bir ihtiyaç çıkarır yine buraya gelir ve ölürsünüz” buyurdular.  

Sonra: “Allah‟a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve 

gücünüz, devletiniz elinizden gider. Sizler şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve 

halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar gibi olmayın. Allah onların 

yaptıklarını kuşatıcıdır”
47

 ayetlerini okuyarak taşkınlık yapmamalarını ve aşırıya 

kaçmamalarını öğütledi. 

Sonra konuşmasını şöyle tamamladı: 

Ey insanlar! Siz yeşil, sarı ve kırmızı mallar arasındasınız. Yüklerinizde daha birçok 

şeyler var. Siz düşmanınızla karşı karşıya geldiğinizde saldırın. Çünkü Allah yolunda şehid 

düşen bir kimseye muhakkak ela gözlü cennet hurilerinden ikisi süratle gelir. Şehid 

düştüğünde onun yere düşen ilk damla kanı sayesinde Allah Teâlâ onun bütün günahlarını 

affeder. Huriler onun yüzündeki tozları silerek “Kesinlikle biz senin içiniz!” derler. O da 

cevab olarak “Ben de sizin ikiniz içinim” der.
48

 

 

5. Peygamberimizin (sav) Tebük’ten dönerken Okuduğu Hutbe: 

 

Allah‟a hamd ve Resulüne Selat-ü Selam olsun! 

Ey insanlar! Allah‟ın size emrettiğini size emrediyor, Allah‟ın sizi nehyettiğinden de 

nehyediyorum. Öyleyse rızkınızı ararken onu güzel bir şekilde edinmeye gayret sarfediniz. 

Ebü‟l-Kasım‟ın nefsini elinde tutan Allah‟a yemin ediyorum, herhangi birinizin eceli onu 

nasıl arayıp buluyorsa, rızkınız da sizi arar bulur. Rızkınızı ararken zorlukla karşılaşsanız da, 

Allah‟a itaat etmekten ayrılmayın.
49

 

Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu Allah‟ın kitabıdır. Kulpların en sağlamı takvadır. 

Dinlerin en hayırlısı, İbrahim‟in dinidir. Sünnetlerin en hayırlısı, Muhammed‟in sünnetidir. 

Sözlerin en güzeli, Allah‟ın zikridir. Kıssaların en güzeli, Kur‟ân‟dır. Amellerin en hayırlısı, 

farz olanlardır. Şerlerin en kötüsü, sonradan icat edilen bid‟atlardır. Hidayetin en güzeli, 

Peygamberlerin hidayetidir.  

Ölümün en güzeli, Şehidlerin ölümüdür. Körlüğün en kötüsü, hidayetten sonra sapıklığa 

düşmektir. İlmin en güzeli, faydalı olanıdır. Hidayetin en güzeli, emirlere uyulanıdır. 

Körlüğün en kötüsü, kalp körlüğüdür.  
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Veren el, alan elden üstündür. Az olup hidayet eden mal, çok olup azdıran maldan daha 

iyidir. En kötü şey, ölürken mazeret göstermek ve pişmanlığın en kötüsü, kıyamet günü 

duyulan pişmanlıktır.  

Bazı kimseler namazı, vaktin sonunda kılar. Bazısı da Allah‟ı az anar. Hataların en 

büyüğü, yalan söylemektir. Zenginliğin hayırlısı, kalp zenginliğidir. Azıkların hayırlısı 

takvadır. Hikmetin başı Allah korkusudur.  

Kalpteki şeylerin en hayırlısı, kesin inançtır. Şüphe ve kararsızlık küfürdendir. Ölüler 

için yüksek sesle ağlayıp dövünmek, cahiliye adetlerindendir. Ganimet malına hiyanet etmek, 

cehennemden ateş almaktır. Altın ve gümüşü biriktirip zekâtını vermemek, deriyi cehennem 

ateşiyle dağlamaktır.  

Şiir, iblisin çalgılarındandır. İçki, kötülüklerin anasıdır. Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. 

Gençlik, deliliğin bir çeşididir. Kazançların en kötüsü, ribadır. Yiyeceklerin en kötüsü, yetim 

malı yemektir.  

Bahtiyar, başkasından ders alandır. Bahtsız ise, annesinin karnında bahtsızdır. Sonunda 

hepiniz dört ziralık bir yere gireceksiniz. Bütün işler sonuçlarıyla ölçülür. Önemli olan, 

amelin sonudur.  

Haber yayanların en kötüsü,  yalan haber yayanlardır. Gelmesi muhakkak olan bir şey, 

uzak da olsa yakındır. Mü‟mine küfretmek fısktır. Mü‟mini, mü‟min olduğu için öldürmek, 

küfürdür. Bir mü‟mini gıybet etmek, Allah‟a karşı gelmektir. Mü‟minin malı da, kanı kadar 

haramdır.  

Kim kötü bir iş için Allah adıyla yemin ederse, Allah onu yalancı çıkarır. Bağışlayanları 

Allah da bağışlar. Öfkesini yutanlara Allah ecir verir. Belâlara sabredenlerin kaybını Allah 

doldurur. Dedikodulara kulak verenleri Allah rezil eder. Sabredenlerin sevabını Allah 

fazlasıyla verir. Allah‟a karşı gelenleri Allah cezalandırır. 

Yarab! Beni ve ümmetimi affet. Yarab! Beni ve ümmetimi affet. Yarab! Beni ve 

ümmetimi affet. Bana ve size Allah‟tan mağfiret dilerim.
50

 

 

6. Peygamberimizin (sav) Mekke Fethindeki Hutbesi: 

Peygamberimiz (sav) Mekke‟yi fethettikten sonra hutbe okudu ve şöyle buyurdu: 

 

Hamd o Allah‟a mahsustur ki vaadini doğruladı, kuluna yardım etti. Hizipler ordusunu 

tek başına mağlup etti. Şunu bilin ki, kazaen öldürülen kimsenin diyeti, ki bu sopa ve kırbaç 

gibi şeylerle öldürülen kimsedir, kırk tanesi gebe olmak şartıyla yüz devedir. Şunu bilin ki, 

Kâbe‟nin hizmetçiliği ve hacılara zemzem dağıtma vazifesi hariç, cahiliye devrinin iftihar 

ettiği bütün gelenekler şu iki ayağımın altındadır. Kâbe hizmetçiliği ve hacılara zemzem 

dağıtma görevini eskiden kim yürütüyorsa, yine o kimseler devam edeceklerdir. 

Ey insanlar! Allah sizden cahiliyetin kibrini, gururunu silmiştir. Aba ve ecdatla 

böbürlenmeyi tamamen kaldırmıştır. İnsanlar iki kısımdır. Birisi doğru, muttaki, Allah 

katında  şerefli ve namusludur. Diğeri de facir, şaki ve Allah katında rezil bir kimsedir. Çünkü 

Allah Teâlâ “Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için 

sizi şubelere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, Allah’tan en çok ittika 

edeninizdir. Allah bilendir, haber alandır” (Hucurat: 49:13) buyurmuştur.  

Ey Nâs! Bilmelisiniz ki câhiliye devrine ait olan ve iftihar sebebi sayılan her şey, kan ve 

mal davaları hepsi ayağımın altındadır, ortadan kaldırılmıştır ve yasaklanmıştır. Şunu 

bilmelisiniz ki bütün insanlar Âdem‟den Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah-ü Teâlâ 

buyuruyor ki: „Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, sonra da birbirinizi 

tanıyıp yardımcı olasınız ve hayat-ı içtimaiyenizi temin edesiniz diye sizleri kabilelere ve 

milletlere ayırdık. Allah katında en değerliniz, onu en iyi tanıyanınız ve ondan en çok 

                                                           
50

 Feyzü‟l-Kadir, 2:179; Zadü‟l-Meâd, 3:7; Kandehlevî, hayatü‟s-Sahabe, Akçağ Yayınları, 3:169-170 



korkanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her şeyden hakkıyla 

haberdardır.‟
51

  

Ey Kureyş topluluğu! Şimdi benim sizin hakkınızda ne diyeceğimi tahmin edersiniz?” 

diye sordu. Onlar “Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Senden ancak iyilik bekleriz. 

Hayır ve iyilikten başka bir şey ummayız…” dediler. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) 

nübarek ağzını açtı ve:  

“Benim hâlimle sizin hâliniz Yusuf ile kardeşlerinin hali gibidir. Onlar yusufun canına 

kastederek kuyuya attılar. Allah onu hükümdar yaptı. Sonra kardeşlerini Allah ona muhtaç etti 

de o kardeşlerine af ve müsamaha ile muamele etti. Bu gün ben de Yusufun kardeşlerine 

dediği gibi sizlere diyorum ki: “Bu gün sizin için bir kınama ve ayıplama sözkonusu değildir. 

Bizden size bir zarar ve bir sıkıntı gelmez. Allah sizleri affetsin. Siz Allah‟a yönelin ve ondan 

bağışlama dileyin. Siz bana değil, O‟nun dinine karşı çıktınız. Siz iman ile ona yönelir ve 

istiğfar ile O‟ndan af dilerseniz Allah sizleri affedecektir. O merhamet edenlerin en 

merhametlisidir. Şimdi gidiniz, sizler serbestsiniz!” 

“Ey İnsanlar! Şüphesiz Allah yeri, güneş ve ayı yarattığı günden itibaren Mekke‟yi 

haram ve dokunulmaz kılmıştır. Kıyamet gününe kadar bu haramlık devam edecektir. Bu 

nedenle Allah‟a ve ahret gününe iman edenlerin Mekke hareminde kan dökmeleri, ağaç 

kesmeleri helal değildir. Mekke‟de kan dökmek benden önce hiç kimseye helal olmadığı gibi, 

benden sonra da hiç kimseye helal olmayacaktır.  

Bu söylediklerimi dinleyenler burada bulunmayanlara duyursunlar! 

Şu bulunduğum andan itibaren kim öldürülürse, öldürenin ailesi için şu iki şeyden birisi 

vardır. Ya kısas veya kan bedelini ödemek… Muhakkak ki insanların Cenab-ı Hakka karı en 

hürmetsizi, en azgın ve taşkın olanı Allah'ın hareminde adam öldüren veya cahiliye adeti 

olarak intikam almak için adam öldürendir.  

İnsanın ana-babasından veya baba tarafından akrabasından başkasına intisap etmesi 

yoktur. Doğan çocuk döşeğin sahibine aittir. İddiasını ispatlamak için delil getirmek davacıya, 

yemin de inkâr edene düşer!  

Bundan sonra ne cahiliye anlaşmaları vardır, ne de hicret etmek vardır. Ancak cihad ve 

niyet kıyamete kadar geçerlidir. Müslüman müslümanın kardeşidir, dolayısıyla bütün 

Müslümanlar kardeştir. Müslüman olmayanlar da insanlıkta eştir. Müslümanlar kendilerinden 

olmayanlara karşı da tek bilek ve tek yürektir; el birliği ile hareket ederler. 

Ben sözümü söylüyor, hem kendim için, hem de sizler için Allah‟tan af talep 

ediyorum.
52

 

 

7. Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayına Ait Hutbesi: 

Peygamberimiz (sav) Şaban ayının son gününde bir hutbe irat ederek şöyle buyurdu: 

 

“Ey insanlar! Ramazan ayı ile karşılaşmak üzeresiniz. Dikkat ediniz, kıble ehlinden hiç 

kimse kalmaz ki ramazanın ilk gecesinde affolunmasın. Allah cinlerden olan 

düşmanlarınızdan sizi korudu ve sizin duanızın kabul edilmesini de vaad etti. “Beni çağırınız, 

size icabet edeyim” (Gafir: 40:60) buyurdu. Dikkat ediniz! Allah her saldırgan şeytanı yedi 

melek tarafından durdurmuştur. Ramazan ayı bitip gidinceye kadar onlar bırakılmayacaktır. 

Dikkat ediniz, göklerin kapıları, Ramazan‟ın ilk gecesinden son gecesine kadar açıktır. 

Ramazan‟da yapılan dualar makbuldür. 

Ey insanlar! Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır. Sizin kapınıza gelimiştir. Bu 

öyle bir aydır ki, onda bir gece vardır, bin aydan daha hayırlıdır. Allah bu ayın gündüzünde 

orucu farz, gece ibadetini nafile kılmıştır. Kim ki hayırdan bir hasletle bu ayda Allah‟a 

yaklaşırsa, tıpkı başka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu 
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ramazan ayında bir farzı yerine getirirse başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren bir kimse 

gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşmanın, hal hatır 

sormanın ayıdır. Bu öyle bir aydır ki, mü‟minin rızkı bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir 

kimseye iftar yemeği verirse, onun günahlarına mağfiret olur. Onun boynunun ateşten azad 

edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir, onun ecrinden de hiç bir 

şey eksilmez.  

Sahabiler sordular: “Ey Allah‟ın Rasûlü! Hepimizin yanında birisine iftar yemeği 

yedirecek güçte değiliz!” dediler.  

Peygamberimiz (sav) “Allah bu sevabı bir hurma ile bir insana iftar ettirene, bir bardak 

su içirene, bir yudum süt içirene de verir” buyurdu ve sonra şöyle devam etti:  

“Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten azad edilmektir. Bu 

ayda kölelerin vazifesini hafifleten bir kimseyi Allah af eder, ateşten azad eder. O halde bu 

ayda dört hasleti çok yapınız; bunlardan ikisiyle Allah‟ı razı edersiniz. Diğer ikisine de 

muhtaçsınız. Allah‟ı razı edecek iki şey Allah‟tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve 

Allah‟tan af talebinde bulunmanızdır. Son ikisi ise, Allah‟tan cenneti ve Allah‟tan cehennem 

azabından korunmayı istemenizdir. Kim ki oruçlu bir kimseye su içirirse, Allah benim 

havzımdan ona öyle bir su içirir ki, artık o cennete girinceye kadar susamaz. 

Sözümü burada tamamlarken kendime ve size Allah‟tan af ve afiyet diliyorum.
53

 

 

8. Peygamberimizin (sav) Cuma Namazı Konusunda Hutbesi: 

 

Biliniz ki, şu bulunduğum yerde, içinde bulunduğum günde, içinde  bulunduğum ayda 

ve içinde bulunduğum şu yılda Allah Teâlâ size kıyamete kadar Cuma Namazını farz 

kılmıştır. Kim Cuma Namazını, benim sağlığımda veya benden sonra -adil olsun, zalim olsun- 

başında bir imam varken, küçümseyerek veya farz olduğunu inkâr ederek terk ederse, Allah 

onun işini rast getirmesin ve hiç bir işini bereketlendirmesin. Şunu bilin ki, o kimse tevbe 

etmedikçe, namazı namaz, zekâtı zekât, haccı hac, orucu oruç ve iyiliği iyilik sayılmaz. Ancak 

kim tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Dikkat edin, bir kadın bir erkeğe, bir 

bedevi bir muhacir‟e bir facir bir mümine imam olamaz. Eğer o facir kılıç ve sopasından 

korkulan bir kişiyse, o zaman değişir.
54

 

“Ey İnsanlar! Ölmeden önce tövbe edin ve Allah‟a dönün. İşler sizi meşgul etmeden 

önce acele edin ve Salih amel işleyin. Allah‟ı çokça zikrederek, gizli ve açık çokça sadaka 

vererek Allah ile olan bağınızı güçlendirin ki Allah da size rahmetiyle muamele etsin, 

rızkınızı artırsın ve yardım etsin.
55

 

Size Allah'ın azabından korkmayı tavsiye ediyorum. Bunun için Allah sizi neden 

sakındırmış ve size neyi haram kılmışsa ondan kesinlikle sakının. Bundan daha hayırlı ve 

güzel bir öğüt olamaz. Bir Müslüman da diğer bir Müslüman‟ı sakındıracağı en önemli 

hususlar bunlardır. Şüphesiz haramdan kaçınmak takvadır ve takva Allah‟tan korkanlar için 

en değerli amel ve ahret için en doğru yardımcıdır.  

Kim Allah ile arasındaki gizli ve açık ilişkilerini düzeltir ve bunu da Allah‟ın rızasını 

gözeterek yaparsa, bu davranışı onun için dünyada güzel bir isim bıraktığı gibi, ölünce ve 

yardıma ihtiyaç duyduğu ahirette kendisine güzel bir sermaye olur. Allah sizi azabından 

sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Allah'ın sözü hak ve hakikattir 

ve asla değişmez. O hayırlı kullarına ettiği va‟dinden asla caymaz. Çünkü Allah “Benim 

katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma zulmedici değilim” (Kaf: 50:29) buyurmuştur.  
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O halde gizli-açık hiç bir işinizde takvadan ayrılmayın. Çünkü kim Allah‟tan sakınırsa, 

büyük bir kazanç elde eder. Kuşkusuz takva Allah‟ın azabından korur, Allah‟ın dargınlığını 

önler, yüzleri ağartır, Allah‟ı razı eder ve dereceyi yükseltir. O halde nasibinizi alınız, kulluk 

etmede kusur etmeyin. Allah size kitabını öğretmiş ve yolunu göstermiştir ki, doğrularla 

yalancılar belli olsun. Allah‟ın size ihsan ettiği gibi siz de ihsan edin. Allah‟ın düşmanlarına 

düşman olunuz. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. O, sizi seçmiş ve müslüman adını 

vermiştir. Bunu da, helâk olanlar, bilerek helak olsunlar, yaşayanlar da bilerek yaşasınlar diye 

yapmıştır. Güç ancak Allah‟a mahsustur. O halde Allah‟ı çok anın ve ahiret için çalışın. 

Çünkü kim, Allah ile ilişkisini düzeltirse, Allah da onun insanlar ile olan ilişkilerini düzeltir. 

Çünkü Allah insanlara hâkimdir, insanlar ise Allah‟a hükmedemezler. İnsanları Allah idare 

eder, insanlar ise Allah‟ı idare edemezler. Allah her şeye kadirdir. Güç ve kuvvet, şeref ve 

izzet, büyüklük ve azamet Allah‟a aittir.”
56

 

Öyle kimseler olacak ki, evi Medine‟den bir mil mesafede olduğu halde cuma namazına 

gelmeyecektir. Öyle kimseler olacak ki, iki mil mesafede evinde oturduğu halde cuma 

namazına gelmeyecektir. Öyle kimseler olacak ki, Medine‟ye üç mil mesafede olduğu halde 

cuma namazına gelmeyecektir. Allah Teâlâ böyle kimselerin kalbini mühürlemiştir.”
57

 

 

9. Öldükten Sonra Dirilme Hakkında Hutbesi: 

“Ey İnsanlar! Sizler yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz bir şekilde Allah'ın huzurundan haşr 

olup toplanacaksınız. Allah-ü Teâla „O gün gökleri kitapların yaprakları gibi açıp kapatır ve 

toplarız. Tüm kâinatı ilk yaratmaya başladığımız gibi yeniden iade eder, yeniden yaratırız. Bu 

bizim sözümüzdür; mutlaka yapacağız‟ (Enbiya, 21:104) buyurur.
58

  

Öyle ise yarım hurma da olsa sadaka vererek kendinizi cehennem azabından kurtarmaya 

bakınız. Çünkü o yarım hurma açlıktan iki büklüm olanı doğrultur ve insanı ölümden kurtarır. 

Bu da açları doyurmuş gibi değerlendirilir.
59

 Kim cehennemden korunmayı ve cennete 

girmeyi istiyor ve seviyorsa Allah‟a iman etmiş olduğu halde ölmeye baksın. Halkın 

kendisine nasıl davranmasını istiyorsa o da insanlara öyle davransın.
60

  

Ashabım! Sizler benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız kesinlikle az güler çok 

ağlardınız.”
61

  

Peygamberimiz (sav) bunu dedi ve gözlerinden yaş boşandı. Sahabeler bunu görünce 

onlar da ağlamaya başladılar. Hatta içlerinden hıçkırarak ağlayanlar oldu.  

