
 1 

 
 
    
 
 
   ÖN NASİHAT 
O DÜNYA VE AHİRET GÜNEŞİYDİ BİZLERE 
    DOĞDU 
Ey mümin kardeşim, ne kadar şanslıyız ki ahir zaman 
nebisi gibi bir peygamberin ümmetiyiz. O hep bizler 
için yalvardı. 

-Doğar doğmaz elini kaldırmış ümmetini istiyordu. 
-Ömrünün sonunda Azrail Aleyhisselama bana kıy   
-  Mahşer günü kabrinden kalktığında secdeye kapanarak 

rabbinden  ümmetimi ver bana ya rab ümmetimi diyecektir. 
-Hak mizan başında, havzı kevser başında, sıratı    cahmin 

başında, ümmetimi bağışla ya rab diyecektir. 
-O kadar ümmetini  seven seni ve beni düşünen     

….uyabiliyormuyuz acaba. 
- Ona sık sık selam gönderebiliyor muyuz acaba 
-Bizi bu kadar düşünen bir peygamberin emrini            

tutmuyorsak bize çok yazık olmaz mı ? 
-Yüce Rabbim bizleri kendine kul, habibine ümmet     

eylesin, onunla buluştursun, bizi ona kavuştursun.                 
.                                                                     amin 
 
. 
. 
. 
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-Ey bizi yoktan. Var eden bizi yaratan, bizi büyüten 
bizi  yürüten, bize rızık veren, aş veren, iş veren, Eş  
veren ve bizi doyuran, bizi kayıran. Ulu allahımız.sana 
sonsuz hamdü sanalar olsun.  

-Ve ayrıca o güzel resulün peygaberimiz muhammed 
mustafaya (s.a.v), ashabına selatü selam olsun. 
.. 
ALLAH’(c.c) ve PEYGAMBERİMİZ(s.a.v)’SEVMEK 
                               FARZDIR 

-Allah’ımız Kur’anı Keriminde buyuruyor ki; “Siz 
beni anın ki ben de sizi anayım” 

-Peygamberimizi (s.a.v) sevmek  O’nun sünnetine 
uymak  onu hayata geçirmektir. 

-O’na çok salat-ü selam getirmek 
-O’nu methedici şiir, kaside ve ilahiler söylemek 
-O’nun doğumunu güzel etkinliklerle anmak 
-O güzel peygamberimizin güzel ahlakını yaşamak        

ve çocuklarımıza anlatmak. Onlara bilgi vererek 
peygamberimizi sevdirmek 

-Üzerimize bir borç olduğunu unutmayalım  
 

                BU KİTAPÇIĞIMIZDA 
    Resulümüz.(s.a.v) altın hayatından safhalar. 

1: Kutlu doğumu, (Dünyaya teşrifi) 
2: Peygamberliği, (Kur’an-ı Kerim’in inmesi) 
3: Hicreti (Mekke’den Medine’ye gitmesi) 
4: Miracı, (Allah’ımızla görüşmesi) 
5 :Mucizeleri.(insan üstü şeyleri yapması)  
6 : İrtihali (vefatı) 
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GÜZELLER GÜZELİ, EFENDİLER EFENDİSİ                       
…………….PEYGAMBERİMİZE……………….. 
Seni methetmeye gücüm yetmez, çünkü seni Allahımız 
methetmiş (seni bize gönderen allaha.c.c .hamdolsun) 
Seni övmeye gücüm yetmez. Çünkü Kuranımız 
Seni övmüş anlatmaya gücüm yetmez, çünkü bütün 
ilim erbabı seni yazıp anlatmış. 

-Allahımızın en güzel Resulüsün sen 
-İnsin cinnin…..en… şereflisisin sen 
-Güzellerin….... en……güzelisin sen 
-Merhametliler merhametlisisin sen 
-Efendilerin……en… efendisisin sen 
-Çünkü Muhammed Mustafa’sın sen 
-seni ve bizi yaratan allaha hamdu senalr.olsun 

  -Selat-ü selam sana ve ashabına olsun. 
 

  DİLİ RAHMET DİNİ RAHMET, 
Severiz biz kendisini, 
Ver Allahım sevgisini, 
Cennetlerde gülü açar, 
Göster Mevlâm bahçesini, 

 
Dili rahmet dini rahmet, 
Sensin sensin yâ Muhammed, 
Bakışların sözün rahmet, 
Sensin sensin yâ Muhammed, 
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İKİ CİHAN GÜNEŞİ DOĞUYORDU 
DOĞUMLARIN EN KUTLUSUYDU BU 

 

- Âmine anamız rüyasında, "Sen, insanların en 
hayırlısına ve bu ümmetin efendisine hamilesin. Onu 
dünyaya getirdiğin zaman 'Bütün kötülüklerden  
 bir  olan Allah’a sığınırım ' de, ona Ahmed yahut 
Muhammed ismini ver." 
 

Yine kendisinden çıkan bir nurun aydınlığında bütün 
doğuyu ve batıyı, Şam ve Busra saray ve çarşılarını, hattâ 
Busra'daki develerin uzanan boyunlarını gördüğünü 
Abdülmüttalib'e anlatmıştı. 
 

 
O GECE NELER OLDU  ÂMİNE ANAMIZ DİYOR Kİ  

- O gece evin içi nurla doldu. Yıldızlar, sanki elimi 
uzatsam değecek kadar yaklaşmıştı.",  
20 Nisan 571 tarihine rastlayan Rebiu'l-evvel ayının 12'nci 
Pazartesi gecesi Peygamber Efendimiz dünyayı 
şereflendirmişlerdir. 14 asır evvel böyle bir gecenin 
sabahında güneş İKİ OLMUŞ ufuktan doğmadan alemlerin 
nurlu güneşi yer yüzüne  doğmuş oluyordu.  
 
   DOĞAR DOĞMAZ ÜMMETİNİ İSTİYORDU 

- Abdulmuttalib'in kızı ve Resurullah'ın halası Safiye 
hatun anlatıyor: 
"Muhammed (s.a.v)'in doğduğu gece Âmine'nin evinde ebe 
idim. 

-O Hazretin doğumu zamanında bir nur gördüm ki odadaki 
lambanın ışığı kayboldu. 
 

O gece altı alamet ve keramet gördüm: 
- Birincisi: Muhammed (s.a.v) doğunca secde etti. 
- İkincisi: Mübarek başını kaldırıp açık seçik bir dille: (La 

ilahe illAllah inni Rasulullah: Allah’tan başka ilah yoktur, 
şüphesiz ben Allah’ın Resulüyüm) dedi. 
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- Üçüncüsü: Büyük bir nur çıkıp her tarafı kapladı. 
- Dördüncüsü: Kendisini yıkamak istedim. Lakin bir ses 

duydum ki: Ey Safiye zahmet etme. Biz O'nu yıkanmış 
olarak gönderdik diyordu.  

- Besincisi: O'nu sünnet olmuş ve göbeği kesilmiş 
gördüm. 

- Altıncısı: Muhammed'i doğduğu zaman bir şeye sarmak 
istedim. Arkasında bir mühür gördüm. Üzerinde (La iahe 
iIIAllah, Muhammed’in resurullah) diye yazılmış idi. 
"Muhammed doğar doğmaz secde etti. Secdede, alçak 
sesle bir şeyler söylüyordu. Kulağımı mübarek ağzına 
yaklaştırdım. "Ümmetim, ümmetim," diyordu."                                         
.                                                                         Tirmizi,Sünen 
    REHBERSİZ GİDENİN HALİ NE ACI OLUR 
 

-Peygamberimiz bizi Cehenneme düşmekten kurtaran 
ve Cennetin yolunu gösteren  bir rehber doğruyu gösteren 
bir pusula gibidir. "Benim rehbere pusulaya ihtiyacım yok, 
ben gökteki yıldızlara bakıp yolumu bulurum" diyen bir 
kaptanı düşünün. Havanın bulutlandığında yolunu nasıl 
kaybeder ve fırtınalı denizlerdeki gemisini kayalara  vura 
vura parçalanıp denizin dibini nasıl boylarsa,  
 -"Benim rehbere ihtiyacım yok, benim aklım bana 
yeter" diyen insanlar da Cehennemin dibini öyle boylarlar. 
Bizim rehberimiz, Allah (c.c.)'ın bize ihsan ettiği 
peygamberimiz (s.a.v) ona gelen Kur-an’ı Kerim ve onun 
sünnetine uyarak o rehberin o pusulanın kıymetini çok iyi 
bilmemiz lazım Allah bizi bilenlerden eylesin. amin.  
**                 

Nitekim peygamberimiz  
-"Sünnetimi tutan beni sevmiş demektir. Beni seven 

ise cennette benimle beraberdir." buyurmuştur. 
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 MUHAMMED MUSTAFA GELİYOR 
 
Bir nur, bir can veriyor Hazreti ALLAH, 
Dünyaya teşrif ediyor ol habibi - Rasûlullâh. 
 
Gökden nurlar yağdırdı Hazreti Allah,   
Çünkü cihana geliyordu ol habibi - Rasûlullâh, 
Secdeye getirdi  dağları taşları yüce Allah, 
Geliyor geliyor âlemlerin Efendisi Rasûlullâh. 
 
Geliyor dünyaya din-i mübini yayan geliyor, 
Geliyor rahmeten lil â lemîn geliyor, 
Doğmasını murat etmişti ol yüce Allah, 
Dünyaya teşrif ediyordu ol-habibi Rasûlullâh. 
 
Muhammed yıldızı göklere doğdu dikildi, 
Save Gölü’nün suyu o gece çekildi, 
Doğudan batıya hepsine gösterdi o yüce Allah, 
Çünkü doğuyordu ol- habibi Rasûlullâh. 
 
Yedi kat gökler, yedi kat yerler, 
Efendisini bekliyordu hep bu alemler, 
Gözlerini semâya dikip diyordu Allah Allah, 
Çünkü doğuyordu ol- habibi Rasûlullâh. 
 
 
Doğar doğmaz o güzel anasından, 
Ümmetini diliyordu ol Yüce Yaradan’ından, 
Semâve Vâdisi’nin suyun taşırdı Allah, 
Çünkü geliyordu ol habibi Rasûlullâh. 
 
Gökden yıldızlar yaklaştı nur ile döndü, 
Ateşe tapanların, o gece ateşi söndü, 
Nur ile kapladı Rasûl’ünün Beyt’ini Allah, 
Çünkü dünyaya teşrif ediyorduol habibiRasûlullâh. 
 Nakarat; 
Doğuyor doğuyor şu cihana bir nur, bir can doğuyor, 
Geliyor geliyor Muhammed Mustafa gibi  sultan geliyor. 
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PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GÜNÜ MUCİZELERİ 

- Mekkeli müşriklerin Kabe'ye doldurduğu 360 adet     .     
put yüzüstü yere serilmiş, 

- İran Hükümdar sarayının burçları yıkılmış, 
-Yahudilerce kutsal kabul edilen Save Gölü kurumuş 
-Kupkuru Semave deresi sularla dolup taşmış, 
-İran’da Mecusilerin bin yıldan beri yanan ateşleri 

     birden sönüvermişti. 
GECENİN GÜNDÜZ OLDU ZAMAN 

 - O gece Hz. Peygamberimiz dünyaya şeref verdiğinde 
Beytullah’tan Efendimiz’in  doğduğu eve bir nur dikilmişti.  

- Kâbe’deki bütün putlar yıkılmıştı  sular bembeyaz nur 
olmuştu. 

-  Gece olduğu halde gündüz gibiydi ve herkes hayret 
içindeyken işte o anda Hz. Peygamberimiz doğmuştu. 

 

NUR KUNDAK 
 

Doğuran ana olmuştu hayran, 
Arşın üstünde eyledi seyran, 
Cemâl'in gören eyledi bayram, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
Adını yazarken kırıldı kalem, 
Göbeğin keserken söyledi kelam, 
Hak yanında duası makbul olan, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
Doğdu cümle Peygamberler başı, 
Ona uyanın kolaydır işi, 
Yerde gökte iki cihan güneşi, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed 

              
- - - - - - - - - - - - -  
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     PEYGAMBERİMİZ NİÇİN GELMİŞTİ 
 

-İnsanlık tarihinin en vahşi dönemlerinden biri 
yaşanıyordu. 
 O zamanın en büyük devletlerinden biri olan 
Bizanslılar, Hıristiyanlık dini üzerine hareket 
ediyorlardı. Fakat Hz. İsa’ya (a.s) indirilen İncil 
değiştirilmiş, yazılan binlerce İncil arasından bazıları 
seçilmişti, bu kitaplara göre Hıristiyanlık yeni boyutlar 
kazanmış, sahte fikirlerin  bozuk düşüncelerin odağı 
haline gelmişti. 
 

-   Araplar , Beytullah’a yani mübarek Kabe’ye 360  
adet put dikmişlerdi.  
 

-  Ayrıca içki kumar, fuhuş, zina, hırsızlık, yalancılık, 
zulüm ahlaksızlık. Zulüm ve yağmacılık almış başını 
gitmişti. yağmacılık, insan ticareti. İnsanlar, kurulan 
pazarlarda bir mal gibi alınıp satılıyordu. Birçoğu içki 
fıçısına dönmüştü. Zalim zulmü, içki içenlerde içtiği 
içkinin kalitesiyle övünmeye başlamıştı. 
 Adına ahlaksızlık denilen her türlü davranış 
sergilenmiş ve alabildiğine yayılmıştı. 

- Özellikle kadınlar, pazarlarda bir mal gibi alınıp 
satılır olmuş, kız çocuklarının doğması yüz karası 
sayılıyordu. 
 

-  Hatta kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, 
"Babacığım! Anacığım" diye feryadı figan ettikleri 
halde ana baba  aldırış etmeden, diri diri toprağa 
gömülüyordu. Babaları tarafından üzerleri kızgın 
kumlarla örtülüyordu. 

 
. 

  - - - - - - - - - - - - - - -  
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ŞEFAATÇIMIZA MUHAMMED MUSTAFA DERLER 

 
Anadan doğup secdeye geldi, 
Onun nuru bütün cihanı deldi, 
Mevlâmız ona  Ey Habîbim dedi, 
Bizim Şefaatcımıza Muhammed Mustafa derler. 
 
Cihan nurudur Mekke’den geldi, 
Doğar doğmaz hep ümmetim dedi, 
Melekler ona kanadın serdi, 
Bizim Şefaatcımıza Muhammed Mustafa derler. 
 
Hayat boyu hep savaşa koşan, 
Gökleri kat kat geçerek aşan, 
Cemali  hakka O’dur ulaşan, 
Bizim Şefaatcımıza Muhammed Mustafa derler. 
 
Medine’dedir onun türbesi, 
Yeşildendir onun kubbesi, 
Hasan’la Hüseyin’in dedesi, 

       Bizim Şefaatcımıza Muhammed Mustafa derler. 
 
AHLAK İNSANIN HERŞEYİDİR 
 

-Değerli müminler, Peygamberimize göre ahlak 
herşeydi. O, ahlaka o kadar önem verirdi ki, islam dini 
nedir? Diye soranlara, ‘din güzel ahlaktan ibarettir’ derdi.  

 
-Bir kişinin ahlakı güzel olmazsa, konuştuğu zaman 

yalan söylerse, söz verdiği zaman sözünden dönerse, 
emanete hıyanet ederse, dini vazifelerini yerine getirmiş 
olsa bile hakiki mümin olamayacağını söylerdi. 
 -Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki, Allah Teâlâ, 
rızasını arayarak "Lâilâhe illallah" diyen kimseyi cehennem 
ateşine haram kılmıştır,.                               (Buhari, Rikaak: 6)  
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-O Güzel  anamız Hz. Aişe Peygamberimizin ahlakının 

nasıl olduğu sorulduğunda, o: "Onun ahlâkı Kur'an'dı" 
demiştir.  
 -Peygamberimiz, davranışları ve üstün kişiliği ile en 
güzel örnektir. Esasen Kur'an-ı Kerim, tek örnek kişi kabul 
etmektedir ki, o da peygamberimizdir. Şöyle buyurulmuştur:  
"And olsun ki, Allah'ın Resûlüde, sizin için, Allah'a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel 
bir örnek vardır." 

 
GÜZELSİN YÂ RASÛLALLAH 

 

Nurundan halk eyledi Rabb’im hem seni, 
Senin hürmetine yarattı cümle âlemi, 
Gören hayran olur hûb cemâlini, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 
Tâ evvelden Muhammed’ül-Emîn’din, 
Kur’ân indi sana, indi sevindin, 
İslâm’ı dünyaya yaymaya geldin, 

     Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed 
 

Emir vermişti Rabb’im güzel kuluna, 
Dostun Ebû Bekir aldın yanına, 
Düştün uzak olan, hicret yoluna, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed 

            
       PEYGAMBERİMİZ (s.a.v) AHLAKI NASILDI 
 

      -Peygamberimiz  (s.a.v), ne yapardı 
    (s.a.v), hiçbir zaman sinirlenmez,  

-Kimseye kötü söz söylemez, kimsenin kalbini  kırmaz, 
-Büyük küçük kendisine çağıranlara "BUYUR" diye 

cevap verirdi. 
-Herkese derecelerine göre konuşur ve hak ile 

muamele eder, herkesi can kulağı ile dinlerdi 
-Kim elini sıkmak isterse büyük küçük elini sıkar, o 

kimse elini çekmeden, elini çekmezdi. 
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-Kimseye sert davranmaz, bütün mahlukata şefkat 

gösterirdi. 
-Ağzından hiçbir zaman kötü söz çıkmazdı. 
-"Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. 

"buyururdu. 
-Kimseye bunu niçin yaptın yada yapmadın diye hesap 

sormazdı.  
-Zandan son derece sakınır, hiç kimse hakkında kötü  

zanda bulunmazdı. 
-Yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatırdı.  
-İlim adamlarına, değer verir ve büyük kimselere saygı 

gösterirdi.  
-Fakir ve yoksullara iltifat eder, onlarla ilgilenirdi. 
-Komşu haklarına çok dikkat eder, Herkese selam 

verir, kendisine verilen selamı alırdı. 
-Kendisi insanlara ikram eder, kendisine sunulan 

ikramları reddetmezdi. 
-Yetimleri sevindirir, ana baba dostlarına hürmet eder 

di Aksırana duada bulunur, hastaları ziyaret ederdi 
 -İzin istemeden kimsenin evine girmez, dargınları 
barıştırır, verdiği sözü yerine getirir, kimsenin hakkında 
kötü zanda bulunmazdı. 

-Son derece utangaç ve alçak gönüllü idi. 
-Ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. 
- Ölçü ve tartıya çok dikkat ederdi.  
-Zaman zaman mizah ve şaka yapar ama daima 

doğruluk üzere olurdu. 
-Her bela ve musibete sabreder, saatlerce başını 

secdeye koyup şükrederdi. 
-Haramlardan ve şüpheli şeylerden son derece 

sakınırdı. 
-Kaza ve kadere rıza gösterir, daima tevekkül ve 

tefekkür ederdi.  
-Çok konuşmaz, çok gülmez fakat çok ağlardı.  

Hanımlarıyla iyi geçinir, hiçbirini diğerine tercih etmezdi.  
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-Çocuklarla şakalaşır ve şefkatlı elleriyle onları 

okşardı. 
-Yemeğe başlarken  veya bir işe başlarken Besmele ile 

başlardı. 
-Lüks hayatı sevmez, daima sadelikten yana olurdu. 

Evi, yemesi, içmesi ve giyimi gösterişten uzaktı. 
-O (s.a.v), öyle bir ahlaka sahipti ki; onu anlatmaya 

takatımız ve kuvvetimiz yetmez. 
 

-Sadece O’nun ahlakından bir iki örnek verdik. Allah 
onun ahlakı ile ahlaklanmayı hepmize nasip etsin.                                     
                                                                             amin 
       
       KUR’AN-I KERİM’İN İNMESİ YAKLAŞMIŞTI 
 

-Gaipten sesler geliyordu. Gösterilen nurlar ve sadık 
rüyalar, ilahi görevin gizli habercileriydi. Bunun yanında, 
Peygamberimizin (s.a.v), sık sık Hira Mağarasında ibadete 
çekilip insanlardan uzakta, yeryüzünün ve gökyüzünün 
yaratılışını,dünyanın ve insanların halini düşünüyordu. 
Özellikle Ramazan aylarını daima mağarada geçirmesi, uzun 
uzun murakabeye dalması, ilahi görev vaktinin yaklaştığını 
bildiren açık bir işaretlerdi. 

- Peygamberimiz (s.a.v) yine bir gün, yanına yeteri kadar 
yiyecek almış, Hira Mağarasının yolunu tutmuştu. Dünya 
meşgalelerinden el ayak çekmiş, sessiz ve tenha yerleri 
mekan edinmiş, daha tefekkürlü bir hale gelmişti. 

- Bu davranışları O'nun (s.a.v) manevi bir hal içinde 
olduğunu gösteriyordu. Daima düşünüyordu. O gün, mağaraya 
giderken de yine düşünüyordu.  

- İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara nasıl ibadet eder? 
-Mecusiler nasıl anneleri ve kız kardeşleri ile nikahlanır, bunu 

helal sayarlar?- İnsanlar kendi kız çocuklarını diri diri toprağa 
niçin ve nasıl gömerler?- İnsanlık içine düştüğü bu bataklıktan 
nasıl kurtulacak? Kim kurtaracak bu insanları? diye düşünürdü. 
                    

- - - - - - - - - - -  
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                     KUR’ÂN’DADIR 
Kur’ân indi hep bize,----- Ol-Rasûl’e bir mucize, 
Gelmeseydi Kur’ân bize,-- Kim acırdı halimize 
    
Emri nehyi bildiren,----- Cebrâil’dir indiren, 
Rabb’imizi sevdiren,----  kutuluşu o dur bildiren 
 
Haber veren alemden,--Levh-i Mahfuz kalemden, 
İndirmem hiç dilimden,- Rabbimizi Odur sevdiren 

 

          
 
      Peygamberimiz kırk yaşına geldiğinde. 

 
-içerisinde bulunduğu toplumdan çok rahatsızdı. Bu 

toplumu içerisine düştüğü bunalımdan kurtarmak için ne 
yapılmalıydı ? Hep bunu düşünüyordu. Allah'a ibadet etmek 

için de zaman zaman Mekke yakınında bulunan Hira 
Dağındaki mağaraya çekiliyor, günlerce burada kalıyordu. 

610 yılının Ramazan ayında sözünü ettiğimiz mağarada 
bulunduğu sırada kendisine Cebrail adındaki melek geldi. 

Peygamberimiz o anı şöyle anlattı: 
* 

-Melek bana:- Oku, dedi. 
 Ben :- Okuma bilmem, dedim. Bunun üzerine melek beni 

alıp gücüm tükeninceye kadar sıkıştırdı. 
           - Sonra bana  yine: - Oku dedi. 

 Ben de ona:- Okumayı bilmem, dedim. Yine beni alıp ikinci 
defa takatım kesilinceye kadar sıkıştırdı. 

-Yine bana :- Oku, dedi.  
Ben: Okuma bilmem, dedim. Nihayet beni yine alıp üçüncü 
defa sıkıştırdı sonra beni bıraktı: yürekten sıkı sıkı 
kucakladıktan sora .Kur’an-ı ilk ayetlerini okuyarak ‘ 
      ‘SEN ALLAH’IN RASULÜSÜN’ DEDİ. 
 -Cebrail de aşığına kavuşup sarılmışdı. Çünkü Cebrail (a.s) 
Peygamberimizi (s.a.v) uzun zamandır hasret kaldığı bir dost bir 
arkadaşı bir sevgili ile kavuşmak istiyordu.  

