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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

 

HĠDAYET 
 

Genel Olarak: 

Hidayet kelimesi Arapça H-D-Y kökünden masdar olup terim olarak dalaletten, Ģirk 

ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak, anlamına gelmektedir. Ġnsanın hak ve hakikat 

yoluna, yani, heva ve hevesin sevk ettiği yola değil, Hüda‟nın yoluna gitmesine hidayet 

denilmektedir. Bundan dolayı lügatte Hidayet, “Allah yoluna girmek” olarak tarif edilmiĢtir. 

Allah‟ın insanlara gösterdiği hak ve hidayet yoluna giren kimseye de “hudabin, hudaperest ve 

hakendiĢ” yani, hak ve hakikati görerek Allah‟ı tanıyan, Allah‟ı severek O‟na gönülden ibadet 

eden, hak ve hakikate taraftar olup haksızlık yapmaktan korkup titreyen kiĢi denilmiĢtir.
1
 

Ġnsanı hak yoldan ayıran, aklının kendi görüĢünü beğenerek hevasına göre hareket etmesi, 

nefsinin heveslerine aldanarak hoĢlanacağı Ģekilde davranması sonucudur.  

KiĢinin bâtıl yolu bırakıp, hak ve hakikat yolu olan hidayete yönelmesi ancak 

Cenab-ı Hakk‟ın dilemesi ve yardımı ile olur. Çünkü hak ve hakikat yolu Allah‟ın 

peygamberleri vasıtası ile insanlara gösterdiği yoldur. Allah peygamberleri aracılığı ile 

insanlara kitaplar göndererek razı olduğu, adalet ve hak yolunu göstermemiĢ olsaydı, insanlık 

kendi aklının hevası ve nefsinin hoĢuna giden hevesinin peĢinden gider, hak ve hakikati asla 

bulamazdı. 21. Asırda hak dinden nasibini almamıĢ, fen ve felsefenin tekâmülü ile 

medeniyetin fantezileri içinde ĢımarmıĢ insanlığın ne derece haksızlık ve zulme sebep olduğu, 

hak ve hakikatten ne derece uzaklaĢtığı, dolayısıyla insanlığı ne derece felakete attığı 

görülmektedir.   

Yüce Allah Kur‟an-ı Keriminde peygamberine Ģöyle demesini emreder. “Resulüm 

insanlara de ki: Ey insanlar, size Rabbiniz tarafından hak ve hakikati anlatan bir kitap geldi. 

Bundan sonra kim ona uyar da hidayet üzere olursa, kendi lehine hareket etmiĢ ve kurtulmuĢ 

olur. Kim de onun dıĢında heva ve hevesine göre hareket ederse o da doğru yoldan, hak ve 

hakikat, kurtuluĢ ve hidayet yolundan ayrılmıĢ olur. Ben de o kitaba uymakta sizinle aynı 

konumdayım, üzerinizde vekiliniz değilim. Ey Resulüm, onlar uymazlarsa sen, sana 

vahyolunan kitaba tabi ol, Allah hakkınızda hükmünü vereceği zamana kadar sabret. O Allah 

hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
2
 Yüce Allah bu ayette Kur‟ana uymayı hidayet, onun 

dıĢında hareket etmeyi de dalalet olarak vasıflandırmaktadır. Bir baĢka ayetinde ise “Allah 

kimi saptırırsa, artık onu doğru yola sevk edecek, hiç bir kimse bulunmaz” buyurur.
3
 

 

A. KUR’ANDA HĠDAYET KAVRAMI:  

1.  Hidayet Yolunu Gösteren Allah’tır: 

Ġnsanı hidayete götüren doğru yolu bize gösterenin Allah olduğunu beyan eden 

Kur‟an-ı Kerim “Hidayet yolunu gösteren yardımcı olarak sana Rabbin yeter”
4
 buyurur. 

Hidayet aynen rızık ve Ģifa gibi Allah‟tandır. Nasıl ki, rızk sebepler ve Ģifa da ilaçlar vasıtası 

ile Allahtan olduğu gibi, hidayet de peygamberler, kutsal kitaplar ve âlimler aracılığı ile 

Allah‟tandır. Bir kutsi hadiste yüce Allah “Ey kullarım! Benim hidayete ulaĢtırdıklarımdan 

baĢka hepiniz yanlıĢ yoldasınız. O halde benden hidayet isteyiniz ki sizi hidayete erdireyim”
5
 

                                                 
1
 Sözler, (Yeni Asya NeĢriyat – 2004 - Ġstanbul) s. 32 

2
 Yunus, 10:108–109  

3
 Ra‟d, 13:33  

4
 Furkan, 25:31 

5
 Müslim, Birr, 55 
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buyurarak hem hidayetin Allah‟tan olduğunu, hem de hidayetin ancak kulun isteği ile Allah 

tarafından ihsan edileceği belirtilmektedir. 

Kul hidayeti talep etmedikçe, rızık ve Ģifa gibi hidayeti de Allah vermeyeceği gibi, 

Allah dilemedikçe de bir kimsenin, Peygamber'in istemesiyle dahi hidayete kavuĢamayacağı 

ayetlerde Ģöyle ifade edilir: “Ey Resulüm Ģüphesiz sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat 

Allah, dilediğini hidâyete erdirir. O, hidayete erecekleri çok iyi bilir”
6
 “Onları hidâyete 

erdirmek sana düĢmez, ama Allah dilediğini hidâyete erdirir.”
7
 

Buhârî ve Müslim'in naklettiği bir hadise göre, yukarıdaki ilk ayet Allah Resûlünün 

amcası Ebû Talib, Rasûlullah (s.a.s)'i korur, ona yardım ederdi. Hz. Peygamber (sav) de onu 

tabiî bir sevgi ile severdi. Vefatına yakın, yanına gelerek Ģöyle demiĢti: "Ey amca, Allah 

katında kendisiyle senin lehinde Ģahadette bulunabileceğim bir kelimeyi; „Allah'tan baĢka ilâh 

yoktur‟ kelimesini söyle" Ancak, Ebû Talib, bu kelimeleri söyleyemedi.
8
 Vefatından sonra, 

Hz. Peygamber'in, onun hakkında istiğfarda bulunması üzerine hidayete ermeyenler için 

yapılacak duanın geri çevrileceği Ģu âyetle bildirilmiĢtir: “Ne Peygamberin ne de 

Mü'minlerin, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, yakın hısımları da olsa, müĢrikler 

için af dilemeleri asla doğru olmaz.”
9
  

Allah‟ın hidayet nasip etmemesinin de makul sebepleri vardır. Bunların baĢında 

kulun hidayeti istememesi ve talep etmemesinin ifadesi olan niyeti, davranıĢları ve ahlakıdır. 

Bunların baĢında ise küfürde, isyanda ve yalancılıkta ısrar etmesidir. Allah insanları hak ve 

hidayet olan doğru yola, dünya ve ahiret saadetine davet etmek ve bunun yollarını göstermek 

için kitabını ve peygamberini göndermiĢtir. Ġnsanlar bu büyük nimete koĢması gerekirken inat 

ve isyan ile karĢı çıkar, Allah hakkında yalan yanlıĢ bilgilerde ısrar eder, gerçeği kabul etmez, 

inananları da iĢkence ve zulümler ile vazgeçirmeye çalıĢırsa, Allah o kimseleri hidayet 

nimetinden mahrum bırakmakla cezalandırır.
10

  Yalancılıkta, zulüm ve haksızlıkta aĢırıya 

giderek bu kötü sıfatları ve yanlıĢ yolu meslek haline getirenleri de Allah hidayet nimetinden 

mahrum bırakmakla cezalandıracağını pek çok ayetlerinde ifade etmiĢlerdir.
11

 Böyle olmakla 

beraber yüce Allah yanlıĢını görerek tövbe eden ve vazgeçenleri lütfu ile affedeceğini de pek 

çok ayetlerinde açıklayarak yine bir açık kapı bırakmıĢtır.   

 Aynı Ģey Kur‟anın gösterdiği hidayet yolunu gizleyip açıklamayan ve yanlıĢ 

yorumlayanlar için de geçerlidir. Onlar hem uyarılmakta hem açık kapıdan yararlanmaya 

davet edilmektedir: “Ġnsanları hak ve hidayete yöneltmek için indirdiğimiz delilleri ve hidayet 

yolunu, biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere Allah lânet eder. Hem de 

bütün lânet edebilenler lânet ederler. Ancak tövbe edip kendilerini düzelten ve Allah'ın 

indirdiğini doğru Ģekilde açıklayanlar müstesna. ĠĢte onların tövbelerini kabul ederim. Ben, 

tövbeleri çokça kabul eder ve çok merhamet ederim.”
12

 Öyle ise bir kimse hidayeti yüce 

Allah'tan istemeli ve bu hali ömür boyu korumak için, salih ameller iĢlemelidir. Allahu Teâlâ, 

irade-i cüz'iyesini hak yola dönmek için kullanan ve iyi hal gösteren kimselere aydınlık yolu 

el bette gösterir. Bunu da “Uğrumuzda mücahede eden ve hak yolu arayanlara biz yolarımızı 

gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik peĢinde koĢan muhsinlerle beraberdir”
13

 ayetinden 

anlıyoruz.  

2.  Hidayetin Zıttı Dalalettir: 

Dalalet, yolunu ĢaĢırma, kaybolma, yoldan çıkma, sapkınlık ve batıla yönelme 

anlamlarına geldiği gibi; ayrıca, helâk olmak, yanlıĢa yönelmek ve unutulmak manalarına 

                                                 
6
 Kasas, 28:56 

7
 Bakara, 2:272 

8
 Ġbn-i Kesir, Tefsir, (1988-Beyrut) 3:406  

9
 Tövbe, 9:113 

10
 Zümer, 39:1–3 

11
 Mü‟min, 40:28; Âhkâf, 46:10; Saf, 61:5–7; Cuma, 62:5; Münafıkun, 63:6 

12
 Bakara, 2:159–160 

13
 Ankebut, 29:69 
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gelmektedir. Nitekim “dâll” ve “dalâl” kelimeleri Kur‟an-ı Kerimde hem peygamberler hem 

de kâfirler için kullanılmıĢtır.
14

 Dilimizde dalâlete sapmak ve sapıklık denir. Dalâl, bazen 

gafletten ve ĢaĢkınlıktan doğar, bazen de küfür, inat, haset ve zulümden doğmaktadır. 

Dâll kelimesinin çoğulu “dâllîn” kelimesidir. Bu dinde doğru yoldan, istikamet olan 

“Sırat-ı Müstakimden” ayrılma anlamında olduğu için Kur‟an-ı Kerimde ilk sure olan “Fatiha 

Suresinde” “Allah‟ım! Bize sırat-ı müstakimde, kendilerine nimetler verdiğin peygamberler, 

sıdıklar, Ģehitler ve salihlerin takip ettiği yolda istikamet ver, kendilerine öfke duyduğun, 

dalalete attığın kullarının yoluna değil”
15

 Ģeklinde dua etmemizi emrederek hem hidayet 

yolunun istikametli yol olduğunu beyan etmiĢ, hem zıddının dalalet yolu olduğunu ifade 

etmiĢtir. Önemine binaen de ibadetlerin baĢı olan namazın her rekâtında okumamızı 

peygamberi aracılığı ile emretmiĢtir. Böylece her gün en az kırk defa bu duayı okumamız ve 

gereğini yapmamız istenmiĢtir. 

Kur‟an-ı Kerimde “küfrü imana tercih etmek”
16

 dalalet sayıldığı gibi, “Allah‟ı 

bildiği halde Ģirk koĢmak”
17

 “Allah‟ın ve Resulünün hükmüne karĢı çıkmak”
18

 da dalalet ve 

hak yoldan ayrılmak olarak ifade edilmektedir.
19

  

Peygamber (s.a.s.)'in hadislerinde de hak ve hidayet yolu olan Kur‟an ve Sünnet 

yolundan ayrılmanın “dalâlet” olarak ifadesini bulmaktadır. Nitekim peygamberimiz (sav) bir 

hadisi-i Ģeriflerinde “Sonradan uydurulan ve sünnetin yerini almaya çalıĢan Ģeylerden 

sakınınız. Çünkü sonradan uydurulan her adet bid‟attır ve her bid'at dalâlettir”
20

 buyurarak bu 

gerçeği bize haber vermiĢtir.  

 

3.  Hidayet Ġmanın Kendisidir: 

Hidayet imanın kendisidir. Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Hidâyet büyük bir nimettir, 

vicdanî bir lezzettir ve ruhun cennetidir.”
21

 Ġman, Saadettin-i Taftazaniye göre “Cenâb-ı 

Hakk‟ın istediği kulunun, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilkâ ettiği nurdur.”
22

 Bu nur 

vicdanı ıĢıklandırdığı gibi, insanın tüm kâinat ile bir ünsiyet peyda etmesine, kalbinde büyük 

bir kuvve-i maneviyenin husule gelmesine sebeptir. Ġman ile kâinatın yaratıcısına dayanan ve 

güvenen bir insan o kuvvet ile her musibete, her hâdiseye karĢı mukavemet edebilir. Bu 

imanın verdiği geniĢlik ile geçmiĢ ve gelecek zamanlarla alakadar olmaya baĢlar. Yine iman 

nuru ile saadet-i ebediyeden bir parıltı vicdanını ve kalbini aydınlatır. Böylece insan o iman 

ile vicdanındaki bütün emel ve istidatlarının tohumları neĢv-ü nemaya baĢlar ve ebed 

memleketine doğru harekete geçer.
23

 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Fatiha suresinde Ġstikamet üzere hidayeti talep etmeyi 

istemesinden sonra ikinci sure olan Bakara Suresine müminlerin vasıflarını anlatmakla baĢlar. 

Hidayetin sebepleri ve vesileleri olan imanın Ģartlarını sayar. Bunlar “Allah‟tan korkanlar için 

hidayet rehberi olan ve kendisinde Allah‟ın kelamı olduğunda Ģüphe bulunmayan Kur‟ana 

                                                 
14

 Bakınız Yusuf‟un kardeĢleri Yakup (as) için “Babamız açık bir yanlıĢlık içindedir” (Yusuf, 12:8) derken 

elbette sapıklık anlamında değil, „yanlıĢ kanata varmak, hata içinde olmak‟ anlamında kullanılmıĢtır. Duha 

Suresinde de Peygamberimize (sav) hitaben “Seni yolunu ĢaĢırmıĢ bulup da hidayete, doğru yola ulaĢtırmadık 

mı?” (Duha, 93:7) buyururken de peygamberimizin çocukluk yaĢında Mekke dıĢına çıkarak yolunu ĢaĢırıp 

bulamamsını hatırlatmaktadır. Buradaki “Dall” kelimesi elbette yolunu kaybetme anlamındadır.  
15

 Fatiha, 1:6–7 Burada nimet verilenlerin yolu olarak gösterilen “Sırat-ı Müstakim” Nisa Suresi 69. ayette 

“Allah‟ın kendilerine nimet verdiği kimseler nebiler, sıdıklar, Ģehitler ve salihler olduğu” açıklanmıĢtır. Biz 

Bediüzzaman‟ın izah ettiğine binaen anlamını beraberce vermiĢ olduk. (ĠĢaratü‟l-Ġ‟caz, 30–31)  
16

 Bakara, 2:108  
17

 Nisa, 4:116 
18

 Ahzab, 33:36 
19

 Bu hususta ayrıca En‟am Suresi, 74, Âl-i Ġmran, 164, Nisa Suresi, 60, 113 ayetlerine de bakılmalıdır.  
20

 Ebu Davut, Sünnet, 5 
21

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, (Yeni Asya NeĢriyat, 2001-Ġst) s.62  
22

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 46 
23

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 46 
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inanmak, o imanın gereği olarak namaz kılmak, zekât vermektir. Bunları da dünyevi bir çıkar 

için değil, sadece ahirete kesinlikle inanmanın sonucu olarak yapmaktır. ĠĢte Rablerinden 

hidayet üzere bulunanlar bunlardır. Gerçek kurtuluĢa ulaĢanlar da bunlar olacaktır”
24

 buyurur. 

Bu ayetlerle anlatılmak istenen hidayetin insanı kurtuluĢuna sebep olmasıdır. Bediüzzaman bu 

ayetleri açıklarken “Hidayette saadet-i dâreyn vardır. Hidayetin neticesi hidayetin kendisidir. 

Çünkü hidayet büyük bir nimettir ve vicdanî bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet, 

ruhun cehennemidir; öyle de hidayet ahiretin felah ve saadetini temin eder”
25

  demektedir.   

Hidayet Allah‟tandır. Ancak kiĢi cüz‟i iradesi ile hidayeti Allah‟tan istemelidir. 

Nasıl ki rızık Allah‟tandır, ancak kul cüz‟i iradesi ile rızkı talep etmelidir ki rızka 

kavuĢabilsin. Peygamberlerin hidayetteki rolü da sadece tebliğden ibarettir. Nitekim 

peygamberimiz (sav) bu sırra iĢareten “Ben sadece tebliğ ediciyim, hidayet ve iman 

Allah‟tandır. Ben sadece taksim ediciyim, rızık veren Allah‟tır”
26

 buyurmuĢlardır. Yine bir 

hadislerinde “Ben halkı Allah yoluna davet eden ve Allah‟ın emirlerini insanlara ulaĢtıran 

olarak gönderildim. Hidayet konusunda elimden bir Ģey gelmez. ġeytan da Allah‟ın yasak 

kıldığı Ģeyleri süslü olarak gösterici olarak yaratılmıĢtır, dalalet hususunda elinden bir Ģey 

gelmez”
27

 buyurdular.   

Peygamberimiz (sav) Medine‟de okuduğu bir hutbesinde de Ģöyle buyurmuĢlardır: 

“Ey Ġnsanlar! Sözlerin en doğrusu Allah‟ın kitabı, en sağlam tutunacak kulp ise Kelime-i 

Ģahadettir. En hayırlı millet Ġbrahim‟in (as) milletidir. Yolların en hayırlısı Muhammed‟in 

(sav) yoludur. Sözlerin en değerlisi Allah‟ı zikretmektir. Kıssaların en güzeli Kur‟andır. 

Amellerin en hayırlısı farz amellerdir. ĠĢlerin en Ģerli olanı da farz ve sünnetlerin yerine 

konulan sonradan uydurma adetler olan bid‟alardır. Davetlerin en güzeli peygamberin 

irĢadıdır. Ölümlerin en Ģereflisi Ģehit olarak ölmektir. Körlüğün en kötü olanı da hidayetten 

sonra dalalete sülûk etmektir. Ġlmin en iyisi faydalanılan ilimdir”
28

 buyurmuĢlardır. 

Bu hadislerden de anladığımız hidayetin iman ile eĢdeğer olması ve bu hususta 

insanın irade-i cüz‟iyesinin önemli bir rolünün bulunmasıdır. Hidayet Allah‟tandır ancak 

Allah‟ın bu hidayeti vermesi ve imanı nasip etmesi için insanın istemesi adi bir Ģart olmakta. 

Bu Ģart bulunmazsa o iman ve hidayet Allah tarafından verilmemektedir. Nasıl ki Ģifa için 

ilaç, rızık için çalıĢma adi birer Ģarttır, Ģifayı ve rızkı veren Allah‟tır.     

   

4.  Hidayet, Her ġeyde YaratılıĢ Amacını GerçekleĢtirmesi Ġle Tahakkuk Eder: 

Yüce Allah Fatiha suresinde insanın yaratılıĢ amacı ve vazifesinin Allah‟ın birliğine 

iman etmek ve bu imanın gereğini yapmak olarak ortaya koyar. Ġmanın gereğini ise 

“Âlemlerin Rabbine hamdetmek, O‟nun Rahman ve Rahim olduğunu bilerek rahmetini 

istemek ve Ģefkatine sığınmak, din gününün tek sahibi olduğunu bilerek yalnız O‟na ibadet 

etmek ve yalnız O‟ndan yardım istemek” olduğunu ders verir.
29

 Sonra nasıl ibadet etmek 

gerektiğini ve ne Ģekilde yardım istemek gerektiğini de devam eden ayetlerde öğretir.  

Allah‟tan istenecek yardımın en önemlisi ve en büyüğü “Sırat-ı müstakimde 

hidayet” talebidir.
30

 Burada hidayetin isteyene göre anlamı da farklılık arz eder. Mü‟minin 

hidayet istemesi, imanda sebat ve devam anlamına gelir, zenginin istemesi ziyade anlamını, 

fakirin istemesi îtâ manasını, zayıfın istemesi yardım talebini ifade etmektedir.
31

 “Allah her 

Ģeyi yaratmıĢ ve hidayet etmiĢtir”
32

 ayet-i kerimesinin ifadesine göre düĢünülünce her Ģeyin 

                                                 
24

 Bakara, 2:1–5  
25

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 62 
26

 C. Suyuti, Câmiü‟s-Sağir, (Yeni Asya NeĢriyat, 1996-Ġstanbul) 2:64 
27

 Camiü‟s Sağir, 2:196 
28

 Camiü‟s-Sağir, 1:435 
29

 Fatiha, 1:1–5 
30

 Fatiha, 1:6 
31

 ĠĢârâtü‟l-Ġ‟câz, 28 
32

 Tâhâ, 20:50 
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yaratılıĢ amacına uygun tekâmülü, meyve vermesi ve amacını gerçekleĢtirmesi onun hidayeti 

anlamına gelmektedir. Bundan dolayı Bediüzzaman “En büyük hidayet, hicâbın kaldırılması 

ile hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir” der.
33

 

 

5.  Hidayet Ġstikamet Üzere Olmaktır: 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Emr olunduğunuz gibi dosdoğru olun!”
34

 emreder. 

Peygamberimiz (sav) bu emrin Ģiddetinden dolayı “Hud Suresi beni ihtiyarlattı” buyurdular.
35

 

Allah‟ın koruması altında bulunan peygamberimizi ihtiyarlatan ve saçlarının ağarmasına 

sebep olan kendi istikametinden endiĢe etmek değil, ümmetinin istikamet üzere gitmesi 

endiĢesi idi. Çünkü ayetin devamında “Ġman ve tövbe ile Allah yoluna girenlerin dosdoğru 

olmaları ve aĢırılıklardan kaçınmaları”
36

 açıkça ifade edilmekte idi. Her aĢırılığın zulüm ve 

haksızlıkla sonuçlanacağı gerçeğini de nazara veren yüce Allah devam eden ayette ise 

“Zalimlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; aksi takdirde cehennemin dehĢetli azabına 

uğrarsınız”
37

 buyurarak aĢırılığın zulümle, zulmün ise cehennem azabı ile sonuçlanacağı uyarı 

ve tehdidinde bulunur.  

AĢırılık Kur‟an-ı Kerimde “Fısk” olarak ifadesini bulur.
38

 Bu da istikametli olan orta 

yolu, normali bırakarak “ifrat ve tefrite” yönelmenin sonucudur. Bediüzzaman hazretleri 

dalaletin sebebini izah ederken bu sebeplerin haktan ayrılmak, haddini aĢmak, kuvve-i akliye, 

kuvve-i Ģeheviye ve kuvve-i gadabiye dediğimiz insanın temel kuvvelerinin ifrat ve 

tefritinden kaynaklandığını izah eder. Çükü ifrat ve tefrit, Allah‟ın kâinata ve insan nefsine 

koyduğu sınırları aĢmaktır. Toplumu idare eden, nizam ve intizam altına alan kuralları 

çiğnemek yine insandaki öfke ve Ģehvet duygularının haddi aĢması ve masumların zulme 

uğraması iledir. Aklın istikametini kaybederek inançta ve fikirde aĢırılık ve safsataya girmesi 

ile de hem yeryüzünde fesat baĢlar, hem de ebedi hayatın mahvolmasına sebep olur.
39

 

Bütün bunlardan anlıyoruz ki Fatiha Suresinde Allah‟tan isteyeceğimiz hidayet 

“Sırat-ı Müstakim” ile ifadesini bulan aĢırılıklardan uzak doğru yoldur. “Hikmet” olarak da 

Kur‟anda ifadesini bulan ve Allah‟ın yaratılıĢ amacını ve bunun hayırlı sonuçlarını ifade eden 

istikamet tüm hayırların baĢıdır. Bunun için Kur‟an “Kime hikmet verilmiĢ ise ona pek çok 

hayır verilmiĢtir”
40

 der.  

Hikmet aklın istikameti ve hidayetidir. Akıl istikametini koruyarak nefsine ve 

kâinata hikmet nazarı ile bakarsa her Ģeyde tevhit hakikatini görür ve imanı daima inkiĢaf 

eder. Ġfratında inkâra, tefritinde ise teĢbihe yönelerek aklın ifsadına sebep olur. Hak din olan 

Ġslamiyet‟te de hikmetten uzaklaĢarak inançta ifrata, aĢırılığa yönelirse Cebriye mezhebinin 

düĢtüğü dalalete ve hataya düĢerek insanı iradeden mahrum bırakır, iradenin inkârına sebep 

olur. Tefrite yönelir ise o zaman da Mutezile mezhebinin düĢtüğü dalalete ve hataya düĢerek 

tesiri bütün bütün insana verir ve Allah‟ın Ġrade sıfatını inkâra yönelir. Ġstikameti muhafaza 

eden Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat mezhebi ise doğru yolu tutarak insan fiilinin baĢlangıcını 

insanın cüzî iradesine ve isteğine, sonucunu ise Allah‟ın küllî irade ve kudretine vererek 

doğruyu bulur.
41

  

Aynen akılda olduğu gibi, “Ġffet” kuvve-i Ģeheviyenin istikameti, “Ģecaat” da kuvve-

i akliyenin istikametidir. Hikmet, iffet ve Ģecaatin bir arada beraber bulunması ise adl ve 

adalet olup, istikametin ve hidayetin sonucudur. “Sırat-ı Müstakîm”den maksut ve murat bu 

                                                 
33

 ĠĢârâtü‟l-Ġ‟câz, (Yeni Asya NeĢriyat, 2001-Ġstanbul) s. 28 
34

 Hud, 11:112 
35

 Ġbn-i Kesir, Tefsir, 2:451 Tirmizi, Tefsir-i Sure, 56:6 
36

 Hud, 11:112 
37

 Hud, 11:113 
38

 Bakara, 2:26–27  
39

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 215–216 Bediüzzaman Bakara Suresi 27. ayeti izah ederken bütün bu hususları nazara verir.  
40

 Bakara, 2:269 
41

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 29–30 
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üç mertebedir.
42

  Bunun için yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde istikamet üzere olan ve 

aĢırılıklardan kendini koruyabilenler hakkında da Ģu müjdeli ifadelere yer verir: “Rabbimiz 

Allah‟tır dedikten sonra doğru yolda, istikamet üzere sebat edenlere melekler yardımcı olurlar 

ve onlara „Korkmayın, üzülmeyin size va‟d olunan cennet ile sevinin. Dünyada da ahirette de 

biz sizin dostunuz ve yardımcınızız. O cennette canınızın çektiği her Ģey vardır ve bu çok 

bağıĢlayıcı ve merhametli olan Allah‟ın size ziyafeti, ihsanı ve ikramıdır‟ derler.”
43

  

Müminlerin inancına ve hayatına istikamet veren ve hidayet üzere olmalarını 

sağlayan “Âlemlere rahmet olarak gönderilmiĢ”
44

 bulunan peygamberin sünnetidir. 