Sonra peygamberimiz (sav) başını kaldırdı ve “Ey İnsanlar! Âlemlerin Rabbi olan Allah 

hakkında hüsn-ü zan sahibi olun. Çünkü Allah kulunun zannı üzeredir”
62

 buyurdu.  

Sonra şöyle buyurdu: “Ey İnsanlar! Cennetliklerle cehennemlikleri veya hayırlılarla 

şerlileri birbirinden ayırt edebiliriz” buyurdu. Ensardan bir zat “Ey Allah'ın Resulü! Nasıl 

ayıracağız?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Birbiriniz hakkında söylediğiniz iyi ve kötü 

sözlerden. Çünkü sizler birbirlerinize şahitlersiniz. İyi insan iyi söz getirir, kötü insan kötü söz 

getirir”
63

 buyurdu.  
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10. Peygamberimizin (sav) Hacdaki Hutbeleri: 

Nasr suresi Mina‟da Rasûlullaha indi. Peygamber tam teşrik günlerinin ortasında ve 

Haccu‟l-veda‟daydı. Hz. Peygamber anladı ki, bu artık bir vedadır. Devesine bindi ve 

etrafında toplanan insanlara şöyle hitap etti: 

Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Dikkat ediniz. Hiç bir Arabın Arap 

olmayana Arap olmayanın da Arap olana, siyahın kırmızıya, kırmızının da siyaha takvadan 

başka hiç bir üstünlüğü yoktur. Allah katında en üstününüz, en fazla takva sahibi olanınızdır. 

 

Kim ki ahireti hedefine alır da orası için çalışırsa, Allah onun içini rast getirir. Onu tok 

gözlü yapar. İstemediği halde dünya onun eline gelir. Kimin hedefi de dünya ise, Allah onun 

işlerini dağıtır. Onu aç gözlü yapar. Dünyada, ancak ona taksim-i ezelide taksim edilen rızık 

gelir.
64

 

Allah, benden bir hadisi dinledikten sonra onu başka bir kardeşine nakleden bir 

kimsenin yüzünü nurlandırsın. Üç şey vardır ki, bir müslümanda bulunduğu zaman onun 

kalbine hiyanet girmez. Onlar da şudur: Ameli halisen Allah için yapmaktır. İdarecilere 

nasihatta bulunmak ve müslümanların cemaatinden ayrılmamak. Çünkü onlara, 

müslümanların duaları arkalarından siper olur.
65

  

İşte bu gününüz, bu ayınız, bu beldeniz nasıl haram ise, canlarınız, mallarınız ve 

namuslarınız da Allah‟a kavuşacağınız güne kadar birbirinize haramdır. Bundan sonra 

zulmetmeyin, zulmetmeyin, zulmetmeyin. Bir müslümanın malı, rızası dışında başkasına helal 

değildir. Cahiliye devrinden kalan kan, mal ve üstünlük davaları kıyamete kadar şu ayağımın 

altındadır. Kaldırdığım ilk kan davası Rabia b. Haris b. Abdulmuttalib‟in kanıdır. Cahiliye 

devrinin faizleri de kaldırılmıştır. Allah Teâlâ‟nın hükümsüz kıldığı ilk faiz Abbas b. 

Abdulmuttalib‟in faizidir. Siz sadece anaparanızı alabilirsiniz. Böylece zulmetmemiş ve 

zulme de uğramamış olursunuz. Zaman, Allah Teâlâ‟nın gökleri ve yeri yarattığı ilk günkü 

şekline dönmüştür” dedi ve “Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah‟ın katında 

ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde 

kendinize zulmetmeyin ve ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla 

topyekûn savaşın ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir” (Tevbe: 9/36)  

Ey insanlar! Şeytan artık bu toprağınızda kendisine ibadet edilmekten kıyamete kadar 

ümidini kesmiştir. Fakat küçük günahları işlemek suretiyle de onu sevindirmeyin. Ey insanlar! 

Ben sizin aranızda öyle bir şey bıraktım ki, ona sarıldıkça dalalete düşmezsiniz. O da Allah‟ın 

kitabıdır. Onunla amel ediniz.  

Her Müslüman diğerlerinin kardeşidir. Müslümanlar kardeştirler. Hiçbir kimseye 

kardeşinin malını yemek helâl değildir. Ancak kardeşi isteyerek verirse olabilir. Birbirinize 

zulmetmeyin ve benden sana tekrar küfre dönüp birbirlerinizin boynunu vurmayın.
66

 

Hazır olanlar olmayanlara iletsinler. Benden sonra peygamber, sizden sonra da ümmet 

yoktur. Sonra ellerini kaldırarak “Yarab! Sen şahid ol”
67

 

 

11. Peygamberimizin Ahir Zaman ve Deccal ile Ġlgili Hutbesi: 

 

Ashabım! Allah‟ın gönderdiği her peygamber ümmetini deccaldan sakındırmıştır. Hz. 

Nuh ve ondan sonra gelen peygamberler ümmetlerini onun şerrinden sakındırmışlardır. Ancak 

onun hiçbir şeyi gizli değildir. Kesinlikle sizin için gizli olmayacaktır.
68
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Her peygamber ümmetini deccaldan uyardığı gibi ben de sizi deccal hakkında 

uyarıyorum. Çünkü ümmetini deccal hakkında uyarmayan bir peygamber yoktur. Ey 

ümmetim! Deccal sizin aranızdan çıkar. O kısa saçlı, esmer ve sol gözü kör bir adamdır. 

Yanında cennet ve cehennemi vardır. Onunla beraber ekmekten meydana gelen birkaç dağ ve 

sudan meydana gelen nehirler vardır. O yağmur yağdırır. Fakat o bitki yeşertemez. O sadece 

bir kişiyi öldürür. Fakat ondan başkasını öldüremez. O yeryüzünde kırk sabah kalacak, her 

şeye yetişecektir. Ancak dört mescide yaklaşamayacaktır: Mescid-i Haram, Medine Mescidi, 

Tûr-i Sina mescidi ve Mescid-i Aksa.
69

 

Ben Peygamber‟lerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncusunuz. O kesinlikle 

sizin aranızdan çıkacaktır. Eğer ben hayattayken o çıkarsa ben her müslümanın vekili olarak 

onunla mücadele eder, onu sustururum. Eğer benden sonra sizin aranızdan çıkarsa her kişi 

kendi nefsinin koruyucusudur. Benden sonra her müslümanın yardımcısı Allah‟tır. O, Irak ile 

Şam arasında bulunan bir yoldan çıkacaktır. Bulunduğu yerin halkını bozmakla yetinmeyip 

sağa-sola askerlerini gönderecektir.  

Ey Allah‟ın kulları! Onun karşısında uyanık bulunun. Çünkü o “Ben Peygamber‟im” 

diyecektir. Halbuki benden sonra peygamber yok. İkinci kez “Ben rabbinizim” diyecektir. 

Halbuki siz ölünceye kadar rabbinizi göremeyeceksiniz. Bir de onun iki gözünun arasında 

„kafir‟ kelimesi yazılıdır. O kelimeyi her mü‟min okur. Sizden kim deccalla karşı karşıya 

gelirse onun yüzüne tükürüp Kehf Suresi‟nin başlangıcındaki ayetleri okusun. O, 

Âdemoğullarından bir nefse musallat olur. Onu öldürür, sonra diriltir. Ondan sonra hiç 

kimseye artık herhangi bir fenalık yapamaz. Onun fitnesindendir ki, onun beraberinde cennet 

ve cehennem vardır. Onun ateşi cennet, cenneti de ateştir. Kim onun ateşine atılırsa, iki 

gözünü kapatsın, Allah‟a yalvarsın, o ateş o kimse için serinlik ve selamet olur. Ateşin Hz. 

İbrahim‟e serinlik ve selamet olması gibi.  

Onun fitnesinden birisi de şudur: Bir kabilenin yanından geçer. O kabile ona iman eder, 

onu tasdik ederler. Onlar için dua eder de akşama kadar yağmur yağdırır ve yeryüzünde 

bolluk olur. Onların hayvanları her zamankinden daha semiz, daha iri ve memeleri sütle dolu 

olur. Başka bir kabilenin yanından geçer. O kabile halkı onu inkâr eder, yalanlar. O da onlara 

beddua eder. Onların bütün hayvanları ölür. Onun günleri kırk gündür. Bir günü bir sene 

kadar uzundur. İkinci günü bir ay, bir günü de bir hafta kadar uzundur. Bin günü de diğer 

günler gibidir. Onun günlerinin sonuncusu da serap gibidir. Kişi şehrin bir kapısındayken 

sabah olur, öteki kapıya varmadan akşam olur. 

Sahabeler: “Ey Allah‟ın Rasûlü! Biz o kısa günlerde nasıl namaz kılalım?” dediler.  

Peygamberimiz (sav) “Uzun günlerde nasıl takdir ediyorsanız, kısa günlerde de öylece 

takdir eder namazlarınızı kılarsınız” buyurdular.
70

  

Allah‟a yemin ederim ki, namaza başladığımdan beri dünya ve ahirette karşılaşacağınız 

her şeyi görüyorum. Allah‟a yemin ederim ki, otuz tane yalancı ortaya çıkmadıkça kıyamet 

kopmaz. Bunların sonuncusu sol gözü kör olan deccaldir. Deccal ortaya çıktığında kendisinin 

Allah olduğunu iddia eder. Kim ona inanır, onu doğrular ve ona uyarsa, onun yapmış olduğu 

bütün amelleri boşa gider. Kim de onu inkâr edip yalanlarsa, geçmişteki günahlarından ötürü 

cezalandırılmaz. Deccal, Harem ve Beytü‟l Makdis‟den başka her şeyi ele geçirir. 

Müslümanları Beytü‟l-Makdis‟de kuşatır, müslümanlar büyük sıkıntı ve zorluk çekerler. 

Sonra Allah onu helak eder.
71
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13. Peygamberimizin Güzel Ahlak ve ġirk Konusundaki Hutbesi: 

 

Rasûlullah bize, evlerinde oturan genç kızlara işittirecek şekilde, şöyle bir hutbe irad 

etti:  

Ey dilleriyle iman edip kalbine iman girmeyen kişiler! Sakın müslümanların gıybetinde 

bulunmayın, onların gizli hallerini araştırmayın. Müslüman kardeşinin gizli hallerini ortaya 

çıkarmaya çalışanın Allah gizli hallerini ortaya çıkarır. Allah kimin içyüzünü insanlara 

göstermek isterse, o, evinin ortasında dahi olsa, Allah onu rezil eder.  

Mü‟minlere eziyet vermeyiniz. Onların kötü taraflarını araştırmayınız. Çünkü 

müslüman kardeşinin kötü tarafını araştıranın perdesini Allah yırtarak onu rezil eder.
72

 

“Ey insanlar! Allah “Marufu emrediniz, münkerden nehyediniz. Bunu da dua edip 

duanız kabul olunmadan, istediklerinizi Allah vermezden, yardım taleb ettiğiniz halde size 

Allah‟ın yardımı gelmezden evvel yapın” buyurmaktadır.
73

  

Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde üstüste karanlık olur. Sakın 

kötülük etmeyin ve kötü olmayın. Sakın hırslı olmayın. Çünkü sizden öncekiler hırs yüzünden 

helak olmuşlardır. Hırs, onları akrabalık bağlarını gözetmekten alıkoydu, onlar da 

gözetmediler. Onlara cimriliği emretti, onlar da cimrilik yaptılar. Onlara günaha dalmayı 

emretti, onlar da günaha daldılar. O sırada bir adam  

“Ey Allah‟ın Rasûlü! İslâm‟ın hangi ibadeti daha üstündür?” dedi.  

Hz. Peygamber (sav) “Halkın senin elinden ve dilinden selamette kalmasıdır” deyince, 

aynı kişi “Ey Allah‟ın Rasûlü! Hicretin hangisi daha üstündür?” dedi. Hz. Peygamber (sav)   

“Rabbinin sevmediği şeyleri terketmen daha üstündür. Hicret de şehirlinin ve bedevinin 

hicreti olmak üzere iki çeşittir. Bedevinin hicreti, çağrıldığında gelmesi ve emredildiğinde 

itaat etmesidir. Şehirlinin hicreti ise, hem daha zor hem de sevabı daha büyüktür” buyurdu.
74

 

“Ey insanlar! Yalancı şahidlik ile Allah‟a şirk koşmak denktir” buyurdu. Bu cümleyi üç 

defa tekrarladıktan sonra “Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının” (Hac: 22:30) ayetini 

okudu. “Ey insanlar? Şirkten kaçınınız. Çünkü o karıncanın taş üzerinde bıraktığı izden daha 

gizlidir.” “Ey Allah‟ın rasûlü, bu kadar gizli ise, biz ondan nasıl sakınacağız?” diye soruldu. 

Hz. Peygamber: “Ey Allah‟ım! Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. 

Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz” deyin” buyurdu.
75

 

 

14. Hz. Peygamber’in ġükür Hakkındaki Hutbesi: 

 

Ashabım! Az‟a şükretmeyen kimse çoğa şükretmez. Halka Şükretmeyen Allah‟a 

şükretmez. Allah‟ın nimetlerinden bahsetmek şükürdür. Onu terk etmek nankörlüktür. 

Cemaatte rahmet, ayrılıkta, azap vardır.  

“Ey Davud ailesi, şükredin! Kullarımdan şükreden azdır” (Sebe: 34:13) ayetini 

okuduktan sonra “Kime üç şey verilmiş ise, Davud‟a verilen üstünlük ona da verilmiştir. O üç 

hasletten birincisi, Allah‟tan gizlide ve açıkta korkmak. İkincisi, öfkeliyken de, sevinçliyken 

de adaletten ayrılmamak. Üçüncüsü, fakirlik ve zenginlikte tutumlu davranmaktan 

ayrılmamaktır.
76

 Şunu bilmelisiniz ki, hayatta, ancak dinleyen, tatbik eden, konuşan bir âlim 

için hayır vardır.  

Ey Nas! Siz sulh ve sükûn zamanındasınız. Zaman çabuk geçmektedir. Görüyorsunuz 

ki, gece ve gündüz, her yeniyi çürütür, her uzağı yaklaştırır, her vaadedileni gerçekleştirir. 

Öyleyse büyük meydanda cihad için hazırlanın! 
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Mikdad (ra) “Ey Allah‟ın rasûlü! Hüdne nedir?” dedi. Hz. Peygamber (sav) “Hüdne, 

bela ve imtihandır. Karanlık gecenin parçaları gibi, karanlık meselelerle karşılaştığınız zaman 

Kur‟ân‟a yapışın. Çünkü Kur‟ân şefâati kabul olunan bir şefâatçi, sözüne inanılan bir 

davacıdır. Kim Kur‟ân‟ı kendine önder edinirse, onu cennete götürür. Kim onu arkasına 

atarsa, onu da cehenneme götürür. Bütün iyilik yollarının kılavuzu odur. O asıldır, 

açıklayıcıdır. Ciddiyetsiz bir şaka değildir. Onun sırtı ve karnı vardır. Sırtı yakîn, karnı da 

ilimdir. Denizi derindir, acayiplikleri tükenmez ve onu anlayanlar ona doyamazlar. Dosdoğru 

yol odur. Cinler onu dinlediklerinde “Biz harikulade güzel bir Kur‟ân dinledik. Doğru yola 

iletiyor, ona inandık” (Cin: 72:1-2) demekten kendilerini alamadılar. Onunla söyleyen doğru 

söylemiş, onunla amel eden sevap kazanmış, onunla hükmeden adaletle hükmetmiş, ona uyan 

doğru yolda yürümüştür. Onda hidayet kandilleri, hikmet nişaneleri ve en büyük hüccet 

vardır” buyurdular.
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15. Peygamberimizin (sav) Dünyanın Faniliği Konusundaki Hutbesi: 

 

“Ey insanlar! Sanki ölüm bizden başka insanlar üzerine yazılmıştır. Sanki oradaki hak 

bize değil de başka insanlar üzerine yazılmıştır. Sanki oradaki hak bize değil de başkasına 

vacip kılınmıştır. Sanki ölüler yakında dönecek yolcularmış, biz de onlardan sonra dünyada 

ebediyyen kalacakmışız gibi onların miraslarını yiyoruz. Her nasihati unutmuş ve başımıza 

belaların gelmesinden korkmuyoruz.  

Kendi kusurlarıyla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını görmeyen kimseye ne mutlu! 

Helal kazanan, davranışları gizlide iyi olan, açıkta da faydalı ve yolu doğru olan kimseye ne 

mutlu! Kendini küçük düşürmeden, tevazû gösteren, malından günah işlemeksizin Allah 

yolunda harcayan, din ve hikmet sahipleriyle oturup kalkan, fakir ve yoksullara merhamet 

eden kimseye ne mutlu! Malının fazlasını harcayan, fakat sözünün fazlasını tutan, sünnete 

sarılıp bidate dönmeyen kimseye ne mutlu!
78

 

Ey insanlar! Allah‟tan gereği gibi utanın” dedi. Ashabdan biri “Biz Allah‟tan 

utanıyoruz” dedi. Hz. Peygamber “Sizlerden kim Allah‟tan utanıyorsa, ölümü unutarak bir 

gece bile geçirmesin. Karnını, kafasını ve diğer azalarını haramdan korusun. Ölümü ve 

çürümeyi hatırlasın. Dünya süsünü terk etsin!”
79

  

 

16. Peygamberimizin (sav) HaĢr ve Kader Hakkındaki Hutbesi: 

 

“Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz bir şekilde Allah‟ın huzurunda haşr 

olunacaksınız. Allah Teâlâ “O gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi toplarız. İlk yaratmaya 

başladığımız gibi onu iade ederiz. Üzerimize söz; biz bunu mutlaka yapacağız” (Enbiya: 

21:104) buyuruyor. Şunu bilin ki, mahlûklar içinde ilk giydirilen kişi Hz. İbrahim‟dir. Benim 

ümmetimden Bazı kimseler getirilip sol tarafa ayrılacaktır. Ben “Ey rabbim! Bunlar benim 

ashabımdır” diyeceğim. Rabbim bana “Onların senden sonra ne icat ettiklerini bilmezsin” der. 

Ben de, Allah‟ın salih kulu Hz. İsa‟nın dediği gibi derim: “Ben onlara benim ve sizin rabbiniz 

olan Allah‟a kulluk edin, diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. 

Ben onların içinde olduğum sürece onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları 

gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi görensin” (Maide: 5:117) Allah Teâlâ “Sen 

onlardan ayrıldıktan sonra onlar topuklarının üzerinde döndüler” buyurur. Ben de “Benden 

uzak olsunlar, benden uzak olsunlar, benden uzak olsunlar” derim.
80

 

 

Bir kitap vardır ki, Allah orada cennet ehlini isimleriyle, nesepleriyle yazmıştır. Bu 

cennetlik kimseler devamlı sayılmakta ve kıyamete kadar bunların sayılarında ne eksilme, ne 

de fazlalık yapılmaz. Bir kitap vardır ki, Allah ona da cehennemliklerin isim ve neseplerini 

yazmıştır. Bunlar da devamlı sayılır, kıyamete kadar sayılarında eksilme ve artma yapılmaz. 

Cennetlik bir kimse, hangi ameli işlerse işlesin sonunda cennetliklerin amelini yapar. 

Cehennemlik kimse de hangi ameli işlerse işlesin, sonunda cehennemliklerin amelini yapar. 