-MAĞARAYA BU GİRİŞ; "EN BÜYÜK ÇIKIŞIN" GİRİŞİYDİ... 
BU GİRİŞ "KUL OLARAK GİRİP, PEYGAMBER OLARAK ÇIKIŞIYDI 
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      HAK BİR 
 

Kur’ân indi âyet âyet bildiriyor Allah bir, 
Hayat bulur mükevvenat anlatıyor Allah bir, 
Bir saniye şaşmaz zaman belli ki Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 
 

Irmaklara sor akarlar derler ki Allah bir, 
Güllere sor kokarlar derler ki Allah bir, 
Bülbüle sor, öterler derler ki Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 

 
Kalbine sor çarpar çarpar da der ki  Allah bir, 
Düşünenin fikrine bir sor der ki  Allah bir, 
Düşsen şer’i atın yoluna derler ki Allah bir, 
Fikir bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 
 

Açılır hacet kapısı diyenlere hep Allah bir, 
Taşar Rahmet deryaları diyenlere hep Allah bir, 
Dört kitabın manaları derler ki hep Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 

 
   RESURULLAH (s.a.v) DİNE DAVET EDİYORDU 
 

-Ey Kureyş buraya geliniz! Büyük bir iş karşısında 
bulunuyorsunuz! Ey Fihr oğulları, ey Adiy oğulları, ey 
Abd-i Menaf oğulları, ey Abdulmuttalib oğulları! diye 
Kureyşi oymak oymak çağırmaya başladı. Bütün 
Kureyş en büyük bir kayanın üzerine çıktı. 
Peygamberimizin yanına toplandılar.  

-Sana ne oldu? Niye bizi çağırdın? Diye sordular. 
Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurdu:  

-Ey Kureyş, bana söyleyiniz. şimdi ben size: Şu dağın 
eteğinde düşman süvarisi var, sizi ya sabah yahut 
akşam baskınına uğratacaktır, diye haber versem beni 
tasdik eder misiniz? 
Kureyş bir ağızdan cevap verdi: 
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-Evet, tasdik ederiz. Çünkü bütün tecrübelerimizde 

seni doğru bulduk. 
Resul-i Ekrem (s.a.v): 

-Öyle ise ben sizi şiddetli bir azabın karşısında 
intibaha davete memurum, buyurdu. 
Resul-i Ekrem'in (s.a.v) davetine, Ebu Leheb’den başka 
muhalefet eden olmadı. 
 Ebu Leheb: 
 

-Ey Muhammed! Yazık sana. Helaka, hüsrana 
uğrayasın. Bizi, bunun için mi buraya topladın? dedi. 
Yerden bir taş aldı. Peygamberimize (s.a.v) atmak 
istemişti. Ama atamamıştı. Çünkü Allah (c.c), ellerini 
kurutmuştu. Bu durum Tebbet Süresinde, Allah (c.c) 
tarafından mealen söyle açıklanıyordu:  
 

-"Ebu Leheb in elleri kurusun ( Zaten kurudu ) Ona, ne 
malı, ne de yaptığı işler fayda verdi! O, alev alev yükselen 
ateşe girecek, eşi de boynunda  ip oldu halde ateşe atılacak’ 
 

-SAĞ ELİME GÜNEŞİ, SOL ELİME AYI KOYSANIZ DA, BEN 
BU DAVADAN VAZGEÇMEM." buyurmuşlardı.             .      .                         
(beyhaki 42) 
         HESABA ÇEKİLMEYECEK OLANLAR 

 
-Yüce Allah (c.c.), hiçbir şeyi, güzel sesle okunan 

Kur’ân gibi dinlememiştir.                                    (Hadis-i Şerif) 

-Kur’ân okuyunuz. Kur’ân, kendisini okuyana şefaat 
edecek. Şu üç kişi Kıyâmet günü hesaba çekilmez: 
1) Allah (c.c.) için Kur’ân okuyan. 
2) Allah (c.c.) için ezan okuyan. 
3) Allah’la (c.c.) kendisi arasındaki hakkı ve işverenin 
hakkını koruyan işçi.                           (Hadis-i Şerif) 1 Terğîb, c. 1, s. 270. 
 

 
- - - - - - - - - -  
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KUR’AN OKUYANLAR 

 
Elif Kur’ân başıdır, 
Kur’ân mü’min işidir, 
Okur ise çocuklar, 
Yarın cennet kuşudur. 
 
Elif çıktı heceden, 
Nur koyuldu bacadan, 
Okur ise çocuklar, 
Destur alır hocadan. 
 
Hürmet eyle Kur’ân’a, 
Şifâ verir îmana, 
Kur’ân okur çocuklar, 
Nurlar saçar her yana. 
 
Yar hâfızın kalbine bak, 
Kur’ân çıkar durak durak, 
Mahşerde cevap verir, 
Hep Kur’ân okuyarak. 

 
-Kur’an’ın "Şimdi sen, sana ne emredilmişse onu açıkça 

söyle. Onlardan yüz çevir, aldanma o müşriklere ..." 
mealindeki 94. ayeti nazil olmuş, bu emir gereği açıkça 
İslam’a davet başlamıştı. Peygamberimiz (s.a.v), ilk önce 
akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını, saadet kaynağına, 
iman ve İslam’a, davet edip, Peygamber olduğunu 
bildirmeye başlamıştı. Hiçbir şeye aldırmadan emri yerine 
getiriyordu. Çünkü Allah (c.c) ayetin devamında, yani Hicr 
suresinin, 95, 96, ayetlerinde mealen şu müjdeleri 
vermekteydi: "Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye 
biz yeteriz.”  
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                KUR’AN DİNLEYEN AŞKA GELİR 

 
Mü’min Kur’ân dinler gelir aşka, 
Gerçeği söyleyen yoktur başka, 
Gönlün pasın silen yoktur başka, 
Ruh gıdası yok Kur’ân’dan başka. 

 
Haramla helal hepsi ondadır, 
Mevlâ’yı bulmak bilmek ondadır, 
Dinle kardeşlik sevgi ondadır, 
Cevabı Hazret-i Kur’ân’dadır. 

 
Tanıtır Mevlâ’yı açık açık, 
Noksanı yoktur ki bir lahzacık, 
Tefekkür eyle kardeş birazcık, 
Şol tefekkür emri Kur’ân’dadır. 

 
  DİNE GELENLERE MÜŞRİKLERİN ZULÜMLERİ 

 
H.z. BİLAL’E ÜMEYYE NİN İŞKENCESİ  

- Bilal-i Habeşi (r.a)  Müşriklerin zulüm ve işkencelerine en 
çok maruz kalan Habeşistanlı bir Köle... Ama imanda 
zirveye ulaşmış. Gözünü kırpmadan Kâbe’ye girip putları 
secde haline getirecek kadar cesur. Ümeyye bin Halef 
tarafından işkenceye maruz kalmış. Ümeyye, Ondan (r.a) 
putlara secde etmesini istiyor. O (r.a): 

-Lailaheillallah" diyordu. 
Göğsüne taş bırakmak suretiyle kölesi Bilal’e öğle sıcağına 
kadar işkence devam ediyordu. Öğle sıcağında elbiselerini 
soyup, kızgın kumlarda sürüyor, kızgın taşlar ile vücudunu 
dağlıyor, dikenler üzerinde gezdiriyor, her yanını yara bere 
içinde bırakıyorlardı. O (r.a): 

-Allah’ım! Senden gelene razıyım" diyordu 
 
     KİMİN   DUDAĞI TIRAK DİYE YARILMIŞTI? 

-Müşrikler işkence etmekten bıkıyor, O Bilal (r.a) çile 
çekmekten bıkmıyor, göğsüne konulmuş koca taşlara 
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rağmen, Rabbinin ismini ağzından düşürmüyordu. Müşrikler 
yaptıkları işkenceden zevk alamıyor çılgına dönüyorlardı. 
Peygamberimiz (s.a.v ), bu dayanılmaz hadiseye şahit 
olmuştu. Bilal-i Habeşi’nin (r.a) durumuna çok üzülmüştü. 
Hz. Ebu Bekir'in (r.a) yanına geldi.  Gördüklerini anlattı. 
Üzüntüsü, her halinden belliydi. Ebu Bekir. Sıddık (r.a) 
durumu anladı. Peygamberimizin (s.a.v) huzurundan ayrıldı. 
Sıddık (r.a); Allahım! senden gelene razıyım"  diyen bu 
Habeşli köle kardeşini, almak için gitmişti.Ümeyye bin 
halefe  

-“Bu köleyi bana satarmısın demişti’’ Ümeyye “satarım” 
dedi  “kaç altın” diye sorduğunda kırk altın istemişti. Ebu 
Bekir Sıddık hiç çekinmeden kırk altını vererek Bilal’i satın 
almıştı.Ümeyye sordu siz kimsiniz? Ebu Bekir (r.a) biz 
müslümanlardanız. Ümeyye “anladım kim olduğunuzu”  
dedi  Eba Bekir “nereden anladın” diye sordu Ümeyye 
“sizler saf insanlarsınız bu köleyi benden bedava isteseniz 
ben verecektim”  deyince Eba Bekir Sıddık şöyle cevap verir 
“asıl saf sensin. Çünkü bu köleyi almamızı Allah Resulune 
Resulu ise bana emretmişti. Eğer kırk altın değilde kırkbin 
altın isteseydin ben yine verecektim.” deyince Ümeyye’nin 
dudakları tırak diye yarılıverdi. 
Bilal-i Habeşi (r.a), Rabbinden gelene razı olmanın 
mükâfatını görmüştü.. 
 
                             İLK KADIN ŞEHİT KİMDİR ? 
   

-Yine bir gün. Ammar Ailesi, işkence altına alınmıştı. Ammar 
bin Yasir'i (r.a), bir kazığa sıkıca bağlamışlardı. Ateşle işkence 
ve eziyet ediyorlardı. Babası Yasir (r.a) ve kardeşi Abdullah 
(r.a), okla vurularak şehit edilmişlerdi. Sıra annesindeydi. 
Ammar (r.a), işkenceden dolayı halsiz düşmüştü. Ebu Cehil, Hz. 
Sümeyye'nin (r.a) ayaklarını,bir ipe ellerini başka iplerle sıkıca 
bağlattı. İpin birini bir deveye diğerini başka bir deveye 
bağladılar. Develeri, ayrı ayrı istikametlere sürdüler. Bu ne 
vicdansızlık? Bu ne acı bir ölüm? Hz Sümeyye iki parçaya 
ayrılmış Amma kalbine İman öyle bir işlemişti ki, hiçbir şey onu 
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vazgeçirmeye yetmiyordu. Hz. Sümeyye (r.a), derileri yırtılıp, 
kemikleri birbirinden ayrılırken bile: 
“Lailaheillallah" diyordu. 
 
     Kendini öldürmek isteyeni…  kim affedebilirdi ? 
 

-Bir gün Rasûlümüz (s.a.v.) Mescid-i Nebevî’de oturuyordu. 
Dışardan bir yabancı onu öldürmeye gelmişti. Elini öpmek 
bahanesiyle yanına yaklaştı. Peygamberimiz’in (s.a.v.) ensesine 
öyle bir pençe vurdu ki Efendimiz (s.a.v.) hemen kan revan içinde 
kaldı. Hemen yanındaki sahabiler “yabancıyı öldürelim” dediler. 
Peygamberimiz (s.a.v.) buna müsaade etmedi ve şöyle buyurdu: 

“Onun devesini buğday yükleyin.” O yabancı devesini 
alıp giderken bir de baktı ki, devenin üzeri buğday yüklü. Şaşırdı 
ve; “Ben ne yaptım, bu zat ne yaptı? Olsa olsa bu Peygamber 
olur” diyerek geri dönüp özür diledi ve Müslüman oldu. İşte özü, 
sözü, yüzü, hareketi onun peygamber olduğuna delildir. 
 
                        SÖZLERİN DELİL 

 
Allah’ın birliğine, 
Kur’ân’ın indiğine, 
Enbiyâ olduğuna, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir yâ RasûlAllah. 
 
Âlemleri nurlandıran, 
Dinimiz sensin kuran, 
Kur’ân’ı ilk okuyan, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 

                   Hüsn-ü cemâlin delildir yâ RasûlAllah 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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                          O’DA BİR İNSANDI 
 

-Peygamberimiz (s.a.v), insandı. Çünkü O (s.a.v), bütün 
insanlar gibi, bir anneden, bir babadan dünyaya gelmiş, kundağa 
sarılmış,bebek olmuş, bazen ağlamış, bazen gülmüş, 
emeklemiş, sürünmüş, bebekçe tatlı dille konuşmuş, oynamış 
zıplamıştı. O'nun da (s.a.v), bütün insanlar gibi eli ayağı, gözü- 
kulağı, ağzı dili, kalbi vardı. Velhasıl, bir insanın taşıdığı bütün 
uzuvları taşırdı. O'nun da (s.a.v), diğer insanlar gibi, kendine 
has duygu ve düşünceleri, ailesi, akrabası, çevresi, arkadaşları, 
milleti vardı. 

- O, konuşur, tebessüm eder, doğruluğu, dürüstlüğü, adaletli 
olmayı severdi. Sevdiği ve sevmediği ,şeyler olurdu. Kısacası O  
bir insanin taşıdığı bütün özellikleri taşırdı.  
  

-Yemek yer, su içer, istirahat eder, çarşıya çıkıp ihtiyaçlarını 
temin ederdi. Bu cihetten bakıldığında, insanlarla arasında bir 
fark yoktu. 
 
  DİN UĞRUNA TAYF’DA NELER OLDU 
 

-Peygamberimiz (s.a.v), alemlere rahmet olarak gönderilmişti. 
 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (s.a.v) 
merhamet ve şefkati nasıldır? O hiç kimseye kızmaz, kimseyi 
azarlamaz, kimseye hakaret etmez, güçlü ve haklı olduğu 
zaman bile affederdi. O , merhamet ve şefkat kaynağı biriydi. 
Kendisine  her türlü zulüm ve işkence yapıldığı, hatta taşlanıp, 
mübarek vücudu kanlar içinde kaldığı zaman bile 
 Ya rabbi! Onlar bilmiyorlar. Bilseler böyle yapmazlardı. 
Sen onları affet. Onlara hidayet ver" diyerek Yahudi Lebid 
bin Asam’ın ölene dek, bu hatasını, yüzüne vurmamış . Kimseyi 
utandırmak istemiyorum" demiştir , kendisine ve ashabından 
bazı kimselere zehirli et yediren kadını bağışlamış ince ruhlu bir 
peygamberdi. 

- Hatta, Mekkeli müşriklerin, kendisine her türlü işkence ve 
zulmü uyguladıkları bir dönemde, bile. 

- en acısı,akrabalarının bulunduğu Taif de dini anlatmaya 
gitmişti fakat aradığını bulamamış taşlanmış geri dönmek 
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zorunda kalmıştı.Yüzünü (Mekke'ye) dönmüştü. Hayretretler 
içinde "Karn-i Sealib" mevkiine kadar devam etti. Burada başını 
kaldırıp (semaya) baktığında bir bulutun  gölge yaptığını 
görmüştü. Buluta (dikkatle)baktığında bunun içinde Cebrail (a.s) 
bulunduğunu görmüştü Cebrail (a.s) - (Ya Muhammed!). Allah 
sana şu dağlar Meleğini gönderdi. Kavmin için ne dilersen ona 
emredebilirsin!, dedi. Bunun üzerine de dağlar meleği bana 
seslenip, selam verdi. Sonra:  
 
      TAYF DA DAĞLAR MELEĞİ NE DEMİŞTİ.? 
-  

-Ya Muhammed! dedi, Cebrail'in söylediği doğrudur. 
Sen ne dilersen emrine hazırım. Eğer (Ebu Kubays ile 
Kayakan denilen) şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine 
(çökerek) birbirine kavuşmasını (ve müşrikleri tamamıyla 
ezmesini) istersen (onu da emret!) dedi. Peygamberimiz de: 
(Hayır, ben onu istemem) Ben  Allah’tan müşriklerin zülmünden 
yalnız Allah'a (c.c) ibadet eden ve Allah'a (c.c) hiçbirşeyi şerik 
kılmayan bir nesil çıkarsın!" isterim dedi 
 

Çünkü O öldürmek, yakmak, yıkmak için gelmemişti. 
Dileseydi, Allah (c.c), O'nun dilediğini yapardı. Ama O hep 
iyiliği istedi, hep iyilik yaptı. Çünkü O (s.a.v), ölü kalpleri 
diriltmek, gönüllerde İslam ateşini alevlendirmek, harap 
olan insanlığı yeniden canlandırıp, kurtarmak için geldi. 
Kendisini öldürmek isteyen adama "Sen buna muvaffak 
olamazsın" deyip, hiçbir ceza vermeyen ve bağışlayan, 
amcası Hz. Hamza’yı (r.a) tarihte eşi görülmemiş bir 
şekilde şehit eden  Vahşi’yi affeden, kendisine her türlü 
işkence veren müşrikler için hidayet dileyen, çocukların 
ağlama sesini duyunca namazını hızlandıran kimseden 
daha, kim merhametli olabilir? 

 

  NİÇİN PİŞMAN OLMUŞLARDI ? 
 -Peygamberimiz (r.a.v.s. ) seneler sonra ashabı ile Taife 
uğramışlardı. Taifliler güçlerinin  üstünde bir hürmet 
gösteriyorlardı.sahabeler”Ya Resulullah Tayflılar neden bu 
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kadar  hürmet ediyorlar” diye sorulduğunda onlar beni 
taşlamışlardı şimdi çok pişmanlarda ondan buyurdular 

 
        GÜL KOKUYOR PEYGAMBERİM 
 

Gönüllere sefa olan, 
Kamu derde deva olan, 
Bize haktan ata olan, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
  
Nurdan oldu Muhammedim, 
Gül kokuyor Peygamberim. 
 
Nurlar saçan cemalinden, 
Misler kokan bedeninden, 
Hayat sunan Kevser’inden, 
Sensin güzel Muhammedim. 
 
Nurdan oldu Muhammed’im, 

                        Gül kokuyor Peygamberim 
 

MİRAC VE MUCİZELERİ 
-Miraç hâdisesi, Peygamberimizin Cenâb-ı Hak ile buluşması, 

O'nu görmesi ve sohbet etme şerefine ulaşmasıdır. Dünyada 
iken hiçbir insana nasip olmayan bu yolculuk, Efendimizin 
"Burak" adı ile bilinen bir vasıtaya bindirilmesi ile şimşek  
(hızında) gerçekleşmiştir. Miraç yolculuğunun ilk bölümü 
dünyada gerçekleşmiş ve Peygamberimiz, Kabe'den başlayarak 
Kudüs'teki Mescidi Aksa 'ya ulaştıktan sonra, oradan da Allah'ın 
izni ile sema tabakalarına yükselmiştir. En modern uzay 
araçlarıyla bile binlerce yıl sürecek olan miraç yolculuğu, Allah'ın 
izni ile bir anda tamamlanmıştır. Peygamberimiz, sema 
tabakalarında kendisinden önce gelen peygamberlerle 
görüşmüş, meleklerle konuşmuş, insanların toplanacağı Cennet 
ve Cehennem'i görmüş  en sonunda da Rabbimizle sohbet etme 
 şerefine ulaşarak geri dönmüştür. 

-Rabbimiz için "zorluk"  yoktur. Koskoca yıldızları, güneşi, ayı 
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ve milyarlarca yolcusuyla birlikte dünyamızı uzay boşluğunda bir 
top gibi döndürüp gezdiren Allah, en sevdiği kulunu Peygamberi 
yanına getiremez mi? Elbette getirir. 
 
       HER SİVRİ ZEKALININ AKLI BUNA ERMEZ  
 

-Cenab’ı Hak Kur-an da İsra Suresinin birinci ayetinde ‘’ben 
kulumun mescid’i haramdan Mescid-i Aksaya bir 
gecede yürüttüm’ buyuruyor. Mescid-i Haram kabede 
mescidi aksa ise Filistin’de ikisinin arası yaya kırkbeş 
günlük yol idi. Buna imanlı olan kimse itiraz edemez çünki 
bu ayeti kerime ile sabit. 
 Buna şüphe ile bakana bir misal; Aynı mesafe bugün 
uçakla bir saatte gidiliyor. Ancak bunda bir incelik var. 
Cenab’ı hak bu olayı kulunun zekasının alabileceği şekilde 
bildirmiş. 
Mescidi Aksa’dan göklere çıkması Sidretül münteha ya 
ulaşması ve yetmiş bin perde ki herbiri beşyüz  yıllık yol 
kadar kalın olduğunu. Resülümüzün bunları bir gecede 
geçtiğini hadisi şeriflerinde bildirmiştir. Eğer bunları 
Allah’ımız Kur-an’da bildirmiş olsa kulun zekası buna 
yetmeyeceğinden küfre girebilirdi. İşte bu noktayı sivri 
zekalının zekası kabul etmeyebilir.Yüce rabbim ayeti 
kerimesin de buyuruyor ki 
 

- ‘‘Benim habibim kendiliğinden bir şey söylemez’’ 
diyerek resulunu tasdik etmektredir.(necm) 
  

MİRAÇDA GÖKLERDE NELER OLDU ? 
-Yine Miraç alemini seyredip Cenab-ı Allah’ı görüp 

döndüğünde Asuman’ı anlattı. Bir çokları buna inanmamıştı. 
Haber Ebû Bekir’e iletildiğinde o hiç düşünmeden “Eğer 
bunu Muhammed (s.a.v.) dedi ise doğrudur” demiş ve 
tasdik etmişti. 
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ALLAH’IMIZI GÖREN TEK İNSAN 

 

-Miraç anında Yüce Hakk, Cebrail’e (a.s.) “Rasûlumu 
al getir. Alemlerimi gökleri ve cemalimi seyretsin” demişti. 

 
EY CEBRÂİL! 

 
  Ey Cebrail görüştün mü? Dostumla, 

Yerde Muhammed’im Gökte Ahmed’im, 
                           Server Muhammed’im nurdan  Ahmed’im.  

  
 Ey Cebrail dostun gelsin göreyim, 
 Ümmetin halinden haber sorayım, 
 Ümmetine armağanlar vereyim, 

Yerde Muhammed’im Gökte Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im 

 
 Arşımın üstünde cevlân eylesin, 
 Kürs’ümün üstünde seyran eylesin, 
 Görsün Cemâl’imi bayram eylesin, 

Yerde Muhammed’im Gökte Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im 

 
 Adını yazarken yarıldı kalem, 
 Göbeğin keserken söyledi kelam, 
 Hak katında duası makbul olan, 

Yerde Muhammed’im Gökte Ahmed’im, 
Server Muhammedim nurdan Ahmedim. 

 
             Resülülümüz şöyle buyruyor 

-Bir gece ben Hatimde yatmış (uyurla uyanık arası) 
bulunuyordum. Bu sırada bana  Cebrail geldi. Göğsümü yardı. 
(Kata de - r.a - rivayetinde, Enes bin Malik'in - r.a -"Şuradan 
şuraya kadar yardı" dediğini işittim, demiştir ki, işaret olunan 
mahallin boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar yani ön mahalli 
olduğunu bildirmiştir)ve kalbimi çıkardı. Sonra içi iman (ve 
hikmet) dolu bir tas getirildi. Kalbin (Zemzem suyu ile) 
yıkandıktan sonra, içine iman (ve hikmet) dolduruldu. Sonra eski 
haline iade olundu.  
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-Daha sonra katırdan küçük ve merkepten büyük beyaz bir 
binek getirildi. (Enes Ibn-i Malik (r.a): "Bunun adı Burak’tır ki, o, 
adımını gözünün erişebildiği yerin ötesine atardı" )demiştir Ben 
bunun üzerine bindirildim. Cebrail de benimle yollandı, bana 
refakat etti. Sonra ben, Cebrail (a.s) ile beraber Beyti Makdis'e 
vardım. Namaz kıldım. Bütün peygamberler de benimle kıldılar. 
Sonra çok yüksek makamlara çıkılacak bir Miraç, bir merdiven 
kuruldu. Buna Cebrail ile bindirildim. Ve onunla beraber 
yükseldim) Nihayet dünya semasına giderken. 

