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GİRİŞ:  
İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden, anne karnından, dünyadan, gençlikten, 

ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden, sırattan geçen ve cennette bitmesi gereken bir yolculuktur 

bu. İstenen, amaçlanan ve hedeflenen yer cennet ve ebedi saadettir. İnsan bu yolcuğunda 

uğradığı her bir menzilde halden hale geçerek terakki ve tekâmül eder (İnşikak, 84:19) ve 

cennete layık bir hale gelir. İnsanın dünyadaki hayatı bu uzun yolcuğunu bir ömürlük bir 

bölümüdür. Ancak bu dünya hayatı ahiret hayatının çekirdeği, tarlası olduğu için çok 

önemlidir. Zira bundan sonra kazanacağı her şeyi burada kendi iradesi ile şekillendirecek ve 

hür iradesi ile işlediği amellerle kazanacak, ya lehinde veya aleyhinde gelişmesine sebep 

olacak, böylece mükâfatı ve cezayı hak edecektir. Âdil-i mutlak olan Allah da buna göre 

adaletini gerçekleştirecek hak edene hak ettiğini verecektir. 

İnsan aciz ve fakir, zayıf ve muhtaç olduğu ve pek çok zaafları, nefis ve şeytanı olduğu 

için iman etmek ve imanda sebat etmek şartıyla ancak Allah‟ın rahmeti, affı ve mağfiretine 

mazhar olarak kurtulacaktır. Yoksa bu uzun yolda karşılaşacağı tehlike ve imtihanlarda kendi 

başına kurtuluşa ermesi ve günahlara girmemesi imkânsızdır. Bu nedenle insanın iki vasıtası 

vardır, ancak bunlara sarılarak Allah‟ın rahmetini celb edebilir. Bunlar da “Tevekkül ve 

Duadır.”  

Ruhlar âleminden çıkıp dünyaya gelen insanı bekleyen en büyük tehlike dünyanın 

cazibedar güzellikleri ve nefsinin hoşuna giden lezzetleridir. Kişi dünyaya gönderiliş amacını 

bilmez, dünyanın ve nefsinin mahiyetini ve neye yaradığını öğrenmezse kendisini bu acip 

tehlikelerden kurtarıp amacına hizmet edemez. Bu nedenle insanı dünyadaki birinci vazifesi 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin ifadesi ile “Taallümle tekemmüldür, dua ile 

ubudiyettir.” Yani, ilim öğrenmek, Allah‟ı, peygamberi, dünyayı, ölümü, eşyanın yaratılış 

amacını öğrenmek ve Allah‟a yalvarmak ve ona itaat etmektir. Başka tarzda kurtuluşu 

mümkün olmaz ve insan olduğu halde hayvanatın en acizi olarak bir hayvan gibi hayatını 

sürdürür ve sonunda insanlığın ve aklın gereğini yapmadığı için hak ettiği cezayı çekmek ve 

ebedi kalmak üzere cehenneme atılır.  

Dünya bir okuldur. Sair hayvanatın aksine hiçbir şey bilmeden dünyaya gönderilen 

insan dünya okulunda Allah‟ın kendisine ihsan ettiği duygularını ve kabiliyetlerini geliştirmek 

için insanlığın muallimleri olan peygamberleri ve onların insanlara okumaları için getirdiği 

vahy eseri olan ilâhî kitapları okumalı ve öğretilerine kulak vererek hayatında uygulamalıdır. 

Ta ki yaratılış amacını gerçekleştirsin ve dünyadan sonra gideceği ahiret âlemindeki 

tehlikelerden ve cehennem azabından kendisini kurtarıp cenneti ve saadet-i ebediyeyi 

kazanabilsin.  

Peygamberimiz (sav) hadislerinde “Dünya (ahirete nispeten) mü‟minin zindanı, kâfirin 

ise (ahirette göreceği azap ve sıkıntıya nispeten) cennetidir” buyurmuşlardır. Dünya böyle 

olunca kabir de mü‟minin ruhunu ve amellerini koruyan muhkem barınağı, kafirin ise 

cehenneme girmeden önceki zindanıdır.  



Mü‟min böyle bir imtihan ile karşı karşıya olduğu ve 

imanın kendisine verdiği büyük bir sorumluluğa sahip olduğu 

için daima endişe ve sıkıntı halindedir. Onu güler görseniz de 

kalbi ve ruhu daima nefis ve şeytanla mücadele ve cihad 

halindedir. Bu nedenle mü‟minin bir günü dahi sürurlu 

geçmez. 

Mü‟minin çabası ve gayreti, mücadelesi ve uğraşı 

Allah‟ın kendisine haram kıldığı yasaklardan kaçma ve 

emrettiği farzları gereği gibi yapma ve bunları layığı ile 

yapamama endişesi içindedir. Bu nedenle daima işi kendi 

eksik ve kusurlarını görerek tövbe ve istiğfar ile meşgul 

olmaktır. Mü‟minin imandan sonra vazifesi haramlardan 

kaçmak ve farz olan emirleri yapmaktır. 

Peygamberimizden (sav) bu iman dersini alan sahabeler 

yukarıda ifade ettiğimiz endişeleri taşıdıkları için 

peygamberimize gelerek devamlı yardım ve dua talebinde 

bulunuyorlardı. Bir gün peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu. “Ashabım! Endişe etmeyiniz. 

Ben bir ayet biliyorum sizler buna yapışırsanız sizlere yeterli olur. Bu da „Kim Allah‟tan 

korkar ve Allah‟ın yasakladığı şeylerden kaçarsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu ummadığı 

yerden rızıklandırır. Kim Allah‟a tevekkül ederse Allah ona kâfidir.‟ (Talak, 65:2-3) ayetidir” 

buyurdular. (İbn-i Mâce, Zühd, 24; Dârimî, Rikak, 16) Bu nedenle İslam bilginleri “Kim 

insanların en güçlüsü olmak istiyorsa Allah‟a tevekkül etsin, dayansın ve güvensin” 

demişlerdir.   

Gerçekten de bu ayette hayat boyu takip edeceğimiz temel ölçüler vardır ki onlar da 

“Allah‟tan korkmak, haramlarından kaçmak ve emredilenleri gücü nispetinde yapmaktır.” 

Zira zekât ve hac gibi ibadetler imkânı ve gücü olanlara farzdır. Allah‟ın yasakları ve emrileri 

ise herkesin yapabileceği ve gücünün yeteceği şeylerdir. Allah kimseye gücünden fazla yük 

yüklememiştir. (Bakara, 2:286) 

 

DÜNYA HAYATI  
Dünya her ne kadar kelime manası ile “Denî ve alçak” kelimesinden alınmış ise de bu 

mana iman nazarı ile dünyaya bakmayan, Allah‟ı ve ahireti düşünmeyen ve gafletle ebedi 

dünyda kalacak gibi dünyaya bakanlar için yapılan bir tariftir. İman nazarı ile dünyaya bakan 

ve dünyayı ahiretin tarlası görüp ekip biçenlere göre “Şu dünya muvakkat bir ticaretgâh; ve 

her gün dolar, boşalır bir misafirhane; ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş 

bir pazar; ve Nakkaş-ı Ezelînin teceddüd eden, hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar, 

bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi; ve o Sâni-i Zülcelâlin cilve-i 

esmâsını tazelendiren, gösteren âyineleri; ve âhiretin fidanlık bir bahçesi; ve rahmet-i 

İlâhiyenin bir çiçekdanlığı; ve âlem-i bekàda gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus 

muvakkat bir tezgâhıdır.” (Lem‟alar, 233) 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Rabbinizin affına ve Allah‟tan korkan takva sahipleri 

için hazırlanmış olan cennete koşun!” (Al-i İmran, 3:133) buyurmaktadır. Bu ayet ve bu tarif 

ışığında dünyaya bakıldığı zaman bir insan için en önemli mesele cehennemden kurtulmak ve 

dünya hayatını saadet-i ebediyeyi kazandıracak bir surette yaşamak olduğu gerçeği ile 

karşılaşırız. Peygamberimizin (sav) bütün tavsiyeleri ve sohbetleri dünyanın bu şekilde 

anlaşılması, ölüme hazırlanması ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi kazandırması amacına 

yöneliktir. Nitekim peygamberimiz (sav) Mekke‟de kavmini ve kabilesini imana davet 

ederken “Lâ ilâhe illallah deyin ve cennete girin” (İbn-i Hibban, Hadis No: 6257) diyordu. 

İbadetlerin de emredildiği Medine döneminde ise “Yarım hurma ile de olsa kendinizi 

cehennemden korumaya çalışın” (Buhari, Zühd, 10; Müslim, Zühd, 3) ferman ediyordu. 



Bu nedenle züht ve takva dünyayı terk etmek değil, dünyaya Allah hesabına ve namına 

bakmak ve rızasına göre hareket etmektir. Nitekim peygamberlerden Hz. Davud (as) ve Hz. 

Süleyman (as) devlet başkanı, Hz. Yusuf (as) Firavunun yanında “Veziri ve Maliye Bakanı” 

idi. Peygamberimizin (sav) sahabelerinden Hz. Ebubekir (ra) Hz. Osman (ra) tüccar idiler ve 

çok zengin idiler. Cennetle müjdelenen “Aşere-i Mübeşşere” den olan sahabelerin çoğu çok 

zengin idiler. Ancak onlar dünya malını Allah namına ve hesabına kazanıyor, rızası ve emri 

dairesinde harcıyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) “İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olan kimsedir” 

(Trimizi, Zühd, 21) buyurmuşlar, “Hayat boyu hayrı talep edin ve bütün gücünüzle 

cehennemden kaçın. Şunu bilin ki, cehennemden kaçan uyumaz, cenneti isteyen uyumaz. 