Bazen saadet ehli, şekavet ehlinin yolundan öyle yürür ki, bunlar şakilere ne kadar benzerler. 

Hatta “Bunlar şakilerdir” denilir. Fakat sonunda saadet onlara yetişir ve onları kurtarır. Bazen 

da aslında şaki olanlar, saadet yolunda o kadar yürürler ki, bunlar saadet ehline çok benzerler. 

Hatta “Bunlar saadet ehlidir” denilir. Sonunda şekavet onlara yetişir ve onları saadet ehli 

arasından çıkarır. Allah Teâlâ, kitapta saadet ehlinden yazdığı kimseyi, eceline devenin iki 

sağımı arasındaki zaman kadar bile kalsa, o kimseyi bahtiyar edecek bir ameli ona 

yaptırmadıkça vefat ettirmez. Kitapta şaki yazdığı kimseyi de, ecelinden önce, devenin iki 
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sağımı arasındaki zaman kadar bile kalsa, onu bahtsız edecek ameli ona yaptırmadıkça vefat 

ettirmez. Ameller sonuçlarıyla değerlendirilir.
81

 

 

17. Peygamberimizin (sav) Vali ve Ġdareciler Hakkındaki Hutbesi: 

 

“Ey insanlar! Memur tayin ettiğim bazı kimseler geliyor bize, “Bu mal sizin, bu mal da 

bana hediye edildi” diyorlar. Eğer bunlar anne ve babalarının evinde otursalar, yine de hediye 

verilir miydi verilmez miydi diye beklemiyorlar. Muhammed‟in hayatını elinde tutan Allah‟a 

yemin ederim ki, kim bu mala hıyanet ederse, aldığı şeyi, kıyamet günü boynuna dolanmış 

olarak getirir. Eğer aldığı deve ise, getirirken kükreyecek, inek ise böğürecek, koyun ise 

meleyecek. Tebliğ ettim mi?” dedi. Sonra, Hz. Peygamber, koltuk altları görünecek kadar 

ellerini kaldırdı.
82

 

Allah‟ın Rasûlü bir adamı zekat memuru tayin etti. Adam görevini yaptıktan sonra 

Rasûlullah‟a gelerek “Ey Allah‟ın Rasûlü! Şu mal sizindir. şu mal da bana hediye edilmiş bir 

maldır” dedi. Hz. Peygamber öfkelenerek: “Eğer sen anne ve babanın evinde otursaydın. 

Bunlar sana yine de hediye edilir miydi?” dedi. Akşam namazından sonra kalkıp şehadet 

getirdi. Allah‟a, layık olduğu şekilde hamd ve sena ettikten sonra: “Ben yakın bir zamanda 

belki de Allah‟ın huzuruna çağrılırım ve icabet ederim. Benden sonra sizi idare eden bazı 

idareciler olacaktır ki, bunlar, bildiğiniz hükümlerle amel eden ve tanıdığınız bir idare şekliyle 

sizi idare ederler. Bunlara itaat etmek taat sayılır. Bir müddet böyle gider. Onlardan sonra 

başınıza bilmediğiniz şeylerle amel eden ve yabancısı olduğunuz bir idare şekliyle sizi idare 

eden Bazı idareciler geçecektir ki, kim onlara hizmet eder ve onlara yardımcı olursa, hem 

kendileri helâk olur hem de başkalarını helâke sürüklerler. Onlarla oturup kalkın, ama 

amellerinizle onlardan ayrılın. İyilere iyilikle, kötülere de kötülükle şahitlik ediniz” 

buyurdular.
83

 

Diğer insanlar benim dış elbisem gibiyse, ensar benim iç elbiselerim gibidir. Diğer 

insanlar bir vadiye, ensar da bir vadiye yönelse, ben ensarın vadisine yönelirim. Eğer hicret 

olmasaydı, ben de ensardan bir kişi olurdum. Kim ensarın başına geçerse, onların iyilik 

yapanlarına iyilik yapsın. Onların kötülük yapanların da suçunu affetsin. Kim onları 

korkutursa -iki tarafında bulunanları işaret ederek- şu iki adam arasındaki kişiyi korkutmuş 

olur. Ensar benim sığındığım ve sırrımı paylaştığım insanlardır. Ensarın iyilik yapanlarına 

iyilik yapınız, kötülük yapanlarından da vazgeçiniz, affediniz”
84

 

 

18. Peygamberimizin (sav) Bir Hutbesi: 

 

Kim ki ateşten uzaklaşmayı, cennete girmeyi istiyor ve seviyorsa Allah‟a ve son güne 

iman ettiği halde ölsün ve halktan beklediklerini, kendisi halka yapsın. Yarım hurma ile dahi 

olsa sadaka verip ateşten kendinizi koruyunuz. Çünkü o yarım hurma açlıktan iki büklüm 

olanı doğrultur. İnsanı ölüm tehlikesinden kurtarır. Bu açları doyurmuş gibi değerlendirilir. 

Cennet ve cehennem bana gösterildi. Ben bugünkü gibi hayr ve şer görmedim. Eğer 

bildiklerimi siz bilmiş olsaydınız kesinlikle az güler, çok ağlardınız. (Bunu işitir işitmez, 

ashab yüzlerini kapadılar, hıçkıra hıçkıra ağladılar.) 

Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, onun için cehennem vardır; orada ne ölür ne de 

yaşar” (Taha: 20:74) ayetini okuduktan sonra “Cehennemin esas halkı orada ne ölür, ne de 

yaşarlar. Fakat cehennemin esas halkı olmadığı halde orada bulunanlara ateş dokunur. Fakat 

şefaat sahipleri şefaat ederek onları kurtarır. Böylece cehennemden çıkarılıp “Hayat” veya 
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“Hayalen” denilen bir nehre götürülürler. Orada nehir kenarında biten otlar gibi yeniden taze 

bir vücuda sahip olurlar. 

Ey insanlar! Siz, cennetliklerle Cehennemlikleri, veya hayırlılarınızla şerlilerinizi 

birbirinden ayırt edebilirsiniz” dedi. Bu esnada bir kişi “Ey Allah‟ın Rasûlü! Neyle bunu ayırd 

edeceğiz?” dedi. Hz. Peygamber “Birbiriniz hakkında söylediğiniz iyi ve kötü sözlerden. 

Çünkü siz birbirinizin şahitlerisiniz” 

Ey insanlar! Âlemlerin Rabbi hakkında ümitvar olun. Çünkü Allah Teâlâ; kulunun zannı 

üzeredir.
85

 

19. Peygamberimizin (sav) Bir Hutbesi: 

 

“Kesinlikle rabbim bana emretti ki, size bana bugün öğretilenlerden bilmediklerinizi 

öğreteyim. Rabbim şöyle buyuruyor: Kullarıma verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın 

tamamını batıldan hakka gelecek şekilde yarattım. Şeytanlar onları sonradan dinlerinden 

saptırdılar. Onlara helal kıldıklarımı onlara haram kıldılar. Şeytan onlara benim herhangi bir 

delil, indirmediğim şeyleri bana ortak koşmayı emretti! Allah yeryüzündeki insanlara bakıp -

Arap ve Arap olmayanlara- ehl-i kitap kalıntılarından başka herkese gazap etmiş, bana da 

“Ben seni denemek, başkalarını da seninle denemek için gönderdim. Sana su ile silinmeyen, 

uykuda ve uyanıkken hafızanda olan bir kitap verdim” buyurdu. Allah bu kitabı bana 

indirdikten sonra, Kureyşlileri yakmamı emretti. Ben  

“Ey Rabbim! Eğer böyle bir şey yaparsam, başımı ezer, ekmek parçası gibi yaparlar” 

dedim. Allah Teâlâ  

“Onlar seni nasıl yurdundan çıkardılarsa, sen de onları çıkar. Onlara savaş aç, biz sana 

yardım edelim. O yolda harca, masrafını karşılayayım. Onlara asker gönder, biz onun beş 

katını göndeririz, Sana isyan edenlere karşı, sana itaat edenleri kullanarak onları sindir. 

Cennetlikler, adil, muvaffak kılınmış ve muhtaçlardan yardımını esirgemeyenler olmak üzere 

üç gruptur. Cehennemlikler ise beş gruptur:  

1- Kendisini uygun olmayan davranışlardan alıkoyacak akla sahip olmayanlar. 

2- Çocuk ve mal istemeyen aranızdaki taklitçiler. 

3- Her şeye heveslenen ve en küçük bir şeye göz dikenler. 

4- Malınıza ve ailenize sabah akşam hile düşünenler. 

5- Kötü ahlaklı, cimri ve yalancılar.”
86

 

 

20. Peygamberimizin Özlü Bir Hutbesi: 

 

Ey insanlar dünya yemyeşildir, tatlıdır. Allah dünyada sizi halife kılacaktır. Nasıl amel 

edeceksiniz diye bakacaktır. O halde dünyadan kaçınınız. Kadınlardan kaçınınız. Çünkü 

İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur.  

Ey insanlar! Ademoğulları değişik tabakalardan yaratılmışlardır. Kimisi mü‟min olarak 

yaşar, mü‟min olarak ölür. Kimisi kâfir olarak doğar, kâfir olarak yaşar, kâfir olarak ölür. 

Kimisi mü‟min olarak doğar, mü‟min olarak yaşar, fakat kâfir olarak ölür. Kimisi kâfir olarak 

yaşar, fakat mü‟min olarak ölür.  

Ey insanlar! Öfke Ademoğlunun karnında tutuşturulan bit ateş korudur. Bakmaz 

mısınız, insan öfkeli olduğunda kıpkızıl oluyor, damarları şişiyor, Herhangi biriniz öfkelenirse 

derhal otursun. Dikkat ediniz. İnsanların en hayırlısı geç öfkelenen, öfkesi çabuk geçen 

kimsedir. En şerlisi ise çabuk öfkelenen, fakat geç vazgeçendir. Öyleyse geç öfkelenen ve 

öfkesi geç geçen kimse ile çabuk öfkelenen ve öfkesi çabuk geçen kimse orta vasıflı 

kimselerdir.  
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Ey insanlar! Tüccarların en hayırlısı alacak ve vereceklerini en güzel şekilde yerine 

getirenlerdir. En şerlisi de alacağı ve vereceği kötü olandır. Eğer ödeyişi güzel, isteyişi kötü 

veya ödeyişi kötü, isteyişi güzel olursa o kimse orta vasıflıdır.  

Ey insanlar! Bütün zalimlerin kıyamette, yaptığı zulme göre bir bayrağı vardır. 

Kuşkusuz zulmün en büyüğü, devlet başkanlarının zulmüdür.  

Ey insanlar! Korku, bildiğiniz bir şeyi söylemekten sizi alıkoymasın. Kuşkusuz cihadın 

en üstünü, zalim bir sultana karşı doğruyu söylemektir.
87

 

 

21. Peygamberimizin (sav) Bir Hutbesi: 

 

Hz. Ömer, Şam‟a geldiğinde Allah‟a hamdu senalar ettikten sonra nasihat etti. İyiliği 

emir ve kötülüğü de nehyettikten sonra “Allah‟ın Rasûlü şimdi aranızda benim ayakta 

olduğum gibi ayağa kalkarak bize şu hutbeyi okudu:  

Cemâatten ayrılmayın. Çünkü Allah‟ın eli cemâat üzerindedir. Şeytan tek kişiyle 

beraberdir. Tek kişiye göre iki kişiye daha uzaktır. Bir erkek bir kadının yanında sakın yalnız 

olarak kalmasın. Çünkü üçüncüleri şeytan olur. Mü‟min ve müslüman kişinin alameti, yaptığı 

kötülüğe üzülmek, yaptığı iyiliğe sevinmektir. Münafığın alameti ise yaptığı kötülüğe 

üzülmemek ve yaptığı iyiliğe sevinmemektir ki, bir iyilik yaptığında, onun sevabını ummaz 

ve kötülük yaptığında da cezasından korkmaz. Dünyadan nasibinizi ararken orta yoldan 

ayrılmayın. Çünkü Allah rızkınıza kefil olmuştur. Başlanan bir iş yarım kalmaz. Bütün 

işlerinizde de Allah‟dan yardım isteyin.
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“Kim beş vakit farz namazları cemaatle kılmak hususunda dikkatli olursa, o çakan 

şimşek gibi sırat köprüsünü geçenlerin ön safında olur. Allah onu tabiinlerin ilk kafilesi içinde 

haşreder. Beş vakit namazı cemaatle kıldığı her gün ve her gece için, Allah yolunda şehid 

edilen bir kişinin ecri kadar ecir verilir”
89

 

 

22. Peygamberimizin (sav) Safa Tepesindeki Hitabesi: 

 

“Kureyşliler! Ben size şu tepenin arkasında veya şu vadide düşman atlıları var, size 

saldıracaklar dersem bana inanır mısınız? Beni tasdik eder misiniz?” 

“-Evet! Sen yalan söylemezsin. Sana elbette inanırız...” 

“Öyle ise ben size haber veriyorum ki, önünüzde şiddetli bir azap günü vardır. Sizi bu 

büyük azaba karşı uyarıyorum. Allah‟ın birliğine inanmayanlar o günde büyük azaba 

uğrayacaklardır. Ben sizleri bu çetin azaba karşı uyarmak için Allah tarafından gönderilmiş 

bir peygamberim. Sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderilmiş bulunuyorum.” 

 

“Kureyşliler! Sizler uykuya dalar gibi ölecek uykudan uyanır gibi dirileceksiniz. 

Kabirlerinizden kalkarak Allah‟ın huzuruna varacaksınız. Dünyadaki tüm yaptıklarınızın 

hesabını vereceksiniz. İyi amellerinizin mükâfatını, kötü amellerinizin de cezasını 

göreceksiniz. O mükâfat ebedi cennet, ceza da ebedi bir cehennemdir.” 

 

23. Resulullah’ın Mina’daki Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! Muhakkak ki zaman, Allah‟ın gökleri ve yerleri yarattığı gündeki şekline 

dönmüştür. Bir yıl on iki aydır. Bunların dördü haram aylardır. Haram ayların üçü peş 

peşedir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Bir de Mudar kabilesinin riayet ettiği Receb ayıdır.  

“Bu hangi aydır?” 
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......................... 

“Zülhicce değil midir? 

“Evet Ya Resulullah.” 

“Bu hangi şehirdir?” 

.............................. 

“Belde-i Haram (Mekke) değil midir? 

“Evet!..” 

“Bu hangi gündür?” 

................................ 

“Kurban kesme günü değil midir?” 

“Evet” 

“O halde biliniz ki, kanlarınız, mallarınız, namuslarınız, bu gününüzde, bu şehrinizde, 

bu ayınızda haram olduğu gibi bir birinize haramdır.”
90

  

Sizler Rabbinize kavuşacaksınız. O da size amellerinizden hesap açacak. Sakın benden 

sonra, birbirinizin boynunu vuran, yolunu sapıtmış kâfirler olarak bu yolunuzdan dönmeyin. 

Dikkat edin. Burada bulunmayanlara sözlerimi tebliğ etsin. Umulur ki kendilerine tebliğ 

edilenlerden bir kısmı benden dinleyenlerden daha anlayışlı oluverir.  

Üzerinizde burnu kesik siyah bir köle bile emir yapılmış olsa, Allah‟ın kitabı ile size 

yön vermeye çalıştığı müddetçe onu dinleyin, itaat edin.  

Şu dört mühim emre dikkat ediniz: Allah‟a hiçbir şeyi ortak tutmayın. Allah‟ın haksız 

yere öldürmeye haram kıldığı cana kıymayın. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın.”
91

 

 

24. Peygamberimizin (sav) Veda Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Sözümü iyi dinleyin. Bilmiyorum belki bu seneden sonra burada sizinle bir daha hiç 

konuşamam. 

Ey İnsanlar! 

Kadınlarınız, mallarınız, namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya dek birbirinize karşı; bu 

gününüzün, bu ayınızın haram olduğu gibi haramdır. Hiç şüphe yok ki siz Rabbinize 

kavuşacaksınız. O da size amellerinizden hesap soracak. Ben size tebliğ yapmış bulunuyorum. 

Kimin yanında emanet varsa o emanetini teslim etsin. 

Cahiliye adetlerinden olan her şey ayaklarımın altındadır; iptal edilmiştir. 

Bütün faizler kaldırılmıştır. Sizin sadece sermayeniz vardır. Ne zulmedin, ne de zulme 

uğrayın. Allah “Faiz yoktur” hükmünü koymuştur. Ayrıca cahiliye adetlerine göre yerleşmiş 

bulunan kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz Abbas b. Abdulmuttalibin faizidir. İlk 

kaldırdığım kan davası Rabia b. Haris b. Abdülmuttalibin oğluna aittir.  

Ey İnsanlar!  

Biliniz ki şeytan bu yurdunuzda kendisine ibadet edilme ümidini tamamen kaybetmiştir. 

Fakat aranızda fitne çıkarma ümidindedir. İbadetin haricinde kalan ve değer vermediğiniz 

amellerle de kalan ve değer vermediğiniz amellerle itaat edilirse ona da razıdır. Dilinize zarar 

vermesinden korkarak ondan sakınınız.  

Ey İnsanlar!  

Sizin kadınlarınızın üzerinde hakkınız vardır; onların da sizin üzerinizde hakları vardır. 

Sizin onlar üzerindeki haklarınız; evlerinize hoşlanmadığınız kimseleri almamaları, ayrıca 

açık bir edepsizlik yapmamalarıdır. Şayet yaparlarsa Allah size onları yatakta terk etmenize, 

yaralanma olmadan hafifçe dövmenize izin vermiştir. Eğer yaptıklarına son verirlerse maruf 

şekilde yiyecek ve giyeceklerini temin etmeniz onlar için bir haktır. Dikkat ediniz, onların 
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sizin üzerindeki hakkı onlara iyi muamele etmeniz, onları giydirmeniz, yiyeceklerini temin 

etmenizdir.  

Kadınlar hakkında hayır olanı birbirinize tavsiye ediniz. Onlar size emanet edilmiş olan 

insanlardır. Kendileri için bir şeye malik değillerdir. Siz onları Allah‟ın emaneti olarak 

aldınız, onlar Allah‟ın kelimeleri ile size helal kılındı.  

Ey İnsanlar! 

Sözlerimi hatırınızda tutunuz. Ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. Size sımsıkı 

sarıldığınız takdirde ebediyen şaşkınlığa düşmeyeceğiniz açık bir emir halinde Allah‟ın 

kitabını ve Peygamberinin sünnetini bırakıyorum. 

Ey İnsanlar! 

Sözümü dinleyin ve aklınızda tutunuz. İyice bilin ki; bir Müslüman, diğer bir 

Müslüman‟ın din kardeşidir. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Böyle olunca bir kişi 

için diğer bir Mü‟mine ait olana – gönül hoşluğu ile vermedikçe – malını almak, taarruz 

etmek helal değildir. O halde kendinize zulmetmeyiniz. 

– Allah‟ım tebliğ ettim mi? 

– Allah için evet, tebliğ ettin. 

– Allah‟ım şahid ol.    

Ey İnsanlar! 

Muhakkak ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Böyle olunca varis olana – 

hakkından ayrı olarak – vasiyet etmek yoktur. Çocuk kimin yatağında doğdu ise ona aittir. 

Zina edene ise mahrumiyet vardır. Kim ki babasını reddederek babasından başkasına 

kendisini nispet ederse yahut kölesi olmayanı köle edinmeye kalkar ise, Allah‟ın, meleklerin 

ve bütün insanların laneti onun üzerinde olsun. Allah ondan azabı çevirecek olan bir şefaati ve 

fidyeyi kabul etmeyecektir. Kadın da kocasının evinden, kocasının izni olmadan harcayıp 

sadaka veremez.  

