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Yaşadığı dönemde Kanuni Sultan Süleyman dünyaya hükmediyordu. 
Bediüzzaman “Mizan-ı Şa'rânî mizanıyla, şeriat mizanlarını bu suretle muvazene 
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Mukaddime 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne 

babanın evlâdı ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, 
Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah'ın affına 
güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokman, 31:33.) buyurarak insanları ikaz eder. 

Allah’tan korkan ve Allah rızasını kazanmayı amaç edinen Allah’ın razı olacağı 
şeylerden hoşlanmayan hiç kimsenin rızası ve memnuniyetini aramaz. Bediüzzaman’ın 



buyurduğu gibi “Hakkı tanıyan Hakkın hatırı hiçbir hatıra feda edilmez” prensibine göre 
hareket eder. Bunun yolu da “Kitap, Sünnet ve Selef-i Salihîn’in ahlakını öğrenir ve ona göre 
hareket eder. Selef-i Salihin’in ahlakını öğrenmek isteyenler için “Hak Ölçüler” içinde 
yazılmış olan “Mizan-ı Şaranî”yi okur ve o ölçülere uygun davranmaya çalışır. 

Selef-i Salihin’in ahlakı bu zamanda tanınmıyor. Bediüzzaman Said Nursi’den (ra) 
başka bu ahlaka sahip hiç kimseyi bilmiyoruz. İmam-ı Şarani de bu eserini yazdığı zaman 
“Kendimden başka bu ahlakla ahlaklanmış bir kimseyi bilmiyorum” demiştir.  

İmam-ı Şaranî der ki: “İki sebep dışında amelleri açığa vurmak faydasızdır. Birincisi, 
başkalarına örnek olmak ve kendilerine uymalarını sağlamak için… İkincisi, sırf tahdis-i 
nimet için…”  

İmam-ı Şarani “Tenbihu’l Muğterrin” isimli eserini “Haksız yere şeyhlik taslayan 
müteşeyyihlerin ve iddiacıların boynunu kesen keskin bir kılıçtır. Böylelerini iflas ettirecektir. 
Bu kitap gerçekleri ortaya koyan nasihatler bütünüdür. Bu eserdeki fikirler daha önceki 
alimlerin tenkidinden kurtulmuş ve doğruluğu kabul edilmiş fikir ve görüşlerdir. Bu eser 
Kitap ve Sünnetten istinbat yoluyla yazılmıştır” şeklinde tarif eder. 

İmam Şarânî der ki:  
Hz. Ömer (ra) şöyle demiştir: “Ömer’in sözü budur. Eğer doğru ise Allah’tan, yanlış ise 

Ömer’dendir.” İmam-ı Azam Ebu Hanife de böyle derdi. “İlim yolunda gücümüzün yettiği 
budur. Kim bundan daha güzel bir neticeye ulaşırsa hakikate o daha yakındır. Doğru ise 
Allah’tandır, yanlış ise Numan’dandır. Mesuliyeti dünyada ukbada Numan’a aittir.”  

Biz de böyle söylüyoruz. Bizim gördüğümüz ve istifade ettiğimiz büyük zatların ahlakı 
ve âdetlerini biliyoruz. Bunlardan Aliyyu’l-Messâfî, Muhammed Şimârî, Muhammed b. 
Dâvud, Ebu Bekir Hadidî, Abdulhalim b. Muslih, Ebu’s-Suûdu’l-Cârihi, Tâcüddin Zâkir, 
Muhammed b. İnân ve Aliyyu’l-Havvâs bunlardandır. 

Bunlar her ne kadar sıkıntı içinde olsalar da valilerin ihsanlarını almazlardı. Helal rızık 
buluncaya kadar açlığa katlanırlardı. Onlar giyinmeyi, yemeyi ve içmeyi ve mal-mülk 
edinmeyi amaç edinmezlerdi. Zevk için evlenmezler, yumuşak yerde oturmazlardı. Maaşı 
kabul etmezlerdi ve derlerdi ki: “Devlet hazinesindeki mal memleket ihtiyaçlarını, ordunun 
levâzımatını karşılamak için hazırlanmıştır. Bizler böyle bir âmme hizmeti yapmıyoruz. Bu 
sebeple kabul edemeyiz.” 

Kanaatkâr ve tok gözlü kişilerdi. Şeyh Eminüddîn-i Gamrî, Şeyh Celaleddin-i 
Suyûtî’nin hocası Şeyh Muhammed Mağribî bunlardandır. Sultan Kayıtbay Şeyh Muhammed 
Mağribî’yi ziyarete gelmişti. Bu anda şeyh kuru ekmeği suya bandırıp yiyordu. Sultan 
Kayıtbay kendisine bin altın ihsanda bulundu. Şeyh “Benim buna ihtiyacım yok!” dedi ve 
iade etti. Sonra kendisine şu şiiri yazdı verdi: 

“Ben böyle sade yaşayan bir kanaat ehliyim 
Bir lokma, bir içim su, ucuzundan bir giyim. 

Sultanım, sen aklına söyle ve akıbetini düşün ki, 
Debdebeli hayat süren nice melikler gelip geçti.”  

Bir bunu düşün, bir de sultandan bol ihsan alabilmek için diyar diyar gezen zamâne 
şeyhlerini düşünün… Halbuki herkesçe bilinen bir husus şudur ki: “Kemal mertebesine 
ulaşmak için Hak yoluna intisap eden bir müridin, bu yolda atacağı ilk adım feragat ve 
fedakârlık adımı olup dünya ihtiraslarından soyunmaktır.” 

Mısır şeyhlerinden birisi İstanbul’a gider ve Kanuni’nin veziri Ayas Paşa (1482-1539) 
ile görüşür.  

Paşa sorar: “Sanatınız nedir?”  
Şeyh: “Tarikat ehli bir şeyhim…”  
Paşa: “Geliş sebebiniz nedir?” 
Şeyh: “Beytülmalden maaş bağlamanızı ricaya geldim.” 
Paşa: “Mısırda sizin ayarınızda başka bir şeyh var mıdır?” 



Şeyh: “Yoktur efendim!”  
Paşa: “Yazık size! Mısır’da tarikat makamında kendisinden üstün biri bulunmadığını 

söyleyen sizin gibi şeyhin hali bu olursa, diğer müteşeyyihlerin hâli nedir? Bu halinizle siz 
gerçek ehl-i tariki küçük düşürmüş oluyorsunuz. Zira bu yola salik birisi böyle yaparsa irade 
ve tevekkül tarikinden ayrılmış olur. Sırf dünyalık maksadıyla bir başka memlekete gitmekle 
bu yola aykırı hareket etmiş olur. Sen ki şeyhlik makamına yükselmişsin; böyle bir şeyi nasıl 
yaparsın?!”  

Dünyalık peşinde koşan bir şeyh ehl-i dünyadan bir farkı yoktur. Şaşılacak şey hem 
dünyalık için bir diyardan diğer bir diyara gider, sonra kendisini karşılamalarını ister. Halbuki 
devlet adamları da ancak kendisine yapılan ihsanı elinin tersi ile itebilen, dünyaya minneti 
olmayan şeyhlerin ayağına gider. Dünyalığa zebun kişiler şeyhliğe layık değildir. 

Mısır defterdarı Emir Muhammed bana dedi ki: “Ben şimdi Mısır şeyhlerine 
güvenmiyorum. Çünkü bir Ramazan’da birini misafir ettim. Yemekten önce dedim, 
“Efendim, bizim kazancımızın ve yemeğimizin helalliği şüphe götürür. Bunun için yemenizi 
tavsiye etmem. Cevaben dedi: “Sen onu getir, âhirette hesabını vermek bana aittir.” 

Amacımız kimsenin ayıbını eksik ve noksanını ortaya çıkarmak değildir. “Selef-i 
Salihînin ahlakına muhalif olanların kötülüklerinin ortaya çıkmasında hiçbir mahzur yoktur. 
Zira Yüce Allah buyurur: “De ki: Kur'an Rabbinizden hak ve gerçek olarak inmiştir, artık 
dileyen inansın, dileyen inkâr etsin. Şüphe yok ki biz, zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki 
etrafındaki duvarlar, onları çepeçevre kuşatır, susayıp su istedikleri zaman irin gibi bir su 
sunulur onlara ve bu su, yüzlerini bile yakıp kavurur, ne de kötü bir sudur ve orası, ne de kötü 
dayanılacak, oturulacak yerdir.” (Kehf, 18:29.)  

İyilerin hal ve ahlakını açıklamakla yalancıların foyası meydana çıkarsa bunda bir beis 
yoktur. Amaç Müslümanları uyarmak ve onlara faydalı olmaktır. Günah ve vebal niyete ve 
kasta göredir. Meselâ; Cünüb olan Kur’ân’dan ezber okuduğu sureleri dua niyeti ile okumuş 
olsa günahkâr olmaz. Zira o Kur’an okuma kastı ile olmayınca Kur’ân okumuş sayılmaz.”  

Usûl-i Fıkın bir kaidesidir ki: “Lâzım-ı mezhep mezhep değildir.” Yani, kişinin bir 
fiiline, maksadına diğer bir iş terettüp etse bununla muaheze edilmez. Çünkü bunu iltizam 
etmiş değildir. 

Selefin ahlakından en başta geleni Allah’ın kitabından ve Resulünün sünnetinden 
ayrılmamalarıdır. Onların kitap ve sünnete bağlılığı gölgenin şahsa bağlılığı gibi idi. Derin bir 
ilim ve bilgi sahibi olmadıkça, sahalarında derin bir ihtisas sahibi olmadıkça, alimleri 
münazara meclislerinde kesin hüccetler ve kuvvetli delillerle susturacak bir seviyeye 
gelmedikçe, mürşitlik iddiasında bulunmazlardı.  

Sufiyenin başı olan Ebu’l-Kasım Cüneyd-i Bağdâdî  (ra) der ki: “Bizim kitabımız 
Kur’ân-ı Kerim bütün kitapların büyüğü ve en cemiyetlisi, şeriatımız şeriatların en vâzıhı ve 
en incesidir. Tarikatımız da kitap ve sünnetle perçinleşmiştir.” Kendisine “Tarikat nedir?” 
diye sorulduğu zaman “Helal lokma yemektir” diye cevap vermiştir.  

Kur’ân ve sünnetten kaynaklanmayan hiçbir mesele dini bir mesele teşkil etmez. Bir 
kimse havada bağdaş kurup otursa, denizde batmadan yürüse Allah’ın emir ve yasaklarına 
uymadıkça ona uymak doğru değildir. İbadetlerin Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine 
göre tashih edilmesi vaciptir. Vacip ile mendubu, haram ile mekruhu ayıramayan cahildir. Ne 
zahirde ve ne de batında cahile uymak caiz değildir.  

Üstad Aliyyu’l-Havvas buyurdu ki: “Sufilerin yolu altın ve cevherle yazı yazarcasına 
Kitap ve Sünnete uygun olarak takrir olunmuştur. Bütün harekât ve sükunu, şer’î bir ölçü ile 
vücut bulan bir iyi niyet mahsulüdür. Sufiye hazeratına göre gerçek sûfî ilmi ile ve tam bir 
ihlasla amel eden bir âlimdir.” 



 
SELEF-İ SALİHİNİN AHLAKI VE FAZİLETLİ AMELLERİ 

 
1. Ölçüleri Kitap ve Sünnet ile Örf İdi 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Affa sarıl, örfle ve ma’rufla emel et, insanlara bunu 

emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7:199.) ayeti gereği Kitap ve Sünnetle amel eder, örf 
ile de amel ederlerdi. Çünkü örf şer’î delillerdendir. Resul-i Ekremden (asm) naklen sabit 
olandan fazlasını insanlara emreden bir kimse, lüzumsuz bir şeyle onları mükellef tutmuş 
olur.  

Hz. Ömer (ra) bazen bir şey yapmaya karar verir, fakat birisinin “Yâ Emire’l-Mü’minîn! 
Resulullah (asm) böyle bir şey yapmış ve yapılmasını emretmiş değildir” demeleri üzerine 
hemen o şeyi yapmaktan vazgeçerdi. “Bir şey takvadan olsaydı Resulullah (asm) onu yapardı” 
derdi.  

İmam Zeyne’l-Abidin (ra) bir gün oğluna diyor ki: “Oğlum bir elbise yaptır da tuvaete 
onunla gireyim, namazda çıkarayım” der. Oğlu der ki: “Babacığım! Hz. Peygamber (asm) 
namaz için ayrı, helâya giderken ayrı bir elbise yaptırmış veya emretmiş değildir” dedi. 
Bunun üzerine hemen fikrinden vazgeçti. 

 
2. Allah’a Tefviz-i Umur Ederlerdi 
Onların dayanakları Allah-ü Teâlâ hazretleri idi. Ona dayanıp güvenmekten gâfil 

olmazlardı. Kendiliklerinden bir şey talebinde bulunmazlardı. Üstadım Aliyyu’l-Havvâs der 
ki: “İlmiyle amil âlimlerin çocukları hakkında yapacakları en faydalı şey, işlerini Allah’a 
ısmarlamak ve onlar için duâ etmektir. 

 
3. Her Hususta Tam Bir İhlas Sahibi İdiler 
İlim ve amellerine riya karıştırmaktan son derece kaçarlardı. Vehb b. Münebbih (ra) 

şöyle der: “Uhrevi bir amelle dünyayı temine çalışan bir kimsenin kalbini Cenâb-ı Hak tersine 
çevirir ve onu cehennemliklerden yazar.” 

Peygamberimiz (asm) Allah Teâlâ Adn cennetini yarattığı zaman orada gözlerin 
görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin aklına hayaline gelmeyecek nimetler 
yarattı. Ona ‘Konuş!’ emretti.  O da üç defa “Kad eflaha’l-mü’minûn!” “Mü’minler felaha 
ermiştir” (Mü’minun, 23:1.) dedi. Sonra ‘Ben cimrilerin ve mürâîlerin hepsine haram 
kılındım’ dedi.” 

Hz. İsa (as) demiştir ki: “Kim bildiği ile amel ederse Allah’ın gerçek dostu olur.” 
Hasan-ı Basri (ra) çok defa kendi nefsini hesaba çeker ve “Demek sen Allah’ın abid, zahid ve 
salih kulları gibi konuşur, fasık, münafık ve mürâiler gibi iş yaparsın hâ! Vallahi ihlaslı 
kulların sıfatı bu değildir” dedi.  

Zünnûn-ı Mısrî’ye (ks) “Kul ne zaman ihlas sahibi olabilir?” diye sorulur, o da: 
“Kendisini tam manası ile itaate verip insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini 
severek kabul ettiği zaman” diye cevap verir. 

Yahyâ b. Muaz (ks) “Bir insanın ahlakı süt emen bir çocuğun ahlakı gibi olduğu zaman, 
yani kendisini övenlere ve yerenlere hiç aldırış etmeden hizmetine ve ibadetine devam ettiği 
zaman ihlas sahibi olur” demiştir.  

Fudayl b. Iyaz (ks) “Kişi insnlarla ünsiyet ettiği müddetçe, tam manası ile riyadan sâlim 
olamaz” demiştir. Hasan Basri de (ks) “İnsanlar arasında kendisini zemmeden kimse hakikatte 
kendisini övmüş olur. Bu ise riyadır” der. İbrahim Edhem (ks) de “Din kardeşine ‘oruçlu 
musun?’ diye sorma ‘Evet!’ derse nefsi hoşlanır ‘Hayır!’ derse üzüntü duyar. Bu ikisi de riya 
alametidir” demiştir. 

Fudayl (ks) der ki: “Biz öyle insanlara yetiştik ki, onlar yaptıkları amellerle riyakarlık 
yaparlardı. Şimdikiler ise, yapmadıkları şeyleri yapmış görünerek riyakarlık yapıyorlar.” 



Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “And olsun ki sizi, içinizden cihada çıkanları ve sabredenleri 
meydana çıkarana ve haberlerinizi açıklayana kadar deneyeceğiz.” (Muhammed, 47:31.) 
buyurarak insanın her zaman ve her an imtihan edildiğini ifade eder.  

İbrahim b. Edhem (ks) “İnsanlar tarafından hayırla yad edilmesini istemekle insan 
Allah’tan ittika edip korkmuş olmadığı gibi ihlastan da uzaklaşmış olur” demiştir.  

İlim sahibini iyi niyet ve ihlasa götürmüyorsa o ilim faydasız ilimdir. Hz. Abdullah b. 
Abbas (ra) der ki: “Kişi İslam dinine girdikten sonra fer’î amellerden herhangi birisi için ayrı 
niyete muhtaç değildir” der. Bunu da daima iyi niyet sahibi olmak suretiyle yapmalısın. 
Çünkü niyet-i hâliseye riya karışmaz. 

Hasen-i Basri (ks) der ki: “Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme 
girmeleri kendi amelleri sebebiyledir. Fakat orada ebedi kalmaları onların niyetleri 
sebebiyledir.” İsmail (as) ve İsâ (as) gibi sadıklar sadakatlerinden sorguya çekileceklerdir, 
bizim gibi günahkarların hali nice olur? 

Hz. Ali (ra) “Mürailerin alameti üçtür. Yalnızken üşengeç davranır, insanlar arasında 
çalışkan olur, kınanmaktan korkar, övülünce amelini şevkle yapmaya başlar. Kınanmaya ve 
övünmeye göre amelini artırır veya azaltır” demiştir. 

İhlaslı kimse kötülükleri gizlediği gibi iyiliklerini de gizler. Süfyan-ı Servi (ks) der ki: 
“Dersine gelenlerin çokluğu karşısında kendisini beğenme hissine kapılmayan âlim az 
bulunur.” 

Abullah b. Abbas (ra) “Meclislerinizin sonunu istiğfar ile bağlayınız. Çünkü meclisler 
gurur ve riyadan halî olmazlar. Kimde üç haslet varsa muallimlik makamına otursun. İnsanlar 
şükretsinler diye Allah’ın nimetini hatırlatıyorsa, tevbe etmeleri için insanların kusurlarını 
hatırlatıyorsa, sakınıp korunmaları için düşmanları olan şeytanların hilelerini, nefsin 
desiselerini ve şeytanın uşaklarının fitnelerini öğretiyorsa. Aksi taktirde irşad ve ders 
kürsüsüne oturmasın” demiştir.  

 
** 
İmam Malik b. Enes (ra) der ki: “İlimde rasih olanlar ilmin gereğini yaşayan ve ilimleri 

ile amil olanlardır. İlimden daha değerli ve ilimden daha tatlı bir şey yoktur. İlim sahibi 
hükümdarlara da hükmedebilir.”  

Abdullah b. Mübarek’e (ra) sordular: “Makbul adam kimdir?” dediler. “Bilgisi ile amel 
eden ihlaslı alimdir” diye cevap verdi. “Sultan kimdir?” dediler. “Dünyaya boyun eğmeyen 
zahidlerdir” dedi. “Sefil kimdir?” dediler. “İlmini, amelini ve dinini dünya geçimi için vasıta 
yapanlardır” diye cevap verdi.  

İkrime (ra) der ki: “İlmi ancak hakkını verene öğretiniz.” “İlmin hakkı nedir?” dediler. 
“Gereğini yaşamak ve yaşayacak olana öğretmektir” dedi. Zira Peygamberimiz (asm) 
“Ahirette en çetin azaba uğrayacak olanlar ilminin kendisine fayda vermediği alimdir” 
buyurmuştur. Peygamberimiz (asm) yine “Öyle bir zaman gelecek ki, o zaman insanların 
abidleri cahil, alimleri de fasıklar olacaklardır” buyurdular.  

 
** 
Alimler çoktur; ama kemâle ermiş olanları azdır. İnsanların her sorduğu soruya cevap 

vermeye kalkışan kimse mecnun sayılır; ancak Allah’ın ilhamına mazhar olanlar her soruya 
cevap verebilirler.  

Kişi bulunduğu yerde kendisinden daha alim birinin bulunduğunu kabul ettiği sürece ve 
öğrenmeye devam ettiği sürece gerçekten alimdir. Bir alimin dünyalık peşinden koştuğunu 
gördüğünüz zaman kıymet ve şerefini kaybeder. Alimin azabı kalbinin ölmesi iledir. Kalbin 
ölmesi ise uhrevî amellerde dünyevî menfaatler beklemesiyledir.  

İmam Evzâî (ra) “Allah’ın en fazla buğzettiği kimse ilim sahibi olduğu halde dünyalık 
için devlet adamlarının kapısına gitmesidir. Allah’ın ilmi ile dünyalık talebinde bulunan bir 



âlime vereceği musibetlerin en hafifi, ibadet ve münacat lezzetinden onu mahrum etmesidir” 
demişir.  

Hz. Ömer (ra) “Bir alim dünyayı seviyorsa bilin ki onun dininde bir noksanlık vardır. 
Zira insan sevdiği şeyin peşinden koşar” demiştir. 

Fudayl b. Iyaz (ks) “İnsanlar görsün diye amel işlemek riyadır. Gerekli olan ameli 
insanlar için terk etmek ise şirktir. İhlas ile Allah’ın seni her ikisinden de kurtarmasıdır. İlmin 
ve amelin hayırlısı gizli olanıdır. O da niyet ve ihlastır. İlim tahsili salih bir niyet ve temiz bir 
gaye ve amaç için olursa bundan daha yüksek ve daha hayırlı bir amel olamaz” diye ulemayı 
ikaz etmiştir. 