Ibn Kesir tefsiri Isra suresinin baş kısmı 
 

      ALLAH’A BENDE GİDECEGİM DİYEN TAŞ 
             

-Bazı tarih kitaplarının yazdığına göre Resulullah (s.a.v) 
Efendimiz Miraca Kudüs’de Kubbet-üs Sahra'da  bir taşın 
üzerinden hareket etmiştir.Taş dile gelerek, “nereye gidiyorsun 
ya Resulallah” diye sorduğunda “Allah’ıma gidiyorum” demişti 
taş sen “Allah’ına gidiyorsan ben de Allah’ıma gideceğim” diye 
yerinden bir buçuk metre  yükselmiş Peygamberimiz “dur! “ 
deyince taş durmuş şu anda halen Kudüs’de Kubbet-üs 
Sahra'da da  Muallak Taşı diye tanınan yine bir buçuk metre gibi 
boşlukta bekleyen taş Peygamber Efendimizin mucizesi olarak 
mevcuttur. Kudüs’u ziyaret edenler bu taşıda halen 
görmektedirler… 
 
Kubbet-üs Sahra'da Hacer-i  Muallak  Taşı. Bu kayanın en 
geniş yeri 18 metre, en dar yeri ise 13.5 metredir. Bu kayanın 
içine on bir basamak merdivenle inilebilmektedir. Kayanın iç 
kısmı yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre x 4.5 metre 
boyutlarında boş bir mekandır. İçeriden tavana bakıldığında 
havada asılı izlenimi verir, bundan dolayı Hacer-i Muallak olarak 
anılmaktadır. 
Bu konuya inanamayanlara şunu hatırlatmak isterim 
Sure-i Bakara ayet 74 de Cenab-ı Hak bak neler buyuruyor 
“Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta daha 
da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar fışkırır; öylesi 
vardır ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi de vardır ki Allah 
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korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. Allah yaptıklarınızdan 
habersiz değildir. ( taş ta Allah’dan korkan bir nesne) 
*** 
 -İşte bu Ayet-i Kerime bu konuların gerçek 
olabilecegini ispat etmektedir. 
Buna benzer bir çok mucizeler gerçekleşmiştir  

-Ashabı Keyf mağaraya ibadet için giderken peşine 
çoban köpeği takılmış ve dile gelip “nere gidiyorsunuz diye 
sorduğunda onlar biz Allah’ımıza ibadet etmeye gidiyoruz” 
demişlerdir. Köpek “ben de geleceğim. Sizin Allah’ınız var 
da benim Allah’ım yokmu demiştir. Defalarca köpeği geri 
çevirmek istemişler. Köpek yine “size bir zararım 
dokunmaz” diye peşlerini bırakmamış onlarla beraber 
mağaraya gitmiştir.Bu konu Kur-an’ı Kerim’in Kehf 
Suresinde geniş geniş anlatılmaktadır.. 
 
BU OLAYA ŞÜPHE İLE BAKANLARA İŞTE İSPATI 
 

-Ebû Cehil, birgün Hazret-i Peygamber ( s.a.v) aklınca 
imtihân etmek istedi. Ellerine taşlar alarak Rasûlullâh 
sallâllâhü aleyhi ve sellem-'in yanına geldi ve:  

-“Bil bakalım, avucumda ne var? Gerçekten 
peygambersen ve sâhiden göklerin ardındaki sırlardan 
haberdâr isen, bu kadar yakınındaki şeyleri de hemen 
bilmen lâzım!.." dedi 
Hazret-i Peygamber ( s.a.v):  
. "Avucunun içindekileri ben mi söyleyeyim, yoksa onlar mı 
benim hak peygamber olduğuma şehâdet ederek 
konuşsunlar?. Kudretullâh için senin avucundakileri dile 
getirmek çok basittir. Rabbim dilerse, bütün cansızlar 
canlanıp insan gibi konuşurlar. Esasen onlar, Allâh'ın 
kudret ve azameti hakkında gönül sahiplerine nice sırlar 
ifşâ ederler. Fakat elbette sen ve senin gibi gâfiller, onların 
dilinden ve hâlinden anlayamaz!.." dedi.  
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-Yüce Allah dilerse taşı dile getirir. Şahitlik ettirir dilerse 

peygamberinin peşine takarak muallakta bırakır. 
Dilerse taşı Ebû Cehil’ in elindekiler gibi konuşturarak 
peygamberini inanmayanlara tasdik ettirir…” 
 
EY İNSAN OĞLU bunlar bize birer örnek degil mi? 

-Eğer taş Allah’ın huzuruna gitmeye kalkarsa , 
-Eğer köpek bende ibadet edeceğim diye mağaraya giderse, 
-Eğer bir taş Allah korkusundan yuvarlanıyorsa,  

Yanımızda binlercesi namazda niyazda iken, 
Yanımızda binlercesi camiiye giderken,  
Yine yanımızda binlercesi Allah’a tesbih ederken, 
Bizler bundan ders almamız lazım. 

-Ey Müslüman kardeşim sen bu mahluklardan daha mı acizsin 
? 
Senin  bu mahluklardan daha çok özelliğin var elin var. 
Tutabiliyorsun.Dilin var. Konuşabiliyorsun.  Gözün var. 
Görebiliyorsun. 
      BUKADAR ÖZELLİĞİN ŞÜKRÜ NASIL OLMALI 
 
  Onlara bakarak bizim alnımız secdeden kalkmamalı 
     düşün… düşün… düşün…kararını öyle ver! 

 
DUALARIN EN ÇOK KABUL SAATİ 

-Cenâb-ı Allah Kur’ân’ında: “(Ey Muhammed!) gecenin bir kısmında kalk, 
yalnız sana mahsus olarak nafile namazı kıl.” buyurur.                          
.                                                                                                                    (İsrâ: 79) 

-Demek oluyor ki dualar, seher  vakti ve  mirrac vakti daha çok kabul 
görür. Gece yarısından sonra seher vakti duaların kabul saatinde tertemiz 
bir abdest alıp tertemiz bir gönülle tertemiz bir namaz için içinden “Yâ 
Rab! Huzuruna geliyorum” deyip seccadeni serersin. Üzerine şöyle bir 
yayılır ve sarılırsın namaza. Secdeye varınca o an kabir, mahşer ve sırat 
gözünün önünden geçer. Rabb’inin seni görüyor olduğunu ve ona 
yalvararak ağlaya ağlaya secde ederek gözünden iki damla yaş akıtırsan 
ne mutlu sana! İşte af ve kulluk  böyle olur.         
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        AF İSTİYORUM 

 
Bir sabahın seherinden, 
Gönül dönmüş seferinden, 
Şu azamın her yerinden, 
Günahım sil istiyorum. 

 

Elim açık semalara, 
Gözüm döndür pınarlara, 
Okuduğum dualara, 
Senden kabul istiyorum. 
 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 

 
(Nakarat) 
İstiyorum istiyorum, 
Rabb’im senden istiyorum, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 

 
          BİRİNCİ KAT GÖKTE NELER VARDI? 
 

-Cebrail (a.s) gök kapısını çaldı. Hazin, yani bekçi melek 
tarafından:  
-  Kim o? denildi. 
Cebrail  
- Cebrail’im! dedi. 
Hazin tarafından: 
- Yanındaki kimdir? Diye soruldu. 
Cebrail - Muhammed! diye cevap verdi. 
Hazin tarafından: 
Ya (göğe çıkmak için) ona (vahiy ve Miraç daveti) 
gönderildi mi? diye soruldu. 
Cebrail Evet gönderildi! diye tasdik etti. 
Hazin tarafından: 
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- Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu? 

denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semaya 
varınca orada Adem peygamberle karsılaştım. 
Cebrail bana: 

- Bu senin baban Adem'dir; ona selam ver! dedi. Ben 
de selam verdim. Adem selamıma mukabele etti. Sonra: 
- Merhaba hayırlı, iyi oğlum, Salih Peygamber! dedi. 

 
İKİNCİ  KAT SEMADA NE OLDU? 

 
-Sonra Cebrail benimle yukarı yükseldi. Ta ikinci semaya 

geldi. Bu semanın da kapısını çaldı: 
- “Kim o?” denildi. 
Cebrail – “Cebrailim” dedi 
-“Yanındaki kimdir?” denildi. Cebrail (a.s): 
- “Muhammed!” diye cevap verdi. 

-“Ya! Ona vahiy ve Miraç gönderildi mi?” denildi. 
Cebrail- “Evet gönderildi!” dedi. 

-“Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu”, 
denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben ikinci semaya 
varınca orada Yahya ve Isa peygamberler ile karsılaştım. 
Yahya ile Isa teyze oğullarıdır. 
Cebrail bana: 

- “Bu gördüklerin Yahya ile İsa’dır; bunlara selam ver!” dedi. 
Ben de onlara selam verdim.  Selamıma mukabele ettiler. Sonra: 

- Merhaba hayırlı kardeş, Salih peygamber! dediler. 
 
     ÜÇÜNCÜ KAT SEMADA NE OLDU 
 
Kim o! denildi.Cebrail (a.s): 
- Cebrail'im! dedi. 
- Kapısını çaldı. 
- “Yanındaki kimdir?” denildi. 
Cebrail – “Muhammed!” dedi 

-“Ya ona vahiy ve Miraç gönderildi mi?” denildi. 
Sonra Cebrail benimle üçüncü semaya yükseldi. Bunun da 
Cebrail (a.s): 
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- “Evet gönderildi!” dedi. Hazin tarafından: 

- “Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi.” 
Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben üçüncü semaya vardığımda 
Yusuf peygamber ile karşılaştım. 
Cebrail  

- “Bu gördüğün Yusuf tur; ona selam ver!” dedi. Ben 
de Yusuf’a selam verdim. O da mukabele etti. Sonra: 
- “Merhaba hayırlı kardeş, Salih peygamber!” dedi. 
 
                 İNANMAK GEREK 

İnandım demek yetmez, tatbiki gerek, 
Müslümanım demek yetmez, şartı gerek, 
Affet demek de yetmez, yalvarmak gerek, 
Allah evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
Kur’ân bizlere indi, okumak gerek, 
Sade okumak yetmez, bellemek gerek, 
Bellemek yetmez mealin bilmek gerek, 
Emrini tutup Allah’a bağlanmak gerek. 

 
Beş vakit emir olundu, hemen kılmak gerek, 
Huzurunda durup secdeye varmak gerek, 
Diri diri olmaz, ruhen ölmek gerek, 
Allah evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
İmanın temeli, şahadettir atmak gerek, 
Gönül evindeki küfürü, çıkartmak gerek, 
Son nefeste Kelime-i Şahadet gerek, 
Allah evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
Müslüman içi-dışı bir olmak gerek, 
 Gönül evin dilinden ayırmamak gerek, 
Garip der ki, müslüman bütün olmak gerek, 
Allah evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

- - - - - - - - 
-. Dünyalık için senden geridekilere bak 

Şükür et 
-Ahiret için senden ilerdekilere bak 
                      Gayret et             h.ş. 
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Z           DÖRDÜNCÜ KAT SEMADA NE OLDU 

-Sonra Cebrail benimle yükseldi. Ta dördüncü semaya vardı. 
Bunun da kapısını çaldı. 
- “Kim o?” denildi. 
- “Cebrail!” diye cevap verdi. 
- “Yanındaki kim?” denildi. 
- “Muhammed!” dedi. 

- “Ona Miraç daveti gönderildi mi?” diye soruldu. 
- “Evet gönderildi!” dedi. 
- “Merhaba, bu gelen zat ne güzel yolcu,” 
denildi, ve hemen gök kapısı açıldı. Ben dördüncü kat 
göğe vardığımda İdris peygamber ile karsılaştım. Cebrail 
bana:  
Su gördüğün İdris’tir. “O na selam ver!” dedi. Ben de İdris’e 
selam verdim. O da selamımı karşıladı.  
Sonra: 
- “Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber!” dedi. 
 
        BEŞİNCİ  KAT SEMADA NE OLDU 
 

-Sonra Cebrail benimle yükseldi. Ta beşinci semaya 
vardı. Onun da kapısını çaldı. 
- “Kim o?” denildi. 
- “Cebrail!” dedi. 
- “Yanındaki kimdir?” denildi. 
- “Muhammed (s.a.v)” dedi. 
-  “Ona Miraç daveti gönderildi mi?” Denildi. 
- Evet gönderildi! diye cevap verdi. 
- “Bu gelen zat ne güzel yolcu,”  denildi. Ve hemen gök 
kapısı açıldı. Ben beşinci semaya varınca Harun peygamber 
ile karsılaştım.  
Cebrail bana: 

- “Bu Harun'du; ona selam ver!” dedi. Ben de Harun'a 
selam verdim. O da selamıma mukabele etti.  
Sonra: 
- Merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber! dedi. 
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                            GEL YÂ RASÛLALLAH 
 

Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Maşukuna ersin aşık olan mü’minler, 
Hiç susmasın Kur’ân okuyanlar bülbüller, 
Gel ya Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Nur Dağı’ndan geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 
Gel yâ Rasûlallâh o ay doğar gibi gel, 
Gel yâ Rasûlallâh o gün doğar gibi gel, 
Çağrını yenile cem olsun ümmetlerin, 
Hicretin yenile yeniden gel yâ Rasûlallâh. 
 
Çek sancağını semâlara bulutlar gibi, 
En büyük şefaatkâr sensin ey hak Nebî, 
Ümmetlerine uzatıver ellerini, 
Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Miracından geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 
Evvelki yârin Ebû Bekir veliyle gel, 
Hazreti Ömer Osman, Ali ile gel 
Hem ol-Sahabe-i Kiram seliyle gel, 
Gel Yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel. 

 
           ALTICI KAT SEMADA NE OLDU 

-Sonra Cebrail benimle yükseldi. Ta altıncı kat göğe 
erişti. Gök kapısını çaldı. 
- Kim o? denildi. 
- Cebrail! diye cevap verdi. 
- Yanındaki kimdir? denildi- Muhammed! dedi. 
- -Ya ona (Miraç için vahiy gönderildi mi? denildi. 
- Evet gönderildi! dedi. 
Bu göğün bekçisi: 
- Bu gelen kişiye merhaba; ne güzel bir yolcu geldi! 
dedi. Ben altıncı göğe varınca Musa peygamberle 
karsılaştım.Cebrail bana: 

-“Bu Musa’dır; selam ver!” dedi. Ben de Musa’ya  selam 
verdim. O da mukabele etti.  
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Sonra: 
- “Salih kardeşe ve Salih peygambere merhaba!” dedi. 
Ben Musa’yı bırakıp geçince, Musa ağlamağa başladı. 
Musa’ya: 

- “Neye ağlıyorsun?” denildi. O da: 
- Benden sonra bir genç peygambere biat olundu ki, 
onun ümmetinden Cennete girenler, benim ümmetimden 
girenlerden çoktur. Onun için ağlıyorum! dedi. 
            
           YEDİNCİ  KAT SEMADA NE OLDU 
 

- Cebrail benimle yedinci göğe yükseldi. Gök kapısını çaldı. 
- Kim o? denildi. 
-“Cebrail” dedi. 
- “Yanındaki kimdir?” Denildi “Muhammed” dedi  
- “Ona Miraç daveti gönderildi mi?” denildi. 
- “Evet gönderildi!” dedi. 

-- “Bu gelen zata merhaba; bu gelen kişi ne güzel misafir!” 
dedi. Yedinci kat gökte İbrahim peygamber bulunuyordu. 
Cebrail: 
- “Bu gördüğün baban İbrahim’dir; ona selam ver!” dedi. 
Ben de İbrahim’e selam verdim. O da selamıma mukabele 
etti de: 

-- “Ey hayırlı oğul, ey Salih peygamber merhaba!” 
Sonra Beyti Mamur bana gösterildi. Gördüm ki, ona 
her gün yetmiş bin melek ziyarete gidiyor. Sonra bana 
şarap, süt, bal dolu üç bardak sunuldu. Ben süt dolu bardağı 
aldım. Cebrail bana 
 “İçtiğin süt senin ve ümmetinin fıtratı, yani İslam  
dedi.Rasulullah (s.a.v), devamında buyurdu ki: 
Bütün bu duraklar ve manzaralardan sonra karşıma 
Sidre-i Münteha sahası açıldı. 

Cebrail aleyhisselam:  
-Vazifem şimdilik buraya kadar. Daha ileriye gidemem. Buradan 
öteye bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. 
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Peygamberimiz,.Refref'.denilen bir binek ile yetmişbin Hicap     

.yani. perdesini ve dolayısıyla Kûrsi, Arş ve Ruh âlemlerini 
geçtiler. 
 Her perde geride kalırken Resulullah: Korkma ya başlamıştı ya  
Muhammed, yaklaş! Hitabını işitiyordu.Kâbekavseyn Makamı'na 
yaklaşırken Refref de daha öteye gidemeyip kayboldu ve 
inci'den bir at geldi. Sevgili Peygamberimiz Hicab-ı Kibriya'yı 
bununla geçti.  
Sonra at yok oldu dedi 
        
        .YÜCE MEVLAYI BİZZAT GÖRDÜM DEDİ 

Yine Ebu Zer.r.a.’den yapılan rivayette de Efendimiz, “Rabbini 
gördün mü ?” sorusuna : “o’nıu  nur olarak gördüm.” Hadisin: 
“peygamber rabbini iki gözü ile gördü.”rivayetinide ibn nerdeveyh 
tehric etti. ruhul beyan tefsir c.8 s.327 
İmam Abdürrezzak ise Hasan-ı Basri’den şöyle rivayet 

etmiştir. “Hasan-ı Basri; Muhakkak Muhammed (s.a.v) Rabb’ini 
gördü diye yemin etmiştir.” (Mevahibu Ledünniye c.2 s.55) 
İmam Hasan (r.a) ise “An dolsun ki Muhammed (s.a.v) 

Rabb’ini görmüştür.” diye yemin ederdi. (Şifa-i Şerif s.196) 
 

 Kâbekavseyn Makamı'nda Allahü teâlâ ile zamansız,  
 mekânsız  yönsüz,  harfsiz,  kelimesiz  ve beş duyunun 

hiç biri olmadan  ve insan idrak ve aklının anlamayacağı 
şekilde konuştu  ve has ismi ile "rüyet" yani Allahü teâlâ'yı 
görme devleti nasip oldu. Şanlı Peygamber, Rabbinin huzuruna 
kavuşunca O'nu şu şekilde selamladı:- 

Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibât...  
Her türlü övgüye layık olan yüce Allah, sevgilisinin selamını şu 

karşılıkla kabul buyurdu: -Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve 
rahmetullahi ve berekâtüh..  

Bunun üzerine Resulullah, cevap verdi:  
-Esselamü aleyna ve alâ ibadillahis salihiyn...  

ve yedi kat gökte bulunan melekler bir ağızdan tekrarladılar:  
-Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden 
abdühu ve resûlüh...  
Allahü teâlâ dedi ki:-Ey sevgilim; burada ikimizden gayri kimse 
olmadığı halde niçin aleyna/bize selam olsun diyorsun?  
-Ya ilahi! Gerçi ümmetim bedenen yanımda değiller ama ruhları 
benimle. Bana selamını lutfederek kötülüklerden uzak tutun. Ahir 
zaman fitnesine uğramış o müminleri bu imkandan nasıl 
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mahrum bırakabilirim? Allahü teâlâ, Peygamberine iltifat 
buyurdu:  
-Ey habibim! Bu gece benim misafirimsin. Benden dilediğini 
istemekte serbestsin. 
     
     ÜMMETİNİ ALLAH’TAN YÜZBİNKERE İSTEDİ 

-Hak Teala: “Habibim, ne istersin?” buyurdu. 
 “Ümmeti isterim”, dedi. Rivayet edilir ki: Hak Teala, yüzbin kere 
"ne istersin?" diye sordu. Resul aleyhisselam, yüzbin kere: 
"ümmetimi isterim" diye cevap verdi 
" -Kurb makamına eriştim. Yüce Allah’tan hitap geldi ki: Bu 
kadar makamları geçtin. Bana ne getirdi? Ben dedim ki: "Ey 
Rabbim! Senin katına layık bir şey bulamadım. Ancak büyük ve 
küçük günahlar ile ve ümmetim den bir avuç isyan ile geldim ki 
bu günah ve isyanları bana bağışla dedim." 

-Hitap geldi ki: "Ya Muhammed, üzülme, gam çekme. 
Kıyamette şefaat sahibi Peygamber sensin. Yüz yirmi dört bin 
peygamber senin sancağın altında olurlar. Ümmetinin bir avuç 
günahı sana sıkıntı vermesin. Günahlarını, şefaat denizinde ile 
öyle temizlerim ki, sen hoşnud oluncaya kadar.   
 

 Ey Habibim! Sen cennete girmeyince diğer enbiyadan hiç biri 
oraya giremez. Senin ümmetin cennete girmeyince de sair 
ümmetlerin cennete kabulü mümkün değildir. 

- Ve Bakara suresinin son ayetleri ile çekilen zulüm, işkence 
ve sıkıntıların bitmek üzere olduğunu müjdeledi. 

Böylece Âmenerresulü ile araya Cebrail de girmeden vasıtasız 
olarak; doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından vahiy tebliğ 
ediliyordu. Sevgili Peygamberimiz, aklının eremeyeceği kadar 
bol ve kıymetli hediye, mertebelere kavuştu 

-.Meselâ! Mahşer günü kabirden en evvel O'nun kalkmasına 
izin verilmesi,  müminlere şefaat yetkisinin tanınması 

 cennete herkesden önce O'nun girebilmesi  
bu ziyarette namaz ve diğer bir kaç ilahi lütfû ihsan etti 

-Sonra benim (ve ümmetim) üzerine, her gün elli vakit 
namaz farz kılındı. Ben dönüp Musa'ya uğradığımda 
 Musa (a.s.): 
 “Ne emrolundun?” Diye sordu. Ben de 



 36 
- “Her gün elli vakit namazIa emrolundum?” diye cevap 

verdim. Musa  
 “Hergün elli vakit namaza ümmetinin gücü yetmez. 
Vallahi ben, kesin olarak insanları senden önce  
 İsrail’i sıkı bir denemeye, alıştırmaya) tabi tuttum. Sen, 

Rabbine müracaat edip ümmetin için hafifini (azaltmasını, 
hafifletmesini) niyazeyle!” dedi. 
Ben de müracaat ve niyaz eyledim. Benden (ve ümmetimden) 
on vakit namaz  azaltıldı. Bunun üzerine Musa'ya (a.s) dönüp 
geldim. Musa, evvelki gibi tavsiyede bulundu. Ben de Rab’ime 
arz-i niyaz ettim. Bu defa on vakit daha azaltıldı. Ben yine 
Musa'ya dönüp geldim. Musa da eskisi gibi öğüt verdi. 

 Ben de Rab’ime arz-i niyaz ettim. Benden on vakit daha 
azaltıldı. Ben yine Musa'ya dönüp geldim. Musa'da önceki 
tavsiyede bulundu. Ben de Rab’ime arz-i niyaz eyledim. Benden 
on vakit namaz daha azaltıldı da, her gün on vakit namazIa 
emrolundum. Ve Musa'ya dönüp geldim. Musa, bana evvelki 
mütalaasını söyledi. Ben de Allah’a arz-i niyaz eyledim. Bu defa, 
her gün beş vakit namaz kılmakla emrolundum. 

 Bunun üzerine Musa'ya dönüp geldim. Musa (a.s) tekrar: 
- “Ne emrolundun?” diye sordu. 
- - “Her gün beş vakit namazIa emrolundum!” dedim. 
Musa (a.s): 
- “Ümmetin her gün beş vakit namaza muktedir olamaz.Ben 
senden evvelce insanları  Ve Beni İsrail’i sıkı bir  tecrübe 
ettim. şimdi sen Rabbi’ne müracaat et de bunun ümmetin 
için hafifletmesini dile!” dedi. 
Ben: 
-  “Rab’ime çok niyaz ettim. Ta ki, bir daha arz-i niyaz 
eylemekten utandım. Bu suretle beş vakit namaza razı 
olacağım. Ve buna teslimiyet göstereceğim!” dedim. Ben  
Musa (a.s)’nın yanından geçince bir münadi: 

- “Ben, beş vakit namazı  farz KILDIM 
         Ve kullarımdan fazlasını kaldırdım!” 
 diye nida eyledi. 

