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Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm
Allah’ım Sana sığınırım;
Kovulmuş olan şeytandan, onun kanın dolaştığı gibi içimde dolaşmasından; aklımı ve kalbimi bozup beni bozguncu
kılmasından, kuruntulara gark etmesinden, saptırmasından,
malıma ve evladıma ortak olmasından, boş vaatlerle beni
aldatmasından, ayartmasından, gaflete düşürmesinden, hayırları unutturup şerleri hatırlatmasından, günahları süslemesinden, helali haram, haramı helal, hakkı batıl, batılı hak
göstermesinden, imanımı şüpheye düşürmesinden, fakirlikle
korkutmasından, ölüm anında gelip beni aldatmasından, zaaflarımı, hüzünlerimi, sevinçlerimi, endişelerimi istismar edip
isyana dönüştürmesinden, ümidimi kırmasından; adaletten
zulme, sadakatten ihanete, saadetten şekavete, cömertlikten
cimriliğe, itidalden ifrata, ihlastan riyaya, hakikatten rüyaya
kaydırmasından ve istikametten caydırmasından…
Ve yine Sana sığınırım;
Bozgunculuktan, münafıklıktan, kötü ahlaktan, yokluktan, yoksulluktan, her türlü illetten, zilletten, zulmetmekten,
zulme uğramaktan; kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin
ve şehvetimin şerrinden; kibirden, acizlikten, tembellikten,
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cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından, kabir azabından, cehennem azabından, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda
vermeyen ilimden, kabul olunmayan duadan, azgınlıktan,
taşkınlıktan, isyan üzere ölmekten, fitne çıkartıp bölmekten,
dağıtmaktan, İslam’dan soğutmaktan…
Ve azabından rahmetine, Senden yine Sana sığınırım.
Bismillahirrahmânirrahîm
Ve Senin adınla başlarım yazıma, yazgıma, kitabıma,
hitabıma.
Çünkü Senin adınladır Hz. Nuh’un gemisinin yüzüp
gitmesi ve demir atması; insanın, yediğine, içtiğine bereket
katması. Senin adınladır Hz. Süleyman’ın Belkıs’a hitabı.
Senin adınla başlar peygamberlerin kitabı. Adınla başlamayan
herkes hak eder itabı.
“Senin adınla olur cümle işim ha bire
Senin adınla konur na’şım kabire”
Evvelim Senden, ahirim Sana;
Bidayetim Senden, nihayetim Sana.
Ve her ne bahşetmişsen katından bana
Her şey Sendendir, Seninledir, Sanadır.
İhtiyarım, iltifatım daim Senden yanadır.
el-Hamdu lillahi Rabbi’l-âlemîn
Ve bütün övgüler de Sanadır. Sana sonsuz hamd ederim.
Çünkü;
Hamd etmeyen her kulun gönlü yıkıktır, yüzü asıktır,
ameli kesiktir. Rükudan doğrulduğunda Sen kulun hamdini
duyarsın. Hamdini kulun mizanına koyarsın. Melekler ve
gök gürültüsü… her şey ama her şey sana hamdeder. Hamd
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Sana övgüdür. Senin övgün yücedir, övdüklerin yücedir. En
çok övdüğün Ahmed-i Mahmûd-i Muhammed’in (sav) “Hamd
Sancağı” altında bizi de övdüklerinle beraber eyle. Bu dünyada Seni övenlerle birlikte “hâmid”, öte dünyada da Senin
övdüklerinle birlikte “mahmûd” olabilmeyi bize nasip et.
Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed
Allah’ım!
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru Peygamber Efendimiz’e salat ve selam eyle. Çünkü O;
Her bir tuğlası bir nebiyy-i muhtereme delalet eden bir
izzet duvarının en son şeref tuğlasıdır; hâtemu’l-enbiyadır.
İnsanların ve cinlerin peygamberi; resul-i sekaleyndir. O,
âlemlere Senin rahmetin, insanlara en büyük nimetindir.
Sen Onun ismini Kendi isminle andın. Bizi de Ona ümmet
olarak Onun adıyla an. Onun göğsünü açan Sensin, belini
büken yükten Onu kurtaran da. Sensin Onun şanını ve
namını yücelten. Bizim de göğsümüze genişlik ver, yüklerimizi hafiflet. Onun şanını yücelttiğin gibi bize de izzet ve
itibarımız iade eyle.