Hz. Ömer (ra) tevazu için başını eğenin başına kamçı ile vurur ve “Yazık sana! Tevazu 
ve huşû kalptedir” derdi. Dünya ehli olan alimden korkmalı ve kaçmalıdır. Çünkü onun 
yaldızlı sözleri, amelsiz ilmi ve ilim adamlarını övmesi ile sizi fitneye düşürebilir. Kişinin 
ilmi arttıkça sorumluluğu artar. Sorumsuz bir alimin ilminin değeri yoktur.  

Zünnûn-u Mısrî der ki: “Biz öyle alimlere yetiştik ki ilmi arttıkça dünyaya 
minnetsizlikleri artardı; şimdikiler ise ilimde ilerledikçe dünya arzuları artıyor. Giyimi, 
kuşamı, evi ve evliliği çoğaltıyorlar.” Süfyan b. Uyeyne de (ra) “Gecenin tamamını uyku ile 
geçiren, gündüzleri oruçlu olmayan, haram ve şüpheli şeylerden kaçmayan bir Kur’ân hâmili 
hiç onun âmili olabilir mi?” der ve onlara ilim öğretmezdi. Hasan Basri (ra) “Bir âlimin helal 
nimetlerle karnını doyurması câiz değildir ve bu durum alim için çirkin iken, haram ile 
doyurana nasıl âlim denilir?” demiştir. 

Âhir zaman alimleri facir olacaklar; ama Allah yine de dini onlarla te’yid edececektir. 
Zira Peygamberimiz (asm) “Allah bu dini facir ve fasıklarla da te’yid eder ve güçlendirir” 
(Buharî, Cihad, 182; Müslim, İman, 178.) buyurmuşlardır.   

Abdurrahman b. Kâsım (ks) “İmam Malik’in yanında yirmi sene ilim tahsil ettim. O 
bana 18 sene Edeb, 2 sene de ilim öğretti. Keşke iki sene daha edeb öğertseydi” diye edebin 
önemini ifade etmiştir.  

Hasan Basri (ra) der ki: “Kul bütün ilimleri elde etse, şu direk gibi olana kadar ibadet 
etse; ama midesine giren şeyin helal mı, yoksa haram mı olmadığına dikkat etmezse Allah 
onun hiçbir ibadetini kabul etmez.” İmam-ı Şafi’de (ra) “İmam Malik (ra) bana dedi ki: ‘Ya 
Muhammed! Amelini un yap, ilmin de ona katılacak tuz olsun’ dedi.  

İmam Ahmed b. Hanbel (ra) geceyi tamamen uyku ile geçirenlere ilim öğretmezdi. 
Kendisinden hadis öğrenenlerin önce ibadet ve taatlarına bakar sonra ilim öğretirdi. Gece 
teheccüd namazına kalkmayanlara hadis okutmazdı.  

 
4. Devlet Kapısını Aşındıranlara Yakın Olmazlardı 
Dini bir zaruret veya ma’rufu emretmek gibi bir maslahat olmadığı halde devlet kapısını 

aşındıranlara yakınlık göstermezlerdi. Peygamberimiz (asm) “Cehennemde ‘Hephep’ adında 
bir vadi vardır. Oraya zâlimler ve zâlim hükümdarlara kavuk sallayan, meclisine eşitlik eden 
alimlere ayırmıştır” buyurmuştur. 

Bir âlimin idarecilere karşı cesaretli olup hakkı söylemesi iki şeye bağlıdır. Dünyaya 
önem vermemesi ve idarecilerden bir beklentisinin olmamasıdır. Hz. Ömer (ra) gibi âdil 
olmayanların huzuruna çıkmak doğru değildir. Haksızlıklarını yüzlerine söylemek ve nasihat 
etmekten âciz durumdayız. 

 
5. Sözleri Özlerine ve İçi Dışına Uygun Kişilerdi 
Onlar insanlara bir şey tavsiye edecekleri zaman o hususta en önde ve en ileride 

olurlardı. Kötü olduğunu bildikleri bir şeyden kaçmada da en uzak onlardı.  
Peygamberimiz (asm) “Ahir zaman öyle kimseler gelecek ki, gayeleri olan dünyâ 

makam ve nimetlerine ulaşabilmek için din ve ahiret işleri kurnazca âlet edecekler. Sırtlarına 
samur kürkler giyecekler. Dilleri baldan tatlı, kalpleri canavar kalbi gibi olacaktır. Allah Teâlâ 



onlar için onlar bana güvenip mi mağruru oluyorlar? Bana karşı mı cür’etkarlıkta 
bulunuyorlar? Zâtıma yemin ederim ki, onlara öyle fitneler göndereceğim ki, içlerine halim-
selim olanları dahi hayrette bırakır!” buyurdular.  

Utbe b. Âmir (ra) der ki: “Kulun içi, dışına, sözü fiiline uyduğu zaman Allah Teâlâ 
meleklerine der ki: “İşte benim gerçek kulum budur!”  

Amellerin en efdali gizli günahları terk etmektir. Zira gizli günahı terk eden, aşikâr 
günahlardan daha çok uzak durur. Geceleri ağlayıp gündüzleri tebessüm eden çok az insan 
vardır. Sufi geçinen birisi yalandan zühd-ü takvaya kalkınca şeytan sevincinden oynamaya 
başlar ve onunla alay eder. Görünüşte zahit görünüp gerçekte mü’min kardeşine gıll-u gış ve 
çekiştirme, haset ve düşmanlık olana ne kadar yazık? Kendini yokla! Tevbe ve istiğfara 
devam et! İçi dışına uymayan münafıktır. Sakın gâfil olma! 

 
6. Haksızlıklara Sabırla Göğüs Gererlerdi 
İnsanların içi başka dışı başka olunca üzerlerine çeşitli bela ve musibetlerin gelmesi 

yadırganmamalıdır. Ömer b. Abdulaziz (ra) der ki: “Haccac-ı Zalim insanların hataları 
yüzünden Allah tarafından gönderilmiş bir belâ idi.” Hükümdarın zulmü, belâ ve musibetler, 
kusur ve hataların uğursuzluğundandır. Malik b. Dinar (ra) der ki: “Yüce Allah Tevrat’ta 
şöyle buyurdu: ‘Hükümdarın kalpleri benim elimde parmaklarımın arasındadır. Kim bana 
itaat ederse onların rahmet vesilesi yaparım. Kim de bana isyan ederse onları kendilerine belâ 
kılarım. Siz hükümdarlara sövmekle meşgul olmayınız. Bana tevbe edin ve itaat edin ki onları 
size hizmet ettireyim.”  

Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) gibi adil olmak için sahâbe gibi adaleti talep etmeli 
ve onlara bu konuda yardımcı olmak gerekir. Hz. Ebu Zerr (ra) “Öyle zaman gelecek ki 
dinden taviz verilmeden devlet adamlarından dünyalık akmayacaktır” demiştir.  

Yöneticilerden gelen ezâlar, her ne kadar zulümleri ise de bizim kendi günahlarımızın 
da sonucudur. Öyle ise ulemanın umera gidenleri ne kadar çirkindir; ümeranın ulema kapısına 
gitmesi ne kadar yücedir! 

Süfyan-ı Servi (ra) “Zalime tebessüm eden zulmüne ortak olur” demiştir.  
 
7. Allah İçin Sever, Allah İçin Buğz Ederlerdi 
Selef-i Salihîn ilâhî prensiplere ilişilince Allah için tepki gösterirlerdi. Bunu da sırf Din-

i İslam’a hizmet amacı ile yaparlardı. Dünyevî bir maksada alet etmezler, dünya için sevgi ve 
buğz etmezlerdi. Peygamberimiz (asm) “Sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini Allah için 
sevmemek imanın esaslarındandır ve imanın kemaline delildir.” buyurmuşlardır. 

Şeytan-ı Lain bin sene Allah’a ibadet etti; ancak bu ibadeti Allah için değil, Allah 
katında makam ve mevki sahibi olmak içindi. Bu sebeple insan cin ve insin hepsinin ibadeti 
kadar ibadet etse Allah için olmazsa faidesizdir. O kişi yoldan çıkmış sayılır.  

Cenâb-ı Hak Musa’ya (asm) sordu: 
- Ya Musâ! Benim için ne yaptın ve nasıl bir amel işledin? 
- Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim.  
- Ya Musâ! Bunlar senin içindir. Benim için birini dost edindin ve birisine düşmanlık 

ettin mi? Benim nimetlerimi sayarak insanlara beni sevdirdin mi? İşte o benim içindir!” 
buyurdular.  

Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ibadetlerin en yücesidir. Fasık kul ile dost 
olmamak ve ikazlarına kulak vermediği taktirde onunla ilişiği kesmek Allah’a yakınlıktır. Kul 
fasık birisinin iyi amelinden sevinse, salih bir kimsenin kötü amelinden üzülürse Allah onu 
mükafatlandırır. Kişinin iyi insanların yanında bulunup da doğru yolda gitmemesi şer olarak 
ona yeter. Kulun kalbini ıslah için iyilerle oturması kadar faydalı, fasıkların işlerine dikkatle 
bakması kadar da zararlı bir şey yoktur.  



Dikkat et! Sevgi ve nefretin hevâ ve hevesten mi, yoksa değil mi? Allah için olmayan 
sevgi ve nefretin faydası yoktur. 

 
8. Az Gülerler, Dünya Nimetinden Dolayı Sevinmezlerdi 
Dünyevî nimetlerin artması nispetinde uhrevî nimetin azalacağından endişe ederlerdi. 

Asıl gayesi Allah’a kavuşmak olanın onun yolunda engel olan dünya malı ile sevinmesi 
mümkün müdür? 

Peygamberimiz (asm) “Allah’a yemin ederim ki, eğer siz benim bildiğimi bilmiş 
olsaydınız az güler çok ağlardınız. Yataklarınızda ailelerinizle zevklenemezdiniz. Dağların 
zirvelerine çıkar Allah’a yönelirdiniz” buyurur. 

Abdullah b. Mesud (ra) “Sıratı geçmeden gülen, peşinde ölüm olduğu halde sevinen 
kimseye hayret ederim” demiştir.  

Elbise safi elbisesi olup, gülüşü gafillere benzeyenlere ne yazık! 
 
9. Allah’ın Gadabına Uğramaktan Korktuklarında Ölümü Temenni Ederlerdi 
Süfyan-ı Servî (ra) der ki: “Biz öyle zâtlara yetiştik ki, onlar Allah’ın kazasına râzı 

olmamak gibi bir duruma düşmemek için hastalık ve belâdan korkarlardı” der.  
Lokman (as) oğluna nasihat ederken: “Oğlum, ben çok ağır yükler taşıdım, borçtan daha 

ağır bir şey görmedim. Tatlı hoş yemekler yedim, güzel kadınlarla evlendim, afiyetten daha 
tatlı bir şey görmedim. Nice acı ve sıkıntılar çektim, fakat insanlara muhtaç olmaktan daha acı 
bir şey görmedim” dedi.  

İnsanların müptelâ olduğu en büyük musibet ne dünya ne de ahiret işleriyle meşgul 
olmayıp boş oturmaktır. Kulun ilmi ve ameli ile gösteriş yapması, belâların en büyüğüdür. 
Sıkıntılara göğüs germek en büyük mürüvvettir. Devlet işini uhdesine almak bir kişi için en 
büyük musibettir.  

Belaların menşei daima sıhhat ve afiyetle bulunmaktır. Şayet, Firavun bir gün hasta 
olsaydı, ilahlık davasına kalkışmazdı. Hz. Ebubekir (ra) bir hutbesinde “Ey İnsanlar! 
Allah’tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mü’mine İslam’dan sonra af ve afiyet kadar hayırlı bir 
şey verilmiştir” buyurmuştur. 

 
10. Bidayette ve Nihayette Allah’tan Çok Korkarlardı 
Başlangıçta kendilerinde görülen korku hâli, nedamet durumu nihayete yaklaştıkça 

üzerlerinden kalkmazdı. Peygamberimiz (asm) “Ey Resulullah’ın halası Safiyye! Ey 
Muhammed’in kızı Fatıma! Kendinizi cehennem ateşinden kurtarmaya bakın!  Zira ben sizin 
için Allah’tan bir şey temin edemem” buyurmuştur. 

İyilik ölmez, günah unutulmaz, Deyyan olan Allah yok olmaz. O halde nasıl istersen 
öyle ol. Çünkü ne yaparsanız karşılığını bulursunuz. 

Ebu Türab en-Nahbeşî (ra) der ki: “Kul bütün varlığı ile günahları bırakmaya karar 
verdiği zaman, ilâhî imdâd onun her tarafını kaplar.” 

Kalbin günahla kararmasının alâmeti üçtür: 
1. Günahtan korkmamak, 
2. Taat ve ibadet şevkinin sönmesi, 
3. Va’z ve nasihatın tesir etmemesi. 
Şeytan ancak beş şeyden dolayı helak oldu: 
1. Günahını ikrar ve itiraf etmedi. 
2. İsyanından dolayı nâdim olmadı. 
3. Kendisini kınamadı. 
4. Tevbe etmedi. 
5. Allah’ın rahmetinde ümidini kesmedi. 
Âdem (as) beş hasletle kurtuldu: 



1. Günahını itiraf etti. 
2. Nadim oldu. 
3. Kendini kınadı. 
4. Hemen Tevbe etti.  
5. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmedi. 
Hatem-i Âsam (ks) der ki: “Nefsine uyup bir günah işleyerek Rabbine âsi olduğun vakit 

hemen tevbe et ve nadim ol! İnsanlara özür beyan etme. Çünkü insanlara mâzeret etmen 
işlediğin günahtan daha büyük günahtır. 

Allah her mûtî ve âsiye itaatin sevincini, isyânın hüznünü tatmaları için emârelerini 
âcilen verir. Ehl-i takvânın Allah’tan uzun ömür talep etmeleri sırf Allah’a daha çok taatta 
bulunmak içindir. 

 
11. Azâb-ı İlâhiden Son Derece Korkarlardı 
Peygamberimiz (asm) müflisler ibadet ve taatından fayda görmeyen kimseler olarak 

tarif etmiştir. Buyurdular: “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” Ashâbı, “Bize göre müflis, 
parası ve malı olmayan kimsedir” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Şüphesiz ki 
ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekâtla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, 
buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir hâlde gelir. 
Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden 
sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.” 
buyurdu. (Müslim, Birr, 59.) 

Yine buyurdular: “Allah üç şeyi üç şeyde gizlemiştir. Rızasını taatında, gadabını 
isyanında, evliyasını da kulları içinde gizlemiştir.” 

Selef-i Salihin kıyamet günün dehşetinden bahsedildiği zaman kendilerini Allah 
korkusu sarar ve kendilerinden geçerlerdi. Kul hakkından son derece çekinirlerdi. Süfyan-ı 
Servî (ra) “Allah’a onunla kendi aranda yetmiş günahla gelmen, kullarının biriyle kendi 
aranda bir günahla kavuşmandan daha ehvendir” demiştir.  

Yüce Allah nimet ve refah içinde yüzen ve Hakkı inkâr edenlerin böyle bir azaba duçar 
olacağını haber vermektedir. Kur’ân-ı Kerimde “Kendilerine nimet verdiğimiz nimet sahibi 
olanların bizi inkâr edenlerine az bir zaman mühlet ver ve durumlarını bana bırak. Şüphe yok 
ki katımızda bağlar var ve koca cehennem var. Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azap 
vardır.” (Müzzemmil, 73:11-13.) Peygamberimiz (asm) bu ayeti okurken Hamran b. A’yün 
(ra) bayıldı ve vefat etti.  

Gece sabahlara kadar, Amme, Zilzal, Karia, Vakıa surelerini okur ve tefekkür edelerdi 
ve bu sureleri bitirmeye tahammül edemezlerdi. Düşün, sen hiç Allah’ın kelâmını okurken 
titredin mi? İhlasla kendinden geçtin mi? Allah korkusundan gözlerin yaşardı mı? 

 
12. Hastalık Halinde Tamamen Allah’a Yönelirlerdi. Ölümü Unutmazlar, Su-i 

Hatimeden Korkarlardı 
Selef-i Salihin hastalıktan ve ölümden ibret alırlar, ahirete tevbesiz ve asi bir kul olarak 

gitmekten çekinirlerdi. Allah korkularından nefislerinden başka kimseye bahane bulmazlar, 
daima kendilerini suçlarlardı.  

Süfyan-ı Servî (ra) der ki: “Büyükler müstesnâ şu dört hastalıktan kurtulan az bulunur: 
“İhtiras, yalan, şekvâ ve riyâ.” İmam-ı Şafiî (ra) hastalanınca ziyaretine gelenler “Ya iman, 
kendinizi nasıl buluyorsunuz” diyenlere şöyle cevap verir: “Artık dünyadan gidiyorum. Kötü 
amellerimle karşılaşacağım. Fakat Rabbimin lütuf ve rahmetine itimat ediyorum” demiştir. 

Selmân-ı Farisî (ra) ölüm döşeğinde yatarken gözleri ve yaşarır ve “Peygamberimiz 
(asm) ‘Birinizi maişet için elinden tuttuğu dünyalık, bir yolcunun azığı kadar olsun.’ İşte ben 
de tüm varlığımı topladım şu gördüğünüz şeylerden ibarettir” dedi ve vefat etti. Eşyasını 
takdir ettiler 15 dirhem değer biçtiler. 



İbrahim Nehâî (ks) vefat ederken ağlayarak “Rabbimden gelecek elçiyi bekliyorum. 
Cennet müjdesiyle mi gelecek, yoksa cehennem haberiyle mi gelecek diye korkuyorum” 
demiştir. Hasen-i Basri (ra) “Şu üç şeyi unutmak mü’mine yakışmaz. Dünyanın faniliği, 
dünya ahval ve nimetlerinin geçiciliği ve ölümün hak olduğu” dedi.  

Hz. Ömer’e (ra) “Oğlunu halife adayı olarak tavsiye eder misin?” dediler. “Hattap 
ailesinden birisinin elleri boynuna bağlı olarak kıyamet gününde gelmesi yetmez mi?” diye 
akıbetinden korktuğunu ifade etmiştir.  

Süfyan-ı Servi (ra) Hac yolculuğunda devamlı ağlardı. Sebebini sordular. “İmanlı mı 
imansız mı gideceğim, akıbetimden korkuyorum” diye cevap verdi. “Siz de mi?” diyenlere 
“Ben çok alimlerden ders aldım. Bunların üçü ilimde hepsinden ileride idiler. Vefatları çok 
kötü ve akıbetleri çok vahim oldu. Ben nasıl onlardan üstün olabilirim?” dedi.  

Yüce Allah ölümü çok zikredenlere üç alamet verir: 
1. Tevbeyi tacil etmek, 
2. Nefsi kanaatkâr olmak, 
3. İbadete neşe ve sürurla koşmak. 
Ey kardeş! Senin bunlardan birisi ile olsun ilgin ve nasibin var mı? Değilse kendini nasıl 

uyanık sanırsın. Uykuda olan kimse uykuda olanları uyandırabilir mi? 
 
13. Dünyaya Şehvetle Değil İbretle Bakarlardı 
Bir gün Said b. Ebi Vakkas (ra) Peygamberimizin (asm) yanına geldi. Resulullah (asm) 

sordu:  
- Ya Sa’d nerede idin? 
- Badiyede mide ve nefislerin lezzetlerinden başka bir himmetleri bulunmayan bir 

topluluğun yanında idim. 
- Ya Sa’d sana bundan daha garibini söyleyeyim. 
- Evet, ya Resulallah! 
- Bir kimsenin senin o topluluğa karşı inkâr ettiğin bu hal misali, bir kısım insanların 

halini kötü bildiği halde kalkıp onlarla hallenmesidir. 
Bir kimsenin evinden veya yakınından bir cenaze çıkar da o kimse bundan ibret 

almazsa, ona ne ilim ne hikmet ne vaiz ve ne de nasihat tesir etmez; faydasızdır. Bir insan her 
şeyin sonunun harap ve her şahsın gideceği yerin türap olduğunu gördüğü zaman dünyaya 
ibret gözü ile bakabilir.  

Ahmed b. Harb (ra) şöyle der: “Yazık bize! Acırım aklımıza! Gölge denince bunun 
güneşin varlığına delil olduğunu bildiği halde, dünyanın ahiretin gölgesi, Cennetin 
cehennemin varlığından gaflet ediyoruz.”  

Malik b. Dinar (ra) “Kimin gözü gönlü şu fani hayattan sonra baki hayat hakkında iyi 
bir ibret dersi almamış ise bilin ki o adamın kalbi perdeli, ameli azdır.”  

 
14. Kendilerini İnsanların En Günahkarı Bilirlerdi 
Kendilerini “duası makbul” kişilerin ayarında görmezlerdi. Bunun için yağmur duasına 

çıkmazlar, salgın hastalıkların def’i için duâ etmezlerdi. Malik b. Dinar’a (ra) “Yağmur 
duasına bizimle beraber siz de gelin” denince “Korkarım ki, benim yüzünden başınıza taş 
yağar” diye cevap verir. 

Hz. Ömer (ra) “Ya Rab! Ömer’in günahı yüzünden ehl-i imana kıtlık, kahır verme!” 
diye dua ediyordu. Zünnûn-u Mısrî Mısır’da kıtlık olduğu zaman orayı terk etti ve kendisini 
mesul tuttu.  

Ey kardeş! Selef-i Salihin kendisini nasıl itham ediyor bakın! Sen de onlar gibi 
günahlarını itiraf et ve istiğfar ve dua et… 

 
15. Kendilerine Eza Edenleri Affeder, Kin Gütmezlerdi 



Kendileri için kızmaz, hukuk-u ibâdın veyâ hukukullahın ihlaline rıza göstermez 
öfkelenirlerdi. Kendileri için ise affı ve müsamahayı tercih ederlerdi. Câfer b. Muhammed 
(ks) “İntikam alıp nadim olmaktan ise, affedip nadim olmak daha sevimlidir” demiştir. 