Peygamberin sünneti ölçü olmadığı takdirde Kur‟an doğru olarak anlaĢılamadığı için 

doğrudan hidayet ve istikamet vesilesi olmamaktadır. Nitekim Müslümanlar arasında çıkan ve 

yeryüzünde fesada ve ifsada sebep olan inançta, ibadet ve ahlakta sapmalar Kur‟an 

kaynaklıdır, ama Sünnet kaynaklı değildir. Yani Kur‟an ayetlerinin sünnet ölçüsü ile 

yorumlanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu da Kur‟anın bir imtihan olarak gönderilmesi 

hikmetinden kaynaklanmaktadır. Peygamber rahmettir, ama Kur‟an bir imtihandır. 

Peygambere uyan kesinlikle dalalete gitmez, çünkü o Allah‟ın koruması altında yaĢayan 

Kur‟andır, ama Kur‟an imtihan için gönderildiğinden okuduğu halde yanlıĢ yorumlayanları ve 

peygamberin sünnetine göre anlamayanları dalalete atar. Mekke müĢriklerinin dalaletinin en 

mühim sebebi Kur‟an ayetlerine itirazları değil, peygamberin Ģahsına olan itirazları idi. Onlar 

Kur‟ana değil, onu istedikleri gibi yorumluyorlardı, itirazları peygambere itaatten 

kaynaklanıyordu. Nitekim Yüce Allah “Allah sivrisinekle veya ondan daha küçüğü ile misal 

vermekten çekinmez. Ġman edenler onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler. 

MüĢrikler ise „Allah bununla ne demek istedi‟ derler. Allah bu misalle pek çoklarını dalalete 

atar, birçoğunu da doğru yola iletir. Allah‟ın dalalete attıkları ise ancak fasıklardır”
45

 

buyurarak Kur‟anın inkârcılar için bir imtihan olduğunu ifade etmiĢtir. Ġnananlar için bir 

imtihan olduğunu da “Kur‟an ayetlerinin bir kısmı muhkem, bir kısmı ise müteĢabihtir. 

Kalplerinde hastalık bulunanlar müteĢabih olan ayetleri yanlıĢ tevil ederek fitne ateĢi yakarlar. 

Gerçekten inanan ve ilimde rüsuh kazanmıĢ olanlar ise „Biz bu ayetlerin Allah katından 

geldiğine Ģüphesiz inandık‟ diyerek iĢin gerçeğini ortaya çıkarırlar. Bunları ancak akıl 

sahipleri doğru olarak anlar”
46

 ayeti ile ifade etmiĢtir.   

Peygamberimiz (sav) bu hakikatleri ümmetine haber vermiĢ ve ümmetin istikameti 

için sünnetinden ayrılmamaları tavsiyesinde bulunmuĢtur.
47

 Hatta “Ümmetin fesadı 

zamanında sünnete sarılanın yüz Ģehit sevabı kazanacağı” müjdesini vermiĢtir.
48

 Çünkü 

peygamberimizin (sav) bütün akval, ahval ve ef‟alinde istikamet kat‟i bir surette 

görülmektedir.
49

 Yüce Allah da inananlara peygambere uymaları çağrısını pek çok ayetinde 

yinelemiĢtir.
50

 Hatta “Peygambere itaatin Allah‟a itaat olduğunu”
51

 açıkça beyan etmiĢtir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Her iĢin bir gayret dönemi vardır. Her gayret döneminden 

sonra bir gevĢeme dönemi baĢlar. Kim gevĢeme döneminde benim sünnetime uyar, sünnetimi 

                                                 
42

 ĠĢaratü‟l-Ġ‟câz, 30 
43

 Fussilet, 41:30–32  
44

 Enbiya, 21:107 
45

 Bakara, 2:26 
46

 Âl-i Ġmran, 3:7 
47

 Peygamberimiz (sav) “Size iki Ģey bırakıyorum. Onlara uyarsanız kurtulursunuz. Biri Allah‟ın kitabı diğeri 

Âl-i Beytim” buyurmuĢtur. (Müslim, 4:1874 ; Müsned-i Ahmet, 3: 14, 17, 26, 59 ; Tirmizi, 5:663) Bediüzzaman 

“Âl-i Beytten vazife-i risaletçe muradı Sünnet-i Seniyesidir” diye hadis-i Ģerifi izah eder. (Lem‟alar, (2005) s.44)  
48

 Müsned-i Firdevs, 4:198; Feyzü‟l-Kadir, 9:171 
49

 Lem‟alar, (Yeni Asya NeĢriyat–2005-Ġstanbul) s. 192 
50

 Âl-i Ġmran, 3:31; Ahzab, 33: 21; Nisa, 4:69; Fetih, 48:17; Maide, 5:92  
51

 Nisa, 4:80 
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ölçü alırsa o hidayete ermiĢtir. Kim de sünnetimi ölçü almadan hevasına göre hareket ederse o 

da helak olmuĢtur”
52

 buyurmuĢlardır.  

Bir toplum hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düĢebilir mi? Elbette düĢebilir. 

Çünkü her insan son nefesine kadar imtihana tabidir. Ġhlâslı olanın her an ihlâsı kaybetme, 

hidayette olanın da dalaletle düĢme, inkârcının iman etme, fasıkın ise tövbe etme imkânı 

vardır.  Nitekim peygamberimiz (sav) “Bir topluluk hakkı bâtıl, bâtılı hak gösteren bir 

çekiĢmeye girerse dalalete düĢer”
53

 buyurur. Yine bunun tersi, “Musibete sabreden, nimete 

Ģükreden, zulme uğradığında bağıĢlamasını bilen, haksızlık yaptığında af dileyen kimselerin 

de emniyete kavuĢturularak hidayete erdirileceğini”
54

 de peygamberimiz (sav) haber 

vermiĢtir. Böylece dalaletin de hidayetin de ancak hak etmekle kazanılacağı anlaĢılmaktadır.  

Süfyan bin Abdullah (ra) bir gün peygamberimize (sav) gelerek “Bana öyle bir Ģey 

söyle ki, onu yaptığım zaman hiçbir Ģeye ihtiyaç duymayayım, bana her halimde yeterli 

olsun” dedi. Peygamberimiz (sav) ona cevaben: “Allah‟a inandım de, sonra istikamet üzere 

ol” buyurdular.
55

 Bunun için Bediüzzaman hazretleri devamlı olarak “Allah‟ım bize hakkı hak 

olarak göster ona uymayı nasip et, bâtılı da bâtıl olarak göster ondan bizi koru”
56

 Ģeklinde dua 

ederdi, bize de böyle dua etmemizi tavsiye etmektedir. 

 

B. HĠDAYETĠN DÜNYADAKĠ RUHĠ, AKLĠ ve VĠCDANĠ KAZANIMLARI 

Hidayet maddi ve ameli olmaktan ziyade hissi, aklî, vicdanî ve kalbî bir meseledir. 

Her ne kadar dinin amelî ve ahlakî yönü iman ve hidayetin pratikte yansıması olsa da asıl 

incelenmesi gereken ve gerçekten zor olanı hidayetin ruha, akla, vicdana, kalbe ve hissiyata 

yaptığı tesirdir. Bu hususu Bediüzzaman‟ın yorumları ile ortaya çıkarmaya çalıĢacağız. Çünkü 

elimizdeki kaynaklar imanı ve imanın insana sağladığı hidayetin ruhî, vicdanî, aklî ve maddi 

sonuçlarını incelemek yerine imanın sadece pratikteki ameli yönüne bakmıĢ, ibadet ve ahlak 

açısından insana sağladığı kazanımları üzerinde durmuĢlardır. Bu konuda da pek çok eserler 

ortaya koymuĢlardır. Bu hususu o eserlere havale ederek biz iĢin manevi yönünü ele alacağız. 

Bu konuyu ele alarak inceleyen sadece Bediüzzaman‟dır. Bediüzzaman bu konuda tüm 

külliyat içinden derleyerek müstakil bir eser de ortaya koymuĢ ve adına “Ġman ve Küfür 

Muvazeneleri, Hidayet ve Dalalet Mukayeseleri” adını vermiĢtir.  

Ancak biz burada mezkûr kitabı incelemek yerine temel kaynak olan “Sözler” ve 

“ĠĢaratü’l-Ġ’câz” isimli eserler üzerinde incelememizi yürüteceğiz.  

1.  Ġman Kâinatın Yaratıcısına Ġntisaptır: 

“Ġnsan nur-u iman ile âlây-ı illiyyîne çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i 

küfür ile esfel-i sâfilîne düĢer ve cehenneme ehil olacak vaziyete girer.”
57

 Çünkü iman insanı 

kâinatın yaratıcısına bağlar. Ġman bir bağdır. Ġnsan bu bağ ile tüm kâinatın yaratıcısı, son 

derece kudret ve haĢmet sahibi yüce Allah‟ın kulu olduğunu anlar. Çölde yalnız baĢına kalan 

ve kendisini düĢmanlarından koruyacak ve ihtiyaçlarını karĢılayacak güçlü birine dayanmayan 

bir insanın ne derece dehĢet içinde kalacağı malumdur. Güçlü bir padiĢaha dayanan birinin ise 

ne derece rahat olduğu ve her gittiği yerde yardım ve hürmet göreceği de bilinir. ĠĢte iman ile 

Allah‟a intisap eden insanın durumu da böyledir. Dünya çölünde dağlar gibi sıkıntılar içinde 

çok rahat hareket eder. Ġmanlı bir insan askere kaydolarak padiĢaha intisap eden ve ordunun 

gücünü arkasına alan bir asker gibi güç ve kudrete kavuĢur. ĠĢte imanın insana verdiği manevi 

güç de böyledir.
58

   

                                                 
52

 Celalettin-i Suyuti, Camiüs‟-Sağir, (Yeni Asya NeĢriyat, 1996-Ġst) 2:36 
53

 Tirmizi, Tefsir-i Sure, 43; Ġbn-i Mâce, Mukaddime, 7  
54

 Camiu‟s-Sağir, 3:309 
55

 Ġmam Nevevi, Riyazü‟s-Sâlihîn, Bab-ı Ġstikame, (Kahire) s. 52 
56

 ĠĢârâtü‟l-Ġ‟câz, 28 
57

 Sözler, 495 
58

 Sözler, 15–16 
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6. Ġmanın verdiği hidayette büyük bir saadet ve lezzet vardır:  

Ġman ile Allah‟ı tanıyanın nazarında dünyadaki bütün varlıklar Allah‟ı zikreden 

Ģuurlu varlıklardır. Dünya ise bir imtihan meydanıdır. Ölümler vazifeden terhis olup mükâfat 

almak için daha güzel bir baĢka âleme geçmektir. Bütün doğumlar vazifeye baĢlamadır. Bütün 

varlıklar o yüce padiĢahın emrinde birer asker ve memurdur. Bütün sesler ya vazifeye 

baĢlama Ģevki ile yapılan zikirler veya paydostan gelen Ģükürden kaynaklanan neĢeli 

nağmelerdir. Bütün varlıklar yüce Allah‟ın musahhar memuru, munis hizmetkârları ve onu 

anlatan birer Ģirin kitabıdır. ĠĢte bunun gibi pek çok güzel hakikatler imandan kaynaklanır ve 

o insana büyük bir saadet ve mutluluk verirler.
59

 Bu hakikatler insanın aklını, kalbini, ruhunu 

ve vicdanını rahatlatır.  

7. Ġmanın hidayeti ile insan ve insanın aza ve aletleri büyük bir değer kazanır: 

Ġmanın hidayeti ile insanın her aza ve hasselerinin kıymeti birden bine çıkar. Akıl 

öyle tılsımlı bir alet olur ki, Ģu kâinatta olan sonsuz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini 

açar ve her Ģeyde Allah‟ın varlık ve birliğinin, isim ve sıfatlarının tecellilerini anlar ve 

bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürĢit-i Rabbani derecesine çıkarır.  

Göz ruhun penceresi olup ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Ġmanın hidayeti ile 

eĢyaya ve âleme bakınca göz, Ģu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalaacısı ve âlemdeki Allah‟ın 

sanat eserlerinin bir seyircisi derecesine yükselir. Her gördüğü Ģeyden bir ibret dersi alır ve 

böylece ruhunu ve aklını tekâmül ettirir. Dil imanın hidayeti ile rahmet-i ilahiye hazinelerinin 

keĢĢafı, nazırı ve rahmet sofralarının Ģükredici müfettiĢi derecesine çıkar. Böylece cennete 

layık bir kıymet alır.
60

 

Kulaktaki zar, nur-u iman ile ıĢıklandığı zaman kâinattan gelen manevî nidaları 

iĢitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nur-u iman sayesinde 

rüzgârların terennümatlarını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve 

hâkezâ yağmur, kuĢ ve sâire gibi her nevîden Rabbânî kelamları ve ulvî tesbihâtı iĢitir. Sanki 

kâinat ilâhî bir mûsikî dâiresidir. Türlü türlü âvazlarla, çeĢit çeĢit terennümâtla kalplere 

hüzünleri ve Rabbanî aĢkları intıbâ‟ ettirmekle kalpleri, ruhları nurânî âlemlere götürür, pek 

garip misâlî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder.
61

  

8. Ġmanın verdiği hidayet ile insan mânevi hastalıklarını tedavi eder:  

Ġnsanın bu dünyadaki misali, uzun bir yolculuğa çıkan bir adamın yolda giderken 

düĢmanlar tarafından etrafı çevrilerek sağından ve solundan dehĢetli iki darbe alarak 

yaralanan, önüne bir darağacı dikilen ve arkasında da kendisine saldırmak için bir aslanın 

beklediği müthiĢ bir vaziyettir. Bu dehĢetli vaziyette beklerken birden bir nurani zat gelerek 

verdiği ilaçlar ile yaralarını tedavi etse, aslan kendisini evine götüren bir at Ģeklini alsa, 

darağacı da kendisini taĢıyan bir sedyeye dönüĢse ne derece memnun ve mesrur olacağı 

malumdur. ĠĢte imanın verdiği hidayet de bunun gibidir. Ġnsan iman sayesinde kendisini 

kuĢatan acizlik ve fakirlik gibi iki dehĢetli yarasını son derece kudretli ve her ihtiyacını 

karĢılayan Allah‟a sığınmakla tedavi eder. Ölüm, kendisini idam eden bir darağacı olmaktan 

çıkar, cennete ve ebedi saadete kendisini götüren sedyeye döner. Aslan gibi kendisini takip 

eden ecel onu amacına götüren bir vasıtaya dönüĢür. Namaz gibi ibadetler ise ruhlar 

âleminden baĢlayan ve cennette sonuçlanacak olan uzun yolculuğunda kendisine bilet ve 

vasıta olur. ĠĢte insanın içinde bulunduğu dehĢetli vaziyetini mükemmel bir duruma çeviren 

iman ve imanın insana verdiği hidayet ıĢığıdır.
62

 

 

 

                                                 
59

 Sözler, 34 
60

 Sözler,  49–40 
61

 ĠĢârâtü‟l-Ġ‟câz, 71–72 
62

 Ġnsanın bu dünyadaki durumunu ve imanın insana kazanımlarını Bediüzzaman Altıncı, Yedinci ve Sekizinci 

Sözlerde güzelce açıklamıĢtır. Çok özet olarak aldığımız bu durumun geniĢ izahları için bakınız (Sözler, 46–69) 
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9. Kur’anın açtığı “Nurani Yol” imanın verdiği hidayet ıĢığı ile görülür: 

“Ġman insanın zaaf ve aczini, fakr ve ihtiyacını bir Kadir-i Rahim‟e tevekkül ile 

tedavi eder. Hayat ve vücut yükünü, Onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine 

yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Ölüm 

ve eceli âlem-i bekada olan ahbaplara kavuĢma mukaddimesi olarak görür ve gülerek karĢılar. 

Ġman insana der: Ġhtiyarın cüz‟î ise kendi Mâlikinin irade-i külliyesine iĢi bırak. 

Ġktidarın küçük ise, Kadîr-i Mutlakın kudretine itimat et. Hayatın az ise hayat-ı bakiyeyi 

düĢün. Ömrün kısa ise ebedi ömrün var; merak etme. Fikrin sönük ise, Kur‟anın güneĢi altına 

gir, imanın nuru ile bak ki, yıldız böceği olan fikrin yerine her bir ayet-i Kur‟an birer yıldız 

misüllü sana ıĢık verir. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir sevap ve hadsiz 

bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa, onları düĢünüp muzdarip 

olma; onlar bu dünyaya sığıĢmaz, onların yerleri baĢka diyardır ve onları veren de baĢkadır”
63

 

gibi güzel fikir ve düĢünceler imandan kaynaklanır.  

Ġman insana bu gibi düĢünceleri vererek kalbini, vicdanını, aklını ve ruhunu 

rahatlatır, aydınlatır ve nurlandırır. ĠĢte bu hal ve keyfiyet kiĢinin hidayete ermesi olarak 

değerlendirilir. KiĢi böyle bir vaziyet ve hal kesp emiĢ ise o insan hidayete ermiĢ ve imanın 

halâvetine ve tadına ulaĢmıĢ demektir. Bu durumu kast ederek peygamberimiz (sav) Ģöyle 

buyurmuĢlardır: “Bir kiĢi Allah ve Resulünü her Ģeyden daha çok sever, sevdiğini Allah için 

sever, küfre düĢmekten ateĢe düĢmekten korktuğu gibi korkarsa o kimse imanın halâvetine, 

tadına ermiĢtir”
64

 buyrulur. Bir baĢka hadiste ise “Allah‟ın birliğine kesinlikle inanır, zekâtı 

malının en iyisinden gönül rahatlığı ile verirse imanın tadına ulaĢmıĢtır”
65

 buyrulur. Burada 

imanın halâveti olarak bahsedilen imanın verdiği hidayet nuru olduğu söylenebilir. 

 

Kalbin Ġslama Açılması ile Nurlanması: 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde “Allah‟ın göğsünü Ġslama açarak nurlandırdığı kimse 

ile kalbi küfür karanlığı içinde olan bir olur mu? Allah‟ın zikrine kalpleri kapalı olanlara 

yazıklar olsun. Onlar apaçık bir dalalet içindedir”
66

 buyurur. Bir baĢka ayetinde “Allah her 

kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü Ġslama açar. Her kimi de dalalete atmayı murat 

ederse onun da kalbini daraltıp sıkıĢtırır”
67

 buyurarak kalbin daralmasının küfür zulmetinden 

geniĢlemesinin de iman nurundan olduğunu beyan buyurmuĢtur. Bu durum ise yukarında 

imanın insana verdiği hak ve hakikatin doğru ve güzel düĢünceleri ile kalbin rahatlaması, 

aklın tatmin olması ve vicdanın feraha kavuĢmasıdır.  

Sahabeler peygamberimize (sav) sordular: “Ey Allah‟ın Resulü! Ġnsanın kalbi nasıl 

açılır? Bunun alameti ve iĢareti nedir?” Ģeklinde bir soru yönelttiler. Peygamberimiz (sav) 

cevaben : “KiĢi imanın gereği olarak bu fani dünyadan kalben uzaklaĢır ve ebediyet yurdu 

olan ahirete yönelirse ve ölüm gelmeden önce ölüm için hazırlığa baĢlamıĢ ise kalbi Ġslama 

açılmıĢ, iman nuru ile parlamıĢ demektir”
68

 buyurdular. 

Ġmanın insana kazandırdığı bu gibi parlak neticeleri sadece insanın psikolojik 

yönüne bakar, dünyaya ait ve ahirete mahsus diğer neticeleri saymakla bitmez. Sadece 

Saadet-i Ebediye ve Cennet nimeti bütün nimetlerin fevkindedir. Bundan dolayıdır ki 

peygamberimiz (sav) “Senin vasıtanla bir kimsenin hidayete ermesi, deve sürülerine sahip 

                                                 
63

 Sözler, 1033–1035 
64

 Buhari, Ġman, 14; Edeb, 42; Müslim, Ġman, 66, 67; Tirmizi, Ġman, 10 
65

 Ebu Davut, Zekât, 4 (Hadis No:1582) 
66

 Zümer, 39:22 
67

 En‟am, 6:125 
68

 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur‟an Dili, (1990-Ġst) 9:293 
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olup bunları Allah yolunda tasadduk etmekten daha hayırlıdır.
69

 Hatta güneĢin üzerine doğup 

battığı yerlere sahip olmaktan daha hayırlıdır”
70

 buyurmuĢlardır.  

 

SONUÇ: 

Hidayet, imanın insan kalbini nurlandıran, aklını tatmin eden, vicdanını ıĢıklandıran 

ve ruhunu rahata kavuĢturan bir huzur halidir. Bu hali kazanmak her insanın hedefidir. 

Hayatın amacı olan mutluluğu kazanma ancak hidayetle mümkündür.  

Rızık ve Ģifa Allah‟tan olduğu gibi hidayet de Allah‟tandır; ancak insanın rızık için 

çalıĢması ve Ģifa için ilaçları kullanması gerektiği gibi hidayet için de irade-i cüz‟iyesini iman 

ve ibadet yönüne sarf ederek imanda terakki edip hidayeti hak etmesi gerekir. Mümin 

iradesini yaratılıĢ amacını kavrama ve imanda terakki ve tekâmül etme yönünde kullanırsa 

yüce Allah da onun aklını ve kalbini hidayete açar. O insanın aklı, kalbi ve ruhu hidayet 

nurlarından istifade etmeye baĢlar. Hatta gözü, kulağı ve dili gibi maddi aza ve duyguları dahi 

bu hidayetten nasibini alarak kıymet kazanıp kendileri değerli hale geldikleri gibi, sahibini de 

Allah katında değerli hale getirirler. Böylece insan cennete layık bir kıymet kazanmıĢ olur. 

Bundan dolayı hidayet, imanda sebat etme, istikamet üzere olma ve terakki etme sonucu 

kazanılan bir hal, bir keyfiyet olup, iman-ı tahkiki halidir. 

Hidayetin bu güzel neticesinden dolayıdır ki yüce Allah Fatiha suresinde, istikamet 

üzere hidayeti talep etmemizi istemiĢ ve bunu namaz ibadetinin her rekâtında farz kılmıĢtır. 

Böylece namaz kılan her mümin her gün en az kırk defa hidayet ve istikameti Allah‟tan 

istemektedir. Öyle ise hidayet, istenen, iman ve ibadetle kazanılan Allah‟ın razı olduğu bir 

kemal halidir. Bu hali kazanmak yeterli değildir, önemli olan devam ettirmektir.  

 Hidayetin meyvesi, dünyada kalp huzuru, aklın tatmini ve vicdanın aydınlanması ile 

kâinatın yaratıcısı olan Allah‟a tam bir tevekkül ile teslimiyettir. Ahirette ise en küçük 

meyvesi cennet ve saadet-i ebediyedir. Öyle ise insan olan her insanın amacı hidayeti 

Allah‟tan istemek ve ameli ile hidayet üzere devam ve sebat etmek olmalıdır. Çünkü 

Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Hidayet büyük bir nimettir; vicdani bir lezzettir ve ruhun 

cennetidir.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 Buhari, Ashab-ı Nebi, 9; Buhari, Cuma, 29, Cihat, 102,143; Megazi, 38; Ebu Davut, Ġlim, 10 (Hadis No: 

3661); Müslim, Fedail-i Sahabe, 34; Buhari, Cuma, 29, Cihat, 102,143; Megazi, 38 
70

 Camiü‟s-Sağir, 3:192 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
 

ġEÂĠR-Ġ ĠSLÂMĠYE 
Genel Olarak: 

ġeâir „Ģuur‟ kökünden gelen bir kelimedir. „ġiar‟ ve „meĢ‟ar‟ kelimesinin çoğuludur. Bu 

kelimler alamet, belirti manasına gelir. Ġslam alametleri, Müslümanlık adetleri ve Ġslama ait 

kaide ve kurallar anlamına gelmektedir. Ġman alameti olan kelime-i tevhit ve kelime-i Ģahadet, 

Allah‟ı zikretmek anlamında besmele, hamdele, salvele, tekbir, tahmid, tehlil gibi zikir ifade 

eden kelimeler. Namaz, oruç, hac, zekât, kurban, cuma, cemaat gibi ibadetler ve cami, minare, 

sarık, baĢörtüsü gibi alametler ve bayram, ezan, selam gibi adetler “ġeâir-i Ġslam” sayılır. 

Bunlar Müslümanlıktan kaynaklandığı gibi Müslümanlığın da adetleridir ve hiçbir gayr-ı 

müslimin âdeti değillerdir. ġeâir için Ġslam âlimleri “Sünnet-i Hüdâ” tabirini de 

kullanmıĢlardır. Çünkü bunlar Ġslam alametleridir ve baĢka dinlerde bulunmaz.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Hac ibadeti için hazırlanan niĢanlar ve Allah için kesilen 

kurbanlık hayvanlar için “ġeair” ifadesini kullanır. Bu manada Kur‟anda dört ayette “Ģeair” 

kelimesi geçer. Ġlk olarak Hac Suresinde yüce Allah “Kim Allah‟ın hükümleri olan Ģeaire 

saygı gösterirse Ģüphesiz bu kalplerinin takvasından kaynaklanır”
71

 buyurarak Ģeâiri tarif 

etmiĢ hem Ģeairin Allah‟ın emrettiği ve yasakladığı hususlar olduğunu belirtmiĢ, hem de 

Ģeâire ancak imanın kemali olan takvalı olanların riayet edeceğini belirtmiĢtir. Ġkinci olarak 

hacdaki kurbanın Ģeâir olduğunu ifade etmiĢtir.
72

  Bakara suresinde ise “Safa ile Merve‟nin ve 

arasında yapılan sa‟yin Ģeâir olduğunu”
73

 belirtir. Mâide suresinde ise “Ey iman edenler! 