– Yiyecek de mi veremez Ya Resulullah? 

– O bizim malımızın en değerlisidir. Emanet alınan sahibine teslim edilir. Sağılmak 

üzere bırakılan hayvanlar teslim edilir, geri verilir, borç ödenir, kefil borçlu sayılır.  

– Size benden sorulacak, ne diyeceksiniz? 

– Şahadet ederiz ki, sen tebliğ ettin. Vazifeni yerine getirdin. Samimiyetle görevini 

yaptın. 

– Şahit ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab!
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25. Peygamberimizin (sav) Son Hutbeleri: 

 

Ey İnsanlar! 

Şu anda sizinle birlikte bulunmaktan dolayı, kendisinden başka kulluğa layık mabud 

olmayan Allah‟a hamdediyorum. Şüphesiz aranızdan ayrılma zamanım yaklaştı. Bu sebeple 

kimin sırtına haksız yere vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin şahsına hakaret 

etmişsem, işte şahsım. Kimin malını almışsam, işte malım gelsin alsın. Benim tarafımdan kin 

ve endişe yapılacak diye endişelenmesin. Zira kin ve düşmanlık benim işim değildir.  

Dikkat ediniz! Bana en sevimli olanınız benden hakkını alan ve helal edendir. Böylece 

ben Rabbime gönül rahatlığı ile kavuşurum. 

Ey İnsanlar! 

Kimin yanınızda birisinin bir hakkı varsa onu hemen ödesin ve bu davranışım dünyada 

bir rezalettir demesin. Dikkat edin, dünyada rezil olmak, ahirette rezil olmaktan çok daha 

iyidir. 
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Şüphesiz ki Allah, bir kulu dünya ile kendi yanındakilerine tercih etmekle serbest 

bıraktı. O kul da Allah nezdinde olan nimetleri tercih etti.  

Bu söz üzerine Hz. Ebu Bekir (ra) ağladı. “Canımız, anne-babamız size feda olsun ya 

Resululah!” dedi. 

Peygamberimiz (sav) “Ya Ebu Bekir ağlama” dedi ve devam etti: “Gerek arkadaşlığı, 

gerek mal fedakârlığı itibariyle bana en çok vefalı olan Ebu Bekir‟dir. Ümmetimden birini 

kendime dost edinseydim şüphesiz Ebu Bekir‟i edinirdim. Lakin din kardeşliği şahsi 

kardeşlikten efdaldir. Mescitte Ebu Bekir‟in kapısından başka kapatılmadık hiçbir kapı 

kalmasın. Bu kapıların hepsini tarafımda verilen emirle kapatınız. 

Ey İnsanlar! Üsame b. Zeydin emaretine itiraza ettiğinizi işittim. Bundan önce babası 

Zeydin de emaretine itiraz etmişsiniz. Allah‟a yemin ederim ki Zeyd emaretine nasıl layıksa 

ve Zeyd bana nasıl sevimli ise işte oğlu Üsame de o kadar sevimli kimselerdendir. 

Ey Nas! Size Ensar hakkında hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Onlar benim has 

cemaatim ve mahrem-i esrarımdır.  

Ey Nas! Bu gün halk Medine‟de günden güne çoğalmakta, hâlbuki Ensar yemek 

içindeki tuz gibi azalmaktadır. Sizden biriniz iş başına geçer de iyilik veya kötülük edebilecek 

kadar nüfus sahibi olursa, Ensar‟ın iyilerinin iyiliklerini alsın, kusurluların kusurlarını da 

bağışlasın. 

Ashabım! 

İlk muhacirlere de hürmet etmenizi isterim, vasiyet ederim. Bütün muhacirlerde 

birbirlerine haklı ve hayırlı olsunlar. Her iş Allah‟ın izni ile, iradesi ile cereyan eder. Allah‟ın 

iradesine galebe etmeyen çalışanlar en sonunda mağlup olurlar. Allah‟ı aldatmak isteyenler de 

muhakkak aldanırlar. 

Ey Nas! 

Peygamberinizin irtihalini düşünüp de telaş ettiğinizi işittim. Hangi peygamber baş 

olunduğu ümmet içinde ebedi kalmıştır ki ben sizin içinizde ebedi kalayım? Biliniz ki ben 

Rabbime kavuşacağım. Yine biliniz ki siz de bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer de 

Kevser havuzunun yanıdır. Orada benimle buluşmak isteyenler, ellerini dillerini günahta 

çeksinler.
93

 

“Ey İnsanlar! Günah nimetin kaybolmasına sebep olur. Eğer insanlar Allah‟ın 

emirlerine boyun eğerlerse, onların amirleri de öyle olur. İnsanlar asi olurlarsa da, onların 

amirleri de öyle olur.”  

Son olarak: “Ümmetim! Namaz kılmayı ihmal etmeyiniz. Namaz kıldığınız müddetçe 

üzerinizden rahmet eksik olmaz.” buyurdular.  

 

26. Peygamberimizin (sav) Müjdelenen Kimseleri Haber Verdiği Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Dünyada ölüm, sanki bizden başka kimseler üzerine yazılmış; hak-hukuk ilahi emir ve 

yasaklar sanki başkaları üzerine farz kılınmış, ahiret yolculuğuna uğurlamakta olduğumuz 

ölüler kısa bir süre sonra sanki geri gelecekler, ölüleri kabirlerine koyuyor, miraslarını 

yiyoruz ve onlardan sonra biz bu dünyada sonsuza kadar kalacakmış gibi davranıyoruz. Bütün 

bu ibret verici misalleri unutarak, canlarımıza ve mallarımıza gelecek felaketlerden emin 

görünüyoruz. 

Ne mutlu o kimseye ki; helalinden lekesiz ve günahsız olarak kazandığı malı, Allah 

yolunda infak eder, ilim ve hikmet sahibi kimselerle yatıp kalkar, onlarla sohbet eder. 

Ne mutlu o kimseye ki; kendi hata ve kusurları ile meşgul olması onu başkalarının 

ayıplarını araştırmaktan alıkoymuştur.  
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Ne mutlu o kimseye ki; dünyanın aldatıcı kibir ve gururunu bir kenara iterek fakr-u 

zaruret içerisinde kıvranan ve bu hallerinde sabreden kimselerin arasına katılır ve onlarla 

birlikte yaşar. 

Ahlakı temiz ve güzel; gönlü tertemiz insanlara kötülük yapmaktan sakınan kimselere 

müjdeler olsun! 

Malının fazlasını öksüz ve güçsüzlere infak edene, verdiği sözü tutana, Allah‟ın 

Resulünün sünneti kendisini kuşatıp, bid‟at ve hurafelerden uzak bulunan kimselere müjdeler 

olsun!
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BÖLÜM -4 

SAHABELERĠN HUTBELERĠ 

 

1. Kuss b. Saide’nin Nübüvvetten Önce KureyĢe Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Geliniz, dinleyiniz, öğreniniz ve ibret alınız. Her yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak 

her şey olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, büyür, analarının ve babalarının yerini 

tutar. Sonra hepsi yok olur gider. Olayların ardı arkası kesilmez. Birbirini takip eder. Kulak 

veriniz, dikkat ediniz, iyi dinleyiniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak çok şey var. Yeryüzü 

bir sarayın döşemesi, gökyüzü bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden 

gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun olup ta mı kalıyorlar? Yoksa orada bırakılıp uykuya 

mı dalıyorlar? 

Yemin ederim, Allah‟ın bir dini vardır ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir ve 

Allah‟ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başımızın üstüne 

geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona inanacak, o da doğru yolu gösterecek. Ne yazık o kimseye 

ki, O‟na isyan edecek ve karşı gelecek. Yazıklar olsun ömrü gaflette geçen ümmetlere! 

Ey İyad topluluğu! 

Hani babalarınız ve dedeleriniz, hani süslü köşkler, taştan konforlu evler yapan Ad ve 

Semud milleti. Hani dünyevi varlığına aldanıp da başında bulunduğu milletine: “Ben sizin en 

büyük Rabbiniz değil miyim?” diyen Firavun ile Nemrud! Onlar zenginlik ve kuvvet 

bakımından sizden daha fazla değil miydi? Bu toprak onları da değirmeninde öğütüp toz etti. 

Yedi bitirdi. Kemikleri bile çürüyüp gitti. Evleri yıkıldı, ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarını şimdi 

köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yanından gitmeyin. Her 

şey geçicidir. Bâki ancak Cenab-ı Allah‟tır. O birdir. Eşi, benzeri yoktur. İbadete layık olan 

ancak O‟dur. Doğmamış, doğurmamıştır. 

Evvelce gelip geçenlerden bizim ibret alacağımız şeyler çoktur. Ölüm ırmağının giriş 

yerleri çok ama çıkışı yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. İyice 

inandım ki, herkese olan bana da olacaktır.
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2. Hz. Ebubekir’in (ra) Halife Seçildiği Günkü Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Sizin en hayırlınız olmadığım halde size emir ve halife tayin edildim. Beni hak ve 

hakikat üzere görürseniz bana yardımcı olunuz. Batılda ve yanlışta görürseniz doğrultunuz. 

Aranızda Allah‟a itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Allah‟a isyan edersem bana itaat 

etmeniz gerekmez. 

Dikkat ediniz! Yanımda en kuvvetli olanınız haksızlığa uğramış zayıf kimsedir. En 

zayıfınız da, haksız ve zalim olduğu halde kuvvetli olan kimsedir. Zira mazlumun hakkını 

zalimden alacağım. Bu sözümü söyler, kendim ve sizler için Allah‟tan af ve mağfiret niyaz 

ederim. 

 

 

 

 

                                                           
95

 Bu hutbeyi peygamberimiz (sav) 38 yaşında Kuss b. Saide‟in ağzından dinlemiştir. Daha sonra ondan 

bahsedilince “Onun hutbesini içinizde işiten var  mı?”  buyurmuş, Hz. Ebubekir (ra) “Yâ Resulallah! Ben ezber 

biliyorum” demiş ve okumuştur. Peugamberimiz (sav) “Kuss b. Saide ahrette kurtulmuştur ve tek bir ümmet 

olarak haşredilecektir” buyurmuşlardır. (İbn-i Hişan, Sîre, 4:221; İbn-i Sa`d, Tabakât, 5:560; Taberî, Tarih, 

3:161; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, 1:6) 



3. Hz. Ebubekir’in (ra) Bir Hutbesi: 

 

Allah‟a hamd olsun. O‟na hamd eder, ondan yardım ister ve O‟ndan affımı dilerin. 

Yalnız O‟na inanır ve O‟na güvenirim. Hidayeti ondan ister, sapıklık ve helaketten, şüphe ve 

körlükten ona sığınırım. Allah‟ın hidayete erdirdiği kişi ancak doğru yoldadır. Allah‟ın 

sapıklığa sevk ettiği kimse için doğru yola iletici bir mürşit bulamazsın. Allah‟tan başka ilah 

olmadığına kesin olarak inanırım. O tektir, eşi ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona 

mahsustur. O diriltir, O öldürür. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Onun gücü her şeye 

yeter.  

Hz. Muhammed‟in, onun kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim. Müşrikler istemese 

de Allah onu bütün dinlere galip kılmak ve tüm insanlara rahmet ve yol gösterici olmak için 

hidayet ve hak dinle göndermiştir. O zamanlar insanlar cahiliye karanlıkları içinde ve kötü bir 

durumda idiler. Dinleri bid‟at ve davetleri yalan ve uydurma şeylerdi.  

Ey Mü‟minler! Allah, Hz. Muhammed (asv) ile bu dini yüceltti ve kalplerimizi birbirine 

ısındırdı. Allah‟ın bu lütfü sayesinde kardeşler oldunuz. Tam ateş çukurunun kenarında idiniz. 

Allah sizi o çukura düşmekten korudu. Doğru yolu bulmanız için Allah size ayetlerini 

göstermektedir. Allah ve resulüne itimat ediniz. Çünkü Allah “Resule itaat eden şüphesiz ki 

Allah‟a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse zaten biz seni onların başına bekçi dikmedik ya” 

buyuruyor. 

Ey İnsanlar! 

Size her hususta ve her halde Allah‟tan korkmanızı, hoşuna giden ve gitmeyen şeylerde 

Hakka yapışmanızı tavsiye ederim. Zira doğru sözün dışındaki hiçbir şeyde hayır yoktur.  

Yalan söyleyen fasık olur. Böbürlenmekten sakının. Topraktan yaratılmış ve yine toprağa 

gidecek olan insanın böbürlenmesi neden? Bu gün diri ise yarın ölü. 

Çalışınız ve kendinizi ölülerden kabul ediniz. Çözümü zor gelen işlerinizi Allah‟ın 

kitabına havale ediniz. Kendiniz için önden hayır ve iyilikler gösteriniz ki onları Allah katında 

hazır bulunuz. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O günü hatırlayın ki, herkes dünyada ne hayır işledi 

ise karşısında onu hazırlanmış bulacak. Ne de kötülük yaptıysa, onunla kendi arasında uzak 

bir mesafe olmasını arzu edecek. Allah sizi kendi emirlerine karşı gelmekten sakındırır. Allah 

kullarını pek esirgeyicidir.” (Al-i İmran, 3:30) 

Ey Allah‟ın Kulları! 

Allah‟tan korkun ve onun emirlerini gözetin ve sizden önce geçmiş olanlardan ibret 

alınız. İyi biliniz ki mutlaka Rabbinizle konuşacak, büyük, küçük amellerinizle 

cezalandırılacaksınız. Ancak Allah‟ın bağışladıkları hariç. Zira o çok bağışlayıcı ve merhamet 

edicidir. Kendinize dikkat ediniz, aman dikkat ediniz. Yardım istenecek yer ancak Allah‟tır. 

Masiyetten çevirici güç, hakka sevk edici kuvvet ancak Allah iledir.
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4. Hz. Ömer’in (ra) Adaletle Ġlgli Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Öyle zamanlarım oldu ki, ben her Kur‟an‟ı Kerim okuyanların bu okuyuşuyla, Allah‟ı 

ve onun katındaki nimetleri istediğini zannediyordum. Fakat bana şimdi öyle geliyor ki, 

Kur‟an‟ı Kerim‟i okuyan bazı kişiler, bununla insanlardan bir şeyler istiyorlar. 

Dikkat ediniz! Kur‟an tilaveti ve amellerinizle Allah‟ı ve onun rızasını isteyiniz. Biz sizi 

Allah‟ın resulü aramızda, vahiy ediyorken tanıyorduk. Hâlbuki şimdi Hz. Peygamber gitti, 

vahiy kesildi.  
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Dikkat ediniz! Bize kim hayır ve iyilik ortaya koyarsa, onun hakkında hayır düşünür ve 

onu hayırla hatırlar ve överiz. Kim de kötülük ortaya koyarsa, onun hakkında kötü şeyler 

düşünür, ona kin tutar ve buğz ederiz.  

Nefislerinizin kötülüklerine mani olunuz. Zira nefisler arzularına çok düşkündürler. Siz 

nefislerinizi helak edici kötülüklerden alıkoymazsanız, onlar sizi neticesi felaket olan bir 

hüsrana sürüklerler.  

Şüphesiz ki hak ağır, fakat sonu güzeldir. Batıl ise hafif, fakat neticesi pek acıklıdır. 

Hatayı baştan tövbe etmek, onu işleyip de ardından tövbe ile meşgul olmaktan daha hayırlıdır. 

Birçok bakışlar, şehvet tohumu ekerler, bir anlık şehvetler, uzun hüzün ve sıkıntılara sebep 

olur. 

Dikkali olunuz! Ben sizlere dininizi ve peygamberimizin sünnetini öğretmeleri için 

valiler gönderiyorum, yoksa sizi dövsün ve malınızı alsınlar diye değil. Bu konuda bir valinin 

adaletinden kim şüphe ederse, meseleyi derhal bana ulaştırsın. Nefsim kudret elinde olan 

Allah‟a yemin ederim ki, haksızlığa uğrayan kimsenin hakkını sizden alırım.  

Bunun üzerine Amr bn. As ayağa kalkarak şöyle dedi. “Ya Emirel‟ Müminin, valilerden 

birisi tebaasını terbiye için döverse ona da kısas uygular mısın?” Hz. Ömer (ra): “Evet, 

Ömer‟in nefsi kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, o mazlumun hakkını ondan 

alırım.” 

 

5. Hz. Osman’ın (ra) Hutbesi: 

 

Ey İnsanlar! 

Şüphesiz Allah dünyayı size; kendisi ile ahireti istemeniz ve kazanmanız için 

yaratmıştır. Yoksa ona bel bağlayıp, kendinizi kaptırasınız diye değil... 

Gerçek şudur ki; dünya geçici, ahiret ise bakidir. Aldatıcı ve fani olan dünya sizi 

şımartıp, ebedi ahiretten alıkoymasın. O halde baki olan ahireti, fani olan dünyadan tercih 

ediniz. Zira dünyanın sone ereceğinde hiç şüphe yoktur, dönüş Allah‟adır. 

Allah‟tan korkunuz. Allah korkusu, O‟nun azabına karşı koyucu bir kalkan ve nezdinde 

bir kurtuluş vesilesidir. Allah‟ın göndereceği felaketlerden sakınınız. Cemaate devam ediniz. 

Çeşitli hizip ve gruplara ayrılarak birlik ve bütünlüğü bozmayınız.  

“Allah‟ın üzerinizdeki nimeti hatırlayınız ki, sizler birbiriniz ile düşmanken, Allah 

kalplerinizi birbirlerinize karşı ısındırdı ve siz Allah‟ın lütfü ile kardeş oldunuz.” 

 

6. Hz. Ali’nin (ra) Hutbesi: 

 

Ey Allah'ın Kulları! 

Aziz ve Celil olan Allah, sizleri korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstermiştir. 

Sizleri hayra; Allah‟a ve Resulüne imana ve Allah yolunda savaşa yöneltmiştir. Bunların 

karşılığında ecir olarak günahlarınızı affetmeyi ve sizleri Adn Cennetlerinde çok güzel 

köşkler vaad etmiştir. Sonra kendi uğrunda kenetlenmiş binalar, gibi birbirlerine sımsıkı bağlı, 

saf halinde savaşanları sevdiğini de bildirmiştir. Öyle ise saflarınızı düzgün tutunuz. Zırhlıları 

öne geçirin, zırhsız ve miğfersizleri arka saflarda tutunuz, dişinizi sıkınız. 

Ey Allah‟ın kulları! 

 Size ne oluyor da savaşa koşmanızı emrettiğim zaman yere mıhlanıp kalıyorsunuz? 

Zelil ve rezil olmayı, şerefli yaşamaya yeğ mi tutuyorsunuz? Cihada her çağırışımda, sanki 

ölüm baygınlığında imişsiniz gibi gözleriniz doluyor; kalpleriniz kapalı imiş gibi hiçbir şeyi 

düşünemez, gözleriniz kör gibi hiçbir şeyi göremez hale geliyorsunuz. Sizler Allah‟a kulluk 

için yaratılmışınız. Sulh ve barış zamanlarında ise aslanlara benziyorsunuz. Savaşa 

çağırıldığınız zaman şaşkın tilkilere dönüyorsunuz. Hiçbir zaman bana güven ve itimat telkin 



edemediniz. Siz saldırıya uğrayan bir kafile değilsiniz. Kendisine sığınılan şeref sahibi 

kimseler de olamazsınız. 

Yemin ederim ki siz sadece ortalığı karıştırmakta mahirsiniz. Siz kimseyi tuzağa 

düşüremez ama kolayca tuzağa düşersiniz. Çevrenizdeki topraklar işgal edilse aldırış bile 

edemezsiniz. Ama siz gaflet uykusuna dalmış uyurken, düşmanlarınız uyumaz. Savaşan kimse 

uyanık olmalı ve aklını kullanmasını bilmesi gerekir.  