Bir insanın başkasının hukukullahı ihlal ettiği için kızdığı halde kendi nefsine 
kızmaması insafsızlığındandır. İnsanların kadir ve şeref bakımından en yüksek olanı, 
insanların kusurlarını bağışlama hususunda en ileri olanlardır. Onlar haksızlık edene 
yaptığının karşılığını vermemek ona acımak ve Cenâb-ı Hak’tan onun affını isterlerdi. 

 
16. Müslümanlara Karşı Hürmet ve Tazimleri Büyüktü 
Müslümanları büyük tanırlar, haklarına riayet ederler, onların iyiliklerini isterlerdi. 

Bunlar Allah’ın dininin esaslarındandır ve dine saygıdan kaynaklanır. Hz. Ebubekir (ra) “Bir 
Müslüman diğerini hakir görmesin; zira, Müslümanların küçüğü Allah katında büyüktür” der. 

Abdullah b. Abbas (ra) “Hasenatın en güzeli, en yükseği, arkadaşına ikramda 
bulunmaktır” demiştir. Kâbe’ye döner: “Ey Kâbe! Allah seni muhterem, mükerrem ve 
müşerref kılmış; fakat bir mü’minin hürmet ve şerefi Allah katında seneden büyüktür” derdi. 

Ebu Hureyre (ra) Mü’minin Allah katındaki sevimliliği yakınındaki meleklerden 
üstündür. İkrime (ra) da “Sakın âlime eziyet etmeyin! Âlime ezâ Reslulullah’a ezadır” 
demiştir.  

Hatem-i Asam’dan sordular: “Bir müminin kan diyeti 500 dirhem olduğu halde neden 5 
dirhemlik bir şey çaldığı zaman eli kesilmektedir?”  

Şöyle cevap verdi: “O ilâhî yasaklık perdesini yırttığı, zulmü irtikab ettiği ve hukuka 
hürmeti terk ettiği için…”1  

Ey kardeş! Kendini hesaba çek! Acaba sen müminlerin hukuku konusunda kusur 
etmemiş misin? 

 
17. Zevcelerinden Gördükleri Ezalara Sabır ve Tahammül Ederlerdi 
Eşlerinden gördükleri muhalefeti kendilerinin Cenab-ı Hakka karşı olan kusurlarının bir 

sonucu olarak kabul ederlerdi. Onlar kadınların haklarını eksiksiz eda ederlerdi. Buna 
eşlerinden gördükleri muhalefet engel olmazdı.  

Peygamberimizin (asm) “Sana inanıp emânette bulunanın hakkını edâ et! Sana hıyanette 
bulunana hıyanette bulunma!” hadisi ile amel ederlerdi. Ka’bu’l-Ahbar der ki: “Karısının 
eziyetine sabır gösterene yüce Allah Eyüb (as) sevabını ihsan eder.” Hz. Ali (ra) “Kadının 
kocasına hizmeti Allah katında gazilerin cihadı gibidir” demiştir. Hasan-ı Basri (ra) “Dört şey 
bedbahtlıktır: Evlâd-ü iyalinin çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması ve kadının 
kocasına hıyaneti” der.  

Peygamberimiz (asm) “Kadının değeri hayâsı ve iffeti iledir; yoksa bir avuç toprağa 
denk olmazdı” buyurdular ve “Allahım! Ehl-i gafletin şerrinden, kötü komşudan ve eza veren 
zevceden sana sığınırım” diye dua ederdi.  

Hz. Ali (ra) “Beş şey saadettendir. Eşinin itaatkâr ve anlayışlı olması, evladın uysal ve 
saygılı olması, arkadaşın temiz ve samimi olması, komşuların iyi ve geçimli olması, 
geçiminin de kendi memleketinden olmasıdır” der.  

Bir kimse hanımının eza ve cefasına tahammül edemez ise derecesi hanımından daha 
aşağıda olur. Ahmed b. Harb der ki: “Şu altı haslet bir kadında bulunursa o kemâle ermiştir. 
Beş vakit namazını vaktinde kılması, kocasına severek itaat etmesi, her işte Allah’ın rızasını 
gözetmesi, gıybet ve dedikodudan dilini tutması, musibetlere karşı sabır ve metanet 
göstermesi.”  

 
1 Muhiddin-i Arabî (ks) “Allah iman edenlerin velisidir, dostudur” (Bakara, 2:257.) ayetine göre Allah’ın velisi 
iman eden müminlerdir. Mümine düşmanlık Allah’ın öfkesini çeker. Bu sebeple müminlere düşmanlıktan 
korkmak gerekir” demiştir. 



Kadın yaşı ilerledikçe çirkinleşir, ahlakı bozulur; erkek yaşlandıkça güzelleşir ve ahlakı 
kemale erer. Selef yine onları te’dib için azarladıkları olurdu. 

 
18. Riyaset Peşinde Koşmazdı 
İnsanlar onlara bir mühim vazife tevdi edecekleri zaman veya riyâsete geçirecekleri 

zaman onlar kabul etmezlerdi ve “Biz bu işin ehli değiliz” derlerdi. Israrlara da önem 
vermezlerdi.  

Süfyan-ı Servî (ra) “Sizden birisi yetmiş sene nefsi ile mücadele etmedikçe riyaset 
isteğinde bulunmasın” derdi. Fudayl b. Iyaz (ks) “Riyaset isteyen kimse kendisini iyi 
gösterebilmek için başkalarının hep noksan ve ayıpla anılmasını ister. Birisi yanlarında 
iyilikle anılsa hoş karşılamaz. Riyaset sevdalısı şüphesiz iyi hallerine vedâ etmiştir” der. 

Büyükler “Riyaset sevgisi tüm hataların başıdır” demişlerdir. 
 
19. Birbirlerine Nasihati Esirgemezlerdi 
Büyük küçüğe, küçük büyüğe nasihat eder, hiçbiri diğerinden kırılmazlardı. Günümüzde 

salâbet-i diniye bozulduğu için bu güzel ahlakı bulamazsın. Birine nasihat edersen sana ölene 
kadar konuşmaz. Malik b. Enes (ra) “İndallahta yaşlı adama nasihat eden gençten, gence 
nasihat eden yaşlıdan daha sevgili bir şey yoktur. Tevbe etmek bu suretle olur” demiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Size gençlere hayırhâh olmanızı tavsiye ederim. Çünkü 
gençlerin kalbi yufkadır. Unutmayın ki Allah beni, şahit, mübeşşir ve nezir olarak gönderdi. 
Gençler bana uydular, ihtiyarlar muhalefet ettiler.”  

Gençler Peygamberimiz (asm) zamanında çok ibadet yapmazlardı. Vaktaki 
Peygamberimiz (asm) vefat etti gençler ibadete fazla yöneldiler. “Peygamberimizin (asm) 
sağlığında emindik, şimdi artık emin değiliz” dediler.  

Yahyâ b. Muaz (ks) der ki: “İnsan dünyada ne kadar yaşarsa yaşasın cennetteki hayatına 
göre bir nefes gibidir. Ebedî saadete medar olacak bir nefesi boşa harcayan ne derece nedamet 
eder ne kadar zararda kalır.” 

İbadetteki genç ihtiyardan Allah’a daha sevimlidir; zira insan yaşlandıkça ibadeti 
noksanlaşır. Peygamberimiz (asm) “Gençlerin hayırlısı günahlarsan sakınmada ve ibadette 
gençlere benzeyendir, ihtiyarların şerlisi ise hevesatta gençlere benzeyenlerdir” buyurmuştur. 

Ey kardeş! Gençliğin kıymetini bil! Yaşlılıkta yaptığın eksiklikleri de çok çok istiğfarla 
kapatmaya çalış! 

 
20. Küçük-Büyük Herkese Karşı Çok Nazik ve Edebli Davranılardı 
Cenâb-ı Hak Mûsa’ya (as) buyurduğu: “Ve kûlâ lehû kavlen leyyinâ” sözünü Firavuna 

karşı söylediğini çok iyi bilirlerdi.  Selef derece ve mertebe yüksekliğinin ancak edebin 
yüksekliği ile hâsıl olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Edebin esası ise kendini nâkıs 
başkalarını kâmil görmektir. Edebi az olan kendisini kâmil, başkalarını nakıs görür. 

Peygamberimiz (asm) bir kimsenin din kardeşine keskin nazarla bakmasını bile kerih 
görürlerdi. Said b. Âmir (ra) “Bir insanı onda olmayan bir şeyle vasıflandıran kimseye 
melekler lânet ederler” demiştir.  

Hz. Ali (ra) “Allah’ın en iyi bilenler ehl-i tevhide tazimde en çok ileri olan kimselerdir” 
demiştir. Selef uleması “Tevazu ve saygıda ileri olan takvada da en ileride olandır” demiştir. 
Mütevazi kimse kendinden büyüklerine amelde benden ileridir, küçüklerine benden daha az 
günahkardır, aynı seviyede olana benden daha ihlaslıdır, ikram edene bu Allah’ın fazlıdır, 
ihanetle karşılaşınca da bu bendeki kusur ve hatalarımın sonucudur, Müslüman olmayana 
hidayet Allah’tandır akıbetimizi Allah bilir demeli ve saygıda hürmette kusur etmez. 
Kendisinden başkasını suçlamaz. Hatem-i Âsam (ks) der ki: “Güzel ahlak kendisini üç şeyle 
gösterir: Din kardeşinin ahlakını küçümsememek, ayıplarını örtmek, ezalarına da sabır ve 
tahammül etmek.” 



Hz. Ebubekir (ra) “Allah Teâlâdan kendisini kıyamet gününde cehennem ateşinden 
korunmasını isteyen kimse, mümin kardeşine karşı çok merhametli ve ince kalpli davransın” 
demiştir. 

Selef-i Salihîn “Anne-babaya itaat, akrabaya iyilik, mümin kardeşine karşı şefkatle 
merhamet ve yardım Allah’a nafile ibadetten daha sevimlidir” derlerdi. Yahyâ b. Muâz (ra) 
“Siz insanların değerini akrabasını gözetip gözetmediğine, öfkesini yenip yenmediğine, 
komşularına, dul ve yetimlere karşı nasıl davrandığına bakarak ölçünüz” demişlerdir.  

 
21. Sû-i Hatimeden ve Cemâl-i İlâhî’den Mahrumiyetten Son Derece Korkarlardı 
Selef-i salihîn akıbetlerinden son derece korkarlardı. Süfyân-ı Servi (ra) “Dini ve imanı 

konusunda hiçbir korku ve endişe taşımayan kimsenin âkıbeti oldukça tehlikelidir” demiştir. 
İmam-ı Azam (ra) da “Ölüm anında insanlardan en çok soyulan şey onun imanıdır” derdi. 

Allah Teâla bir kuluna ruhunu mü’min olarak almaktan daha yüksek bir nimet 
vermemiştir. Süfyan-ı Servî (ra) son günlerinde çok ağlıyordu. Sebebini sordular “Biz eskiden 
günahlarımız için ağlıyorduk. Şimdi ile iman ve İslam nimeti elimizden çıkmasın!” diye 
ağlıyoruz” demiştir.  

Nitekim Hadis-i Şerifte “Sizden biriniz ehl-i cennetin amelini işler de kendisi ile cennet 
arasında bir karış kalmışken ehl-i cehennemin amelini işler ve cehennemliklerden olur” 
buyrulmuştur. Bu sebeple sonuçtan kimse emin değildir. Peygamberimiz (asm) “İşler 
sonuçları ile değerlendirilir. Sizler işlerin sonucuna bakarak değerlendirin” buyurmuştur. Yine 
“İnsanlar helak olur, âlimler kurtulurlar; alimler de helak oldur da ilmi ile amel edenler 
kurtulur; ilmi ile amel edenler de helak olurlar ancak ihlaslı olanlar kurtulur. İhlaslı olanları da 
büyük imtihanlar beklemektedir” buyurmuştur. 

Peygamberimiz (asm) “Müminlerin iman bakımından en sadık olanları, dünyada en çok 
tefekkür edenlerdir. Cennette ferah ve sürurları en çok olanlar da dünyada din ve iman uğruna 
Allah için en çok ağlayanlardır” buyurdular.  

Süfyan-ı Servi (ra) derdi ki “Müminin hüzün ve korkusu, kalbindeki basiret nurunun 
miktarıncadır.” Ömer b. Abdulaziz (ra) “Şayet gaflet olmazsa bütün halk haşyet-i ilâhîden 
helâk olurlardı” demiştir.  

Peygamberimiz (asm) “Cebrail’i (as) her gelişinde mutlaka Cenâb-ı Hakk’ın 
heybetinden korkup titrediğini görürdüm” buyurmuşlardır.  

Ey kardeş! Padişahtan en çok padişaha yakın olan vezirleri korkarlar. Zira onlar 
padişahın ihsanını da öfkesini de en iyi bilenlerdir. Öyle de Allah’tan en çok Peygamberimiz 
(asm) korkardı. Miraçta Hz. Cebrail’e sordu: “Ben Mikâil’i çok üzüntülü görüyorum” sebebi 
nedir?” dedi. Cebrail (as) “Cehennem yaratıldı yaratılalı Mikâil hiç gülmedi” diye cevap 
verdi. Peygamberimiz (asm) “Sizin de cehenneme girme korkusu mu var?” diye sordu. 
Cebrail (as) “Bizim önümüzde şeytanın lanetlenmesi örneği vardır. Bu sebeple biz de 
sonumuzdan endişe içindeyiz. Allah’a layıkı ile ibadet ve itaat edememenin verdiği endişe 
bizleri kuşatmıştır” diye cevap vermiştir.  

Bu durumda kim sonuçtan emin olabilir ki? Öyle ise daima Allah’a dua ve istiğfar 
içinde olmamız gerekir.  

 
22. Yaz-Kış Gece Namazlarına Devâm Ederlerdi 
Hak yoluna süluk eden bir kimse, bütün gecelerini uyku ile geçirecek olursa hiçbir feyiz 

alamaz. Sabahın erken saatlerinde talebe ve çocukların gözü önünde hamama koşan bir şeyh 
ne kötü örnektir. Hz. Mehdi’nin ibadeti her gece 500 rekât namaz kılmaktır. Bizim son 
yetiştiğimiz böyle bir zât ise Şeyh Muhammed b. Annân’dır. (ks) 

Peygamberimiz (asm) “Size geceleri ibadetle meşgul olmanızı tavsiye ederim. Gece 
namazı sizden öncekilerin, iyilerin adeti, edebi, Rabbinize yaklaştırıcı, hatalarınızı affettirici, 
günahlardan koruyucu ve bedenî rahatsızlıkları gidericidir” buyurdular. 



Cenab-ı Hak Davud’a (as) buyurdu: “Ya Davud! Akşamın karanlığı yayılınca yatıp 
sabaha kadar uyuyan bir kimse beni sevdiğine dair iddiasında yalancıdır.” Hz. Ömer (ra) hiç 
uyumazdı. “Gece uyursam kendimi kaybetmiş olurum, gündüz uyursam milletimi kaybetmiş 
olurum” derdi. Cehennem korkusu gece uykuyu kaçırmalı, cennet iştiyakı da kişiyi ibadette 
şevk ve gayrete getirmelidir.  

Hasen-i Basri (ra) “Kişinin geceyi tamamen uyku ile geçirmesi günahları sebebiyledir. 
Her akşam kendinizi yoklayınız. Geceyi ihya için dürüst bir tevbe ediniz ve istiğfarda 
bulununuz” derdi.  

Birisi İbrahim Edhem’e (ks) sordu:  
- Ben gece ibadet için kalkamıyorum. Sebebi nedir? 
O da şöyle cevap verdi:  
- Gündüzleri Ona isyan etme. Gece Onun huzuruna çıkman şereflerin en büyüğüdür. 

Allah’a isyan eden birisi bu şerefe layık değildir” dedi. 
Süfyan-ı Servî (ra) da “Yemeği azaltın ki gece namazına kalkabilesiniz” der. Yine o der 

ki: “Ben Ebu Hanife’den daha zahit olan ve gece ibadete devam eden birisini görmedim” 
demiştir. 

 
23. Onlar Allah’ı Gafletle Zikretmeyi Hoş Görmezlerdi 
Kulun huzur-u İlâhîde olduğunun idraki içinde olmasını ve öylece zikretmelerini 

isterlerdi. Allah’ın huzurunda huşu ile dururlar, başkalarına da bu konuda örnek olurlardı. 
Yüce Allah’ın “Sen benim ismimi anmayı ve zikretmeyi oyun ve eğlence yerine koydun” diye 
azarlamasından korkarlardı. 

 
24. Nefislerinden Yana Çok Hazımkâr ve Mütevâzî İdiler. Halim ve Ağırbaşlı 

Davranılardı 
İlim ve ibadetlerinin çokluğundan ve kendilerini Allah’a itaate vermelerinden dolayı 

kendilerini başkalarından üstün görmezlerdi. Mütevazi, ağırbaşlı ve yumuşak huylu idiler. 
Daima uysal davranırlar, sertlik ve aksilik göstermezlerdi.  

Herhangi bir cemaat ve tarikata, zikir ve fikir meclisine rast gelirlese onların hangi 
meslek ve meşrepten olduklarına bakmaksızın onların dine, ehl-i sünnete uygun şekil ve 
usullerini yadırgamadan onlarla birlikte zikrederlerdi. Aksilik göstermezlerdi. Zira aksilik 
gösterenler hem zikir sevabından mahrum kalır hem de onlara cefâ etmiş olurlar.  

Sen de bu inceliği bil de kimseye cefa etme, kimseyi incitme, cefa ve inadı bırak! 
Selefin bu yüce ahlakı ile amel et. 

   
25. Şer’î Usul İçinde Riyazet Yaparlardı 
Onlar midelerini doldurmazlardı. Boş davulun sesi gür çıktığı gibi boş mideye sahip 

olanlarda da dini anlayış daha güzel olur. Az konuşmak ve az uyumak da bu nevidendir. 
Nitekim Hukemâ “Vücudun rahatı az yemekte; rûhun rahatı az günahtadır” demişlerdir. 

Riyazât, yani az yemek, az konuşmak ve az uyumak müminin silahıdır. Peygamber 
Efendimiz; ‘Az yiyerek maddi mânevi hastalıklarınızı tedavi ediniz. Az yiyiniz sıhhat 
bulunuz’ derken, Hz. İsa, ümmetine; ‘Karnınız aç olsun ki; kalbinizde Rabbinizi göresiniz’ 
diye buyurmuştur. 

Hz. Davud; o güzel sesini açlıkta bulduğunu söylemiştir. Çünkü içi boşalmayan bir 
kişiden hoş sesler çıkmaz. Hz. Musâ; Kelimullah olmayı açlıkta bulmuştur. Çünkü karnı 
toprakla dolu olanın Hakk ile yakınlığı olamaz. 

Mânevi büyüklerimiz şöyle der: Kalbi üç şey karartarak hikmet yolunu kapatır. Oda çok 
yeme, çok uyuma, çok konuşmadır. Üç gün aç kaldı diye dertlenen kişiden ârif bir insan 
olmaz. O cahil ve haddini bilmez adamın tekidir. Cenâb-ı Allah bir kuluna yardım ve ikramda 
bulunursa ona az yemeyi, az konuşmayı, az uyumayı nasip eder.” 



“Ehlullah demişlerdir ki: ‘Seni taşıyacak miktarda ye, sakın sen onu taşıyacak miktarda 
yeme. Yemeği o derecede ye ki, sen onu yemiş olasın. Sakın onun seni yiyeceği şekilde çok 
yeme. Eğer sen onu yersen hepsi nur ve can olur. Eğer o seni yerse hepsi dert ve duman olur.” 

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karnı hiç doymamıştır. Bu durumunu da hiç 
kimseye şikâyet etmedi. Fakirliği zenginlikten daha fazla severdi. Sabaha kadar açlıktan karnı 
bükülse bile, bu durum onun ertesi gün oruç tutmasını engellemezdi. Halbuki O, Rabbinden 
yeryüzünün bütün hazinelerini isteyebilirdi. 

Nitekim Mekke vadisi altın yapılıp kendisine arzolundu da O: “Hayır Ya Rabbi! Bir gün 
tok olayım bir gün aç kalayım. Aç kaldığım gün sana yalvarayım. Tok olduğum gün sana 
hamd edeyim. Seni senâ edeyim.” demişti. (Tirmizi, Kitabu'z-Zühd, 4:575.) 

 
26. Kendilerinden İlim Tahsil Edenlerin İhlaslı Olmalarını İsterlerdi 
İlim iki şey için öğrenilir. Birincisi, dine hizmet için… İkincisi de ilmi ile âmil olmak 

için… İşte o zaman ilmin sevabı tam olur. İlim her halde faydalıdır. Faydalı ilim ise sahibini 
mutlaka ilmi ile amil olmaya götürür.  

Peygamberimiz (asm) “Faydasız ilimden Allah’a sığınırım” buyurmuşlardır. Faydalı 
ilim insanı Allah’a yaklaştıran ilimdir. Fayda vermeyen ilim ise insana enaniyet ve gurur 
vererek Allah’tan uzaklaştıran ilimlerdir. İlim iman etmeyi gerektirir.  

Selef-i Sâlihîn her ilim sahibinden ilim alırlardı. Onlar alimin mahiyetine değil, ilmin 
mahiyetine bakarlardı. Amellerinin sevabını da kendilerinden ilim aldıkları hocalarına 
bağışlarlardı.  