Allah‟ın koyduğu dini alametler olan Ģeâire, haram aylara, kurbana, Allah rızasını arayarak 

Kâbe‟ye yönelen kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin”
74

 buyurur. Bu ayette de „ġeair-i 

Ġslamiye‟ye tecavüz etmenin büyük cezayı gerektirdiğini ve ayetin sonunda “Allah‟ın 

azabının çetin olduğunu” ifade ederek anlatır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri „ġeair-i Ġslamiye‟yi izah sadedinde Ģöyle der: “Nasıl 

ki „hukuk-u Ģahsiye‟ ve bir nevi „hukukullah‟ sayılan „hukuk-u umumiye‟ namıyla iki nevi 

hukuk var. Öyle de mesâil-i Ģer‟iyede bir kısım mesâil eĢhasa taalluk eder; bir kısım umuma 

umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara „Ģeâir-i Ġslâmiye‟ tabir edilir.”
75

  

Demek ki Ģeâir, umum Müslümanları ilgilendiren dini meselelerdir. Bu Ģeâir umuma 

taalluk ciheti ile umum ondan hissedardır. O Ģeâirin en cüz‟îsi, yani sünnet kabilinden bir 

meselesi en büyük mesele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. “Sünnet-i Seniyye içerisinde de 

en mühimi, Ġslamiyet alametleri olan ve Ģeâire de taalluk eden sünnetlerdir. ġeâir, âdeta 

hukuk-u umumiye nevinden, cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapması ile o cemiyet 

umumen istifade ettiği gibi, onun terki ile de umum cemaat mesul olur. Bu nevi Ģeâire riya 

giremez ve ilân edilir. Nâfile nevinden de olsa, Ģahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir.”
76

  

Mesâil-i Ģeriatın bir kısmına “taabbüdî” tabir edilir. Yani ibadet olarak emredildiği için 

yapılır. Onlar aklın muhâkemesine bağlı değildir; emredildiği için yapılır. Ġlleti ve asıl sebebi 

emirdir. Emredildiği için emredildiği ve Peygamberimizin (sav) uyguladığı Ģekilde yapılması 

gerekir. Namazların kaç rekât kılınması, namazı ve orucu bozan Ģeyler, ezan, ibadet dilinin 

vahiy dili olması gibi hususlar bunlardandır. Dünyevî faydalar ve maslahatlar bunları asla 

değiĢtiremez. Emredildiği Ģekilde yapılır. Maslahatlar çok hikmetlerinden bazıları olabilir.
77
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 Kur‟an-ı Kerim, Hac, 22:32 
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 Kur‟an-ı Kerim, Hac, 22:36 
73

 Kur‟an-ı Kerim, Bakara, 2:158  
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 Kur‟an-ı Kerim, Maide, 5:2 
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 Nursi, Bediüzzaman Said, Mektubât, (2001-Ġstanbul) s. 385 
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 Nursi, Bediüzzaman Said, Lem‟alar, (2001-Ġstanbul) s. 105 
77

 Nursi, Bediüzzaman Said, Mektubât, 385–386  
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Ayrıca “An‟ane-i Ġslâmiye” “Erkân-ı Ġslâmiye” gibi hususlar “ġeâir-i Ġslâmiye” 

hükmündedirler.
78

 Zira bunlar dinden kaynaklanmaktadır. Din ise Allah‟ın emirlerinin 

peygamberin sünnetine göre uygulanması sonucu oluĢmuĢtur. Erkân zaten farzlar demektir. 

An‟ane-i Ġslâmiye ise sünnetin uygulanması ile gelenek haline gelen sünnet demektir. Bunlar 

da “ġeâir-i Ġslâmiye”yi oluĢturmaktadır.  

 

1.  ġeâir-i Ġslâmiye’nin Önemi: 

ġeâir-i Ġslâmiye sünnet kabilinden de olsa çok önemlidir. Meselâ bayramlarda, yağmur 

namazında, hüsuf ve küsuf namazlarında, cemaatle kılınan namazlarda ve hacda milyonlar 

Müslümanın “Allahu Ekber, Allahu Ekber” diyerek hep beraber tekbir getirmelerini ve 

Allah‟ın büyüklüğünü ilan etmelerini nazara alındığı zaman “ġeâir-i Ġslâmiye‟nin, velev 

Sünnet kabilinden de olsa ehemmiyeti”
79

 anlaĢılır. ġeâirden olan “Allahu Ekber” kelimesinin 

çok fazla tekrarının bir hikmeti de iman hakikatlerinin azametini dar kalpli, kısa akıllı ve kâsır 

fikirli insanların Ģeytanın desiselerine ve ehl-i dalâletin vesveselerine kapılmalarını 

önlemesidir. Çünkü insanın aciz kuvveti, zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük 

hakikatleri “Allahu Ekber” nuru ile görüp tasdik eder.
80

  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Besmele‟nin önemini anlattığı “Birinci Sözde” bütün 

mahlûkatın vird-i zebânı olan “Bismillah” ne kadar kıymettar bir ġeâir-i Ġslâmiye olduğunu, 

ne kadar kıymettar bir hazine-i kutsiye olduğunu anlatır.
81

 Bu bahisleri okuduktan sonra 

anlıyoruz ki “Bismillah ve Allahu Ekber” gibi kelimeler en mühim ġeâir-i Ġslamiye‟dendir. 

Çünkü “Envâr-ı Ġslâmiyet Ģeâiri içinde tecessüm etmiĢtir.”
82

 Câmiler, minâreler, dini 

öğreten medreseler ve okullar Ġslâmın parlamasına ve yayılmasına sebep olan önemli 

Ģeâirlerdendirler. Her minâre okunan ezanları ile, her mescit ve câmi cemaatle kılınan namazı 

ve Cuma‟sı ve okunan hutbesi ile devamlı olarak göze, kulağa, akla ve kalbe dini telkin 

etmektedir.
83

 Hatta kabir taĢları ve üzerindeki Ġslâmi yazılar dahi dini telkin eden birer 

Ģeâirdirler.
84

  

      

2.  ġeâirin ihyası devletin görevidir. 

Akıl ve hikmetin prensipleri, hükümetin kanunları, kuvvetin iyi yönde kullanılması 

uyum içerisinde olması gerekir. ġayet böyle olmaz da devletin kanunları akla, hikmete ve 

toplumun inanç ve örflerine aykırı olursa netice vermediği gibi, halk üzerinde tesiri de olmaz. 

Faydalı sonuçlar da doğurmaz. ġeâir de bunlardandır. Devlet halkı iyiye yönlendirmek ve 

onlardan faydalı sonuçlar almak istiyorsa Ģeâir-i Ġslâmiyeyi de ihya etmeye çalıĢmalıdır.
85

 O 

zaman kendini halka kabul ettirir ve halkın da itimadını sağlar. Toplumu da iyiye ve hayra 

yönlendirmiĢ olur.   

Bundan dolayı Bediüzzaman 1922 Kasımında ısrarlı davetler üzerine geldiği TBMM‟de 

mebuslara karĢı hitabesinde “Âlem-i Ġslâmı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü 

kazandınız; lâkin o teveccüh ve muhabbetin idamesi, Ģeâir-i Ġslamiyeyi iltizam ile olur. Zira 

Müslümanlar Ġslâmiyet hasebiyle sizi severler”
86

 demiĢtir. Böylece TBMM‟nin en önemli 

görevlerinden birinin “ġeâir-i Ġslâmiyeyi ihya etmek ve bu Ģeâire hayatiyet kazandırmak” 

olduğunu vurgulamıĢtır.  
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Devletin kurumlarının da halkı her nevi zulüm ve sefahetten korumak, Ramazan‟ın 

hürmetini korumak gibi Ģeâir-i Ġslâmiyeyi muhafaza etmekle mükelleftirler.
87

  

 

3.  ġeâir-i Ġslâmiye Vahiy Dili ile ġeâir Olur, Tercemeleri ve Mealleri Değil: 

ġeâir-i Ġslâmiye olan vahiy ile bize bildirilen mukaddes kelimeler ile ortak bir dil olarak 

Ġslâmı temsil eden birer Ģeâir olur. Aksi takdirde Ġslâmı temsil etmez ve ortak bir dil olmaz. 

Ġslâmiyete ait bütün muhaverât-ı ehl-i Ġslâm, dini konuĢmalar, sohbetler ve ifadeler o kutsal 

kelimelerin icmâlî ve özet manalarını ehl-i imana tekin etmektedir. Camilerdeki dini 

sohbetler, vaaz ve hutbeler, tüm dini kitap ve yazılar birer muallim hükmünde o mukaddes 

manaları ehl-i imana ihtar etmektedirler. “Bismillah, Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahü 

Ekber, Lâ ilâhe İllallah, Selamün Aleyküm” gibi mukaddes kelimelerin özet manalarını 

öğrenmek zor da değildir. Bu ifadeler ve kutsî kelimeler ortak bir dil olarak Ġslâmı temsil 

etmekte ve bu Ģekli ile Ģeâir özelliğini taĢımaktadır. Bunun için tercümeleri ve değiĢtirilmeleri 

Ģeâire en büyük ihanet ve Ġslâma en büyük zarardır.
88

  

“Kur‟anın sözleri ve Peygamberimizin (sav) tesbihleri anlaĢılsa daha iyi olmaz mı? 

Bunun için ibadette, selam, ezan ve dualarda aslı yerine tercümesi okunsa daha iyi olmaz 

mı?” Ģeklinde sorularla muhatap olmaktayız.  

Bediüzzaman bu suale de Ģöyle cevap verir: “Elfâz-ı Kur'âniye ve tesbihât-ı 

Nebeviyenin lâfızları câmid libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir; belki mürur-u zamanla 

cilt olmuĢtur. Libas değiĢtirilir; fakat cilt değiĢse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki 

gibi elfâz-ı mübarekeler, mânâ-yı örfîlerine âlem ve nam olmuĢlar. Alem ve isim ise 

değiĢtirilmez.
89

  

Çünkü insanda sadece anlama aleti olan akıl ile tefekkür aleti olan hayal yoktur. 

Bunların dıĢında kalp, sır, zevk ve duygular ve bunların dıĢında hafâ ve ahfâ dediğimiz 

binlerce haletler vardır. Bunların tümünün hisselerini almaları ancak o kutsî kelimelerin 

asılları ve vahiy dili ile olur. Dolayısıyla akıl ve hayal için binlerce manevi duyguyu ihmal ve 

feda etmek çok yanlıĢtır.  O latife ve duygular taallüm ve tefehhüme, öğrenmeye ve anlamaya 

ihtiyaç duymazlar. Belki tahattura ve teveccühe, hatırlatmaya, yönelmeye ve teĢvike ihtiyaç 

gösterirler. Ve cilt hükmündeki lâfızlar onlara kâfî gelir ve mana vazifesini de görürler. 

Bilhassa o Arabî lafızların kelâmullah ve tekellüm-ü ilâhî olduklarını hatırlamak dâimî bir 

feyze medardır.
90

    

ĠĢte, Ģu hâlet gösteriyor ki, ezan gibi ve namazın tesbihâtı gibi ve her vakit tekrar edilen 

Fâtiha ve Sûre-i Ġhlâs gibi hakaikleri baĢka lisanla ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü memba-ı 

daimî olan elfâz-ı Ġlâhiye ve Nebeviye kaybolduktan sonra, o daimî letâifin daimî hisseleri de 

kaybolur. Hem her harfin lâakal on sevabı zayi olması ve huzur-u daimî bütün namazda 

herkes için devam etmediğinden, gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla insanların tâbirâtı ruha 

zulmet vermesi gibi zararlar olur. 

Ġmam-ı Azam “Lâ İlâhe İllallah tevhide alem ve isimdir” demiĢ. Bediüzzaman buna 

ilaveten der ki,  “Kelimât-ı tesbihiye ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların 

ekseriyet-i mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmiĢler. Alem gibi, mânâ-yı lügavîsinden 

ziyade, mânâ-yı örfî-i Ģer'îsine bakılır. Öyleyse değiĢmeleri Ģer'an mümkün değildir. Her 

mü'mine bilmesi lâzım olan mücmel mânâları, yani muhtasar bir meâli ise, en âmi bir adam 

dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü Ġslâmiyetle geçiren ve kafasını binler mâlâyâniyatla 

dolduran adamlar, bir iki haftada, hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan Ģu kelimât-ı mübarekenin 

meâl-i icmâlîsini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl "akıllı 
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adam" denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur membalarının 

mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir.” 

Hem Sübhânallah diyen, hangi milletten olursa olsun, Cenâb-ı Hakkı takdis ettiğini 

anlar. ĠĢte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer mânâsına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl 

noktasında bir defa taallüm eder. Hâlbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i 

taallümünden baĢka, lâfızdan ve lâfza sirayet eden ve imtizaç eden meâl-i icmâlî, çok nurlara 

ve feyizlere medardır. Bahusus, tekellüm-ü Ġlâhî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o kudsiyetten 

gelen feyizler ve nurlar çok ehemmiyetlidir. 

Elhasıl: Zaruriyât-ı diniye mahfazaları olan elfâz-ı kudsiye-i Ġlâhiyenin yerine hiçbir Ģey 

ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat ifade etseler de, 

daimî, ulvî, kutsi ifade edemezler. Amma nazariyât-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, 

değiĢtirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihatle ve sair tedris ve talim ve vaazla o ihtiyaç 

mündefi' olur, 
91

 ihtiyaç giderilir.  

 

4.  ġeâir-i Ġslâmiye Olan Ġbadetler: 

Topluma mal olmuĢ ve Hukuk-u Amme hükmüne geçmiĢ olan ibadetlere Ģeâir dendiğini 

daha önce ifade etmiĢtik. Bu ibadetleri teker teker ele alıp inceleyelim.  

a) Besmele, Fatiha ve Ġhlâs Suresi Ģeâirin en mühimlerindendir.  
Her Ģeyden önce kâinatın dili ve mevcudatın vird-i zebânı olan “Bismillah” Ģeâir-i 

Ġslâmiye‟nin en büyüklerinden ve birincilerindendir. Peygamberimize (sav) ilk nâzil olan 

Besmele ile beraber Fâtiha suresidir. Bismillah ise her hayrın baĢıdır.
92

 Her hayırlı iĢe 

besmele ile baĢlamamız gerektiği ve besmelesiz iĢte hayır olmadığı Peygamberimizin (sav) 

hadisleri ile sabittir. Bunun için her hayırlı iĢin baĢında besmele çekmek sünnettir.
93

 Fatiha ve 

Sure-i Ġhlâs da bütün Müslümanların her zaman okuyup tekrar ettikleri ve çocuklarına ilk 

olarak ezberlettikleri surelerdir. “Besmele” çeken, “Fatiha” ve “Ġhlâs Suresi” okuyan herkesçe 

malumdur ki Müslümandır.
94

 Bunların faziletine dair pek çok hadisler vardır. Bunun için asla 

tercümeleri okunmaz ve tercümeleri asla Kur‟an sayılmaz. Belki çok eksik bir mealidir 

denilebilir ve mücmel bir manası sayılabilir. Tercümesini okumak da bir nevi ilim sevabı 

kazandırsa da her harfinin mukabili olan on, yetmiĢ, yedi yüz misli ibadet sevabı 

kazandırmaz. Zaten tercümesini kendi dilinde okuyanlar da onu okuyanın Müslüman 

olduğunu anlamaz.  

b) Kelime-i ġahadet ve Kelime-i Tevhit Ģeâirdir. 

Kelime-i Ģahadet Ġslam kapısıdır. Her müslüman bu kapıdan Ġslam binasına girer. Ġlk 

sözü ve son nefesteki sözü “Lâ Ġlâhe Ġllallah” olan kiĢinin Cennete gireceğine dair 

Peygamberimizin (sav) müjdesi vardır.
95

 Herkes bilir ki kelime-i tevhidi ve kelime-i Ģahadeti 

söyleyen Müslümandır. Kelime-i Tevhit, tevhit dini olan Ġslâmın en önemli sözüdür. “Lâ Ġlâhe 

Ġllallah” mücerret “Allah birdir” demek değildir. Bütün Ģirk çeĢitlerini reddetmek vardır. Bu 

kelimede kâinatın tüm varlıklarının Ģahadetini tazammun eden külli bir mana da vardır ve “Lâ 

Ġlâhe Ġllallah” diyen bütün mevcudattır. Dolayısıyla tercümesi olmaz. Tercümesini söylemek 

bütün mevcudata muhalefet etmek hükmüne geçer. Bunun için Ģeâirin en büyüklerindendir.  

c) Namaz Külli ve Umumi bir ġeâir-i Ġslâmdır. 

Bediüzzaman hazretleri namazın en önemli ve diğer Ġslam alametlerini içine alan külli 

bir ġeâir-i Ġslam olduğunu ifade eder.
96

 Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra 
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ise namazdır.
97

 Namaz insanın kâmil manada kulluk vazifesi olduğu için günde beĢ defa 

emredilmiĢtir.
98

 Namazın manası tesbih, tazim ve Ģükürdür. Bunun için namazın ezkar ve 

harekâtında bu üçü bulunmaktadır.
99

 Ayrıca namaz bütün ibadetlerin envaını Ģamil bir 

fihriste-i nuranîyedir.
100

 Namaz içinde kelime-i Ģahadet vardır, yeme içme namazı bozduğu 

için oruç vardır, Kâbe‟ye yöneldiği için hac vardır, zamanını namaza ayırdığı için zekât 

vardır. Kıraat farz olduğu için Kur‟an okuma vardır. Abdest aldığı için temizlik vardır. 

Örtünmek farz olduğu için tesettür vardır. Dua, istiğfar ve salâvat vardır. Hem ayakta 

bitkilerin, rükûda hayvanatın ve secdede cemâdatın, teĢehhütte insanların ibadetlerini temsil 

eder ve bütün meleklerin ibadetlerinin bir fihristesidir.  Bütün diğer ibadetler namazı kılmak 

içindir. Namaz asıl ve esastır. Ġbadet olduğu için ibadet dili olan Arapça dıĢında namaz 

kılınmaz. Bütün bu sebeplerden dolayı namaz Ģeâirin en mühimlerindendir.    

d) Kur’an Okumak ġeâir-i Ġslâmdır: 

Allah kelamı olan Kur‟an-ı Kerimi okumak bu ümmetin en mühim ibadetlerindendir.
101

 

Bu okuma ibadet için okumadır. Ġlim için okuma ġeâir sayılmaz. Çünkü bu Ģekilde 

inanmayanlar da okuyarak ne demek istediğini öğreniyorlar. Mü‟minin Kur‟an okuması iki 

Ģekilde olur. Birincisi ilim öğrenmek için okumak. Bu okuma Ģekline mealini ve tefsirini 

okuma girer. Bu Ģekilde Kur‟an okumanın ilim sevabı vereceği açıktır. Ġkinci okuma Ģekli ise 

ibadet niyeti ile ibadet için okumadır. Bu Ģekilde okumanın her harfine en az on sevap 

verilir.
102

 Ve bu okuma ibadet ve vahiy dili olan Arapça aslı ile olur. Çünkü peygamberimiz 

(sav) “Elif bir harf, Lâm, bir harf ve Mim bir harftir. Her harfine en az on sevap vardır”
103

 

buyurarak manası bilinmeyen müteĢabih ayetin harflerini sayarak manasının bilinmesi için 

değil, ibadet için okunmasını ifade etmiĢtir. Hz. Ali (ra) peygamberimizden (sav) iĢiterek bize 

bildirdiğine göre “Kur‟an-ı Kerimi abdestsiz ezber okumanın her harfinin on sevabı, abdestli 

ezber okumanın yirmi sevabı, abdestli Kur‟anı ele alarak adabına uygun okumanın elli sevabı, 

namazda okumanın ise her harfinin yüz sevabı vardır.” Güzel sesle açıktan Kur‟an okumak 

baĢkalarını da teĢvik edeceği ve dinleyenlere de sevap kazandıracağı için daha sevaplıdır. Bu 

okuma Ģekli de yine vahiy dili olan Kur‟anın Arapça aslından okumadır. Mealini ve tefsirini 

okumak ġeâir olmadığı gibi her harfinin en az on adet sevabını da vermez. Bu Ģekilde Kur‟ân 

okumak ibadet ve ġeâir nevine girmez.  

e) Din Eğitimi ġeâir-i Ġslâmdır:  

Din bir eğitim müessesesidir. Yüce Allah hiçbir Ģey bilmeden dünyaya gelen insanlara 

peygamber ve kitap göndererek onları eğitmektedir. Din eğitimle ve doğru bilgilerle ayakta 

durur. Dinin kuvvetlenmesi dini bilginin yaygın olması, dinin zayıflaması da dini bilginin 

azalması ve insanların yanlıĢ bilgilerle kafasını doldurması iledir. Dinin ayakta kalması doğru 

ve sahih bilgilerledir. Bunun için dini doğru Ģekilde öğretecek olan din eğitimi lazımdır. Ġslam 

dini Kur‟an eğitimi veren Kur‟an Kursları ve Camilerdeki eğitimler ile beraber, medresedeki 

dini eğitime önem vermiĢtir. Dini yıkmak isteyenler de iĢe din eğitimini kaldırmakla 

baĢlamıĢlardır. Bunun için Bediüzzaman “Din Eğitimini” Ģeâirden sayar.
104

 Din eğitiminin 

yasaklandığı dönemi hatırlatan Bediüzzaman “Din Eğitimini yeniden canlandıran 

Demokratları Ģeâir-i Ġslam olan din eğitimini yeniden baĢlattığı ve Ezanı aslına çevirdiği için 

Kur‟an, vatan ve Ġslâmiyet namına destekler.
105

 

f) Namaz Tesbihâtı ve Tesbihatın Kelime ve Kelamları ġeâirdir: 
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Bütün Müslümanlar bütün zamanlarda ve her namazın arkasında sünnet ve “Tarikat-ı 

Muhammediye” nevinden olan “Sübhanallah” “Elhamdülillah” “Allahu Ekber” ve “Lâ ilâhe 

Ġllallah” kelimeleri Ģeâir-i Ġslâmiye olup terk etmek ve baĢka lisan ile ifade etmek çok 

zararlıdır. Her vakit namazdan sonra 33 (Otuz üçer) defa okumak çok ehemmiyetlidir.
106

 Her 

kelime külli ve umum mevcudatın sebeb-i vücudu olan önemli ibadetleri ihtiva etmektedir. 

Bunun için bilhassa Arafat‟ta hacıların ve Bayram günlerinde tüm Müslümanların “TeĢrik 

Tekbirleri” olarak okunması vaciptir. Azamet-i ilâhiyeyi ilana medardır.
107

 Yine bu kelime ve 

kelamlar ibadetlerin ve namazın çekirdekleri hükmündedir.
108

 Her bir kelime bir nevi ibadetin 

temsilidir. “Sübhanallah” tesbihin, “Elhamdülillah” hamdin, “Allahu Ekber” tekbirin, “Lâ 

ilâhe Ġllallah” ise tehlilin ve tevhidin ifadesi ve alemidir. Kâinattaki tüm varlıkların ibadetleri 

de tesbih, tekbir, tehlil ve tahmidden ibarettir.  

g) Oruç, iftar ve sahur Ģeâirdir: 

Ramazan-ı Ģerifteki oruç erkân-ı hamsenin birincilerindendir. Hem Ģeâir-i Ġslâmiye‟nin 

azamlarındandır.
109

 Ramazan orucu, iftar ve sahur da Ģeâirdir. Bunun benzeri hiçbir dinde 

yoktur. Bilhassa Peygamberimiz (sav) “Sahur yapınız”
110

 buyurarak bunun ümmetine has bir 

Ģiar olduğunu belirtmiĢtir.   

h) Cami, Cemaatle Namaz, Cuma, Minare, Ezan ve Kamet ġeair-i Ġslam’dır: 

Cami ve cemaat Ġslama hastır. Cuma namazının toplu olarak kılınması da en büyük 

Ģeâir-i Ġslamdır. Bütün bunlar dini ve Ġslamı temsil etmektedirler.
111

 Bilhassa ezan içerisinde 

Tevhidi ve Allah‟ın büyüklüğünü kâinata ilan eden kelime ve cümleleri ile insanları Allah‟a 

ibadetin esası olan namaza davet etmesi ve kelime-i Ģahadeti içine almıĢ olması ile çok 

kuvvetli ve en önemli Ģeâir-i Ġslâmdır.
112

 Bundan dolayı asla baĢka dilde okunmaz ve 

tercümesi ezanın aslını tutmaz. Hatta Bediüzzaman “Âhirzamanda Allah Allah diyecek 

kalmaz” hadisini izah ederken “Allah Allah deyip zikreden tekyeler, zikirhâneler, medreseler 

kapanacak ve ezan ve kâmet gibi Ģeâirde ismullah yerine baĢka isim konulacak demektir”
113

 

Ģeklinde izah etmektedir. Ezanın aslını değiĢtirerek “Allahu Ekber” yerine “Tanrı Uludur” 

demek Ģeâir-i Ġslâmiyeye yapılacak olan en büyük ihanettir.  