Uyku cennete giden yolu kapatır. Dünya olmasa ahiret de olmaz. Ahireti olmayanın dünyası 

da yoktur. Kim haramı terk eder, helal ile yetinirse Allah‟a itaat etmiş ve sağlam kopmaz bir 

zincire tutunmuş olur. Allah‟ın yasaklarından kaçan, emrettiği farzları yapanın hem dünyası 

hem de ahireti âbâd olur” (Muttaki, Kenzu‟l-Ummal, 5:932) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) her fırsatta sahabelerine uyarı ve nasihatlerde bulunuyordu. Bir 

defasında Hz. Muaz b. Cebel (ra) ile yürürlerken şöyle buyurdu: “Yâ Muaz! Gücün 

nispetinden Allah‟tan kork. Gücün yettiği kadar Allah için amel işle. Her taşın ve ağacın 

yanında Allah‟ı zikret. Her işlediğin günahın arkasından tövbe et ve ona kefaret olacak bir 

iyilik yap ki onu affettirsin” (Münziri, Terğib ve Terhib, 5:284) buyurdular. Sonra “İyilikler 

kötülükleri giderir” (Hud, 11:114) ayetini okudu.  Sonra şöyle devam etti: “Ya Muaz! Nerede 

olursan ol Allah‟tan kork! Bir kötülüğün arkasından onu giderecek bir iyilik yap. İnsanlara 

güzel ahlakla muamele et! Böylece kurtuluşa erersin” (Tirmizi, Birr ve Sıla, 55) buyurdular.  

Dünya hayatı ahireti kazanmak için bir fırsattır ve kişinin ömrü ne kadar uzun olursa 

ahiretine o kadar daha çok zad ve zahire hazırlamış olur. Cennete girmek iman iledir; ancak 

cennette Allah‟a yakınlık, peygamber (sav) ile yoldaş ve komşu olmak, zenginlik, makam ve 

mertebe sahibi olmak dünyadaki ibadet ve salih amellerin çokluğuna bağlıdır. Bu da uzun 

ömür ve sıhhate bağlıdır. Bu nedenle insan bir gününü dahi boş yere geçirmemelidir.  

Peygamberimiz (sav) “Vefat eden her insan ahirette pişmanlık duyacaktır. İyi amel 

işleyenler amellerin mükafatını gördükleri zaman amel ve ibadetlerini çoğaltmadıkları için 

pişman olacaklardır. Günahkarlar ise günahlarının cezasını çekecekleri ve dünyadaki hayatı 

ve ibadet fırsatını değerlendirmedikleri için pişman olacaklardır” (Tirmizi, Zühd, 85) 

buyurmuşlardır.  

Eline büyük bir hazine geçen bir insan bu hazineyi hırsızlara kaptırmamak ve en güzel 

şekilde değerlendirmek için daima endişe ve korku içinde olur. Bir taraftan hazineyi korumak, 

diğer taraftan bu hazineyi en güzel şekilde nemalandırmak ve o sermaye ile iyi bir servet ve 

mutlu bir hayat elde etmek, kendisi ile beraber sevdiklerini de mutlu etmek için endişe ve 

gayret içinde olur. İşte dünyadaki bir mü‟minin de böyle olması gerekir. Bu nedenle mü‟min 

daima endişe ve gayret içindedir. Allah‟ın kendisine verdiği en büyük hazine olan ömür 

dakikalarını şeytana ve nefis düşmanına kaptırmamak ve bâd-i hevâ boş yere zayi etmemek, 

sonra da zamanını en güzel ve en hayırlı ibadetlerle değerlendirerek her bir dakikasını ebedi 

hayatında binler dakika haline getirmek için çalışır. Bu nedenle kalbi kırık ve gönlü telaş 

içindedir. Bu nedenle Hz. Davud (as) yüce Allah‟a münacatta bulunmuş ve “Rabbim seni 

nerede bulabilirim?” diye sormuş. Yüce Allah “Beni ancak benim için kalpleri kırılmış olan 

insanların yanında bulabilirsin” (Ahmed b. Hanbel, Zühd,75) buyurmuştur. 

     

 

 

 

 

 



NİYET, İHLÂS VE İSTİKAMET 

Dinde esas olan niyet ve ihlâstır. Niyet, ibadet niyeti olmalıdır. İbadet ise Allah‟ın 

emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladığı şeylerden kaçınmak, bu ibadetleri peygamberin 

sünnetine uygun şekilde yapmak ve heva ve hevesi karıştırmamaktır. İhlâs ise yapılan bu 

ibadetlerin emredildiği için yapılmak ve dünyevi bir karşılık beklememektir. Allah rızası ve 

ahirette mükâfat beklentisi ile yapılan her ibadet makbuldür. Bunun dışında dünyada herhangi 

bir menfaat beklentisi içinde olmak ibadeti ifsat eder ve makbuliyetine perde olur. Ancak 

ibadeti yapmamanın sorumluluğundan kurtulmuş 

olunur. 

Peygamberimiz (sav) “Ameller niyetlere göredir” 

(Buhari, İman, 41; Müslim, İmare, 45) buyurur. Niyet 

amelin hayatı, ihlâs ise amelin ruhudur. Hayatı ve ruhu 

olmayan bir ibadet ölü olduğu için ahirette faydası 

olmaz. İbadetin amacı uhrevi mükâfat ve saadettir. Bu 

nedenle peygamberimiz (sav) “İslam garip başladı ve 

sonunda başladığı gibi garip olacaktır. Ne mutlu o 

gariplere! Mü‟min olarak ölenlere artık gariplik 

yoktur” (İbn-i Mace, Zühd, 35) buyurmuşlardır. 

Garipler insanlar bozulduğu halde güzel hal ve 

istikamet üzere bulunanlardır. (Heysemi, Mecmau‟z-Zevâid, 7:278) Peygamberimiz (sav) 

“İstikamet üzere bulunun. Bunun sevabını hesap edemezsiniz.” (İbn-i Mâce, Tahare, 4; 

Müsned-i Ahmed, 5:276) Ümmetim yağmur gibidir; başı mı yoksa sonu mu hayırlıdır 

bilinmez” (Tirmizi, Emsal, 6; Müsned-i Ahmed, 4:319) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (sav) ayrıca “İyilik çürümez ve kaybolmaz, günah unutulmaz. Deyyan 

ve Kahhar olan Allah uyumaz. Dilediğini yap, nasıl davranırsan öyle muamele görürsün.” 

(Ahmed b. Hambel, Kitab-ı Zühd, 135, 142) 

Yüce Allah “Emr olunduğun gibi dosdoğru ol! Zulme ve zalime birazcık dahi olsa 

meyletme!” (Hud, 11:112-113) buyurmakta ve mü‟minlerden istikamet istemektedir. Bu 

nedenle İslam bilginleri “Kim istikamet üzere olursa ve va‟dinde sadakat gösterirse korunur. 

Kim istikamet üzere ölürse affedilir” demişlerdir.  

Mutasavvıflar da “İstikamet üzere olmak keramet sahibi olmaktan daha önemli ve 

değerlidir. Keramet sahibi olmaya çalışma, istikamet sahibi olmaya çalış. İstikamet en büyük 

keramettir” demişlerdir. İstikamet üzere olmak ise imanda “ehl-i sünnet ve‟l-cemaat itikadı 

üzere olmak, farzları yapmak ve haramlardan kaçmak, ibadet ve ahlakta peygamberimizin 

sünneti üzere amel etmektir.”  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Onlar düşünmez mi ki hesap günü için diriltileceklerdir. 

O gün çok büyük bir gündür” (Mutaffifîn, 83:4-5) buyurmakta ve biz insanları uyarmaktadır. 

 

ZÜHD 

Zühd, insanın dünyayı hakir görmesi ve dünya sevgisini kalbinden çıkarmasıdır. İslam 

büyükleri buna veciz bir ifade ile “El işte gönül hazrette olmalı” demişlerdir. Dünyayı hakir 

görmek çalışmayı ve helal yoldan çalışmayı bırakmak veya az çalışmaya kanaat etmek 

değildir. Çalışmaya kanaat tembelliktir. Kanaat ve rıza sonuca razı olmak ve Allah‟ın taksim 

ettiği rızka ve çalışmanın meyvesine kanaat etmektir. Helal kazanç peşinde koşmak ibadettir. 

Mevlana Celalettin-i Rumi hazretleri dünya malını deniz suyuna, insanı da bu suda 

yüzen gemiye benzetmiş ve “Denizin suyu ne kadar çok olursa gemi o kadar rahat yüzer, 

ancak gemi herhangi bir şekilde içine su alırsa o zaman o gemi batar. İnsan da kalbine dünya 

ve eşya sevgisi koymadan helal malı ne kadar çok olursa ve bunu emredildiği yere harcarsa o 

derece Allah‟a yakınlığı artar” demiştir.  