 
27. Kendilerine Dostluk İzhar Edenlerle Münasebetlerini Kesmezlerdi 
Onlar kendilerine gizliden gizliye düşman oldukları halde dostluk izhar edenlerle 

münasebetlerini kesmezlerdi. Bunların iki yüzlülüklerini bilmezlikten gelerek onlarla oturup 
kalkarlar, onları reddetmezlerdi. Aksine hareketten fitne mülahaza ederlerdi. Onlara açık da 
vermezlerdi.  

 
28. Din Kardeşlerinin İyiliklerini Takdir Eder, Ayıplarını görmezlikten Gelirlerdi 
Hz. Peygamber (asm) insanların gizli hâllerini araştırmayı yasaklamış ve 

“Müslümanların ayıplarını, gizli hâllerini araştırmaya kalkışırsan onları ifsad etmiş olursun.” 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 37.) buyurmuşlardır. Kusur arayan kimsenin günahların yayılmasına 
aracılık yapmak gibi büyük bir günahı yüklendiğini haber vermiştir. 

İnsanoğlu hatadan, günahtan ve kusurdan hâli olamaz. Her nefis kendi kusuruyla 
meşgul olsa ve onları düzeltmeye çalışsa başkalarının ayıplarını araştırmaya fırsat bulamaz. 
Ayrıca ayıp ve kusurlarımızın affedilmesi için kendi hatalarımızla yüzleşmeli, kardeşlerimizin 
hatalarını örtmeliyiz. Zira Hz. Peygamber (asm) buyuruyor ki, “Kim bir Müslüman’ın ayıbını 
örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 39.) 

Selef-i Salihin bu güzel ahlakı en güzel şekilde temsil etmişlerdir. 
Müslümanlar sadece başkalarının kusur ve ayıplarını değil kendilerinin de gizli 

işledikleri ayıp ve kusurları açıklamaktan men edilmiştir. Dinimiz bunu da yasaklamıştır. 
Hadis-i Şerifte “Suçunu açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu 
açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra sabahlar. Allah onu örttüğü halde 
sabahlar. Ey falan dün gece şöyle şöyle günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahı 
açığa çıkarır. Halbuki Rabbi onun günahını örtmüştü. Kendisi günahını açığa vurduğu için 
Allah’ta o günahı yazar.” (Buharî, Edeb, 60; Müslim, Zühd, 52.) buyurmuştur. 

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Kendi ayıbını görüp başkalarının ayıplarını gizleyen 
kimse cennetliktir.” (Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2:46.) buyurmuştur. Bu güzel ahlak ne güzel 
ahlaktır. 

 



29. Düşmanların ve Hasetçilerin Çoğaldığı Zaman Allah’a Çokça Tevbe ve İstiğfar 
Ederlerdi 

Nimeti veren Allah’a şükrederler bu nimetten dolayı kendilerine haset edenlere de dua 
ve istiğfar ederlerdi. “Allahım! Bize haset edenleri de bağışla! Zira onlar, başkalarına verilen 
nimetlere tahammül edemiyorlar” derlerdi. 

 
30. Tam Bir İnsaf Sahibi İdiler 
Kendilerine verilen ikram ve ihsanları talebelerine ve ihtiyaç sahiplerine verirler 

biriktirmezlerdi. Şeyhin dünyalık istemesi ve arzu etmesi layık değildir. Evlâ olan şer’î cihet 
müstesna hiçbir şey almamaktır. Zarûrî kût ve gıdadan başka bir şeye sahip değillerdi. 

Bu zamanda bu güzel ahlak sadece Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinde ve talebesi 
Zübeyir Gündüzalp’te görülmüştür. Başka örneği de yoktur. 

 
31. Hocalarına Karşı Çok Edepli ve Terbiyeli İdiler 
Onlar muallimlerin önünü kesmezler, bulundukları yerden binitleri üzerinde 

geçmezlerdi. Onlardan birisinin boşadığı hanımı almazlardı. Hocalarına her durumda duayı 
esirgemezlerdi. 

 
32. Kendilerini Nafile İbadete Ehil Görmezlerdi 
Ayakları şişene kadar nafile ibadete devam edenlere kendilerini ehil görmezlerdi. Onlar 

bu ibadetleri ancak farzlarda hasıl olacak eksiklikleri, noksanlıkları tamamlayıcı olarak 
görürlerdi. Çünkü hakikaten nafileler farzları noksansız eda edebilenler içindir.  

Nitekim yüce Allah “Gecenin bir kısmında uykuyu bırakarak nafile namaz kıl. Bu senin 
için ayrı bir ibadettir.” (İsra, 17:79.) buyurarak Peygamberimize (asm) emrediyor. 
Peygamberimiz (asm) farzları ifada mertebe-i kemâlde olduğu için yüce Allah ona Teheccüd 
namazını emretmiştir. Celaleddin-i Suyûtî bunu “Hasâis” isimli eserinde beyan etmiştir.  

Melekler bile Allah’a olan edeplerinden dolayı bir kulun ibadetini o ibadetteki kusurunu 
nafile ile tamamlamadan Allah’a arzetmezler. Dünya hükümdarları bile buna riâyet ederler. 
Kusurlu bir adamın kusurunu gidermeden padişaha arzetmezler. Böyle bir kusur peyda olsa 
padişah onu görevden azleder. Yerine bir başkasını görevlendirir.  

İnsanların hükümdarlarına karşı kabul ettikleri bu edep halleri Allah yanında da edeb 
kabul edilir. Peygamberimiz (asm) “Ümmetin güzel gördüğü bir husus Allah katında da 
makbuldür” (Müsned-i Ahmed, 1:379.) buyurmuşlardır. Çünkü şeriat birtakım meselelerde 
örf ve âdete tâbi olur. Bu ehlince bilinir.  

Ey kardeş! Edebi unutma, edeple âmil ol… 
 
33. Başkalarından Hediye Beklemezlerdi 
Onlar katiyen hiç kimseden hiçbir hediye beklemezlerdi. Bir hediye verdikleri zaman da 

katiyen karşılık beklemezlerdi. Onların ahlakı su-i zan değil, hırs ve tamaı terk etmekti. 
Hediye verdikleri zaman da “Bu karşılığa değmez. Eğer hatırımı sayıyorsa bir karşılık 
göndermesin!” diye tembih ederlerdi.  

Peygamberimiz (asm) “Hediyeleşerek muhabbeti tesise çalışın.” “Hediye gönüllerdeki 
kini giderir” buyurdukları için kendileri hediye vermeyi adet edinmişlerdi, ancak bunu bir 
karşılık için yapmazlardı.  

Hediyede ilk adımı atmak mürüvvettir; daha iyisi ile mukabele etmek de daha iyi 
mürüvvettir.  

 
34. Nifaktan Arınmak İçin Kendilerini Devamlı Kontrol ve Murakabe Ederlerdi 
Onlar bunu nifaktan arınıp münafıklara ait sıfatlardan kurtulmak ve müminlere has 

sıfatlarla bezenmek için yaparlardı. 



Müminlerin sıfatları Kur’ân-ı Kerimde beyan edilmiştir. “Tevbe edenler, Allah’a ihlasla 
ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 
nehy edenler, Allah’ın hükümlerini hakkıyla gözetenler. İşte Habibim bu müminleri 
müjdele!” (Tevbe, 9:112.) ayeti müminlerin sıfatlarını saydıkları gibi, “Muhakkak ki felaha 
eren müminler namazlarında huşu üzeredirler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler, zekat 
verirler, iffetlerini korurlar, emanetlere, ahitlere uyarlar. İşte Firdevs Cennetleri onlarındır” 
(Mü’minun, 23:1-11.) ayetleri de bu vasflardan bir kısmını saymııştır. 

Peygamberimiz (asm) “Kendisi için sevip istediğini mümin kardeşi için de sevip 
istemedikçe gerçekten iman etmiş sayılmaz” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71.) “Zulmünden 
ve sıkıntısından komşusu emin olmayan mü’min olmaz” (Buhari, Edeb 29; Müslim, İman 73.) 
buyurarak bir kısım mü’min sıfatlarını saymıştır. 

Hz. Ömer (ra) “Benim doğru yoldan ayrıldığımı görürseniz, beni doğrultunuz; bana 
nasihat ediniz. Çünkü mümin din kardeşine nasihatini esirgemeyen ve nasihat edendir” derdi. 
Kendisi hata bir içtihat yaptığı zaman ikaz edilince “Hakka dönmek batılda ısrar etmekten 
daha hayırlıdır” der ve dönerdi. 

Yahyâ b. Muaz (ks) “Müminlerin sıflarını anlattığı bir risalesinde şunları sıralar: 
Mü’min hayası çok, ezası az, hayrı çok, fesadı az olacak. Dilinden yalan sadır olmayacak. 
Konuşması, yanlışı ve fuzuli işi az, iyiliği, iyi amelleri, hayrı çok olacak. Yakınlarını 
gözetecek, ağırbaşlı ve kadirbilir olacak. Geçim sıkıntısı çektiği zaman Allah’ın takdirine razı 
olacak. Din kardeşine karşı daima halim selim, iffetli ve şefkatli olacak.  

Mümin lanetçi, sövücü, koğucu, gıybetçi, kınayıcı, kırıcı, aceleci, kinci, kibirli, kendini 
beğenmiş, hasûd, anûd olmayacak. Dünya için rağbetli, uzun emelli, bahil, gafil, uykucu, 
münafık huylu olmayacak. Riyakâr, cüretkâr, hafifmeşrep, hasis, ayıp araştıran casus da 
olmayacak.  

Mü’min Allah için sevecek, Allah için buğzedecek, Allah için hoşnut olacak ve Allah 
için öfkelenecek. Müminin azığı takva, himmeti ukbâ, yoldaşı zikrâ, sevgilisi Mevlâ olacak. 
Ve hep ahiret ve ebedi saadet için sa’yedecektir.”  

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Münafığın himmeti yemek içmektir; müminin himmeti 
ise namaz ve oruçtur.”   

Hatem-i Asam (ks) diyor ki: “Mümin, teşekkür ve ibret ile; münafık ise hırs ve emelle 
meşgul olur. Mü’min Yüce Allah’tan başka herkesten emin olur; Münafık ise Yüce Allah’tan 
başka herkesten korkar. Mü’min Yüce Allah’tan başka herkesten ümidini keser; Münafık ise 
Yüce Allah’tan başka herkese ümit bağlar. Mü’min malını din yoluna feda eder ve ağlar; 
Münafık ise günah işler ve güler. Mü’min yalnızlığı ve işsizliği sever; Münafık ise izdiham ve 
kalabalığı sever. Mü’min eker ve “biçemem” diye korkar. Münafık ise ekmez ve biçerim diye 
ümit besler.” 

 
35. Bidayette Parayı Tutmazlardı, Nihayette İse İnfak Niyeti İle Biriktirirlerdi 
Esasen böyle olmalıdır. Altın ve gümüş paralar tedavüle çıkınca şeytan ikisini de alıp 

alnına koymuş ve “Sizi seven benim kulum olmuştur” demiştir. İbrahim b. Edhem (ks) “Hak 
yoluna giren gönlünden dünya sevgisini çıkarmadıkça ve din kardeşini kendisine tercih 
etmedikçe noksanlıktan kurtulamaz” demiştir. 

Para helalinden kazanılıp yerinde harcanmadıkça insanı sokup helak eden akrep gibidir. 
Hz. İsa (as) “Kul altın ile toprağı müsavi görmedikçe iyi bir kul olamaz” der. Hz. Ali (ra) 
parayı eline alır ve “Ey Para! Doğrusu öf sana! Öyle bir şeysin ki insanın elinden çıkmadıkça 
bir faydası dokunmuyor. İyi bir köle, kötü bir efendisin.” 

Süfyan-ı Servî (ra) “Haram para kapıdan girdiği zaman hak pencereden çıkar” demiştir. 
Atâ b. Zeyyâd (ks) da “Bir âlim dünya ve kadın hususunda afif (dürüst ve namuslu) 
davranmadıkça kemâle ermez” demiştir.  

Ey kardeş! Dünyanın fenalıklarından kendini sakın.  



36. Hizmet-i İlâhiyeye Öncelik Tanırlardı. Ahiret İşlerini Dünyaya Takdim 
Ederlerdi. 

Namaz, Kur’an ve Zikir gibi meşguliyetlerinden dolayı kendi işlerinin yapılmamasına 
sevinirlerdi. Zikr-i ilâhiyi her şeyden daha önemli ve öncelikli görürlerdi. Sabah namazından 
sonraki zikir ve virdlerini diğer işlerine takdim ederlerdi. Sabah ilk işleri zikir, Kur’an tilaveti 
ve dua etmek idi. Sabahın ilk işi dünya olan selefin yolundan ayrılmış olurdu.  

Yunus b. Ubeyd (ks) “Bir tek tesbih ve tehlili; ‘Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ 
ilâhe illallahu vallahu ekber” cümlesini dünya ve içindekilerden hayırlı bilmeyen kimse 
dünyayı ahirete tercih etmiştir” derdi.  

Ey kardeş! Daima dünya ve içindekilerin şerrinden Allah’a sığınmalıdır.  
 
37. Evlatlaları Yüzünden Bahil Olmazlar, Cimri Davranmazlardı 
Onlar ellerine geçeni çoluk-çocuklarını düşünmeden Allah rızası için, Allah yolunda 

harcarlardı. Maddeye ve paraya karşı ihtiras, bahillik ve tamahkarlıkları yoktu. 
Peygamberimiz (asm) “Senin olan mal, elinle yaptığın hayırdır, biriktirdikleriniz ise 
mirasçıların malıdır” buyurmuşlardır.  

Hasen-i Basri (ks) der ki: “Ey Âdemoğlu! Korkma! Allah yolunda harca. Etrafındakilere 
aldırma! Oğlun elindekine sahip olmak için nizâ eder. Sahip olunca sana harcamaz ve sadaka 
vermez. Allah için verene razı olmaz. Eşin, hizmetçin, hısım ve akraban da böyledir. Onlar 
seni değil, malını severler. Sen öldükten sonra da malını zevkle yerler. O malların hesabını da 
yine sen verirsin.”  

Allah yolunda harcamaktan çekinmemek gerekir. Evladın hayırlı ise mal kazanır, Allah 
rızkına kefildir. Fasık iseler senin malından fıska girmeleri doğru değildir. Yahya b. Muaz (ra) 
“Bizler dünyada fakir ve rezil olmaktan korkuyoruz da ahirette fakir ve rezil olmaktan 
korkmuyoruz. Kişinin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi öldükten sonra arkasından bin 
dirhem sadaka verilmesinden efdaldir. Evvela sevabı sadakayı bizzat veren alır” demiştir. 

Kişinin evladına miras olarak edep bırakması mal ve servet bırakmasından efdaldir. Zira 
edebe sahip olan mala da sahip olabilir. Edebi olan akıllıdır. Zira edep aklın semeresidir. Aklı 
ve edebi olan hem dünyada hem ahirette mesut ve bahtiyar olur. Miras malında bereket 
olmaz. Zira vâris onu alın teri ile kazanmadığı için değerini bilmez.  

Ey kardeş! Bunları böyle bil. İstersen ömür boyu tecrübe et, istifade etmeden tecrübenle 
öl. Yoksa söylediklerimize itimat et de ölmeden hayırlı amel işle. 

 
38. Kabirleri Sık Sık Ziyaret Ederlerdi 
Peygamberimiz (asm) “Kabirleri sıklıkla ziyaret ediniz. Zira kabir size ahireti hatırlatır” 

buyurmuşlardır. Kabir ziyareti ibret için ve Allah için olmalıdır. Adetten olan kabir 
ziyaretinin bir faydası yoktur. Şeyh Muhammed b. Annân (ks) kabristanı sık sık ziyaret eder 
ve “Şimdi burada bulunanlardan hiçbiri yoktur ki iki rekât namaz kılmayı ve ‘Lâ ilâhe 
İllallah’ demeyi arzu etmemiş olsunlar. Şimdi onlar bundan mahrum bulunuyorlar. Ey 
müminler! Sizler hayatınızı ganimet biliniz” derdi. 

Ölü evinde ve kabirde gülmek çirkindir. Bu gibi yerler ibret alınacağı ve ölümün 
hatırlanacağı yerlerdir. Süfyan-ı Servî (ra) “Vefat eden kabirde yedi gün imtihan edilir ve 
sorgu suale tabi tutulur. Bu müddet içinde sadaka ile yardımda bulunmak müstehaptır” 
demiştir. Ebudderdâ (ra) “Şüphesiz sizin amelleriniz ölülerinize arz olunur. İyi olunca 
sevinirler, kötü olunca üzülürler. Ölülerinizi ölüler arasında utandıracak bir şeyler 
yapmayınız” demiştir.  

Büyükler kabir hazırlamazlardı. Yüce Allah’ın “Bir kimse nerede öleceğini bilemez” 
(Lokman, 31:34.) ayetine uyarlardı. Kabirlerin üzerine kubbe inşa etmezler ve etraflarını 
çevirerek makbureler inşa etmezlerdi. Derlerdi ki: “Kem min dârihim yezâru ve sâhibuhû fi’n-
nâri” yani, Nice ziyaretgâh olan kabirlerin içi ateş çukurudur” derlerdi.  



39. Allah’ın Anmaktan ve Resulüne Salavat Getirmekten Gafil Olmazlardı 
Onlar hiçbir meclisten Allah’ı zikretmeden ve Resulüne salat-ü selam ve salavat 

getirmeden ayrılmazlardı. Onlar Peygamberimizin (asm) “Bir topluluk Allah’ı anmadan, 
Resulüne salavat getirmeden dağılacak olursa bu onlar için bir vebal ve noksanlıktır. Ehl-i 
cennet dünyada Allah’ı zikretmeden geçirdikleri bir saatten başka bir şeye hasret duymazlar” 
hadisine uyarlardı.  

Yüce Allah “Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.” (Bakara, 2:152.) buyurur. Allah’ı 
zikretmek için temiz olmak gerekir. Bunun için yüce Allah “Allah tevbe edenleri ve 
temizlenenleri sever” (Bakara, 2:222.) buyurdular. Hem kalp temizliği hem beden ve elbise 
temizliği şarttır. Bu sebeple abdest ve gusül farzdır.  

Nefsine zulmetmiş bir kimsenin tevbe e istiğfar etmeden zikre başlaması uygun değildir. 
Zulümünde ısrar eden zalim, Allah’ı zikrettiği zaman Allah ona lanet eder, huzurundan 
uzaklaştırır. Davud-u Tâî (ks) der ki: “Her nefis dünyadan susuz göçer. Ancak Allah’ı 
zikredenler müstesnâ.”  

Cesedi ölenlere ağlayıp kalbi ölenlere ağlamamak çok büyük şaşkınlıktır. Gaflet 
dediğimiz şey budur. En büyük musibet dine gelen musibettir. Dine gelen musibet ise kalbin 
Allah’tan gafil olup günahlara dalmasıdır.  

Ey kardeş! Bunları bil de gafletten kurtul ve kendini kurtarmaya bak! 
 
40. Oturmaktan Aciz Olmadıkça Yatmazlardı 
Herhangi bir özrü olmaksızın vakt-i seherde uyuduğu halde salihlik iddiasında bulunan 

kimse yalancıdır. Ey kardeş bunu da böyle bilesin. Onlar uykuyu ibadet için güç ve kuvvet 
kazanmak amacı ile tercih ederlerdi.  

Selef-i Salihin şöyle derlerdi: “Kalbi üç şey karartarak hikmet yolunu kapatır. Oda çok 
yeme, çok uyuma, çok konuşmadır. Cenâb-ı Allah bir kuluna yardım ve ikramda bulunursa 
ona az yemeyi, az konuşmayı, az uyumayı nasip eder.” Büyükler derler ki: “Sen bedenini 
yağlı ballı yemeklerle besledikçe, asıl varlığın olan, seni diri tutan rûhunu asla güçlü 
bulamazsın.” 

Bir hâdis-i kûdside Peygamber Efendimiz Cenâb-ı Hakk’ın dilinden şöyle buyurmuştur: 
“Ey âdemoğlu! Ben şeref ve yüksekliği itâat etmeye verdim. İnsanlar ise onu sultanların 
kapısında arıyorlar, nasıl bulacaklar? İlmi açlık içinde takdir ettim, halbuki insanlar onu çok 
yemekte arıyorlar ilmi nasıl bulacaklar? Gönül parlaklığını gece uykusuzluğuna verdim. 
İnsanlar onu derin uykularda arıyorlar. Gaflet ile uyurken gönül parlaklığını nasıl bulacaklar? 

Ey âdemoğlu! İlim ve âmeli tok karınla, gönül parlaklığını derin uykuyla, hikmet ve 
inceliği çok konuşmayla, ülfet ve dostluğu insanlarla iç içe bulunmakla, nihayet benim 
sevgimi dünya sevgisiyle dolmuş olarak nasıl isteyebilirisin? Bütün bu güzel hasletleri nasıl 
bulabilirsin. Öyle ise, ilim ve âmeli açlıkta, gönül parlaklığını gece uykusuzluğunda, hikmet 
ve inceliği sükûtta, dostluğu, bana kavuşmayı ise uzlette bulabilirsin.” 