ı)  Hutbe, ġeâir-i Ġslamdır: 

Hutbe Ģeâir-i Ġslâm olduğu için
114

 ibadet dili olan Arapça okunması esastır. Çünkü hutbe 

makamı “Vahy-i Ġlâhi”nin tebliğ makamıdır.
115

 Vahy-i Ġlâhi ise Arapçadır. Dolayısıyla 

Arapça okunması ile Ģeâir-i Ġslamı temsil etmiĢ olur. Zaten malum olan din-i Ġslâmın 

rükünleri ve haram ile farz olan hususları ders alamaya değil, tezkire muhtaçtır. Tezkir, yani 

hatırlatma ise vahiy dili ile daha müessirdir. Çünkü mü‟minler ancak Allah‟ın emri ve 

Resulün sünneti olduğu için dinin emirlerine imtisal ederler. Yoksa baĢkaları söylediği için 

değil. Bu hatırlatma ise vahiy dili ile daha çok etki eder.  

i) Selam ġeâir-i Ġslamdır: 

Miraç gecesinde yüce Allah peygamberinin külli ve umumi olan selamına “Esselâmü 

Aleyke Eyyühe‟n-Nebiyyü” demekle bütün ümmeti öyle diyeceklerine iĢaret ve manevi emir 

ve ferman ve kabul hükmünde mukabele etmiĢtir. Ümmetin de namazlarında bunu tekrar 

ederek okumaları o selâm-ı ilâhideki emir ve fermana bir imtisaldir.
116

 Dolayısıyle selam 
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sadece karĢılaĢınca söylenen iletiĢim cümlesinden ibaret değildir. Miracı ve Peygamberimizin 

yüce Allah ile konuĢmasını hatırlatan Allah‟ın iman edenlere olan selamet, emniyet ve 

rahmetinin ifadesidir. Hayır ve iyi dileklerin Allah katında en makbul olan Ģekli olmakla 

Ģeâir-i Ġslam olmuĢtur.  

j)  Sarık ve BaĢörtüsü ġeâir-i Ġslâmdır: 

ġapka ve serpuĢ firenklerin kıyafeti ve âdeti olduğu gibi sarık da Müslümanların âdeti 

ve kıyafetidir. Bediüzzaman “Ahirzamanın dehĢetli bir Ģahsı sabah kalkar, alnında „Hâzâ 

Kâfir‟ yazılmıĢ bulunur” hadisini açıklarken Süfyanın kendi baĢına Frenklerin serpuĢunu 

koyup herkese giydireceğini söyler.
117

 Müslümanların sarığını çıkararak Ģapka giydirmek 

elbette bid‟attır ve sarığı yasaklayarak serpuĢu giydirmek Ģeâir-i Ġslamı ortadan kaldırma 

amacı içindir.  

Peygamberimizin (sav) Ġncilde geçen vasıflarından birisi de “Sahibü‟t-Tac”dır. Evet, 

"Sahibü‟t-Tac" ünvanı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur. Tac, "amâme," 

yani sarık demektir. Eski zamanda, milletler içinde, milletçe umumiyet itibarıyla sarık ve agel 

saran kavm-i Araptır. Ġncilde Sahibü‟t-Tac, kati olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

demektir.
118

 Peygamberimizin (sav) de mühim bir sünneti ve Ģeâir-i Ġslam olan sarığı 

çıkarmak için çok büyük baskılar yapılmıĢtır. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 

sürgünden sürgüne gönderilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de budur. Hatta 

Emirdağ‟da “DıĢarı çıkmak yasak. BaĢına bere koyamazsın, sarık saramazsın”
119

 diye baskılar 

yapılmıĢtır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri sarığı çıkarmamak için “Bu sarık bu baĢla 

beraber çıkar”
120

 diyerek boynunu göstermiĢ ve asla sarığını ne mahkemede ne de bir resmi 

kurumda çıkarmamıĢtır. 

BaĢörtüsü ise Kur‟anın farz bir emri olarak açık Ģeâirdir. ġeâir-i Ġslama karĢı mücadele 

eden ehl-i dalâletin “BaĢörtü yasağında ısrarının en önemli sebebi de budur. Tesettür ile ilgili 

ayetler 625–627 senelerinde Peygamberimizin (sav) vefatından beĢ veya yedi sene önce nazil 

olmuĢtur. Bundan sonra Sahabe hanımları erkeklerle bir arada aynı mecliste bulunmadılar ve 

Resulullah‟a (sav) soracakları soruları da hanımlarına sorarak öğrenmeye baĢladılar. Yüce 

Allah Kur‟an-ı Kerimde “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü‟minlerin hanımlarına 

söyle evlerinden çıktıkları zaman dıĢ örtülerini üzerlerine alsınlar”
121

 emretti. Daha sonra   

“Mü‟min kadınlara söyle, gözlerini haramdan korusunlar, namusları ve iffetlerini muhafaza 

etsinler, görünen kısımlar (el ve yüz) müstesna ziynetlerini teĢhir etmesinler ve baĢörtülerini 

yakalarının üzerine kadar örtsünler”
122

 buyurdu. Böylece tesettür emri gelmiĢ oldu. Bundan 

sonra Sahabe hanımları ve tüm Müslümanlar bu emre uygun hareket etmeye baĢladılar. 

Tesettür emrinden önceki Peygamberimizin (sav) tatbikatını esas alarak hareket etmek doğru 

değildir. Çünkü esas olan Allah‟ın emrine uygun ve rızasına muvafık hareket etmektir. 

 

5.  ġeâirin Ġhyası: 

Topluma ait ibadetlerden sayılan Ģeâir-i Ġslamı ihya etmenin en müessir yolu kuvvetli 

imana sahip olmaktır. Ġnanan ve Allah rızasını isteyen herkes elbette Ģeâir-i Ġslam olan 

hususlara azami riayet edeceklerdir. Ancak toplumda hâkim olması maddi ve manevi gücün 

uyumu ile doğru orantılıdır. Toplumda müsmir ve müessir olması buna bağlıdır.
123

  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri gerek MeĢrutiyet döneminde gerekse Cumhuriyet 

döneminde daima “ġeâir-i Ġslâmiye”nin ihyası için çalıĢmıĢtır. 1909 yılında Hürriyetin 
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ilânından sonra hürriyeti yanlıĢ yorumlamamak ve meĢrutiyeti de “MeĢrutiyet-i meĢrua” 

olarak kabul etmek lazım geldiğini iddia etmiĢ, aksi takdirde “Hürriyet-i Ģer‟iye ile kabul 

edilmezse çabuk elimizden kaçacak ve müstebit bir idareye yerini terk edecektir”
124

 diyerek 

gazetelerde makaleler neĢretmiĢtir. Ne yazık ki Bediüzzaman‟a kulak verilmeyerek “ġeâir-i 

Ġslamiye‟ye aykırı pek çok ecnebi âdeti içimize girerek Osmanlı‟ının yıkılmasına sebep 

olmuĢtur. Münazarat‟ta izah ettiği gibi hürriyet Ģeriat namına kabul edilmiĢ olsaydı ülkemizde 

hürriyet gittikçe parlayacak ve tam bir hürriyet ortamına kavuĢmuĢ olacaktık. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Cumhuriyet döneminde de ġeâirin ihyası için 

çalıĢmıĢ ve “Dinsiz bir millet yaĢayamaz”
125

 diyerek dinin ve imanın müdafaasını yapmıĢtır. 

Bütün mahkeme müdafaaları buna Ģahittir.   

Bediüzzaman 1922 Kasım‟ında ısrarlı davetler sonucu geldiği Ankara TBMM‟de 

meclisin en önemli görevinin Ģeâiri ihya etmek olduğunu söylemiĢ
126

 ve Meclis BaĢkanı 

Mustafa Kemal‟e riyaset odasında iki saat konuĢarak “ġeâir-i Ġslâmı tahrip etmenin bu millet 

ve vatan ve âlem-i Ġslam hakkında büyük zarar tevlit edeceğini, eğer bir inkılâp yapmak icap 

ediyorsa, doğrudan doğruya Ġslâmiyet‟e müteveccihen Kur‟anın kutsî kânun-u esasisi 

noktasından yapmak gerektiğini”
127

 anlatmıĢtır. Ancak dinlenilmemiĢ ve aradan geçen 80 

sene zarfında ülkemizin ve âlem-i Ġslamın durumu ortadadır. Din ve vicdan hürriyeti ve temel 

hak ve hürriyetlerde Osmanlı‟ının gerisine gidildiği için ekonomik ve teknik anlamda da tüm 

dünyanın gerisinde kalmıĢtır. Din bizi geri bırakıyor diyerek Ģeâir-i Ġslâmı tahrip etmek bize 

çok pahalıya mal olmuĢtur. Dinin emirlerine imtisal etmediğimiz zaman ve Ģeâir-i Ġslâma 

aykırı hareket edildiği zaman dünyada terakki mümkün olsaydı bu gün dünyada Japonya ve 

Almanya‟nın ilerisinde olmamız gerekirdi. 

Ne var ki Cumhuriyet döneminde bilhassa 1930–1945 yıllarında “Ģeâir-i Ġslam” cebren 

kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır.
128

  

 

6.  ġeâirin Ġzharı Ġzzet-i Diniyeyi Göstermektir:  

Ezan, kamet, cemaatle namaz ve Cuma namazı gibi ibadetler ile Kur‟an-ı Kerimi yüksek 

sesle okumak, zikir ve evrad gibi hususları açıktan yapmak halka duyurmak sevabına 

noksanlık getirmediği gibi, zekâtın açıktan verilmesi gibi, farz olan hususları açıktan yapmak 

dinin izzetini göstermek demektir ve açıktan ifası gizlemekten daha sevaplıdır. Hatta Ġmam-ı 

Gazali gibi “Hüccetu‟l-Ġslam” lakabı ile meĢhur olmuĢ ve her dediği dinde hüccet ve delil 

olarak görülmüĢ olan büyük bir allame “Bazen izhâr, çok defâ ihfâdan daha ziyade efdal olur” 

demiĢtir. Çünkü aĢikâr yapmakta, ya istifade eder veya taklit etmek veya gafletten uyanmak 

veya dalalette ve sefahatta muannit ise değil riya belki gizli yapmaktan çok ziyade efdal 

olur.
129

 Yine “vazife-i diniye itibariyle nâsa hüsn-ü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği 

yüksek tavırlar ve vaziyetler, hodfuruĢluk ve riya sayılmaz. Bir imam imamet vazifesinde 

tesbihatları izhar eder ve isma eder, iĢittirir, hiçbir cihette riya olmaz. Meğer o adam, o 

vazifeyi, kendi enânieyetine tâbî edip istimal ede.
130

  

 

7. ġeâiri Terk Etmek Maddi ve Manevi Felâketlere Sebeptir: 

Bediüzzaman Ahir zamandan haber veren Asr Suresinin tefsirini ve izahını yaparken 

“Yemin olsun o asra ki insanlar hüsrandadırlar”
131

 ayetinde ayetin makam-ı cifrisi 1324 olup 

“Hürriyet inkılâbı ile baĢlayan tebeddül-ü saltanat ve Balkan ve Ġtalyan Harpleri ve Birinci 
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Harb-i Umuminin mağlubiyetleri ve muâhedeleri ve Ģeâir-i Ġslâmiye‟nin sarsılmaları ve bu 

memleketin zelzeleleri ve yangınları ve Ġkinci Harb-i Umuminin zemin yüzünde fırtınaları 

gibi semavî ve arzî fırtınaları hasaret-i insaniyenin”
132

 Ģeâir-i Ġslamın sarsılmasından 

kaynaklandığını ifade eder. 

Ezan ve din eğitimi gibi önemli Ģeâirin terki bilhassa Müslümanlar için büyük tehlikeleri 

beraberinde getirdiği gibi duaların kabulüne de en büyük engeldir. Nitekim Bediüzzaman 

hazretleri Çapraz zade Abdullah Efendi‟nin 1935 yılında sorduğu “Bu Ramazanda Ehl-i 

Sünnet ve Cemaat için bir ferec ve fütuhat olacağını ehl-i keĢfin haber verdiğini ancak böyle 

bir fütuhatın görülmediği, bilakis daha da büyük baskıların oluĢmasının sebebini” sorması 

üzerine verdiği cevabında “Ramazan-ı ġerifte camilere Ģeâir-i Ġslâma muhalif olan “Türkçe 

Ezan ve Kamet” gibi bid‟aların girmesinin duanın kabulünü engellediğini anlatır. Çünkü 

hadiste belirtildiği gibi nasıl “Sadaka belayı def eder” camilere bid‟aların girmesi ve Ģeâirin 

terk edilmesinin de duaların kabulü için gereken Ģartları engellediğini ifade eder.
133

  

Aynı Ģekilde bireysel olarak da Ģeâire muhalif ve bid‟a sayılan herhangi bir faaliyet içine 

girmek inanan bir kiĢi için Ģefkat tokadına sebep olduğunu Bediüzzaman talebelerinden 

örnekler vererek anlatmaktadır.
134

 ġayet Ģefkat tokadından meseleyi anlayıp hatasından 

dönmezse o zaman bu zecr tokadına dönüĢmektedir.  

 

8. Bediüzzaman Risale-i Nur’lar ile ġeâir-i Ġslâmı Ġhya EtmiĢtir: 

Bediüzzaman “Risale-i Nur ile yalnız cüz‟i bir tahribatı ve bir küçük haneyi tamir 

etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve Ġslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taĢları 

bulunan bir muhit kal‟ayı tamir ediyor. Bilhassa avâm-ı mü‟minin istinatgahları olan Ġslâmi 

esasların ve cereyanların ve ġeâirin kırılması ile bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umumiyi 

Kur‟anın i‟câzı ile ve geniĢ yaralarını Kur‟anın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye 

çalıĢıyor.
135

  

Bediüzzaman hayatını Ģeâir-i Ġslâmı ihya etmek için feda etmiĢtir. Bütün ömrü boyunca 

bunun için çalıĢmıĢtır. ġeâirin baĢında ise “Ġman hakikatlerini” asrın idrakine uygun ispat ve 

izah etmektir. Sonra da namaz ve diğer dinin rükünleri ve Ģeâirleri gelmektedir. Mahkemede 

de bunların müdafaasını yapmıĢtır. “Her asırda üç yüz elli milyonun kutsî ve semâvî rehberi 

ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan 

Kur‟an-ı Mu‟cizü‟l-Beyanın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcât ve zikrullah ve ilm-i dinin 

dersi ve neĢri ve Ģeâir-i diniyenin muhafazası”
136

 için çalıĢtığını mahkeme müdafaalarında 

daima savunmuĢtur.  

Bediüzzaman “Mesnevi-i Nuriye” isimli eserinde Müslümanları dünyanın lehviyatına 

çağırarak “ġeâir-i Ġslamı” terk ettirmeye çalıĢan ehl-i dalalet ve ehl-i küfre karĢı iman 

hakikatlerini müdafaa eder ve felsefe talebeleri ile Kur‟an talebelerinin durumlarını misallerle 

ortaya koyar.
137

 Ġlk olarak telif etmiĢ olduğu “Nurun Ġlk Kapısı” isimli eserinde de gerek 

“Üçüncü Ders”te
138

 gerekse sonunda “Dünya hayatı sizi aldatmasın”
139

 ayetinin izahında 

Ģeâir-i Ġslama darbe vuranlara ve onlara aldanan ehl-i imana gerekli dersleri vermiĢtir. Bütün 

Sözler ve risaleler hep “ġeâir-i Ġslamı” ihya etme amacına yönelik olarak yazılmıĢtır.  

Ahir zamanda gelecek olan Mehdi‟nin (ra) vazifesinin de “ġeâir-i Dini Ġhya” etmek 

olduğunu müteaddit mektuplarında ve eserlerinde izah etmiĢtir.
140
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9.  Bu Zamanda ġeâire Hizmet Matbuat Lisanı Ġle Olur: 

ġeâir-i Ġslama en büyük zarar verenlerin medya dediğimiz “Hitabet-i Umumiye 

Sıfatına”
141

 haiz basın ve yayın kuruluĢları olduğunu belirleyen Bediüzzaman hazretleri 

“ġeâir-i Ġslâmiyeye zıt ve muhalif olan herzelerle Ġslâmiyeti lekelemeye kat‟iyyen haklarının 

olmadığını” haykırır. Kendisi de matbuat dili ile dini nasihatlerde bulunmuĢtur.  Daha sonra 

Ģeâiri ihya etmek amacı ile “Matbuat âlemi ile tezahüre baĢlamayı” talebelerine 

emretmiĢlerdir.
142

 Bediüzzaman‟ın “Matbuat” dediği ve “Hitabet-i Umumiye Sıfatına haiz” 

toplumun tüm kesimlerine hitap eden günümüzün Medyası olduğu kesindir. Bu zamanda 

Ģeâirin ihyası için üzerinde önemle durulması gerekir.  

 

10.  ġeairi Ġhya Edenlere Yardımcı Olmak: 

Bediüzzaman hürriyetçidir. Sultan Abdulhamid‟in politikasını ve mecbur kaldığı 

istibdadını tenkit ettiği halde “Hamidiye Camiinde her Cuma gününde bulunması, ġeâir-i 

Ġslâmiye‟ye elden geldiği kadar müraat etmesi ve dâima Yıldız dairesinde manevi üstadı 

kabul ettiği bir Ģeyhi var olduğu gibi çok hasenatı için bütün hayatında onun padiĢahlar içinde 

bir nevi veli hükmüne geçtiğine kanaat ederek”
143

 kendisinden daima sitayiĢle bahsetmiĢtir. 

Bediüzzaman ayrıca Osmanlı‟nın son döneminde dinin zayıflaması ve bunun sonucu 

olarak ahlakın bozulması ve devletin yıkılmasının temelinde ġeâir-i Ġslâm‟ın lâkaytlığı 

olduğunu belirtir. Yani Bediüzzaman‟a göre Osmanlının zayıflamasının sebebi, Ġslâmın ġeâir 

olarak gördüğü meselelerde kayıtsız kalmasıdır. ġeâir-i Ġslâmın za‟fa uğramasının sebebini de 

MeĢihatın, yani Diyaneti temsil eden ġeyhülislâmlık makamının zayıflaması ve sönmesi, yani 

değerini kaybetmesinden kaynaklandığını ifade eder. Diyanetin güçlenmesinin “ġura”lar ile 

alınan kararlar ve verilecek fetvalara bağlı olduğunu ifade ile bir nevi Ġcma ve Cumhur-u 

Ulemaya dayanan MeĢihat/Diyanet kararlarının bir tek ferdin vereceği fetvadan daha kuvvetli, 

bağlayıcı ve müessir olabileceğini bunun da Diyanete değer katacağını, bunun da ġeâir-i 

Ġslâmiye‟nin imtisaline sebep olacağını izah eder.
144

   

Yine Bediüzzaman ġeâir-i Ġslâmı ihya eden Demokratları takdir eder ve Reis-i Cumhur 

Celal Bayar ve BaĢbakan Adnan Menderes‟e yazdığı mektubunda “Ezan-ı Muhammedi ve 

Din Dersleri gibi ġeâir-i Ġslâmiye ile Kur‟ana hizmet etmelerini ve eskilerin Kur‟an zararına 

tahribatlarını tamire baĢlamalarını”
145

 takdir eder. Kendilerine yardımcı olduğunu söyler.
146

  

 

11. Demokratlar ġeâir-i Ġslamiye’ye Hizmet Ettiler: 

Milletin arzusu ile Ezan-ı Muhammediyi serbest okumasıyla
147

 ve Din dersleri
148

 

okullara konulması gibi ġeâir-i Ġslâmiye‟nin serbestiyetine Demokratların vesile olduğunu 

söyleyen Bediüzzaman
149

 yazdığı mektuplarında demokratlara “hakâik-ı imaniyeyi nokta-i 

istinad yapmalarını”
150

 tavsiye eder. “ġeâir-i Ġslâmiye”ye ve dindar millete büyük cinayetleri 

yapanların Demokratları kendilerinden daha dinsiz, daha canî göstermek istediklerine dikkat 

çekerek
151

 uyanık olmaya çağırır. 
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ġeâirin ihyasına çalıĢtığı için Bediüzzaman “Kur‟an ve Ġslâmiyet ve vatan hesâbına 

bütün kuvvetiyle, talebeleriyle ve dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmasını 

muhafazaya çalıĢmıĢtır.
152

  

Bediüzzaman Said Nursi “ġeâir-i Ġslâmiye”ye ve “Siyaset-i Ġslâmiye”ye darbe vuranlar 

on iki, on üç, on dört, on altı sene zarfında büyük darbe yiyeceklerini” de söyler.
153

 Kapalı 

olan bu ifade pek çok Ģekilde anlaĢılabilir. Ancak gerçek olan Ģu ki gerek siyaset dairesinde, 

gerekse dar dairede Ģeâire darbe vuranların darbe yedikleri bir gerçektir. 

Bediüzzaman hazretleri Ģeâiri ihya eden “Demokrat nâmındaki Ahrarlar, yâni 

hürriyetperverlerin muvaffakiyetine çok dua ettiğini” söyler. Yine Ahrarların “Ġstibdâd-ı 

mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olacaklarını”
154

 da müjdeler. 

 

12. ġeâir-i Ġslamiyeye Muhalif Adetler Bid’adır:  

Bid‟a, ġeâir-i Ġslâmiye yerine ikame edilen adetlerdir. Allah‟ın emirleri ve peygamberin 

sünneti kaldırılarak yerine yeni adetler konulur. ĠĢte farzın ve sünnetin yerine konulan bu yeni 

adetlere bid‟a adı verilir. Bid‟aların en tehlikelisi inanç ve anlayıĢta ortaya çıkan yeni 

adetlerdir. Bunun için Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat anlayıĢı dıĢındaki görüĢlere “Ehl-i Bid‟a ve 

Dalalet” denilmiĢtir. ġeâir dini güçlendirirken bid‟a insanları dinden uzaklaĢtırır.  

Bediüzzaman hazretleri 1947 yılında kendisini hapse atanlara Ģöyle seslenir: 

“Hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimâiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik 

göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça Ģimdiki vaziyeti gösterdiği 

cihetinden; Ģimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli 

milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne Ģekle girecek elbette 

anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur‟anın hizmetinde 

emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehĢetli lekedar 

belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikatı verip, o 

dehĢetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden; bu 

zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düĢünüyoruz.”
155

  

Bu bid‟aların baĢında müstehcenlik, baĢörtüsü yasağı, kadın-erkek arkadaĢlığı 

gelmektedir. Açık-saçık resimler bunu meĢru hale getirmek için teĢvik edilmektedir. Bunun 

için Kur‟an “Sanemperestliği ve bir nevi onun taklidi olan suret-perestliği de men‟eder.”
156

  

 

Sonuç:  

Dinin topluma ve hayat-ı içtimaiyeye bakan yönü ġeâir-i Ġslamiye denilmektedir. ġeâir 

topluma ait bir ibadet olduğu için Ģahsi farzlardan daha önemlidir. ġeâir-i Ġslamiyeyi ihya 

etmek ahir zamanda gelecek olan Mehdi‟nin de en mühim görevidir. Peygamberimizin (sav) 

sünnetini ihya etmenin de yoludur. Dine yapılacak en önemli hizmet de ġeâir-i Ġslâmiye‟yi 

ihya etmektir. “Ümmetin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetimi ihya ederse yüz Ģehidin 

ecrini, sevabını kazanabilir”
157

 hadisinde belirtilen sünnetler Ģeâire taalluk eden sünnetlerdir. 

Bu açıdan Ģeâirin ihyası en önemli din hizmeti sayılmaktadır. 

ġeâirin en önemli kısmı ise hakâik-i imaniye ve diniye olan kısmıdır. Ġman ve Kurân 

hizmetinin temeli budur. Ehl-i dalaletin imanın esaslarına hücum ettiği bir zamanda hakâik-i 

imaniyeyi akıllara ve kalplere kabul ettirecek Ģekilde iman dersi vermek Ģeâirin ihyası için 

olmazsa olmazıdır. Bu açıdan imana yapılacak hizmetin yerini hiçbir Ģey tutmaz. Bu zamanda 

iman hizmetinin ne derece önemli olduğu daha iyi anlaĢılmaktadır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 

SAHABE MESLEĞĠ 

GiriĢ: 

Ġnsanın yaratılıĢ amacı Allah‟a iman ve ibadettir. Ġbadetin baĢı kalbî amel olan imandır. 

Kalben inanan bir insanın inancı doğrultusunda Allah‟a teslim olmasına da Müslüman olmak 

denir. Müslüman olanın ise Allah‟a ibadetin baĢı olan namazı kılması, senede bir ay oruç 

tutması, zengin ise zekât vermesi, ömürde bir defa da hacca gitmesi Ģarttır.  

Bütün ibadetlerin baĢı iman olduğu için inanmayan hiçbir amelle mükellef tutulamaz. 

Ġbadet ancak iman ile farz olur. Ġnanç noktasında zaafa uğramıĢ olan bu zamanda toplumda 

ibadet azalmıĢ, ahlak ise bozulmuĢtur. Yine zamanımızda cehalet ilimden kaynaklanmaktadır. 

Halktan çok üniversite çevresinden inkâr sedaları yükselmektedir. Ġlim ve fen inkâra delil 

gösterilmektedir. Hâlbuki ilim gerçekleri bulmak içindir; kâinatta en açık gerçek ise 

yaratıcının varlığıdır. Ama ne var ki ilim ispata yönelik olması gerekirken inkâra alet edilmek 

istenmektedir. Ġnsanlar kendi elleri ile yaptıkları menfaat putlarına esir olmuĢlar ve onlara 

tapınmayı baĢarı saymaktadırlar.  

ĠĢte bütün bunlar zamanımızın “Cahiliye Dönemi” olduğunu göstermeye yeter de artar. 

Çünkü cehalet bilmemek değil, yanlıĢ bilmektir. YanlıĢı savunmaktır. Cahiliye dönemi demek 

okuma-yazma bilmemek değildir. Okuma yazması olmayan nice ilim ve irfan sahipleri olduğu 

gibi, okumuĢ yazmıĢ nice cahiller de vardır. Hatta cehaletin bir mertebesi vardır ki, bu 

mertebeye insan ancak ilimle ulaĢabilir. ġeytanın sapasının sebebi de bu değil midir?  

Kur‟anda cahiliye tabiri “Ġrtica” anlamında kullanılmıĢtır. Ġrticanın ise Kur‟an-ı Kerimde 

dört temel ayağı vardır. Birincisi, Allah‟a Ģirk koĢmak ve Allah‟ın iĢlerini Ģeriklere vermektir. 

Ġkincisi, ırkçılık ve kabilecilik taassubudur. Üçüncüsü, imansızlık ve ırkçılıktan kaynaklanan 

zulüm ve haksızlıktır. Dördüncüsü ise, müstencehlikten kaynaklanan ahlaksızlıktır.  

20. Asrın modern toplumlarında da “Cahiliye”nin bu dört temel unsurlarını açıkça 

görmekteyiz. Bu hali ile asrımız ile “Cahiliye Dönemi” arasında büyük bir benzerlik göze 

çarpmaktadır.  

Zamanımızda “Diyanet ve Tarikat” erbabının bilhassa dine ve imana karĢı takınılan 

olumsuz tutuma, dini yok sayma hareketine ve cahiliye adetlerine karĢı mücadelede maalesef 

dini savunmada, dine, imana, maneviyat ve ahlaka hizmette pasif ve nötr kaldığını da 

üzülerek görmekteyiz. Hatta dünyevileĢmede onların etkisinde kaldığını söylemek de yanlıĢ 

olmayacaktır. Dinsizliğe karĢı mücadelede siyasi yolun takip edilmesi de sonuçta faydadan 

çok ehl-i diyanete zarar verdiği de acı tecrübelerle görüldü. 