İmam-ı Azam kendisine “Benim birkaç devem var bu nedenle namazda daima aklıma 

develerim geliyor. Sizin o kadar mal ve servetiniz var, namazda sizi meşgul etmiyor mu?” 

diye soran birisine “Biz develerimizi ahıra bağlıyoruz, kalbimize koymuyoruz” şeklinde 

cevap verdiği meşhurdur. 

Zühdün ikinci mertebesi kişinin kendisini hakir görmesi, kusurlarını bilmesi ve nefsini 

kınaması ve herkesi kendisinden daha iyi ve hayırlı bilmesidir. Bu hale tevazu denir. 

Mütevazi bir insan herkese değer verir ve tüm insanlara hizmet etmeyi ve saygılı olmayı 

prensip edinir.  Kendisinden büyüğe “Bunun ameli benden çoktur” küçüğe, “Bunun günahı 

benden azdır” emsaline “Bunun ameli benden daha ihlâslıdır” Müslüman olmayana da 

“Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Sonuçta bu kişinin Müslüman olma durumu benim 

ise imansız gitme tehlikem vardır” diye düşünür ve kendi nefsini herkesten alçak tutar. 

Mütevazi bir kişi insanlara güler yüzle davranmayı ve hizmet etmeyi prensip edinir ve 

“İnsanların hayırlısı insana hizmet eden ve faydalı olandır” hadisini kendisine ölçü alır. 

Zühdün üçünü mertebesi kişinin kendi amelini kusurlu bilmesi ve üstün görmemesidir. 

Kişinin amelini üstün görmesi ve kusursuz kabul etmesi ucubdur, yani kendini beğenmektir. 

Bu ise insanın tevazudan kibre ve gurura sevk eder. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan ise 

cennete giremez. Bu nedenle Bediüzzaman “İstiğfara müncer olan derk-i kusur, gururu 

incirara eden rü‟yet-i hüsn-ü amele müreccahtır” buyurmuşlardır.  

Zühdün diğer mertebelerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Zühd üç harftir. Z, ziyneti, H, hevayı, D, dünyayı kalben terk etmektir. 

2. Zühd, kanaatkar olmak ve hayırdan veya şerden Allah‟tan gelene razı olmaktır. 

3. Zühd, helali talep etmek, harama tevessül etmemektir. 

4. Zühd, şöhretten ve insanlar tarafından tanınmaktan kaçınmaktır. 

5. Zühd, sabırlı olmak ve en küçük nimetin dahi değerini bilerek şükretmektir. 

6. Zühd, dünyadan ahirete yönelmek ve ölüme hazırlık yapmaktır. 

7. Zühd, amellerinde nefse hisse vermemek ve Allah rızasını esas almaktır. 

8. Zühd, günahlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmaktır. 

 

TAKVA 

Takva Allah korkusudur. Allah korkusu ise haramlardan kaçmak demektir. Haramdan 

kaçmayan kimsede Allah korkusu sözden ibaret kalır. Takva, dikenli yolda çıplak ayak 

yürümektir. Günahların sel gibi aktığı günümüzde gözünü, kalbini ve hayalini günahtan 

korumaktır. 

Takva sahibine müttaki denir. Müttaki zahittir ve zahit de müttaki olandır. Her ikisi de 

farzları yapıp, haramlardan kaçmakla züht ve takva mertebesine ulaşmışlardır. Her ikisi de 

aynı yolun yolcularıdır. Salih demek de müttaki ve zahit demektir. Aralarında ancak nüans 

farkları vardır. 

Salih ve zahit din yolunda, farzları yapıp haramlardan kaçma konusunda kınayıcıların 

kınamasından korkmazlar. (Maide, 5:54) Salihler ve zahitler Allah yolunda mallarını ve 

canlarını feda edenlerdir. (Bakara, 2:274) 

Allah‟tan korkan ve haramdan sakınanlar kendilerini cehennemden koruyacak ve 

Allah‟ın sevgisini kazandıracak amelleri öğrenme ve bunları yapmak için ilim öğrenmeye 

önem verirler. Nice cahiller vardır ki cehaleti yüzünden ve ahmaklığından yıllarca yaptıkları 

ibadetleri bir anda yok ederler. Kazandıkları bütün makamları ve Allah‟a olan yakınlıklarını 

cehaletleri sebebiyle bir anda kaybederler.  

Allah insanı akılla, aklı da ilimle süslemiş, sonra sabırla desteklemiştir. Takva ve 

zahitlik lafla ve iddia ile olmaz; ilim ve amel ile olur. Takva ve zehadet bir davranış biçimi ve 

haldir. İnsan bu hali kazanmadıkça iddia ve dava yalandan ibaret kalır.  

 

 



Müttaki ve Zahitlerin Vasıfları: 

1. İlim Öğrenmek:  

Peygamberimiz (sav) “Ben ilmi ibadetten üstün tutarım” (Hakim, Müstedrek, 1:92) 

buyurarak ilmin amelden önce geldiğini ifade etmiştir. Amel ilimsiz olmaz. İlimsiz amelin 

sonu fesat ve boşuna oyalanmaktır.  İlim öğrenmek de bir ibadet şeklidir. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Mescitlerde Allah‟ın kitabını okuyan ve müzakere edenleri melekler 

kuşatırlar, üzerlerine sekinet iner ve Allah‟ın rahmeti kendilerini kaplar. Allah onları kendi 

katındaki meleklere övünerek haber verir. Kendi katında onları anar” (Müslim, Zikir, 38) 

buyurmuşlardır.  

Dünya hayatı ahiret için gereklidir. İnsanın dünyadan istifadesi ahiretine yarar sağladığı 

kadardır. Peygamberimiz (sav) “Beş şey hariç dünyanın tamamı gereksizdir; bunlar da: 

Yemek yedirmek, su, elbise, ev ve öğrendiğin ilimdir” (Müsned-i Ahmed, Zühd, 161) 

buyurmuşlardır. Zira bunlar Allah‟ın insanlara dünya ve ahirete ait rızkıdır. 

 

2. Kur’ana ve Sünnete Uymak: 

Kur‟ân-ı Kerime uymak Allah‟ın birliğine ve iman esaslarına inanmak, Allah‟ın farz 

kıldığı ibadetleri yapmak ve yasakladığı ve haram kıldığı şeylerden uzak durmak demektir. 

Sünnete uymak ise, Allah‟ın farz kıldığı ibadetleri yaparken peygamberin (sav) sünnetine 

uygun olarak bu ibadetleri yerine getirmek demektir. Ayrıca peygamberin (sav) Kur‟ân-ı 

Kerimde övülen ahlakına uymak da nafile nevinden bir ibadettir. Kişi böylece adetlerini de 

ibadet haline getirerek ahirete mal edebilir.  

Kur‟ân-ı Kerim imanı ders verir, peygamberin (sav) sünneti ise İslam‟ı bize öğretir ve 

müslümanın nasıl ibadet edeceğini gösterir. Zira Yüce Allah‟ın Kur‟ân-ı Kerimde bize haber 

verdiği her hususa inanmak ve Allah kelamı olduğuna, hak ve âdil olduğuna inanmak farzdır. 

Yani kişi ibadetleri tembelliğinden ve ihmalinden yapmasa dahi Allah‟ın emri olduğuna 

kesinlikle inanmalıdır. İbadetleri yapacağı zaman da bu ibadeti yapan, bizzat uygulayan 

peygambere itaat ederek “nasıl ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ve hac ediyorsa 

aynen onun gibi yapmak İslam‟dır ve sünnete uymak demektir.  

İbadetlerin ve Allah‟ın emirlerinin hakkını yerine getirmek ve Allah‟ın kabul edip razı 

olacağı şekilde yapmak ancak peygamberin (sav) yaptığı şekilde yapmakla mümkündür. Yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde bunu açıkça bize emretmekte ve “Allah‟a itaat edin, peygambere itaat 

edin” (Nisa, 4:59) “Allah‟ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin” (Al-i 

İmran, 3:31) ferman etmektedir. Ayrıca “Peygamber size neyi emrederse onu alın ve neyi 

yasaklarda ondan da kaçının” (Haşr, 59:7) emreder.  

Padişaha itaat onun gönderdiği elçisine itaat etmek demektir. Kişi elçiye itaat ederek 

padişaha itaatini gösterir. Padişahın elçisini ve elçinin getirdiği fermanı kabul etmemek veya 

fermanı kabul edip elçiyi kabul etmemek padişaha ihanettir. Aynı şekilde Allah‟a itaat onun 

elçisine itaattir. Bu nedenle yüce Allah “peygambere itaat eden Allah‟a itaat etmiş olur” 

(Nisa, 4:80) buyurdu. 

Yüce Allah peygamberin sünnetine uymayı “hidayet” olarak isimlendirmiş ve 

“peygambere itaat edin, ona itaat ederseniz hidayete erersiniz” (Nur, 24:54) buyurmuştur. Bu 

nedenle peygamberimiz (sav) “Ümmetimin fesada gittiği zaman kim benim sünnetime uyarsa 

ona yüz şehidin sevabı vardır” (Heysemi, Zevaid, 1:172; Ebu Nuaym, Hilye, 8:200) 

buyurarak fesadın sünneti terk etmek, ıslahın ise sünneti ihya etmek olduğunu haber vermiştir. 