 
41. Taat ve İbadetteki Kusurları Sebebiyle Helâk Olacaklarını Sanırlardı. Kalpleri 

Yufka, Gözleri Daime Yaşlı İdi 
Onlar kusurlarını bilirlerdi. Bu sebeple daima tevbe ve istiğfar ederlerdi. Allah korkusu 

ile çok ağlarlardı. Hz. Ali (ra) “İyilerin alameti, renginin sarılığı, gözlerinin yaşlılığı ve 
dudaklarının solgunluğudur” demiştir. Haşyet-i ilâhîden ağlayarak gözden bir damla yaşın 
çıkması katı kalple dağ kadar altın dağıtmaktan efdaldir. Ağlamak on kısımdır. Dokuzu 
riyadır, biri kalpten gelen ağlamadır. Günahlar kalbi karartır, bunu ancak ağlamak giderir.  

Yüce Allah zerre kadar günahtan dolayı kişiyi muaheze eder, hesaba çaker. Hesaba 
çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekmemiz lazımdır. Hesap gününde herkes kendi sınıfı ile 
haşr olacaktır. Bunu böyle bilin de iyilerle beraber olmaya çalışın.  



Lokman (as) oğluna nasihat ederken şöyle dedi: “Yavrum! Uyuduğun gibi ölür, 
uyandığın gibi dirilirsin. Daima hayırlı amellerde bulun ki uyuyuşun ve uyanışın gelininki 
gibi olsun!”  

Aliyyu’l-Havvas (ra) “Ey kul! Kendin için hayırlı amel işlemeye bak. Sakın kimseye 
itimat etme. Çünkü yarın ahirette herkes kendisi ile meşgul olacaktır. Amellerini ihlasa aykırı 
şaibelerden uzak ve temiz tut. Kıyamette amelin nuru ihlasın nispetinde olacaktır” der ve 
nasihat ederdi. Kalbinde bostan, bağ ve bahçelerde gezinmek, yumuşak yataklarda uyumak ve 
giyinmek olan kimse ehl-i gaflettir. 

 
42. Ev Yapmak Hususunda İtina Göstermezlerdi 
Zaruret ve ihtiyaca göre iktifa ederlerdir. Süslere ve nakışlara değer vermezlerdi. Kim 

dünya ile ferahlanarak muhkem binalar yaptırdığı halde kendisini Salihlerden olduğunu iddia 
ederse bu iddiasında yalancıdır. Bu kimse masivadan alakayı kesip Allah’a yöneldiğini iddia 
ederse yalancıdır.  

Selef-i Sâlihinden hepsi hırstan ve tûl-i emelden uzak idiler. Peygamberimiz (asm) 
Üsame b. Zeyd’in bir ay vâde ile bir câriye satın aldığını duyduğu zaman şöyle buyurdu: “Siz 
bir ay sonrası veresiye iştirâda bulunan Üsamenin aklına şaşmıyor musunuz? Vallahi Üsame 
tûl-i emel sahibidir. Allah’a yemin ederim ki, ben yürürken ayağımı kaldırdığım zaman 
koyacağım zamana kadar ruhumun kabzedilmeyeceğinden emin değilim. Gözümü açıp 
kapayınca ve ağzıma koyduğum lokmayı yutana kadar yaşayacağımı zannetmiş değilim.”  

Yahyâ b. Muaz (ra) der ki: “Şeytan açlığa katlananların ve kasr-ı emel sahibinin kalbine 
giremez.” Süfyan-ı Servî (ra) de “Ey Âdemoğlu! Senin ömrün üç gündür. Bunlar da gelip 
geçer. Bulunduğun günü ganimet bil!” demiştir.  

Üstadım Aliyyu’l-Havvas (ks) derdi ki: “Hiç kimse kendisini tûl-i emelden uzak 
tutamaz. Herkesin ameli kendi makamına göredir. Makamı en yüksek olanın ameli bir 
nefesten ibarettir. Tul-i emel aslında herkes için rahmet-i ilâhiyedendir. Eğer olmasaydı hiçbir 
kul dünyada rahat yaşayamaz ve içbir iş göremezdi.”  

Peygamberimiz (asm) Hz. Ali’ye (ra) sordu: “Sence ölüm insana ne kadar yakın?” Hz. 
Ali (ra) cevap verdi: “Kaşla göz arasında yâ Resulallah!” Peygamberimiz (asm) buyurdular: 
“Ne kadar uzun emel sahibisin ya Ali!” dediler.  

 
43. Müslümanlara Karşı Son Derece Şefkatli İdiler 
Selef-i Salihin mutî olsun âsî olsun tüm Müslümanlara ve hayvanlara karşı son derece 

şefkatli idiler. Başkalarının dini bir noksanlığa düçâr olmalarına sebebiyet vermemeleri için 
azamî itina gösterirlerdi.  

Ebu Abdillah Meğâribî (ks) “Masiyet irtikab etmiş olan müminlere merhamet gözü ile 
bakmayan kimseler bizim yolumuzdan ayrılmış sayılır” demiştir. Maruf-u Kerhî (ks) Dicle 
kenarında sandal içinde içki içen bir grubu gördü de “Allahım! Bu kullarını dünyada 
sevindirdiğin gibi ahirette de sevindir” diye dua etti. “Bu nasıl dua?” dediler. “Allah korusun! 
Ben bir Müslüman aleyhinde dua edemem. Allah Teâlâ dünyada onları Tevbe etmeye 
muvaffak kılıp günahları bağışlanmadıkça ahirette sevinemem” dediler.  

Musa (as) “Allahım! Kulların içinde sana en sevimli olan kul hangisidir?” diye sordu. 
Yüce Allah “Ya Musâ! Kullarım içinde bana en sevgili olan, mümin kardeşinin ayağına bir 
diken battığını işittiği zaman o diken kendisine batmış gibi acı duyandır” buyurdu.  

Hasen-i Basrî (ra) “Kulun iyi ve ermişlerden olmasının alâmeti, bütün Müslümanlara 
karşı şefkat ve merhametinin çok olmasıdır” demiştir. Mâruf-u Kerhî (ks) der ki: “Her kim her 
gün: ‘Allah’ım ümmet-i Muhammed’e rahmet et. Onların hallerini ıslah eyle!  

Maruf-u Kerhî (ks) der ki: “Her kim her gün ‘Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e rahmet 
eyle! Islah eyle! Bela ve kederden emin kıl!’ diye dua ederse Allah onu sevgili kullarından 
kılar.” 



Selef-i sâlihîn, kendilerine câhil, akran ve emsaline ise alim nazarı ile bakarlardı. 
Kendilerini onlar müsâvî görmezlerdi. Allah’a isyan ettikleri zaman utançlarından yerin 
dibine girerlerdi. Çirkin bir söz söylemekten utanırlardı. Yeryüzünün aleyhlerine şahitlik 
etmelerinden utanırlardı.  

Mutarrif b. Abdillah (ks) “Günahkarlara karşı nefsinde bir acıma duymayan bir kimse, 
hiç olmazsa onların lehinde Tevbe ve istiğfar ile duâ etsin. Zira yeryüzündekilere Allah’tan 
mağfiret dilemek meleklerin ahlâkındandır” der.  

Hiçbir müminin Allah’a isyan etmesini arzu etmezlerdi. Birine bir şey emretmekten 
çekinir ve emrine muhalefet etmesi yüzünden günaha girmesinden ve ukubâta düşmesinden 
korkuyorlardı. 

 
44. Mevcuda Kanaat Ederlerdi 
Yiyecek, giyecek, merkep, mesken ve benzeri dünyalıkların fazlasını istemezlerdi. Vehb 

b. Münebbih (ra) der ki: “Gına ve izzet kendisine layık olan bulmak için yola çıkmışlar. 
Kanaat sahibi kula rastlamışlar ve onda karar kılmışlardır.” 

Süfyan-ı Servî (ra) “Dünyalık yığan beş şeye müptelâ olur: Tûl-i emel, şiddetli hırs, 
aşırı bahillik, ahireti unutmak, takvada noksanlık” demiştir.  

 
45. İftitah Tekbirini İmamın Hemen Ardından Alırlardı 
İftitah tekbirini hemen imamın arkasından almada emr-i ilâhiye tazim vardır. Bu sevabı 

çok kazanma düşüncesinden değildi. Zira İbrahim (as) Allah’ın sünnet emrini alınca hemen 
bir taş parçası ile emri ifa etti. “Ustura bulana kadar neden beklemediniz?” denilince “Emr-i 
İlâhiyi geciktirmek şüphesiz büyük bir hatadır” buyurmuşlardır. 

Hz. Ebubekir (ra) mescide iftitah tekbirinin alındığını duyunca safa gelmeden hemen 
girişte tekbir alıp Peygamberimizin (asm) imamlığına uyar. Peygamberimiz (asm) selam 
verince onu görür ve “Allah senin gayretini artırsın!” diye dua eder.  

Onlar amellerinde insanların en zayıfını nazara alırlar ve Peygamberimizin (asm) “Sîrû 
alâ seyr-i ez’afikum” yani “Zayıflarınızla yürüyün. Tavsiyelerinizi yaparken insanların en 
zayıflarına göre yapınız” emrine uyarlardı. Bu sebeple Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de 
“Beş vakit namazı kılın, yedi kebairi terk edin kurtulursunuz!” buyurarak bu zamanda bu 
emre uygun tavsiyelerde bulunmuştur. 

 
46. Şahsi Ahvali İyiye Yorar, Su-i Zan Etmezlerdi 
Başkalarının hallerini daima hüsn-ü zan ve hüsn-ü tevil ile yorarlardı. Yaptıklarının bir 

maslahat gereği ve Allah rızası için olduklarını kabul ederlerdi. Onlar kardeşliğin gereğinin 
hüsn-ü zan ve hüsn-ü tevil olduğu inancında idiler.  

Ey kardeş! Sana gereken de mümin kardeşinin hayırhahı olman, hakkında hayır ve iyilik 
düşünmendir. Bunu böyle bil ve öyle davranmaya bak. 

 
47. Rızık Konusunda Endişeleri Yoktu 
Onlar bir gün sonrası için endişe etmezlerdi. Altın ve gümüş tasadduk ettikleri zaman 

gönüllerinde derin bir inşirah duyarlardı. Azık biriktirirlerse kendileri için değil, aileleri için 
biriktirirlerdi. Onların kalplerini teskin ve Allah’a karşı hüsn-ü zanları korumak ve su-i 
zandan muhafaza etmek için bunu yaparlardı. 

Üveys-i Kârânî (ra) der ki: “Allah rızık hususunda ihtimam gösteren kulun amelini 
kabul etmez. Zira bu Allah’a ithamdır. Rabbisini itham edenin ise ameli makbul olmaz.” 

Onların rızık peşinde koşmaları Allah’ın emri olan “Helal rızık kazanma” emrine 
imtisal etmek içindi. Sineklerin ve böceklerin rızkını unutmayan Allah elbette insanın rızkını 
unutmaz.  



Beyazıd-ı Bistamî (ks) hazretlerine “Geçimini nasıl temin ediyorsun?” diye sorana 
“Senin arkandaki namazlarımı iâde etmeliyim. Sen Rabbini tanımıyorsun!” diye cevap verir. 
Bu “Her salihin ve fasıkın arkasında namaz kılın” hadisine aykırı değildir. Bu imamlara karşı 
hurucu ve isyanı önlemek içindir. Bistami’nin tutumu ise azimet ve kemal içindir. 

Bizim kemal vasıflarımız büyüklerin kusur olarak gördüğü şeylerdir.  
 
48. Şiddet – Sıkıntı ve Mihneti Rahata Tercih Ederlerdi 
Vehb b. Münebbih (ra) “Belayı nimet, rahatı musibet bilmeyen bir kimse fakih değildir” 

derdi. Hasan-ı Basrî (ra) “Allah’ın dünyada genişlik verdiği kul bunun kendisi hakkında bir 
mekr ve istidrac olmasından korkmazsa Allah’ın mekrinden korkmamış olur” demiştir.  

  Hz. Ömer (ra) Kisrâ’nın hazinleri ayaklarını altına serilince ağlamış ve “bunun bir 
istidrac olmasından Allah’a sığınırım” demiştir. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Ne zaman 
Kisranın hazinlerini ele geçirir, Fars ve Rum kızları sofralarınızda hizmet etmeye başlarsa 
bela ve musibetlere giriftar olursunuz” buyurmuşlardır.  

Selef-i Salihin bu sebeple sıkıntı ve şiddeti rahata tercih ederlerdi. Onlar dünyada rahat 
olmadığına inanırlar, ahirette rahat etmek için dünyanın sıkıntı ve meşakkatlerine 
katlanırlardı.  

Zira Peygamberimiz (asm) “Dünyada rahat yoktur. Rahat ancak tefekkür ve zikirde, 
Allah’a ibadette, Kur’ân tilavetinde ve Salihlerle sohbettedir” buyurmuştu. Selef-i Salihin bu 
hadise uygun yaşarlardı. 

 
49. Allah Dünyayı Onlardan Çevirdiği ve Onları Dünyaya Küstürdüğü Zaman 

Kalplerine Derin Bir Genişlik Hasıl Olurdu 
Allah ve Resulünü seven kendisini ibadetim kemâlinden alıkoyan dünyayı kerih 

görürlerdi. Dünya kendilerine gülüp teveccüh ettiği zaman kalplerinde bir sıkıntı bir kasvet 
hasıl olurdu. Peygamberimizin (asm) “Allahım! Âl-i Muhammed’in rızkını kifayet miktarı 
eyle!” duasına imtisal ederlerdi. 

Müzenî (ks) “Allah sevdiği kuluna bir kadının çocuğuna şifa bulması için acı ilaç 
içirdiği gibi dünyanın acılığını tattırır” derdi. Zira Peygamberimiz (asm) “Yâ Resulallah! Seni 
çok seviyorum” diyene “Eğer beni seviyorsan, sana hücum edecek fakirlik için bir zırh 
hazırla. Çünkü fakirliğin beni sevene hücumu, sel suyunun döküldüğü yere doğru akışından 
daha süratlidir” buyurdular. 

Üstadım Aliyyu’l-Havvâs (ks) derdi ki: “Kul irfan makamına terakki ettikçe dünyanın 
ona olan nefreti artar. Artık o dünyayı talep etse de dünya ona teveccüh etmez. Çünkü, dünya 
onun kalbinde kendisine yer bulamaz.” Onlar “Eğer Allah bizi sevmeseydi bizimle dünyevî 
arzular arasında perde çekmez” derlerdi ve sevinirler.  

Yüce Allah Davud’a (as) şöyle vahyeder: “Ben şehevî arzulara meyleden bir kalbin 
müttakilere imam olmasını haram kılmışımdır.” İsâ (as) “Cennet bütün nimetleriyle rahat ve 
sehavetten ibarettir; ancak oraya dünyaya rahat ve şehvetini terk eden kimseler girecektir.”  

Peygamberimiz (asm) “Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle, cehennem de şehvetlerle 
süslenmiştir” buyurmuştur. Hz. Ali (ra) Hz. Ömer’e (ra) şöyle nasihat edip: “Ya Ömer! 
Sevdiğin iki arkadaşına kavuşmak istersen gömleğini ve ayakkabını yama! Sofradan 
doymadan kalk ve emelini kısa tut” demiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Bezazet (sadelik) imandandır” buyurmuşlardır. Onlar bunun için 
süsü ve lüksü bırakırlar, bunu israf olarak görürlerdi.  

 
50. Helalde İsraf Etmezlerdi 
Helal her zaman az ve uzaktır, zor kazanılır. Uhrevî hâlis ameller haram ve şüpheli 

şeylerle gıdalananlara müyesser değildir. Haram gıdalananlardan ancak haram işler sadır olur. 
Süfyan-ı Servî (ra) “Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helalliği nispetindedir.” Hasan b. Ali (ra) 



“Allahım! Beni saf helalle rızıklandır” diye dua eden birisine “Ey kişi! Allah’tan günah ve 
üzerine azap ve ikap terettüp etmeyecek rızık iste. Çünkü sâfî helal rızık peygamberlerin 
rızkıdır” demiştir. 

İbrahim b. Edhem (ks) “Kişinin namaza ağır davranması gıdasının temiz 
olmayışındandır” derdi. Süfyan-ı Servî’ye namazda ilk saffın sevabını sorana “Sen rızkın 
helâline bak. Rızkın helal olsun da istediğin safta kıl” demiştir.  

Abdullah b. Abbas (ra) “Midesinde haram lokma bulunan insanın Allah ibadetini kabul 
etmez” derdi. Seriyyu’s-Sakâti (ks) der ki “Kurtuluş üç şeydedir. Yolun hidayeti, takvanın 
kemâli ve gıdanın helali.”  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey Resuller! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih 
ameller işleyin. Şüphesiz yaptığınız şeyleri bilirim” (Mü’minûn, 23:51.) buyurur. Onlar buna 
dikkat ederlerdi. 

 
51. Nasihat Ederler, Nasihat Dinlerlerdi; İşledikleri Amelleri Büyük Görmezlerdi 
Onlar birbirlerine çokça nasihat ederlerdi. Birisi Hasen-i Basri’den (ra) nasihat istedi. O 

da “Kardeşim, nerede olursan ol, Allah’ın emrini aziz ve şerefli bil; Allah da seni aziz ve 
şerefli kılar” dedi. 

Ömer b. Abdulaziz (ra) nasihat isteyene “İyi kimselerle oturup istifade etmeyen, 
günahları kınadığı halde onu işleyen, şeytana lanet edip de ona uyanlardan olma!” der. Fudayl 
b. Iyaz (ra) nasihat isteyene “Baban sağ mı?” diye sorar. “Öldü!” deyince “Babasının 
vefatından sonra nasihat olana hiçbir nasihat fayda vermez” der. 

Hasen-i Basrî (ra) “Kişi sevdiği ile beraberdir” diyene “Bu hadis senin aldatmasın. 
İyilerin ameli gibi amel işlemedikçe onları sevmekle onlarla beraber olamazsın. Nasraniler 
Hz. İsâ’yı sevmekle onunla beraber olmazlar” der.  

Onlar şu hadis-i şerifi rehber edinmişlerdir: “Beş şey gelmeden beş şeyi ganimet bil. 
İhtiyarlanmadan gençliğin, hastalanmadan sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, 
meşguliyetten önce boş vaktin, ölmeden önce hayatın kıymetini bil!”  

Ey Kardeş! Kabul edeceğini ummadığın Allah’tan korkmayan kimseye nasihat 
bulunma! Yoksa sana zararı olur. Sakın riyaset peşinde koşma! Her kişiye uyma. Hiç kimseye 
sırrını açma. Zaman kötü, dost çok azdır. 

Kardeş! Yaptığın ameli gözünde büyütme! Selef-i Salihîn hukuk-u ilâhiden bir tekini 
dahi hakkıyla ifa ettiklerine kâni değillerdi. Peygamberimizin (asm) “Şükreden bir kul 
olmayayım mı?” hadis-i şerifini kendilerine rehber edinmişlerdir. 

Selef, sırf Allah’ın huzurunda kalabilmek için akşamı ve geceyi hasretle beklerlerdi. 
Gündüz kendilerine ibadetten alıkoyacağı endişesi ile insanlardan kaçarlardı. Büyüklerin 
Allah’tan korkması Allah’tan mahcup kalacakları içindi; yoksa bizzat cehennemden 
korktukları için değildi. Zira onlar ancak Allah’tan korkarlardı. Cenneti sevmeleri de nimetleri 
ile nimetlenmek için değil, ancak Cemalullah içindi.  

Yahyâ b. Muaz (ra) “İbadet bir kuş olsaydı kanatları namaz ve oruç olurdu” der.  
 
52. İlim, Amel ve İrşatlarına Bazı Afetlerin Sokulmasından Çok Korkarlardı 
Fetvâ vermekten hoşlanmazlardı. Allah ile kulları arasına girmek istemezlerdi. 

Müminleri uhrevî faydaları ihtivâ eden şeylerle irşad ederlerdi. Abdurrahman b. Ebî Leylâ 
(ks) der ki: “Ben Resulullah’ın (asm) yüz yirmi sahabesi ile görüştüm. Onlardan birisi ancak 
muhatabın kabulünü ve kâfi görmesini arzu ederek hadis naklederlerdi; fetvayı da bu şartla 
verirlerdi.” 

Şayet bir âlime konuşmak sükût etmekten daha sevimli geliyorsa bu durum onun 
hakkında dini bir fitnedir. İmam Zührî (ra) fetva vermekten çekinirdi. “Tam bir vukuf sahibi 
olmadığı halde fetva veren kimse ikâba maruz kalır. Fetvâ vereneler cehennemin 
kenarındadır” derdi.  



Abdullah b. Abbas (ra) “Allah’ın öyle kulları vardır ki çok fakih oldukları halde Allah 
korkusu ve haşyet-i İlâhiye onları susturmuştur” demiştir. Enes b. Mâlik (ra) da “Sefihlerin 
himmeti duyduklarını nakletmektir. Alimlerin himmeti ise bilmektir” der. Emire’l-Mü’minîn 
Hz. Ali (ra) Kûfe mescidinde bir adamın kıssalar anlatarak vaaz ettiğini görür ve “Bu adam 
‘Ben falanım, ben filanım, beni tanıyın’ demek istiyor” demiştir.  

Münakaşa eden ve kızan bir âlim ilminin semeresini kaybetmiş, ilminin değerini 
azaltmış ve şanını küçültmüş olur. Alim Allah’tan korkan kimsedir. İnsanlar kötü alimler 
(Ulema-i Sû) yüzünden helak olmuşlardır.  

Peygamberimize (asm) soruldu: “İnsanların şerlileri kimlerdir?” Cevap verdiler 
“Dejenere olmuş kötü alimlerdir” buyurdu. Süfyan-ı Servî (ra) “Kişinin zühd ve verâ, takvâ, 
Allah korkusu, sabır gibi ahlâkî meziyetlere sâhip olması, ilmi Allah rızası için tahsil ettiğinin 
alametidir.” 