Ġnançsızlığa ve cahiliye adetlerine karĢı takip edilecek en iyi metot peygamberimizin 

takip ettiği “Ġman ve Kur‟an hakikatlerini” ilan ve neĢretme metodudur. Ġmanın olmadığı ve 

Ģüpheler ile zaafa uğradığı, farzların terk ve ihmal edildiği bir yerde tarikatın takip ettiği nafile 

ibadetler ve ahlakî öğütlerle bir yere ulaĢmak mümkün değildir. Dinsizliğe karĢı ancak iman 

hakikatlerinin izah ve ispatı yoluyla mukabele edilebilir.  

ĠĢte Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin takip ettiği ve Kur‟an-ı Kerimin iman 

hakikatlerini neĢretmesinin sebebi budur. Takip ettiği metot da Sahabelerin takip ettiği metot 

ve takip ettiği yoldur. Bunun için “Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir. Sahabe 

mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır”
158

 

demektedir.  
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ĠĢte bu mütevazı araĢtırmamızda “Sahabe Mesleği nedir?” sorusuna cevap bulmaya 

çalıĢmaktır. Bu sorunun cevabını sahabenin hayatından, Kur‟an-ı Kerim ayetlerinden ve 

Risale-i Nur eserlerinden tarayarak ortaya koymaya çalıĢacağız. 

Tevfik ve hidayet Allah‟tandır.   

 

 

1.  RĠSALE-Ġ NUR’UN MESLEĞĠ: 

“Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu 

zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır”
159

 

Bediüzzaman hazretleri insanın yaratılıĢ amacı doğrultusunda her Kur‟an-ı Kerime göre 

her Ģeyin hakikatini bizlere göstermiĢtir. Ġnsan kimdir, niçin bu dünyaya gönderilmiĢtir? 

Dünyanın hakikati ve mahiyeti nedir? Kâinat neden ve niçin yaratılmıĢtır? Ölüm ve mahiyeti 

nedir? Öldükten sonra cismani bir hayata neden ihtiyaç vardır ve nasıl olacaktır? Yeniden 

dirilmenin keyfiyeti nasıldır? Cennet ve cehennemde bedensel hayat nasıl olacaktır? Bütün bu 

suallerin cevabını aklî ve mantıkî deliller ile ispat ederek izah etmiĢ ve iĢin hakikatini 

göstermiĢtir. Bunun için “Risale-i Nur‟un mesleği tarikat değildir.” Bir hocayı ve bir Ģeyhi 

taklit etme mesleği değildir. Her okuyan bizzat aklındaki ve kafasındaki bütün sorulara ikna 

edici cevabı alacak, her Ģeyin hakikatini anlayacak, Ģüpheleri gidecek ve aklı, kalbi tatmin 

olacak ondan sonra bilerek Ģuurlu bir Ģekilde iman ve ibadete yönelecektir.  

ĠĢte sahabe mesleği budur.  

Çünkü sahabeler peygamberimizden (sav) Kur‟an-ı Kerimi öğreniyorlar ve 

anlamadıklarını sorarak kafalarındaki Ģüphelerini gideriyorlar ondan sonra sağlam bir iman ile 

Kur‟an ve iman hizmetine koĢuyorlar, baĢkalarının imanlarını kurtarmaya çalıĢıyorlardı.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Taklidi kırılmıĢ ve imanları Ģüpheye düĢmüĢ olan 

bu asır insanına” Kur‟an-ı Kerimin iman hakikatlerini izah ve ispat ederek imanları kurtarma 

ve Ģüpheleri izale etme yolunu göstermiĢtir. Bundan dolayı “Sahabe mesleğinin bir cilvesi” 

olan Risale-i Nur mesleğini ortaya çıkararak “Ġman kurtarmayı” mesleğinin esası yapmıĢtır.  

Böylece sahabe mesleğinin bir cilvesi olan “Ġmanı Kurtarma” hizmetini baĢlatmıĢtır.  

Risale-i Nur mesleği olan Sahabe Mesleği: 

1. Kur‟anın i‟câzını gösterir.
160

 Böylece imana ve Kur‟ana hizmet eder. 

2. Manevî bir mürĢit olup, ilmî olarak hakaik-ı imaniyeyi izhar eder.
161

 

3. Tarikat değil hakikattir; bir mürĢitten değil doğrudan doğruya Kur‟andan, Kur‟an 

ayetlerinden tereĢĢuh eden bir nurdur. Ne doğunun ilminden ve ne de Batı‟nın 

fenninden alınmamıĢtır.
162

 

4. Ġman hakikatlerinin izahı ve ispatı olduğu için “Sair tarikatlar ve meslekler gibi 

mağlup olmaz, perde altında hizmet etmez, bid‟alara müsamaha göstermez, 

te‟vilat ve bir nevi tahrifat içinde hizmet etmeye asla müsaade etmez.
163

 

5. Ġmandan sonra “Takvâ”yı esas alır. Günahlardan kaçınma Nur Talebelerinin 

prensibidir.
164

  

6. Farzlara ve sünnetlere azami riayet etmek ve büyük günahlardan çekinmek 

esastır.
165

 

7. Sahabelerde bulunan “KardeĢlik” Uhuvvet esastır. Peder-evlat, Ģeyh mürit 

iliĢkisi yerine “Haliliye ve Hıllet mesleğini esas alır. Bu ise “en yakın dost, en 

                                                 
159

 Emirdağ Lâhikası, (1998-Ġstanbul) s. 61 
160

 Barla Lahikası, 9 
161

 Kastamonu Lahikası, 9 
162

 Kastamonu Lâhikası, 150 
163

 Emirdağ Lâhikası, 1:62 
164

 Kastamonu Lâhikası, 106 
165

 Emirdağ Lâhikası, 1:327–328 



 27 

fedakâr arkadaĢ, en güzel takdir edici yoldaĢ ve en civanmert kardeĢ olmayı” 

gerektirir.
166

 

8. Ġhlâs, yani Allah rızası dıĢında hiçbir maddi ve manevi menfaati amaç 

edinmemek temel prensiptir.
167

 

Sahabelerin takip ettiği temel prensipler bu esaslarda toplanmıĢtır. Risale-i Nur Mesleği 

de bu esasları yeniden tesis ederek bu asırda “Sahabe mesleğini” yeniden açmıĢtır.  

 

2.  ĠMANA HĠZMET: 

2.1  Sahabeler Ġmana Hizmeti Esas AlmıĢlardır: 

Hz. Ebu Bekir (ra) iman ettikten sonra o zamana kadar nazil olan Kur‟an ayetlerini ve 

surelerini ezberledi. Anlamlarını peygamberimizden (sav) öğrendi. Gizli olarak yakınlarına, 

tanıdıklarından müsait gördüklerine anlatmaya baĢladı. Tüccar olduğu için hem alıĢveriĢ için 

gelen köleler ile ham de saygın biri olduğu için Mekke‟nin ileri gelen soylu ve saygın aileleri 

ile çok iyi iliĢkiler içinde idi. Temiz fıtratlı ve güzel ahlaklı olanlarını iyi tanıyordu. Fıtratı 

Ġslam‟a müsait olanları gizlice imana davet ediyor ve onlara Kur‟an okuyordu. Sordukları 

soruları ve öğrenmek istediklerine bildiği hususlarda cevap veriyor, bilmediklerini de akĢam 

olunca peygamberimizden öğreniyordu. Gönlü Ġslam‟a ısınan ve müslüman olmak isteyenleri 

de geceleri peygamberimiz (sav) ile görüĢtürerek Ģüphelerini ve tereddütlerini gidermeye 

çalıĢıyor iman etmelerini sağlıyordu.  

Hz. Ebubekir (ra) peygamberimiz ile görüĢtüğü andan itibaren tereddütsüz iman 

etmiĢtir. Ġman ettiği günden itibaren de hayatını Ġslama adamıĢtır. Mekke döneminde 

insanların iman etmeleri için elinden geleni yapardı. Bunun için evini tahsis etmiĢti. Hz. 

Osman bin Affan (ra) Sa‟d bin Ebi Vakkas (ra) Abdurrahman bin Avf (ra) Zübeyir bin Avam 

(ra) Talha bin Ubeydullah (ra) gibi AĢere-i MübeĢĢereden sayılan meĢhur sahabeleri evine 

giderek ve evine davet ederek iman etmelerine sebep olan odur. Servetini Müslümanlar için 

harcamıĢtır. Hz. Bilal-i HabeĢi (ra) Habbab bin Eret (ra) Lübeyne, Ebu Fukeyhe, Âmir, 

Zinnire, Nehdiye, Ümm-ü Ubeys gibi kölelere Ġslamı anlatan da kölelikten ve müĢriklerin 

iĢkencelerinden kurtaran da Hz. Ebubekir‟dir. (ra) Bunun için peygamberimiz (sav) “Bütün 

insanların imanı bir kefeye, Hz. Ebubekir‟in (ra) imanı diğer kefeye konsa, Ebubekir‟in (ra) 

imanı ağır gelir” buyurmuĢlardır. 

Hz. Ali (ra) küçük yaĢında tevhidin hakikatini anlayarak, düĢünerek aklıyla iman etmiĢ 

ve peygamberimizin (sav) yanından hiç ayrılmayarak iman davasına canla-baĢla destek 

olmuĢtur. Peygamberimizin (sav) akrabalarını uyarmasında, KureyĢi imana davet etmesinde 

Hz. Ali (ra) bütün organizasyonlarda organizatör olarak görev yapmıĢtır. Kur‟an-ı Kerimin 

nazil olmasında gelen vahiyleri sahabelere ulaĢtıran, peygamberimiz (sav) ile sahabeler 

arasında irtibatı sağlayan hep Hz. Ali (ra) olmuĢtur. Mekke‟ye gelen yabancıları baĢta Hz. 

Ebu Zer (ra) olmak üzere peygamberimiz (sav) ile gizli olarak görüĢtüren Hz. Ali (ra) idi. 

Ġman ve Kur‟an hizmeti için hayatını ortaya koyan, hatta müĢrikler peygamberimizi yatağında 

öldürmek için plan yaptıkları zaman peygamberimizin (sav) yatağına yatan Hz. Ali (ra) 

olmuĢtur.    

Peygamberimizin (sav) Kâbe‟de bulunan putları kırdığı zaman peygamberimize (sav) 

yardım eden ve peygamberimizin (sav) omzuna çıkarak Kâbe kapısındaki putu düĢürerek 

parçalayan da Hz. Ali (ra) olmuĢtur.
168

 

Hz. Osman (ra) Hz. Ebubekir‟in (ra) samimi arkadaĢı idi. Hz. Ebubekir‟in (ra) irĢadı ile 

35 yaĢında Müslüman olduktan sonra imana ve Kur‟ana hizmeti kendisine Ģiar edindi. 

Amcasının kendisini bağlayarak hapsetmesine aldırmadı. MüĢriklerin iĢkencelerine 

dayanamayarak iki defa HabeĢistan‟a hicret etmiĢ ve Kur‟an-ı Kerimi okuma, ezberleme ve 
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hakikatlerini okuyarak öğretme ve neĢretme görevini ömrünün sonuna kadar devam etmiĢtir. 

Hatta Ģehit edilirken bile Kur‟an okumakta idi. Kanı Kur‟an-ı Kerim üzerine dökülmüĢtür.
169

    

Halid bin Said bin Âsî bin Ümeyye bir gece rüyasında büyük bir ateĢ uçurumunun 

kenarında durduğunu, babasının onu ateĢe atmaya çalıĢtığını Resulullah‟ın (sav) kendisini 

belinden tutarak ateĢten kurtardığını gördü. DehĢetle uyandı.  

Rüyasını Hz. Ebu Bekir‟e (ra) anlattı. “Zannedersem bu gerçek bir rüyadır” dedi. Hz. 

Ebu Bekir (ra) da peygamberimizin insanları gelecekte girecekleri cehennem ateĢinden 

kurtardığını anlattı. Öğrendiği peygamberimize (sav) gelen ayetlerden ve surelerden okudu. 

Beraberce peygamberimizin (sav) yanına gittiler. Peygamberimizi (sav) evinde bulamadılar. 

Hz Hatice (ra) peygamberimizi (sav) Ciyad mevkiinde bulabileceğini söyledi. Oraya gittiler. 

Hz. Ali (ra) ile beraber buldular. Hz Halid rüyasını anlattı ve “Ya Muhammed, sen insanları 

neye davet ediyorsun?” dedi.  

Peygamberimiz (sav): “Ben insanları “Lâ Ġlâhe Ġllallah” demeye, Allah‟ın birliğine, 

Ģeriki ve naziri olmadığına, her Ģeye kadir olduğuna, her Ģeyi yarattığına inanmaya, taĢtan ve 

ağaçtan yapılan ve hiçbir Ģeye gücü yetmeyen putlardan yardım istenmesine ve saygı 

duyulmasına karĢı çıkmaya davet ediyorum” buyurdular.  

Bunları dinleyen Hâlid bin Said “Lâ Ġlâhe Ġllallah” diyerek iman etti.
170

 

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır.”
171

 Hal böyle olunca en yüksek hakikate hizmet 

etmek de en önemli ve mühim hizmettir. Sahabeleri o mevkie çıkaran en önemli sır, iman gibi 

iki cihanın saadetini temin eden en büyük hakikati bize ulaĢtıracak hizmeti canları ve baĢları 

ile deruhte etmeleridir. Diğer tüm hizmetler iman hizmeti yanında ikinci ve üçüncü derecede 

kalır. Peygamberimizin (sav) sünneti, peygamberimizin takip ettiği yoldur. “Ümmetin fesada 

gittiği bir zamanda kim sünnetime yapıĢırsa yüz Ģehidin sevabını alır”
172

 hadisi elbette haktır 

ve çok önemlidir. Acaba insana yüz Ģehit sevabı kazandıracak sünnet hangisidir? Elbette 

“Ġman Hizmeti”dir. Ġman insana iki cihan saadetini kazandırır. Ümmetin fesadı imanın 

zafından, fesadın izalesi de imanın yaygın olmasından kaynaklanır. Bunun için insana ve 

topluma yapılacak en büyük iyilik ve hizmet imanın takviyesi ve imandaki Ģüphelerin 

giderilmesi için yapılacak çalıĢmalardır.  

Ahir zamanda ümmetin fesada gideceğini ve pek çok fitnelere maruz kalacağını haber 

veren peygamberimiz (sav) bu fitnelerin sebebi olan iman zaafına dikkat çekmiĢ ve Ģöyle 

buyurmuĢtur: “Ġleride öyle fitneler olacaktır, o fitnelerde kiĢi mü‟min olarak sabahlayacak 

ama akĢama kâfir olarak dönecektir. Ancak Allah‟ın ilim ile kalbini ihya ettiği kimseler 

bundan korunacaklardır.”
173

  

Bu hadiste açıkça ifade edildiği gibi imansızlık fitneyi netice vermektedir. Çaresi de ilim 

ile kalpleri diriltmektir. Buradaki hastalık imansızlık olunca ilim de “Ġman Ġlmidir.” Ġman ilmi 

ilimlerin Ģahı ve padiĢahıdır. Sahabeler akılları bozulmuĢ ve kalpleri ölmüĢ olan cahiliye Arap 

toplumunu imanın hidayeti ve Kur‟anın iman dersi ile diriltmiĢtir. Sahabeler de iman 

hakikatleri için mücadele etmiĢ ve imanın akıllara, kalplere ve gönüllere yerleĢmesi için 

çalıĢmıĢlardır.  

Bu hakikatler nazara alınınca sahabe mesleğinin “Ġman Hizmeti” mesleği olduğu 

kolayca anlaĢılmaktadır. Bediüzzaman‟ın da “Ben bütün mesaimi iman üzere teksif etmiĢ 

bulunuyorum” demesinin hikmeti daha iyi anlaĢılmaktadır. Açtığı sahabe mesleğinin de iman 

hizmeti mesleği olduğu gerçeği de böylece tebeyyün eder.  

 

2.2 Sahabeler Vahyin Gelmesini Dört Gözle Bekliyorlardı: 

                                                 
169

 Celaleddin Suyuti, Tarihu‟l-Hulefâ, (1986- Beyrut) s. 165; Siret-u Ġbn-i Ġshâk, (1981-Ġstanbul) s. 121 
170

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 4:99 
171

 Bediüzzaman, Sözler, 704 
172

 Abdurrauf El-Münavi, Feyzu‟l Kadir, (Tarihsiz Beyrut) 4:261  
173

 Sünen-i Ġbn-i Mâce, 2:1305, 1310 (Hadis No: 3954, 3961) 



 29 

Sahabeler Peygamberimize (sav) vahyin geldiğini öğrenince koĢup geliyorlar ve 

“Rabbimiz bize ne inzal buyurdu” diyerek merakla ve öğrenme iĢtiyakı ile soruyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) sureyi okur ve kâtipleri olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Zeyd bin 

Harise, Ali bin Ebî Talip, (ra) gibi sahabelere yazdırırdı. Ġman eden ve burada bulunmayan 

sahabelere ulaĢtırmaları tavsiyesinde bulunurdu ve bunun için sahabelerini görevlendirirdi. 

Her birini bir yere gitmeleri ve gelen sureyi ulaĢtırmaları konusunda organize ederdi. Sonra 

açıklamalarda bulunurdu: 

Bir defasında Ģu mealde açıklamalarda bulundu: 

“Hiçbir Ģeye ihtiyacı olmayan yüce Allah kendini tanıtmak, varlığını, birliğini, ilim, 

irade ve kudretini mahlûkatına bildirmek istedi ve öncelikle kâinatı, güneĢi, ayı ve yıldızları 

yarattı.
174

 Sonra yeryüzünü insanın ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde tesviye etti. Dağları, 

ovaları, ırmakları ve oralarda yaĢayan bitkileri ve hayvanları yarattı. GüneĢi tüm canlılar ve 

insanlar için bir lamba ve soba yaptı. Dünyayı bir saray gibi yarattı. Gökyüzünü dünya evine 

bir dam yaptı ve içini yıldızlarla süsledi. Ġnsanı duygu ve kabiliyetlerle donatarak tüm eĢya ve 

varlıklardan istifade edecek Ģekilde yarattı. Ta ki kendisini görmediğimiz yüce Allah‟ı 

eserleri, istifade ettiği nimetleri ve ihtiyaçları ölçüsünde tanısın, yaratıcısını, hiç yoktan 

ihtiyaçlarını karĢılayan Rabbini tanısın ve ona iman ederek itaat etsin istedi. Gündüzünü 

aydınlık yarattı ve rızkını bulmasını sağladı. Geceyi istirahat ve gökyüzüne bakarak Allah‟ın 

kudretini anlaması ve ibadet etmesi için kararttı. Ta ki insanlar gökyüzüne bakarak onu bina 

ve tesviye edenin kudretini, ilmini ve iradesini anlasın. Allah‟ın güneĢe, aya, gündüze, geceye 

ve insanın nefsine yemin etmesi onların kemaline, sanatına ve kıymetine dikkati çekerek 

bütün bunları düĢünmesi içindir. Yüce Allah böylece insana kendini tanıtmak istedi ve iman 

ile tanımlarını emretti ve beni de rahmeti ile bu iĢe memur etti. 

Sonra insanı akıllı ve Ģuurlu bir Ģekilde yaratarak kendi varlığına, birliğine, kudretine, 

ilmine ve iradesine Ģahit yaptı. Varlıklara bakarak kendisine iman etmelerini diledi. 

Rahmetinden istifade etmelerini, hikmetini anlamalarını murat etti. Bu Ģekilde kendisine iman 

ve itaat ederek rahmetinden istifade eden ve hikmetlerini anlayarak Allah‟ı “Sübhanallah” 

diyerek tesbih eden, nimetlerine “Elhamdülillah” diyerek Ģükreden, büyüklüğünü anlayıp 

“Allahu Ekber” ile ilan eden ve birliğini ikrar ederek kendisini “Lâ ilâhe Ġllallah” kelimesi 

ile zikreden kulları için de ebedi kalacakları cennet ve saadet-i ebediyede ebedi mesut 

edeceğini vaat etti.  

Ġnsana iyiliği ve kötülüğü de ilham etti. Gaflete dalıp, nefislerine uyarak dalalete 

gitmesinler diye peygamberleri ve son olarak da beni bu vazife ile tavzif edip, âlemlere 

rahmet olarak gönderdi. Benimle sizler bu gerçekleri hatırlattı ve sizleri ahiret azabından 

korudu ve inanmayanları da benim ile uyardı. Kim bana itaat eder, nefsini kötülükten ve 

günahlardan çekerse o kurtuluĢa erer. Kim de bana uymaz, nefsini gaflet ve dalalet içerisinde 

bırakırsa o da helak olur gider.
175

  

Yüce Allah benden önce de nice peygamberler gönderdi. Onlar Allah‟ın kendilerine 

vahiy gönderdiğini ispat eden ellerinde mucizelerle Allah‟ın iradesini, emrini ve nehyini 

insanlara tebliğ ettiler. Bize bu surede Allah‟ın bildirdiği gibi Semud kavmi mucizeleri 

gördükleri halde inanmadılar da Allah onları ve onlar gibi nice kavimleri helak etti. Bizlere de 

örnek gösterdi.” 

Büyük bir dikkat ve huĢu ile peygamberimizi (sav) dinleyen sahabeler bu ilim ve hikmet 

dolu sözlerden o derece etkilendiler ve mesut oldular ki yüzleri kalplerinde parlayan imanın 

nuru ile aydınlandı, nurlandı. ġevk, heyecan ve muhabbetle tebessüm çiçekleri açtı.  

Sahabelerden birisi sordu: 

“Ya Resulullah kalbe iyilik ve kötülük nasıl ilham olunur?” 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 
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“Ġnsanın kalbine Allah‟ın ilhamı da gelir, Ģeytanın vesvesesi de.. Ancak kiĢi vicdanına 

müracaat ederse Allah onun hayır mı Ģer mi olduğunu ilham eder. ġer ise gönlü bulanır, hayır 

ise gönlü rahatlık ve huzur duyar. Bunun için müftüler fetva verse de sen kalbine müracaat et 

ve vicdanına danıĢ.
176

 Seni huzursuz eden ve kalbine hoĢ gelmeyeni terk et, kalbine huzur 

vereni de yap.
177

 Çünkü o Allah‟ın hakkında hayır murad ettiği Ģeydir. O zaman „nefsini 

temizlemiĢ ve kurtuluĢa götüre iĢi yapmıĢ olursun‟ buyurdular.” 

Bir diğer sahabi sordu: 

“Ya Resulallah! Benim nefsim daima Ģerre meyyaldir. Ne yapayım da nefsimi Ģerden 

men edeyim ve hayra yönelteyim? Bu konuda bana yol gösterir misin?” dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: 

“Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki tüm nefislerin dizgini onları yaratan 

Allah‟ın elindedir. Sizler iyi niyet ile ve kast ile hayra yönelirseniz Allah sizin için hayrı 

murad eder hayrı yaratır. Nefsinize de hayırlı amelleri hoĢ gösterir ve hayra çevirir. KiĢinin 

bunu yapması da Allah‟a yönelerek duâ ve niyazda bulunması iledir. Çünkü dua ve tevekkül 

hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tövbe de Ģer meylini kırar.
178

 Bunun için 

Allah‟a yönelerek Ģöyle dua edin: “Allah‟ım! Nefsime takvayı ilham et, onu temizle ve 

tezkiye et! Sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun velisi ve Mevlâsı da sensin ey 

Rabbim!”
179

 

2.3  Kur’an-ı Kerim Ġman Dersi Veriyor: 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde ve bilhassa ilk nazil olan sure ve ayetlerde hep iman 

dersleri vermekteydi. Peygamberimizin (sav) ve sahabelerin müĢriklerle mücadelesi ve cihadı 

imanı anlatmak, Allah‟ın birliğine iman dersi vermek ve putlara tapmanın ne derece insana 

yakıĢmadığını izah etmek ve ahirete imanı anlatmaktan ibaretti. Dinin ve imanın temel 

rükünleri bu iki esas üzerinde toplanıyordu.  

Mü‟minlerin sohbetleri bütün imanî meseleler üzerinde oluyordu. Kur‟anın tefekkürî 

ayetlerinin okunduğu, imanî meselelerin konuĢulduğu bu meclislere sahabeler “Ġman 

Meclisleri” diyorlardı.  Ġki mü‟min bir araya geldikleri zaman “Haydi gelin imanımızı 

kuvvetlendirelim” diyerek Kur‟an okuyor ve anlamı üzerinde tefekkür ediyorlardı.  

MüĢrikler de Allah‟ı inkâr etmiyorlardı ancak “Tevhitçi” bir imanı, yani Allah‟ın 

birliğini kabul etmiyorlardı. Allah‟ın birliği ile beraber kâinatta hüküm ve hâkimiyetini 

akıllarına sığdıramadıkları için Ģirki savunuyorlardı. Bir de öldükten sonra dirilmenin 

imkânsız olduğunu savunuyorlardı. MüĢriklere göre insan dünyada ne yaparsa yanına 

kalıyordu. Tevhit ve haĢir konusunda mü‟minlerle çekiĢiyorlardı. Kur‟an ayetleri de onların 

peygamberimize sordukları sorulara cevap niteliğinde inzal ediliyordu. 

Bu durum aslında yüce Allah‟ın “Ġlim, Ġrade ve Kudretini” bilmemek ve Allah‟ı 

tanımamaktan kaynaklanıyordu. Bundan dolayı yüce Allah hemen hemen bütün sure ve 

ayetlerinde zatını isim ve sıfatları ile tanıtıyor ve kâinattaki eserlerini nazar-ı dikkate sunarak 

bunları ancak Allah‟ın yapabileceğini ders veriyordu. Böylece akıl ve duygulara hitap ederek 

yine iman dersi veriyor, imanı olanları da imanlarını devamlı surette takviye ediyor ve 

kuvvetlendiriyordu.  

Sahabelerin en büyük özelliği Kur‟an-ı Kerimi okuyup öğrenmek ve öğretmek, iman ve 

Kur‟an davası için hayatlarını feda etmekti.  