İlim, yani din ilmi Kur‟an ve hadisten ibarettir. Nitekim yüce Allah “Allah alim ve 

hakîmdir, biz peygamberlere ilim ve hikmeti öğrettik, onlar da size ilim ve hikmeti öğretirler” 

(Bakara, 2:151; Al-i İmran, 3:48, 164) ferman eder. İlim vahiyle gelen Allah‟ın kelamıdır, 

hikmet ise Allah kelamının tefsiri, açıklaması, beyanı ve uygulaması olan peygambere 

“peygamber ilhamı” öğretilen sünnettir. Zira yüce Allah “Allah kitabı ve hikmeti inzal 



etmiştir” (Nisa, 4:113) ferman eder. Bu nedenle peygamber “kendi hevasından konuşmaz, 

onun tüm sözleri vahiydir.” (Necm, 53:3-4) 

Peygamberimiz (sav) de “İslam garip olarak başladı ve garip olarak sona erecektir. Ne 

mutlu o gariplere!” buyurunca sahabeler sordular “Ya Resulallah! Müjdelediğin o garipler 

kimlerdir? diye sordu. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) “Garipler sünnetimi ihya eden ve 

onu insanlara öğretenlerdir” (Tirmizi, İman, 13) buyurdular. 

 

3. Salih Amel (İbnu’l-Vakt Olmak): 

Salih amel, emir dairesinde hareket etmek ve zamanını, ömür dakikalarını hayırlı işlerin 

peşinde koşarak ahirete mal etmektir. Böylece bütün zamanlarını ibadete çevirmektir. Nitekim 

peygamberimiz (sav) “Beş şeyden sorulmadan hiç kimse Allah‟ın huzurundan ayrılamaz. 

Gençliğine ne yaptığından, ömrünü nerede harcayıp tükettiğinden, malı nerede kazanıp, 

nereye harcadığından ve ilmi ile ne gibi ameller işlediğinden mutlaka sorulacaktır” (Tirmizi, 

Kıyame, 2; Taberani, Mu‟cem, 10:8-9) buyurmuşlardır. 

İnsanların bozulduğu ve ümmetin fesada gittikleri zaman din garip hale gelir ve dini 

hayatı yaşamak kişinin elinde ateş koru tutması kadar zor ve yakıcı olur. İnsanlar onlarla alay 

ederler. Ehl-i dalalet imanın erkânına ilişir, doğrudan Kur‟ânı, Allah‟ın emirlerini ve 

yasaklarını inkâr etmezler, ancak dini hayatın ve İslamiyet‟in esası olan sünneti ortadan 

kaldırmaya, sünnetin yerine bid‟aları ve yeni adetleri icat etmeye çalışırlar. İşte böyle bir 

zamanda sünneti muhafaza etmek, sünnet üzere ibadet etmek zorlaşır ve sünnete uyanlar da 

garip kalırlar. Böylece din de garip hale gelir. Peygamberimiz (sav) böyle bir zamanda sünneti 

ihya etmeye çalışanların yüz şehit sevabını kazanacağını haber vermişlerdir. “Tûbâ lil-

gurebâ!” “Gariplere müjdeler olsun” diye onları över.   

İslam bilginleri yine peygamberimizin (sav) hadislerine dayanarak “Müjdelenen garipler 

insanlar bozulduğu zaman sünnete sarılan, Allah‟ın dininde münakaşaya girmeyen ve 

herhangi bir günah sebebiyle kıbleye dönüp namaz kılan bir mü‟mini tekfir etmeyenler” 

(Taberani, Mu‟cemu‟l-Kebir, 8:178-179; Heysemi, Mecmau‟z-Zevaid, 1:106; 7:259) olarak 

vasıflandırmışlardır.  

Yüce Allah insana ebedi hayatın levazımatını temin etmek için her gün yirmi dört saat 

bir ömür vermektedir. Bu zamanı değerlendirdiği ölçüde dünyasını ve ahiretini tamir ve imar 

eder. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “İki şey vardır bunlarda insanlar yanılmıştır; sıhhat ve 

boş zaman” (Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd, 1) buyurmuşlardır.  

Geceler ve gündüzler Allah‟ın hazine sandıklarıdır. Onlara neler doldurduğuna bir 

bakın. Gece ve gündüz ne için yaratılmış ise ona göre amel edin. Dünya hayatı üç günden 

ibarettir. Dün, bu gün ve yarın. Dün geçmiştir, yarın ise elde değildir; insanın tasarruf 

edebileceği bir günü vardır, o da bugündür. Bu nedenle Bediüzzaman “Hayat zannettiğin 

hâlât, ancak bulunduğun gündür” demiştir. Bu günü değerlendiren ömrünün tamamını 

değerlendirmiş olur. 

Zamanını değerlendiren kimselere “İbnü‟l- Vakt” denir. İnsanın gününün tamamını 

veya hayatının bütününü tam olarak değerlendirmesi zordur. Ancak insanın aklı başına gelir 

de bundan sonraki hayatını değerlendirmeyi düşünürse yüce Allah geçmişteki hatalarını da 

affeder. Bu nedenle İslam bilginleri “Ömrünün geri kalanını ıslah edersen geçmiş dönemini de 

affettirmiş olursun buyurmuşlardır. İslam bilginleri bu sebeple “İyilikler kötülükleri giderir. 

Öğüt almak isteyene bu yeterlidir” (Hud, 11:114) ayetini bu çerçevede değerlendirmişlerdir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Dünyadan nasibini de unutma” (Kasas, 28:77) buyurur. 

Bun emrin anlamı “ahiret için çalış ve zamanını boşa harcama” anlamına gelmektedir. (Ahmet 

b. Hambel, Kitab-ı Züht, 377-378; Suyutî, Dürri‟l-Mensur, 6:439) İnsan ahiretini esas alarak 

çalışırsa Allah ona dünyayı da verir; ancak sadece dünyayı talep ederse Allah ona ahireti 

vermez.  



Peygamberimiz (sav) “İnsanların elindekinden ümidini kes, sakın dünya malına tamah 

etme! Dünya malına tamahkârlık fakirliktir. Namaz kılacağın zaman veda namazı kıl, yani bu 

kıldığın namazın son namaz olduğunu düşün, öyle kıl. Özür dileyeceğin bir şeyi de yapma!” 

(Hakim, Müstedrek, 4:326) ferman etmiştir. 

Kişi imanla Allah‟ı tanır ve ibadetle kendisini Allah‟a sevdirir. İbadetlerin başı ise beş 

vakit namazdır. Peygamberimiz (sav) “Senin iki kölen olsa bunlardan birisi emredileni yapsa 

ve sana itaat etse, emaneti tam teslim etse, bulunmadığın zaman malını ve hakkını korursa 

diğeri de emredilince itaat etmese, emanete ihanet etse, malına ve namusuna ihanette bulunsa 

hangisi sana daha sevimli olur? İşte kulların Allah‟a karşı durumu da böyledir” (Müsned-i 

Ahmed, 4:136) buyurmuştur.  

Kişinin yaptığı ibadeti, kalbindeki niyeti ve ihlâsı Allah‟ın bilmesi yeterlidir; kulların 

bilmesine gerek yoktur. İhlâslı ve samimi olan da budur. Ancak İslam bilginleri “Şeâir-i 

İslam” olan farzların açıktan yapılması, nafilelerin ise gizli olmasının daha hayırlı ve sevaplı 

olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 

Kişi her gün beş vakit namazı vaktin evvelinde kılmaya devam ederse “Sahib-i Vakt” 

olmuş ve zamanını en iyi şekilde değerlendirmiş olur. Zira Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 

“Beş vakit namazı kılan bir mü‟min iki vakit arasında yapmış olduğu her nevi helal 

çalışmasının emir dairesinde hareket ve ibadet olup ahiret hesabına geçtiğini ifade etmiştir.” 

(Sözler, 21) 

Bir gün peygamberimize (sav) iki bedevi geldi ve peygamberimize “Ey Allah‟ın resulü 

insanların hangisi daha hayırlıdır?” diye sordular. Peygamberimiz (sav) “Ömrü uzun, ameli 

güzel olandır” (Müsned-i Ahmed, 4:3) buyurdular. Sonra bedevilerden birisi “Bana bir amel 

söyle ki devamlı onu yapabileyim” diyince peygamberimiz (sav) “Öyle ise Allah‟ın zikrini 

dilinden eksik etme!” (Müsned-i Ahmed, 4:188) buyurmuştur.  

 

4. Takva ve Vera: 

Takva Allah korkusu ile günahlardan uzak durmak, vera ise haram olması şüpheli olan 

şeylere de yaklaşmamaktır. Müttaki Allah‟tan korkan ve günahlardan uzak duran mü‟mine 

denir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah‟tan gereği gibi korkun!” (Al-i 

İmra, 3:102) ve “Ey İman edenler! Allah‟tan korkun ve doğru söz söyleyin. Bu durumda 

Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah‟a ve Resulüne itaat ederse büyük 

bir kurtuluşa ermiştir” (Ahzab, 33:70-71) buyurmaktadır. Yalandan sakınmak ve doğru 

konuşma yanında güzel sözlerle insanların gönlünü almak, iyiliği emretmek, kötülüğü 

yasaklamak “doğru söz” söylemektir.  