Savaşı terk eden zillete düşer. Birbirine düşen mutlaka mağlup olur. Mağlubun tüm 

hakları elinden alınır ve zulmedilir.  

Benim sizin üzerinizde bazı haklarım ve sizin benim üzerimde bir takım haklarınız 

vardır. Bendeki haklarınız; Sizinle beraber olduğum müddetçe sizlere nasihat etmek, 

ganimetlerinizi çoğaltmak, bir şey öğrenmeniz için eğitim ve öğretiminizi sağlamaktır. Benim 

sizdeki haklarıma gelince; Bana ettiğiniz biata bağlılık, gerek yanımda ve gerekse benden 

uzakta bana karşı samimi olmak, sizi çağırdığımda itaat etmek ve emrettiğimi yapmaktır.  

Allah sizin iyiliğinizi ister. Öyle ise benim hoşlanmadığım şeylerden vazgeçip, 

sevdiğim şeyleri yapmaya bakın O zaman arzularınıza ulaşıp, emellerinize kavuşursunuz...  

 

      

7. Hz. Ali’nin (ra) Allah’ı Öven Bir Hutbesi: 

 

Hamd, Allah'a ki övenler onu lâyıkıyla övemezler; nimetlerini sayıp dökenler, onları 

söyleyip bitiremezler; çalışıp çabalayanlar, hakkını edâ edemezler. Öyle bir ma'buddur ki 

derin düşünceler onu idrâk edemez; akıl-fikir, denizine dalanlar, zâtının künhüne eremez. Bir 

sınır yoktur ki sıfatını sınırlayabilsin; bir vasıf yaratılmamıştır ki zatına lâyık bulunsun. 

Yoktur ona sayılı bir an; yoktur onun için ertelenmiş bir zaman. Yaratılanları, kudretiyle o 

yaratmıştır; rüzgarları, rahmetiyle o estirmiştir; yarattığı yer yüzünü, dağlarla perçinlemiş, 

pekiştirmiştir. 

Dinin evveli onu tanımaktır. Tanıyışın kemâli, onu tasdik etmektir. Tasdik edişin 

kemâli, onu bir bilmektir. Bir bilişin kemâli, ona kalben inanmaktır. Kalben inanmanın kemâli 

onu noksan sıfatlardan tenzîh etmektir. Çünkü bilmek gerekir ki ne sıfat söylenirse söylensin, 

o sıfatla vasfedilemez; her sıfat, vasfedilenden gayridir; onunla bilinemez. 

Onu vasfetmeye kalkışan, onu bir başkasına eşit etmiş sayılır. Başkasını ona eşit sayan, 

ikiliğe düşmüş olur. İkiliğe düşen, tecezzîsini kaail olur; tecezzîsini kaail olan, onu tanımamış 

olur. Onu tanımayan, ona cihet isnat eder, ona işaret eyler. Ona işaret eden, onu sınırlar. 

Sınırlayan, sayıya sokar. Her nerde derse, onu bir yerde sanır, ona mekân isnat eder; bir yerde 

diyense, başka yeri ondan hâlî sanır. 

Allah vardır, yaratılmaksızın. Mevcuttur, yokluktan var olmaksızın. Her şeyle biledir, 

beraber değil. Her şeyden gayrıdır, ayrı değil. İşler yapar; harekete, âlete muhtaç olmadan. 

Görendir, görülen yokken. Birdir, bir varlığa muhtaç bulunmadan, hiç bir varın yokluğunu 

garipsemeden. Halkı yarattı, yaratmaya koyuldu, düşünüp kurmadan, işe deneyişten 

faydalanmadan, bir harekete, âlete muhtaç olmadan işe koyulmadan, koyulup yorulmadan. 

Her şeyi vaktinde yarattı, birbirlerine aykırı olan şeyleri birleştirdi, uzlaştırdı. Her şeyde bir 

istîdat, bir tabiat yarattı; her şeyin maddesini ona göre düzdü-koştu. O her şeyi olmadan 

bilendir O; sınırlarını, sonlarını kavrayıp kapsayandır O; her şeyin gizli, açık, her yanını 

bilendir O. 

Tenzîh ederim O'nu noksan sıfatlardan, dâima, yarattıklarına, şerîat sahibi bir 

peygamber göndermiştir; yahut bir kitap indirmiştir; yahut gerekli bir huccet tanıtmıştır; yahut 

da doğru yolu bildirmiştir. Öylesine peygamberlerdir onlar ki ne sayılarının azlığı yüzünden 

buyrukları bildirmede bir kusurda bulunmuşlardır, ne yalanlayanların çokluğu yüzünden bir 

taksîre düşmüşlerdir. Kimisi gelip geçmiştir; kendisinden sonra geleceğin adını bildirmiştir; 

kimisi çıkıp gelmiştir; ondan önceki onu tanıtmıştır. 



Bu yol-yordam üzere çağlar geçmiştir, zamanlar aşmıştır; atalar geçip gitmişlerdir, 

oğullar, yerlerine geçip yetmişlerdir. Sonunda, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, 

va'dini yerine yetirmek, elçiliğini tamamlamak için Rasulullah Muhammed'i göndermiştir; 

Allah'ın sâlatı ona ve soyuna. Onu tanımak, tanıtmak için peygamberlerden söz almıştır; 

sıfatları tanınmıştır; doğumu ve doğduğu yer ve zaman yüceltilmiştir. 

O gün yeryüzündekiler, ayrı-ayrı yollara sapmışlardı; darmadağın dileklere 

sarılmışlardı; dağınık yollara sapıtmışlardı. Kimisi, Allah'ı, onun yarattığı şeylere 

benzetmedeydi; kimisi adını anarken batıl yola gitmedeydi; kimisi de ona şirk koşup sapıklık 

etmedeydi. 

Derken onunla sapıklıktan kurtardı onları, vücudunun bereketiyle bilgisizlikten halâs 

etti onları; sonra da, Allah'ın sâlâtı ona ve soyuna olsun, Muhammed'e noksan sıfatlardan 

münezzeh olan Allah kendisine kavuşmayı seçti; katında ihsanda bulunmayı diledi; dünya 

yurdundan almakla ikrâm etti ona; belâlara eş olmayı reva görmedi ona. Kerem sahibi onu 

kendi katına aldı; Allah'ın sâlâtı ona ve soyuna olsun. O, sizin aranızda, peygamberlerin 

ümmetleri içinde bıraktığını bıraktı. Çünkü peygamberler, ümmetlerini başıboş bırakmadılar; 

apaçık bir yol bırakmadan gitmediler; bir bayrak dikmeden onları terketmediler. 

Rabbinizin  kitâbı sizdedir, yanınızdadır; helâlini de apaçık göstermededir, harâmını da. 

Farzlarını da apaçık bildirmededir, üstün işlerini de. Bir hükmü kaldıran âyeti de açıklamıştır, 

hükmü kaldırılan âyeti de. Ruhsatlarını da bildirmiştir, azimetlerini de. Anlamı husûsî olan da 

apaçıktır, umûmî olan da. İbretleri de meydandadır, örnekleri de. Mutlak olanı da 

bildirilmiştir, mukayyet olanı da. Anlamı herkesçe anlaşılanı da beyan edilmiştir, 

anlaşılmayanı da. Kısaca anlatılanları tefsir edilmiştir, müşkül anlaşılanları açıklanmış, 

bildirilmiştir, öyle hükümleri vardır ki, o kitabın, mutlaka bilinmesi için ahit alınmıştır, öyle 

hükümleri de vardır ki kulların, onları bilmemesi de câiz sayılmıştır. Öyle âyetleri vardır ki 

kitapta farzdır da neshedilişi, sünnetle bildirilmiştir. Öyle âyetleri de vardır ki sünnetle vâcip 

olmuştur, kitaptaysa terk edilmesine ruhsat verilmiştir. Bazı hükümleri vaktinde vacîptir, ileri 

zamanlarda hükmü geçer. Haramlarının da hükümleri çeşit çeşittir; öyle büyük haramlar 

vardır ki onları yapana cehennem vardır; öyle küçükleri de vardır ki onları yapanların 

suçlarını örter, bağışlar. Öyle hükümleri vardır ki en azı da makbûldür, en çoğu da yapılabilir. 

 

8. Hz. Ali’nin (ra) Allah'ın Tanıtan Diğer Bir Hutbesi: 

 

Hamd Allah'a ki kısmak, vermemek, nimetini çoğaltmaz; vermek ve cömertlikte 

bulunmak, hayrını lütfünü azaltmaz. Çünkü O'ndan başka her verenin nimeti azalır ve O'ndan 

başka her vermeyen kötülükte kalır. O'dur nimetlerle kullara bağışta bulunan; O'dur 

nimetlerin faydalarıyla onları faydalandıran. O'dur ihtiyaçlarından fazla veren, 

haketmediklerini lütfeden, halk ayâli sayılır O'nun, O'dur rızıklarını vermeyi vaadeden; O'dur 

rızıklarını takdir eyleyen. Kendisine yönelenlerin yollarını, O'nun nimetlerini dileyenlerin 

hareketlerini apaçık bildirmiştir; belli-beyan anlatmıştır. Kendisinden isteyene karşı ne kadar 

cömertse o kadar cömertlikte bulunur. 

Öyle bir evveldir ki O'ndan önce hiçbir var yoktur; öyle bir âhırdır ki O'ndan sonra 

hiçbir var yoktur. Gözbebekleri, zâtını görmekten, künhünü anlamaktan âciz kılmıştır. Zâtına 

nisbetle bir çağ yoktur ki halden hale dönsün, bir mekânı yoktur ki ordan ayrılıp bir başka 

yere gitmesi mümkün görünsün. Dağlardaki madenler, ne kadar soluk alıp veriyorlarsa, 

denizlerdeki sedefler, ne kadar ağız açıp gülüyorlarsa, onların sayısınca gümüş ve altın 

bağışlasa, inciler saçsa, mercanlar devşirip verse, gene de bu bağış, cömertliğine tesir etmez, 

katındaki hazîneler bitmez; katındaki bütün halkın dileklerine yetecek nimetler öylesine 

mevcuttur ki tükenmez de tükenmez. Çünkü O öyle bir cömerttir, öyle bir vericidir ki, 

isteyenlerin istekleri nimetini azaltmaz; ısrarla dileyenlerin dilekleri O'nu aciz kılmaz. Bir bak 



da gör, Kur'an, O'nun sıfatlarından sana ne bildiriyorsa ona uy ey soru soran, O'nun doğru 

yolu gösteren ışığı ile ışıklan. 

Şeytanın, sana bilmeni teklif ettiği bilgi, kitapta sana farz edilmemiştir; Peygamber 

sallallahu aleyhi ve âlihî ve sellem'in, ve hidâyete götüren imâmların sünnetinde de eseri 

belirmemiştir. O'nu bilmeyi, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a bırak; gerçekten de 

budur Allah'ın sana yüklediği hak. Bil ki bilgide ileri olanlar, o kişilerdir onlar, örtülüp 

gizlenmiş şeyleri tefsîr etmekteki bütün bilgisizliklerini ikrâr onları gizlenmiş şeylerin yüzüne 

çekilen perdeleri açmak, o perdelerin ardında neler olduğunu bilmek hevesinden alıkor. Yüce 

Allah da bilgi bakımından kavrayamadıkları, anlayamadıkları şeylerdeki acizlerini 

söylemeleri yüzünden onları över ve künhünden bahsetmeleri emrolunmayan şeylerde derine 

gitmemelerine, bilgide ileri gidiş adını takar. Artık bu kadarını yeter say; noksan sıfatlardan 

münezzeh olan Allah'ın büyüklüğünü aklınla ölçmeye kalkışma; yoksa helâk olanlara 

katılırsın; sen de onlardan biri olur, kalırsın. 

Öyle bir kudret sâhibidir ki vehimler, kudretinin sonunu bilmeye atılıp koşsa, 

vesveselerden arınmış düşünceler, O'nun kudret âlemindeki gizliliklere dalıp gitmeye 

kalkışsa, gönüller, aşka kapılıp sıfatlarının niteliğine ermeye uğraşsa, akıllar, sıfatların da 

varamayacağı zâtını bilmeye özenip inceden inceye kavramaya çalışsa bile, onları geri çevirir; 

noksan sıfatlardan münezzeh olun Allah, onları gizliliklerinin kapkaranlık derinliklerine baş 

aşağı düşmekten kurtarır; onlar da anayoldan çıkıp başka yollara-bellere sapmakla onun zâtını 

bilmenin, düşüncelere dalmakla üstünlüğündeki ululuğu ölçmenin imkânı bulunmadığını 

anlarlar; bunu da söylerler, anlatırlar. 

 

Öyle bir yaratıcıdır ki kendinden önce bir yaratıcı mâbud yoktu ki onun örneğine uysun 

da yaratsın, onun takdirini örnek alsın. Yaratan O'dur ancak, O'ndan başka yaratıcı yoktur 

mutlak. Bizlere kudretinin tedbîr ve tasarrufunu göstermiştir; hikmetinin eserleri, şaşılacak 

şeyleri söylemiştir, yaratılmışların O'na muhtâç olduklarını söylemeleri ancak O'nun 

kudretiyle var olabileceklerini bildirmiştir; aczimiz O'nun kudretini, noksanımız O'nun 

kemâlini bize tanıtmıştır; O'nu ikrâr etmekten başka bir şey yapamayacağımızı izhâr etmiştir; 

eşsiz-örneksiz yarattığı, yoktan var ettiği şeylerde, sanatının eserleri, hikmetinin delilleri 

belirmiştir; her yarattığını, varlığına bir tanık, birliğine bir delil kılmıştır. Yarattığı, sussa da 

yaratıcısının onu tedbir ve tassarrufu bir delildir ki söyler, durur; eşsiz-örneksiz yaratıcısına 

delâleti de öylece durur, kalır. 

Şahadet ederim ki, gerçekten de sen, öyle bir Allah'sın ki, akıllara sığmazsın; hatırlara 

gelen düşüncelere girmezsin; bu yüzden de sınırlanmazsın, bir hâlden bir hâle dönmezsin. 

 

9. Hz. Ali’nin (ra) Peygamberi Öven bir Hutbesi: 

 

Sen de tertemiz olan Peygamberinin huylarıyla huylan; çünkü O'nda uyulacak huylar, 

yaslanacak kişiye yaslanacak şeyler vardır. Kulların Allah'a en sevgilisi, Peygamberine 

benzemeye çalışan, O'nun izini izleyen kişidir. 

O, dünyada ağız dolusu bir lokma yemedi, dünyaya gözünün ucuyla bile bakmadı. 

Dünya ehlinin en zayıfıydı bedence; karnı en açıydı yemek bakımından. Dünya ona arzedildi, 

O kabûl etmedi bile. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın buğzettiği şeyi bildi, ona 

buğzetti; horladığı şeyi bildi, horladı; küçük gördüğü şeyi küçük gördü, küçülttü. Bizde hiç bir 

ayıp olmasa da yalnız Allah'ın Rasûlünün buğzettiğini sevsek, Allah'ın ve Râsûlünün 

küçülttüğünü büyültsek, Allah'a karşı durmak, Allah'ın emrinden çıkmak için bu yeter bize. 

Yeryüzünde yemek yerdi; kul gibi otururdu; ayakkabısını kendi tâmir ederdi; elbisesini 

kendi yamardı; eğersiz merkebe binerdi; biri daha varsa ardına bindirirdi. Evinin kapısına, 

üstünde resimler bulunan bir perde asılmıştı; zevcelerinden birine, şunu kaldır buyurmuştu; 

baktıkça dünya ziynetlerini hatırlıyorum. Dünyayı gönlünden çıkarmıştı; onu anmayı 



hatırından geçirmezdi; ziynetini gönlünden yitirmişti; dünyayı o kadar gözden çıkarmıştı ki ne 

gönül bağlayacağı güzel bir elbisesi vardı, ne üstünde oturacağı beğenilecek bir yaygısı. 

Dünyayı gönlünden sürüp atmış, gözünden yitirip gitmişti. Bir şeyi sevmeyen kişi 

böyledir; ne onu görmek ister, ne adının anılmasını diler. Allah'ın salâtı ona ve soyuna olsun, 

Allah katında bu kadar yüce mertebesi varken, dünya ve dünyadakiler, onun yüzü suyu 

hürmetine yaratılmışken; Rasûlullah, dostlarıyla beraber dünyada aç yaşardı; bu da dünyanın 

kötülüklerine, ayıplarına delâlet eder bence. 

Bakıp görenin, aklıyla düşünmesi, can gözüyle görmesi gerek: Allah Muhammed'e (asv) 

bu çekinmeyi vermekle onun kadrini mi yüceltti, yoksa onu alçalttı mı? Alçalttı diyen, 

andolsun ulular ulusu Allah'a; iftira eder, yalan söyler. Kadrini yüceltti denirse bilinmesi 

gerektir ki dünyayı O'nun için yayıp döşediği halde O'na ve O'na en yakın olanlara, dünyayı 

hor hakir göstermiştir. Şu halde Peygamberin yolunu tutan kişinin de O'nun izini izlemesi, 

O'nun konduğu yere konması gerekir, yoksa helâk olmaktan kurtulamaz. 

Gerçekten de Allah, Muhammed'i, Allah'ın salâtı O'na ve soyuna olsun, kıyâmete bir 

delil, cennete müjdeci, azaptan korkutucu olarak gönderdi; O'ysa dünyadan karnı boş olarak 

çıkıp gitti; âhirete ayıplardan, suçlardan korunmuş olarak vardı; bir taşı bir taş üstüne 

koymadan yolunu tuttu, Rabbinin dâvetine icâbet etti. Allah bize ne büyük bir lütufta 

bulunmuştur ki Onu bize muktedâ olarak göndermiştir; O'nun izini izlemekteyiz; yolunda 

gitmekteyiz. 

Onu apaydın ışıkla, görünüp duran, şüpheleri gideren, delille apaçık yolda, insanları 

sapıklıktan kurtaran, doğru yola sevkeden kitapla gönderdi. Mensûp olduğu boy, en hayırlı 

boy; ağacı en hayırlı ağaç, dalları, budakları güzel ve doğru; dileyenler meyvelerinden 

kolayca yiyebilirler. Doğduğu yer Mekke, göçtüğü yer, tertemiz şehir, Medîne. Anlayışı orada 

yüceldi; ünü ordan duyuldu. 

O'nu, yeter bir delille, şifa veren öğütle, halkı düzene sokacak bir dâvetle gönderdi; 

bilinmeyen ilâhî hükümleri O'nunla belirtti, bildirdi; noksan ve ayıplanacak bid'atları, 

âdaletleri, onunla söktü, attı; uyulması gereken şeyleri O'nunla tebliğ etti. 

İslâm'dan başka bir din arayanın kötülüğü meydandadır; onun kutluluk bağları kopar; 

baş aşağı düşer gider, uzun bir hüzne daldıktan, çetin bir azâba uğradıktan sonra belki döner 

gelir. 

 

10. Hz. Ali’nin (ra) Kur’ân-ı Kerimi Öven Bir Hutbesi: 

 

Allah'ın beyanıyla faydalanın; Allah'ın öğüdüyle öğütlenin; O'nun öğüdünü kabûl edin, 

tutun. Çünkü Allah, sizin özürler getirmenize karşı açık deliller serdetti; sevdiği işleri size 

bildirdi; hoşlanmadığı şeyleri anlattı; bütün bunları da buyruklarına uymanız, nehyettiği 

şeylerden kaçınmanız için izhâr etti. 