 

2.4 Risale-i Nur ve Talebeleri Ġmana Hizmeti Esas Alır: 

Ġman eğitimi din eğitiminin baĢı ve temeli olduğu için peygamberimiz (sav) kendisine 

gelen gençlere mutlaka önce imana ait bilgileri verir, sonra ibadete taalluk eden hususlara 
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onları teĢvik ederdi. Nitekim sahabelerden Cündüp bin Abdullah (ra) der ki: “Biz ergenlik 

çağına yaklaĢmıĢ bir gurup genç ile beraber Resulullah (sav) in huzuruna geldik. Bize Kur‟anı 

öğretmesini istedik. O da bize Kur‟an-ı Kerimi öğretmeden önce imanı öğretti. Ġman ile ilgili 

bilgileri ders verdi. Allah‟ın varlığını, kudretini, ilmini, iradesini ve insanı yaratılıĢ amacını 

öğrettikten sonra Kur‟anı öğretti. Bundan sonra biz Kur‟an okudukça imanımız daha da 

güçlendi ve inkiĢaf etti.”
180

 

Bu hadis-i Ģerif bize imanı öğrenmenin önemini anlatmaktadır. Bundan dolayı önce 

imanı öğretmek sonra Ġslam konusunda iman ile bağlantılı olarak bilgi vermek tâlim ve 

terbiye, eğitim ve öğretim metodu açısından takip edilecek en doğru yoldur. Peygamberimizin 

(sav) bu husustaki sünneti budur.  

Din demek iman demektir. Ġmandan sonra imanın gereği ve tezahürü olan ibadet ve 

imandan kaynaklanan ahlak kiĢiyi cehennemden uzaklaĢtırarak Allah‟a yaklaĢtırır. Ġman 

sağlam olmazsa ibadette gevĢeklik ve ahlakta bozukluk ortaya çıkar. Ġmanda az bir zafiyet 

ibadette ve ahlakta büyük sıkıntılara sebeptir. Bunun için Bediüzzaman “Ben bütün mesaimi 

iman üzerine teksif etmiĢ bulunuyorum” demiĢtir. 

Bediüzzaman hazretleri Ġkinci Dünya SavaĢı gibi dehĢetli siyasi olayların ve dünya 

hâkimiyeti gibi önemli siyasi olayların yaĢandığı, herkesin cemaati ve camiyi bırakıp radyo 

dinlemeye koĢtuğu bir zamanda Ģöyle diyordu: “Dünyaya gelen herkesin ve bilhassa 

Müslümanların baĢına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmıĢ ki, her adamın eğer Alman ve 

Ġngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o davayı kazanmak için tereddütsüz sarf 

edecektir. O dava ise kabre imanla girip girmeme davasıdır. Bu dava ancak iman ile kazanılır. 

Ġman insana dünya büyüklüğünde ebedî bir mülk-ü bâkiyi kazandırır. Risale-i Nur iman 

vesikasını okuyanın eline verir. Risale-i Nur‟un bütün amacı da budur.”
181

  

Sahabeler de iman davasının yılmaz savunucuları ve Kur‟an-ı Kerimin nâĢirleri idiler. 

Hulefâ-i RaĢidinin yaptığı görev, hilafetin de en ehemmiyetli vazifesi “NeĢr-i Hakaik-ı 

Ġmaniye”dir. Çünkü adalet-i hakikiye ancak iman ile olur, insanın saadeti ise ancak iman ve 

adaletle olur.
182

  

Risale-i Nur bu vazifeyi en müĢkül zamanlarda yapmaktadır. Risale-i Nur‟un vazifesi 

doğrudan imana baktığı için Hz. Ali (ra) Hasan ve Hüseyin‟in (ra) ve Gavs-ı Âzam 

Abdulkadir Geylânî hazretleri gaybî haberleri ile
183

 imanı kurtarma ve kuvvetlendirme, Ġman 

ve Kur‟an hakikatlerini izah etme ve ispat etme gibi mühim vazifeleri yapıyor ve 

yapmaktadır” diye Risale-i Nuru manen alkıĢlamıĢlardır. 

Bediüzzaman hazretleri Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersini Gavs-ı 

Âzamdan (ks) ve Zeynelabidin‟den (ra) ve Hasan ve Hüseyin‟den (ra) vasıtası ile de Hz. 

Ali‟den (ra) almıĢtır. Risale-i Nur‟un dâiresi doğrudan doğruya onların hizmet ettiği 

dairedir.
184

 

Peygamberimiz (sav) sahabelerine dünyanın son zamanlarından bahsederken Ģöyle 

buyurdular: “Ahir zamanın dehĢetli zamanında ümmetimden öyle bir cemaat bulunur ki onlar 

deccal ile mücadele ederler. Ġmanlarından dolayı pek çok sıkıntı çektikleri halde taviz 

vermezler. Çektikleri sıkıntılarından dolayı nerede ise peygamberlerin derecesine yükselirler. 

Allah kendilerine nimet verdiği halde onlar açlığı tercih ederler. Allah‟tan baĢkasına ümit 

bağlamazlar. Ahirette verecekleri hesap korkusu ile harama yaklaĢmadıkları gibi helal olanı 

da terk ederler. Bedenleri ile insanların içinde yaĢadıkları halde kalben Allah ile beraberdirler. 

Mecbur kaldıkları için dünya ile ilgilenirler. Ne mutlu onlara! Ne mutlu onlara!” 
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Ebu Hureyre (ra) “Ya Resulallah! Onların vasıflarından biraz daha bahsedin ki biz de 

onlara uyalım” demesi üzerine peygamberimiz (sav) devam ettiler: “Ġnsanlar çekindikleri 

zaman onlar çekinmezler, korktukları zaman korkmazlar. Her yerde hakkı ve sabrı tavsiye 

etmeye devam ederler. Allah yeryüzüne azap edeceği zaman onlara nazar eder de azabı derhal 

geri alır. Bunun için Ya Ebu Hureyre sen onların yolu ve ameli üzere bulun. Onlara karĢı 

gelenler hesap gününde verecekleri hesabın dehĢetinden titreyeceklerdir”
185

 buyurdular.  

Sahabelerin ahir zamanla ilgili daha fazla bilgi vermelerini istemeleri üzerine 

peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdular: “Öyle bir zaman gelecek ki sünnetim terk edilecek ve 

bid‟alar yayılacaktır. O günde benim sünnetime bağlı kalan yalnız kalır. Bid‟alara dalanlar ise 

bir anda elliden fazla arkadaĢ bulabilir. O zamanda dinlerini muhafaza etmek zorlaĢır da dini 

yaĢamak avuçta kor tutmaya benzer. Bırakırsan söner, tutarsan yakar. Tuzun suda eridiği gibi 

kalpleri erir. Ġçin için yanarlar”
186

 buyurdu. 

 

3.  SAHABELERĠN DÜNYAYA AHĠRET HESABINA BAKMALARI 

Bediüzzaman dünyanın mahiyetini Ģöyle anlatır: “ġu dünya muvakkat bir ticaretgâh ve 

her gün dolar boĢalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alıĢ-veriĢi için yol üstünde kurulmuĢ 

bir pazar ve NakkaĢ-ı Ezelî‟nin teceddüt eden hikmetle yaza bozar bir defteri ve her bahar 

yaldızlı bir mektup ve her bir yaz manzum bir kasidesi ve o Sânî‟-i Zülcelâl‟in cilve-i 

esmasını tazelendiren, gösteren ayineleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet-i 

ilâhiyenin bir çiçekdanlığı ve âlem-i bekâda gösterilecek olan levhaları yetiĢtirmeye mahsus 

muvakkat bir tezgahıdır.”
187

  

Dünyanın mahiyetini böyle anlayan sahabeler dünyayı ahireti kazanmak için bir ticaret 

yurdu olarak görmüĢlerdir. Ahireti kazanmak için dünya malını ve dünyadaki hayatlarını 

ahireti kazanmak için bir fırsat bilmiĢlerdir. Dünyadaki devamlı değiĢen bahar-yaz, kıĢ ve güz 

mevsimleri gibi değiĢen olayları Allah‟ın hikmetinin gereği ve isimlerinin tecelligahı olarak 

görmüĢlerdir. Kur‟an dersi ile kıĢtan sonra baharı ölümden sonra yeniden diriliĢin örneği 

olarak hikmetle bakarak ibret almıĢlardır.   

Yine Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Dünyanın üç yüzü vardır: Biri esmâ-i Ġlahiyeye bakar, 

onların aynasıdır. Ġkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehl-i dünyaya 

bakar, ehl-i gafletin mel‟abegâhıdır.”
188

 Dünyanın ahirete ve esma-i ilâhiyeye bakan güzel iç 

yüzlerine karĢı nev-i insana muhabbet verilmiĢken, o muhabbeti su-i istimal ederek fâni, 

çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karĢı sarf ettiğinden “Dünya sevgisi bütün hataların baĢıdır”
189

 

hadisine konu olmuĢtur.
190

  

Sahabeler dünyayı ahirete ve Allah‟ın isimlerine ayine olması yönünden sevmiĢler ve 

dünyadan ahiret hesabına istifade etmiĢlerdir.  

 

3.1 Sahabe Mesleğinde Dünyayı Terk Etmek Yoktur: 
Sahabe mesleğinde nefsi öldürmek ve dünyayı terk etmek yoktur. Nefsi ıslah ederek 

Allah yolunda çalıĢtırmak ve dünyayı da yaratılıĢ amacına uygun ahiretin tarlası olarak görüp 

ekip biçmek vardır. 

Hakikatte dünyanın üç yüzü vardır: Birincisi Cenâb-ı Hakkın esmasına bakar, onun 

nukuĢunu gösterir, mânây-ı harfiyle ona ayinedarlık eder. Dünyanın Ģu yüzü hadsiz mektûbât-

ı Samedâniyedir. Bu yüzü nefrete değil aĢka layıktır. Ġkinci yüzü: Ahirete bakar ve ahiretin 
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tarlasıdır, cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheridir. ġu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir; 

tahkire değil, muhabbete lâyıktır. Üçüncü yüzü: Ġnsanın hevesâtına bakan gaflet perdesi olan 

ve ehl-i dünyanın mel‟abe-i hevesâtı olan yüzdür. ġu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zâildir, 

elemlidir, aldatır. ĠĢte nefret edilmesi gereken bu yüzüdür. Ehl-i hakikatin nefretleri dünyanın 

bu yüzünedir. 

Kur‟an-ı Hâkim kâinattan ve mevcudattan ehemmiyetle ve överek bahsetmesi dünyanın 

evvelki iki yüzünedir. Sahabeler ve sâir ehlullahın rağbet ettikleri dünyaları bu yüzleridir.
191

 

Bunun içindir ki sahabeler dünyaya pek çok girmiĢler. Terk-i dünya değil, belki bir kısım 

sahabe o zamanın ehl-i medeniyetinden daha iler gitmiĢlerdir. Çünkü onlar Kur‟andan ve 

doğrudan peygamberimizden almıĢ oldukları dersler ile anlamıĢlar ki, dünyanın ahirete bakan 

yüzü ile esmâ-i ilâhiyeye mukabil olan yüzünü sevmek, sebeb-i noksaniyet değil, belki 

medâr-ı kemâldir. O iki yüzde ne kadar ileri gitse daha ziyade ibadet ve marifetullahta ileri 

gider. Sahabelerin dünyası bu iki yüzdedir.
192

   

Tarikatın yolunda dünyayı terk vardır. En parlak tarikat olan Tarik-i NakĢî de o tarikatın 

kurucusu olanlar Ģöyle tarif etmiĢler: “Der tarîk-i NakĢibendî lâzım âmed çârı terk: Terk-i 

dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terki terk.” Yani, “Tarik-i NakĢî”de dört Ģeyi bırakmak lâzım: 

Hem dünyayı, hem nefis hesabına ahireti dahi maksud-u bizzat yapmamak, hem vücudunu 

unutmak, hem ucba, fahre girmemek için bu terkleri düĢünmemektir.  

Hâlbuki insan bir kalpten ibaret değildir. ġayet insan sadece bir kalpten ibaret olsaydı 

bütün mâsivayı terk, hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakkın zâtına rabt-ı 

kalb etmek lâzım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi vazifedar çok letâifi ve 

hasseleri vardır. Ġnsan-ı kâmil odur ki, bütün o latife ve duyguları kendilerine mahsus ayrı ayrı 

vazife-i ubudiyette, hakikat canibine sevk etmek gerekir.  

ĠĢte sahabeler böyle geniĢ bir dairede, zengin bir surette; kalb bir kumandan gibi 

duygular ise birer asker kullanarak kahramancasına maksada gitmiĢler ve bütün duyguları ile 

Allah‟a ibadet ve dinine hizmet etmiĢlerdir. Sadece kalbi kurtararak, nefis ve duyguları 

öldürüp tek baĢına gitmek medar-ı iftihar değil, belki netice-i ıztırardır.
193

  

Tarikatın takip ettiği yol “Cadde-i Kübra” denilen Kur‟anın en geniĢ caddesi değildir; 

ancak Kur‟andan ve Sünnetten alınmıĢ herkesin kolaylıkla gidemiyeceği gibi dar ve tehlikeli 

uzun yollardır. Herkesin o yala girmesi ve “Seyr-i Sülukunu” tamamlayarak sonuca ulaĢması 

zordur.  

“Cadde-i Kübra Velâyet-i Kübra sahipleri olan Sahabe ve Asfiyâ ve Tabiîn ve Eimme-i 

Ehl-i Beyt ve Eimme-i Müçtehidînin caddesidir ki onlar doğrudan doğruya Kur‟anın birinci 

tabaka Ģakirtleridir.”
194

 

Bununla beraber tarikatın takip ettiği velayet yollarını gösteren en güzel ve mükemmel 

yol peygamberin sünnetini esas alanlardır. “Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en 

parlağı, en zengini Sünnet-i Seniyeye ittibâdır. Yani, a‟mâl ve harekâtında Sünnet-i Seniyyeyi 

düĢünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelât ve ef‟âlinde ahkâm-ı Ģer‟iyeyi düĢünüp 

rehber ittihaz etmektir. ĠĢte bu “Cadde-i Kübrâ” “Velâyet-i Kübra” olan verâset-i nübüvvet 

olan Sahabe ve Selef-i Sâlihînin caddesidir.
195

 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde sahabeleri Ģöyle över: “Ġlk iman eden muhacirler ve ensar 

ile, iyilik yaparak onlara tabi olanlardan Allah razı olmuĢtur. Onlar da Allah‟tan razı oldular. 

Allah onlar için altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıĢtır. Onlar, orada ebedi 

kalacaklardır. ĠĢte büyük kurtuluĢ budur.”
196
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Sahabelerin çoğu ticaret ile meĢgul kimselerdi. Hz. Ebubekir (ra) baĢta olmak üzere Hz. 

Osman (ra) ve Abdurrahman bin Avf (ra) Sa‟d bin Ebi Vakkas (ra) gibi “AĢere-i 

MübeĢĢere”den sayılan sahabeler çok zengindi. Onlar mallarını helalinden kazanarak Allah 

yolunda harcamayı Ģiar edinmiĢlerdir. Peygamberimiz (sav) bütün mallarını Mekke‟de 

bırakarak Allah için hicret eden Abdurrahman bin Avf „ı (ra) Peygamberimiz (sav) Medine‟de 

Sa‟d bin Rebî (ra) ile kardeĢ ilan etmiĢti. Sa‟d (ra) Abdurrahman‟a “ĠĢte, mallarım, onların 

yarısını sana veriyorum” diyince Abdurrahman bin Avf (ra) “Allah mallarına bereket versin. 

Sen bana Medine pazarını göster, bu bana yeter” demiĢtir. Kısa zamanda zengin olmuĢtu.
197

 

Abdurrahman (ra) ticari hayatı çok iyi biliyordu. “Cenab-ı Allah bana öyle bir nimet 

verdi ki, bir taĢı bile bir yerden kaldırıp baĢka yere koyduğum zaman sanki altın 

oluveriyordu” demektedir. Çok da cömert olan Abdurrahman bin Avf‟ın (ra) Tebük Seferi 

için 700 deveyi malı ile beraber infak ettiği meĢhurdur.  

 

4.  SAHABENĠN VASIFLARI VE AHLAKI: 

Sahabenin senâ-i Kur‟aniyeye mazhar olan isar hasletidir. Hediye ve sadakanın 

kabulünde baĢkasını kendine tercih etmek, hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i 

maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden sırf bir ihsân-ı ilâhî bilerek, nâstan minnet 

almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır.
198

  

Yüce Allah sahabelerin bu halini överek “Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile 

baĢkalarını kendi nefislerine tercih ederler”
199

 buyurarak sahabeleri över. Çünkü sahabeler 

kendilerine sığınan muhacirlere mallarının yarsını vermeyi istediler. Peygamberimize gelerek 

“Ey Allah‟ın resulü! Medine arazisini muhacir kardeĢler ile aramızda taksim edin, arazi sizin 

arazinizdir” dediler. Peygamberimiz (sav) ise “Hayır! Lâkin ihtiyaçlarını karĢılayın, 

meyvelerini taksim edin, arazi sizin arazinizdir” buyurdu. Ensar da “Memnuniyetle!” dediler. 

Sahabelerden birine bir hediye getirildiği zaman ihtiyaç sahibi olan bir baĢkasına 

gönderir ve “Onun daha çok ihtiyacı vardır, ona götürün” derlerdi.
200

 Bu güzel ahlaklarını 

yüce Allah överek bizlere örnek göstermiĢtir. Bu durum fedakârlığın zirvesini göstermesi 

bakımında enteresandır. 

 

4.1 Kur’an-ı Kerimde Sahabelerin Vasıfları: 

Yüce Allah Fetih Suresinin son ayetinde sahabelerin kahramanlıklarını ve 

mücahedelerini överek bizlere ders verir. Onlara benzememizi ve örnek almamızı ister. ġöyle 

buyurur: “Muhammed Allah‟ın Resulüdür. Onun yanında bulunan sahabeleri kâfirlere karĢı 

sert, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları devamlı olarak rükû ve secde ederlerken 

görürsün. Onlar yaptıkları ile Allah‟ın lütuf ve rızasını talep ederler. Onlar yüzlerindeki secde 

izlerinden ve nuraniyetlerinden tanınırlar. Onların Tevrat‟taki vasıfları budur. Ġncil‟deki 

vasıflarına gelince, onlar filizini yarıp çıkan gövdesi güçlü, gövdesi üzerinde baĢını kaldıran 

ve ekincilerin hoĢuna giden ekin gibidirler. Ġman edip salih amel peĢinde koĢan bu sahabelere 

Allah hem mağfiret, hem de büyük bir mükâfat vaat etmiĢtir.”
201

 

Yüce Allah bu ayette sahabelerin vasıflarını Ģöyle açıklamıĢtır: 

1. Kâfirlere karĢı Ģiddetli ve tavizsizdirler. 

2. Kendi aralarına merhametlidirler. 

3. Onları daima rükû ve secde ederken görürsün. Yani beĢ vakit namazı asla terk 

etmezler. Cemaate ve camiye devam ederler. 

4. Yaptıkları ile sadece Allah‟ın lütuf ve rızasını talep ederler. 
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5. Yüzlerindeki secde izlerinden ve nuraniyetlerinden tanınırlar. 

6. Ekincilerin hoĢuna giden kuvvetli ekin gibi içleri doludurlar. Yani görünüĢleri ile 

meyve vermeleri birbirine uygundur. Sözleri ile amelleri birbirine uygundur.  

7. Mükâfatları da bütün günahlarının affolunması ve cennette büyük makamlara 

kavuĢmalarıdır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de Risale-i Nurlar ile mücadelesinde sahabelerin bu 

vasıflarını kendisine örnek almıĢtır. Nur talebeleri de sahabelerin bu güzel hasletlerini örnek 

alarak Ġman ve Kur‟an hizmetinde: 

1. Ehl-i küfre ve dalalete asla taviz vermeyerek her türlü sıkıntı ve eziyete 

katlanmıĢlardır. Hapis, zulüm ve mahkemelere rağmen asla tavizkar 

olmamıĢlardır.  

2. Mü‟minler arasında da “Müspet Hareket” modelini ortaya koyarak asla Ģiddet 

yanlısı olmamıĢlar ve hiçbir siyasi harekete alet ve tabi de olmamıĢlardır. Daima 

müspet hareket etmiĢlerdir. 

3. Rükû ve secdeye, yani beĢ vakit namaza çok önem vermiĢler ve vermektedirler. 

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra namazdır” veciz sözünü 

kendilerine prensip edinmiĢlerdir. 

4. Yaptıkları ile asla dünyevi ve siyasi bir menfaat talebinde bulunmamıĢlar ve 

hizmetlerini ihlâsla yapmayı sürdürmüĢlerdir. 20. ve 21. Lem‟a olan “Ġhlâs 

Risaleleri” bunun en güzel delilidir. 

5. Nur talebelerine “Nurcu” denmeleri tanınmaları için yeterlidir.  

6. Risale-i Nur‟un hakiki talebeleri daima özü ve sözü bir olup sözleri ile fiilleri 

birbirine uygun davranırlar ve onlara dıĢarıdan bakanların hoĢuna gider. 

7. Mükâfatları da ĠnĢallah mağfiret ve cennet olacaktır.  

ĠĢte Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur Külliyatı ile böyle nurani bir yolu 

açarak bu zamanda “Sahabe Mesleğinin bir cilvesini” ortaya koymuĢtur. Bundan dolayıdır ki 

Bediüzzaman “Seciye-i âliye-i sahabe ve meĢreb-i nurani-i peygamberî‟yi beyân eden Risale-i 

Nur‟daki feyze kanaat etmeliyiz”
202

 diyerek Risale-i Nur ile hizmetin önemini ortaya 

koymuĢtur.     

 

4.2 Sahabelerdeki KardeĢlik:  

Sahabeler peygamberimizi (sav) ve mucizelerini görerek eski düĢmanlıklarını ve 

ecdatlarının adetlerini ve geleneklerini bırakarak Hâlid bin Velid ve Ġkrime bin Ebû Cehil 

gibiler babalarının taraftarlıklarını kavim ve kabilelerini tamamen bırakarak bütün canları ile 

gayet fedakarane bir surette Ġslamiyet‟e girerek hizmet etmiĢlerdir.
203

 

Sahabeler “Mü‟minler kardeĢtir”
204

 ayeti nazil olduktan sonra kardeĢlik bağlarına çok 

önem vermiĢlerdir. Peygamberimiz (sav) de hayat-ı içtimaiyenin bir kanun-u esâsisi olan 

“Mü‟minler kemerli binalardaki taĢlar gibi birbirlerine destek olan ve kuvvet veren elemanlar 

gibidir”
205

 buyurarak bu kardeĢliği pekiĢtirmiĢtir. 

 Medine‟li Müslümanlar dinleri için mallarını ve mülklerini terk ederek Medine‟ye 

gelen Muhacirlere evlerini açmıĢlar ve mallarına onları ortak etmek istemiĢlerdi. Bunun için 

Allah onlara “Ensar
206

” adını vererek Kur‟an-ı Kerimde övmüĢtür. HaĢr Suresinde ise Ģöyle 

buyurmuĢtur: “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiĢ ve gönüllerine imanı yerleĢtirmiĢ olan 

kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler; onlara verilenler karĢısında içlerinde bir 
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çekememezlik hissetmezler; kendileri zarûret içerisinde bulunsalar bile onları kendilerinden 

önde tutarlar. Nefislerini tamahkârlıktan koruyanlar ve saadete erenler bunlardır.”
207

  

 

5.  SAHABELERĠN ĠLĠM-ĠBADET VE TEFEKKÜRLERĠ: 

Sahabeler peygamberimize (sav) nazil olan Kur‟an ayet ve surelerini öğrenme ve 

öğretme konusunda çok gayretliydiler. Bir surenin nâzil olduğunu duydukları zaman hemen 

“Acaba Yüce Allah ne buyurdu?” diyerek heyecanla öğrenmeye koĢarlardı. Öğrendikleri 

zaman da yine aynı heyecanla duymayan ve iĢinden dolayı gelemeyen kardeĢlerine 

ulaĢtırmayı büyük bir ibadet sayarlardı. Çünkü o dönemde Kur‟an-ı Kerimi öğrenmek ve 

öğretmekten baĢka ibadetler ile emredilmemiĢlerdi. Aynı heyecan ve gayretle evlerinde gizli 

olarak eĢlerine, çocuklarına ve komĢularına Kur‟an öğretirlerdi.  

Peygamberimiz (sav) de bu hususta sahabelerini teĢvik ederlerdi. Bir defasında iki 

kardeĢten birisi peygamberimize (sav) gelerek diğer kardeĢini Ģikâyet etti. “KardeĢim bana 

yardımcı olmuyor. Ben tek baĢına iĢlerin çoğunu yapmak durumunda kalıyorum. O ise 

devamlı sizin yanınıza gelerek beni yalnız bırakıyor” dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular:   

“Umulur ki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun. Öyle bırak onu ilim öğrensin, 

baĢkalarına da öğretsin. Sen de ilim yönünden ondan faydalanmaya bak” buyurdular.
208

  

Peygamberimiz (sav) kendisine bir Ģeyler öğrenmek için gelenleri de tebrik eder ve 

teĢvik eder, Ģöyle derdi: “Ġlim öğrenmek için yanıma gelene merhaba! Ġlim öğrenmek için 

yola çıkan kimseye melekler arkadaĢ olurlar. Etrafını kuĢatırlar ve sevinçlerinden kanatlarını 

onun ayakları altına sererler. O kiĢiyi görmek ve tebrik etmek için gökleri birinci katına kadar 

birbirinin sırtına çıkarlar.”
209

 

 

5.1 Peygamberimizin (sav) Sahabelere Öğretisi: 

Sahabelerin bilhassa fakir ve muhtaç olanları “Dâr-ı Erkâm”dan günlerce dıĢarı 

çıkmadan dururlardı. Bazen olur ki açlıktan karınları yapıĢırdı. Çoğu zaman biri kendilerini 

çağırır da yemek yedirir diye beklerlerdi. Çoğu zaman peygamberimiz (sav) onlara yemek 

yedirir ve yiyecek gönderirdi. Bazen de zengin sahabeler onları yemeğe davet eder ve Dar-ı 

Erkâma yiyecek taĢırlardı. Bu yoksul ve fakir sahabelere en çok yardım eden de Câfer bin Ebî 

Talip idi. Zaman zaman evine götürür, ne var ne yoksa yedirirdi. Bazen de yağ ve bal 

tulumunu getirirdi. Sahabeler onu parçalar da içindeki kalıntıları dilleri ile yalarlardı.
210

  

Peygamberimiz (sav) kendisine ilim öğrenmek için gelenlere önce imanı öğretirdi. ġöyle 

buyururdu: “Allah‟tan baĢka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed‟in (sav) onun kulu ve resulü 

olduğuna Ģahitlik edeceksin. Namaz kılacaksın. Bunun için de namaz kılacak kadar Kur‟an 

öğrenecek ve ezberleyeceksin. Fakir ve muhtaç olan mü‟minlere yardımcı olacak, sadaka 

vereceksin. Kendin için ne istiyorsan kardeĢin için de isteyecek, neden sakınıyorsan onu 

kardeĢine de yapmayacaksın”
211

 diye ders verirdi.  