İmam Malik (ra) “İlimde rasih olanlar, ilmi ile âmil, önceki alimlerin tespit ettiği ilmî 
hakikatlere tâbî olanlardır” der. Alime yakışan mukarreb melekler gibi: “Allahım Seni tesbih 
ederiz. Senin bize öğrettiğinizden başka bizim bilgimiz yoktur. Sen Alim ve Hakîmsin!” 
demesini bilendir.  

Ka’bu’l-Ahbâr (ra) “Ahir zamanda alimler, devlet büyüklerinin yakınlığını 
kazanabilmek için bir kadın hakkında birbirine giren insanlar gibi birbiriyle ihtilaf edip 
yarışacaklardır. Allah-ü Teâlânın kulları içinde en şerlileri bunlardır.” 

Hatemu’l-Âsâm (ra) “Sadece kelâm ile uğraşan zındık olur, sâdece zühd ile uğraşan 
bid’atçı olur. Sadece fıkıhla uğraşan fâsık olur. Hepsini bir araya getiren birleştiren ise 
kurtuluşa erer” demiştir.  

İmam-ı Malik (ra) der ki: “Sadece ilimle tanınmak isteyen bir âlim Şeytan’dan daha 
şerlidir.” Süfyân-ı Servî (ra) “İlmi kendisini ağlatan gerçek alimdir. Zira yüce Allah 
‘Rahmanın ayetlerini okuyanlar ağlayarak secdeye kapanırlar’ (Meryem, 19:58.) 
buyurmaktadır” buyurur.  

Kardeş! Gece gündüz istiğfar ve tevbe et! Kendi halini gözden geçir. Selefin yaptığı gibi 
ilmin ve amelin hakkını verdin mi? Selef ilmi arttıkça kendilerini daha kötü, daha kusurlu ve 
eksik görürlerdi. İlimleri ile amel etmek için dünya servetinden, makamlarından ve 
yöneticilerden uzak dururlardı.  

Bir âlimin kendisini övenlere sevinmesi, zemmedenlerden nefret etmesi ilmiyle âmil 
olmamasının alâmetidir. Peygamberimiz (asm) “Ümmetimin münafıklarını çoğu kurrâlar 
arasından çıkar” hadisinden titrerlerdi. 

Kurrâlar, tevilci âlimlerdir; bunlardan sakınmak gerekir. Onlar kendilerine muhalefet 
edilmesine asla tahammül edemezler ve muhaliflere düşman olurlar. Muhallefeti ihanet ve 
dinden çıkmak olarak görürler. Zira onlar kendi düşüncelerini din zannederler ve size düşman 
olurlar. Kalplerinde kin ve haset vardır.  

Peygamberimiz (asm) “Bir zaman gelecek bir âlimin ismini duymanız kendisini 
görmekten, kendisini görmeniz tecrübe etmenizden daha hayırlı olacaktır. Zira tecrübe etseniz 
ona buğz ederdiniz” buyurmuşlardır.  

Yine Peygamberimiz (asm) “Ahir zamanda şeytan âlim sıfatında yeryüzünde dolaşır. 
Sizler her ‘Âlimim!’ diyenin yanında oturup sohbetinden istifade etmeyiniz. Ancak beş 
şeyden beş şeye çağıran alimden istifade ediniz. İmani konularda şüphelerden sizi kurtarıp 
yakînî bir imana çağıran, kibirden tevazuya davet eden, riyadan ihlasa çağıran, düşmanlıktan 
dostluğa ve kardeşliğe davet eden, dünyadan ahirete davet eden gerçek alimdir. Ondan 
istifade edin” buyurmuşlardır.  

Meymun b. Mehran (ks) der ki: “Sultana, yöneticilere arkadaşlık etmek büyük bir 
tehlikedir. Zira sözüne muvafakat etsen dinini tehlikeye atarsın; muhalefet etsen nefsini 
tehlikeye atmış olursun. Selamet istersen ne sen onu tanı ne de o seni tanısın.” Şunu bil ki 



Esmâî (ra) demiştir ki: “Umeranın şerlileri ulemadan uzak olandır. Ulemanın şerlileri de 
ümeraya yakın olandır.” 

Selef-i Salihin kerametlerini gizli tutarlardı. Ulaştıkları manevi makamlarını gizli 
tutmak evlâdır. Nerede kaldı ki ulaşmadığı makamlara ulaştığını iddia etmeye kalkmak ne 
kadar büyük bir yanlıştır. Biz iddiacıya o makamların hallerini sorarız ve iddiasını ispat 
etmesini isteriz. Bilmediği ortaya çıkarsa bu durumda onu tekzib ederiz.  

 
53. Arkadaşlarının Hallerini Sormaları Ciddi ve Çok Sık Olurdu 
Onların arkdaşlarının halini sormaları mücerred sözden ibaret değildi; yiyecek, giyecek, 

nakit para, borç ödeme, işine yardımcı olma ve ihtiyacını karşılama niyeti ileydi. Üstadım 
Aliyyu’l-Havvâs (ra) “Sizden birisi böyle bir niyet taşımadan ‘Nasılsın?’ diye sormasın. En 
azından ona dua etmezsen bu ifade ile münafıklık yapılmış olur” derdi. 

Bir insanın ihtiyacını karşılamadan sormak onunla alay etmek demektir. Selefin en 
azından niyeti onu Allah’ın şükrüne karşı gafletten uyarmak ve ona nasihat etmek içindi. 

 
54. Kadılık ve İdarecilik Görevi Almazlardı 
Bu gibi görevlere talip olmazlardı; ancak şer’î bir vazife taayyün etse o başka. Süfyan-ı 

Servî (ks) diyordu ki: “Ey kardeş şu zamanda sen imamlık, müezzinlik, vezirlik, kethüdalık 
gibi hiçbir resmî vazife alma. Birinin fakire vermek üzere sana verdiği malı da sakın alma!”  

Muhammed b. Vâsi (ks) “Kıyamette ilk hesaba çağrılacak olan kadılar ve hâkimlerdir. 
Pek azı müstesnâ onlar kurtuluşa ermezler. Destekçileri de mesuliyette ortaktırlar.” İmam-ı 
Azam Ebu Hanife (ra) hapse atıldı, dayak yedi ve bu mihnetlere tahammül etti, ama kadılık 
vazifesini kabul etmedi.  

Üstadım Aliyyu’l-Havvâs (ra) derdi ki: “Bu zamanda velayetin, idareciliğin çoğu cevir 
ve zulümden ibarettir. Hatta bir şahıs adaletli iş görmek isterse insanlar buna layık ve ehil 
olmadıkları için muvaffak olamaz. Daha önceki kadılar ve hakimler şimdikinden daha iyi 
şartlar altında bulundukları halde adaletle hükmetmeye muvaffak olamadılar.” 

Hz. Ömer (ra) gibi âdil bir idareci olmak için Hz. Ebu Zerr (ra) gibi Allah’tan korkan 
insanlar, idareci zulmeder haktan saparsa kılıçları ile doğrultacak gençler lazım ki adaletle 
hükmedebilsin.” 

Bu sebeplerle mecbur kalmadıkça bu gibi devlet görevlerini sana zorla teklif edilip 
yardım edilmedikçe almak uygun değildir. Göreve layık olduğun için sana teklif edilirse 
yardım görürsün; ama sen talep edersen o zaman sorumluluk tamamen sana ait olur ve sen 
yardım da göremezsin. 

 
55. Şeytan ve Nefisle Mücadelede Çok Uyanık İdiler 
İblisin hile ve tuzakları konusunda bilgili ve uyanıktılar. İblis son derece sinsi olup 

kulun Allah’ın öfkesini mucip kötülükleri işlemesi konusunda son derece hırslıdır. Yüce 
Allah buyurdu: “Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan insanın en büyük düşmanıdır. Bana 
ibadet edin, doğru yol budur. Sizden önce de pek çok kavimleri, nesilleri yoldan çıkarttı. Sizin 
aklınız yok mudur?” (Nur, 24:21; Yasin, 36:60-62.)  

Peygamberimiz (asm) “İblis tahtını deniz üzerine kurar. Askerlerini etrafa gönderir. 
İnsanları en çok fitneye düşüren onun yanında en makbul ve en üstün olur” buyurdular. 

Fudayl b. Iyaz (ks) “İblis şu üç meselede insanları en çok fitneye ve tuzağa düşürür. 
Tuzağa düşünce de sevinir. Kendisini beğenmesi, amelini gözünde büyütmesi ve günahlarını 
unutmasıdır.” 

Muhammed b. Vâsî’ye şeytan genç delikanlı şeklinde fener tutuyormuş. Bir kadın 
görmüş. Şu adamın kalbi ne kadar katı demiş. Vâsî “Bırak Allah’ın eşkıyasını varsın dilediği 
kadar meşakkat çeksin” demiş. Şeytan kendisini tanıdığını görünce kaçmış gitmiş. 



Cüneyd-i Bağdadi’ye (ks) bir derviş suretinde yirmi yıl hizmet etmiş. Ona vesvese 
verememiş. Yirmi sene sonra “Beni tanıyor musun?” demiş. Cüneyd (ks) “İlk gördüğümden 
beri” deyince “Senin gibisini görmedim” demiş. Cüneyd-i Bağdadi (ks) “Defol ey mel’un! 
Sen beni kendimi beğenme gibi bir tuzağa düşürmeye çalışıyorsun. Böylece dinimi telef 
ettirmek niyetindesin. Ama buna yol bulamayacaksın” demiş. 

İblis aleyhilla’ne İsa’ya (as) görünüp “Ya İsâ! Lâ ilâhe illallah de” demiş. İsa (as) “Bu 
hak bir sözdür. Ben onu söylerim; ama senin sözüne uyarak değil” demiştir.  Bir kişinin 
şeytanın nasibini vermeden Allah’a halis bir ibadette bulunması gayet zordur. Böyle iki rekât 
namaz elbette şeytanın nasibi olan bir rekâttan iyidir. Sen kendini yokla. Hiç Lillah için hâlis 
bir amel işlemiş misin? Fudayl b. Iyaz (ks) “Kulun amelini güzelce edâ etmesi kadar şeytanın 
belini kıran bir şey yoktur” der.  

Yüce Allah insanlardan iman ve salih amel istemektedir. Şeytan da tam bunun tersini 
yaptırmaya çalışmakta, imana dair şüpheler ve vesveseler kalbe vererek, dostları olan kafir ve 
münafıkları din aleyhinde konuşturarak mü’minlerin imanlarını sarsmaya çalışmaktadır. Salih 
amelleri de riya, süm’a, gurur, kibir ve ucup gibi ibadetin sevabını yok eden ve ihlasını 
gideren amellerle neticesiz ve sonuçsuz hale getirmeye çalışır. 

Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah hayatı ve ölümü sizin hanginiz daha güzel 
amel işleyeceğinizi görmek ve sizi imtihan etmek için yarattı” (Mülk, 67: 2.) buyurarak 
insanların amellerine göre ceza ve mükafat vereceğini bize haber vermektedir. Yoksa insan 
mükafatı ve cezayı nasıl hak edecektir? Bu ayette yüce Allah “Hanginiz daha güzel amel 
işleyecek?” buyuruyor; “Hanginiz daha çok amel işleyecek?” demiyor. Buna dikkat etmek 
gerek. 

Peygamberimiz (asm) “İhlaslı az amel sana yeterlidir. Az olsa da ihlaslı olsun. İhlassız 
çok amelin faydası yoktur” buyurur. Yine Peygamberimiz (asm) “Kim altmış yaşına ulaşır da 
hayır şerrine galip gelmezse cehennemde yerini hazırlasın!” ferman eder.  

İmam Mücahid (ks) “Kulun sıkıntı ve şiddet anında Lâ ilâhe illallah diye Allah’tan 
yardım istemesinden daha fazla şeytanın belini kıran bir şey yoktur” der. Şeytana lanet 
okumanın sevabı ve faydası yoktur. Şeytan lanetle de olsa kendisinden bahsedilmesinden 
memnun olur; ama Allah zikredildiği zaman kahrolur.  

Süfyan b. Uyeyne (ks) “İnsanın 360 mafsalı vardır. Şeytan da her gün ademoğlunun 
kalbine gurur ve amelinden dolayı ucub (amelini güzel görmek) vererek ona vesvese veren 
360 dürtüsü vardır” der.  

Muhammed b. Sirin (ks) “Şeytanın en büyük hilesi kula kendisini din kardeşinden daha 
üstün göstermek, kendisini beğendirmektir. Kul bu halde vefat ederse Allah onu hiçbir 
amelinden faydalandırmaz” der. İnsana yakışan ve insanı Allah katında değerli kılan şey 
“tevazu”dur. Yani, kendisini ve nefsini eksik, noksan, kusurlu, aciz ve fakir bilmek ve daima 
acz ve fakr ile Allah’tan af ve mağfiret ve hak yolda, istikamette devam etmesi için yardım 
talep etmek ve herkesi kendisinden daha değerli ve üstün bilmek ve Allah’ın kullarına karşı 
saygı ve hürmet içinde olmaktır. 

Habib-i Acemî (ks) “Allah beni huzuruna dikip ‘İçinde şeytanın nasibi olmayan bir 
secde getir; seni cennetime koyayım’ derse ben ‘Ya Rab! Bemin buna gücüm yetmez’derim” 
demiştir. 

Allahım! Üzerimize öyle bir düşman musallat ettin ki bizim ayıplarımıza muttali; biz ise 
kendisini görmediğimiz halde o ve avânesi bizi görmektedir. Allahım! Onu rahmetinden 
ümitsiz kıldığın gibi, bizden de ümitsiz kıl! Onu cennetinden uzak tuttuğun gibi bizi de ondan 
ve onun şerrinden uzak tut! Âmin! 

 
56. Din Kardeşine Karşı Büyüklenme Kokusu Taşıyan İşlerden Son Derece 

Sakınırlardı 



Onlar cenazelere ve hasta ziyaretlerine giderlerdi. Abid ve zahidlerin başkalarından 
üstünlüğü ancak tevazu ve alçak gönüllü olmalarıyla tahakkuk eder. “Vaiz olarak ölüm yeter” 
hakikatine uygun olarak hiçbir dünya kelâmı söylemeden cenâzeyi takip ederlerdi. Cenâzede 
bulunmaya önem verilerdi. Cenâzeye eski elbiselerini giyerek giderlerdi.  

Peygamberimiz (asm) “Hastaları ziyaret ediniz; cenazenin arkasından gidiniz. Bu size 
ahireti hatırlatır” buyurdukları için buna önem verirlerdi.  

Hatemü’l-Âsâm (ks) “Cenâzelerde bulunmak suretiyle kalbî hatalıkları tedavi etmek bir 
farizadır” demiştir. 

 
57. Nifak Alametlerinden Kaçınırlardı 
Nifak alametleri Peygamberimizin (asm) haber verdiği gibi “Yalan söylemek, sözünden 

dönmek, emânete ihânet etmek, husumette haddi aşmak, dinde aşırı münakaşa etmek, 
mescitlere senede bir gelmek, namazın sonuna gelmek ve namazı son vakte bırakmak, namaza 
üşengeç davranmak, kimseyle ülfet etmemek ve kendisi ile ülfet olunmamak, kibirli olmak, 
geceleri boş geçirmek, gündüzleri boş işler peşinde koşmak” gibi alametlerdir.  

İmam Evzâî (ra) “Münafığın alâmeti sözünün çok, amelinin az olmasıdır” der. “Fudayl 
b. Iyaz (ks) “Kendisinde olmayan şeylerle övünmek, övülmeyi sevmek, zemmedilmeyi 
hazmedememek, ayıplarını gösterene kızmak, başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmak ve buna 
sevinmek” şeklinde tarif eder. Malik b. Dinar (ra) “Yarının rızkı için endişe etmek, insanların 
en iyisi olmayı istemek, kalbinde insanlara karşı kin ve haset beslemek” gibi alametleri sayar. 

Kardeşim! Nefsini yokla, kalbindeki nifak alametlerini temizle… Başkalarının ayıbı ile 
meşgul olma, kendi ayıplarını gör ve onlardan kurtulmaya çalış… 

 
58. Kalp Katılığına Sebep Olan Tokluktan Sakınırlardı 
Tokluk namazdaki huşuya engeldir.  Doyana kadar yemek yiyen bir kimse huşu ile 

namaz kılmak isterse de buna muvaffak olamaz. İbn-i Abbas (ra) “Tefekkür, tedebbür ve huşu 
ile kılınan iki rekat namaz, gafletle kılınan bir gecelik namazdan daha hayırlıdır” der.  

Abdullah b. Mesud (ra) namaz kılarken hiçbir şeyden haberi olmazdı. Hz. Ali (ra) 
namaza durduğu zaman rengi sararır ve titrerdi. Selefin marifetullahtan hisseleri çok olduğu 
için namaza çok önem verirlerdi. 

Muhammed b. Vâsî (ks) “Ben dünyada iki şey istiyorum. Birisi beni doğrultacak salih 
kardeş, ikincisi de hayatım boyunca cemaatle namaz kılmak ve hiçbir vakit kaçırmamaktır” 
derdi.  

Kardeş! Nefsini yokla ve sen de bu halleri kazanmaya bak! 
 
59. Su-i Hatimeden Çok Korkarlardı 
Su-i hatimeden çok korkarlardı ve amellerine güvenmezlerdi. Ölüm yaklaştığı zaman da 

Yüce Allah’a hüsn-ü zanda bulunurlardı. Zira yüce Allah bir Hadis-i Kutsi’de “Ene inde zanni 
abdî bî” yani “Ben kulumun bana olan hüsn-ü zannı gibiyim. Ona öyle muamele ederim” 
buyurmaktadır. Selef-i Salihin buna uymaya gayret ederlerdi. 

Peygamberimiz (asm) “La ilâhe illallah kelime-i tayyibe-i münciyesini kim ihlasla 
söyler ve buna sadakatini vefat edene kadar gösterirse cennete girer” buyurur. Bizim bu 
sadakatle ve kelim-i şahadetle vefat edeceğimizi kim temin edebilir? Biz akıbetimizin hayırlı 
olacağını nereden bilebiliriz? Zira Peygamberimiz (asm) “Sizden biriniz ehl-i cennetin 
amelini işler nihayet kendisi ile cennet arasında bir karış mesafe kalır. Sonra ezelde yazılan 
hüküm tahakkuk eder de cehennem ehlinin amelini işlemeye başlar ve küfür üzere ölür” 
buyurdular. Bu sebeple Allah’tan korkmak ve imanla ölmek için yalvarmak lazımdır. Hiç 
kimse akıbetinden emin değildir. Daime “havf ve reca” dengesini koruyarak yaşamak gerekir.  

Hasen-i Basri (ra) “Keşke bin sene cehennemde yandıktan sonra kurtulanlardan 
olsaydım!” derdi. Yine Süfyan-ı Servi ağlayarak dua ederdi. Sebebibi soranlara “İmansız 



olarak ölmekten korkuyorum” derdi. “Sizin gibi alim ve abid birisi imansız gitmekten korkar 
mı?” diyenlere “Ben 300 alimden ilim aldım. Bunlardan üç tanesinin vefatına şahit oldum. 
İmansız öldüklerini müşahede ettim. Biz kim oluyoruz ki akıbetimizden emin olalım” 
demiştir. 

 
60. Ziyaret Ettikleri Hastalara Hemen Şifa Dilemezlerdi 
Hastalık kefaretü’z-zünûbdur, yani günahlara kefarettir veya derecelerinin yükselmesine 

sebeptir. Bu durumda hastalığın kalkması için dua etmek uygun olmaz. Hastalıktan istifade 
etmek, tevbe ve istiğfara devam etmek, sabrederek Allah’tan mükafatını istemek gerekir.  

Kendisini Allah’a vermiş olan bir âbidin Allah’a karşı edeb olmak üzere şifa talebinde 
bulunması hastalık sona erene kadar doğru olmayabilir. Zira hastalığı gönderen Allah’tır ve 
vazifesini tamamlayınca Allah’ın izni ile gider. O hastalığı veren şifayı da verir.  

Ey kardeş! Bunu böyle bil! Hastalığı Allah’tan sana gelen bir ganimet bil ve ondan 
istifade etmeye çalış. Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Hastalar Risalesi”ni 
oku ve orada şunu gör. “Hastalık bazılara bir ihsan-ı ilâhidir, bir hediye-i Rahmaniyedir” 
(Hastalar Risalesi, Beşinci Deva, s. 33.)  

 
61. Mescide Yakın Evlerde Oturmayı Severlerdi 
Vakitlerin çoğunu mescitlerde geçirmek ve namazlarını cemaatle kılmak için cami 

yakınında oturmak isterlerdi. Peygamberimiz (asm) “Mescitler Allah’ın takvalı kullarının 
evidir” buyurmuştur. Yine “Mescitler ahiretin çarşılarıdır” buyurmuşlardır. 

Yüce Allah bir hadis-i kutside “Kullarıma azap etmek dilediğim zaman mescitleri ihya 
edenlere, Kur’an okuyanlara ve dinini öğrenmeye çalışan Müslüman çocuklara nazar ederim 
de gazabım sukut eder” buyurmuştur.  

Mescitlerde oturmak ibadettir ve mescitlerde dünya kelamı konuşmak da amellerin 
sevabını iptal eder. Bu sebeple selef-i salihin mescitlere devam eder ve beş vakit namazı 
mescitlerde eda ederek camiye gelen Müslümanların dertleri ile ilgilenir ve onlarla sohbetler 
ederlerdi. Böylece selef-i salihin zamanında mescitler ilim yuvaları idiler. 