Gerçekten de Allah'ın Rasûlü, Allah'ın salâtı O'na ve soyuna olsun, şüphe yok ki cennet 

hoşa gitmeyen şeylerle kaplanmıştır, cehennem de isteklerle kaplanmıştır buyurmuştur. Bilin 

ki hiç bir tâat yoktur, ancak tabiatın hoşlanmadığı şeye dayanır ve hiç bir isyân ve suç yoktur, 

ancak nefsin isteğine, dileğine bağlanır. Allah rahmet etsin şehvetinden kaçınan, nefsinin 

dileğini söküp atan kişiye; çünkü şu nefis, insanı olmayacak şeylere sürükler, götürür; insan, 

onun dileklerini söküp atmadıkça boyuna onun dileğine uyar, suça, isyâna düşer gider. Bilin 

ki Allah kulları, inanan, nefsinden zanlara düşerek, onun düzeninden emin olmadan sabahlar, 

akşamlar; boyuna nefsini ayıplar, onu kınar durur. 

Sizden öncekiler gibi olun; sizden önce gidenlere uyun; onlar, dünyada, göçecek kişiler 

gibi çadır kurdular, konaklardan göçen kişiler gibi konakları bırakıp göçtüler. 

Bilin ki şu Kur'ân, öğüdünde aldatmayan, yol göstermede insanı azdırmayan, söyleyişte 

yalan söylemeyen bir öğütçüdür. Kur'ân'la oturup kalkan, doğrulukta, fazla bir şeye 

ulaşmayan, körlükte noksana erişmeden oturup kalkar. Bilin ki hiç kimseye Kur'ân'dan sonra 



bir ihtiyaç, bir yoksulluk gelip çatmaz; hiç kimseye ona uyduktan sonra bir zenginlik ulaşmaz. 

Dertlerinize O'ndan şifâ dileyin; güçlüklerinize O'ndan yardım isteyin; çünkü O en büyük 

derde bile devâdır ki o da küfürdür, nifâktır, azgınlıktır, sapıklıktır. Allah'tan Kur'ân'la 

dileğinizi dileyin; O'nunla Allah'a yönelin; O'nu vesile ederek halktan bir şey istemeyin; 

çünkü kullar, Allah'a, O'na benzer, O'nun değerine denk değerli başka bir şeyle yönelemezler. 

Bilin ki O şefaatçidir, şefaati kabûl edilir; öylesine bir söz söyleyendir ki sözü tasdik 

olunur; Kur'ân kıyâmet gününde kime şefâat ederse şefâati kabûl olur ve Kur'ân, kıyâmet 

gününde kimin aleyhinde söz söylerse sözü makbûl sayılır. 

Çünkü kıyâmet günü bir nidâ eden nidâ eder de der ki: Bilin, Kur'ân'dan başka bir şey 

eken, ektiğini biçerken belâlara uğrar. Artık siz de O'nu ekin, O'na uyun; Rabbinize O'nu delil 

eden; nefislerinize O'nu öğütçü yapın; kendi reyleriniz O'na uymazsa reylerinizi töhmetleyin; 

dilekleriniz O'na aykırıysa dileklerinize hıyânette bulunun. 

İyi işe koyulun, iyi işe; sonra da sona dek çalışın, sona dek. Doğru olun, doğru; sonra da 

dayanın da dayanın; sakının da sakının. Bilin ki size bir son vardır, sonunuza yönelin. Bilin ki 

size alâmetler dikilmiştir, onlara uyun da yol alın; bilin ki İslâm için bir son durak vardır; o 

durağa yürüyün. 

Allah'a, size hakkından vâcip ettiği şeyleri edâ ederek, bildirdiği vazifeleri yaparak 

ulaşın. Ben şahidim size, kıyâmet gününde de hüccet getiren, delil izhâr edenim size. Bilin ki 

kader, olup biter, kazâ gelir çatar. Ben Allah'ın vaadiyle, deliliyle konuşuyorum sizinle. Yüce 

Allah buyurmuştur ki: "Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da doğru yürüyen kişilere melekler 

inerler de korkmayın, mahzûn olmayın, müjdeler size, size vaadedilen cennetle derler." Siz de 

Rabbimiz Allah'tır dediniz ya, o halde kitabına uyun da doğru olun; emrine uyup kulluğunda 

doğru yola gidin de doğrulukta bulunun. Sonra da o doğru yoldan ayrılmayın; o yolda bidatler 

meydana getirmeyin; o yola aykırı harekette bulunmayın. Çünkü ayrılanlar, gerçekten 

ayrılırlar; kıyâmet gününde, Allah katında, rahmetine ulaşamazlar. 

Bundan sonra da halkı ayırmaktan sakının, dilinizi tutun; gönlünüz başka düşüncede, 

diliniz başka sözde olmasın. Herkesin dilini zaptetmesi gerektir. Çünkü bu dil, serkeştir; 

sâhibini eğri yola götürür, saptırır. Andolsun Allah'a ki ben, çekinen kulun, dilini 

zaptetmedikçe çekinmesinden faydalandığını görmedim. Çünkü inananın dili, gönlünün 

ardındadır; münafığın gönlüyse dilinin ardında. İnanan, bir söz söylemek istedi mi, önce 

gönlünden geçirir o sözü, bir düşünür, hayırsa söyler, şerse vazgeçer. Münâfıksa diline gelini 

söyler; hangi söz kendisine fayda verir, hangi söz zarar, düşünmez bile. Allah'ın salâtı O'na ve 

soyuna olsun, Rasûlullah, "Bir kulun îmânı, gönlü doğru olmadıkça doğru olmaz; gönlü de, 

dili doğru olmadıkça doğrulmaz" buyurmuştur. 

Kim yüce Allah'a, avucu Müslümanların kanlarından, mallarından tertemiz olarak 

ulaşmak isterse, dilini onların ayıplarından korusun, bunu yapsın. 

Bilin ey Allah kulları, gerçekten de inanan bu yıl helâl bildiğini geçen yıl da helâl bilir; 

geçen yıl hâram saydığını bu yıl da hâram sayar. Harâm olan şeylerden, insanların helâl 

saydıkları, size helâl olmaz; helâl, Allah'ın helâl ettiği şeydir, harâm da Allah'ın harâm ettiği 

şey. 

İşlerde tecrübeniz var, onlarda tedbirde bulundunuz; öğütler verildi sizden öncekilerin 

halleriyle, örnekler gösterildi size; apaçık işe çağrıldınız; bunu ancak sağır duymadı, kör 

görmedi. 

Allah'ın belâlarla sınadığı, tecrübelerle denediği kişiye hiç bir öğüt fayda veremez, 

tanımadığı, inkâr ettiği kusûr, önüne çıkagelir; tanıdığı şey, önünde belirir; o vakit inkâr 

ettiğini anlar, ikrâr ettiğini tanır, bilir. 

İnsanlar iki bölüktür: Bir bölüğü şeriata uyar; öbür bölüğü bidate sapar. Bu ikinci 

bölüğün, noksan sıfatlardan münezzeh Allah'tan ne bir delili vardır, ne bir ışığı. Noksan 

sıfatlardan münezzeh olan Allah, hiç bir kimseye Kur'an'a benzer başka bir şeyle öğüt vermez; 

çünkü Kur'ân, Allah'ın sağlam ipidir, emin sebebidir; gönüllerin bahârı ondadır; bilgilerin 



kaynakları onda; gönüle ondan başka bir şeyle cilâ olamaz; ondan başka bir şey gönlü 

parlatamaz. Böyle olmakla beraber gene de ondan öğüt alanlar, ona uyup yol almışlardır; 

unutanlar, unutmaya kapılanlar, yolda kalakalmışlardır. 

Bir hayır gördünüz mü, ona yardım edin, bir şer gördünüz mü, bırakın onu, gidin. 

Çünkü Allah'ın salâtı O'na ve soyuna olsun, Rahsûlullâh: "Ey Âdemoğlu, hayır işle, şerri 

bırak; o vakit cömert olur, orta yolu bulursun" buyurmuştur. 

Bilin ki zulüm üç kısımdır: Bir zulüm var, bağışlanmaz, bir zulüm var, terk edilmez; 

cezâsı verilir; bir zulüm var, bağışlanır, cezası aranmaz. Bağışlanmayan zulüm. Allah'a şirk 

koşmaktır. Yüce Allah, "Gerçekten de Allah kendisine şirk koşanı bağışlamaz" buyurmuştur. 

Bağışlanan zulüm, kulun bâzı küçük şeylerde, hoş olmayan işlerde kendisine zulmetmesidir. 

Terk edilmeyen zulümse, kulların birbirlerine zulmüdür. Ahirette kısâs pek çetindir; o da 

bıçakla yaralamak, kamçıyla vurmak değildir; bunlar, onun yanında pek küçük kalır, pek 

ehemmiyetsiz sayılır. 

Sakının Allah dininde renkten renge girmekten. Çünkü gerçeğe ait olup 

hoşlanmadığınız, fakat birleşerek yaptığınız şey, batıla dâir severek, fakat birbirinizden 

ayrılarak yaptığınız şeyden hayırlıdır. Gerçekten de, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, 

ayrılıkla ne geçmiş kavimlerden birine hayır vermiştir, ne şimdiki topluluklardan birine hayır 

verir. 

Ey insanlar, ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbı, onu insanların ayıplarını görmekten alıkor; 

ne mutlu o kişiye ki evinde oturur, rızkını yer, Rabbinin kulluğuyla meşgul olur, kendi 

hatâlarına ağlar, kendisiyle uğraşır; halk ondan rahattır, esendir. 

 

 

11. Hz. Ali’nin (ra) Ġslamı Öven bir Hutbesi: 

 

Sonra bilin ki bu İslâm dini, Allah'ın seçtiği, kendi inâyetiyle lütfettiği, tebliği için 

halkının en hayırlısını seçip gönderdiği, direklerini, sevgiyle yücelttiği Allah dinidir. Eski ve 

hurâfelerle karışmış dinleri, onun yüceliğiyle alçaltmıştır; şerîatları, onu yücelterek 

neshetmiştir. Ona olan lütfüyle düşmanlarını hor, hakir kılmıştır; karşı duranları, o dine 

yardım ederek aşağılık bir hâle getirmiştir; onun sağlam temeliyle, kuvvetli direğiyle sapıklık 

ve azgınlık direklerini yıkmıştır; o dinin havuzlarından susuzları suya kandırmıştır; o suyu 

içenler tüketememişlerdir; onların içtikleri kadar da o havuzu tekrar doldurmuştur. 

Sonra da onu, öylesine pekiştirmiştir ki kulpunun kopmasına, halkasının koparılmasına 

imkân yoktur; mümkün değil harâb olmaz yapısı; yıkılmaz direkleri, çökmez yapısı. Meyveler 

veren ağacı çürümez; zamanı dolmaz; hükmü eskimez; dalları, budakları kopmaz. O dinin 

yolları daralmaz; o dümdüz yolu ne sarplık sarar; ne aydınlığı karanlık kaplar; ne sehil 

gidişini aykırılık kavrar. Ne o yolda çerçöp vardır, ne bir aykırılık görünür; ne açık yoluna bir 

kumluk çıkar, ayakları batırır, ne ışıkları söner o yolun, ne de tatlılığını bir acılık bozar. 

İslâm, öyle bir dindir ki direklerini Allah, gerçek üzerine kurmuş, o direklere sağlam 

dayanaklar yapmıştır. Sularla dolu kaynakları var, coşup köpürerek akar; ışıkları var, yalım 

yalım parlar. Dikilmiş işaretleri, alâmetleri var, dileyene yol gösterir; gidenler yol bulur, oraya 

varır; sağrakları var, gidenlere sunulur, içenleri kandırır. Allah razılığının en üstününü, 

direklerinin en yücesini, itâatinin en kabûl edilenini o dine bağışlamıştır. Müslümanlık, Allah 

katında direkleri sağlam, yapısı yüce, nûru aydınlatıcı, kudreti üstündür; nişâneleri uzaktan da 

görülür; yol bulmak, oraya varmak isteyenler görür, bulur. Yerinden oynatılamaz; 

kınanmasına imkân bulunmaz. O dini yüce tanıyın, ona uyun; o dinin hakkını verin, lâyık 

olduğu mevkiye koyun. 

Sonra, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, gerçekten de Muhammed'i, Allah'ın 

salâtı O'na ve soyuna olsun, dünyanın geçip gitmek, âhiretin doğup ışımak üzere bulunduğu 

bir çağda, gerçek üzere gönderdi. Dünya aydınlandıktan sonra karanlıklara bürünmüştü; 



mihnet, diz boyu yücelmiş, görünmüştü. Dünyanın yumuşak döşeği sertleşmişti; ömrü sona 

ermişti; müddeti bitmişti; kıyâmet alâmetleri belirmişti. Dünyadakiler ümit kesmişlerdi, ondan 

yüz çevirmişlerdi; halkası kopmak, düğümü çözülmek üzereydi. Nimetleri bozulup gitmiş, 

ayıpları ortaya çıkmış, uzun sürecek sanılan zamanı kısalmıştı. Böyle bir çağda Allah, 

haberlerini ulaştırmak, uyanlara lütfetmek, çağını ilkbahara çevirmek, yardımcılarını 

yüceltmek, yardım edenlere şeref vermek üzere Muhammed'i gönderdi. 

Sonra da ona bir kitap indirdi ki o, bir nurdur, ışığı sönmez; bir ışıktır, yalımı tükenmez; 

bir denizdir, dibine inilmez; bir yoldur, tutan sapmaz, yol yitirmez; bir yalımdır, alevi 

kararmaz. Hakkı, batılı ayırır; delili reddedilemez. Bir yapıdır, direkleri yıkılamaz. Bir şifâdır, 

hastalananların, onunla iyileşmeyeceklerinden korkulmaz. Bir üstünlüktür, yardımcıları 

bozguna uğramaz. Bir gerçektir, ona uyanlar, horluğa düşmez. 

O, îmânın mâdenidir, orta yoludur. İlmin kaynaklarıdır, denizleridir. Adaletin bağları, 

bahçeleridir, kaynakları, sularıdır. İslâm'ın esâsıdır, yapısıdır. Gerçeğin vadîleridir, dümdüz 

ovasıdır. Bir denizdir, ne kadar su alan olursa olsun, tükenmez. Kaynaklardır ki su alanlar, 

dibine varamazlar; sağraklardır, dolduruldukça doldurulur, gelenlere sunulur, suyu bitmez. 

Konaklardır, yolcular, yol yitirmezler. Dikilmiş alâmetler, yakılmış, yandırılmış ateşler, yol 

alanlar, onları görmezlikten gelemezler. Uyulacak kudrettir, ona uyanlar, ondan dönmezler. 

Allah, onu bilginlerin susuzluklarını gidermek, din hükümlerini bilenlerin gönüllerine 

ilkbahar güzelliğini vermek, temiz kişilerin yollarını göstermek için sebep kılmıştır. Bir ilâçtır 

ki onu kullanana artık hastalık gelmez; bir ışıktır ki onunla beraber karanlık hüküm sürmez. 

Yapışılacak düğümü sağlam bir iptir; yücesi sarp bir kaledir; ona dost olana üstünlüktür; 

oraya girene eminliktir; ona uyana yol gösterendir; ona mensûp olana makbûl özürdür; onunla 

konuşana burhandır; ona uyup düşmanıyla savaşana tanıktır, furkandır; onu yükleneni 

yüklenir; onunla amel edeni taşır. Kim onu kendisine bir alâmet, bir nişan olarak alırsa delil 

olur ona; kim onu taşırsa kalkan kesilir ona, dinleyip belleyene bilgi olur; O'ndan rivâyet 

edene sözdür o, onunla gerçek üzere hüküm verene hükümdür o. 

Şehâdet ederim ki Allah tam adalet sahibidir; adaletle muamele eder; tam hikmetle 

hükmedendir, hakla batılı tefrik eyler ve şehâdet ederim ki Muhammed, O'nun kuludur; 

kullarının ulusudur. Allah kullarını değiştirdikçe, geçenler geçip, gelenler geldikçe onları iki 

bölüğe ayırmıştır; O'nun vücudunu o iki bölüğün hayırlı kısmına vermiştir. Soyunda ne zinâ 

eden vardır, ne kötülük yoluna giden. 

Bilin ki Allah, hayır işlemeye ehil olanları, emrine uyup hayra yönelenleri seçmiştir; 

Hakk'ın direkleridir onlar, itâati, kulluğu koruyanlardır onlar. Sizin için de her kullukta, 

Allah'tan bir yardım var, onu dillerden söyler, gönüllere ilhâm eder; yeter bulanlara bunda 

yeterlik vardır; şifâ arayanlara şifâ vardır. 

Bilin ki Allah'ın ilmini koruyan kullar vardır ki onu siyânet ederler; kaynaklarını akıtıp 

dururlar. Birbirleriyle uzlaşarak buluşurlar, birbirlerine sevişerek kavuşurlar. Birbirlerine ilim 

ve hikmet sağrağını sunarlar; onu içip vefâ ve nasihatle kanarlar. Onları şüphe bulandırmaz; 

gaybet onlara yol bulmaz. Yaratılışları, huyları böyledir; bu huylarla sevişirler; bu huylarla, 

birbirleriyle uzlaşırlar. Onlar, ekin için ayrılmış en güzel tohumlardır; kötüleri ayıklanmış, 

atılmıştır; iyileri seçilmiş, alınmıştır. Öz doğruluğu onları seçmiştir; sınanmalar, onları 

denemiştir. 

Şu halde insanın, Allah emirlerini yüce bilerek kabûl etmesi; her şeyi kırıp geçiren, 

yıkıp döken kıyâmet gelip çatmadan ondan çekinmesi gerek. İnsanın müddeti az günlerde, 

duruluşu, konaklanışı, kısa yerde, göçüp bırakacağı, varıp konacağı yer için hazırlıkta 

bulunması gerek. Ne mutlu o kişiye ki selîm bir kalbe sâhiptir, gıll-u gışı yoktur da kendisine 

doğru yolu gösterene uyar; onu kötülüğe sevk etmek isteyenden, kaçar; ona yol gösterene 

uyup, onu hidâyete sevk edene itâat edip esenlik yolunu bulur, o yolu tutar; kapıları 

kapanmadan, sebepleri yitip gitmeden hidâyete koşar; tövbe kapısını açmak ister; kendisinden 



suçları atmak ister. Elbette bu kişi hidâyet yoluna sevkedilmiştir, doğru ve aydın yola 

yönelmiştir.
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 Hz. Ali‟nin (ra) hutbeleri “Nehcü‟l-Belâğa” isimli Hz. Ali‟ye (ra) ait olan kitaptan alınmıştır.  



BÖLÜM – 6 

KUR’ÂN-I KERĠMDEN HUTBELER 

 

 

1. Hadid Suresinin Mesajı  

 

Muhterem Müslümanlar! 

Cenab-ı Hak Teala (Azze ve Celle) Kur‟an-ı Kerim‟de Hadid Suresinde meâlen şöyle 

buyurmaktadır: 

 Göklerde ve yerde olan her şey Allah-u Teala‟yı bütün noksan sıfatlardan tenzih 

ederler. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. O Allah 

diriltir, öldürür. Her şeye kadirdir.   O Allah her şeyden öncedir. Kendisinden başka 

kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı sondur. Varlığı aşikârdır. Her şey onun 

varlığına delildir. Gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir. 

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve çıkanı, gökten 

ineni ve oraya yükseleni bilen odur. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Göklerin ve 

yerlerin hükümranlığı onundur. Bütün işler Allah‟a döndürülür.  