Bir kiĢi iman ederek Müslüman olduğu zaman peygamberimiz (sav) ona namaz kılmayı 

öğretirdi.
212

 Hakem bin Umeyr (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) bize namazı öğreterek 

Ģöyle buyurdular: „Namaza baĢlarken „Allahü Ekber!‟ diyerek tekbir getirirsin. Bu sırada 

ellerini kulaklarından yukarıya geçmeyecek Ģekilde kaldırırsın. Sonra „Sübhâneke Allahümme 
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ve bihamdik. Ve tebareke‟smük. Ve Teâlâ ceddük. Ve lâ ilâhe ğayrük‟ dersin” buyurarak 

namazı güzel bir Ģekilde öğretirdi.
213

  

Yine peygamberimiz (sav) Kur‟an surelerini ve bilhassa Fatiha ve Ġhlâs suresini talim 

eder, öğretirdi.
214

 Hz. Ali (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (sav) bir gün beni yanına aldı ve 

Mekke dıĢına çıkarttı. Beraberce Kur‟an okuyorduk, yani bana Kur‟an öğretiyordu. Bir koyun 

sürüsü gördü. Bana o sürüyü göstererek Ģöyle dedi:  

“Yâ Ali! Sana beĢ bin koyun vermemi mi istersin, yoksa dünya ve ahiretin için faydalı 

olan beĢ kelime öğrenmek mi istersin?” 

Ben dedim:  

“Ey Allah‟ın Resulü! BeĢ bin koyun az değildir; ama ben o beĢ kelimeyi öğrenmek 

isterim.” 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) buyurdu: 

“Yâ Ali! Allah‟a Ģöyle dua et: „Allahım! Günahlarımı affet. Ahlâkımı güzelleĢtir. Bana 

helal rızık ver. Bana verdiğin nimetlerle yetinmememi sağla. Beni yasaklamıĢ olduğun 

Ģeylere, amellere meylettirme. Kalbimi muhafaza et!”
215

 

Peygamberimiz (sav) bu Ģekilde en ince detaylarına kadar imanı, Kur‟anı ve namazı 

öğretiyordu. 

 

5.2 Peygamberimiz (sav) Sahabelere Ġman Dersi Verirdi:  

Peygamberimiz (sav) Kur‟anı öğretmeden önce imanı öğretiyordu. Sahabelerine önce 

imanı güzel bir Ģekilde anlatır ve özümsemelerini sağlar sonra Kur‟an öğretirdi. Kur‟anı 

öğrendikçe de okuyanların imanı artardı. Zaten Ģimdiye kadar nâzil olan Kur‟an ayetleri hep 

Allah‟a ve Ahirete imanı anlatıyordu. Henüz ibadete, hukuka ve ahlaka dair emir ve yasaklar 

nâzil olmamıĢtı.
216

 Ġbadet, hukuk ve ahlak iman ağacının meyvesi olduğu için peygamberimiz 

(sav) iman ağacını dikmek ve bu ağacı Kur‟an ayet ve surelerinin nuru ile sulayarak 

büyütmekle meĢguldü.  

Daha sonra Medine döneminde de henüz buluğ çağına gelmeyen ve kendisinden Kur‟an 

öğrenmek için gelen gençlere önce iman dersi vermekle iĢe baĢlardı. Kur‟an okundukça da 

imanlar artar ve inkiĢaf ederdi.
217

 Çünkü Kur‟anın üçte ikisi Allah‟a ve ahirete imanı 

anlatmaktaydı.   

Peygamberimizin (sav) en birinci talebesi Ģüphesiz Hz. Ali‟dir. (ra) Çünkü o henüz sekiz 

veya on yaĢında Müslüman olarak vahye ilk muhatap olmuĢ, peygamberimizin (sav) 

arkasında ilk olarak namaz kılmıĢ ve peygamberimizin (sav) vefatına kadar tüm bilgilerini ilk 

kaynak olan bizzat peygamberimizden (sav) almıĢtır. ġöyle demektedir: “Peygambere en 

yakın olanlar peygamberin getirdiğini en iyi bilenlerdir. Çünkü yüce Allah „Doğrusu 

insanların Ġbrahim‟e (as) en yakını zamanında ona uyanlardır‟
218

 buyurmaktadır. Bunun için 

dini en iyi bilenler en yakını olan bizleriz. Hz. Peygamber (sav) zamanında nâzil olan her ayet 

ve her sure mü‟minlerin imanlarını ve huĢularını, yani Allah korkusunu artırmaktaydı. Bunun 

için mü‟minler daha sonra nâzil olan ahkâma ait olan emir ve yasaklara harfiyen 

uyuyorlardı.”
219

 

Bundan dolayı sahabeler peygamberimizden (sav) nazil olan ayetleri okuyarak, 

ezberleyerek imanlarını artırıyor ve amel ile ilgili bir ayet nazil olunca da onu uygulamadan 
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bir diğerini öğrenmiyorlardı. Öğrendiklerini ise kesinlikle uyguluyorlardı.
220

 Böylece 

sahabeler ilmi amel için öğreniyorlar ve amelsiz ilmi kabul etmiyorlardı.
221

 

Peygamberimiz (sav) bir gün Ģöyle buyurdular: 

“Allah‟ın benimle size gönderdiği ilim ve hidayetin meseli, toprağa bol bol yağan 

yağmura benzer. Bu yağmur verimli ve güzel toprağa düĢer, bu toprak da yağmuru güzelce 

emer ve birçok bitki ve ağaç yetiĢerek güzel meyveler verirler. Bir kısmı da çorak bir yere 

düĢer. Yağmuru alır ancak üzerinde hiçbir bitki yeĢermez ve meyve vermez; ancak suyu 

yüzünde tutar. Ondan da hayvanlar ve insanlar faydalanır. Suyundan içer ve arazilerini 

sularlar. Bir kısmı da kayaların ve taĢların üzerine yağar. TaĢlar da ne yağmuru tutar ve ne de 

kendileri faydalanır. Su üzerinden kayar gider.  

ĠĢte Allah‟ın dini olan getirdiğim hidayet ve ilimden faydalananlar ile onu baĢkalarına 

duyuranlara misal olduğu gibi, kibir ve gururundan o ilim ve hidayetten faydalanmayanların 

misali budur”
222

 dediler. 

Sonra Ģöyle devam ettiler:  

“Hiçbir peygamber yoktur ki Allah onu bir ümmete göndermiĢ olsun da onun havarileri 

ve ashabı olmasın. Onlar onun sünnetine uyar, dinini yaĢar ve ihya ederler. Onlardan sonra 

bazı guruplar türer. Onlar yapmadıklarını söyler, emredilmedikleri Ģeyleri yaparlar. Kim 

onlarla eliyle mücadele ederse o mü‟mindir. Kim diliyle mücadele ederse o da mü‟mindir. 

Onların dıĢındakilerin imandan hardal tanesi kadar nasibi yoktur”
223

 buyurdular. 

Bir bedevi peygamberimizin (sav) yanına gelmiĢti. Peygamberimiz (sav) sordular: “Seni 

bizim yanımıza getiren sebep nedir?” 

Bedevi cevap verdi: 

“Buraya ilim öğrenmeye geldim.” 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular: 

“Bunun için gelmiĢsen hangi taĢın yanından ve hangi ağacın altından geçmiĢsen bil ki 

onlar senin için istiğfar etmiĢlerdir. Sana bir kelime öğreteyim. Onu sabah namazından sonra 

söylersen cüzzamdan, körlükten ve felç olmaktan kurtulursun. O kelime “Sübhânalahi‟l-Azîm 

ve bihamdihî” cümlesidir. Sonra da Allah‟a yalvarmak istediğin vakit Ģöyle dua et: “Ey 

Allah‟ım! Senden istiyorum ki, faziletini üzerime akıt. Rahmetini üzerime serp. Bereketini 

üzerime indir. Âmin!” 
224

 

Bedevi çok memnun bir vaziyette “Bunu her zaman yapacağım ey Allah‟ın Resulü” 

diyerek yanından ayrıldı. 

“Tâ-Hâ Suresi” nâzil olmuĢtu. Peygamber efendimiz (sav) bu surenin “Ey Rabbim 

ilmimi artır!”
225

 ayetini okudu ve Ģöyle buyurdu: “Bu Kur‟an ilmidir. Allah katında en değerli 

ilim Kur‟an ilmidir. Bunun için kullarının kendisinden ilim istemesini emir buyurmuĢlardır. 

Allah bütün ilimleri, evvelîn ve âhirînin ilimlerin Kur‟anda toplamıĢtır.
226

 Bütün ilimler 

Allah‟ın ilmindendir. Yüce Allah bunu ihtiyaca göre ilham eder. Bunun için Allah‟a Ģöyle dua 

edin: „Allah‟ım! Ġlmimi, imanımı ve yakînimi artır. Öğrendiklerimle beni faydalandır ve bana 

faydalı olanı öğret. Cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. Beni onların durumuna 

düĢürmekten koru! Her hal ve Ģartta sana Ģükredenlerden eyle! Âmin!”
227
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Sonra Ģöyle devam ettiler: “Ġlim öğrenmek günahlara kefarettir. Dinleyin ve itaat edin. O 

zaman büyük kazanç elde edersiniz.” 

Sahabelerden birisi sordu: “Ya Resulallah! „Dinleyin ve itaat edin!‟ buyuruyorsunuz. Bu 

kazanç sadece bize mi ait, yoksa herkes için midir?  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “Ġlim isteyen hiç kimse yoktur ki, bu istek onun 

geçmiĢ günahlarına kefaret olmasın”
228

 buyurdular. 

Bir diğer sahabe sordu: “Ey Allah‟ın Resulü! Amellerin hangisi üstündür?”  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: “Allah‟ın birliğini size öğreten, isim ve sıfatlarını 

anlatan ilim her Ģeyden üstündür” buyurdu. 

Suali soran kiĢi: “Ey Allah‟ın Resulü! Ey yüce peygamber! Biz ilmin faziletini 

sormadık; amellerin üstün olanını sorduk. Siz ise ilim diye cevap verdiniz…” deyince… 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “Ameller ancak Allah‟ın birliğini ve tevhidi ders 

veren ilim ve bu ilimden kaynaklanan sahih bir inançla beraber fayda verir. Marifetullah ile 

olan az amel insana fayda verir. Marifetullah‟tan yoksun, Allah‟ı tanımadan iĢlenen çok amel 

insana fayda sağlamaz”
229

 buyurdular.  

Sahabe sordu: “Ey Allah‟ın Resulü! Ġman nedir?”  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: “KiĢinin kalbinde Allah bilgisinden hâsıl olan Allah 

sevgisidir. Bu bilgi insanı her an Allah ile beraber olduğunu, her yerde hazır ve her Ģeye nâzır 

olduğunu ve insanın her haline muttali olduğunu öğretir. ĠĢte imanın kemâli de kiĢi her nerede 

olursa olsun Allah‟ı kendisi ile beraber bilmesidir”
230

 buyurdular.  

Sahabe sordu: “Ya Resulallah biz bu mertebeye nasıl ulaĢırız?”  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: “Çokça Kur‟an okuyarak ve her taĢın ve ağacın 

altında Allah‟ı zikrederek. Böylece her Ģeyi Allah‟ın eseri ve sanatı olduğunu tefekkür ederek 

ve hiç kimsenin Allah‟ın kudreti ile meydana gelen o esere sahip ve malik olamayacağını 

düĢünerek”
231

 buyurdular.  

Sonra Ģöyle buyurdular: 

“Size sahabelerimin ve halifelerimin kimler olduğunu haber vereyim mi? Onlar Allah 

yolunda Allah için Kur‟an-ı Kerimi okuyan, ezberleyen ve manasını düĢünerek devamlı 

Kur‟an okuyan ve baĢkalarına da öğretenlerdir”
232

 buyurdular. 

ĠĢte peygamberimiz‟in (sav) Dar-ı Erkam‟daki sohbetleri bu minval üzere devam 

ediyordu. Sahabelerine devamlı olarak Kur‟an-ı Kerimi okumaları ve manasını da kavramaya 

çalıĢarak baĢkalarına öğretmeye teĢvik ediyordu. Sahabeler de peygamberimizin (sav) bu 

tavsiyelerine harfi harfine uyarak kendilerini geleceğe ve ahirete hazırlıyorlardı.  

 

5.3 Sahabelerin Ġbadet, Ġhlâs ve Tefekkürleri: 

Bediüzzaman bir zaman, bir tek tesbihin bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine 

yakın bir surette bana inkiĢafını bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli görür ve 

sahabelerin kıymetini anlar.
233

  

Bir tek hamd ve tesbih ihlâs ve niyet ile sevaplar hadsiz derece artar. Ağızdan çıkan 

mübarek kelimelerin ihlâs ve niyet-i sadıka ile hayatlanır, canlanır, hadsiz ziĢuurların 

kulaklarına girerek onları nurlandırır, söyleyene de sevap kazandırır. Meselâ; “Elhamdülillah” 

kelimesi havada izn-i ilâhî ile yazılır. NakkaĢ-ı Hakîm abes ve israf yapmadığı için, o kesretli 

mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiĢtir. Eğer ihlâs ile ve niyet-i 

sadıka ile o havadaki kelimler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına 
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girer. Eğer rıza-ı ilâhî ve ihlâs o kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez. Sevap da yalnız 

ağızdaki kelimeye münhasır kalır.
234

  

Sahabeler ve Tabiîn ibadette o dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde 

parlayacak ve cephelerinde kesret-i sücuddan hâsıl olan bir hâtem-i velâyet nev‟inde, 

alınlarında sikkeler görünecek”
235

  

Bediüzzaman hazretleri Muhiddin-i Arabî gibi harika zatların Sahabelere 

yetiĢemediklerini Ģöyle bir misalle anlatır. Namaz içinde “Sübhâne rabbiye‟l-a‟lâ” derken, Ģu 

kelimenin manası inkiĢaf etti. Tam manası ile değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben 

dedim: “KeĢke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi 

idi” der. Bu hatıra ve bu hak sahabelere ibadetteki derecelerine yetiĢilemediğine bir irĢat” 

olduğunu söyler.
236

  

Risale-i Nur‟un dairesindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve 

Sahabenin sırr-ı verâset-i nübüvvetle meĢreb-i uhuvvetkârânesini gösteren “meĢreb-i hillet ve 

meslek-i uhuvvet” hariçteki dairlere ihtiyaç bırakmaz.
237

 

 

6.   SAHABELERDE SĠYASĠ HAYAT: 

Sahabeler bedevi oldukları halde az bir zamanda Nur-u Muhammedî (sav) ile doğudan 

batıya âdilâne idare edip, cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medenî,  siyasî 

milletlere üstad, muallim, diplomat, hâkim-i âdil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne 

getirmiĢlerdir.
238

  

Peygamberimizden (sav) sonra sahabeler siyasi olarak ne yapacakları konusunda 

Kur‟andan ve peygamberimizden (sav) aldıkları derslere binaen istiĢare yaptılar. Çünkü yüce 

Allah Kur‟an-ı Kerimde “Mü‟minlerin iĢleri aralarında Ģura iledir”
239

 buyurarak Ģurayı 

emretmiĢti. Peygamberimize de (sav) “ĠĢ konusunda onlarla istiĢare et”
240

 buyurmuĢlardı ve 

peygamberimiz (sav) devamlı olarak istiĢare ile hareket ederdi. Bundan dolayı hemen 

toplandılar ve aralarında istiĢare etmeye baĢladılar.  

Hz. Ebubekir (ra) “Ey Mü‟minler! Dikkat edin! ġüphesiz Muhammed (sav) vefat etti. 

Bu dini ayakta tutacak bir halife mutlaka lâzımdır”
241

 dedi. Çünkü yapılması gereken pek çok 

dini ve dünyevi iĢler bir idarecinin varlığına bağlıdır. Farz ve vacip olan iĢlerin yapılması farz 

ve vacip olduğu gibi “Vacibe vesile olan bir Ģey de vaciptir.” Bundan dolayı idareciyi seçmek 

ve ona itaat etmek vaciptir. 

Yüce Allah da Kur‟an-ı Kerimde “Ey Ġman edenler! Allah‟a, Resulüne ve sizin 

içinizden seçilen ulu‟l-emre itaat ediniz”
242

 emrederek hem seçimi hem de seçilene itaati emir 

ve tavsiye buyurmuĢlardır. Sahabeler elbette bu hususları çok iyi biliyor ve 

değerlendiriyorlardı.  

Ancak idarecinin seçimi ve seçilen idareciye itaat etmek itikadî ve ibadete ait bir mesele 

olmayıp tâli ve sosyal hayata bakan amelî bir hükümdür.
243

 ġayet bu idareci Müslümanların 

meĢvereti ve Ģurası ile aday olup, yine mü‟minlerin biatı ve oyu ile çoğunluğun rızası ile iĢ 
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baĢına gelirse buna “Halife” denir. Görevi de peygamberimizin sünneti ve yolu üzere umuma 

riyaset ederek din ve dünya siyasetini yürütmektir.
244

  

Ġslamiyet insanları sosyal hayata ve medeniyete sevk ve teĢvik etmiĢ böylece baĢı 

buyruk hareket etmekten kurtarmıĢ ve ĢehirleĢtirerek medenileĢtirmiĢtir. Böylece anarĢi ve 

teröre asla müsaade etmemiĢtir. Bundan dolayı seçilmiĢ olan idareciye itaat vaciptir. 

Peygamberimiz (sav) “Bir kimse devlet baĢkanına itaatsizlikte bulunsa Allah‟a hesap vereceği 

gün bu suçuna delil ve mazeret bulamaz. Üzerinde biat bulunmadan ölen bir kimse cahiliye 

ölümü ile ölmüĢ olur”
245

 buyurarak baĢıboĢluğu ve cahiliye döneminde olduğu gibi kendi 

baĢına buyruk hareket etmeyi yasaklamıĢtır. Bunun için peygamberimiz (sav) “Bir kimse 

zamanın imamını tanımadan ve ona itaat etmeden ölürse cahiliye ölümü ile ölür”
246

 

buyurmuĢlardır. Bu küfür üzere ölmek anlamında değildir.  

Ġdareciler “dinin haram kıldığı bir Ģeyi emretmedikçe onlara itaat vaciptir.”
247

 Ancak bu 

isyan etmek ve baĢ kaldırmak anlamına gelmez. Sadece pasif direniĢ yapılır. Bediüzzaman 

buna  “Müspet hareket etmek” adını vermiĢtir.  

Hz. Ali (ra) zamanındaki Haricilerin isyanlarının en önemli sebebi Necid bölgesinde 

yaĢayan bedevilerin medeniyete, Ģehirliğe alıĢamamaları ve cahiliye dönemindeki aĢırı 

serbestiyetin verdiği serkeĢliktir. Hz. Ali (ra) oları medeniyete kazandırmak için çok 

mücadele vermek durumunda kalmıĢtır. Bundan dolayı haricilerin içerisine peygamberimizin 

(sav) meĢhur sahabelerinden kimse bulunmamıĢtır.     

  

6.1 Sahabeler Seçimle Hilafete GelmiĢlerdir:  

Yukarıda izah edildiği gibi doğrudan Kur‟andan ve peygamberimizden (sav) derslerini 

alan sahabeler Kur‟anın istediği ve peygamberimizin (sav) tatbikini yaparak gösterdiği 

ĠstiĢare ve MeĢveret usulünü takip ettiler. Dolayısıyla peygamberimizin (sav) vefatından sonra 

Benî Saide‟de toplanarak halife adayları arasından Hz. Ebubekir‟i (ra) seçtiler ve büyük bir 

ittifakla 33.000 sahabe Hz. Ebubekir‟e (ra) biat ettiler. Yani o günün Ģartlarına oy verdiler. 

Hz. Ali (ra) da “Peygamberimizin bize emaneti ve Allah‟ın kelamı olan Kur‟an-ı Kerimi bir 

araya getirmeden evden çıkmayacağım” diyerek evine kapandığı için altı ay sonra biat 

etmiĢtir. Böylece Hz. Ebubekir (ra) seçimle ve cumhurun oyu ile seçilmiĢ oldu. 

Hz. Ömer (ra) Hz. Ebubekir‟in (ra) aday göstermesi ile Hz. Osman (ra) aĢere-i 

MübeĢĢere‟den altı kiĢilik bir heyetin aday göstermesi, Hz. Ali (ra) da sahabelerin kendilerini 

öne çıkarması ile adaylıklarını koymuĢlar ve tüm sahabelerin oyu ve biatı ile seçilmiĢlerdir.    

Bediüzzaman bunun için “Hulefâ-i RaĢidîn hem halife, hem reis-i cumhur idiler. Sıdık-ı 

Ekber (ra) aĢere-i MübeĢĢereye ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat 

mânâsız isim ve resim değil, belki hakîkat-i adaleti ve hürriyet-i Ģer‟iyeyi taĢıyan mâna-i 

dindar cumhuriyetin reisi idiler”
248

 diyerek halifelerin CumhurbaĢkanı ve devlet modellerinin 

“Cumhurî Demokrasi” olduğunu vurgulamıĢtır. Çünkü seçim var, bu demokrasidir. 

Çoğunluğun rızası var bu da cumhuriyettir.  

 

6.2 Sahabelerin Hürriyet ve Adalete Verdiği Önem: 

Sahabe-i Kiram zamanında âlemde vahĢet ve cebri istibdat hükümfermâ olduğu halde, 

hürriyet ve adalet ve müsavatları hürriyetin adab-ı Ģeriat ve ahlak-ı hasene ile tahakkuk ve 

neĢv-ü nemâ bulacağının en büyük delilidir.
249
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Sahabeler Kur‟anın irĢadı ile anlamıĢlardı ki, “ġeriat âleme gelmiĢ ki her nevi zulmü ve 

baskıyı kaldırsın.” Bunun için gerek köleliği kaldırarak kiĢi hürriyetine, gerekse din ve vicdan 

hürriyetine ve gerekse fikir hürriyetine gereken önemi vermiĢlerdir. Köleleri kölelikten 

kurtarmanın büyük bir ibadet olduğunu bilen sahabeler köleleri hürriyete kavuĢturmada 

birbirleri ile yarıĢmıĢlardır. Din ve Vicdan hürriyetine o derece önem vermiĢlerdir ki Hz. 

Ömer‟in (ra) ve Hz. Ali‟nin (ra) gayr-i Müslim köleleri olduğu halde ve o günün Ģartlarında 

köle efendisine her yönü ile itaate mecbur oldukları halde Müslüman olmaya asla 

zorlanmamıĢlardır. Fikir hürriyetine o derece önem vermiĢlerdir ki, Hz. Ali (ra) Haricilere 

“Kan dökmediğiniz, mala, ırza, namusa ve cana dokunmadığınız sürece fikirlerinizde hür ve 

serbestsiniz” diyerek onlara Ģahane fikir hürriyeti vermiĢtir. O asrı bir Hürriyetler Asrı haline 

getirmiĢlerdir. Adalet Hz. Ömer‟in (ra) Ģahsında özdeĢleĢerek “Ömer-i Adil” unvanını dost ve 

düĢmana tasdik ettirmiĢtir.    

ĠĢte “Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelîn‟in hürriyet, adalet ve müsavatı bahusus o zamanda 

delil-i kat‟îdir ki, ġeriat-ı Garra müsâvâtı ve adaleti ve hakiki hürriyeti cem-i revabıt ve 

levâzımatıyla câmidir.
250

  

“Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidinden Selef-i Salihînden baĢka, siyasetçi ekserce 

tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar olanlar, siyasetçi olmazlar. Yani, maksad-ı 

aslî siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebeî hükmüne geçer. Hakiki dindar ise, 

bütün kâinatın en büyük gâyesi ubudiyet-i insaniyedir” diye siyasete aĢk-ı merak ile değil, 

ikinci, üçüncü mertebede onu dine ve hakikate âlet etmeye –eğer mümkünse- çalıĢabilir. 

Yoksa bâkî elmasları kırılacak âdî ĢiĢeleri âlet yapar.”
251

 

Hakikat-ı Kur‟âniye‟nin sarsılmaz kuvvetine dayanan, aĢk-ı hak ve din-i Ġslama hizmet 

namına “kırk sahabe dünyanın kırk devletine karĢı muarazaya” çıkmıĢlardır.
252

 

Hulefa-i RaĢidinin ve hilafetin en önemli vazifesi “neĢr-i hakaik-i imaniye” ile adaleti 

hakikiyeyi sağlayarak insanları mesut etmektir.
253

 Risale-i Nurda da bu hakikat vardır. Bunun 

iççin Risale-i Nur‟a beĢinci halife nazarı ile bakılabilir. 

 

6.3. Hz. Ali (ra) Siyaseten Neden BaĢarılı Olamadı?  

 “Hz. Ali (RA) ve Ehl-i Beyt, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim baĢka 

vazifelere layık idiler. Siyasette tam muvaffak olsaydı, “ġah-ı velayet” unvanını bihakkın 

kazanamazdı. Hâlbuki o siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanatı kazandı ve 

üstad-ı küll hükmüne geçti ve saltanat-ı maneviyesi kıyamete kadar baki kaldı. 

Sıffin SavaĢı‟nda Hz. Ali (RA) ile Hz. Muaviye arasındaki muharebe “Hilafet ile 

Saltanatın Muharebesi” idi. Hz. Ali (RA) “Ahkâm-ı dini” “Hakaik-i Ġslamiyeyi” ve “Ahireti” 

esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz muhteviyatını onlara feda 

ediyordu. Hz. Muaviye (RA) ise hayat-ı içtimaiye-i Ġslamiyeyi, saltanat siyaseti ile takviye 

etmek için azimeti bırakıp, ruhsatı iltizam ettiler. Siyasette kendilerini mecbur zannedip 

ruhsatı tercih ettiler, hataya düĢtüler.  