Allah’ım!
Peygamberimize ve ailesine İbrâhim’e (as) ve ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Peygamberimize vesileyi ve
fazileti lütfeyle. Onu Makam-ı Mahmud’a ulaştırır. Bizim
salat ve selamımızı da Ona ulaştır. Ona olan salat ve selamımızı bizim için bir arınma vesilesi eyle. Onun ahlakıyla
ahlaklanmayı, Onu kendimize rehber edinebilmeyi bize
nasip eyle. Bizi Onun ilgisine, sevgisine ve şefaatine nail
eyle. Mahşerde Onun livâul’l-hamdi altında buluşmayı bize
nasip eyle. Bizi firdevs-i a’lâ’da Ona komşu eyle.
Âmîn Yâ Rabbe’l-âlemîn.
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Din ve Sahih Gelenek
Ondan önce hiç kimse Onun kadar beklenmedi. Çünkü
Allah Onu peygamberlerine, onlar da ümmetlerine müjdelediler. O, Ehl-i Kitab’ın Tevrat’ta ve İncil’de adını, şanını
yazılı bulduğu Resul. O, İbrahim’in duası, Musa’nın niyazı,
İsa’nın müjdesi, cemi cümle peygamberlerin gıptası, âlemlere
safa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.
Onun çağında hiç kimse Onun kadar sevilmedi. Müşrikler tarafından şehit edilmek üzereyken “Allah aşkına söyle!
İster miydin şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı da biz
Onun boynunu vursaydık?” diye kendisine sorduğunda “Peygamberimin ayağına bir tek diken batmasın, canım vereyim”
diyen Zeyd b. Desinne şahit. Onu analarından, babalarından
ve sahip oldukları her şeyden aziz bilen, Ona “Anam babam
sana feda olsun” diyen bütün ashab-ı kirâm şahit.
Onların Hz. Peygamber’e karşı duydukları sevgi dünyalar
kadardı. Ahiret azığı olarak sahip olduğu en önemli şeyin
Allah Resulü’nü çok sevmek olduğunu söyleyen bir sahabiye
Onun, “Kişi (ahirette) sevdiğiyle beraberdir.” buyurması
Müslüman olmalarından sonra ashabı en çok sevindiren şey
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olmuştu. (Müslim, Birr, 163) Ashabın dünyevi ve uhrevi mutluluklarının merkezinde Hz. Peygamber vardı. Allah Resulü’nün
rahmet ve sevgi fışkıran nebevi şahsiyeti her daim onların
gözlerinin nuru, gönüllerinin süruru idi. O, ashabı için aşk
ile özdeş emsalsiz bir feyiz ve saadet kaynağıydı. Ashab-ı
kirâm, yalnızca dünyayı değil, ahireti de ancak Onunla anlamlı görüyor, firdevs-i a’lâda Ona komşu olabilmek için her
fırsatta Allah’a niyazda bulunuyordu.
Bu bakış açısı, yalnızca Hz. Peygamber’e çağdaş müminler
için değil, kıyamete kadarki müstakbel ve muhtemel bütün
ümmet için de geçerli ve gereklidir. Çünkü O, ashabıyla
olduğu gibi, kıyamete kadarki bütün ümmetiyle kendisi
arasındaki temel bağı da sevgi ve kardeşlik olarak tanımlamış
ve bir defasında şöyle demişti: “Kardeşlerimi görmeyi çok
isterdim.” Bunu duyan sahabiler, “Biz senin kardeşlerin değil
miyiz ya Resulallah?” dediklerinde O, “Siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim henüz gelmeyenlerdir.” buyurmuştu.
(Müslim, Tahâret, 39)

Hangi çağda ve hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, bir Müslüman’ın imandan sonraki en mühim ödevi, Peygamberinden
kendisine yönelen bu sevgi ve ilgiyi karşılıksız bırakmamasıdır. Resul-i Ekrem’e sevgi ve itaat, Asr-ı Saadet’te olduğu gibi
modern zamanda da her müminin boynunun borcudur. Onu
sevmek, Onun tarafından sevilmek ve cennette Ona komşu
olabilmek, kulluğun cennette vücut bulmuş en büyük bedeli,
salih kulların cennete dair en büyük emelidir. Rabbimizin
ve Peygamberimizin sevgisi imanımızın vecibesidir. “İman
yoksa cennet, sevgi yoksa iman yok.” Böyle buyurdu Son
Nebi. Allah’ı sevmek, peygamberleri, sıddıkları, salihleri,
şehitleri sevmek, hız kesmeden havadaki kuşu, yerdeki taşı,
taşın üstündeki karıncayı, taş üstüne taş koymayı sevmek,
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karınca kararınca da olsa sevmek. Yani demem o ki: Sevgi
imanın nabzıdır, nefret imanın kabzıdır. Sevgi imanın gizidir,
manevi canlılığının izidir. Ondan sebep sevmek nebevî bir
tarz, belki sünnet, belki farz.