-. Daha önce sabah ve akşam olmak üzere iki vakit kılınan 
namaz, beş vakte çıkarılmıştı. O (s.a.v) bu mübarek yolculuktan 
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beş vakit namaz müjdesi ile geliyordu. Aynı zamanda, kılınacak 
olan beş vakit namazın Peygamberimiz (s.a.v),  Miracı gibi 
olduğunu bildiriyor, bir kişi günde beş vakit namaz kılarsa 
Rabbinin huzuruna varmış Miraç eyleymiş sayılır böyle bir müjde 
ile dönüyordu.1. İsra ; Necm 18 buhari-tevhid 143 ; altı parmak 
peygamberler tarihi ibn kesir c.9-s.4674 
. 

. 
GÖKLERE ALLAH’IN İZNİ İLE ÇIKILIR 

-Peygamberimiz (s.a.v) Mirac’dan dönünce müşrikler bu olaya 
inanmadılar. “Sen semaya nasıl gittin? Ayağının birini kaldır” dediler o 
da kaldırdı. “Öbürünü de kaldır” dediler. O zaman düşeceğini söyledi. 
Bunun üzerine müşrikler “Sen iki ayağını kaldırınca düşüyorsun 
göklere nasıl çıktın?” dediler Rasûlullâh (s.a .v) şöyle cevap verdi: “Bu 
ayaklarımı kaldırmam sizin emrinizle, göklere çıkmam ise Allah’ın (c.c) 
emriyledir.” 

VEYSEL KARANİYE GÖNDERİLEN HIRKA 
NEDEN BU KADAR KIYMETLİ 

- Bazı tarih kitaplarında nakledildiğine göre 
Peygamberimiz(s.a.v)miraca çıkdıgında üzerindeki hırka 
Veysel Karaniye verilen hırka peygamberimiz(s.a.v)  
miraçdan döndükden sonra o hırkayı hiç giymemiş 
sahabiler o hırkayı neden giymediğini sorunca şöyle cevap 
vermiş; “ Allah’u Teala’yı gören bir nesneyi benim sırtımda 
taşımak haddimemi”  

O HIRKA KİME NASİP OLMUŞ ŞUAN NERDE 
Serveri Kainat ta zaman zaman mübarek yüzlerini Karen 
taraflarına döndürür ve “Yemen tarafına rahmet rüzgarları 
esiyor” buyururlar, “ 

-Yine Efendimiz buyururlar ki: “Ümmetimden bir kimse vardır 
ki, Kıyamet günü Rabia ve Mudar kabilelerinin koyunlarının 
kılları adedince insana şefaat edecektir.” (ki bu iki kabile 
sürülerinin çokluğu ile tanınırlar) Eshab-ı kiram sorar:- Ya 
Resulallah kimdir bu nasipli?- Allah’ın kullarından biri. 
- Peki adı nedir - Üveys!- Ya memleketi - Karen! 
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- O sizi gördü mü? 

-Efendimiz mânâlı mânâlı gülümser, “Baş gözü ile hayır!” 
derler. Sahabeden “Hayret!” diyenler olur, “Size böylesine aşık 
olan biri nasıl oluyor da huzurunuza koşmuyor?” 
 

-Efendimiz izah eder: - Onun gelmemesi de bana olan 
bağlılığındandır. İhtiyar bir annesi vardır. İman etmiştir. Ancak 
gözleri görmez, hareket edemez. Üveys gündüzleri deve 
çobanlığı yapar, kazandığını annesine harcar”. 
Hazret-i Ebubekir sorar: 
- - Ya Resulallah biz onu görür müyüz?Efendimiz mübarek 
kafalarını “ne yazık ki hayır” manasında sallar, “Sen göremezsin” 
buyururlar, ama Hazret-i Ömer ve Hazret-i Ali’ye dönüp müjdeyi 
verirler: “Onu, siz göreceksiniz!” Sonra bir bir vasıflarını tarif 
ederler ki, bu işaretlerden biri avucunun içindeki gümüşi 
beyazlıktır.“ ( Aşık için zaman geçmez)  

 
VEYSEL KARANİ HZ. 

 Mübareğin Resulüne duyduğu tarifsiz aşktır. Veysel 
Karani’nin tek arzusu vardır. Yüzü suyu hürmetine kainatın 
yaratıldığı Server’i Muhammedi görebilmekti. 
    - Lakin çok yaşlı bir annesi vardır. Hem kör, hem de 
kötürümdür. Veysel Karani onun eli ayağı, gözü kulağıdır. 
Yedirir, içirir, yıkar, paklar. Kadıncağıza bebek gibi bakar. Ne 
derse, ama ne derse yapar. En olmayacak arzularını bile 
ikiletmez. Bir yüz ifadesinden bin mânâ çıkarır ve hepsini de 
yerine getirir. Tabiri caizse, anasına kölelik eder. 

-Velakin, Muhammed kelimeleri yüreğinde tutuşur, dışarı taşar. 
Efendimizin hasreti kor olur, ciğerini yakar. Onu bir kez, ama bir 
kez görebilsem der,  

-Annesi itiraz etmese de, şu yolculuğa razı olsa. Omuzlarını 
kaldırıp boynunu büker. Mahzun bir üslupla “İstiyorsan git!” der, 
“Git bakalım, beni kime emanet edeceksin?” der gibi. Doğrusu 
onu bırakabileceği kimse de yoktur. Bu yaşlı kadına incitmeden 
kim bakabilir ki? Onun nazını kim çekebilir . 
Üveys, hasretini hep yüreğine gömer kendi Yemen’dedir gönlü 
hep Medinededir. 

-Bir türlü derdini o güzel annesine  açamaz oğlunun bu halini 
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anlayan o şanslı anne  oğlunun peygamber aşkı ile yanmasına 
dayanamaz.  Naçar, biçare oldugu halde, “Ancak Medine’ye gidip 
hemen geri dönmesi, Rasul-u Ekrem'i (s.a.v) orada bulamayacak 
olursa teşriflerini beklememesi.” koşulu ile izin verir.  
Peygamber efendimiz (s.a.v) o sırada Tebük seferi’ndedir. 
Rasul'unu bulamayınca çok üzülür. Ama ne çare ki verilmiş bir 
sözü var. 
         
SEN ANNEYE VERİLEN SÖZE BAK, SADAKATINA BAK 

-Hz. Veysel Karani, annesine verdiği söz üzre geri döner. 
Hz. Aişe (r.a.)’ye: 
"Kainatın efendisine Selamımı söyleyiniz. Cennet 
sabahlarını andıran mübarek yüzlerini doya doya görmek 
isterdim. Ama nasip olmadı. Lütfen, içimin aşk-ı 
Muhammed’i (s.a.v) ile yandığını, gönlümün bitmez niyazını 
bildiriniz.”  
Diyerek ayrılır ve tekrar Yemen yolunu tutar.  

-HASRETİNİ YÜREĞİNE GÖMER VE DÖNER    
 

      MUHAMMED AŞKILE YANAN VEYSEL KARANİ 
 

Muhammedin aşkı onu yakardı 
Annesine gözü gibi bakardı 
Agzından hep allah allah çıkardı 
Medine yolunda veysel karani 
Allahın  yolunda veysel karani 

                           
                           Gündüzleri daim deve güderdi 
                           Geceleri durmaz secde ederdi 
                            Allah deyü deyü tesbih ederdi 
                            Medine yolunda veysel karani 
                           Allahın  yolunda veysel karani 

 
Gidip olresülü görmek isdedi 
Bulamayıp döndü şefaat diledi 
Anamdan izinim bu kadar dedi 
 Medine yolunda veysel karani 
 Allahın  yolunda veysel karani 

           - - - - -  
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-Rasul-u Ekrem (s.a.v)seferden dönünce Hz. Aişe ye  

"Ya Aişe, evimize hangi ulu  kişi geldi? Bu Rahmani kokular,  
bu İlahi lezzet nedir?” diye sordu:  
"Ey Allah’ın Rasulu; Yemen Karen Köyü’nden 
 Üveys adında bir zat  sizi ziyarete geldi. Sizi bulamayınca çok 
üzgün bir halde ayrıldı. İşte o adam gittikten sonra evin içinde bu 
ulvi kokuları hissettim. 

-"Ya Aişe, sen o zatı gördün mü?  
"Evet ey Allah’ın Rasulu. Sağ gözümün ucu ile baktım. 

- “Öyleyse o gözünü bende ziyaret edeyim. Görüşün ve 
gördüğün mübarek olsun.”  
Bir müddet sonra  Mescid-i Nebevi’ye geçen Resulullah, 
sahabelerine seslendiler; 

- “ Müjdeler olsun. Üveys’i gören gözü ziyaret ettim,gelin siz de 
benim gözümü ziyaret edin.” 
 . 
              HIRKA  ŞERİF  AŞIGINI BULUYORDU 
-  Efendimiz hayatlarının son soluklarını aldıkları demlerde 
mübarek hırkalarını çıkarır ve “Bunu Üveys-i Karani’ye verin!” 
buyururlar. 

-Resullullah’ın (s.a .v)  dar-ı bekaya göçmelerinin ardından 
Hazreti Ömer ve Hazreti Ali yollara düşer, Veysel Karani’nin izini 
bulurlar. Ahali böylesine şerefli iki kimsenin böylesine köhne bir 
yeri ziyaretine mânâ veremez. Hele “Üveys’i arıyoruz!” 
cümlesine çok şaşırırlar. “O divanenin tekidir” derler,  
“ -o İnsanlardan kaçar. Kimseyle konuşmaz, kimseye karışmaz. 
Ağladıklarımıza güler, güldüklerimize ağlar. Neşe nedir bilmez. 
Aradığınız sakın başka biri olmasın!”Hazret-i Ömer dikkatle 
dinler, “Bilakis!” der, “Aradığımız o olmalı!” 

-Karenliler iki şanlı sahabenin önüne düşer, onları Arne 
Vadisi’ne getirirler. Veysel Karani’yi namaz kılarken görürler. 
Develer akıllı uslu dolanmakta, çobanlarını üzecek 
hareketlerden sakınmaktadırlar. Namazı biter Üveys 
misafirlerine döner. “Hoşgeldiniz!” der. Hazret-i Ömer önce 
müsafaha eder, sonra gülümseyerek sorar “Kimsin sen?” 
-  (Allah’ın kulu) 
- Evet hepimiz-  (Allah’ın kulu) yuz, ama seni ne diye tanırlar? 
- Üveys Sağ elini açar mısın? 
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Açar. Efendimiz’in belirttiği işaret ayan beyan ortadadır. Büyük 
sahabe “Ben Hattapoğlu Ömer’im” der, “Arkadaşım Ali bin Ebu 
Talip!” - Efendimiz sana selâm ettiler ve mübarek hırkalarını 
gönderip buyurdular ki “Alıp giysin, ümmetime dua etsin!” 
 

 -Üveys-i Karani mübârek hırkayı hasretle koklar,( İstanbul’da 
hırkayı şerif camiindeki bu hırka (ki ziyaret edenler iyi bilirler, 
Efendimizin gül teniyle ıtırlanan Hırka-i Şerif aradan geçen asırlara 
rağmen tarif edilemeyecek kadar güzel kokar) sonra yüzüne 
gözüne sürerek bir kuytuya çekilir. 

- “Ya Rabbi !” der “Bu ne nimettir. Yüzü suyu hurmetine kâinatı 
yarattığın Server benim gibi bir acizi hatırlıyor ve mübarek 
hırkalarını bu günahkâra yolluyor. Senden bir tek dileğim var: 
Ümmet-i Muhammedi affeyle. N’olur. Bu hırkanın hakkı için!”der 
Gaibden bir ses gelir. “Şu kadarını sana bağışladım. Haydi giy 
hırkayı!” 
- “Hepsini ya Rabbi! Hepsini.” der 
- “Şunları, şunları, şunları da bağışladım.” 
- “Diğerlerinin hali ne’olacak Ya Rabbi?” N’olur, hırkanın ve 
hırkanın sahibinin hatırına..bagışla yarabbi der amma. 
Ahh!” der, “Ahh bu hali bozmayacaktınız.” 
Tam bu sırada Karenlinin biri gelir ve o muhteşem huzuru bozar. 
“Misafirlerin dönmeye niyetliler” diye ikaz ederler.  
 “Ahh!” der, “Ahh bu hali bozmayancaktın işte. İnanın az kalmıştı. 
Bütün ümmeti Muhammed affedilmedikçe giymeyecektim 
hırkayı.”Dedi 

-ÜVEYS Hazretleri haram bilmez, yalan söylemez.. O, gün boyu 
zikreder, af diler. Ümmet-i Muhammede dua eder 
Kişi sevdiğinin  mutluluğunu da acısınıda paylaşır dedi. 

-Hazret-i Ömer ile Hazret-i Ali’nin hayretle kendisine baktıklarını 
görünce sözlerini şöyle izah etti: 
- Ey Allah Resülünün dostları! Hazret-i Resül’ün mübarek dişleri 
kırılnca ona muvafakat için niçin siz de dişlerinizi kırmadınız? 
Niçin aynı acıyı siz de tatmadınız? Sonra mübarek ağzını açtı, kırık 
dişlerini gösterdi:- İşte, bakınız! dedi. Ben iki cihanın sevgilisini 
görmek, onun cemaliyle müşerref olmak saadetine erişemedim. 
Fakat onun başına gelen ızdırablı hadise beni çok üzdü. Duyunca, 
onun acısını paylaşmak için  ben de dişlerimi kırdım. Dişlerimi 
kırmadan, onun çektiği acıyı çekmeden yapamadım. Ancak 
dişlerimi kırmak ve acı çekmek suretiyle biraz gönül ferahığına 
kavuştum”                        
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                    O MUBAREK ÜVEYS 
 Bir ara Kufe’ye yerleşir. Yine eskisi gibi deve güder. Aç kalır, açıkta 
kalır. Horlanır, aşağılanır. Garip bu ya milletin gücü hep ona yeter. 
Hatta ufacık çocuklar bile sataşır, taş yağdırırlar. Büyük veli, çığlık 
çığlığa saldıran afacanlara gülümser “N’olur ayaklarımı kanatacak 
kadar büyükleri atmayın”da, “Abdestim bozulmasın emi?” Çünkü o 
güne kadar bir kez olsun abdestsiz toprağa basmamıştır. 
            
                                              .İbadet Anlayışı ve Nasihatlari 

-Veysel Karani Hazretleri bazen sehere kadar secdede,kalır 
bazen sabahlara kadar rükûda kalır. Sebebini sorana şöle der. 

-'Bırakın üç kere Sûbhane rabbiyel âla demeyi, ben 
 bir keresini bile beceremiyorum'  diye yakınır. 
 Eh onun özlelliği ibadet meleklerinkinden farksız olmalıdır. 
'Namazda huşu öyle olmalıdır ki' der: 
'Bağrına bıçak sokulsa duyulmayacak.'  

- Biri sorar: 'Nasılsın? Cevap, “akşama çıkacağını bilmeyen biri nasıl 
olursa!” 

- Sevenleri ısrarla nasihat isterler. O gülümser:  
-- “Allahü teâlâyı bilir misiniz?”  “Evet biliriz.”  

- “Öyleyse başka şeyleri bilmeseniz de olur.”  
   Aman efendim bir nasihat daha.  
- - Allahü teâlâ sizi bilir mi?“Elbette bilir.”  
- Öyleyse başkaları bilmese de olur.  
Geceleri hiç uyumazdı. Bir gece; “Bu gece kıyâm gecesidir.” dedi. 
Diğer gece, “Bu gece rükû gecesidir.” Öbür gece, “Bu gece secde 
gecesidir.” dedi. Bir geceyi kıyâm, bir geceyi rükû, bir başka 
geceyi de secdeyle geçirdi. 

- “Ey Üveys, bu kadar uzun geceyi bir hâlde geçirmeye nasıl 
katlanıyorsun?” dediklerinde; “Secdede, sabah oluyor da, ben 
hâlâ bir kere Sübhâne Rabbiyel a’lâ diyemem. Halbuki üç tesbih 
sünnettir. Bunu yapamamamın sebebi, meleklerin ibâdetini 
yapmak istememdir. Buna ise gücüm yetmemektedir.” dedi. 
 
Hz. Peygamber'in Yemenli Veysel-Karanî'ye  verilmesini vasiyet 
ettiği  hırka ise 1617 tarihinde Üveysi sülâlesinden Şükrullah 
Efendi tarafından İstanbul'a getirilen Hırka-i Şerif’tir. Söz konusu 
hırka . Bugün İstanbul Fatih’te Sultan Abdülmecid tarafından 1851 
yılında yaptırılan Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilmekte, her 
yıl Ramazan'ın 15'inden sonra da burada ziyarete açılmakta ve 
binlerce kişi tarafından heyecanla ziyaret edilmektedir.  
Mukaddes emanetlerin en değerlisi Hirka-i Saadet sayılmaktadır. 
Burası, Yavuz Sultan Selim’den sonra dört yüz yıl belirli günlerde, 
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padışah tarafından, büyük bir hürmetle ziyaret edilmiştir. Hırka-i 
Saadet Dairesinde ayrıca Kabe’den getirilen tövbe kapısı, Hazret-i 
Ömer’e ve Hazret-i Osman’a ait birer kılıç, Peygamber efendimize 
ait bir yay, Hazret-i Ali’nin el yazması Kur’an-ı kerimi, Hazret-i 
Fatıma’nın seccadesi, İmam-ı A’zam hazretlerinin cubbesiyle 
İslam buyuklerinden yirmibirinin kılıcı bulunmaktadır.  
Topkapı Sarayı’ndaki diğer mukaddes emanetler şunlardır: 
1. Resûlullah(s.a.v) Uhut Savaşında kırılan mübarek dişleridir. 
2. Livâ-i Saadet: Rasûlullah Efendimizin sancağıdır. 
3. Rasûlullah Efendimizin mübarek sakal-ı şerifleridir. Bir çok 
     sakal-ı şerif mevcuttur. 
4.  Rasûlullah Efendimizin ayak izleridir. Bunlar altı tanedir. 
     Abdülmecid zamanında Trablusgarp tarafından getirtilen ve 
     som altından bir çerçeve ve kapak içinde olan ayak izinin 
     Peygamberimizin Miraç yolculuğuna çıkarken bastıkları taş 
     olduğu rivayet edilmektedir. 
5. Mühr-i Saadet: Peygamberimizin üzerinde kûfi hatla 
   “Muhammed Resûlullah” yazan mührüdür. 
6. Peygamber Efendimizin yazdırmış olduğu mektuplarıdır. 
7. Süyûf-u Mübarek: Peygamberimiz (s.a.v)’in iki adet kılıcı da 
    Topkapı sarayındadır. Hırka-i Saâdet dâiresinde yirmi kadar 
    kılıç bulunmaktadır. Diğer kılıçlardan biri Hz. Davud (a.s.)’a 
aittir. Geri kalan kılıçlar ise Ashab-ı Kiram hazerâtınındır. 
8. Peygamber Efendimiz’in yayı, nalinleri, teyemmüm taşı ve su 
içtiği kâse de Topkapı sarayında bulunmaktadır. 
Diğer Peygamberlere ait eşyalar da Topkapı Sarayındadır. Hz. 
Musa’ya ve Hz. Şuayb’a ait olan birer âsa, Hz. İbrahim’e ait bir 
kazan, Hz. Nuh’un tenceresi, Hz. Yusuf’un gömleği de 
sergilenmektedir. Ayrıca Sahabe-i Kiram Efendilerimize ait bir 
takım eşyalar da vardır.  
Şüphesiz Kutsal Emanetlerin en değerlilerinden biri de 

- Hz. Osman (r.a) şehit edilirken okuduğu Kur’an-ı Kerim’dir. 
Bunların dışında, Kabe-i Muazzama’ya ait mübarek parçalar 
yenilenince eskileri Topkapı Sarayına getirilmiştir. Bunlar; 

Altınoluk, Hacer-i Esved çerçeveleri, Bab-ı Tövbe 
denilen.Kabe’nin kapısı, Kabe’nin anahtar ve kilitleridir. 

Yavuz Sultan Selim Han kutsal emanetleri Topkapı Sarayına 
getirince, sarayın Hırka-i Saadet dairesinde itina ile saklanmaya 

başlanmıştır. Ayrıca Yavuz Sultan Selim kırk hafız tayin etmiş, bu 
hafızlar 
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-Hırka-i Saadet dairesinde saat başı nöbetleşerek ve fakat 

bir dakika bile ara vermeksizin Kur’an-ı Kerim okumuşlardır  
Bir rivayete göre, kırkıncı hafız da Yavuz Sultan Selim Han’ın 
kendisidir. Bu güzel âdet, 1517 yılından 1924 yılının Mart 
ayına kadar devam etmiştir. 
                
               GÜL NEDEN YARATILDI ?    

Dega-i Gul Ahbar kitabında şöyle anlatılır. Yüce Allah, 
Sevgili Peygamberimiz’in nurunu yaratır. Önüne aynayı koyar. 
Kendi güzelliğini gören Peygamberimiz terler ve o terden 
Rabb’im gülü yaratır. 

 
 

 
              GONCA GÜLSÜN YÂ RASÛLLALLÂH 

Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
Güller senin için açar da kokar, 
Senin kokun için bendini yıkar, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 

 
Bahçedeki güller seni sorarlar, 
Sensiz gülistanlar neye yararlar? 
Bütün çiçekler de seni ararlar, 

      Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 

Gülü ben güllere soranlardanım, 
Kokunu inan ki gülde ararım, 
Hep seni bulmaktır asıl muradım, 

            Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 

Allah’ım! Habibin geldi dünyaya, 
Mis kokusu doldu bütün cihana, 
Garip der şefaât Allah aşkına, 

      Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 
 

…i…… 
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  HİCRET NASIL OLDU 

 
-Müşrikler peygamberimizin (s.a.v) evinin etrafını sardıkları 

gece, Cebrail (a.s) durumu bildirmiş, Peygamberimiz (s.a.v), 
yatağına Hz. Ali'yi (r.a) yatırmış, Yasin Suresini okuyarak 
kafirlerin arasından geçip gitmiş, yanına Hz. Ebu Bekir'i (r.a) alıp 
yola  koyulmuştu. Hainlerin, mükemmel dedikleri planları  
bozulmuştu. Nasıl bozulmasın planlar? Bozuluyordu işte, 
bozuyorlardı. Çünkü müşrikler kendilerine gelip, görev aşkıyla 
kapıdan içeri daldıklarında, Allah Resulünün (s.a.v) yatağında, 
ölüme hazır olduğu için ölümden zerre kadar korkmayan Allah’ın 
Aslanı, ilmin kapısı, Rasulullah 'ın damadı Hz. Ali'nin (r.a) 
yattığını görünce şok geçirmişler, ne zaman evden çıktığına, 
kimseler görmeden aralarından nasıl geçip gittiğine de, 
şaşırmışlardı. Nasıl şaşırmasınlar? Çünkü kaşla göz arasında, 
Abdullah’ın yetimini avuçlarının içinden kaçırmışlardı. Zaman 
kaybetmeden dağılıp aramaya başladılar. Ölü yada diri, bulup 
getirene çok büyük ödüller vaat edildi: Yüz deve. Ödüller, 
herkesi galeyana getirmişti. Müşrikler, Abdullah’ın yetiminin 
peşindeydi. Ama ne çare? Rabbül Âlemin, Habibi’ne yardım 
ediyor, bir örümcek ve bir güvercinle, müşriklerin emellerini suya 
düşürüyordu.  
 