Peygamberimiz (sav) “Bütün hayırlar Allah korkusunda toplanmıştır. Hikmetin başı da 

Allah korkusudur” (Müsned-i Ahmed, 3:83) buyurmuşlardır. Yine peygamberimiz (sav) 

“İnsanların en üstünü en müttaki olan, yani en çok Allah‟tan korkanlardır” (Müslim, Fezail, 

168) buyurmuşlardır. “En müttakiler ise sıla-i rahimde en çok bulunanlar, maruf en çok 

emredenler ve insanları münkerden en çok nehyedenlerdir” (Müsned-i Ahmed, 6:431) 

Mü‟min teenni sahibidir, sabırlıdır. Hayra koşar, şer olan şeyden kaçar. Takvası, yani 

Allah korkusu onu haramdan korur. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Şayet siz Allah‟ta 

korkarsanız O size iyi ile kötüyü ayırt edecek basiret ihsan eder, kötülüklerinizi örter ve sizleri 

bağışlar” (Enfal, 8:29) buyurur. 

Allah‟ın elbette insanların itaatlerine, ibadetlerine, kurbanlarına ve sadaka olarak verilen 

mallarına ihtiyacı yoktur. Allah bütün bunları insanların ihtiyacı olduğu, kötülüklerden 

kaçmak, hayırları yapmakla ruhlarını ve duygularını tekâmül ettirmeye ihtiyaçları olduğu için 

emretmiş ve yasaklamıştır. Bu nedenle “Allah için kesilen kurbanların etleri ve kanları 

Allah‟a ulaşacak değildir. Allah‟a ulaşacak olan ve Allah‟ın sizden kabul edeceği ibadetler, 



Allah‟ın size emrettiği şekilde Allah‟a yönelmeniz, gösterişten uzak amel ve ibadetteki 

takvanız ve ihlasınızdır” (Hac, 22:37) buyrulmuştur. 

Dünya bir deniz, ahiret bu denizin sahili, insanı sahil-i selâmete götürecek olan gemi ise 

takvadır. İnsan bu geminin yolcusudur ve ancak takva ile her türlü tehlikeden korunarak sahil-

i selamete ve cennete gidebilir.  

Allah‟ın emirlerine farz olan salih ameller, yasaklarına da kaçınması gereken haramlar 

denir. Kişi haramlardan kaçarak cehennemden uzaklaşır ve Allah‟a yaklaşır, emredilen ve farz 

olan amelleri yaparak Allah‟a yakınlaşmaya devam eder. Bunlar dışında yüce Allah‟ın haram 

ve helal arasında bıraktığı harama benzer şüpheli ameller vardır. Kesin haramlardan kaçınmak 

“takva” şüpheli olan hususlardan sakınmak ise “vera” adı verilir. Vera takvadan sonra gelen 

daha faziletli bir durumdur. Peygamberimiz (sav) “Haramlar bellidir, helaller de bellidir. Bu 

ikisinin ortasında şüpheli olan ameller vardır. Kim şüpheli hususlardan kendisini korursa 

dinini tehlikelerden korumuş olur” (Müslim, Müsakat, 107) buyurmuştur. 

İslam bilginleri peygamberimizin (sav) “Bir insanın Allah katındaki derecesini anlamak 

istyen onun namazına ve orucuna bakmaktan ziyade takvasına ve verasına, yani haramdan ve 

şüpheli şeylerden kaçınmasına bakması gerekir” (Aliyyu‟l-Muttaki, Kenzu‟l-Ummal, 3:677; 

Ebu Nuaym, Hilye, 3:72) hadisini esas alarak takva ve vera ölçüsüne göre insanlara değer 

vermişlerdir.  

 

5. İmanda Terakki ve Yakîn: 

Peygamberimiz (sav) “Haber görmek gibi değildir. Allah-u Teâla Hz. Musa‟ya 

kavminin buzağıya taptığını haber verince elindeki levhaları atmadı. Fakat kavmine gelip 

taptıklarını görünce elindeki levhaları attı ve Hz. Harun‟un sakalını tuttu. (A‟raf, 7:150)” 

(Müsned-i Ahmed, 1:215, 271) buyurmuştur. Çünkü yüce Allah‟ haber vermesi ilme‟l-yakîn 

bir bilgi idi. Olayı gözü ile görünce bilgisi ilme‟l-yakînden ayne‟l-yakîne terakki etti ve 

öfkelenerek elindeki levhaları attı ve hemen harekete geçti. Böylece Hz. Musa‟nın yakîni 

artmış oldu. 

Kişinin bilgisi arttıkça marifeti ve Allah‟a yakınlığı da o nispette artmaktadır. Yüce 

Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Mü‟minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, 

kendilerine Allah‟ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve yalnız Rablerine dayanıp 

güvenirler.” (Enfal, 8:2) Allah‟ın ayetleri kelamı yanında kudret kelimeleri olan kainattaki 

mücessem ayetlerdir. Bunlar okunup incelendikçe Allah‟ın ilim, irade, kudreti daha iyi 

anlaşılır ve kâinat kitabında Allah‟ın bin bir ismi okunur. Böylece kişinin ilmi arttıkça Allah‟a 

olan imanı ve haşyeti artar. 

İmanda terakki ve tekâmüle “Yakîn” adı verilir. Yakîn de üç mertebedir. Birincisi 

“ilme‟l-yakîndir” ki ilimle bilmektir. Bu mertebenin binler dereceleri ve makamları vardır. 

İkincisi “ayne‟l-yakîn” mertebesidir ki bu mertebe ilimle elde edilen bilgilerin gözle 

müşahedesine dayanır. Bu mertebenin de binler makamları ve dereceleri vardır. Üçüncü 

mertebe “hakka‟l-yakîn” mertebesidir ki müşahededen kaynaklanan bilginin hayata geçmesi 

ve bizzat yaşanarak hakikatlerinin bilinmesidir ki bu mertebenin de binler makam ve 

dereceleri vardır. Bu nedenle “marifetullaha” nihayet yoktur, terakki ve tekâmül sonsuzdur. 

Hakikat-i hal bu olduğu için peygamberimiz (sav) “Allah‟a hakkıyla iman etmiş ve 

gerçekten tanımış olsaydınız muazzam bir ilme sahip olurdunuz ve dağlar sizin duanız ile 

erirdi” buyurmuşlardır. Muaz b. Cebel (ra) “Ya Resulallah Hz. İsa‟nın denizde yürüdüğünü 

söylüyorlar, ne dersiniz?” diyince peygamberimiz (sav) “Şayet yakîni daha fazla olsaydı 

havada da yerde yürüdüğü gibi yürürdü” (Kenzu‟l-Ummal, 3:144) buyurmuşlardır. 

Kişinin ilmi ve imanı arttıkça Allah‟tan korkusu da artar. İlmin amacı kalpte marifeti ve 

Allah korkusunu doğurmaktır. Gerçek ilim bunu sağlar. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 

“Kişinin ilmi artar Allah korkusu artmazsa Allah‟ta uzaklığı artar” buyurmuşlardır. 



İman zaafı bütün günah, gam ve kederlerin kaynağıdır. Kalbini marifetullah, 

muhabbetullah ve yakîn ile meşgul et. Marifetullah ve yakîn insanı her halde Allah‟a itaate 

sevk eder, bütün gam ve kederlerden kurtarır ve bütün korkulardan emin kılar. İnsanı 

umduğuna nail eder ve korktuklarından emin kılar. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Kişiye 

yakînden daha üstün bir hayır verilmemiştir” (Müsned-i Ahmed, 1:8; Gazali, İhya, 1:72) 

buyurmuşlardır. Zira yakîn hikmettir ve “Allah hikmeti dilediğine verir ve kime hikmet 

vermişse ona pek çok hayır vermiştir. Bunu da ancak aklı sahipleri anlar ve kavrar.” (Bakara, 

2:269) 

İslam bilginleri “züht yakîn ile, yakîn ilim ve tefekkürle, tefekkür ise mahlukta ibret 

nazarı ile bakmakla kazanılır” demişlerdir. Allah insana dünya ve ahiret saadetini kazanması 

için akıl vermiş ve akla en büyük yardımcı olarak sabrı vermiştir. Zira bu hikmet dünyasında 

her şey zaman içinde teenni ile kazanılır. Acele eden terakki ve tekâmül basamaklarına tam 

riayet etmediği için maksada çıkamaz, ya atlar düşer veya bir basamağı noksan bıraktığı için 

istediğini elde edemez. Bu nedenle “Allah sabredenlerle beraberdir ve sabredenlere yardım 

eder.” (Bakara, 2:153) “Biz sabredenlere mükafatı eksiksiz veririz” (Zümer, 39:10) 

buyrulmuştur.  Bunun için peygamberimiz (sav) “Yakîn ve sabırlı olmak ve bu hususta kararlı 

olmak size verilen en güzel şeydir” (İhya, 1:72) buyurmuşlardır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Rabbini hamdle tesbih et ve secde edenlerden ol! Sana 

yakîn gelene kadar Rabbine ibadet et” (Hicr, 15:98-99) buyurmaktadır. Bu ayette yüce Allah 

ibadetin Allah‟ı tesbih etmek, nimetlerine ve Allah‟tan gelen her şeye hamd etmek üzere 

ibadetin hiç terk edilmeyen iki rüknünü beyan etmektedir. Allah‟ı tesbih etmek, onun 

eserlerine bakarak övmek ve takdir etmek, hamd ise Allah‟tan gelen her şeyin hayır olsun şer 

olsun sonuçta mutlak insanın faydasına olduğunu bilmek ve rahmetini ittiham etmemektir. 