Ey kardeş! Kendine bak. Selef-i salihinin bu ahlakını ne kadar ihya edebiliyoruz ve 
mescitleri nasıl imar ve ihya ediyoruz, düşün. Mescidin süsü ve ziyneti ibadet ve ilimle 
meşgul olan cemaatidir. Yoksa yüce Allah’ın evlere ihtiyacı yoktur. Yeryüzünü mescit olarak 
yaratan Odur.   

 
62. Ticaret Hukukunu Bilmeden Alışveriş Yapmazlardı 
Kişiyi Allah’tan alıkoyan her şey kişi için dünya ve ahirette vebaldir. Tüccarlarla 

oturmaktan sakınmalıdır; zira onlar sizi vazifenizden alı korlar. Mâlik b. Dinar (ra) “Pazar 
malı çoğaltır; dini bozar” demiştir.  

Peygamberimiz (asm) pazara çıkınca şöyle dua ederdi: “Allahım! Bana çarşının hayrını 
nasip et, şerrinden koru. Küfürden ve günahtan sana sığınırım.”  

 
63. Kusurlu Olanlara Yumuşak Davranırlardı 
Peygamberimizin (asm) eşsiz ahlakından birisi de kendisine karşı işlenen suçlara 

öfkesini yenmesi ve kusur sahibine müsamahalı davranmasıdır. Ancak dine ve hukuk-u 
ilâhiye karşı asla müsamaha göstermezlerdi. 

Emire’l-Mü’minîn Hz. Ali (ra) “Kendisine karşı işlenen kusurlara yumuşak 
davranmanın ilk mükafatı bütün insanların ona yardımcı olmasıdır” derdi. Kusurunu 
söyleyene karşı cevabı “Allahım! Eğer doğru ise beni bağışla, şayet yanlış ise onu bağışla” 
demekten ibaretti. 



Şeytan Hz. Yahyâ’ya (as) “Ben insanları öfkeleri ile esir ederim. Bununla cennetin 
yolundan saptırırım” demiştir. Mâlik b. Dinar’a (ks) birisi “Sen bir mürâisin” dedi. O da ona 
cevaben “Evet, beni iyi tanıdınız!” diye cevap verdi. 

 
64. Kendilerinden Dua İsteyenlere Acele Davranmazlardı 
Onlar işlerini kitap ve sünnet arz ediyor, şayet işlerinde bir muhalefet görürse, önce 

kusurları için tevbe ve istiğfar ederler, sonra dua isteyenler için hayır duada bulunurlardı.  
Süfyan-ı Servî der ki: “Hakikatte dua günahları terk etmektir. Kim günahları terk ederse 

istemeden de Allah ona dilediğini lütfeder.” Kalpler Allah’tan çevrili olduğu halde onu dua 
etmek Allah’a karşı saygısızlıktır.  

Yüce Allah İsa’ya (as) şöyle vahy etmiştir: “Yâ İsa! İsrail oğullarına söyle ki benim 
mescitlerime ancak temiz kalple, saygıdan titreyen bir nefisle ve itaatkâr uzuvlarla girsinler. 
Günaha bulanmış bir şekilde benim evime gireni rahmetimden uzak tutarım. 

Yâ İsâ! Onlara bildir ki; ben üzerinde kul hakkı olan veya karnında haram lokma 
bulunan bir kimsenin bana dua etmesini sevmem.” 

Birisi Ömer b. Abdulaziz’e (ra) gelerek ömrünün uzaması için dua ister. Ömer b. 
Abdulaziz (ra) ona der ki: “Herkesin ömrü ve eceli muayyendir. Bunun yerine benim için iyi 
hal iste!” 

 
65. Allah’a Yakınlıkları Arttıkça Korkuları Artardı 
Onlar kusurlarından dolayı çok üzülürler ve Allah’ın azabından çok korkarlardı. 

Süfyan-ı Servi (ra) der ki: “Müslüman halka Allah korkusu olarak Allah Teâlânın yasakladığı 
şeyleri terk etmeleri yeterlidir. Keşke ben onlardan olabilseydim.” 

Süleyman ed-Dârânî (ks) “Kulun ümidi korkusuna galip geldiği zaman kalp fesada 
uğrar. Nitekim bizim gibi ahmaklar böyledir” demiştir. Gerçekten Allah’tan korkan kimse 
günahları terk eder.  

Şüphesiz Allah-ü Teâlâ hüzünlü kalbi sever. Hasen-i Basri (ra) “Allah’ın evliyası olan 
arife hüzün yoktur” (Yunus, 10:62.) ayeti “Arif olan dünya işlerinin fevt olmasından hüzün 
duymaz” demektir. İçinde oturulmayan evin harap olması gibi, kalbinde hüzün olmayan insan 
da harap olur. Mümine yakışan ancak mahzun olmaktır” der.  

Rebî b. Heysem (ks) “Dünyada müminden daha mahzun kimse yoktur. Zira mümin 
dünya maişeti yanında bir de ahiretin endişesini kalbinde taşımaktadır” demiştir. 

Ey kardeş! Sana yakışan nefsin şehevî arzularını tatmin için vakit bulamayacak kadar 
hüzünlü olmak ve Allah korkusundan mahzun olmaktır. Sen kabre imanla girdin, mahşerde 
hesabı düzgün verdin, sıratı sağ salim geçtin mi ki gülüp eğleniyorsun… 

 
66. Amel-i Salihten Dolayı Ümitvâr Olmazlar ve Amellerine Güvenmezlerdi 
Peygamberimiz (asm) “Akıllı o kimsedir ki nefsine hâkim olur ve öldükten sonrası için 

hayırlı amellerde bulunur. Aciz ve zavallı olan da nefsin arzularına uyar ve Allah’tan af ve 
ümit kuruntusunda bulunur” buyurmuştur. 

Sa’d b. Cübeyr (ks) “Kulun Allah hakkında aldanması isyana devam ettiği halde 
Allah’tan mağfiret temenni etmesidir” der. Hasan el-Basrî (ra) “Ben Rabbime hüsn-ü zan 
ediyorum; amelim az olmuş çok olmuş önemli değil” diyen sözünde yalancıdır. Zira 
gerçekten Rabbine karşı hüsn-ü zan eden amelini güzel yapar” demiştir.  

Şeytan insanı Allah’a güvendirerek aldatır ve günah işletir. Yüce Allah Kur’ân-ı 
Kerimde “Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda 
göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. 
Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı şeytan da 
Allah’ın rahmetine güvendirerek sizi aldatmasın” (Lokman, 31:33.) “İşte Rabbiniz hakkındaki 



bu yanlış düşünceniz, sizi helâke sürükledi de hüsrâna uğrayanlardan oldunuz!” (Fussilet, 
41:23.) buyurur.  

Gurur, aldanmak demektir. Alim ilmi ile, abid ibadeti ile, zengin de cömertliği ile 
aldanır. Ameli riya ve gurur ile boşa çıkar ve helak olanlardan olur. O ise yaptığının iyi 
olduğunu zanneder. 

Yine buyurdu: “De ki: Size, ameller bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim 
mi? Onlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden 
kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden 
amelleri boşa giden kimselerdir.” (Kehf, 18:103-106.) 

Ey kardeş! Yaptığın hayırlı amellerine de güvenme. Seni kurtaracak olan ihlaslı 
ameldir. İhlası esas tut, aczini, zaafını ve fakrını bil, tevbe ve istiğfar ile Allah’tan affını rica 
et, insanların en günahkarı bir kul olarak Allah’ın huzuruna gitmeyi düşün ve rahmetine iltica 
et.  

 
67. Kazaya Rıza Gösterir, Bela ve Musibetlere Sabrederlerdi 
Bela ve musibetlere sabretmeyen kimse kendisini sabretmeye zorlasın. Peygamberimiz 

(asm) “Kim kendisini sabra zorlarsa Allah onu sabra muvaffak kılar” buyurdular. Sabrın en 
büyüğü Allah’ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir. Fudayl b. Iyaz (ks) “Allah-ü Teâlâ 
mümin kulun üzerinde bir günah kalmayacak kadar onun üzerinden belayı eksik etmez” 
demiştir.  

Kul Allah’tan ameli ile yükselemeyeceği mertebeleri, dereceleri isterse Allah da onu 
mübtelâ eder onlara sabreder de o dereceye yükselir. Ka’bu’l-Ahbâr der ki “Kul uğradığı 
musibetten dolayı Allah’tan başkasına şikâyette bulunsa yüce Allah tevbe edene kadar ona 
ibadetin tadını duyurmaz.” 

Yüce Allah Davud’a (as) “Ya Davud! Sıkıntıya karşı sabret de Allah’ın yardımı sana 
gelsin” diye vahyetti. Muhammed b. Hanefi (ra) der ki: “Şekvâdan sakın. Zira şekvâ, 
düşmanları sevindirir, dostları üzer.” 

Ey kardeş! Sabırlı ol da Allah’ın yardımına layık ol. Sabret de nimetlerine nail ol. 
Abdullah b. Mübarek (ks) “Bir musibete uğrayan kul, musibetin beşinci günü yapacağı 

şeyi birinci günü yapsın. Zira beşinci günü elinden bir şey gelmediği için sabreder” der. 
Hadis-i Şerifte “Allah’ın kazasına razı olmak kulun bahtiyarlığındandır” buyrulur.  

Yine Abdullah b. Mübârek “Allah’ın Levh-i Mahfuza yazdığı ilk şey şudur: Şüphesiz 
Ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Muhammed de Benim kulum ve Resulümdür. Kim 
benim kazama teslim olmaz, belama sabretmezse, nimetlerime şükretmezse Benden başka 
Rab bulsun. Kim de kazama teslim olur, belama sabreder ve nimetlerime şükrederse onu 
‘Sıddık’ olarak yazar sadıklarla beraber hasrederim” demiştir. 

Ebu Hureyre (ra) “Yüce Allah’a tam bir teslimiyet göstermek imanın en üstün 
derecesidir” der. Vehb b. Münebbih (ra) da “Kim başkasının elindekine göz dikerse şüphesiz 
Allah’ın kendisi hakkında takdir ettiğini kabul etmemiş ve öfkelenmiş olur” demiştir. 

Allah Teâlâ Hz. Davud’a (as) buyurdu: “Ya Davud! Şeyet sen benim murad ettiğime 
razı olursan muradına ermen için ben kefil olurum. Şayet irademe teslim olmazsan senin 
iradende ben sana uyarım; fakat sonunda yine benim istediğim olur.”  

Ömer b. Abdulaziz’e (ra) “Ne istersiniz?” diye sordukları zaman: “Muradım Allah’ın 
murad ettiği şeydir” diye cevap verirdi. Allah’ın kazasına razı olmayan adamın ahmaklığına 
ilaç bulunmaz. “El-hayru fî ma’htâhullâh” yani, “Hayır Allah’ın irade ve ihtiyar ettiği şeydir” 
denilmiştir. 

Allah’tan korkmak, kaza ve kaderine razı olmak, Allah’ın kullarına acımak 
peygamberlerin ahlâkındandır. Abdullah b. Selâmi (ks) diyor ki: “Peygamberlerden birisi 
hoşlanmadığı şeylerden birisi ile karşılaştı da halini Allah’a şikayet etti. Yüce Allah ona şöyle 
vahyetti: ‘Ben ehl-i zem olmadığım halde daha beni ne kadar şikâyet edeceksin? Sana yakışan 



bu değildir. Üzerine ait güzel kazama ne diye kızıyorsun? Senin için dünyayı bozmamı mı 
istiyorsun? Senin yüzünden Levh-i Mahfuzu değiştirmemi, benim istediğimi değil de sen 
kendi istediğinin olmasını mı istiyorsun? Benim sevdiğim olmasın, senin dilediğin olsum mu 
istiyorsun?”  

Süfyan-ı Servî (ra) der ki: “İnsanların rızası ulaşılamayan bir hedeftir.” Ebu Abdullah’l-
Bâcî (ks) “Dünya kulları efendilerinin kendilerinden razı olmasını isterler. Allah’ın kulları ise 
kendilerinin Allah’tan razı olmalarını isterler.” 

 
68. Şükrün Zerresini Bile Edâ Etmediklerine Kani İdiler 
Kulların Allah’a olan bütün şükürleri yine Allah’ın kullarına olan nimetleri 

cümlesindendir. Allah’ın kullarına nimetleri sonsuzdur. Hiçbir kul Allah’ın nimetlerine 
hakkıyla şükredemez. Kul ancak Allah’ın nimetlerinin çokluğundan bu nimetlere 
şükretmekten aciz olduğunu itiraf etmekle şükrü yapabilir. 

Sehl b. Tüsteri (ra) der ki “Kulun Allah’a olan şükrünü eda edebilmesi onun Allah’ın 
nimetleri ile Allah’a isyan etmemesi ve isyanda istimal etmemesidir.” “Sonra onlar o gün 
kendilerine verilen nimetlerden hesaba çekileceklerdir” (Tekasür, 102:8.) ayetinin anlamı 
“Kul elbette içilen soğuk sudan, oturduğu evin gölgesinden, karnının tokluğundan, 
yaratılışının düzgün olmasından ve uyku lezzetinden hesaba çekilecek” demektir. 

Şa’bî (ra) “İnsanlar kendilerine isabet eden belaları onun fevkındaki ile mukayese 
edebilselerdi, şüphesiz belaların bazılarını afiyet kabul ederlerdi” demiştir. Tevratta yazılıdır 
ki: “Afiyet gizli devlettir.” Abdullah b. Abbas (ra) “Bir zevcesi, bir evi, bir biniti bir de 
hizmetçisi olan adam padişahlardan sayılır” demiştir. 

En büyük ve en açık nimet İman ve İslamiyet’tir. Gizli nimet ise yüce Allah’ın senin 
ayıp ve günahlarını gizleyerek halka bildirmemesi ve af dileyince affetmesidir.” “İnsan 
nankördür” (Adiyat, 100:6.) ayetinin manası, “İnsan musibetleri sayar da nimetleri unutur” 
demektir. 

Hasan-ı Basrî (ra) “İnsanlar nimetin Allah’tan olduğunu itiraf ederler, sonra da onu 
insanlara nispet ederler, Allah’tan gaflet ederler ve ‘Falan olmasaydı bu nimet bize gelmezdi’ 
derler” demektedir.  

Her azanın şükrü veriliş gayesine göre onu çalıştırmak ve haramlardan korumaktır. O 
azalar ile Allah’ ibadet ettirmek ve isyan ettirmemekle onun şükrünü ifa etmiş olurlar; ama bu 
gerçekten çok zordur. 

 
69. Müttakilik İddia Etmeden Takvaya Çok Dikkat Ederlerdi 
Takva iddiayı değil, ihtiyatı gerektirir. Ne var ki pek çokları nefislerini güzelce hesaba 

çekmeden kendilerini takva sahibi olduklarını iddia ederler. Niceleri yeme, içme, söz ve iş 
hususlarında hesaba çekmeden sabah akçam Allah’ı zikretmekle kanaat ederler. Haramlara 
karşı saldırgan birer timsah gibidirler, sarığı ve cübbesiyle bir şeyh suretindedir, sözleri 
peygamber sözü fiilleri ve amelleri zalimlerin ve fasıkların işleridir. 

Ömer b. Abdulaziz (ra) “Hiç kimse dünyada ve ahirette kendilerini utandıracak 
şeylerden uzak bulunmadıkça ‘takva’ makamına ulaşamaz” der. Vehb b. Münebbih (ra) İman 
çıplaktır, örtüsü örtüsü takvadır” der. Hz. Ali (ra) da “Takva ile beraber olan az amel az 
değildir; zira makbul olan odur. Yüce Allah “Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul 
eder.” (Maide, 5:27.) 

Ömer b. Abdulaziz (ra) der ki: “Takva, gündüz sâim, gece kâim olup ikisi arasını 
karıştırmak değildir. Takva ancak Allah’ın haram kıldığı şeylerden uzak durmak ve farzları 
bi-hakkın edâ etmektir. Kim bunlardan fazlasını yaparsa bu da hayır üstüne hayırdır.” Zaten 
haramdan kaçmadan ve farzları yapmadan nafileler ile meşgul olmak makbul değildir.  

Takva sahibi şeriatı çok iyi bilmelidir. Dini ve şeriatı bilmeyen takva dairesinden çıkar, 
ifrat veya tefrite saparak bilmeden günahlara girer; ama kendisini iyi şeyler yaptığını 



zanneder. Takvâ ise Allah’tan korkmak ve haramlarından kaçmaktır. Hz. Ömer (ra) Allah’tan 
çok korkardı. Kendisine “Allah’tan kork! Ya Ömer!” dedikleri zaman Allah’ın heybetinden 
titrer ve “Ömer de kim oluyor ki Allah’tan korkmasın!” derdi.  

Ebu Hureyre (ra) “Takva, dikenli yolda çıplak ayakla gezen birinin dikkat etmesi gibi 
harama düşmekten korkması ve dikkat etmesidir” demiştir. Cüneyd-i Bağdadi’ye (ks) 
“Tarikat nedir?” denilince “Helal lokma yemek, haramlardan uzaklaşmaktır” demiştir. 

 
70. Müslüman Kardeşlerinin Kusurlarını Örter Kendi Nefis Muhasebelerini İyi 

Yaparlardı 
Nefis muhasebesi “Ölmeden önce ölmek” “Ömrünü yalnız bugün bilmek” ve “Veda 

namazı kılıyor gibi namaz kılmaktır.” Peygamberimiz (asm) “dünyada garip bir yolcu gibi ol! 
Kendini kabir ehlinden say!” buyurmuşlardır. “Bana dünya ne lazım. Ben uzun bir yolculuğa 
çıkan birinin dinlenmek için bir ağacın gölgesinde bir saat dinlenmesi gibi bu dünya hayatına 
bakıyorum” buyururlardı. 

Selef-i Salihin daima nefis muhasebesi yaparlardı. Allah’ın haram kıldıklarından bir şey 
irtikap edip etmediklerini inceler, dil, mide, göz, nefis, şehvet hakkında çok titiz davranırlardı. 
Ebu Hureyre (ra) “Kıyamette Allah’a yakın olanlar takva, verâ ve zühd sahipleridir” demiştir. 
Peygamberimiz (asm) “Allah’ın haramlarından kaç ki, insanların en takvalısı olasın, Allah’tan 
kork ki insanların en akıllısı olasın!” buyurmuşlardır.  

Fudayl b. Iyaz (ks) “Huşusuz namazda, cömertlik olmayan malda hayır olmadığı gibi, 
günahtan sakınmayanın ilminde ve fıkhında de fayda ve hayır yoktur” demiştir. İbnü’s-
Semmâk (ks) “Amelsiz ilim peşinde koşan Şeytan’dır. Kendisini riyaset sevdasına kaptıran da 
Firavun’dur” der.  

Emire’l-Mü’minin Hz. Ömer (ra) “Biz bir harama düşmemek için on helâli tert ederdik” 
der. Selef-i Sâlihîn buna uyardı. “Fayda getiren her karz bir ribâ sayılır” derlerdi. 
Alacaklılarının evinin önündeki ağacın gölgesinde oturmazlardı. İmam-ı Azam (ra) böyleydi. 
Hz. Ömer (ra) şahsî işi için devletin mumunu söndürürdü. Fudayl b. Iyad (ks) “Şüpheli bir 
dirhem hac yoluna çıkmayın. Şüpheli bir dirhemi sahibine iâde etmek, bu malla yapılan beş 
yüz hacdan daha değerlidir” derdi. 

 
71. Teveddüd, Sekinet, Vakar Sahibi İdiler, Az Konuşurlardı 
Hz. Ali (ra) şöyle derdi: “Kulun boy vermesi yirmi ikisinde biter, yirmi sekizinde aklı 

kemâle erer. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar tecrübeler vardır.” Aklı az olanın halkı 
irşad etmeye ehliyeti yoktur. Böylelerin ifsadı ıslahından daha fazladır. Yine Hz. Ali’nin (ra) 
dediği gibi, “Aklın kemalini kişinin az, öz ve akıllıca konuşması gösterir.”  

Peygamberimizi (asm) “Kulun şerefi dini, mürüvveti de aklı ve güzel ahlakıdır” 
buyurdular. Katade (ra) der ki: “Hz. Hasan (ra) diyordu ‘Üç türlü adam vardır: Tam adam, 
yarım adam, sıfır adam. Tam adam akıllıdır, iyi görüşleri vardır, istişare ederek iş yapar. 
Yarım adam akıllıdır, aklı ile iş yapar. Sıfır adam ise aklı da yoktur, istişare ile de hareket 
etmez’ demiştir. 

Süfyan b. Uyeyne (ra) “hayvanların en beceriklisi en hareketlisidir. Kadınların en 
akıllısı kocasız durmayandır. Erkeklerin en akıllısı da meşveretsiz iş yapmayandır” der. 
Abdullah b. Abbas (ra) “Düşünerek konuşan insan çok akıllı bir insandır” derdi. Mutarraf b. 
Abdillah (ra) ise “Akıllı insanın aklı yaşadığı zamana ve mekâna göredir ve o seviyededir” 
demiştir.  

Muhammed b. Zeyyad (ra) “Arkadaşına karşı ihtiyatlı davranmayan kimsenin aklı 
kemâle ermiş sayılmaz” der. Yine “Bir şeyi yaptıktan sonra çâre arayan kimse akıllı sayılmaz. 
Akıllı o kimsedir ki, çareyi hataya düşmeden arar ve hatadan kendisini korur” demiştir.  