Sevmenin kriterleri vardır: Kişinin dünyada ve ahirette,
Allah’ın rızası için mümin kardeşinin mutluluğunu istemesi
bir kriterdir. Kendimiz için istediğimiz iyiliği, kardeşimiz için
de istemek başka bir kriterdir. Bunu yakalamışsanız imanınız
tepki vermeye, imanınız ürün ve netice vermeye başlamış
demektir. Bir insanın yaşayıp yaşamadığını nabzından anlarsınız. İşte bu yönüyle sevgi imanın nabzıdır yani imanın
varlığını buradan test etmeniz ve yakalamanız mümkündür.
Mümin kardeşiniz için ne hissediyorsunuz? Fahreddin er-Razi
merhum diyor ki: “Bir müminin başka bir mümin kardeşinin
başına gelen bir sıkıntıdan dolayı üzülmesi, salih bir insan
olmanın asgari standardıdır.” Ne geldi kardeşinin başına?
Bir sıkıntı. Sevinmiyorsanız, “oh beter olsun” demiyorsanız,
üzülüyorsanız, tamam bu güzel. İmanın en asgari tepkisi
budur. Azami tepkisini konuşacak olursak, siz ihtiyaç halinde
olsanız bile, kendinizi yok saymanız ve mümin kardeşinizin
ihtiyacını kendi ihtiyacınıza öncelemenizdir. Buna “el îsar
ale’n nefis” denir. Bu muazzam bir şeydir.
Şimdi sünnet deyince ne anlıyoruz? Sünnet, sadece öğle
namazının farzından önceki dört rekâtlık, sonrasındaki iki
rekâtlık namaz değildir. Sevmek sünnettir, saygı duymak
sünnettir, sadakat, tebessüm, iyi niyet, hasbilik, vefa, tahammül, diğerkâmlık sünnettir. Bizler sünnetin psikolojik
boyutunu ıskalıyoruz. Aslen sünnet bir iç mimari, bir ruh
inşası ve inkılabıdır. Ve bu inkılabı davranışlar dünyasında
tecelli ettirmektir. Sünnet içi dışının hilafına olmamak; hem
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zahirin hem de bâtının istikamet üzere olmasıdır. Yunus
Emre diyor ki:
“Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez,
Dilim marifet söyler, kalbim hiç kabul etmez
Söylerim marifeti saluslanırım katı
Dervişliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez
Görenler elim öper, tâc u hırkaya bakar
Şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez
Dilimde ibadetim, sohbetim hoş taatim
İç pazara gelince bin yıllık ayar etmez
Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş
Amma yaptığım işi dinin değişen etmez…”
Bugün insanlığın içinde kıvrandığı medeniyet krizinin
temel nedeni merhamet ve muhabbet peygamberinin rehberliğinden uzaklaşmış olmasıdır. Evet modern zamanda bilim
ve sanayi alanında pek çok atılım gerçekleştirildi; doğrudur…
İnsanlar bu çağda tarihin hiçbir devrinde görülmeyen bir
refahla tanıştı; doğrudur... Beslenme, sağlık, uzay bilimleri,
teknoloji, üretim, ulaşım ve iletişim zirveyi buldu; doğrudur... Lakin insanlık Hz. Peygamber’in rahmet, muhabbet
ve adaletini üç kıtada hükümferma kılan Osmanlı Devlet-i
Âliye’sinden sonra dünya çapında iki savaş gördü. Belki
üçüncüsü de kapıda… Son yüzyılda meydana gelen çatışma
ve savaşlarda öldürülen insan sayısı 200 milyona ulaştı. Bu
rakamdan daha acı olan, öldürmenin şeklidir. Katliamlar
biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların yanı sıra kitleler aç
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