“Peki, buna ne kadar devam etmek gerekir?” sualine ise “Sana yakîn gelene kadar devam et” 

buyrulmaktadır. Ayrıca “Secde et!” fermanı yerine “Secde edenlerden ol!” buyrularak tek 

başına değil, cemaat halinde mü‟minlerle beraber ibadet etmeye davet edilmiştir. 

Bu ayette kast edilen ve amaçlanan “Yakîn” kelimesini müfessirlerin çoğu “Ölüm” 

olarak tefsir etmişlerdir. Zira “yakîn” kesin bilgidir; ölüm ise hiçbir insanın inkâr 

edemeyeceği kesin bilgidir. Bu nedenle ölüme “yakîn” denilmiştir. Ayrıca bir hadiste ölüm 

kelimesi yerine “Yakîn” kelimesi kullanılmıştır. (Buhari, Cenaiz, 3) Ömer b. Abdulaziz (ra) 

“Ben insanların ölümü yakînen bildikleri ve her gün ölenleri gördükleri halde ondan şüphe 

etmelerine ve sanki kendilerine gelmeyecek gibi davranmalarına hayret ediyorum” demiştir. 

İşte kişi ölüm gerçeği gibi iman hakikatlerine yakînen inanması gerekmektedir, ki bu da iman 

hakikatlerini okuyarak, öğrenerek, kainat kitabını okuyarak ve tefekkür ederek kazanılan bir 

iman mertebesidir. 

Peygamberimiz (sav) Hicr suresinin son ayetlerinin okunduğu bir gün sahabelerine 

“Bana mal toplamam ve ticaret yapanlardan olmam emredilmedi; ancak „Rabbini hamdle 

tesbih et, secde edenlerden ol ve yakîn gelene kadar Rabbine ibadet et‟ diye emr olundu” 

(Suyuti, Dürri‟l-Mensur, 4:105) buyurmuşlardır.  

Son olarak peygamberimiz (sav) “Sabır imanın yarısı, marifet ve yakîn ise imanın 

tamamıdır” (İhya, 1:408) buyurmuşlardır. Bu nedenle daima şöyle dua etmeliyiz: “Allahım! 

İlmimi, imanımı ve yakînimi artır.” Amin! 

 

6. Uzlet: 

Uzlet kişinin toplum içinde olmasına rağmen kendisini yalnız hissetmesi halidir. 

Toplumda insanlar geleneklere, nefislerin hoşuna giden yeni bid‟alara ve modaya bağlı 

oldukları için islâmi hayatı kendisine hayat tarzı olarak seçenleri garipserler ve içlerine almak 

istemezler. Kendisini Allah‟ın rızasına adamış olan mü‟min de zaten onların hayatını 

benimseyemez ve ehl-i dünyanın yaşayış tarzına ayak uyduramaz. Bu nedenle aralarında 

yalnız ve garip kalır.  



Peygamberimiz (sav) “İslam garip başladı ve sonunda başladığı gibi garip kalacaktır. Ne 

mutlu o gariplere!” buyurunca sahabeler sordular: “Bu müjdelenen gariplerin vasıfları 

nelerdir?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Onlar yurtlarından ve kabilelerinden ayrılanlardır” 

(İbn-i Mâce, Fiten, 15; Darimi, Rikak, 22; Müsned-i Ahmed, 1:398) buyurdular. Bir başka 

hadislerinde peygamberimiz (sav) “Garipler sünnetimi ihya eden ve onu insanlara 

öğretenlerdir” (Tirmizi, İman, 13) buyurmuşlardı. Bu iki rivayet arasında çelişki yoktur. Zira 

sünneti ihya edenler bid‟alarla amel etmedikleri ve toplumda yerleşen bid‟alara karşı 

mücadele ettikleri için dışlanırlar ve garip kalırlar. Bu da onların toplum içinde de olsalar 

yalnız kalmalarına sebep olur. Uzlet halinin hakikati budur. Hem peygamberimiz (sav) çeşitli 

yerlerde “ne mutlu o gariplere!” müjdesini verince o gariplerin vasıflarından bazısını bir 

yerde, bazısını da başka bir yerde ifade etmiş, sahabeler de duyduklarını nakletmiş olurlar. 

Her iki veya üç rivayet birleştirilince gariplerin vasıfları da artmış olur. Vasıflarda çelişki 

yoksa hadiste çelişki yoktur. Birbirini tamamlamaktadır. Hem hadisi işiten sahabelerin bazısı 

bir vasfını, bazısı da diğer vasfını naklederler, ikisi bir araya gelince hadis tamamlanmış olur. 

Bidaların ve gayr-i islâmi adetlerin yaygın olduğu zamanlarda sünneti ihya edenler 

garip kalırlar. Bu nedenle peygamberimiz (sav) onların topluma ayak uydurarak 

bozulmamalarını sağlamak için tek başlarında da kalsalar “Sünnet üzere amel etmelerini” 

tavsiye ederek “Bid‟aların istilası zamanında sünnetimi ihya eden yüz şehidin sevabını alır” 

(Heysemi, Zevaid, 1:172) buyurmuşlardır. Böyle zamanlarda “İbadet yeri olarak mü‟minin 

evi ne güzeldir” (Sehavi, Makasıd, 700) rivayetine uyarak taviz vermemeli sünnet üzere 

ibadetini evinde yaparak tek başına da kalsa terk etmemelidir. 

Sahabeler islamın ilk yıllarında garip durumdaydılar. İbadetlerini gizli yapmak ve 

imanlarını dahi gizlemek durumunda kalıyorlardı. Hem cebbar ve zalimlerin, hem de 

toplumun baskısından kendilerini gizleyerek, uzlet ile kurtuluyorlardı. İnsanların çoğu 

dünyaya meftun ve nefislerine düşkün oldukları için farz ve sünnetler yerine bid‟alarla amel 

etmeyi nefislerini tatmin ve menfaatlerini takip için daha uygun bulurlar. Allah‟ın emirleri ve 

peygamberin sünnetini yapmak nefislerine çok ağır gelir ve bunda dünyevi hiçbir menfaat de 

yoktur. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “İnsanlar içinde hayırlı ve iyi insan yüz deve içinde 

bulunan bir iki benekli deveye benzetmiştir.” (Müslim, Fezail-i Sahabe, 232) 

Uzletin bir diğer anlamı ibadet için toplum içinde gereksiz yere fazla durmamaktır. Zira 

insan ihtiyaçlarını gidermek ve yardım görmek için topluma dahil olur. bunların dışında 

gereksiz yere toplumun içinde durmak dinin yasakladığı dedikodu, gıybet, nemime, gözü, 

kulağı ve kalbi günahlarla meşgul eder. Nefsani ve şehvani şeylere dalmaya sebeptir. Bundan 

kaçınmak için İslam bilginleri “Mü‟min pazar yerinden erken dönen ve vaktinin çoğunu 

evinde geçirendir” demişlerdir. Peygamberimizin de (sav) bu konuda pek çok tavsiyeleri 

vardır. “Hikmet on bölümdür; dokuzu sükût etmek, biri de uzlette yalnız kalmaktır. Bununla 

beraber insanların en hayırlısı malıyla ve nefsi ile cihat edendir” (Buhari, Cihad, 2; Müslim, 

İmare, 122-123) buyuran peygamberimiz (sav) “Uzlete çekilmeye bakınız; uzlet ibadettir” 

(Kenzu‟l-Ummal, 3:775; İbn-i Hanbel, Zühd, 383) buyurarak gereksiz yere toplum içinde 

insanlarla beraber bulunmanın doğru olmadığını da ihtar etmiştir. 

Züht ve takvada örnek olan “Tabiînin” ileri gelenleri daima tavsiyelerinde “Zühd, üç 

şeydir: Az ile yetinmek, halvette kalarak ibadet etmek ve açlığa kendini alıştırmak” 

demişlerdir. (Sülemi, Tabakat, 162)  

“İnsanlarla devamlı ünsiyet gönlün iflas etmesi ve kalbin fesada düşmesine sebeptir” 

diyen Zünnûn-u Mısrî de (ks) “Kendini açlığa alıştır, insanlardan uzaklaş, sahralarda tek 

başına tefekkürle dolaş bak ne manevi ikramlara mazhar olacaksın” demiştir.     

 

 

 

 



7. Nefisle Cihat: 

Peygamberimiz (sav) “En büyük düşman iki yakan arasındaki nefsindir” (Kenzu‟l-

Ummal, 3:408; 4:431) buyurur. Zira nefis insanı mağlup ederse ebedi hayatını mahveder ve 

kişinin cehenneme girmesine sebep olur. Şayet düşman insanı mağlup ederse dünya hayatını 

mahveder; ama ahirette şahadet mertebesini kazandırır. Bu nedenle nefis en büyük düşmandır; 

ancak nefisperest insanlara en büyük dost gibi görünür. Tehlikesi de buradadır zaten. 

Bütün insanlarda nefis vardır. Hz. Yusuf (as) peygamber olduğu halde nefsine 

güvenemediğini “Ben nefsimi temize çıkarmam; nefis her türlü fenalığı ister; ancak Rabbimin 

merhametine sığınırım da o beni korur” (Yusuf, 12:53) buyurmuş ve nefsin tehlikesine 

dikkatimizi çekmiştir. Peygamberin (sav) güvenemediği nefse bizlerin güvenmesi ve nefsini 

müdafaa etmesi ne derece yanlış olduğu açıktır. Bu nedenle islam bilginleri “İstidracın, yani 

insanın helak olmaya götüren en büyük tehlike nefsin ayıplarını görmemektir” demiştir. 