Geceyi gündüze çevirir, gündüzü geceye çevirir. O, kalplerde olanı bilendir.  

 

 Ey İnsanlar! Allah‟a ve peygamberine inanın. Size varis kıldığı şeylerden hayır yolunda 

sarf edin. Aranızdan inanıp da, Allah için sarf eden kimselere büyük mükafat vardır.  

 Peygamber sizi, Rabbinize inanmaya çağırdığı halde niçin inanmazsınız? Hem o sizden 

söz almıştı. Eğer inanıyorsanız bu davete koşun.  

Sizi karanlıktan aydınlığa, nura çıkarmak, cehaletten ilme, hidayete erdirmek için kulu 

Muhammed‟e (sav) apaçık ayetler indiren odur. Doğrusu Allah size karşı şefkatlidir, 

merhametlidir.  

Göklerin ve yerlerin asıl sahibi ve mirasçısı Allah olduğu halde, Allah yolunda siz niçin 

sarf etmiyorsunuz? İçinizden Mekke‟nin fethinden önce sarf eden ve savaşan kimseler, daha 

sonra sarf edip savaşan kimselerle bir değildirler. Berikiler daha üstün derecededirler. Allah 

hepsine cenneti vaat etmiştir. Allah işlediklerinden haberdardır. 

Kim Allah‟a güzel bir ödünç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir. O 

kimseye cömertçe verilecek bir ecir de vardır. İnsanların gönüllerinin Allah‟ı anması ve ondan 

inen gerçeğe, Kur‟an-ı Kerim‟e içten bağlanma zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce 

kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden çok zaman geçti de, kalpleri 

katılaştı. Çoğu yoldan çıktı, fasıklar gurubuna dahil oldu.  Allah‟ın insanı ölümden sonra, 

kıştan sonra baharı dirilttiği gibi dirilttiğini bilin. Size düşünesiniz diye açık açık deliller 

getirdik, anlattık.  

Doğrusu sadaka veren erkek ve kadınlara, Allah‟a güzel bir takdimde bulunanlara hem 

dünyada hem ahirette kat at karşılık verilir. Onlara cömertçe verilecek mükâfatlar da vardır.  

Allah‟a ve peygamberlerine inananlara, dosdoğru olanlara, şehit düşenlere Rableri 

katında nur ve ecir vardır. İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar da cehennemlik 

olanlardır.  

Bilin ki: Dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve 

çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği ve ekincilerin de hoşuna giden bir 

bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çerçöp olur. Ahirette de çetin bir 

azap vardır. Allah‟ın bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.  

Ey İnsanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, Allah‟a ve peygamberlerinde inananlar 

için hazırlanmış, genişliği yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. Bu, Allah‟ın 

dilediğine verdiği bir lütuftur ve Allah büyük lütuf sahibidir.  



Ey iman edenler! Allah‟tan sakının, peygamberine inanın ki, Allah size rahmetini iki kat 

versin. Size ışığında yürüyeceğiniz bir nur versin. Sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah sizin 

günahlarınızı bağışlayan, affedendir. Size acıyan ve merhamet edendir. 

 

2. Mülk Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Yüce Allah Mülk Suresinde meâlen şöyle buyurur: 

Kâinatın mülkü ve hükümdarlığı elinde olan yüce Allah, her şeye kadirdir. Medih, 

muhabbet, minnet ve şükran yalnız onadır. O yüce Allah hangimiz hayırlı bir amel işleyecek 

diye bizleri denemek için bu imtihan yerini açmış, ölümü ve hayatı yaratmıştır. O izzet ve 

azamet sahibidir. Tövbe edenleri bağışlayan yalnız O‟dur.  

Gözünüzü açın da bir bakın, semayı yedi kat yaratan O‟dur. Rahmeti ile yarattığı 

mevcudatta hiçbir noksanlık ve eksiklik var mıdır? Hiçbir eksik ve noksanlık bulamazsınız. 

Araştırın, inceleyin, bakın bir çatlaklık görebilir misiniz? Hayır! Aksaklık bulmak için ne 

kadar gayret gösterirseniz gösterin, bulursanız da bitkin düşersiniz.  

Andolsun ki biz gökyüzünü kandillerle donattık. Oraya çıkmak isteyen habis şeytanları 

da kudretimizin azametini göstermek için yıldızlar ile taşlıyoruz. Onlar için de alevli, çılgın 

bir Cehennem azabı hazırladık.  

Rablarını inkâr edenler için de bu Cehennem azabı vardır. İmtihanı kaybedip de 

Cehenneme atılmak, ne kötü bir dönüştür. Oraya atıldıkları zaman Cehennemin kaynarken 

çıkardığı uğultuyu işitirler. Saki Cehennem kâfirlerin inkârlarına ve Allah‟a isyanlarına 

öfkelenmesinden dolayı parçalanacak hale gelir.  

Cehenneme her atılan topluluğa Cehennem zebanileri sorarlar: “Size uyarıcı peygamber 

gelmemiş mi idi? Siz bu azabı işitmemiş mi idiniz?” Onlar: “Evet, doğrusu bize Peygamber 

gelmişti; fakat biz onları yalanladık. „Allah size hiçbir şey indirmemiştir. Asıl siz yanlış 

yoldasınız‟ demiştik” derler.  

Sonra da: “Eğer biz kulak verse idik, eğer düşünseydik, Cehennemlikten olmazdık” 

diyerek pişmanlıklarını ifade ederler, ama artık iş işten geçmiştir. Böylece günahlarını itiraf 

ederler. Ne acıklı bir durum! Ne acınacak bir haldeler! 

Görmedikleri halde Allah‟tan korkan ve kötülükten, günahtan nefsini sakındıranlara 

Allah af ve mağfiret, ahirette de çok büyük ecir ve mükâfat vardır. 

Sizler sözlerinizi ve fiillerinizi gizleseniz de gizlemeseniz de Allah sizin kalplerinizi 

bilir. Çünkü sizi yaratan O‟ dur. Hiç yaratıcı bilmez olur mu? Yapan yaptığını her yönü ile 

bilmez mi? Allah her yerde hazır ve nazırdır, latiftir. Kalplerin gizliliklerini bilir ve her 

şeyden haberdardır.  

Yeryüzündeki her şeyi sizin emrinize veren, size boyun eğdiren O‟ dur. Öyle ise 

yeryüzünde dolaşın. Allah‟ın verdiği rızklardan bolca yiyin ama O‟na isyan etmeyin Çünkü 

nihayet O‟nun huzuruna hesap vermek için döndürüleceksiniz. Bundan kaçış da mümkün 

değildir.  

Ey İnsanlar! 

Allah‟ın kudreti ile sizi yerin dibine geçirmesinden emin misiniz? Zemininizin 

sarsılmasını nasıl önleyeceksiniz? O emir vermeyi görün, yeryüzünde sarsılır da sarsılır. 

Yoksa başınıza taş yağmasından da mı eminsiniz? Allah dilerse zaten üzerinize yağan 

ve Allah‟ın sizin için rahmet olarak gönderdiği meteor taşları, atmosferden geçerken 

ufalanmaz, toz olmaz da taşlar olarak başlarınıza yağar. Ant olsun ki bundan önceki 

kavimlerden bir kısmını biz böyle azaba düşer etmiştik. Sizler de nasıl emin olabilirsiniz? 

Gökte uçan kuşları, hızla gezen gezegenleri, yıldızları, ayı ve güneşi ve sizi üzerinde 

taşıyan dünyanızı kim düşürmeden durduruyor? Feza boşluğunda kim tutuyor? Evet! Onları 

rahman olan yüce Allah‟tan başka kimse durduramaz. Her şeyi görüp gözeten O‟dur.  



Allah‟ın dışında size yardım edecek bir yardımcınız var mı? İnkâr edenler sadece 

kendilerini aldatmaktadırlar.  

Allah size vereceği rızkı keserse, baharı getirmez ise, kim size rızk verecek? Nereden 

yiyecek bulacaksınız? İnkarcılar maalesef azgınlık ve nefretle direnmektedirler. Hiçbir 

dayanakları ve tutanakları yoktur.  

Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düzce yol alan mı doğru yoldadır? İşte 

inkarcılar sürünen mahluklar gibidirler.  

Ey Muhammed! De ki: “Sizi yaratan, size göz, kulak, akıl ve kalp veren O‟dur. Ne 

kadar az şükrediyorsunuz! Sizi yaratıp yeryüzüne yerleştiren O‟dur. Nihayet huzurunda 

toplanacaksınız.  

Öyle ise iman edin ve salih amellerde bulunun ki; Allah‟a layık bir kul olma gayreti 

içinde O‟nun rahmet ve keremine eresiniz.     

 

3. Kalem Suresinin Ġnsanlığa Mesajı 

 

Yüce Allah Kalem Suresinde meâlen şöyle buyurdu: 

Nun. Kalem ve onunla yazılan satırlara yemin ederim ki Ey Peygamber sen Rabbinin 

nimetine ve rahmetine müstağrak olmuş bir Peygambersin. Sana deli diyenler gerçekte 

akıldan istifa etmiş mecnunlardır. 

Doğrusu biz sana en güzel ahlak verdik, onun karşılığı olarak da ahirette sonsuz bir ecir, 

mükafat vereceğiz. Kimin daha akıllı olduğunu ve kimin mecnun olduğunu sen de göreceksin, 

onlar da görüp anlayacaklar. Doğru yolda olanı da, yanlış yola sapanı da Allah bilir.  

Ey Peygamber! Dili ile iğneleyen, koğuculuk edip laf taşıyan, daima iyiliği önleyen, 

aşırı giden, suç işleyen, çok ve yok yere yemin eden, alçak ve zorba olan, bunlarla beraber 

soysuzlukla damgalanan kimselere malları ve evlatları çoktur diye önem verme. Aldırma. 

Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı ve senin iman davandan vazgeçmeni isterler. 

Hem de indirdiğimiz ayetleri yalanlarlar. Ayetlerimiz okununca “öncekilerin masalları” 

derler. Biz onların havada olan burunlarını sürteriz.  

Şöyle ki: Vaktiyle bir bahçeyi beraberce eken ve devşirme zamanına kadar gerekli 

itinayı gösteren üç kişi bir akşam vakti beraberce “Yarın ürünlerimizi toplayalım, erkenden 

gidelim ki kimseye bir şey kaptırmayalım. Bizi görerek hiçbir düşkünün yanımıza 

sokulmasına fırsat vermeyelim” derler.  

Yoksula yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle diyerek erken yola çıkarlar. Ama 

onlar daha uykuda iken Rabbin katından gösterdiği bir hastalıkla o bahçeyi kapkara kesmişti.  

Bahçeyi gördüklerinde “Herhalde biz yolumuzu şaşırdık da yanlış bahçeye geldik veya 

ürünlerimizden mahrum bırakıldık” dediler. Ortancaları ise: “Ben size bu nimeti bize 

bahçeden yüce Allah‟ı anmamız gerekir, ona şükretmek icap eder” dememiş mi idim? dedi.  

Birbirlerini eleştirmeye başladılar. Nihayet: “Rabbimizi tenzih ederiz ki biz kendimize 

yazık ettik. Yazıklar olsun bize, biz gerçekten Yüce Allah‟ı unuttuk ta nimeti kendimizden 

bildik. Azgınlık ettik” dediler.  

Sonra: “Belki Rabbimiz bize daha iyisini verir. Artık biz rızkımızı Allah‟tan bilmeliyiz 

ve sadece ondan istemeli, ona yalvarmalıyız” diye tövbe ettiler; nadim oldular.  

İşte bizim dünyadaki azabımız böyledir. Ahiretteki azabımız daha büyüktür. Keşke 

bilseler!  

Allah‟a karşı gelmekten sakınanlara, Rablerı katından Cennet nimetleri vardır. Hiç, 

kendilerini Allah‟a verenlerle, suçlularla bir tutar mıyız? Ama; size ne oluyor da bunun 

tersine hükmediyorsunuz?  

Yoksa bu konuda sizin ayrı bir deliliniz veya bir kitabınız mı var? Yoksa sizi ölümden 

ve azabından koruyacak veya kurtaracak gücünüz veya ilahlarınız mı var?  



Ey Muhammet! Sor onlara: “Bunu kim yapabilir? Kimin gücü bütün bunlara yetebilir? 

Doğru söylüyorlar ise o zaman şeriklerini getirsinler; ölümden kendilerini kurtarsınlar; 

kıyametin kopmasını engellesinler...”  

Kıyamet koptuğu zaman gözleri bu dehşette döner, yüzlerini zillet bürür. Secdeye 

çağırırlar, ama güçleri yetmez. Çünkü onlar daha önce imana davet edilmişler de, 

reddetmişler.  

Ey Peygamber! Kur‟an‟ı ve seni yalanlayanları bize bırak. Biz onları bilmedikleri 

yerden yavaşça azaba yaklaştırırız. Biz onlara zaman tanıyoruz. Doğrusu onlar o zaman da 

azaba yaklaşıyorlar. Benim tuzağım sağlamdır.  

Ey Muhammet! Yoksa sen onlardan ağır bir borç istiyorsun da altında mı kalıyorlar? 

Elbette ki hayır! Yoksa geleceği biliyorlar da kendileri mi geleceklerini tespit edip yazıyorlar? 

Gelecekte neler olduğunu onlar mı biliyorlar?   

Ey Muhammet! Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret. İnkârcılar Kur‟an‟ı okunurken 

dinledikleri zaman nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. “O delidir” diyorlardı. 

Aldırma okumana devam et! 

Zira Kur‟an âlemlere gönderilmiş bir öğütten başka bir şey değildir. Bütün bunlar Yüce 

Allah‟ın size bir öğüdü, bir hatırlatmasıdır. 

 

 4. Kıyame Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah Kur‟an‟ı Kerimde, Kıyame Suresinde meâlen 

şöyle buyuruyor: “Kıyamet gününe yemin olsun ki, ben insanları başıboş yaratmadım. 

İnsanoğlu zanneder mi ki biz insanı öldükten sonra tekrara diriltemeyiz? Hayır! Biz insanı 

parmak uçlarına kadar, parmağındaki izler dahil yeniden yaratmaya kadiriz. 

Günah işleme arzusuyla insan soruyor ki “Kıyamet ne zaman kopacak da biz 

dirileceğiz?” Gözlerin kamaştığı, ayın karardığı, Ay ve Güneş‟in bir araya toplandığı zaman 

insan diyecek ki “Eyvah! Artık nereye kaçıp da kurtulalım?” 

Hayır! O günde hiçbir yardımcınız olmayacaktır. Sizler o gün Rabbinizin huzurunda 

durdurulacaksınız ve size dünyada yaptıklarınızın hepsi tek tek haber verilecektir. İnsanoğlu o 

gün her ne kadar bahaneler uydursa da kendisinin hata ve günahlarını bilecektir.” 

Bunun sebebi; Sizler dünyayı seviyorsunuz, ahireti ise geriye bırakıyorsunuz.  

İşte o gün bazı yüzler vardır ki Rablarına bakarak sürur ve neşe içinde parlayacaklardır. 

Bazı yüzler de kararacak ve üzerlerindeki nedamet ve pişmanlığın verdiği ağırlık ile kemikleri 

kırılacak gibi olacaktır. 

Dünyada gaflet içerisinde yaşarken ansızın ölümle can boğaza geldiği zaman “Bu 

ölüme, bu ayrılığa bir çare yok mu?”diye çırpınacaksınız. Rabbinizin huzuruna sevkiyat 

başladığı zaman da ayaklarınız birbirine dolanacaktır.  

Ne yazık ki; işte bunlar dünyada Allah‟a ve Allah‟ın vadine inanmadılar. Namaz da 

kılmadılar. Allah‟ın nimetini inkâr ettiler, kudretini hafife aldılar ve dinini yalanladılar. Sonra 

da dönüp kurula kurula işlerini takip ettiler.  

İşte bunlara yazıklar olsun! 

Böyle olmaya çalışanlara da tekrar tekrar yazıklar olsun! 

İnsan zanneder mi ki başıboş kalacak? Elbette hayır! İnsan ebede namzettir. Ebet için 

yaratılmıştır. Biz onu bir damla sudan yarattık. Sonra ona en güzel şekil, en sevimli suret 

giydirdik. Gerçeği görsün diye göz verdik; hakkı işitsin diye kulak. Dinini öğrenip anlasın 

diye akıl verdik, kalp verdik. Gerçeği bulsun diye kitap verdik, yanlışa sapmasın diye 

peygamber gönderdik.  

Kâinatı yaratan, insanı yaratıp ondan erkek ve kadınlar çıkarıp çoğaltan Yüce Allah, 

öldükten sonra tekrar diriltemez mi? İnsanı yoktan, hiçten yaratan kudrete, onu öldürüp tekrar 

diriltmek hiç zor gelir mi?  



 

5. Mürselât Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Aziz, muhterem Cemaat-i Müslimin! Yüce Allah Kur‟an‟ı Kerimde Mürselat suresinde 

meâlen şöyle buyuruyor:  

Yeryüzünde vazifeli olarak gönderdiğimiz, rüzgâr gibi esip her tarafa yayılan, bulutları 

yeryüzüne dağıtan, tövbe edenlere müjde, inkâr edenlere tehdit olmak üzere peygamberlere 

vahy getiren meleklere ve hak ile batılı ayıranlara yemin ederim ki; 

Sizlere vad edilen kıyamet muhakkak vuku bulunacaktır. O gün geldiği zaman yıldızlar 

kararacak, gökler yarılacak, dağlar yerlerinden kopup çarpışarak un gibi dağılacaklardır. Biz 

ondan sonra ümmetleri hakkında şahitlik etmek üzere çağıracağız. 

Onlara denecek ki, sözünüze inanan ve sizlere güvenenler kimler, inkâr edip yalanlayan 

kimlerdir? Bu şahitlik hangi günde mi olacak? Hüküm günü olan Mahkeme-i Kübrada... 

Keşke o günü bir tasavvur edebilseniz! Tüm insanların, meleklerin ve cinlerin huzurunda 

yaptıklarınızın hesabını verirken bir düşünseydiniz! Keşke  anlayabilseydiniz!... 

Yazıklar olsun o günü inkar edenlere!... 

Sizden öncekileri biz helak etmedik mi? Nerede aba-ü ecdadınız? Nerede geçmişleriniz? 

Sizleri ve sizlerden sonrakileri de aynı akıbete düşer edeceğiz. 

Yazıklar olsun o günü inkar edip günahlara dalanlara!  

Biz sizi basit ve kokuşmuş bir damla sudan yaratmadık mı? Sonra o suyu üç karanlık 

içinde anne rahmetine yerleştirip kudretimizle orada en güzel surette şekil vermedik mi? En 

güzel bir şekilde takdirimizle suret giydirmedik mi? Biz ne güzel yaratıcı ne güzel takdir 

ediciyiz!... 

Bunu görüp yaşadığınız halde, öldükten sonra tekrar kudretimizle diriltip yeniden 

yaşatamayacağımızı zannedenlere yazıklar olsun! 

Yeryüzünde çeşitli bitkiler ve çeşitli hayvanları yaratıp, bir arada yaşattığımızı, 

hiçbirisini unutmadan rızıklandırdığımızı görmüyor musunuz? Yine yeryüzünde yüce dağlar 

ve o dağlardan fışkıran tatlı tertemiz ırmaklar, sular yaratıp çıkardığımızı ve istifadeniz için 

akıttığımızı gördükleri halde ahireti inkar edenlere yazıklar olsun!.. 

Madem görerek ve bilerek inkâra sapıyorsunuz! Biz de “Haydi girin o inkar ettiğiniz 

ateşe! Tadın o elim azabı” diyeceğiz. 