PEYGAMBERİMİZİN DOSTU EBUBEKİR ANLATIYOR 

-Safer ayının yirmi yedinci pazartesi gecesi ,Ebubekir’in evinin 
arka penceresinden dışarı çıktılar.Sevr mağarsına doğru yola 
koyuldular parmaklarının ucuna basarak yürüyorlardı ki ayak 
izleri belli olmasın , Ebubekir (r.a) kah ileri kah geri, kah sağa 
kah sola  gidiyordu. Hz. Peygamber (s.a.v) sebebini sorunca, 
“ya Resulullah ! İleriden veya geriden ,ya da sağdan veya soldan 
bir kimse gelipte size zarar vermesinden korkuyorum. Eğer bir 
zarar gelirse bana gelsin. Seni korumak için böyle 
davranıyorum” dedi. Sevr dağına yaklaştılar. Peygamber 
(s.a.v)’in papucu dar olduğu için parçalandı. Mübarek ayakları 
yaralandı. Mübarek kanı aktı. 
Ebu Bekir (r.a), Habibullah'ı (s.a.v) arkasına alıp mağara kapısı 
önüne çıkardı. 
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 - -“Ya Rasulullah! Biraz bekleyin. Ben önce gireyim. Haşerat 
veya bir mazarrat var ise gidereyim”, dedi. Sonra içeri girdi. Bir 
harap yerdi. 
Nice müddet ıssız kalmıştı. Hiç bir canlı görmemiş idi. Orada çok 
delikler gördü. Yılan ve Akrep yuvaları olabilir diye düşündü. 
Gömleğini çıkarıp parçaladı.Eli ile delikleri yoklayıp, bir bir tıkadı.  
     Tefsir-i Teysir adli kitapta şöyle der:  
. Bütün delikleri tıkayıp  bir delik kaldı. O'na parça yetişmedi. 
O'nu da ayağı ile tıkadı ve: 
- ”Ya Rasulallah! Saadetle içeri buyurun,” dedi. Resurullah 
(s.a.v) içeri teşrif ettiler. O anda mağara kapısında Allahu 
Teala'nın emriyle mugaylan ağacı bitti. Mağaranın kapısına 
perde oldu. Bir örümcek gelip kapıya ağını ördü. Bir çift yabani 
güvercin gelip yuva yapıp yumurtladı. 

-O gece, mağarada  Resulümüz (s.a.v) mübarek başını, Hz. 
Ebu Bekir’in (r.a) dizine koyup uyumuştu, Ebu Bekir (r.a) ayağını 
bir deliğe koymuştu. Rasulullah’ı uyandırmamak için deliğin 
ağzından ayağını çekmemiş di o delikten yılan mübarek ayağını 
soktu. Mübarek gözünden bir damla  yaş aktı. O akan gözyaşı 
peygamberimizin mübarek yüzüne düşmüştü. Gözünü açıp 
sordu, 
-“Ya  Ebu Bekir neden ağlıyorsun?” Ebu Bekir,  
-“Yılan ayağımı soktu, ya Rasulullah” diye cevap verdi. 
 
              ALTI YÜZ YIL  NİÇİN BEKLEDİ 
: - Resul aleyhisselam, yılana sitem edip 
 "Niçin benim mağara arkadaşıma zahmet verdin?” deyince 
yılan: "Ya Rasulullah! Altı yüz yıldır senin hasretinle bu 
mağarada itikaf edip yalnız yaşarım. Sizlerin cemalini görmek 
için Eba Bekir’e deliğimin ağzından çekil dedim benim sana 
zarar vereceğimi düşünerek ayağını çekmedi ben yine sizin 
cemalinizi görmek için ayağınızı çekin dedim o da zarar verirsin 
diye ayağını çekmedi.. 

Şimdi gayeme erişmek için bu küstahlığa cüret ettim. . 
Ferman senindir." dedi. Resul aleyhisselam özrünü kabul 
buyurup affeyledi. . 
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- Resulullah (s.a.v) mübarek tükürüğünden yılanın soktuğu 

yere sürdü. Hemen şifa hasıl oldu. 
 

KİMİN HÜRMETİNE? 
 - “Yâ Rasûlum! Bu âlemi senin hürmetine yarattım” diyen 

Yüce Mevlâ; gülünü, bülbülünü, ay ve güneşini de onun 
hürmetine yarattı. O zaman neye baksan o güzel 

Muhammedimi   görürsün. 
 

AŞKINA SUSAMIŞLAR 
  

Sordum seni güllere ben Muhammed’siz kokmam diyor. 
Sordum seni bülbüllere Muhammed’siz ötmem diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 

  
Sordum seni çağlayana Muhammed’siz akmam diyor. 
Sordum seni göz nûruma Muhammed’siz bakmam diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 

 
Sordum seni ay güneşe Muhammed’siz doğmam diyor. 
Sordum seni rahmetlere Muhammed’siz yağmam diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 

. 
                          .  
   Taç'ul-Kısas adlı kitapta şöyle zikredilmiştir  
 -Bir gün bir yılan İsa aleyhisselama geldi. . 
- "Ey Allah’ın ruhu! Mekke'nin yolu ne taraftır?" diye sordu. 
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İsa aleyhisselam: 
- Mekke'de ne yapacaksın? buyurdu. 
Yılan: 
- Altı yüz yıldır Muhammed'in aşkının ateşi. Muhabbetinin ateşi 
beni yaktı. Sabrım kalmadı. O'nu aramağa gidiyorum, dedi. 
İsa aleyhisselam: 
- Benimle O'nun aramızda altı yüz yıllık zaman vardır, deyince, 
yılan: 
- - Ey Ruhullah! Rabbimin rahmetinden beni ümitsiz etme, dedi. 
İsa aleyhisselam yılana Mekke yolunu gösterdi. Sürünerek, 
yuvarlanarak o mağaraya geldi. Deliklerden birini kapatırlarsa 
öbüründen Muhammed .(s.a.v.)’ın cemalini görmek için orada 
yetmiş delik açtı. Altı yüz yıl o mağarada bekledi.( Peygamberler tarihi 
Altıparmak) 
 

            İki kuşaklı Esma (r.a)şöyle anlatıyor,"  
-Hz. Resul-i Ekrem (s.av) babam EBU BEKİR ile gittiler. 

Ertesi gün Kureyş 'ten bir cemaat,  gelip kapımızı vurdular. 
Dışarı çıktım: - 
 Baban nerededir? diye sordular. 
- Bilmem, dedim. 

-Ebu Cehil melun bana bir tokat vurdu. Kulağımdan 
küpem düştü. Dönüp arkadaşlarına söyle bağırdı: 
"Mekke'nin dört bir yerine duyurulsun, her kim Muhammed'i 
ve Ebu bekir görüp de bildirirse, O'na yüz deve vereceğim. 
Ve her kim de. bizi onlara iletir ise, O'na yüz deve 
vereceğim." 
Kureyş'li gençler, ellerine kılıçlarını alıp, mal hırsı ile 
çevreye dağıldılar. Aralarında Ebu Kürz adında iz takibinde 
meşhur bir kimse vardı. O'nu alıp gittiler. Ebu Kürz, izleri 
takip ederek, onları mağara kapısına kadar götürdü. 
.     YA GÖĞE UÇTULAR YA YERE GİRDİLER 
 

-"-Aradığımız kimseler buraya kadar gelmişler. Sonrasını 
bilemiyorum. Ya bu mağaraya girdiler, ya göğe çıktılar, ya da 
yere girdiler",dedi. 
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- Bir rivayette ise, "Aradığınız kişiler bu mağaradadır" dedi. 

Kafirler, güvercin yumurtasını ve örümceği gördüler. Ebu Kürz'e; 
- "Sen yaşlandın ve bunadın. Aklın bozulmuş. Bu örümcek, daha 
Muhammed dünyaya gelmeden yuvasını yapmıştır," dediler.  

-Nakledilir ki, müşrikler Resurullah.a yirmi metreden fazla 
yaklaşmışlardı. Ebu Bekir (r.a) seslerini işitiyordu. Ebu Kürz, 
-Aradığınız kişiler buradan daha ileri gitmemişlerdir, deyince, 
 
ŞEYTAN; ‘BİR DEFA DOĞRU KONUŞTUM KİMSE İNANMADI’  

-Nakledildiğine göre Ebu Cehil ve arkadaşları mağaranın 
kapısına geldiğinde şeytani aleyhillane insan kılığına girer sakallı 
bir şeyh olarak Ebu Cehil e “aradığınız kişiler bu mağarada” der 
Ebu cehil döner “utanmıyor musun? Saçınla sakalınla yalan 
söylüyorsun” diye şeytanın yüzüne tükürür. Şeytan ilk defa 
doğru konuştum insanlar inanmadı der… 
 

-Ebu  Bekir(r.a) müşriklerin yaklaştığını, izcilerin izlerini 
sürdüğünü, görüyor seslerini duyuyor. Çok üzülüp ağlıyordu. Hz. 
Habib-i Ekrem: , 
"Niye ağlıyorsun?diye sordu. Eba Bekir: 
- Ya Resul Allah size bir zarar gelmesinden ve İslam dini yarım 
kalır diye korkuyorum.diye cevap verdi. 
Resul-i Ekrem (s.a.v): 
- Üzülme! Allahu Taala bizimle beraberdir, buyurdu. 
Ebubekir (r.a): 
- Ya Rasulullah! Ayak diplerine baksalar, bizi görürler, dedi. 
 

-Yine. Bir rivayete göre neden ağlıyorsun ya Ebu Bekir diye 
Rasulullah sorduğunda korkuyorum ya Resurullah buyurdu 
Kendimden  değil   Kur-an’ın yarım kalacağından korkuyorum 
onun için ağlıyorum dedi. 
. Resul Allah (s.a.v) korkma ya Ebu Bekir dizini dizime dokundur  
sağ tarafına bak deyince Ebu Bekir dizini Resulallah’ın dizine 
dokundurup  sağ tarafına baktı ki umman denizinin ortasındalar 
o an hüznü gitmişti Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular 
- Ya Eba Bekr! Bu iki kişinin  üçüncüleri Allah olan şu iki kişiyi 
sen ne sanırsın? 
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Hiç zarar veremezler, buyurdu. Ebubekir (r.a) bu sözü düşündü 
ve: 
- -Allahu Taala bizimle beraber midir? dedi. Resul 
aleyhisselam: 
- Evet buyurdu. Hemen gözünün yaşını sildi ve Yüce Allah' a 
güvendi. 
 

-Yüce Allah’ın askeri çok çeşitli dir. Bazen bir sivrisineği, 
büyük bir orduya galib kılar, 

-Bazen bir karıncayı bir peygambere yardımcı eyler, 
-Bazen asayı ejderha eder. Köpeği dostlarına yoldaş eyler, 
-Bazan da örümceği Habibine perdedar eyler 

  
                   NE ŞANSLI BİR MAHLUKMUŞ 
 

-Örümceğe emir verildi. Örümcek şükür secdesine vardı. Yüce 
Allah’tan hitap geldi ki: "Ey zaif örümcek! Tuzağını kur ve bir 
sinekle kanaat eyle. lakin himmetini yüksek tut." 
Örümcek bir ümitle yedi yüz yıl mağara kapısında bekledi. Gece 
ve gündüz sabırsızlanıyordu. Resulullah'ın:mağara kapısına 
geldiği gece, Resulü Ekrem  (s.a.v), Ebubekir Sıddık 'a (r.a) dedi 
ki:Rasulullah (s.a.v)'m cemaliyle müşerref oldu. Bu hiç de 
şaşılacak  bir iş değildir. 
 
    Çünkü Kur-an’ı Kerimde örümcek suresi var 

-Orda Allahımız şöyle buyurmaktadır(Allah’tan başka dostlar 
edinenlerin ev edinen örümceğin durumu gibidir.halbuki 
evlerin en çürüğü örümcek evidir.keşke bilselerdi)                                  
.(ayet- akebüti 41) 

-Yüce Allah Kur-an’ı Keriminde (göklerde ve yerlerde ne varsa 
Allah’ı tesbih eder)buyruyor                                       saffat ayet 1          

- Allah dileyince yukarıda bahsedilen en çürük örümcek evi ile 
peygamberini mağarada gizliyor. ders almamız için bu örnek 
bize yetmez.herşey tesbih ederde örümcek etmezmi  
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İşte şans diye ben buna derim. 

 Allah (c.c) onu Sevr Mağarası’nda bir örümcekle sakladı 
ve o örümcek ne kadar şanslı bir örümcekti ki Resulumu’zü (r.a) 
gördü. Onu hâlâ kıskanıyorum. 

       KISKANASIM GELDİ 
 
Bir kez sesini duymadan sevdik, 
Bir kez cemâlin görmeden sevdik, 
Ne söyledinse iman eyledik, 
Seni gören örüncekten kıskanasım geldi. 
Seni taşıyan deven olaydım, 
Ayağına ben yemen olaydım, 
Kapında kulun kölen olaydım, 
Seni gören  örüncekten kıskanasım geldi. 
Veysel Karânî âşık kullardan, 
Gezdiğin tozlu toprak yollardan, 
Yaşadığın aylardan yıllardan, 
Seni gören  örüncekten kıskanasım geldi. 

     
       SÜRAKA’NIN ATI YERE NASIL ÇAKILDI ? 

-Resulullah (s.a:v) yakalanması için vaad edilen mükafatı 
yalnız başına almak için süraka harekete geçerek bu 
mükafatı almaktı Sür aka oradan çıkıp cariyesinin yanına gitti. 
-Benim atımı filan tepenin ardına yetiştir, fakat gizli yoldan gel," 
dedi. Cariye dediği gibi yaptı. Hemen atına binip, koşarak 
gitti. -Hz. Resul-i Ekrem (s.a.v) mağaradan çıkıp Medine'ye 
doğru yola koyulmuştu. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ebu Bekir 
(r.a) sağa ve sola bakıp gözetirdi. Sür aka ansızın uzaktan 
göründü. Hızla gelip yaklaşınca atı sürçüp başı üzererine 
düştü. Sür aka yüz deve almak hırsıyla yine atına bindi. Bu 
yaramaz düşünceden vazgeçmedi atının düşmesinden ibret 
almayıp, yine at sürdü. O kadar yaklaştı ki, Resulallah'ın 
tilavetini işitiyordu. Ebu Bekir  
- -Ya Resulallah, hiç şüphe yok ki bu gelen bizi yakalamak 
için geliyor, deyip ağlamağa başladı.  ResulAllah (s.a.v):  
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- Niçin ağlıyorsun? diye sordu. Ebu Bekir (r.a): 
- -Ya Resulallah, kendim için ağlamıyorum. Sana bir zarar 
geleceğinden korkuyorum dedi. Resul aleyhisselam 
buyurdu ki: 
- Düşmandan ötürü üzülme. Dost bizimledir. Sonra ellerini 
kaldırıp şöyle dua etti: 
- - Ey Rabbim! Sen bizi düşmanın kötülüğünden ne ile 
dilersen koru . O sırada Sür aka çok yaklaşmıştı. Birden 
atının dört ayağı çivi gibi yere battı. Sür aka feryad edip: 
- - Ey Allah’ın resulü, bu belanın bana duan sebebiyle 
geldiğini anladım. Yine dua eyle de bu beladan kurtulayım. 
Size asla  zarar vermeyeceğim. Dönüp gideceğim. Size 
düşmanlık için gelenleri de geri döndüreceğim, dedi. Hz. 
Peygamber (s.a.v): 
- Ya Rabbi, eğer doğru söylüyor ise O'nu kurtar, dedi. O 
anda atı kurtuldu.                       (et-Tevbe, 104/40) 

 
 

İKİ CİHANIN ŞAHI KİM? 
Çiçeklerin şahı güldür. Peygamberlerin şahı 

Efendimiz Hz. Muhammed’dir. Hep gülle anılır güle 
benzetilir. Örneğin; Sen bir gonca gülsün. Gül kokuyor 
Muhammed’im. Gül Muhammed’in gülüdür gibi. Şairler 
gülü onunla özdeştirirler ve onu güle benzetirler. Çünkü 
gülün güzel kokusu Rasûlümüzün kokusudur da ondan. 
Bitkilerin en narini çiçeklerdir, çiçeklerin en narini güldür, 
gülün en cazibelisi ise güzel kokan güldür. Çünkü o 
Resulümüzün kokusudur. Allah’ım, (c.c) o kokuyu 
cennetinde aslından koklamayı bizlere nasip etsin! 

       AMİN… 
- - - - - - - - -  

  YÂ RASÛLALLÂH GÖRESİM GELDİ  
Hasretinle şu gönlüm yanıyor, yanıyor, 
Aşkınla göz pınarım kanıyor, kanıyor. 

 
Ya RasûlAllah, Ravza’na gidesim geldi, 
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O rûhu pâk efendimi, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 
O güzel hûb cemâlin göresim geldi. 

 
Hak nasib etse de, gelsem güzel Ravza’na, 
Doya doya baksam baksam hem kana, kana, 

 
Yâ RasûlAllah, Ravza’na gidesim geldi, 
O rûhu pâk efendime, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 
O güzel hûb cemâlin, göresim geldi. 

 
O, nûr dolu Medinen’de gezesim geldi, 
Bastığın o toprakları sevesim geldi. 

 
Yâ RasûlAllah, Ravza’na gidesim geldi, 
O rûhu pâk efendime, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 

      O güzel hûb cemâlin, göresim geldi. 
 

   RESÜLÜMÜZ (s.a.v) NERELERDE AĞLADI ? 
-Rasulullah (s.a.v) bunlara benzer olaylar karşısında ağlardı. 

Kendisine bazı ayetler nazilolunca ağlardı. Namazda çoğu 
zaman ağlardı. Fakat O(s.a.v), en çok, çocukları için değil, 
zevceleri için değil, annesi-babası dedesi amcası için değil, 
kendisi için, nefsi için de değil, ÜMMETİ için ağladı. Ümmetini 
çok seviyor, gece gündüz onlar için dua ediyor, secdelere 
kapanıp "Allah’ım! Ümmetim, ümmetim diyor, saatlerce gözyaşı 
döküyordu. Çünkü O (s.a.v); 

-Doğdu: "Ümmetim, ümmetim" dedi. 
-Yaşadı: "Ümmetim, ümmetim" dedi. 
-İsra’da: "Ümmetim, ümmetim" dedi. 
-Huzur-u İlahide, Miraçta: "Ümmetim, ümmetim." dedi. 
-Can boğazda, son nefeste: "Ümmetim, ümmetim" dedi. 
-Bu dünyada "Ümmetim, ümmetim" dediği, ümmetine 

yapılan sonsuz ilahi ikram ve ihsanlara sebep olduğu 
halde, tamam demedi. En büyük duasını ahrete bıraktı. 
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-Yine ümmetini düşündü. Çünkü O (s.a.v), 
-Livau'l-Hamd sancağı elindeyken: "Ümmetim, ümmetim 

"diyecek. 
-Mizan Terazisinin başında: "Ümmetim, ümmetim" diyecek. 
-Makam-i Mahmud’da: "Ümmetim, Ümmetim diyecek. 
-Kıldan ince, kılıçtan keskin Sırat köprüsünde: 

"Ümmetim,ümmetim" diyecek. 
-Havz-i Kevserin başında: "Ümmetim, ümmetim" diyecek. 

Cennetin kapısına getirilip "Gir Ya Muhammed" diye 
nida olunduğunda, gözleri yaşlı, boynu bükük, kalbi 

-mahzun bir halde: "Ya Rabbi! Ümmetim, ümmetim." 
Diyecek 
Bütün Peygamberler ve insanlar "Nefsim, nefsim" diye feryat, 
figan ederken, O (s.a.v): 

-"Ümmetim, ümmetim" diyecek. 
-Ya Rabbi! Ne büyük nimet ,ne yüce insan ne olur iman 

üzere canımızı al. Bizleri, habibine(s.a.v) layık bir ümmet 
eyle. Habibinin gönlü yüzümüzün karalı günahlarımızın 
çokluğu sebebiyle mahzun olmasın. 
 

-Bu ne büyük şefaatçi yarabbi böyle bir peygamberden 
bizleri ayırma onunla buluştur onunla kavuştur bizi onsuz 
etme ya rabii amin.. 
 

AYRILIK HUTBESİ 
 

-Mekke'de doğan güneş, Medine'de batacağını anlamıştı. 
Ömür sermayesinin bittiğini biliyordu. Her türlü vazifesini eksiksiz 
tamamlamış, dünya ya  İslam’ın nurunu yaymış, putçuluğu 
ortadan kaldırmış, Veda Hutbesinde ümmetine son nasihatlerini 
de anlatmıştı. Artık huzur içinde Rabbine kavuşabilirdi. Bunun 
için son hazırlıklarını yapıyordu.  

-Hz. Bilal-i Habeşi’ye (r.a) yüksek bir yere çıkıp, halkı mescide 
çağırmalarını emretmiş, Bilal (r.a) emri yerine getirmiş, Sahabe- i 
Kiram(r.a)mescitte,Rasulullah’ın(s.a.v)etrafında toplanmışlardı. 
Peygamberimiz (s.a.v) yavaş yavaş minbere çıkmış ve bir hutbe 
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hem de çok manalı bir hutbe vermişti. Bu hutbe dinleyenleri 
gözyaşına boğmuş, Sahabe- i Kiram (r.a) 
- Ya Rasulullah! Hutbeniz yüreğimizi yaktı" deyince, Resul-ü 
Ekrem (s.a.v)  
          
           -         EMR-İ SÜBHAN 

Emr-i sübhan eylese vuslata kadar, 
Gelsem cana can katan ravzana kadar, 
Tacım olsan taşısam mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
Nurundur, aleme ışıklar tutar, 
Aşkın hayalimde daima artar, 
Düşümde seyretsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
Cihanlar server-i habîbisin sen, 
Gönüller şifası tabîbisin sen, 
Şifa sunsan, içsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 

 
            Bu benim Veda Hutbemdir. 

- Ey Ashabım! Eğer ben dost edinseydim, Ebu Bekir'i (r.a) 
dost edinirdim. Fakat benim dostum, Allahu Teala’dir. İyi 
biliniz ki, ölümüm yaklaştı. Ölüm, bütün mahlukat için, 
kaçınılmaz bir sondur. Bu Allahu Teala'nin yarattıklarına 
kesin bir hükmüdür. Hiç bir mukarrep melek ve hiçbir 
mürtsel Nebi bundan kurtulamaz. Baki, ancak Allah’tır (c.c). 
Şunu da iyi biliniz ki, benden sonra peygamber gelmez. 
 
  

-Peygamberlerin sonuncusu ve mührü benim. 
Peygamberlik, benimle sona ermiştir. Siz, en hayırlı 
ümmetsiniz, bunun için Allah'tan (c.c) korkun ve ibadete 
sarılın. Kim Allah'tan (c.c) korkarsa, O (c.c), o kimseye 
ummadığı yerden rızık verir. Kelime-i Şahadeti dilinizden 
eksik etmeyin. Namaza devam edin. Mallarınızın zekatını 
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verin. Gücünüz yeterse Hacca gidin ve oruç tutun. Haramı 
haram bilip, ondan uzak durun. Selamımı bütün din 
kardeşlerime ulaştırın" buyurmuştu. 
Selman-ı Farisi (r.a): 
- "Ya Rasulullah! Biz senin kardeşlerin değil miyiz?" 
diye sordu. 
 
- - "Sizler, benim, Ensar ve Ashabımsınız. Benden 
sonra gelip bana iman edenlerde benim gerçek 
kardeşlerimdir" buyurmuş ve "İşte bunlar, Allah’ın (c.c) 
gönüllerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir.( Onlara 
mağfiret ve büyük ecir vardır)" ayet-i kerimesini okumuştu 
 

-"Ey Ashabım! Benim ölümümü düşünüp telaş ediyormuş-
sunuz. Hiçbir Peygamber, ümmeti arasında sonsuz kaldı mı ki? 
Ben sizin aranızda  sonsuz kalayım. Bilinizki, ben, Rabbime 
kavuşacağım. Size nasihatim olsun ki, Muhacirlerin büyüklerine 
saygı gösteriniz.  