Yine peygamberimiz (sav) dünyanın en güçlü devleti olan Bizans İmparatorluğuna karşı 

yaptığı Tebük Seferi gibi önemli bir seferden dönerken “Küçük cihattan büyük cihada 

dönüyoruz” buyurdular. Sahabeler şaşırarak “Bundan daha büyük bir cihat mı var?” dediler. 

Peygamberimiz (sav) “Evet, büyük cihat kulun nefsinin arzuları ile cihat etmesidir” 

buyurdular. (Hatip Bağdadi, Tarih-i Bağdad, 3:523-524) Sonra peygamberimiz (sav) şöyle 

devam etti: “Güçlü insanları yenen kişi değildir; güçlü insan öfkeli olduğu zaman nefsine 

hâkim olandır” (Ebu Davud, Müsned, 329) buyurdular 

Nefis topraktan yaratılan ve dünyaya meftun olan ve dünya ile aynı özden olan 

bedenimizdir. Zevke ve acıya müptela olan da bedenimizdir. Nefis acıdan kaçar ve zevke 

koşar. Allah insanda iki göz, iki kulak ve bir de dil yaratmış ve bunları nefse takmıştır. İnsan 

bedene takılı olan duygularla manevi âlemlerle iletişim kurar ve bu âlemleri görür ve 

bunlardan istifade eder. Allah‟ın bir dil, iki göz ve iki kulak yaratmasının hikmeti işitip 

gördüklerin konuştuklarından daha çok en az iki misli olması içindir. Nefis kendisini en çok 

dili ile ifade ederek, diliyle günah kazandığı için dudakların ve dişlerin arkasına koymuştur. 

Kalbine akıl ve anlayış koymuş ve iki düşünsün bir konuşsun istemiştir. Kişi nefsini ıslah 

etmek için nefse takılan duygularını veriliş amacına uygun kullanması ve Allah‟ın bu 

emanetlerini koruyarak emir dairesinde hareket etmesi icap eder.   

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu 

gören itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiâze eder. İstiâze eden şeytanın şerrinden 

kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek 

büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur, kusur olmaktan çıkar, itiraf etse affa 

müstehak olur” (Lem‟alar, 91) demekte ve nefsin kusurlarını müdafaa etmenin en büyük 

kusur olduğun ifade etmektedir. Peygamberimiz (sav) “Allah bir kavme hayır murad ederse 

onlara nefislerinin ayıplarını gösterir” (Aclunî, Keşfu‟l-Hafa, 1:81) buyurmuştur.  

İslam ahlakçıları nefsin “Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Raziye, Marziye ve 

Kâmile” olmak üzere yedi mertebesinden bahsederler ve her bir mertebenin sıfatlarını ve 

hallerini açıklamışlardır. Ancak genel olarak nefsin üç mertebesi vardır. Bunlar da “Emmare, 

Levvame ve Mutmainne” mertebeleridir. Ehl-i hakikat olan Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri bu nedenle nefsi “Emmare, Levvame ve Mutmainne” olmak üzere üç mertebesine 

dikkatlerimizi çekmiştir. (Mektubat, 502)  

En tehlikeli ve azgın olan nefis “Nefs-i Emmare”dir ki insana daima kötülüğü emreder. 

Nefis terbiye edilmemiş olduğu bu durumda tahrip ve şer cihetinde sonsuz cinayet işleyebilir. 

(Sözler, 23. Söz, s.137) Nefis “İman ve Amel-i Salih” olan farzları yapıp haramlardan kaçarak 

ıslah edilirse kendisini itham etmeye ve kusurlarını görmeye başlar. Hata ve kusurlarını 

görerek kendisini itham etmeye başladığı bu mertebeye “nefs-i levvame” yani kendisini 

kınayan nefis mertebesi denir. İnsan imanda ve Salih amelde terakki ederek sünnet-i seniye 

dairesinde yaşamaya başlar ve nefsini bu konuda ikna ederse “Nefs-i Mutmainne” 

mertebesine çıkmış, yani nefsini tatmin etmiş olur. Bu durumda nefis artık şerden ve tahripten 



değil, iman hakikatlerinden ve ibadetten zevk almaya ve kişiden bunları istemeye başlar. İşte 

nefsin bu mertebesi avam için kurtuluş mertebesidir. 

“Nefs-i Mutmainne” sahibi olabilmek için elbette büyük bir mücadele içinde olmak ve 

nefsi ıslah etmek gerekir. Nefsi ıslahın en kolay, en kısa ve en kâmil yolu ise imanda terakki 

ve tekâmül ederek ilimle, bilhassa “İman İlmi” ile imanda terakki etmek, sırf emredildiği, 

Allah‟ın emri olduğu için farzları yapmak ve haramlardan kaçmak, bunların karşılığında 

hiçbir beklenti içinde olmamaktır. 

Nefis Allah‟a itaat ederek istikamete girmezse kulun kalbi Allah‟a tam olarak 

bağlanmaz ve marifet noktasında geri kalır. Nitekim peygamberimiz (sav) “İman altmış veya 

yetmiş küsur şubedir. En üstünü „Lâ ilâhe illallah‟ diye iman etmek, en aşağı mertebesi ise 

yoldan eza veren şeyleri ağayı ile kenara atmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir” (Müslim, 

İman, 58) buyurarak imanın amelle ve ahlakla ilişkisini ve Allah‟ın emrine itaat ile işlenen 

amellerin imanda terakkiye vesile olduğunu en üst ve en aşağı mertebelerini ifade ederek 

bizlere haber vermiştir. Bu hadis bize nefis terbiyesinin onu amele yönlendirmek şeklinde 

olacağını göstermektedir. Bu nedenle İslam bilginleri “Dünya bir nefistir ve nefis dünyaya 

meftundur. Çünkü ikisi aynı özdendir. Bu nedenle nefis “Hakk”la ülfet etmez. Zühd ve takva 

ise nefsanî arzuları terk etmektir. Nefsi hayırlı işlerde çalıştırıp yormak gerekir. Aksi takdirde 

hayat ve nefis boşluk kabul etmez, sizi şerli işlere koşturarak yorar. Nefis daima rahatlık arar. 

Zühdün amacı rahatı terk etmektir” demişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Suda yürüyen bir insanın ayaklarının ıslanmaması nasıl mümkün 

değilse dünyaya dalan ve nefsanî arzulara istediğini veren kimsenin de günahtan kurtulması 

mümkün değildir. (Beyhaki, Şuâb-ı İman, 7:323)  Bu nedenle “Nefsin arzularına muhalefet 

etmek ve istediklerini vermemekte ecir ve mükâfat vardır.” (İbn-i Mübarek, Zühd, 211) 

İnsanı tehlikeye atan, kınanması ve terbiye edilmesi gereken ve kendisine güvenilmeyen 

nefis “Nefs-i Emaare”dir. Nefis aciz ve fakirdir, iktidar cihetinde hiçbir güce sahip değilken 

tahrip cihetinde sonsuz cinayet işleyebilir. Buna rağmen yapmadığı şeyleri kendisine mal 

ederek gururdan ve fahrdan geri durmaz. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri nefsin bu halini 

kınamakta ve şöyle demektedir. “Ey nefis! Sen daima zemme müstahaksın. Zira meyve 

ağaçlarındaki kuru çubuk gibi dahi değilsin. Senin cüz‟i bir ihtiyarın bulunmakla o nimetleri 

fahrinle tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla tahrip ediyorsun ve 

temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil 

tevazudur, hacalettir, senin hakkın medih değil, hodbinlik değil hudabinliktir. Evet sen benim 

cismimde âlemdeki tabiata benzersiniz, ikiniz hayrı kabul etmek şerre merci olmak için 

yaratılmışsınız. Yani fail ve masdar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir 

tesiriniz var o da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre 

sebep olmanızdır.” (Sözler, 23. Söz, s.137) 

Terbiye ve ıslah konusunda öncelikli olarak nefisten başlamak gerekir. Zira hasta olan 

doktorun hastaları tedavi edemeyeceği gibi, “Nefsini ıslah etmeyen de başkasını ıslah 

edemez” (Sözler, 21. Söz, s. 109) 

Mutasavvıflar tarikat yoluyla, seyr-i suluk ile nefislerini terbiye etme yolunu takip 

ettikleri ve senelerce nefis terbiyesi için çalıştıkları halde sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü 

sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildiğinden şükür ve hamd ve ubudiyete daha fazla 

mazhardırlar. (Sözler, 27. Söz, s. 219) Zira sahabeler iman dersini doğrudan Kur‟ândan, 

Resulullah‟ın sohbetinden ve ibadet dersini de doğrudan peygamberin (sav) şahsından ve 

yakınlığından aldıkları için nefisleri bir anda “Nefs-i Mutmainne” mertebesine terakki ve 

tekâmül ediyordu. Nefislerini terbiye ve tathir için “seyr-i suluke” ve çeşitli metotlara 

ihtiyaçları kalmıyordu. Onların nefisleri Allah‟ın emrine ve Resulullah‟ın sünnetine tabi 

oluyordu. Nitekim sahabelerin “Abadile-i Seb‟a” olarak şöhret bulmuş fakih sahabelerinden 

Abdullah b. Ömer (ra) “Sizler öyle bir zamandasınız ki nefisleriniz amellere tabi oluyor. Öyle 

bir zaman gelecek ki ameller nefislere tabi olacaktır” diyerek Asr-ı Saadet ile daha sonraki 



asırları kıyaslamıştır. Ne zaman ki nefsiler Allah‟ın emrettiği amelleri işleme konusunda 

kendi heva ve heveslerine göre içtihatlar yapmaya başlayarak amelleri nefislerine tabi kılmaya 

başladılar, çeşitli bahanelerle amelleri terk etmek için fetvalar ortaya çıkmaya başladı. 