O Cehennemin azabını gördüğünüz zaman dilleriniz tutulacak, ayaklarınızın bağı 

çözülecektir. 

Eyvahlar olsun o günü inkâr edenlere! 

Mücrimler ve günahkârlar o günde ne yapacaklarını şaşıra dursunlar, takva sahibi 

müttakiler göklerin altında, pınarların başında ve canlıların istediği meyvelerin arasındadırlar.  

Onlara “Dünyadaki hayırlarınızın karşılığı olarak burada afiyetle yiyip için” denilir. 

İyilik yapan ve ihlâsla kullukta bulunanlara biz böyle mükâfat veririz.  

Yazıklar olsun o günü inkâr edip bu nimetlerden mahrum kalanlara! 

Ey mücrimler! Şu fani dünyada birazcık nasiplenin bakalım. Yazık ki sizin ahirette 

nasipleriniz olmayacaktır. Onlara “Allah‟ın vadine itimad edin denilince inanmaz, huzurunda 

namaz ve niyaz ile eğilin diyince kibirlerinden başlarını dikerler. 

Ey Habibim! Bırak onları! Ne halleri varsa görsünler. Sana ve Kur‟an‟a inanmazlarsa 

nasıl doğruyu bulacaklar?  

 

6. Amme Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah meâlen şöyle buyuruyor: 

İnsanlar neyi soruyorlar? Ahiretin gelemeyeceği, öldükten sonra bizim kudretimizle 

onları diriltemeyeceğimizi mi tartışıyorlar? 



Hayır! Onlar görecekler ve kesinlikle bilecekler… 

Onlar bizim kudretimizle yeryüzünü bir beşik, dağları bir direk olarak yarattığımızı 

görmüyorlar mı? Biz yeryüzü gemisini sema denizinde nasıl yüzdürüyor, gemi direği şeklinde 

dağlarla da onun dengesini nasıl koruduğumuzu bilmiyorlar mı?  

Sonra biz sizleri çift çift yarattık. Geceyi bir örtü yaptık, uykunuzu bir dinlenme vesilesi 

kıldık, gündüzünüzü de Allah‟ın fazlından rızkınızı aramanız için geçim vakti kıldık. 

Üzerinizde yedi sağlam gök bina ettik. Sonra orada sizi aydınlatıp, yiyeceklerinizi pişirmesi 

için güneş yerleştirdik. Sonra yeryüzünde hububat, bitkiler, ağaçlar ve güzel güzel bahçeler 

çıkarmak için bulutları yaratıp sicim gibi bol bol yağmurlar yağdırdık. Bu yağmurla kurumuş 

ölmüş yeryüzünü tekrar dirilttik.  

Kudretimizle tüm bunları yaptığımız gibi tespit ettiğimiz, vaadettiğimiz, Ahiret gününü 

de yaratacağız. Ve sizleri ey insanlar, tekrar diriltip huzurumuza çıkaracağız.  

Sura üfürüldüğü zaman huzurumuza bölük bölük gelirsiniz. İşte o zaman gökler 

açılacak, dağlar serap olacaktır. Cehennem günahkârları bekleyeceklerdir. Ki o Cehennemde 

kaynar sular ve irinler dışında ne bir serinlik ne de bir içecek bulamayacaklardır.  

Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummazlardı. Bizim ayetlerimizi de yalanlayıp 

durdular. Biz ise her şeyi yazıyoruz. O gün onlara diyeceğiz ki: “Tadınız bu Cehennem 

azabını. Bundan böyle siz azabınızın hafiflemesini istedikçe, biz ancak artıracağız!” 

İman ederek salih amel işleyen müttaki kullarıma gelince onlar tüm bu sıkıntılardan 

kurtulacaklar. Ayrıca amellerine mükâfat olmak üzere kendilerine Cennet bahçeleri ve bağları 

verilecek, Cennetin güzel hizmetçileri tarafından her türlü nimetlerle donatılacaklardı. Orada 

ne bir boş söz, ne de bir yalan söz işitmeyeceklerdi. İşte bütün bunlar, göklerin ve yerlerin ve 

ikisi arasındaki tüm âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah‟ın ehl-i imana fazl ve lütfunun eseridir. 

O yüce Allah‟ın katında kimse konuşamaz, O Rahmandır ve Rahimdir. Lütuf ve keremi 

sonsuzdur.  

O kıyamet gününde Cebrail ve tüm melekler Rabbinizin huzurunda saf saf 

duracaklardır. Rahman olan Allah‟ın izni olmadan huzurunda hiç kimse konuşmayacaklardı. 

İzin verilince de ancak doğruyu söyleyeceklerdir.  

İşte gerçekler ve gerçek gün budur. Dileyen Rabbine götürecek bir yolu tutar. Bir 

vesileyle Allah‟ın rızasını kazanmaya bakar.  

Ey insanlar! Sizi yakın gelecekteki bir azapla uyardık. O gün kişi eliyle ne yaptıysa onu 

bulacaktır. İnkârcılar ise bu durumu görünce “Keşke toprak olsaydık” diyeceklerdir. 

 

7. Naziat Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah Naziat Suresinde meâlen şöyle buyurur: 

Ruhları şiddetle olan azap meleklerine, ruhları kolayca alan rahmet meleklerine and 

olsun. Havada, karada, denizde yüce Allah‟ın emrini ifa için yarışan ve işleri yöneten 

meleklere and olsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır! 

O gün bir sarsıntıdır, kopar. Birçok sarsıntılar peş peşe gelir. Kalpler titrer, gözler 

tersine döner. 

Müşrikler diyorlar ki: “Biz öldükten sonra yeniden dirilip eski halimize mi 

döndürüleceğiz. Çürümüş kemikler tekrar nasıl diriltilecek. Şayet yeniden dirileceksek bizim 

için bu zararlı bir dönüş olacaktır.” 

Doğrusu onların tekrar dirilmeleri için bir tek sayha, bir tek an yeterlidir. İsrafil (as) sura 

üfleyince hepsi birden dirilip haşir meydanına dökülecektir.  

Ya Muhammed! Musa‟nın (as) haberi sana ulaşmadı mı? Rabbi O‟na Tuva vadisinde, 

Tur dağında şöyle vahyetmişti: “Firavuna git. Gerçekten o azmıştır. Ona de ki: Yücelmeye 

niyetin varsa Rabbine giden yolu göstereyim. Ta ki O‟na saygı duy ve ondan kork ki 

yücelesin.” 



Ama Firavun yalanladı. Baş kaldırdı. Geri dönüp adamlarını çağırdı ve onlara “Sizin 

Rabbiniz benim” dedi. Musa (as) ona en büyük mucizeyi gösterdiği halde bunda inat ve 

ısrarına devam etti. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabına uğrattı. Doğrusu bunda 

Allah‟tan korkan kimselere dersler vardır; ibretler vardır.  

Ey Mü‟minler! Sizi yaratmak mı zor yoksa gökleri yaratmak mı? Allah o gökleri bina 

edip yükseltti. Ona şekil verdi. Gecesini karanlık, gündüzünü aydınlık etti. Yeryüzünü 

düzeltti. Yerden suları çıkarttı ve vadilerde, dağlarda otlak yerleri meydana getirdi. Bütün 

bunları sizin ve hayvanlarınızın geçimleri için yaptı.  

Kıyamet kopup, mahkeme-i kübra açıldığı zaman insan ne uğrunda çalıştığını anlar. 

Sadece dünyaya önem verenler, boş yere çırpındıklarını o gün anlarlar. Cehennem herkesin 

görebileceği şekilde kurulur. İşte azıp da dünya hayatını tercih edenlerin uğrayacağı yer 

kesinlikle cehennemdir. 

Kim ki Rabbinin azametinden korkar, kendisini kötülükten alıkorsa onun varacağı yer 

de Cennettir.  

Ey Peygamber! Senden soruluyor ki: “Kıyamet ne zaman kopacak?” Sen onu nereden 

bileceksin? Onu ancak yaratan Allah bilir. Sen sadece iman edip kıyametten korkan kimseleri 

uyarabilirsin. 

Ne yazık ki onlar: Kıyameti gördükleri zaman dünyada bir akşam vakti veya kuşluk 

vakti kaldıklarını sanarlar...   

 

8. Abese Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah Abese Suresinde meâlen şöyle buyuruyor: 

Ey Yüce Peygamber! Yanınıza kör birisi geldi diye niçin yüzünü asıp çevirdin? Ne 

bilirsin belki de o öğüt alacaktı, bu nasihatin tesiriyle günahlarından arınacak ve temize 

çıkacaktı. Ama sen kendini nasihatten müstağni gören, nasihat istemeyen kimseyi karşına 

alıyorsun; onunla ilgileniyorsun. Allah‟tan korkarak sana gelen kimse ilgilenmeye, öğüt 

vermeye daha layıktır. Diğerinin temize çıkmak istememesi, öğüdünü kabul etmemesinden 

sana ne! 

Dikkat et! Bu Kur‟an, Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah katında bir öğüt, bir nasihattir. 

Dileyen bu nasihati kabul eder. Dileyen kabul etmez. O Kur‟an kutsal sahifeler üzerindedir. 

İyi kimseler ve saygıya layık elçiler tarafından yazılmıştır.  

Kahrolsun nasihati kabul etmeyip nefsinin istediği gibi hareket eden, şeytana dilediği 

gibi uyan o nankör insan! O kendi haline baksın. Allah onu neden yarattı? Bir düşünsün. Bir 

damla sudan. O hiçbir şeye layık ve malik değilken Allah ona şekil verdi, merhaleden 

merhaleye geçirdi. Sonra ona hayatı kolaylaştırdı. Yol gösterdi, mal verdi, şeref verdi, mevki 

verdi. Sonra onu öldürür, kabre koyar, sonra tekrar diriltir.  

Hâlbuki o insan, Allah‟ın kendisinden istediği bir kelimeyi “La İlahe İllallah” kelamını 

söylemekten imtina eder, çekinir. Bir buyruğunu yerine getirmemekte direnir.  

O insan yiyeceğine bir baksın! Biz gökyüzünden bolca su indirmekteyiz. Sonra 

yeryüzüne taneli ekinler, üzümler, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, meyve bahçeleri ve 

hayvanlar için de çayırları, otları bitirmekteyiz. Bunlar sizin ve hayvanlarınızın için birer 

geçim yoludur. Biz kudretimiz ve rahmetimizle bunları size vermezsek, siz ne yaparsınız? 

Dünyada Kur‟an‟ın öğüdüne kulak vermeyen bu insan kıyamet koptuğu zaman 

kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçacaktır. O gün herkesin 

kendisine yetecek derdi vardır. Kimsenin kimseye faydası dokunamaz. 

O gün Kur‟an‟ı okuyup öğüdünü dinleyen ve gereğini yapanlara gelince onların yüzleri 

gülecek, sevineceklerdir. 



Yine o gün nasihat dinlemeyen, Kur‟an‟a kulak asmayanların ise yüzleri kararır, 

kendilerini zulmet kaplar. İşte bunlar inkârcı olanlar ve Allah‟ın buyruğuna, Kur‟an‟ın 

öğüdüne kulak asmayanlardır. 

 

9. Kuvvirat Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Yüce Allah Küvvirat Suresinde meâlen şöyle buyuruyor: 

Güneşin dürülüp ışığın toplandığı, yıldızların düşerek söndüğü, dağların yerlerinden 

koparılıp yürütüldüğü, evcil hayvanların başıboş bırakıldığı ve yabani hayvanların bir araya 

toplandığı zaman haliniz nice olur?  

Denizlerin kaynadığı ve ruhlarınızın tekrar bedenlerinize iade edilerek kız çocuklarını 

hangi günahlarından dolayı öldürdüğünüz size sorulduğu zaman haliniz nice olur? 

Amel defteriniz açılarak dünyada yaptıklarınız birer birer size gösterildiği, göklerin 

yerlerinden oynatıldığı, Cehennem ateşlenerek üzerinize geldiği, Cennetin salih ve muttaki 

kullar için süslendiği zaman insanoğlu kendisi için neler hazırlandığını görecektir.  

Gündüzleri kaybolup, geceleri ortaya çıkan yıldızlara yemin olsun ki Cennet ve 

Cehennem gözünüzün önünde hazırdır; ancak siz gündüz yıldızları görmediğiniz gibi onu da 

görememektesiniz. 

Kararmaya başlayan geceye, ağarmaya başlayan gündüze yemin olsun ki uyur gibi 

ölecek, uyanır gibi dirileceksiniz. Aynı şekilde dünyanız da, bir gün gibi, akşama girer gibi 

kaybolacak, sabaha girer gibi yeniden yaratılacaktır.  

Bu Kur‟an arş-ı azamdan, ism-i azamdan ve her ismin mertebe-i azamından gelen, 

değerli, güçlü bir kitaptır. Onu size tebliğ eden elçi de sözü dinlenen şerfli ve değerli bir 

elçidir. Bu sözler onun tebliğ ettiği ayetlerdir.  

Siz de bilirsiniz ve çocuklarınız gibi tanırsınız ki, Kur‟an‟ı size tebliğ eden o yüce 

Peygamber asla ne söyleyeceğini bilemeyen bir mecnun değildir. O peygamber Cebrail‟ (as) 

görmüş ve Kur‟an‟ı Kerimi ondan öğrenerek size tebliğ etmiştir. Sizden daha akıllı, daha 

doğru sözlü ve sizin tereddütsüz güvendiğiniz o peygamber sizin görmediğiniz şeyler 

hakkında size söyledikleri şeyler yüzünden asla töhmet altında tutulamaz. 

Bu Kur‟an ki siz onu okuyorsunuz. Ona öyle hakikatler vardır ki, onlar ancak Rabbül-

âleminden, Kâinatın Halık-ı Zülcelaline sizlere bildirilen gerçeklerdir. O sözlerle hiçbir 

tenakuz, bir karışıklık veya bir eksiklik yoktur. Elbette bu Kur‟an Allah katından kovulmuş 

şeytanın sözü olamaz. 

Ey İnsanlar! Nereye gidiyorsunuz! Neyin peşinden koşuyorsunuz? İyiyi, güzeli ve 

gerçeği arıyorsanız, samimi iseniz şunu bilin ki; Bu Kur‟an ancak aranızda hak ve hakikati 

arayana, doğru yola girmek isteyenlere ve âlemlere bir öğüttür. 

Şunu da unutmayın: “Âlemlerin Rabbi olan Allah, bir şeyi istemedikçe siz onu 

dileyemezsiniz ve yapamazsınız…”  

 

10. Ġnfitar Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Yüce Allah Kur‟an‟ı Mübinde İnfitar suresinde meâlen şöyle buyurdu: 

Gökler yarıldığı ve yıldızlar dağılıp döküldüğü, denizlerin bu ısı ile kaynayıp buhar 

haline geldiği, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman insanoğlu ne yaptığını ve neyi yapamadığını 

çok iyi anlayacaktır.  

Ey İnsan! Seni yaratıp, sana şekil veren, azalarını yerli yerinde ve en güzel şekilde 

yaratan, akıl, kalp gibi duygularla teçhiz eden ve sana en güzel manada bir ruh cevheri veren, 

dilediği şekilde sizi ayrı ayrı yaratıp birbirine benzer kılmayarak hukukunuzu muhafaza eden, 

ihtiyacınız için verdiği sayısız nimetlerle sizi besleyip cömertliğini gösteren Rabbinize karşı 

seni aldatan nedir? 



Hayır! Siz dini hafife alıyorsunuz! Önemsemiyorsunuz! 

Halbuki yaptıklarınızı bilen ve yazan yazıcı melekler, “Kiramen Katibin” sizi 

gözetlemekte, yaptıklarınızı yazmakta ve bir nüshayı da hafızasına kaydetmektedir. Ta ki size 

yaptıklarınız hatırlatılsın. İtiraza mahal kalmasın. 

İyilik yapanlar şüphesiz nimetler içindedir. Allah‟ın buyruklarına karşı gelenler ve 

aldırmayanlar ise Ahiret günü Cehenneme girecek, yaptıklarının cezalarını çekeceklerdir. 

Cehennemin ne olduğunu, Ahiretin nasıl bir gün olduğunu siz nereden bileceksiniz. O 

gün hiç kimse kimseye bir fayda sağlayamaz. Herkes kendi derdi ile meşguldur. 

O gün iş, hüküm ve söz ancak Allah‟ındır.  

Bu gerçeği bilin ki ona göre hazırlanın...   

 

11. Mutaffifûn Suresinin Ġnsanlığa Mesajı: 

 

Yüce Allah ölçüyü ve tartıyı noksan yapanlar için mutaffifun suresinde meâlen şöyle 

buyurur: 

“İnsanlardan kendilerine aldıkları zaman ölçerek tam alan, ama verdiklerinde eksik 

tutup verenlerin vay haline! Bunlar ahirette tekrar dirilerek hesap vereceklerini bilmiyorlar 

mı? 

O gün insanlar Rablerinin huzurunda dururlar. Kıyamet gününü inkâr ederek Allah‟ın 

buyruklarına aykırı hareket eden tüccarlar “Siccin” de kayıtlıdır. O kitapta yazılmış olarak 

gelenlerin vay haline! 

Mütecaviz günahkârlardan başka kimse ahireti inkâr etmez. Bizim ayetlerimiz okununca 

onlar “öncekilerin masalları” derler. Hayır. Öyle değildir. Onların bunu demelerinin sebebi, 

“günahları kalplerini paslandırmış ve köreltmiş” olmalarındandır. İşte onlar ahirette yüce 

Allah‟ın nimetlerinden mahrum kalacaklardır. Sonra da cehenneme atılacaklar ve “işte inkâr 

edip durduğunuz burasıdır” denecektir. 

İyilik yapan ve iyilikte yarışan müminler ise, iyilerin yazıldığı “İlliyyûn” da 

kayıtlıdırlar. Mukarrep melekler onların tüm yaptıklarını o deftere yazarak muhafaza ederler. 

İyilik ve hayırlı hizmet peşinde koşanlar şüphesiz kıyamet günü hiçbir sıkıntı 

çekmeyeceklerdir. Nimetler içince ve yüce tahtlar üzerinde etrafı temaşa ederler. Siz onların 

yüzlerindeki parlaklıklarından tanırsınız. İçtikten sonra misk gibi güzel koku bırakan ağzı 

kapalı temiz içeceklerden de içerler.  

Saadet, mutluluk ve zenginlik isteyenler işte bu nimetler için yarışsınlar. Gerçek saadet 

budur, saadet-i ebediyedir. Gerçek mutluluk ve saadet yüce Allah‟ın lütfettiği gelip de asla 

gitmeyen ahirette ve cennetteki zenginlik ve saadettir.  

Dünyada inkâr edenler ve suç işleyenler, günah peşinde koşanlar, inanan ve iyilik 

peşinde koşanlara gülerlerdi. Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kırparak alay 

ederler ve onlarla eğlenirlerdi. Müminleri gördükleri zaman “ gerçekten bunlar sapıtmış ve 

yoldan çıkmışlardır” derlerdi. Müminlerin her yaptıklarını gözlerler, sanki onların vazifeleri 

müminleri gözlemek ve iyilikten, ibadetten ve doğruluktan vazgeçirmekmiş gibi bununla 

meşgul olurlardı. Hâlbuki onlar dünyaya bunun için gönderilmemişlerdi.  

İşte ahirette de müminler kafirlerin ve kendilerini yoldan çıkarmak için uğraşan kişilerin 

hallerine gülerler. Allah‟ın kendilerine lütfettiği yüce tahtlar üzerinde inkârcıların yaptıklarına 

karşılık nelerle karşılaştıklarını görür ve Allah‟a şükrederler. 

 

 

     

    

                       