-Ey Muhacirler! Size de vasiyetim şudur ki; Ensar'a iyilik 
ediniz. Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri 
sıkıntılı olduğu halde, sizi kendilerinden üstün tuttular. Sizi, 
mallarına ortak ettiler. Her kim, Ensar üzerine hakim olursa, 
onları gözetsin. Kusur edenleri olursa, affetsin" buyurdu. 
Nasihatlerine devam etti. Sonra gelmiş olan birkaç altını 
fakirlere, bir kaçını da Hz. Aişe Validemize vermişlerdi. Pazar 
günü, hastalığı iyice ağırlaşmıştı.Öyle ki, huzuruna gelen ordu 
kumandanı Hz.Usame’ye (r.a) bir şey söyleyememiş, mübarek 
kollarını kaldırıp, Onun üzerine sürmüştü. Bu hareketten,Ona 
dua ettikleri anlaşıldı Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı 
şereflendirdiği ve dünyadan ayrıldığı gün Pazartesi idi. 
 Bugün, hastalıklarının onüçüncü ve son günüydü... Ashab-ı 
Kiram (r.a), Mescid-i Şerifte saf tutup, Ebu Bekir'in (r.a) 
arkasında sabah namazını kılıyorlardı.Alemlerin Efendisi (s.a.v), 
üzerine inen hafifliği fırsat bilerek Mescid-i Şerife gelmişti. 
Ümmetinin saf tutup ibadet ettiklerini görünce, sevinerek 
tebessüm etmiş, 
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- Hz. Ebu Bekir'e (r.a) uyup, arkasında namaz kılmıştı.Ashab-ı 

Kiram (r.a), Rasulullah’ı (s.a.v ) mescitde görünce hastalığının 
geçtiğini düşünerek sevinmişlerdi. Fakat Resul-ü Ekrem(s.a.v), 
namazdan sonra yine, Hz.Aişe Validemizin odasına teşrif 
buyurup, yatmıştı. Hz. Aişe Validemize; - "Allahu Taala'nın 
huzuruna dünya malı bırakmadan gitmek isterim. Yanında kalan 
altınları da fakirlere dağıt" buyurdular.Sonra ateşi arttı. Bir 
müddet sonra mübarek gözlerini açıp, Hz. Aişe Validemize, 
altınları dağıtıp dağıtmadığını sordular. Hz. Aişe Validemiz, 
dağıtacağını söyledi. Onları hemen dağıtmasını tekrar tekrar 
emir buyurdu.  
Peygamber Efendimiz (s.a.v); 
 
- -"Ey Aişe! Evinin köşesinde oturarak kendini muhafaza 
Eyle buyurdu. iki cihan Sultanı (s.a.v) ağlıyordu. Mübarek 
gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Oradakilerin gönülleri 
yaralandı, ciğerleri parçalandı. 

-Hz. Ümmü Seleme Validemiz; - "Canım sana feda olsun ya 
Rasulullah! Niçin ağlıyorsunuz?" diye sual eylediğinde, 
Peygamberimizin (s.a.v) verdiği cevap, ümmetini ne kadar çok 
sevdiğini gösteriyordu. Ümmü Seleme Validemize cevaben; 
- "Ümmetime merhamet olunması için ağlıyordum buyurdu. 
 

TABUTA HİÇBİR ŞEY KOYMUYORLAR 
-Sakın güvenme malına, bir kıvılcım onu bitirir.  
- Sakın güvenme sağlığına, bir sivilce seni götürür. 
- Hayatta nice zenginler gördüm ki ölünce tabutunda ne 

ikiz kuleleri ne de fabrikaları vardı. Soğuk bir ceset 
yapayalnız tabutta geçip gitti. Neyine güveneceksin yalan 
dünyanın? 

 
        YALAN DÜNYAYA GÜVENME 

 
İnsanlara güvensen ölürler, 
Ağaçlara güvensen çürürler, 
Ah! Dağlara güvensen erirler, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
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Bir gün soyup açarlar bağrını, 
Kimse bilmez o günkü halini, 
Kefende cebi yok, koysan malını, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
Mihnet ile geçti hep günlerin, 
Gidiyorsun terk edip her şeyin, 
Bak Avucunda kaldı mı bir şeyin? 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
Sen ver kardeş ver, olmaz keder, 
Verdikçe Mevlâ ziyâde eder, 
Garipler der, verdiğin seninle gider, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
. -İbn-iAbbas'dan(r.a)rivayet  
olundu ki:"Peygamberimizin (s.a.v), ömrünün son 
günlerinde idi. Hz. Bilal-i Habeşi’ye (r.a), Ashab ve Ensar 
ın, Mescid-i Nebevi'de toplanmaları için talimat verdi. Bilal-i 
Habeşi (r.a), insanları mescide topladı. Resulü Ekrem 
Efendimiz (s.a.v), bir kolu Hz.  Ali'nin (r.a) boynunda, bir 
kolu Fazl'ın (r.a) boynunda ve mübarek ayakları yerde 
sürüklenir vaziyette mescide geldi. İki rekat namaz kıldı. 
Zorlukla minbere çıkıp oturdu. Allahu Teala'ya hamd, sena 
ve tembihattan sonra, açık bir hutbe okuyup bizlere;  
- -Ey Muhacirler ve Ensarlar! dediğinde kalplerimiz 
cilalandı, tüylerimiz diken diken oldu ve gözlerimizden 
yaşlar akıp sakalımızdan yere dökülmeye başladı. Allah’ın 
Resulü (s.a.v) devamla;  

-"Bugün benim, dünyamın son, ahiretimin ilk günüdür. 
Allah (c.c), beni dünya ile ahret arasında muhayyer 
(serbest) bıraktı. Ben, ahreti tercih ettim. Ben, sizlere Nebi 
ve nasihat edici, sizi Allah'a (c.c) davet ediciydim. Bu vazife 
ile, kendimden değil, Allah (c.c) tarafından 
emrolunmuştum. Sizlere karşı şefkatli bir kardeş, 
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merhametli bir baba gibiydi Şimdi ben aranızdan ebediyen 
ayrılıyorum.   
 
PEYGAMBERİMİZDEN KİM KAMÇI HAKKI İSTEDİ 
 

- (Bir gün gelecek ki o günde, ana baba evladından 
kaçacak.) Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını 
alacak. O gün gelmeden, eğer birinize vurdum ise, işte 
buradayım, gelsin benden hakkını alsın. O kimse de bana 
vursun. Birinizin malını aldımsa, gelsin aldığım şeyi benden 
istesin vereyim" dedi.Bu sözünü üç defa tekrarladı. Bunun 
üzerine Ukaşe (r.a) ashabın arasından geçip, Peygamberimizin 
(s.a.v) huzuruna geldi.             (abese 34-35) 
 

-- "Ya Resulallah! Anam, babam ve nefsim sana feda olsun. 
Üç seferdir söz verip, "bende hakkı olan gelsin hakkını alsın" 
buyurdunuz. Böyle buyurmasaydınız, herhangi bir talepte 
bulunmayacaktım. Haşa sizden davacı olduğumdan değil, 
emrinize uymak için huzurunuza geldim. 
  -.Bir muharebe esnasında benim devem sizin devenizin 
yanında idi. Ben bineğimden indim. Size arkamı döndüğümde, 
elinizdeki kamçı bana isabet etti. Belki devenizi süratlendirmek 
için vururken bana geldi. Ve yahut bana bilhassa vurdunuz 
bilmiyorum" buyurdu. Peygamberimiz (s.a.v), iki cihanın 
sevgilisi, müşfik (şefkatli) nebisi; 
 - "Haşa Ya Ukaşe! Nasıl olurda Resulünüz size kasten vurur. 
Buna imkan var mı?" buyurdular ve Bilal-i Habeşi’ye (r.a), 
seslendiler:  
- " -Ya Bilal! Hz. Fatıma'ya (r.a) git. 
Kamçımı al, buraya getir." 
Bilal-i Habeşi (r.a), ellerini başına koyup feryat, figan ederek Hz. 
Fatıma Validemizin evine gitti. Kamçıyı istediğinde Fatıma 
Validemiz sordu  
 
- "Kamçıyı ne yapacaksınız?" 
Bilal-i Habeşi (r.a) ağlayarak; 
- "Kısas yapılacak" dedi. 
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-Hz. Fatıma Validemiz bunu duyunca; 

- "O kişi kimdir ki, Resulünden kısas talep ediyor? 
deyip ağlamaya başladı. 
Kamçıyı alan Bilal-i Habeşi (r.a), Mescid-i Nebiye geldiğinde 
herkesin yağmur yüklü bulutlar gibi ağladığını gördü. Kamçıyı 
Peygamberimize (s.a.v) verdi. Resul-u Kibriya, kamçıyı alıp 
Ukaşe' ye (r.a) döndü. 
- -"Ya Ukaşe! Al kamçıyı" buyurdu. 
Olanlara zorlukla sabreden Hz. Ebu Bekir (r.a) ve Hz. Ömer (r.a) 
ayağa kalktılar.  - "Ya Ukaşe! Kısası bizlere yap" diye rica ettiler. 
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v ): 
- -"Ya Eba Bekir! Ya Ömer! Yerlerinize oturunuz.Muhakkak ki 
Allahu Teala sizin mekanınızı bilmekte ve görmektedir" buyurdu. 

-Sonra Hz. Ali (r.a) ayağa kalktı. - "Ya Ukaşe! İşte ben 
buradayım. Bütün hayatim Resulallah’ın (s.a.v ) yanında 
geçmiştir. 
O'na (s.a.v) kısas yapmana müsaade edemem. İşte arkam. İşte 
göğsüm. İşte karnım ve işte kamçı bana vur" dedi. 
 
Peygamberimiz (s.a.v); 

-"Ya Ali! Allah (c.c) seninde mekanını ve niyetini muhakkak 
bilmektedir" buyurdu. 
Ehl-i Sünnetin göz nuru, cennetin gençleri, Hz. Hasan 
ve Hz. Hüseyin ayağa kalkarak; 

- "Ya Ukaşe! Bizleri tanımıyor musun? Biz Resulün 
pek sevgili torunları. İşte biz buradayız. Bize vurman 
Rasulullah'a (s.a.v) vurmandan farksız gibidir. İşte biz buradayız. 
Gel bizlere kısas eyle" dediler. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v); 

-"Ey Gözlerimin Nurları! Siz yerinize oturunuz. 
 Bu kısasın bize yapılması lazımdır" buyurdu. Sonra tekrar 
Ukaşe'ye döndü. 
 

- "Ya Ukaşe! Sana vurduğum gibi sende bana vur" buyurdu. 
Ukaşe (r.a) 
- Ya Rasulullah! Siz bana vurduğunuz zaman, benim 
sırtım çıplaktı, dedi. 
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Rasürullah (s.a.v) gömleğini sıyırıp; 
- Vur Ya Ukkaşe! buyurdu. 
 

-Mescid-i Nebevi'de bulanan müminlerin feryat ve figanları 
artmış, gözlerinden akan yaslar elbiselerini ıslatmıştı. 
Hıçkırarak ağlayanların sedası semalara yükselmiş, 
herkes ne yapacağını şaşırmıştı. 

-Ukase (r.a), Peygamberimizin (s.a.v) nurdan bedenini görür 
görmez, elinden kamçıyı fırlatıp mübarek sırtına sarılıp, Mührü 
nübüvveti (Peygamberlik Mührünü) öperek; 
- 

-"Anam babam sana feda olsun Ya Rasulullah! Nasıl 
olurda senden kısas talep edebilirim? Buna imkan var 
mı? Senin yoluna yüz binlerce Ukaşe feda olsun. Kul 
hakkı teklifinizi canıma minnet bildim. Cehenneme girerim 
diye korkuyordum. Bedenim bedeninize temas etsinde, 
bu vücudumu cehennem yakmaya güç yetiremesin 
diye bu harekete cüret ettim. 

-Sizin vücudunuza dokunan 
vücut hiç yanar mı? Bunu düşündüm ve bunun için kısas 
talebinde bulundum" dedi. 
Peygamberimiz (s.a.v) Ashab-i 
Kirama döndü: 
- 

-"Ehl-i Cennetten birini görmek isterseniz Ukaşe'ye bakınız" 
buyurdu. 
Sahabeler hep birlikte Ukaşe'nin gözlerinden öpüp, ulaştığı bu 
dereceyi tebrik ettiler. İşte Allah’ın Resulü (s.a.v), böyle adil, bu 
derece ince fikirli idi. 

AZRAİL CANINI KİME TESLİM EDECEK? 
 

-Her canlı ölümü tadacak, yani ölecek. Dünyanın 
âhırında güneş batıdan doğacak. Yerde büyük depremler 
olacak, dağlar pamuk gibi savrulacak, denizler birbirine 
kavuşacak, yeryüzü su ile dolacak. Bu arz yani bu toprak 
başka bir toprakla değiştirilecek. Bütün canlıların canını 
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alan Azrâil (a.s.) en son kendi canını Allah’a (c.c.) teslim 
edecek. 
                              KIYAMET 

 
Bu yalan dünyanın sonu gelecek, 
Dünyada canlılar birgün ölecek, 
Hakk’tan başka onu yoktur bilecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
âhır Zaman da gün doğmayacak, 
Bu cihan da karanlıkta kalacak, 
Kürre-i arz da su ile dolacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Denizler birbirine kaynaşacak, 
Dağlar da pamuk gibi atılacak, 
Bu arz, başka arza tebdil olacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Gökten yıldızlar tek tek dökülecek, 
Melekler de bu arzda can verecek, 
Azrâil de Mevlâ’ya can verecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Gel sen Ey Müslüman! kendini yakma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
Garip der ki hakkın emrinden çıkma, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hkk’a! 

.   PEYGAMBERİMİZİN HASTALIĞI VE İRTİHALİ 
 

-Efendimiz (s.a.v.) Pazartesi günü doğmuştu. Yine Pazartesi günü 
vefat etti. Pazar günü hastalığı ağırlaştığında Bilal-i Habeşî (r.a.) sabah 
ezanını okudu kapıda durup “Ey Allah’ın Rasûlü! Sana selam olsun 
namaz vakti geldi Allah-ü Teâlâ sana merhamet eylesin.” Bunun 
üzerine Fâtıma (r.a.) “Ey Bilâl! Rasûlullâh (s.a.v.) kendi nefsiyle 
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meşguldür.” Bunun üzerine Hz. Bilâl mescide girdi. İyice sabah olunca; 
“Allah’ın hakkı için efendime bakmadan hazırlanmayacağım” dedi. 
Bunun için geri dönüp kapıda durarak: “ 

-Ey Allah’ın Rasûlü! Sana selam olsun. Namaz vakti geldi Allah-u 
Teâlâ sana merhamet eylesin” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. 
Bilâl’in sesini işitti: “Ey Bilâl! İçeriye gir” deyince Hz. Bilâl içeri girdi. “Ebû 
Bekir’e selam söyle insanlara namaz kıldırsın” buyurdu. Bunun üzerine 
Hz. Bilâl (Hayretten) elini başına koyarak dışarı çıktı. Şöyle feryat 
ediyordu: “Vay başıma gelenler! Umutlarım suya düştü, belim kırıldı, 
keşke anam beni doğurmasaydı.” Mescide girip şöyle dedi: “Ey Ebû 
Bekir! Rasûlullâh (s.a.v.) öne geçip namaz kıldırmanı emrediyor 

-Hz.Ebû Bekir (r.a.) Peygamber Efendimizin yerini boş görünce zaten 
yufka yürekli biri olduğundan bayılıp düşüverdi. Müslümanlar 
ağlaşmaya başladılar. Rasûlullâh (s.a.) müslümanların feryadını işitince  

- “Yâ Fâtıma! Bu feryatlar neyin nesidir?” diye buyurdu. Hz. Fâtıma 
cevaben “Müslümanlar senin olmayışına ağlıyorlar” dedi. Bunun 
üzerine Rasûlullâh, Hz. Ali ve İbn-i Abbas Hazretlerini çağırttı. Onların 
kollarına girip mescide çıktı. Oturarak insanlara hafif iki rekatlık namaz 
kıldırdı. Sonra mübarek yüzünü insanlara çevirerek  

- “Ey Müslümanlar! Sizi Allah’a (c.c.) emanet ediyorum. O’nun 
muhafazası altında kalın. Allah’ın (c.c.) takvası ve onun emrine uymak 
üzere Ebû Bekir aranızda benim halifemdir. Şüphesiz ben dünyayı terk 
ediyorum. Bu benim için âhiretin ilk günü dünyanın son günüdür.” 
Pazartesi günü olunca efendimizin hastalığı ağırlaştı. Allah-u Teâlâ  
ölüm meleğine buyurdu ki: “En güzel surette habibim Muhammed’in 
(s.a.v.) yanına in. Şayet sana yanına girmek için izin verirse gir. Eğer 
sana yanına girmemeyi emrederse geri dön.” 

- Bunun üzerine (ölüm meleği bir bedevi Arap suretinde indi). 
Rasûlullâh’ın kapısında durdu. Sonra: “Ey Peygamberlik evi ve risâlet 
madeninin ehli, size selâm olsun. İçeriye girebilir miyim, giremez miyim? 
Elbette girmem lazımdır.” Bunun üzerine Hz. Ayşe validemiz, Hz. 
Fâtıma’ya; “Adama cevap ver” dedi. Bunun üzerine Hz. Fâtıma, adama; 

- “Ey Allah’ın kulu! Allah (c.c.) sana gelişinin sevabını versin. 
Rasûlullâh kendi nefsiyle meşguldür.” Bunun üzerine ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sefer yine seslendi. Her seferinde Hz. Fâtıma aynı cevabı verdi. 
Bunun üzerine Hz. Ayşe validemiz, Hz. Fâtıma’ya; “Adama cevap ver 
belki kulağı ağır işitiyordur” dedi. Bunun üzerine Hz. Fâtıma: - “Allah 
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(c.c.) sana gelişinin sevabını versin. Rasûlullâh kendi nefsiyle 
meşguldür” dedi. Rasûlullâh ölüm meleğinin sesini işitince: “Yâ Fâtıma! 
Kapıda kim var, biliyor musun?” buyurdu. Hz. Fâtıma: “Kapıda bir adam 
var; ey peygamberlik evi ve risâlet madeninin ehli, size selam olsun. 
Girebilir miyim? diye, sesleniyor. Ben de; Rasûlullâh kendi nefsiyle 
meşguldür, dedim. Sonra ikinci ve üçüncü kez seslendi her seferinde 
aynı cevabı verdim. Dördüncü sefer tüylerim diken diken oldu, titremeye 
başladım, rengim değişti. Allah’ın hakkı için hayatımda onun sesinden 
daha heybetli bir ses işitmedim.” 

- Bunun üzerine Rasûlullâh: “Ey gözümün nuru Fâtıma! Kapıda kimin 
olduğunu biliyor musun? Hz. Fâtıma, hayır yâ Rasûlullâh” dedi. Bunun 
üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “O, lezzetleri 
bozan, toplulukları dağıtan, evleri yıkan, kabirleri mamur hale getiren, 
çocukları ve kızları yetim bırakan ölüm meleğidir.” Bundan sonra 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “İçeri gir ey ölüm meleği” dedi. O da 
Peygamber Efendimizin huzurunda durarak: “Ey Allah’ın habîbi! Sana 
selâm olsun” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz (s.a.v.) de: 
“Sizin de üzerinize olsun ey ölüm meleği! Ziyarete mi geldin yoksa can 
almaya mı? 

-” Ölüm meleği şöyle dedi: “Ziyaret için geldim ama izin verirsen can 
da alacağım. Olmazsa dönerim. Allah azze ve celle beni sana yolladı ve 
şöyle buyurdu: Sana bir emir vermedikçe onun canını alma. Şimdi 
senin emrini bekliyorum.” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.), şöyle sordu: 
“Bu işi yapacak mısın?” Ölüm meleğine şöyle dedi: “Benim dostum 
Cebrâil’i nerde bıraktın, ey ölüm meleği!” “Onu dünya semâsında 
bıraktım. Melekler onu taziye ediyorlar. 
.   -.” Az zaman sonra Hz. Cebrâîl de geldi. Rasûlullâh Efendimizin 
(s.a.v.) baş ucunda oturdu. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) sordu: 
 “Ya Cebrâil! Vaktim yakın mı?” Hz. Cebrâîl şöyle dedi: “Evet ey Allah’ın 
Habîbi!” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) sordu: “O halde Allah katında 
benim için neler varsa onların müjdesini bana ver.” Hz. Cebrâil şöyle 
anlattı: “Semâ kapıları açıldı. Melekler saf saf olup senin yolunu 
beklemektedirler. 
.   -” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Elhamdülillâh, yâ Cebrâîl! Bana 
biraz daha müjde ver” dedi Hz. Cebrâîl şöyle devam etti: “Cennet 
kapıları açıldı. Hûriler süslendi, ağaçların dalları sarktı. Hepsi senin 
ruhunu beklemektedir.” Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: “Elhamdülillâh, yâ 
Cebrâîl! Bana biraz daha müjde ver” dedi. Hz. Cebrâîl: “Ey Allah’ın 



 65 
habîbi! Kıyamet günü ilk şefâatçi ve ilk şefâati kabul edilecek olan 
sensin” dedi. “Bana, Allah’'ın indindeki benim için olan şeylerin müjdesini 
ver” dedi. Cebrâil (a.s.) şöyle dedi: “Benden neler sormak istiyorsun?” 
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Derdim var, gamım var, 
ümmetimin hali ne olacak?” Hz. Cebrâil: “Ey Allah’ın habîbi! -Allah-u 
Teâlâ şöyle buyurdu: Sen ve senin ümmetin cennete girinceye kadar 
diğer ümmetlerin cennete girmelerini haram ettim” dedi. Bunu 
dinledikten sonra Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: .   -Yâ 
Cebrâil! İşte şimdi kalbim rahata kavuştu ve ey ölüm meleği bana yaklaş 
ve emredileni yerine getir!” Bunun üzerine ölüm meleği Rasûlullâh 
Efendimizin (s.a.v.) yanına yaklaşıp ruhunu almaya başladı. Bunun 
üzerine Hz. Fâtıma: “Ey babacığım! Bugün ayrılık günüdür. Bir daha 
sana ne zaman kavuşurum?” diye sordu. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.): 
“Ey kızım! Beni kıyamet günü Havuz’un kenarında bulursun. 
Ümmetimden havuza gelenlere su veririm” dedi. 
 -Hz. Fatıma: “Eğer seni orada bulamazsam ne yapacağım?” diye 
sorunca, Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz: “Mizan’ın yanında bulursun, 
orada ben ümmetime şefâat ederim” dedi. Hz. Fatıma: “Orada da 
bulamazsam, yâ Rasûlullâh?” deyince Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) 
“Sırat’ın yanında bulursun beni. Orada Rabb’ime; yâ Rabbi! Benim 
ümmetimi ateşten muhafaza eyle, diye yalvarırım” buyurdu. 
 - Rasûlullâh Efendimizin (s.a.v.) canı dizlerine gelince  
“Âh çok acı” dedi. Bunun üzerine Hz. Fâtıma; “Senin acın benim acımdır” 
dedi. Canı göbeğine gelince yine aynı şeyi söyledi. Cebrâil (as) a şöyle 
buyurdu: “Yâ Cebrâil! Ölüm acısı ne zormuş?” Bunun üzerine  
 -Cebrâîl (a.s.) Efendimiz’den yüzünü çevirip ağladı. Bunun üzerine 
Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz ona sordu: “Yâ Cebrâil! Yüzüme bakmak 
istemiyor musun?” Cebrâil (a.s.) şöyle dedi: 
 - “Sen can çekişirken, kimin kalbi sana tahammül eder?” Allah’ın 
Rasûlü (s.a.v.) vefat edince, Hz. Ali onu yıkadı. İbn-i Abbas (r.a.) su dökerek 
yardım etti. Cebrâil (a.s.) da cennetten koku getirdi. Gasl yani yıkama işi 
bitince üç tane beyaz bezle kefenlediler. Sedire konularak mescide 
götürüldü. Bu arada insanlar dışarı çıktılar. 
 - Hz. Ali diyor ki: “Ben mescidden bir ses duydum. Fakat hiç kimseyi 
göremedim. Bu ses şöyle diyordu: Allah (c.c.) size rahmet eylesin. İçeri 
girip, Peygamberimiz’in üzerinde namaz kılın!” Bunun üzerine biz de içeri 
girip saf saf durup namaz kıldık. Fakat kimse öne geçmedi. Sonra 
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Rasûlullâh’ın mübarek cesedi, Ebû Bekir, Ali ve İbn-i Abbas hazerâtı 
tarafından kabre konulup defnedildi.                                     (Hammâmî Tefsiri  

- Bedevî Arab’ın Duâsı: Rivayete göre bedevî bir Arap,. 
-. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kabr-i şerîfinin yanı başına gelip şöyle 

dua etti: “Yâ Rabbi! Sen, bize sevdiklerimizin yanı başında köleyi âzât 
etmemizi emrettin. Bu da senin habîbindir. Ben ise senin kölenim. Öyle ise 
ben kulunu habîbinin kabri başında âzât et!” Bunun üzerine şöyle bir ses 
işitti: “Ey bedevî Arap! Seni âzât ettik. Sen niye yeryüzündeki bütün kulların 
âzât edilmesini istemedin ki, hepsini âzât ederdik. Bu habîb, bizim 
yanımızda çok azîzdir!”                                                        (Hammâmî Tefsiri) 
 

-.Hz. Ayşe Ağlıyordu: Enes Bin Mâlik (r.a.) diyor ki: Hz. Ayşe’nin 
kapısının önünden geçerken, Rasûlullâh’ın ayrılığına ağlayarak 
şöyle dediğini işittim: Ey İpek elbise giymeyip ‘Debîr’ yatağında 
yatmayan, ey karnını arpa ekmeğiyle doldurmadan dünyadan 
ayrılan, ey hasırı karyolaya tercih eden, ey ‘Saîr’in korkusuyla 
geceleri uyumayan (Peygamber!) (Seb‘îyyât Fîhâ İrşâd Linnâs) 

    DEVE DE AĞLIYORDU 

-Kâinatın efendisi irtihalinde bütün sahabi kapıya 
yığılmış ağlıyor. Fâtıma anamız ağlıyor. Ayşe anamız 
ağlıyor. İçeriden bir haber bekleyen sahabiler ağlıyor. Yer 
gök ağlıyor. Semâvâtüzemîn ağlıyor. Bütün mahlukat 
ağlıyor. Kuşlar göğe saf bağlıyor ve Fâtıma anamız çok 
ağlıyordu.  