Bu zamanda nefis terbiyesinin en kısa ve en kolay ve en tehlikesiz yolu ise asrımızın 

Kur‟an tefsiri “Risale-i Nur”ları okuyarak iman dersini doğrudan Kur‟ân-ı Kerimden almak 

ve Kur‟anın takip ettiği metot ile imanda terakki etmek, farzları yapıp haramlardan kaçmak 

şeklindedir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu hususu “Nefs-i emmarenin istibdad-ı 

rezilesinden selâmetimiz, İslamiyete istinad iledir” (Divan-ı Harb-i Örfi, 62) demektedir. Yine 

Bediüzzaman “Risale-i Nur ve bilhassa ihlas risaleleri hakiki ve mecazi nefsin bütün 

desiselerini izale ve onların açtığı yaraları tedavi eder” (Kastamonu Lâhikası, 181) diyerek bu 

hususu nazara vermiştir.  

 

Dünyanın ve Dünya Malının Değeri: 

İslam bilginleri “Dünya bir hayaldir, onu istemek vebaldir. Dünyayı kesben değil, 

kalben terk etmek güzeldir, ondan tamamen yüz çevirmek ise kemaldir” demişlerdir. Ayrıca 

“Allah‟ı bilmeyen dünyaya sarılır, dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır, hülyaya sarılan hakikate 

darılır” diyerek her şeyin ancak Allah‟ı tanımak ve Allah‟a yönelmekle bir anlam kazandığını 

ifade etmişlerdir. 

Dünya ahiretin tarlası ve uhrevi hayatın varlığına delili,ve sebebi ve oraya gidecek olan 

insanların bir gün konup göçeceği bir handır. Geçici olan bu dünya hayatına kalıcı olarak 

görmek ve bütün varlığı ile dünyaya bağlanmak gafletin en katmerlisidir. Bu nedenle “Şerrin 

anahtarı dünya sevgisi, hayrın kapısı da zühd ve takvadır; yani dünyaya değer vermemek, 

ancak dünyadan ahiret için istifade etmektir.  

İnsan topraktan yaratıldığı için dünya ile aynı özdendir ve bu nedenle dünyaya 

meftundur. Nefis dünyaya meftundur insanı ona çekerken, ruh ve kalb ise ahirete ve ebediyete 

meftun olup insanı ona yönlendirir. Nefis insana galip olursa dünyaya meyleder, ruh ve kalb 

insana galip olursa ahirete yönelir. Bu sebeple yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Sizler geçici 

olan dünyayı istiyorsunuz; Allah ise sizin için ahireti istemektedir” (Enfal, 8:67) buyurarak 

ahirete yönelmemiz istenmiştir. İslam bilginleri “İsteneceklerin en hayırlısı Allah‟ın sizden 

istedikleridir. Siz Allah‟ın sizin için istediğini isteyin ki kurtuluşa eresiniz” (Ahmed, b. 

Hambel, Zühd, 283) demişlerdir.  

Dünyaya büyük bir istekle bakanın kalbinden Allah yakîn nurunu ve zühdü çıkarır. Zira 

ikisi bir arada durmaz. Yüce Allah “Biz ahiret yurdunu dünyada kibirlenmek ve böbürlenmek 

istemeyen ve bozgunculuk yapmayanlara veririz” (Kasas, 28:83) buyurarak sonuçta dünyayı 

imar ve tamir edenlerin, insanlığın hayrına, hak ve hürriyetlerin korunmasına ve adalete 

çalışanlar olduğunu bildirmektedir. 

Zühd, dünyayı terk etmek değil, dünyaya Allah hesabına bakmak ve Allah adına 

tasarrufta bulunmaktır. Nitekim Hz. Davud (as) ve Süleyman (as) kral peygamber idiler. Hz. 

İbrahim (as) çok zengindi. Peygamberimizin (sav) sahabelerinden “Aşere-i Mübeşşere” içinde 

zengin sahabeler çoğunluktadır. Ancak gerçek zenginlik Allah‟ın nimetlerinin değerini 

bilmek, kanaat, rıza ve şükürle mukabele etmektir. Zengin kalbi ve gönlü tok olan, yardım 

edebilen ve elindekini paylaşan ve başkalarına verebilendir. Malı çok olup veremeyen ve mala 

ihtiyaç duyan fakirdir. Zira fakir muhtaç olan demektir. Peygamberimiz (sav) “Kanaat bitmez 

ve tükenmez bir hazinedir” (Aclunî, Keşfu‟l-Hafa, 2:151) buyurmuşlardır.  

İnsanın dünyada izzet ve şerefle yaşaması, şahsiyetini, namusunu ve dinini koruması 

için helal mala ihtiyacı vardır. Hz. Ömer (ra) “Dünyanın şerefi mal ile, ahiretin şerefi Salih 

amel iledir” demiştir. Peygamberimiz (sav) “Âdemoğlu malım, malım der; ancak onun gerçek 

malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve tasadduk ederek ahirete gönderdiği şeylerdir. Bunların 

dışında ona fayda verecek malı var mıdır?” (Müslim, Zühd, 3) buyurarak fayda vermeyen 

malın hakiki mal olmayacağını ifade buyurmuşlardır.  



“Bir insanın bedeni sıhhatte, ailesi afiyette, günlük rızkı da yanında bulunduğu halde 

sabahlamışsa o kimseye sanki bütün dünya verilmiş gibidir” (Buhari, Edebü‟l-Müfred, 113; 

Tirmizi, Zühd, 29; İbn-i Mâce, Zühd, 9) buyuran peygamberimiz (sav) dünyanın nimetlerinin 

bu gibi değerli şeyler olduğunu haber vermektedir. 

Dünyada insan için en hayırlı malı, yani kendisine fayda verecek şeyi bedeni, aklı, 

zamanı ve malı kullanarak elde ettiği hayırlı amelidir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı taktirde bu fani dünyada bıraktığın eserlere de 

kıymet verme!” diyerek ebedi hayatta fayda vermeyecek ve özellikle vebal olacak olan malın 

değersizliğini ifade etmiştir. Zira peygamberimiz (sav) “Mü‟min ölünce onu üç şey takip eder. 

Ailesi, malı ve ameli… Ailesi ve malı kabirden geri döner ancak ameli onunla kalır” (Buhari, 

Rikak, 42; Müslim, Zühd, 1) buyurarak insana lazım olan malı ile kazandığı ameli olduğunu 

belirtmiştir. 

İnsan için en büyük nimet hidayettir. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “İslam hidayeti 

nasip edilen ve yeterli kadar maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu! O kimse gerçekten 

kurtuluşa ermiştir” (Buhari, Zekât, 50; Müslim, Zekât, 124; Tirmizi, Zühd, 35; Muvatta, 

Sadaka, 7) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (sav) “İnsanın dünyada mal ve dünyalık olarak hakkı üç şeydir. 

Birincisi ikamet edeceği evi, ikincisi avretini örteceği elbisesi, üçüncüsü de karnını 

doyuracağı katıksız bir ekmek ve sudur.” (Tirmizi, Zühd, 30) Hayatın devamı için gereken 

temel gıda ve ihtiyaçlar bunlardır. Bunlara sahip olan bir kişinin şikâyete hakkı yoktur. 

Bunların dışında elde edilen her şey fazladan gelecek olan ve fazl-ı ilahi olan nimetlerdir. 

Allah‟ın verdiği hayatı ve ömrü değerlendirmek gerekir. Her gün üzerine farz olan 

vazifeleri yapan zarar ve ziyan etmemiş olur. Farz olan görevlerle beraber nafile ve hayırdan 

yaptığı işleri onun karı sayılır. Peygamberimiz (sav) “İki günü eşit olan aldanmıştır” (Acluni, 

Keşfu‟l-Hafa, 2:233) buyurarak zarar ettiğini ifade etmiştir. 

Yüce Allah insana verdiği en önemli sermaye ömürdür. Kıyamet gününde yüce Allah 

“Altmış yaşındakiler nerede?” diye nida eder. Nitekim altmış yaş yüce Allah‟ın “Sizi öğüt 

alanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı?” (Fatır, 35:37) buyurduğu yaştır. (Taberani, 

Mu‟cemu‟l-Kebir, 11:177-178; Heysemi, Mecmau‟z-Zevâid, 7:97) İnsan 40 yaşında olgun 

ekin gibidir. 50 yaşında hayatın muhasebesini zararını ve karını düşüneceği yaştır. 60 yaşında 

ise artık hiçbir özrü kalmamıştır. 70 yaşına gelince artık “kendinizi ölülerden sayın” denilen 

yaştır. Peygamberimiz (sav) “Yüce Allah saçını sakalını namaz kılarak ağartan kuluna kabirde 

ve ahirette azap etmekten haya eder” buyurmuşlardır. 

 