Hz. Hasan ve Hüseyin‟in (ra) Emevilerle mücadelesi ise, din ve milliyet muharebesi idi. 

Emeviler, devlet-i Ġslamiyeyi Arap milleti üzerine istinad ettirip, Ġslam bağını milliyet 

bağından geri bıraktıkları için iki cihetten zarar verdiler.”
254

 

Bediüzzaman yukarıdaki ifadelerle dinin dünya saltanatından ziyade uhrevi hayatı ve 

saadeti amaçladığını ifade etmektedir. Dinin dünyevi saltanat amacı olmadığını, bunun içinde 

dünyaya ve dünyanın siyasetine ve devlete bakan yönünün ancak yüzde bir olduğunu da bir 
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baĢka eserinde ifade etmektedir.
255

 Zaten dinin yüzde doksanı birer elmas direk gibi zaruriyat 

dediğimiz üzerinde içtihat yapılamayacak muhkem kısmıdır. Ġçtihada ve yoruma müsait olan 

ise yüzde ondur. Bu yüzde on kısım esas alarak yüzde doksanı ona göre yorumlanamaz. Belki 

yüzde doksanı esas alınarak yüzde on kısmı ona göre yoruma tabi tutulur.
256

 Yüzde onun 

ihmali ile de din ihmal edilmiĢ olmaz.
257

  

Ġslam hilafetinin en önemli vazifesi “neĢr-i hakaik-ı imaniye”dir.
258

 Ġkinci ve önemli 

vazifesi ahkâm-ı diniyeyi ve sünnet-i seniyeyi ihya etmektir. Bunun için Hz. Ali (ra) hakaik-ı 

imaniye ve Ġslamiyenin muhafazası için dünyaya, saltanata ve siyasete ait en önemli 

meseleleri imanın ve islamiyetin en küçük adabını dahi feda etmemiĢtir. Ruhsatı değil, 

azimeti, adalet-i izafiyeyi değil, adalet-i mahzayı esas almıĢtır.
259

 Yani Hz. Ali (ra) o harika 

Ģecaatini dünya için değil, din, iman ve ahiret için göstermiĢtir. Dinin en küçük adabını 

dünyanın saltanatına feda etmemiĢtir.  

Kendisine siyasi taktik verenlere asla iltifat etmedi. Hatta “valileri görevden almaması 

ve nüfuzlarından faydalanması” gibi siyasi taktiklere “dinde müdahene yoktur” diyerek 

reddetti. Hz. Muaviye (ra) ise siyasi düĢündü, Hz. Ali‟nin (ra) azlettiği valileri çeĢitli vaatlerle 

yanına çekmeyi baĢardı. Bundan dolayı da zamanın ve toplumun kendisine teveccühü, 

saltanatın gücü ile sonunda hilafeti elde etti. Ama gerçek hilafet de Hz. Ali (ra) ile sona 

yaklaĢtı. Hz. Hasan (ra)‟ın altı aylık hilafeti ile “Hilafet otuz senedir”
260

 hadisine uygun olarak 

hilafet-i hakikiye tamamlandı, ondan sonra izafi olarak hilafet devem etti. 

Bediüzzaman‟ın iman hizmetini birinci plana alarak siyasete ikinci, üçüncü, dördüncü 

hatta beĢinci derecede bakmıĢtır. Gönüllerde ve kalplerde imanın yerleĢmesini siyasetin en 

büyük hadiselerine tercih etmiĢ ve “neĢr-i hakaik-i imaniyeyi” daima birinci plana almıĢtır.  

Bediüzzaman bu hususu Ģöyle izah eder: “Hak ve hakikat olan hizmet-i Kur‟aniye 

Ģimdiki zamanda çoğu yalancılıktan ibaret, bid‟a ve dalalet olan siyasetten beni katiyen men 

etti.” Yine “Hayat-ı ebediyeye ciddi çalıĢmak ve zararsız ve müstakim yol ile Kur‟an‟a hizmet 

etmek elbette dağdağa-i siyasetten çekinmeyi iktiza ettiğinden ehl-i dünyanın hata ve 

harekâtını hoĢ görmek değil, belki kalplerimizi bulandırmamak için bakmamalıyız.”
261

  

Bununla beraber fiilen siyaset yapmak ayrıdır, oy vermek ve verirken doğru tercih 

yapmak ve haklı tarafa destek olmak ayrıdır. Bediüzzaman fiilen siyaset yapmamıĢ ancak oy 

vermiĢ, haklı tarafı desteklemiĢ ve doğru tercih yapmıĢ ve bunu talebelerine de mektupları ile 

izah etmiĢtir. Bu husus ise ayrı bir makale konusudur. Ancak siz ne kadar doğru hareket 

ederseniz ediniz, insanların çoğu menfaatleri ve konjoktör gereği hareket ederler ve oy tercihi 

yaparlar. Bu durumda doğru hareket edenler yalnız kalırlar ve görünüĢte baĢarısız gibi olurlar. 

Ama asıl baĢarı her hal ve Ģartta doğruluktan taviz vermemektir.  

Hz. Ali (ra) bunun için siyaseten muvaffak olamadı. Ama “ġah-ı velâyet” unvanını 

bihakkın kazandı. Hak ve hakikat rehberi oldu.   

 

7.  Sahabeler Derslerini Doğrudan Kur’andan AlmıĢlardır:  

                                                 
255

 Divan-ı Harb-i Örfî, (1993-Ġst) s.28 
256

 Mektubat, 797 
257

 Münazarat, (1996-Ġst) s.53 
258

 Emirdağ Lahikası, 1:71 
259

 Mektubat, 89–90 
260

 Müsned, 4:273; Mektubat, 176 
261

 Mektubat, 16. Mektup s. 64–65 ve Fihristesi s. 476 



 44 

Sahabelerden, Tabiinden ve Tebe-i Tabiinden en yüksek mertebeli velâyet-i kübra sahibi 

olan zatlar, nefs-i Kur‟andan bütün letâiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur‟ân onlar için 

hakîki ve kafi bir mürĢit olmuĢtur.
262

  

Bundan anlaĢılmaktadır ki Kur‟an-ı Hakim, hakikatleri ifade ettiği gibi, velâyet-i kübra 

feyizlerini dahi ehil olanlara ifâza ederler.  

Zahirden hakikate geçmek iki Ģekildedir:  

Birincisi: Tarikat berzahına girerek seyr-i süluk ile kat-ı merâtip ederek hakikate 

geçmektir. 

Ġkincisi: Doğrudan doğruya, tarikat berzahına uğramadan lütf-u ilâhî ile hakikate 

geçmektir ki, Sahabeye ve Tabiîne has yüksek ve kısa tarîk Ģudur.
263

  

Aynı Ģekilde “Hakaık-ı Kur‟aniyeden tereĢĢuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden 

Sözler, o hassaya malik olabilirler ve mâliktirler.”
264
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EK 

 

BĠD’AT NEDĠR / NE DEĞĠLDĠR?  
 

“ġeriat-ı kavaid-i ġeriat-ı Gara ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye  

tamam ve kemâlini bulduktan sonra yeni icatlar ile  

o düsturları beğenmemek veyahut –hâĢâ ve kellâ-  

nâkıs görmek hissini veren bid‟aları icad etmek  

dalâlettir, ateĢtir” 

Bediüzzaman 

 

Ġslam öncesi “Cahilye” adetleri vardı ve bunlar dört temel üzerine oturmaktaydı. 

Birincisi, imansızlık. Ġkincisi, ırkçılık. Üçüncüsü, müstehcenlik. Dördüncüsü ise istibdattı. 

Ġslam bunları yasakladı ve buna geri dönüĢü irtica olarak gördü. Din insanlığın kıyamete 

kadar her ihtiyacına cevap vermektedir. Dinin bu husustaki hükümlerini beğenmeyerek 

zamanla değiĢtirmeye çalıĢmak ve yerine yeni hükümler koymak bid‟at denilmiĢtir.  

Kur‟an inanç ve ibadet hususunda dini tamamladı. Yüce Allah “Bugün dininizi 

tamamladım” buyurdu. Din tamamlandıktan sonra dine herhangi bir hususu ilave etmek de 

dinden çıkarmak da bid‟attır. Ġnanç ve ibadetle ilgili olmayan hususlar bid‟at kavramına 

girmezler. Onlar insanlığın ihtiyaçları ve geliĢimi ile paralel olan teknolojik geliĢmelerdir. 

Bunların dinin ibadet ve inançları ile ilgisi yoktur. Dinin ibadet ve inancına yardım edecek 

Ģekilde kullanılması güzeldir. Ezanın daha uzağa ulaĢmasını sağlayan minare ve hoparlör gibi 

vasıtalara bid‟attır denemez. Hac ibadetini kolaylaĢtıran araba ve uçak için bid‟attır denemez. 

Bunlar Allah‟ın emrine uymayı kolaylaĢtıran vasıtalardır.  

Bid‟at daha önce mevcut olmayan, sonradan ortaya çıkan inanç ve amel anlamına gelen 

bir kelimedir. Ġslam fıkhında ise Hz. Peygamber ve Ashâb-ı Kirâm dönemlerinde görülmeyen 

bir benzeri olmayan ve Ġslâm'dan olmadığı halde sonradan ortaya çıkan ve ibâdet kabûl edilen 

görüĢ, inanç ve ameller ile sünnete aykırı davranıĢlara denilmektedir.   

Kimi âlimlere göre bid'at, Hz. Peygamberden (sav)  sonra meydana gelen her Ģeydir. Bu 

tarifi yapan âlimler kelimeye sözlük anlamından daha geniĢ bir anlam yüklemiĢler ve bu 

sebeple de sonradan çıkan amel ve inançları iyi ve kötü olmak üzere ayırmak mecburiyetinde 

kalmıĢlardır. Buna göre Kur'ân ve Sünnet'e muhâlif olmayan Ģeylere bid'at-i hasene; muhâlif 

olanlara ise, bid'at-i seyyie ismini vermiĢlerdir.
265

 

Diğer âlimlere göre ise “Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan, din ile alâkalı olup bir 

ilâve veya eksiltme mahiyetinde olan her Ģeye bidat denir.”
266

 Bu âlimlere göre önceki 

gruptakilerin "bid'at-i hasene" kapsamına soktukları Ģeyler haddi zatında bid'at değildir. 

Onlara bid'at ismini vermek yanlıĢtır. Çünkü bu gibi Ģeylerin Kur'ân ve Sünnet'te dayanakları 

vardır. Bunlara sonradan çıkmıĢ Ģeyler nazariyle bakılamaz. Rasûlullah (sav) Ģu hadislerinde 

bid'atin tarifini yapmıĢlardır: "Sonradan ortaya çıkan her Ģey bidattir; her bid'at sapıklıktır ve 

her sapıklık insanı ateĢe sürükler."
267

  

Bid‟alar Nassların yanlıĢ yorumlanması ve sünnetin terk edilmesi ile ortaya çıkmıĢtır. 

Sünnet terk edilerek yerine bir baĢka adet koymak ve onun ile amel etmek bid‟attır.
268

 Yine 

Allah‟ın farz kıldığı ibadetlerin yerine yenilerini koymak, haram kıldığı hususları yeni adetler 

ile meĢru hale getirmek haram olan bidatlardır. Burada farzı terk ettirmek ve haramı baĢka 

isimler altında yaygın hale getirmek söz konusudur. Böylece bid‟alar Ġslam‟ın hükümlerini 
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ortadan kaldırarak yerlerine yeni adetler koymuĢ olur.  Bunun için Peygamberimiz (sav) 

“Bütün bidatlar dalalettir. Bütün dalalet yollarının sonu cehennemdir” buyurmuĢlardır.  

Ġmam-ı Rabbani (ra) Mektubat isimli eserinin 186. Mektubunda bid‟ayı “bidat-ı hasene” 

ve “bid‟at-ı seyyie” olarak ikiye ayırır ve Ģöyle der: “Sünneti ortadan kaldıran ve sünnetin 

yerine geçen adetlere “bid‟at-ı seyyie” denir.” Peygamberimizin (sav) dinde ortaya çıkarılan 

yeni adetlerden sakınmamız gerektiği konusundaki hadislerine yer verir. Söz konusu 

hadislerde peygamberimiz (sav) : “Sözlerin en iyisi, Allah‟ın kitabıdır. Yolların en iyisi, 

Muhammed‟in (sav) gösterdiği yoldur. ĠĢlerin en kötüsü, bu yolda yapılan değiĢikliklerdir. 

Bidatlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Allah‟tan korkunuz! Sözümü iyi dinleyiniz ve itaat 

ediniz! Ben öldükten sonra gelecek olanlar çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman, benim ve 

halifelerimin yoluna sarılınız! Dinde yeni ortaya çıkan Ģeylerden kaçınınız! Çünkü bu yeni 

Ģeylerin hepsi bid‟atdir. Bid‟atlerin hepsi dalâletdir, doğru yoldan ayrılmaktır” buyurdular. 

Ġmam-ı Rabbanî‟nin naklettiği bu hadise göre de bid‟at sünneti ortadan kaldıran adetlerdir. 

Sünnetin uygulamasını sağlıyor ve sünnete güç veriyorsa ona bid‟at denemez.  

Ġmam-ı Rabbani “Kıyas ve içtihadın bid‟at olmadığını ifade eder. Çünkü bunlar her ne 

kadar peygamberimiz (sav) zamanında yoksa da sonradan dinin uygulanması ve anlaĢılması 

için lazım ve Ģart olduğunu belirtir. Yüce Allah‟ın “Ey akıl sahipleri iyi anlayın!” ayetinin 

kıyası ve içtihadı emrettiğini söyler.   

Huzeyfe b. el-Yaman‟ın rivayet ettiği bir hadis-i Ģerifte: "Allah bid'at sahibinin orucunu, 

namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, yardımını, Ģahadetini kabul etmez. O, kılın 

yağdan çıktığı gibi Ġslâm'dan çıkar"
269

 buyrulmaktadır. Buradaki bidatlar ise inançta ve 

itikatta olan bidalardır ki bunlar Ġslam inançları yerine geçmiĢ ve inananlarını da yoldan 

çıkarmıĢtır. Ġnançta ortaya çıkan bir zaaf ve yanlıĢ kanaat insanı dininden uzaklaĢtırır. Bu 

husus Abdullah b. Abbâs‟dan (ra) rivayet edilen bir hadisle Ģöyle ifadesini bulur: "Allah, 

bid'at sahibinin amelini, bid'atından vazgeçinceye kadar kabul etmez."
270

 Ezanı aslı dıĢında 

okumak ve ibadeti ibadet dili dıĢında yapmak ve Ġslam ahkâmının geçerliliğini kaybettiğine 

inanmak bu gibi bid‟alardır.  Yine peygamberimizi sadece vahyi tebliğ eden bir elçi gibi 

görerek sünnetine değer vermemek ve ibadeti sünnetine aykırı Ģekilde yerine getirmeye 

çalıĢmak da bu nevi bidalara girer. Kadınların baĢ açık namaz kılmalarına cevaz vermek gibi.  

Bir zamanlar Kur'ân-ı Kerîm'i bir Mushaf içerisinde toplamak, hadisleri derleyip 

toplayarak kitap haline getirmek, camilerin yanında minare yapmak gibi hususlara da bidat 

denerek karĢı çıkıldığı olmuĢtur. Bu iĢler her ne kadar Hz. Peygamber‟den (sav) sonra olmuĢ 

iseler de, bunlar bid'at kapsamına girmeyen güzel Ģeylerdir, Ġslâm'a aykırı olmadığı gibi 

bunlar Ġslam‟ın korunmasına yardımcı olan en önemli hususlardır. 

Bediüzzaman hazretleri peygamberimizin (sav) “Bütün bid‟atlar dalalettir ve bütün 

dalalet yolları cehennemde son bulur”
271

 hadisine açıklık getirir. Bu hadisin “Bu gün dininizi 

tamamladım ve din olarak Ġslam‟dan razı oldum”
272

 ayetini izah ettiğini ifade eder. “ġeriat-ı 

kavaid-i ġeriat-ı Gara ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra yeni 

icatlar ile o düsturları beğenmemek veyahut –hâĢâ ve kellâ- nâkıs görmek hissini veren 

bid‟aları icad etmek dalâlettir, ateĢtir”
273

 der. Bid‟anın Ģeriatın kanunları ve sünnetin 

prensiplerinin yerine konulan yenilikler olduğundan bahseder. Bu durumda Allah‟ın emrini ve 

peygamberin sünnetini kaldırarak, onların yerine konulan adetler ve prensiplerin bid‟a olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

Daha sonra sünnetin çeĢitli mertebelerini sayar. Sünnetin bir kısmının Vâcip olduğunu, 

bunun asla terk edilemeyeceğini ifade eder. Bunların muhkemât olduğunu ve asla 
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değiĢtirilemeyeceğini belirtir.
274

 Bunlar ibadetlerin vaciplerini oluĢturduğu bir gerçektir. 

Kurban kesmek vaciptir ve asla terk edilemez. Peygamberimizin uygulamaları dıĢında kurban 

ve diğer ibadetler yorumlanamaz ve bunun yerine bir baĢka Ģekil konulamaz. Yani hiç kimse 

“Kurbandan maksat et yemektir. Ben beĢ kilo et alır ve fakirlere veririm. Veya parasını 

dağıtırım” diyemez.  

Sünnetin diğer kısmı ise Nevâfil nevindendir. Bu da iki kısımdır. Birincisi ibadete tabi 

olan ve ibadetlerin sünnetlerini oluĢturan kısmıdır. Bediüzzaman‟a göre “bunların tağyiri 

bid‟attır.”
275

 Ġbadet ile ilgili olan sünnetin yerine konulan ve sünneti ortadan kaldıran tüm 

adetler bid‟at sayılır. Sünnetin yapılmasına imkân tanıyan ve kolaylaĢtıran teknolojik aletler 

ve imkânlar sünneti ortadan kaldırmadığı için bid‟a kavramına girmez.  

Sünnetin adab kısmına uyan ise peygamberimizin nurundan feyiz alır ve âdetini ibadete 

çevirir. “Onlara muhalefete bid‟a denilmez”
276

 diyor Bediüzzaman. Yalnız o feyizden ve o 

sevaptan istifade edemez.   

Sünnetin içinde en önemlisi ise “ġeâir-i Ġslamiye” denilen, Ġman ve Müslümanlık 

alameti olan adetler vardır ki bunları değiĢtirmek tamamen bid‟at kavramına dâhildir.
277

 Ezanı 

ibadet diliyle değil de ibadet olmaktan çıkaran tercüme dili ile okumak, “Selamün Aleyküm” 

Ģeklindeki selamı, Kur‟anî ve Ġslami olmaktan çıkaran, onun yerine konulmak istenen 

“Günaydın” “Tünaydın” gibi tabirler tamamen bid‟at kavramına dâhildir. Burada Selamı 

ibadet ve sünnet Ģeklinden çıkaran bir durum söz konusudur. Namazda sarık sarmak bu nevi 

bir ġeâir-i Ġslamiye olduğu için bunun yerine konmaya çalıĢılan ve secdeye mani olan Ģapka 

da bid‟a kavramına dâhildir.  

Bediüzzaman Fatiha Suresinde geçen ve daima Allah‟tan istediğimiz “Ġstikametli yolun” 

“Enbiya, Sıddıkîn, Sühedâ, Evliyâ ve Sâlihîn”inin yolu olduğunu belirtir. KurtuluĢun ancak 

bu yola girmekle olduğunu ifade eden Bediüzzaman hangi maslahat için olursa olsun bu 

yoldan ayrılmayı netice veren bu yolun köĢe taĢları hükmünde olan “ġeair-i Ġslamiye” yi 

değiĢtirmeye çalıĢmanın tamamen bid‟at olduğunu söyler. “Her bid‟at dalalettir” hadisini bu 

hususu kesinlikle kastettiğini ifade eder.
278

   

Bu bağlamda Bediüzzaman “Medar-ı Ģeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar-ı Ģeref 

tanıdığı bütün geçmiĢlerini ve ruhen nokta-i istinat telakki ettiği selef-i salihinin cadde-i 

nuraniyelerini terk etmeyi” bid‟a olarak değerlendirir.
279

 Yine Bediüzzaman ehl-i bid‟a olarak 

“ġeair-i Ġslamiye”yi tahrip etmeye ve değiĢtirmeye çalıĢanları kasteder. Onlara fetva veren 

âlimleri de “Ulema-i su” olarak vasıflandırır.
280

   

Tahribatçı ehl-i bid‟ayı iki kısma ayıran Bediüzzaman bunlardan birincisinin “din 

namına ve Ġslamiyet‟e sadakat namına dini milliyetle aĢılayıp kuvvetlendirmek için” yeni 

icatlar peĢinde koĢanlar, diğerinin ise millet namına “Milleti Ġslamiyetle aĢılıyoruz” diye yeni 

icatlar peĢinde koĢanlar olarak değerlendirir.
281

  

Bediüzzaman ayrıca bu zamanın yeni icatları olan “dans, tiyatro gibi adetleri lehviyat ve 

kebairleri” bid‟a olarak vasıflandırır.
282

  Böyle “Bid‟aların yaygın olduğu zamanda Sünnet-i 

Seniyeye ve hakikat-i Kur‟aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz Ģehit sevabını kazanabilir” 

hadisini de nakleder.
283
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Bu bağlamda, Rasûlullah'a salât-ü selam getirmek Allah‟ın emridir. Bunun için dini 

törenler yapmak ve mevlit okutmak, yemek yedirmek ve komĢuları akrabaları bir araya 

getirerek sevgi ve muhabbet iklimleri oluĢturmak ve bunu Allah‟ı ve Resulullah‟ı (sav) anarak 

yapmak Allah‟ın emrini yerine getirmeye çalıĢmak sayılır, bid‟at sayılmaz. Bunu bid‟at olarak 

görüp engel olmak aslında Allah‟ın emri ve Resulullah‟ın sünnetini yerine getirmeyi ve 

Müslümanlar arasında sevgi ve muhabbet oluĢturmayı engellemek anlamına gelir.  

Ölüleri hayırla anmak ve onlara dua etmek sünnette vardır. Bunu ölüler için mevlit 

okutup, kırkıncı, elli ikinci geceleri tertip etmek ve bunu peygamberimizin emri 

doğrultusunda Kur‟an okuyarak ve dua ederek yapmak ne güzel bir adettir. Böylece Ġslam 

ikliminin yaygınlaĢması ve ibadet için Müslümanların bir araya gelmesi sağlanmıĢ olur.  

Allah için sadaka vermek, zekât ve fitre dağıtmak Allah'ın emri gereğidir. Ölünün ibadet 

borcunun affını Allah‟tan umarak, orucun fidyesine kıyasen devir yapmak dinin bir emrini, 

peygamberin bir sünnetini ortadan kaldırmıyor, bilakis hayata tatbikini sağlıyor. Buna bid‟at 

diye engel olmak yanlıĢtır. Müslümanlar bu vesile ile bir araya gelerek Kur‟an okumakta ve 

peygambere salât-u selam getirmekte ve Allah‟a dua etmektedirler. Buna bid‟at diyerek engel 

olmaya çalıĢmak doğru değildir. Bilakis bu gibi adetleri çoğaltarak Kur‟anın okunması, 

peygamberin anılması ve dua edilmesi için imkânlar sağlanması gerekir.  

Ne gariptir ki camilerde müezzinin kametten önce cemaatten yeni gelenlerin sünnetlerini 

kılmalarına imkân sağlayan ve biraz sonra farzın baĢlayacağını bildiren üç ihlâs-ı Ģerifi 

açıktan okuyarak fatiha ile bitirmesine bidat diye karĢı çıkılmaktadır. Peygamberimizin (sav) 

sık sık okunmasını tavsiye ettiği, Kur‟anın Tevhit hakikatini içine alan ve bunun için Kur‟anın 

üçte birine denk olan bir zikri ifa eden bu okumanın ne derece müminlere faydalı olduğu 

açıktır. KarĢı çıkanların „Kur‟anı dinlemek gerekir, cemaatin bir kısmı namaz kılıyor‟ 

diyebilirler. Hâlbuki bu husus Farzın ve Sünnetin kifaye kısmındandır. Bir kısım 

Müslümanlar dinlemiĢ olsalar diğerleri ibadetle meĢgul olduğu için dinlemeyebilirler. Ama 

hiç kimse dinlemezse herkes günahkâr olur. Camide ise elbette dinleyen büyük bir cemaat 

vardır ve namaz kılan sonradan gelen birkaç kiĢidir. Ġhlâs-ı ġeriflerin okunması onların da 

sevabı çok olan ilk tekbire imam ile yetiĢmelerini sağlaması açısından da önemlidir.  

 

Sonuç: Bid‟at genellikle inanç ve itikada yönelik yeni fikirlerdir. Kur‟an-ı Kerimin 

inançla ilgili hükümlerine ve peygamberimizin sahabelere öğrettiği inanç ve düĢüncelerine, 

selef-i salihinin beyan ettiği inanç sistemine aykırı görüĢ ve düĢüncelere bid‟at denir. Bu 

düĢünce sistemindeki fırkalara da “Ehl-i Bid‟a ve Dalalet” denilmektedir.  

Ayrıca bid‟at Kur‟an-ı Kerimin nazil olup bitmesi ve Ġslam dininin tamamlanmasından 

sonra bunu yeterli görmeyerek yeni hükümler ile dine bir Ģeyler ilave etmek, bir Ģeyler 

çıkarmak ve dini değiĢtirmek demektir. Allah‟ın emir ve yasaklarını beğenmeyerek yeni 

adetler ile Allah‟ın hükmünü kaldırmaya çalıĢmak, peygamberimizin sünnetini beğenmeyerek 

sünnetin yerine yeni adetler koyarak değiĢtirmek bid‟attır. Bu da dinin inanç ve ibadet ile 

ilgili hususlarını kapsar. Ġnançta bozuk itikatlar ve düĢünceler, ibadette ise bu nevi yeni 

adetler bid‟at sayılır.  

Allah‟ın emirlerini yapmayı kolaylaĢtıran, peygamberin sünnetini güçlendiren ve dinin 

hükümlerinin pratikte uygulanmasına yardım eden yenilikler bidat sayılmazlar. Bu gibi 

inançlara ve ibadete etki yapmayan ve insan hayatını kolaylaĢtıran teknik konular dinle ilgili 

bid‟a kavramının tamamen haricinde olan dünyevî hususlardır.   
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