Peygamberimiz (asm) “Bana hikmet ve mânâ dolu cevamiu’l-kelim verildi” buyurdular. 
Bu sebeple hadisler ilim ve hikmet kaynağıdır. Yahaya b. Muaz (ra) “Hikmet dört şeyden 



fışkırır: Günaha karşı nedamet, ölüme hazırlık, midenin boş olması, dünyaya önem vermeyen 
zahitlerle konuşmak.” Yahya b. Muaz (ks) “Gökten daima hikmet yağar da şu dört gönüle 
girmez: Dünyaya meyleden, yarınını düşünüp tasalanan, kardeşlerine haset eden, insanlara 
karşı üstünlük dava edenler. Bunların kalbine hikmet girmez” demiştir.  

Hatemü’l-Enbiya Aleyhisselam şöyle buyurdu: “Hikmet müminin kaybolmuş malıdır, 
nerede bulursa almalıdır.  İlim ve hikmet Çin’de de olsa alınız.” Yine, “Hikmet on şubedir, 
dokuzu susmaktır” buyurmuşlardır. Hatem-i Asam (ks) der ki: “Kimin söylediğine bakma, ne 
söylemiş ona bak. Kim söyletmiş ona bak!”  

İmam-ı Azam (ra) “Layık olduğu hürmet ve şerefin azına razı olan kulu Allah gayesinin 
fevkında yükseltir. İlim ve hikmet sahibi fakir, hükümdarın meclisinde baş köşede oturur” 
demiştir. İmam-ı Şafi (ra) da “En huzursuz insan gönlünde haset ve tutandır” demiştir.  

Eksem b. Seyfi (ks) der ki: “İnsanlardan ilgiyi kesmek düşmanlığa yol açar. Onlara 
fazla açıklamak da kötü arkadaşları celbeder. Sen ikisinin ortasında olmaya bak” demiştir. 

Fudayl b. Iyaz’a (ks) sorarlar: 
S- Kişiye gereksiz olan nedir? 
C- Dini ve dünyevi faydası olmayan şeydir. 
 
S- Kişi ne zaman ilim, hilim ve hikmeti kaybeder? 
C- Bunlardan birisi ile dünyalık talebinde bulunduğu zaman… 
 
S- İnsanın en iyi dostu kimdir? 
C- Onun kusurlarını örtendir. Zira Allah da böyle yapar. 
 
S- Allah’tan hayır isteyen ne yapmalıdır? 
C- Gece uykusunu terk etmelidir. 
 
S- Rezil olan kimdir? 
C- Alçak adamdan fazilet umandır. 
 
S- Zalimin en zalimi kimdir? 
C- Kendisine iyilik etmeyenden tevazu bekleyen, faydası dokunmayacak kimsenin 

sevgisine değer veren, kendisini tanımayanın övgüsüne aldanan ve kabul edendir. 
 
S- Senin aleyhinde söz taşıyan kimdir? 
C- Lehindeki sözleri taşıyan ve başkasının sözünü de sana getirendir. Sende olmayanla 

seni öven, yine sende olmayanla seni kötüler. 
 
S- Dünyada yorgun kimdir? 
C- Rahat peşinde koşan, zira bunu dünyada elde edemez. 
 
S- Dost ne zaman bilinir? 
C- Bir makama çıkınca, zengin olunca ve sen bir sıkıntıya maruz kalınca… 
 
S- İyiliğe layık olan kimdir? 
C- Kötülüğe karşı olandır. 
 
S- İnsanı yükselten ve alçaltan şey nedir? 
C- Tevazu insanı yükseltir; kibir ve gurur da insanı alçaltır. 
 
S- Rabbin rızası nasıl kazanılır? 



C- Haramdan azami derece kaçmakla Allah rızası kazanılır. 
 
Fudayl b. Iyaz (ra) “Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur. Kim facire yardım 

ederse onu günaha teşvik etmiş olur. Alçak adamdan medet uman da kendisine ihanet etmiş 
olur. Kim ilmiyle amil olmayandan ilim isterse cehaletini artırmış olur. Kim aptala ilim 
öğretmeye kalkarsa ömrünü boşa geçirmiş olur. Kim nanköre iyilik ederse nimeti yitirmiş 
olur” demiştir.  

Yahya b. Muaz (ra) “İlim ancak edeple alınır ve anlaşılır. Tamahkarlığın terki ile 
kardeşlik sabit olur. İyilerin sohbeti iyi niyetledir. Halim olan da akranını geçer. Kişinin 
yakını düşman olursa uzak sayılır. Yabancı dost olursa yakın sayılır” der. 

Bişr-i Hafî (ks) de: “Nafileler farzı ihlal ederse terki evladır. İyiyi kabul etmeyen, 
kötüyü de kabul etmez. İhtilafla beraber itilaf olmaz” demiştir. 

 
72. Selef-i Salihin Mümine Haset Etmez; Herkese Nasihat Ederlerdi 
Nasihatleri şer’î usule göre verirlerdi. Şeyhim Aliyyu’l-Havvas (ra) derdi ki: “Kim 

amelini ihlasla yaparsa Allah-ü Teâlâ da müminlerin kalbini onu sevmekte ihlâslı yapar. Fakat 
işinde samimi olmayan kimsenin halinden Allah Teâla asfiyasını haberdar eder de içlerinden 
hiçbiri onu samimiyetle sevmez olurlar.”  

Peygamberimiz (asm) “Ateş kuru otları nasıl yerse, haset de salih amelleri öylece yer 
bitirir” buyurdular. Hasenât tükenince şüphesiz onun şerefi de gider. Şeref, izzet, fazilet ve 
tazim ancak insanları iyi amel ve güzel ahlakta geride bırakan kimse içindir.  

Ahmet b. Kays der ki: “Hasetçide rahat, kötü ahlak sahibinde şeref yoktur.” Hz. Ömer 
(ra) “Her nimet sahibine haset edilir. Hasidin hasedinden salim hiçbir nimet sahibi yoktur” 
demiştir. Bu sebeple asıl zühd hasedi kalbinden atabilmektir.  

Süfyan-ı Servî (ra) “Hasetçi anlayışsız olur. Kim aklının iyi çalışmasını istiyorsa 
kimseye haset etmesin” demiştir. Nimet sahibi de Allah’a şükrederek hasetçiyi mazur 
görmelidir. Şayet hasetçinin şerrinden kurtulmak istiyorsan işlerini ona kapalı tutmalısın. 

Malik b. Dinar (ks) “Ben kurrânın insanlara karşı şahitlik yapmalarına müsaade ederim; 
ama birbirleri aleyhinde şahitlik yapmalarını caiz saymam. Çünkü onlarda haset vardır” 
demiştir. Ömer b. Abdulaziz (ra) birisine “Efendiniz kimdir?” diye sormuş, o da “Benim ya 
Emirel’l-Mü’minîn!” demiş. Ömer ona “Yalan söyledin, eğer kabilenin ulusu olsaydın böyle 
söylemezdin” dedi. 

Hukema “Afiyet on kısımdır; dokuzu susmakta biri de insanlardan kaçmaktadır” 
demişlerdir. İbrahim en-Nehâiî (ks) “Düşünen kimse her meclisin en şereflisi ve en saygılısı 
olan şahsın en çok sükût eden kimse olduğunu görür. Çünkü sükût alim için bir ziynet, cahil 
için de bir perdedir.”  

Ma’ruf-u Kerhî (ks) der ki: “Kulun lüzumsuz sözlere dalması, Allah’ın yardımını ondan 
kesmiş olmasındandır.” Bazen olur ki kişi sıcak günde oruç tutmaya dayanır; ama boş sözü 
terk etmeye tahammül edemez. 

 
73. Toplantılarda Gıybet Kapısını Kapatırlardı 
Onlar okudukları hadislerden ve selefin kıymetli sözlerinden veya dualardan 

kazandıkları sevapların kıymet günü bir tek gıybetin kirini gideremeyeceğini düşünürlerdi. 
Ey Şehy! Üzerine vacip olan odur ki arkadaşlarını gıybet ve koğuculuktan men edesin. 

Sakın onları sükût ederek müsamaha ile karşılamayasın. Aksi taktirde bu günaha sen de ortak 
olursun ve hepiniz fasıklıkla vasıflanırsınız. 

Gıybet kulun klabindeki hayır ve hidayet sıfatlarını giderir. Süfyan-ı Servî (ra) der ki: 
“Kardeşinin seni senin gıyabında nasıl anmasını istiyorsan, sen de onu öylece an!” Mansur b. 
Mutemil (ks) da der ki: “Sultana zulmünden dolayı hakaret etmeyiniz. Çünkü sultan size 
günahlarınızdan dolayı zulmeder.” 



Muhammed b. Sirin (ks) der ki: “İnsanların falan filandan daha alim demeleri gıybettir. 
Zira ikincisi bunu işitirse müteessir olur, mükedder olur. Zira gıybet din kardeşinin gıyabında 
hoşuna gitmeyecek sözü söylemektir.” 

Zan ile hüküm vermeyiniz. Zira zan sözün en yalan alanıdır. Siz gıybet etmeyiniz, ki 
sizi de gıybet etmesinler. Sizi gıybet edenlere de değer vermeyiniz, günahlarınızı alıyorlar, 
sevaplarını da size veriyorlar.  

 
74. Abdestte ve Namazdaki Kıraatlerinde ve İbadetlerinde Vesvese Etmezlerdi 
Vesvesenin meydana gelmesi kalbin karanlık olmasındandır. Kalbin karanlık oluşu ise 

amellerin karanlık olmasındandır. Amellerin karanlık oluşu ise, haram yemekten ve şüpheli 
şeylerden sakınmamaktandır. Her kim helal yer ve haramdan iyice sakınırsa şeytan ona yol 
bulamaz. Haram yiyenlerin sofrasından yemek içmek de böyledir. 

Hz. Ömer b. Hattap (ra) “Bana ayıplarımı söyleyen kimse Allah’ın rahmetine kavuşsun” 
derdi. Rivayetlerde “Din kardeşini günahlardan dolayı ayıplayan kendisi de o günahı 
işlemeden ölmez” buyrulmuştur. 

Kardeş! Eğer Allah Teâlâ seni, birinin ayıbına keşif yoluyla muttali kılacak olursa 
Allah’a tevbe ve istiğfar et! Çünkü bu şeytani bir keşiftir. Bunu böyle bil ve bundan hakkıyla 
sakın… 

 
** 
“İnsanlara güzel ahlakla davran” hadisinin anlamı nedir? Bunun anlamı cömertlik, 

affedicilik, onlardan gelen ezalara sabır ve tahammüldür. Hz. Ali (ra) “Allah’a isyan dışında 
kalan şeylerde insanlara muhalefet etmemektir” demiştir. 

 
** 
Hasen-i Basriye “Mürüvvet nedir?” diye soruldu. O da cevaben “Kişinin Allah ve 

kulları yanında kınanmasına sebep olacak şeylerden sakınmasıdır” buyurdular. Bu sebeple bir 
tacirin samimi dostuna kar ederek mal satması mürüvvete aykırıdır.  

Emâî’ye soruldu: “Mürüvvet nedir?” Dedi: “Sofranın açık olması, dilin tatlı olması, 
amlın mebzul olması, iffet ve namus sahibi olmak ve ezadan sakınmaktır.” 

Abdullah b. Mesud’a (ra) soruldu: “Akıllı kimdir?” “Malını Allah yolunda harcayandır” 
dedi. 

 
** 
Selef-i Salihin din kardeşlerinin borçlarını ödemeyi severlerdi. Birinin bu hususta talebi 

olsa kendilerini kınarlar ve “Yazık bize! Biz bu durumu sormayı ihmal ettik” derlerdi. 
Peygamberimizin (asm) “İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisini böyle 
anlarlardı. 

 
75. Kardeşlerine İyilik Yapmayı, Genişlik ve Rahatlık Vermeyi ve Birbirlerini 

Sevindirmeyi Çok Severlerdi. 
Bu hususta din kardeşlerini kendilerine tercih ederlerdi. İsa (as) demiş ki: “Ateşin ve 

toprağın yemediği şeyi çoğaltın.” “Bu nedir?” denince “İyilik yapmaktır” demiştir. Hz. Ali 
(ra) “İyilik bilmez birisi de olsa sen iyilik yap. Zira, o iyilik, mukabilinde teşekkür edilen 
iyilikten mizanda daha ağır gelir” der. 

Karşılık beklenerek yapılan iyilik ödünçtür. Onlar kardeşlerinin iyiliği hak etmesini 
beklemezler “Kardeşlerimiz bunu hak etmedilerse de biz buna layıkız” derlerdi. Zira 
Peygamberimiz (asm) “Layık olana da olmayana da iyilik yapınız. Layık olana iyilik yapmak 
güzeldir. İyiliği layık olmayana yaparsanız siz iyi bir adam olmuş olursunuz” buyurdular.  



Abdullah b. Abbas (ra) “Maruf üç şeyle tamam olur: İyiliği acele yapmak, verilen şeyi 
gözde büyütmemek ve yaptığın iyiliği insanlardan gizlemek” derdi. Peygamberimiz (asm) 
“İhtiyaçlarınızı iş görmek istemeyenlerden talep etmeyiniz” buyurmuşlardır. Bunun için bize 
gereken kardeşinizi güler yüzle karşılayın, ona önce siz selam verin ve kusurlarına bakmayın. 

Kardeş! İsteyene sadaka olarak değersiz olan şeylerden vermeyin. Sözleriniz ve 
işlerinizin Allah’a arz edileceğini unutma! Değersiz şeyleri huzuruna gönderme! Amel 
defterinizde değersiz şeylerin bulunmasını ister misiniz? 

 
76. Birini Kardeş Edinirken Acele Davranmazlardı 
Sonucun bozuk olması başlangıcın bozuk olmasındandır. Peygamberimiz (asm) “Ahir 

zamanda birbiriyle açıktan dost gizlide düşman olan kimseler bulunacaktır. Onlar bir heves ve 
korku ile birbirleriyle kardeşlik kuracaklardır” buyurmuştur.  

Sahabeler kardeş edindiklerini üç gün görmezlerse ararlardı. Yoksa kendilerini 
kınarlardı. Ebu Süfyan b. Servi (rh) “Bir kimsenin din kardeşinin isteğini nasıl karşılayacağını 
hesaba katmadan kendisine ‘Seni Allah için seviyorum’ demesi doğru değildir” der.  

İbn-i Abbas (ra) “Kardeşinin ayağına diken batsa acısını hissetmeyen onun kardeşi 
değildir” demiştir. İbrahim Edhem (ks) her şeyini kardeşi ile paylaşırdı. Gelmemişse hissesini 
bekletirdi.  

Kardeşinin ihtiyacını karşılayan ve kendisini ondan üstün görmeyenin kardeşliği 
devamlı olur. İmam-ı Şafii (ra) “Kendisini idare etmeye çalışıp da bazen özür dilemek 
zorunda kalan kimse ile kardeşlik var sayılmaz” demiştir.  

Meryem b. Mihran (ks) der ki: “Herkesi bir tutan arkadaşsız kalır. Hastalığında halini 
sormayan, muhtaç olduğunda işini görmeyen, kendisini ziyaret edemediğin zaman seni ziyaret 
etmeyen senin ancak yol arkadaşındır.” 

 
77. Misafire İkram Ederler; Hizmeti de Bizzat Yaparlardı 
Peygamberimiz (asm) misafire bizzat hizmet ederlerdi. Evine geleni ayakta karşılar, 

oturduğu minderin ona verir, giderken de kapıya kadar uğurlardı. Sahabeleri de öyle idi. 
Necaşi’nin elçileri geldiği zaman bizzat onlara hizmet etmiştir. “Onlar benim ashabıma 
ikramda bulunmuşlardır; ben de buna mukabil hizmette bizzat bulunmam lazım” demişlerdir. 

Selef-i salihin misafirin gelişini bayram kabul ederlerdi.  
Hz. Ali (ra) “Arkadaşlarımdan bir gruba ziyafet vermem, benim için köle azat etmekten 

daha sevimlidir” buyurmuşlardır. Enes b. Mâlik (ra) “Evin zekâtı içinde misafir odasının 
bulunmasıdır” demiştir. Misafirin sizin yemeğinizde bulunmayı kabul etmesinin fazileti sizin 
ziyafetinizden daha büyük daha şereflidir. 

İbrahim Halilullah’ın (as) lakabı “Ebu’d-Dayfân” yani, misafir babası idi. Hz. Aişe (ra) 
“Misafire ikram için yemeğin çokça hazırlanması israf sayılmaz” demiştir. Misafir ev 
sahibine tabidir. Ev sahibi ne yaparsa kabul etmelidir; itiraz ederse tokadı hak etmiş olur. Ev 
sahibine karışmak fuzuliliktir. Misafirin ev sahibine uyması vaciptir.  

Zahid bir kimse biri kendisine ziyafet vereceği zaman Peygamberimizin (asm) ve Hz. 
İbrahim’in cömertliğinden bahsetmelidir. Sözde zahid ise bunun tersini yapar. Peygamberimiz 
(asm) “Allah’ın veli kuluna verilen huy ve karakter, cömertlik ve güzel ahlaktır” 
buyurmuşlardır. 

 
78. Emir, Kadı, Belediye Başkanı Gibi Devlet Adamlarının, Şüpheli Aşlışveriş 

Yapan Tüccarın Şüpheli Taamların Yemezlerdi 
Onların davetlerini kabul etmezler ve insanların helalinden kazandıkları servetlerine göz 

dikmezlerdi. Taamda şüphe bulunmasının alameti, yemeklerin çokluğudur. Helale uyan bu 
kadar çok yemek bulundurmaz. Abdullah b. Ömer (ra) “Takvalı temiz kişilerin taamını 
yiyiniz ve takvalı temiz kişilere yemek yediriniz” demiştir.  



Fakirlerin davet edilmeyip sadece zenginlerin davet edildiği yemekler de yemeklerin en 
şerlisidir. Eyyub es-Sahtiyânî (ks) der ki: “Kul şu iki hasleti kendisinde bulundurmazsa 
kemale ermez. İnsanların elindekine göz dikmeden kurtulması ve insanların ezalarına karşı 
tahammül etmesi.” Malik b. Dinar (ra) “Biz zalimlerle bir arada oturmayız” derdi. 

Hatemü’l-Âsâm (ks) “Şu zamanda insanların bir şahsı kötülemesi iyidir. Zira onlar onu 
kendi arzularına uyduramadıkları için kötülemektedirler” demiştir.  

Ey kardeş ve ey şeyhler! İffetli ve nezih davranmadığın zaman selef ehli olamazsın. 
“Eğer bu helal olmasaydı şeyhim bunu yemezdi” diyerek sana uyacakları helak etmemelisin. 

Abdullah b. Mesud (ra) “Riya ve süm’a ehlinin yemeğini yemekten, davetini kabul 
etmekten nehyolunduk” derdi.  

 
79. İhtiyaçtan Fazlasını Çokça Sadaka Verirlerdi 
Gece, gündüz, gizli ve aşikâr çokça sadaka verirlerdi. Hatta Perşembe gününe “Sadaka 

günü” derlerdi. Cuma günü de sadak vermeyi çoğaltırlardı. Fakirler fakirlerin halini bildikleri 
için cimrilikten uzaktırlar.  

Hz. Ömer (ra) “Allahım! Fazla malı içimizdeki hayırlılara ver. Çünkü onlar içimizdeki 
en çok muhtaç olanlara iyilik ederler” diye dua ederdi. Abdulaziz b. Umeyr (ks) “Namaz seni 
yolun yarısına ulaştırır. Oruç da seni hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın 
huzuruna çıkarır” demiştir. 

Mallar bizim iyilik yapmamız için bize verilmiş bir emanettir. Açları doyurmak, 
çıplakları giydirmek, ihtiyaçları gidermek ve şerefle, namusla yaşamak için mal toplanır. Su 
ve çamura harcamak için değil… 

Lokman Hekim (as) oğluna nasihat etti ve dedi ki: “Ey oğul hata işlediğin zaman bir 
ekmek de olsa sadaka ver. Ta ki o hatana kefaret olsun.” Hasen-i Basri (ra) “Sadaka temiz 
kazançtan ve helal maldan olmalıdır. Yoksa faidesizdir” demiştir. Mücahid (ra) 
“Akrabanızdan sadakaya ihtiyacı olan varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez” 
demiştir. Urve b. Zübeyir (ks) de “Sadaka olarak mallarınızın iyisini veriniz. Biliniz ki Allah 
iyidir ve iyiden başkasını kabul etmez” derdi. 

Hz. İsa (as) “Dilenciyi eli boş çeviren kimsenin evine yedi gün melekler gelmez” 
demiştir. Dilenci bizim günahlarımızı yıkamak ve bizi kazalardan korumak için Allah 
tarafından gönderilmektedir. Onları hoş karşılamak lazımdır. 

Dilenciyi hoş karşılayıp azarlamadan göndermek ve onlara güler yüz göstermek 
büyüklerin adetlerindendir. Muaz b. Cebel (ra) “Mescidde dilenene Allah buğzeder. Allah’ın 
evinde başkasından bir şey istemekten hayâ etmelidir” demiştir.  

 
Allahümme innî es’elüke fıkhen fi’d-dîn ve ziyadeten fi’l-ilm ve kifayeten fi’r-rızk ve 

sıhhaten ve âfiyeten fi’l-beden ve tevbeten kable’l-mevt ve mağfireten ba’de’l-mevt ve 
lezzete’n-nazari ilâ vechike’l-kerîm. Bi rahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Âmin!  

 
Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed’in tıbbı’l-kulûbi ve devâihâ ve 

âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-ebsâri ve zıyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim ecmaîn. 
Âmin!  

Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn… 
 
 
  
 