- -Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) onun kulağına bir şey 
söyledi o zaman sevindi. Fâtıma’ya “Evvela bana sen 
kavuşacaksın”demişti ve öyle oldu. Rasûlümüzün 
irtihalinden sonra ilk defa ehlibeyt’den Hz. Fatıma anamız 
irtihal etmiştir.  

Efendimizin devesi kabri saadetlerine her gün gelip 
saatlerce gözünden yaş döker, bağıra bağıra ağlayarak 
giderdi.  
 

     MUHAMMED AŞKI, ÖLÜM İLÂHÎSİ 
 
Şu dünyadan bir kuş uçtu, 
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Kanadından nurlar saçtı, 
Muhammed dünyadan göçtü, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Su aktığı yere akar, 
Ateş düştüğü yeri yakar, 
Bu ölümdür canlar yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Fâtıma ana yaşlar döker, 
Elin ovalar boynun büker, 
Kendin hasretlerle yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Âyşe ana kendin üzer, 
Hem tatlı canından bezer, 
Divâneler gibi gezer, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Yas tuttu bütün mahluklar, 
Deniz, derya durmaz ağlar, 
İnsanlar, melekler ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Sahabiler hepsi ağlar, 
Kuşlar göğe saflar bağlar, 
Semâvât-u zemîn ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
 

-Bilal-i Habeşî (r.a.) Efendimizin irtihaline dayanamaz 
ve Mısır’a gider. Bir müddet sonra orada da duramaz, 
Medine’ye döner. Rasûlümüzün torunları Hz. Hasan ve 
Hüseyin. Bilâl’e Dedemizin sağlığındaki gibi bir ezan 
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oku”derler. Hz.Bilâl onları kıramaz ve ezan okumaya 
başlar. Bütün Medineliler “Rasûlullâh canlandı böyle ezanı 
Bilâl ancak Rasûlullâh sağken okurdu”derler. Fakat Hayya 
‘Ale’l-Felâh’a kadar okur dayanamaz ve bayılır. Tekrar 
Mısır’a döner. 

-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Kim 
benim Ravzâ’mı ziyaret ederse beni sağlığımda bizatihi 
ziyaret etmiş gibi olur.”     

    HZ. FÂTIMA ANAMIZIN ŞİİRİ 
           HZ.FÂTIMA anamız Peygamberimiz’in mübarek 
            kabrinden biraz toprak alıp şu şiiri söyledi  

Ne var Ahmed’in toprağından koklayana.  
Zaman boyunca gelmez dert burnuna. 
Öyle musibetler başıma geldi ki  
Onlardan biri gündüzün başına gelse  
Döner gece karanlığına. 

 
ELİN AYAĞIN ŞAHİT OLDUĞU O GÜN 

-Rabb’inin katında bir gün, sizin saymakta olduğunuz bin 
yıl gibidir.”                                                        (Hac Sûresi: 47) 

-O gün insanın, kendi dili, elleri ve ayakları, yapmış 
olduklarına dair aleyhlerinde şahitlik edecektir.                 (Nûr: 24) 

-Ümmetim, ümmetim, ümmetimsiz gerek değil 
cennetin” dediği gün Muhammed Mustafa (s.a.v.) imdada 
yetişmek ve ümmetine şefaat etmek için koşacak. Diğer 
peygamberler bile Efendimizden (s.a.v.) medet isteyecek. 
Hatta bir rivayete göre, tüm ümmeti cennete girdikten 
sonra kendisi cennete girecek. 

 
BİR NİDA GELDİ MAHŞER YERİNDEN 

 
Mahşeri kuşatmış bütün melekler, 
Korkudan titriyor ah o yürekler, 
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Ümmetin saf saf olmuş seni bekler, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 
Cehennem üstüne sırat kurulur, 
Herkesin ettiği orada sorulur, 
Ümmetin halleri o gün ne olur, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 
Mahşer’de mizanın her sorgusunda, 
Dillerde tutulur ah korkusundan, 
Atalar kaçar o gün yavrusundan, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 
Dost dostunu soramaz o gün üç yerde, 
Yalvarır Muhammed ümmetim nerede, 
Kapanır secdeye ağlar Muhammed, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 
SEVGİNİN KARŞISINDA GÖZÜN BİLE KIYMETİ OLMAZ 

- İşte sevgi, işte muhabbet, işte teslimiyet. Sevdiğinin 
karşısında gözün dahi kıymetinin olmadığı bir sevgi, 
gündüzün gece gibi göründüğü bu kıssalardan dersler 
almak lazım. 

Rivayete göre; rüyada Ezan-ı Muhammediye’nin 
okunduğunu gören Abdullah bin Zeyd-i Ensârî (r.a) bostanının 
üstündeydi. Rasûlullâh’ın (r.a) vefat ettiğini işitince “ Yâ Rabbi! 
İki gözümü kör et ” diye dua etti. Duası daha bitmeden gözleri 
kör oldu. “Niye böyle yaptın?” diyenlere:  

 “Gözün lezzeti görmektir. Muhammed’(r.a) den  sonra 
yeryüzüne bakınca lezzet alacak bir şey kaldı mı?”  

 
RASÛLÜMÜZÜN ÜMMETİMİ VER YÂ RAB DEDİĞİ GÜN 

-Bir rivayete göre, Mahşer günü Cenab-ı Hak Cebrail’e 
(a.s.); “Git Rasûlümü çağır kalksın” diye emrettiğinde 
Cebrail (a.s.) bir bakacak ki yeryüzü değişmiş dünya 
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dümdüz olmuş ve değişmiş. “Yâ Rabb’i! Ravzâ’yı 
bulamıyorum” deyince Yüce Mevlâ: “Benim nurumu takip et” 
diyecek ve nur Rasûlümüzün Ravzâ’sına dikilecek. O gün 
Cebrail (a.s.) gelip şöyle çağıracak: 

-Kalk ya Muhammed! (s.a.v.) Bugün imdat günü; kalk 
yâ Muhammed! (s.a.v.) Bugün şefaat günü; kalk ya 
Muhammed! (s.a.v.) Bugün merhamet günü.” Rasûlümüz 
(s.a.v.) kabri saadetlerinden kalkacak ve hemen Cebrail’e 
(a.s.); “Yâ Cebrail! Benim ümmetim cehenneme atıldı da 
bana haber vermeye mi geldin?” diye soracak. Cebrail 
(a.s.); “Hayır yâ RasûlAllah! Senden önce bu aleme kimse 
gelmedi. Senden önce kimse canlanmadı” diye cevap 
verecek. O zaman Rasûlümüz (s.a.v.) hemen secdeye 
kapanıp şu ifadelerle ağlamaya başlayacak: 

-Yâ Rabb’i! Bana ümmetimi ver. Kızım Fâtıma’yı ve 
torunlarım Hasan’ı  Hüseyin’i değil. Senden ümmetimi 
istiyorum ümmetimi” Yüce Allah (c.c.);yalvaracak 
 
 “Kalk yâ Muhammed! (s.a.v.) Bugün secde günü değil, 

ümmetini çağır, bugün şefaat günüdür” der. Rasûlümüz 
sancağını çekip hemen sahabileri ile birlikte müezzinleri 
çağırır ve: “Ezan okuyun” der. Müezzinlerin boyları uzar. 
“Ezan okuyun, ezan okuyun ki ümmetim beni bulsun. 
Onların kulakları ezana alışıktır. Ezana gelip beni bulurlar” 
der.  
                                        ÇOBAN KİMLER? 

-Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorum-
lusunuz. İmam çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, 
ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, 
kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden sorumludur.            
.                                                                              (Hadis-i Şerif) 
                          MÜNACAAT 

 
Mahşerde herkes kabrinden kalkar ken 
Ne var diye sağa sola bakar ken 
Güneş bir mızrak yaklaşmış yakar ken 
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Yetiş yâ Muhammed bu gün imdat günüdür! 
 
Mahşer günü hak mizan kurulunca. 
Herkesin hayrı-şerri sorulunca. 
O gün âh-u figanlar duyulunca 
Yetiş yâ Muhammed bu gün imdat günüdür! 
 
Bir nida gelp mahşeri aşarken. 
Cehennem ateşi mahşere taşarken. 
Cümle Peygamber secdeye düşerkeni 
Yetiş yâ Muhammed bu gün imdat günüdür! 
 
Cehennem üstündedir şol kapısı, 
Ateştendir duvarının yapısı, 
Seksen yıllık yoldan gelir kokusu, 
Yetiş yâ Muhammed bu gün imdat günüdür! 

 

O GÜN KİMSE KİMSEYİ HATIRLAMAZ 

-Güzel anamız Hz. Ayşe bir gün Efendimize (r.a) 
sorar: “Yâ RasûlAllah! Mahşerde sen aileni 
hatırlayacak mısın? Seni nerede bulabilirim?” Kâinatın 
efendisi şöyle cevap verir: “Ben mahşerde bir yerde 
değil üç yerdeyim;   

   - Hak mîzan başında, 
   - Sırat-ı cahîm başında ve  
   - Havz-ı Kevser başında. 

“Bu üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz” buyurmuştur. 
                                   .                                  ebû Dâvud, 
Kitâbüs-Sünne, 4755 
 

  NEREDESİN YA RASÛLALLAH?    
 

 Yâ RasûlAllah! Mahşerin neresindesin? 
 Bilirim ki şu üç yerin birisindesin, 
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 Şefaat için hak mîzan yanında mısın? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
   
 Yâ RasûlAllah, Kevser’in başında mısın? 
 Sana ümmet olanın yanında mısın? 
 O mübarek sancağın başın da mısın? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
  
 Yâ RasûlAllah, sıratın başında mısın? 
 Server ümmetim diye yalvarır mısın? 
  Bu Garip de seni arar, Firdevs’inde misin? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
 

              EN BÜYÜK ŞEFAAT KANİ 
     BİZ O ‘NU ONUN İÇİN ÇOK SEVİYORUZ  
 

-Hz.Enes (r.a) şöyle anlatıyor. Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: 
Bunlar, Adem (a.s)a gelip: “Zürriyetine (evlatlarına) şefaatçi ol..” 
diyecekler.  
                         Hz.Adem (a.s): 
 

- “. (Ben size şefaat edemem.) Siz. Hz. İbrahim (a.s)’a gidin! 
Çünkü o Halilullahtır (Allah (c.c)  dostudur).” diyecektir. İnsanlar, 
Hz.İbrahim peygambere gidicekler. O da şu cevabı verecek: 
.. 

 
 
Hz.İbrahim (a.s): 

- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) Siz en 
iyisi Hz. Musa’ya gidin, Çünkü o Kelimullahtır.” diyecek. İnsanlar 
derhal Hz. Musa’ya varacaklar. Musa (a.s) da: 
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Hz.Musa (a.s): 

- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) Siz 
en iyisi Hz. İsa’ya gidin. Çünkü o Allah‘ın ruhu ve kelimesidir.” 
diyecekler. İnsanlar hemen Hz. İsa peygamberin yanına 
varacaklar ve şefaat isteyecekler. O da şu cevabı verecek: 

Hz.İsa (a.s): 
- “Ben şefaata yetkili değilim. (Ben size şefaat edemem.) Siz 

en iyisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e gidin diyecek. Peygamber 
efendimiz: -Böylece insanlar bana gelecekler ve şefaat etmemi 
isteyecekler. Ben de onlara diyeceğim: 
 

- “Ben şefaate yetkiliyim. (Sizlere şefaat edeceğim.) 
Ben hemen gidip Rabbimin huzuruna çıkmak için izin 
isteyeceğim. Yüce Rabbim, bana izin verecek. Rabbim 
huzurunda durup, Allah (c.c)  teala’nın bana ilham edeceği 
(öğreteceği) ve şu anda yapamayacağım hamdü senalarla, 
Rabbime hamd ve sanalarda bulunacağım. Sonra da Rabbime 
secdeye kapanacağım. Rabbim Teala tarafından: 
 

-Ya Muhammed! Başını kaldır! Dileğini dile dilediğin 
verilecek. Şefaat yetkisi ise, sana şefaat etme yetkisi de 
verilecektir. Ve şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir.”  
Buyrulacak. Ben de Rabbime şöyle yalvaracağım: 
 

-Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!” 
diyeceğim.  Rabbim Teala tarafından şöyle denilecek: 
“Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday veya arpa 
tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) çıkart!” Bende 
hemen gidip Rabbimin emrini yerine getirip bu kimseleri ateşten 
çıkaracağım. Sonra yine Rabbime döneceğim ve yine aynı 
hamdü senalarla huzurunda secdeye kapanacağım. Bana yine 
şöyle denilecek: 

- “-Ya Muhammed! kaldır başını! Diledileğini, dileğin yerine 
getirilecek. Şefaat etme yetkisi iste, o da verilecektir sana!” Ben 
yine:  

-Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetimi istiyorum!” 
diyeceğim. Bana yine şöyle buyrulacak: 
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 “Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday veya arpa 
tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) çıkart” Bende 
hemen gidip bu emri de yerine getireceğim. Sonra tekrar 
(üçüncü kez) Rabbime gelip, aynı hamd ve senalarla hamd-ü 
senada bulunacağım. Sonra Rabbimin huzurunda secdeye 
kapanacağım, bana tekrar şöyle denilecektir. 
Kalbinde bir arpa tanesi kadar imanı olana şefaat 

et denecek! 
- “-Ya Muhammed! Kaldır başını! Diledileğini, dileğin 

yerine getirilecek. Şefaat etme yetkisi iste, o da verilecektir 
sana!” Bunun üzerine ben yine:  

“-Ya Rabbi! Ümmetimi, ümmetimi!” diyeceğim. Bana şöyle 
denilecek: 

- “Haydi hemen onların yanına git, kalbinde bir buğday veya 
arpa tanesi kadar imanı bulunanları oradan (ateşten) çıkart!” 

Ben hemen büyük bir sevinçle gidip Rabbimin buyruğunu 
yerine getireceğim. O insanları cehennemden çıkaracağım.”  

                                       dedim.                     Müslim, İman, 326 

ALLAH İÇİN DOSTLUĞUN FAYDASI 
-Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’ında; mahşer günü kardeşin kardeşten, 

evladın atadan, atanın evladından, eşin eşinden kaçacaklarını haber 
veriyor. O gün hak mizan kurulduğunda sevabı az olan hemen anasının 
yanına koşup “ana bana sevabından ver de cennete gideyim” der. 
Annesi “benim ne olacağım belli değil, benden sana hayır yok der.” 
Babasına koşar o da aynı cevabı verir. Kardeşlerine koşar onlar da aynı 
cevabı verir 

-. En son Allah (c.c.) için edindiği bir dostu aklına gelir ve 
ona koşar. O dostunun hayatta kendisinin hiçbir teklifini geri 
çevirmediğini düşünür. Kişiye kıyamaz ve sevap defterini o dostuna verir. 
O kişi alır der ki “Yâ Rabb’i! Ben sevabımı buldum. Beni cennetine koy.” 
Yüce Hakk sual eder “Sana sevabını verenin kendi garantisi var mı ki 
sana sevap verdi?” deyince;  

- “Yâ Rabb’i! Biz dünyada Allah (c.c.) dostluğu yaptık ve 
birbirimizi hiç boş çevirmedik şimdi de yine boş çevirmedi.” O dostum 
dedi ki; “Eğer benim sevabım yetmezse senin yerine ben yanarım” 
deyince Yüce Mevlâ’mız şöyle der:  
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- “Benim için dost olup birbirinin cezasını çekmeye razı olan 

kulumu ben cehennemde yakmaya haya ederim, ikinizi de affettim.” 
İnşAllah… 
  -Hz. Cabir (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular 
ki: "Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir." 

 (Hadis-i ş.) (Tirmizî, Kıyâmet 12, (2437); Ebu Davud, Sünnen 23, (4739)) 
... Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:  

- “Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne ve 
babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı -güneşi evlerinizin 
içinde farzetseniz- dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O 
halde Kur'an'ı bizzat öğrenen hakkında ne düşünürüsünüz? (Onun 
sevabını siz takdir edin)  Ebu Davud, Tefriu' ebvabi'l-vitr, 14 

 
       IŞIĞINIZDAN BİR PARÇA VERİRMİSİNİZ? 

 

13-  -Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere:  
Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği 
günde kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! 
denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, dışında 
azap bulunan kapılı bir sur çekilir. 
14- - Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik?  
diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz 
kendi başınızı belaya soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye 
düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) 
sizi, Allah (c.c)  hakkında bile aldattı. Nihayet Allah‘ın emri 
gelip çattı! 
15-  -Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel  
kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne 
kötü bir dönüş yeridir!                                                         AYET  Hadid 13-15 
                
            O GÜN KİM KİMDEN KAÇACAK 
OGÜN KİŞİ KARDEŞİNDEN ANNESİNDEN BABASINDAN 
KARISINDAN VE EVLATLARINDAN KAÇACAK 
                                                                                                    (abese)34.36      
                MAHŞERDE KAÇIŞ 

Elbet bir gün mahşerde insanlar cem olacak, 
En büyük mahkemedir ki o gün kurulacak, 
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Anadan, babadan kardeş kardeşten kaçacak, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Karanlıklar sarmış mahşeri yavrum nerede? 
Evlat feryat eder; biricik anam nerede? 
Bırakır da kaçar o gün kardeş kardeşi de, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
tutamadım anam Dünyada tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
kimseden Yok faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşinde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Alev alev yakan o mahşerin güneşinden, 
İnsan kaçacak o gün çok sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz zebaniler elinden, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
 
Fayda olmayınca çok sevdiği yakınından, 
Yardım ister o zaman Allah dostlarından, 
Allah dostu al diyecek benim sevabımdan, 
Bîçare ana ağlar,  evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 

 
O GÜN GÜNEŞ GİBİ DOĞACAK  
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İLK ŞEFAATÇI YİNE O OLACAK 

-Mahşer günü ilk şefaat kapısını peygamberimiz 
Hz.Muhammed (s.a.v) açacaktır. Bu şefaat, Allah (c.c)  tüm 
mahşer halkını Arasat meydanında hesaba, sorgu ve süale 
çekmek için toplayacaktır. İnsanlar burada dayanılmaz bir 
ızdırap ve sıkıntı içinde olacak hadisi şerifde.  Güneş birmil 
kadar yaklaşacak beyinleri kaynatan sıcaklığı ve mahşerin 
gerçek manzarası bütün şiddetiyle ortaya çıkması insanları 
perişan ve dayanılmaz hale sokacaktır. Mahşer halkı bir an 
evvel sorgularının yapılması için peygamberlerin şefaatçi olarak 
yüce 

 Allah‘a müracaat etmelerini isteyeceklerdir.  
 

- “Allah‘ım! Senden nefsim için değil, şu kullarının içinde 
bulundukları sıkıntıları gidermeni istiyorum” diyerek, mahşer 
halkının sorgu-sual işlemlerinin başlaması ve diğer 
peygamberlerinde şefaat edebilmeleri için izin verilmesini 
sağlayacaktır.  

-Yüce Allah, (c.c)  sevgili peygamberinin bu şefaatini kabul 
edecek ve şefaat izini vereceği gibi sevgili kullarına da şefaat 
etmeleri müsadesiyle beraber sorgu-sual  için emir verilecektir. 

-İşte buna en büyük şefaat adı verilmiştir. Çünkü bu şefaat 
başta diğer peygamberlerde olmak üzere bütün insanlığı içine 
alan bir şefaattir. Bu şefaat makamına da “Makam-ı Mahmud” 
adı veriliyor. 

BU ADALET KİMDE OLABİLİR ? 
-Ebû Said el-Hudrî (r.a.) anlatıyor:  

Bir defa peygamberimiz savaş ganimeti dağıtıyordu. Çok 
kalabalık vardı. Adamın biri peygamberimizin adeta 
sırtına binmişti. Peygamberimiz elindeki çubukla 
kendisini rahatsız eden bu adama geri durması için işaret 
etmiş, fakat çubuk adamın yüzüne gelerek, yüzünü 
incitmişti. Peygamberimiz hemen çubuğu adamın eline 
vererek:  
- İntikamını al, demişti. AdamEy Allah'ın Resûlü, ben 
şikayetçi değilim,” diye cevap verdi.  
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Değerli müminler, peygamberimizin yüksek ahlakını 

böyle bir fasılda anlatmak mümkün değildir. 
HAYRIN KABUL OLMASINA MANİ NE? 

- “Onların sadakalarının kabul edilmesine engel olan şey, 
onların Allah‘ı ve peygamberini inkâr etmiş olmaları, namaza 
üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermelerinden 
başka bir şey değildir. ”           Tevbe 54 
                       ABDEST AZALARI NUR OLACAK! 

-Rasûlullah (s.a.v), kıyâmet günü; görmediği ümmetlerini, 
almış oldukları abdestten dolayı abdest azaları ve yüzlerinin  
parlaklığıyla tanıyacağını belirtmiştir.         (Münzirî, Terğîb, c. 1, s. 23.) 

- (eger abdest almamışsa  o kişiyi nasıl peygamberimiz nasıl 
tanır cehennem den nasılkurtarır nasıl şefat ulaşır) 

         NASİHAT 
Ezanlar okundu sen hiç duymadın, 
kapanıp yerlere yüzün sürmedin, 
Ben de seni defterime koymadım, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 
Beş vakit namazı kılmaz yatardın, 
Boylu boyunca küfre batardın, 
Benim has kullarıma çalım satardın, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 

                       Niçin terk eyledin farz ile sünneti? 
                       Duymadın mı cehennem ile cenneti? 
                       Nasıl olursun Muhammed ümmeti? 

Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 
Geldin amma kulum günahın ağır, 
Şeriata oldu kulağın sağır, 
Cehenneme gir de, ‘yâ medet!Çağır, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim? 
 İLK SUAL NAMAZ  

- KABİRDE İLK SUAL NAMAZ 
- MAHŞERDE İLK SUAL NAMAZ 
- SIRATTA İLK SUAL NAMAZ  
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      ÇOK MEŞGUL DİN KARDEŞİM! 

 

               NAMAZ VAKTİ GELDİĞİNDE 
       - SENİ İŞ BEKLER  
                    - İŞÇİ BEKLER 
               - PATRON BEKLER  
     -ÂMİR BEKLER  
     - VE MEMUR BEKLER   
                    DİKKAT! 

O saat de Allah’da senden Namaz bekler  
-İyi düşün kararı ona göre ver 

                          
                       
                         NASIL YALVARALIM 

-Tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle şöyle yalvarmalı. 
-Yarabb’i ben senin kulunum, huzuruna gelmek istiyorum 
-.Ne kadar kusurlu olsam yine güneşin doğar üstüme benim. 
-Yesem senin o güzel nimetin yerim. 
-içsem senin nurun suyun içerim. 
-göçsem senin arzına, toprağına göçerim. 
-O güzel havandan teneffüs ederim. 
-Gücüm yetmez ki,şu cihandan çıkıp gideyim. 
-Ne olur beni kabul et huzuruna geleyim. 

 Namaza durup,Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırarak tekbir 
almak demek dünya kailesini geriye bıraktım demektir. Böyle 
yapıp, Ya Rab huzuruna geldim. Diye yalvarıp iki damlacık 
gözyaşı akıtıvermeli.              

 

-Hz. Ayşe anamız (r.a) Hz. Peygamberimizin ümmeti için 
sürekli yalvardığını, geceleri kaç saat uyudu ise o kadar bir süre 

de namaz kıldığını ayrıca ne kadar namaz kılmışsa o kadar  
uyudugunu haber veriyor. Öyle ki namazda zaman zaman 
ayakları şiştiği için ayakta duramaz olur ve oturarak kılardı. 

SIRAT  
 

(Sizden Cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur.) 
Cehenneme uğramaklık herkes için rabbinizin kati hükmü 
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oldu.) Bu uğrama yolun oradan geçmesi dolayısıyle girmek 
şeklinde olacaktır.                                                                              AYET MERYEM 71 
  -(( Fakat müminler bunu fark etmeyecekler.müminlerin 
nuru cehennemi söndürür gibi olacak.))          
  

 SIRATTAN İLK KİMLER GEÇECEK? 
-"Sen Rabbimizsin!" derler. Rab Teala onları (cennete) davet 

eder. Cehennemin üzerine sırat kurulur. Peygamberler arasında, 
ümmetiyle sırattan ilk geçen ben olurum. Ogün peygamberler 
dışında kimse konuşmaz. Peygamberlerin o  günkü kelamı da: 

-"Allahümme sellim, Allahümme sellim (Ey Rabimiz selamet 
ver, ey Rabbimiz selamet ver!" olacak. Cehennemde, deve 
dikeninin dikenleri gibi kancalar var. Deve dikeninin dikenlerini 
gördünüz mü?" diye sordu.  
Ashab: "Evet!" deyince (s.a.v) devam etti: 

-İmandan sorarlar. Eğer imanı tamam ise sıratı geçer,   .      .             
değilse ateşe atarlar. 

-Namazdan sorarlar. Eğer namazı tamam ise sıratı     
          geçer, değil ise ateşe atarlar. 

-Zekâtını sorarlar. Eğer tamam verdi ise sıratı geçer,  
vermedi ise ateşe atarlar. 

-Oruçtan sorarlar. Eğer tamam tuttu ise sıratı geçer,  
tutmadı ise ateşe atarlar. 

-Hacdan sorarlar. Eğer hacca gitti ise sıratı geçer,  
gitmedi ise ateşe atarlar. 

-Ana baba’ya itaatten ve sıla-i rahimden sorarlar. Eğer  
itaat ettiyse ve gerekli ziyareti yaptı ise sıratı geçer,   
     etmedi ise ateşe atarlar. 

-Cünüplükten sorarlar. Eğer yıkandı ise sıratı geçer,  
yıkanmadıysa ateşe atarlar. 
Sıratın genişliği ve inceliği geçen kimsenin ameline göredir. Şekil 
itibarı ile kıldan incedir demişlerdir. 

NEFESLERİN SAYISI 
-Bir kişi bilimsel anlamda 24 saatte 35 bin ile 40 bin arası 

nefes alıp verir. Cin sûresinin son Ayet-i Kerîmesinde Yüce Allah 
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her şeyi sayıyla verdiğini bildirdiğine göre bu 35 bin nefesin 
hangisini hayra, hangisini şerre harcadığını kullarına sormaz mı? 

-İnsanoğlu çok gafil. Bir geri baksan bu güne kadar ne 
yapabildin? Dün yaşanmaz, yarın ne olur bilinmez gün bugün 
gafil olma insanoğlu. 

GAFİL OLMA 
Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Ecel denen o şerbeti, 
Elbet bir gün içeceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kefen denen o gömleği, 
Elbet bir gün giyeceksin. 

 
Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kabir denen kara yere, 
Elbet bir gün gireceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Yaptıkların hesabını, 
Teker teker vereceksin. 

            YÜZ ŞEHİT SEVABI KİME 
“Ümmetimin bozulduğu dönemlerde sünnetimi tutana 100 

şehit sevabı vardır.”                                                                      (Hadis-i Şerif) 
-Güzel Peygamberimizin güzel adetleri: Geceleri teheccüt 

kılardı. O hasırda yatardı, arpa yerdi, karnını tam olarak hiç 
doyurmadı. Geceleri ne kadar uyursa o kadar namaz kılardı. 
Namazda ayakta durmaktan ayakları şişerdi. Namazda hüngür 
hüngür ağlardı. Onu sevenler onun yolundan gitmezmi. 
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        Mucize Nedir                  

-Bütün peygamberlerin mucize gösterdiğini duymuş- 
sunuzdur. 
Peygamber olarak görevlendirildiğini ispat etmek için , diğer 
insanların asla yapamayacağı işleri yaptırır.Öyle olmasaydı 
: 
 -"Ben Allah'ın peygamberiyim" diye ortaya çıkan bir 
insana kimse inanmazdı 
Mesela, hiç tanımadığınız bir insan size gelip te: "Ben 
peygamberim, bana inanın ve emirlerimi yerine getirin" dese 
ne yaparsınız? 

-Herhalde ona: "Senin peygamber olduğunu nereden 
bileyim? Önce bana peygamber olduğunu ispatla, " İşte 
sizin diyeceğiniz bu sözleri, kendilerine peygamber 
gönderilen ümmetlerde söylemiştir. 

- Bu yüzden de Allah, onların peygamber olduğunu 
doğrulamak için, kendilerine mucizeler ihsan (hediye) 
etmiştir. 
 
 -Mucize ne şekilde olursa olsun, onu veren Allah'tır. Yani 
Allah istemediği taktirde, peygamberler hiç bir mucize 
gösteremez. Peygamber olmayan hiçbir insan, hayvanlarla 
konuşabilir mi? Elbette konuşamaz. Ama Allah isterse, bir 
peygamberini hayvanlarla konuşturur. Çünkü insanları da, 
peygamberleri de, hayvanları da yaratan O'dur. 

-Herhangi bir insan, bir ağacı yanına çağırdığı zaman, o 
ağaç onun yanına gider mi? 
Elbette gitmez. Ama Allah isterse, o ağacı topraktan çıkartıp 
peygamberinin yanına kadar yürütür. Çünkü toprağı da, 
ağaçları da yaratan Allah'tır. 

-Herhangi bir insan, bir tabak dolusu hurma ile, üçyüz 
kişiyi veya bir orduyu doyurabilir mi? Elbette doyuramaz. 
Ama Allah isterse, o peygamberin elindeki bir tabak dolusu 
hurma ile o kadar kişiyi doyurur. Çünkü hurmayı yaratan 
Allah olduğu gibi, insanların midesini de yaratan ve karınları 
içine yerleştiren O'dur. 

-İşte bütün peygamberler, önce bu tür mucizelerle 
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kendilerinin Allah tarafından gönderildiklerini ispat etmişler, 
sonra da insanları Cennet'e ulaştıracak yolları 
göstermişlerdir. 
 

SÖZLERİN BİZE SÜNNET 
 

Sözlerin bize hem buyruk hem sünnet, 
Oluruz mü’min sen eylersen himmet, 
Bahtiyarız ki sana olduk ümmet, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 
Sen olmasaydın olmazdı bu âlem, 
Senin ismini yazdı önce kalem, 
Zatındır bütün alemde muhterem, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 
Seninle gelir gönlüme baharım, 
Senin aşkınla kanar göz pınarım, 
Yanan tutuşan kalbime dermanım, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 
-Peki ya peygamberlerin sözlerini dinlemeyenler? 

Ya da bir çok mucizeyi bilip işitmelerine rağmen, onlarla 
alay edip her türlü kötülüğü işlemeye, yalan söylemeye, 
hırsızlık yapmaya, içki içmeye veya adam öldürmeye 
devam edenler? 

-Biz sadece onlara acımalıyız ve elimizden geleni 
yaptıktan sonra, akıllanmaları için dua etmeliyiz. Çünkü 
Cennet gibi muhteşem bir güzelliği görmezlikten gelenlere,          
hiç bir zaman "akıllı" diyemeyiz. 
bütün  peygamberler, mucize göstermiş dir. 
 Ama her peygamberin gösterdiği mucize, değişik türdedir. 

-Hazreti Musa zamanında, insanların çoğu büyü ve sihirle 
uğraştıkları için, Hazreti Musa da o türde mucizeler 
göstermiştir. Hazreti Musa, her zaman yanında 
bulundurduğu âsasıyla, yani belki de bastona benzeyen bir 
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değnekle taşlara vurduğunda sular fışkırtmış, böylece 
Allah'ın yardımıyla peygamber olduğunu ispatlamıştır.  

-Hazreti Musa, kendisiyle alay eden büyücülerin 
yılanlarını da o asa ile yok etmiş ve yere attığı asası büyük 
bir ejderhaya dönüşerek o büyücülerin yılanlarını yutmuştur. 

KURBAN OLAYIM 
 
Anlatır bize yeri gökleri, 
Haber verir cennet hurileri, 
Vahiy ile gelen Peygamberi, 
Tek tek anlatır hep Kur’ân’ımız. 

 
Bak kıyamette ne olacak? 
Kabrinden evvela kim kalkacak? 
Kimi dilsiz kimi sağır olacak, 
Bunları bize anlatır Kur’ân’ımız. 

 
İslâm yoluna kurban olayım, 
Dünya karanlık nasıl bulayım? 
Garip der kurban yılda bir olur, 

          Yoluna her gün kurban olayım 
   
                        KURAN MUCİZESİ  
 

-Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı 
Kerimdir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, 
Kur'an-ı Kerim’in nazmında ve manasında aciz ve hayran 
kalmışlardır. Bir âyetin benzerini söyleyememişlerdir. ve belagati 
insan sözüne benzemiyor. Yani, bir kelimesi çıkarılsa veya bir 
kelime eklense, lafzındaki ve manasındaki güzellik bozuluyor. 
Bir kelimesinin yerine koymak için, başka kelime arayanlar 
bulamamışlardır. 

- Nazmı arab şairlerinin şiirlerine benzemiyor. Geçmişte olmuş 
ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. İşitenler 
ve okuyanlar, tadına doyamıyorlar. Yorulsalar da, usanmıyorlar. 
Okuması veya dinlemesi, sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle 
anlaşılmıştır. 
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- İşitenlerden kalblerine dehşet ve korku çökenler, bu 

sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice azılı İslam düşmanları, 
Kur'an-ı Kerim’i dinlemekle, kalbleri yumuşamış, 

 imana gelmişlerdir. İslam düşmanlarından ve muattala, 
melahide ve karamita denilen müslüman ismini taşıyan 
zındıklardan Kur'an-ı Kerimi değiştirmeye, bozmaya ve benzerini 
söylemeye çalışanlar olmuş ise de hiçbiri, arzularına 
kavuşamamıştır.  
 

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) AY MUCİZESİ 
-"Ay, Hz. Peygamber'in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir 

parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer 
tarafında idi. Hz. Peygamber şahit olunuz." dedi. (Buhârî, 
Tefsir, Sûretu'l-Kamer, 1; Müslim, Kıyame, 44). "Kıyamet 
saat(i) yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz 
çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler.  

-" (el-Kamer, 54/12). Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, 
İbn Mes'ûd, İbn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr İbn Mut'im, 
İbn Ömer gibi zatların bildirdiğine göre; Peygamberimiz 
(s.a.s.) müşriklerin istekleri üzerine Mina'da ay yarılma 
mucizesi göstermiş ve bu vakayı görenlere  

-"şahit olunuz" deyip onları tanık tutmuştur. Hâdisenin 
meydana gelişi ayet ve sahih hadisle sabit olup inkârı 
mümkün değildir. Ebu Nuaym el-İsfahanî'nin İbn Abbâs ve 
İbn Mes'ud'tan bildirdiklerine göre olay şöyle meydana 
gelmiştir: Müşriklerden Velid b. Muğire, 
 Ebu Cehil, Âs b. Hişam, Esved b. Abd-i Yağus, Esved b. 
Muttalip, Zem'a b. Esved, Nadir b. Hâris ve daha bir çokları 
toplanarak 
 

- Peygamberimize, "Eğer, sen gerçekten peygambersen, 
bize yarısı Ebu Kubeys dağı, yarısı da Kuaykıan dağı 
üzerinde görülmek üzere, Ay'ı ikiye ayır." dediler.  
 

-Peygamberimiz onlara; "Eğer bunu yaparsam, iman eder 
misiniz?" dedi. "Evet iman ederiz" dediler. Ay'ın, bedir 
olduğu, iyice göründüğü ondördüncü gecesiydi. 
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Peygamberimiz, müşriklerin istedikleri şeyin olmasını Yüce 
Allah'tan diledi. Allah da, o gece ayın yarısını Ebu Kubeys 
dağı, yarısını da, Kuaykıan dağı üzerinde doğdurunca, 
Peygamberimiz: "Ey Ebu Seleme b. Abdu'l-Esed Erkam b. 
Ebi'l-Erkam! Şahit olunuz! Şahit olunuz!" diyerek seslendi. 
İbn Mes'ud'a göre, Kureyş müşrikleri bu mucizeyi görünce 
(peygamberimizi kastederek)  

-"Bu da Ebu Kebşe'nin oğlunun bir sihridir." dediler. 
İçlerinden Ebu Cehil ise "Gelecek yolcularınızı gözetin. 
Muhammed, sizi büyülemeğe güç yetirse bile bütün halkı, 
bütün yeryüzünü de büyüleyebilecek değil ya! Onlara bir 
sorun bakalım. Onlar da sizin gördüğünüz şeyi görmüşler 
mi?" dedi. 

-Gelenlerden sordular. Müşrikler bu mucizeyi inanmak 
için değil, İslâm davasına engel olabilecek bir şey gözüyle 
baktıkları için, hâdiseyi gördükleri halde inanmadılar, 
"Süregelen bir büyüdür" dediler. 
       mi?" dedi. 
          CANSIZ  KÜTĞÜN SEVGİDEN AGLAMASI 

-Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v.) bir hurma 
kütüğüne (dayanarak) hutbe verirdi. Minber yapılınca 
(hutbelerde kütüğü bırakıp) minbere çıktı. Bunun üzerine 
kütük (bu ayrılık sebebiyle ağlayıp) inledi. Resûlullah 
(kütüğün) yanına gelip kucakla(yıp teselli et)ti, kütük sustu. 

- (Bunun üzerine Resûlullah) şöyle dedi: "Eğer onu 
kucaklamasaydım Kıyamet gününe kadar inleyecekti.” 

    İbn Mâce İkâmetu's-Salavât, 199 
     

 

     SEN SÖYLE    

Sen söyle ey arş-ı âlem Rasûlümüzü, 
Ay gibi mi gün gibi mi o nurlu yüzü? 
Sohbeti ne kadar tatlı bal mıydı sözü? 
Sen anlat ey arş-ı âlem Rasûlümüzü. 
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Siz söyleyin ey Kâbe’nin mis turâbları, 
Senin üstüne gösterdi hep âdapları, 
Sende öğretti Kur’ân’ı, nur kitapları, 
İnci miydi mercan mı canım hitapları? 

 
Sen söyle ey Arafat Dağı vedasını, 
Ümmetine nasıl gösterdi vefasını, 
Hiç gördün mü dünyadaki sefasını? 
Arafat’ta yaptı ümmetine vedasını. 

 
      BİR AVUÇ SUDAN KAÇ KİŞİ ABDEST ALDI ? 
-.. -Bize Humeyd, Enes(R)'ten rivayet etti. O şöyle de-
miştir: Bir defa namaz vakti geldi. Evi yakın olanlar kalkıp 
ailesinin yanına (abdest almağa) gittiler. Bir topluluk da 
kaldı. Rasûlullah'a içinde su bulunan taştan yapılmış bir 
tekne getirildi. Tekne ise içinde avucunu açamayacak 
kadar küçük idi. Orada kalanların hepsi o tekneden abdest 
aldılar. (Râvî dedi ki:) Biz Enes'e: Siz kaç kişi idiniz? diye 
sorduk. Enes: Seksen ve daha ziyâde idik, dedi.  

Buhari vudu 45 
                  HURMA SALKIMI NE DEDİ ? 
 -Buhari, Menakıb, 25 
İbn Abbâs (r.a.)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir bedevî 
Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve “Senin peygamber olduğunu ne ile 
bileceğim?” Rasûlullah (s.a.v.): “Şu hurmanın salkımını 
çağırsam o benim peygamber olduğuma şehâdet eder dedi ve 
çağırdı. 

- Hurma salkımı ağaçtan inmeye başlayarak Peygamber 
(s.a.v)’in yanına gelip dayandı. Sonra Peygamber (s.a.v), dön 
buyurdu. Hurma salkımı da dönüp ağaçtaki yerini aldı. Bedevi de 
Müslüman oldu.” Tirmizî: Bu hadis hasen garib sahihtir. 

bileceksin. 
- Bir kişi cennete girecek deseler kendinibil birkişi 

cehenneme gidecek deseler yine kendini bileceksin. 
Yalvarırken “Yâ Rab omuzlarımda dağlar gibi günahlarla sana 
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geliyorum. Omzumdan bu günahı kaldır. Bizleri rahmet deryana 
daldır” diye yalvarmak lazım. 
 

YÜZÜ KARA 
 
Yüzü kara garip kulum, 
Sarpa sardı şimdi yolum, 
İmdadıma yetiş Rabb’im, 
Zarardadır garip kulun. 

 
Ey yüceler yücesi Allah’ım Allah’ım, 
Affeylesen varsa günahım günahım. 

 
Sual sorar meleklerin, 
Kulun olmak dileklerim, 
İmdadıma yetiş Rabb’im, 
Amelsizdir defterlerim. 

 
Ey yüceler yücesi Allah’ım Allah’ım, 
Affeylesen varsa günahım günahım. 

 
Nefis benim düşmanımdır, 
Seni sevmek imanımdır, 
Yalnız kaldım yetiş Rabb’im, 
Sensiz bir an hüsranımdır. 

                           
                      NASIL DUA ETMELİYİZ? 

- “(Rasûlüm!) de ki: ‘(Kulluk ve) Dualarınız olmazsa 
Rabbim size ne diye değer versin?’                       (Furkan: 77) 

-Niyetimizi hayır eyle, akıbetimizi hayır eyle, son 
nefesimiz dahil her şeyimizi hayır eyle diye dua etmeliyiz. 
                                      . 
                                     HAYIR EYLE           
                                 Hayır eyle mizanımız, 

Hayır eyle hazanımız, 
Hayır eyle cihanımız, 
Hayır eyle Allah’ımız. 
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Hayır eyle amelimiz, 
Hayır eyle dileğimiz, 
Hayır eyle seferimiz, 
Hayır eyle Allah’ımız. 
 
Hayır eyle hayatımız, 
Hayır eyle mematımız, 
Hayır eyle sualimiz, 
Hayır eyle Allah’ımız. 
 

 
    
    MEDİNE VE MUHAMMED AŞKI    

Medine! Sendedir Allah’ın âşığı, 
O gelince, geldi ol-Medine yakışığı, 
Cihanı yakıyor Muhammed’in ışığı, 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 

 
Ezanın piridir Bilâl-i Habeşî, 
Bulunmaz cihanda onun bir eşi, 
Medine’dedir bu arzın güneşi, 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 

 
Burada yatıyor ol-Muhammed âlemi, 
Acep bizler de ona ümmet ola mı? 
Selâm verenden, bizzat alır selâmı, 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 

 
Muhammed’dir Peygamberlerin başı, 
Ona uyanın selâmettir işi, 
Yerde-gökte, iki cihan güneşi, 

                BU BİR NAZ 
-Bunu yazan  ben garip yılmaz 
-Bu dedigim ya olur yada olmaz 
 

-Yarın  huzullaha varınca Eger rabbim 



 90 
      sorarsa kulum sevabın hani? 

-Yakayımmı şidimdi sevdigin canı derde 
 

-Eger tutarsa zebaniler biri sagımdan biri solumdan 
Beni cehenneme Atmaya götrürlerken mevlamın iznile  
 

-Boynum  bükük  gölüm çökük garip gözleri yaşlı iki 
Gözü iki çeşme geri dönüp dönüp bakarım  

-Elbette benim rabbim sormazmı kulum geri dönüp 
dönüp neden bakıyorsun  
 

-O an cehennem zebanileri kolumdan yapışmış 
Cehennem alev alev karşımda ben titreye titreye 
Derimki 
 

-yarabbi ben seni çok merhametli bol rahmetli 
biliyordum. 

-Kulunu seven kusurları af eden biliyordum.ve böyle 
tanıyordum 
 

-Senin kullarına da böyle tanıtıyordum hatta yazdıgım 
kitaplara da. 
 

-Senin çok affedici oldugunu yazdım onun için 
Geri geri bakıyorum deyince  

-Rabbimden öyle ümit ediyorumki şöyle diyecek  
 

-Dön geri ey kulum seni affettim gir cennetime  zaten 
Sen layık bir kul layık bir  adam olamadın olacak da 
degilsin der diye çok ümit varım.inşallah. 
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1- O dünya ve ahiret güneşiydi,  
2- Allh’ı ve peygamberi sevmek bir farzdır 
3- Güzeller güzeli efendiler efendisi  
3-  dili rahmet dini rahmet 
4- İki cihan güneşi doğuyordu,  
4- O gece neler oldu Amime anamız diyor  
4- Doğar doğmaz ümmetini istiyordu 
5- Rehbersiz gidenin  hali ne acı olur 
6- Muhammed Mustafa geliyor 
7- Peygamberimizin doğum günü mucizeleri 
7-  Gece ve gündüz oluverdiği zaman  
7- Nur kundak 
8- Peygamberimiz niçin gelmişti 
8- Bana kıy Ümmetime kıyma  
9- Şefaatçimize Muhammed Mustafa  
9- Ahlak insanın her şeyidir 
10-Güzelsin ya Resulallah 
10-Peygamberimizin  (s.a.v) ahlakı nasıldı 
12- Kuran ı Kerim ‘in inmesi  
12-Kuran dadır 
13-Peygamberimiz (s.a.v) kırk yaşında  
13-Resulümüz (s.a.v) neden titriyordu 
14-Hak bir 
14-Resullullah (s.a.v) dine davet ediyordu 
15-Hesaba çekilmeyecek olanlar 
16-Kuran okuyanlar 
17-Kuran dinleyen aşka gelir 
34-Göklere allah’ın izni ile çıkılır 
35-Medine ve muhammed(s.a.v)  aşkı 
35-ümmetini allah’tan yüzbin kere istedi 
36-Yüce Allah ı bizzat gören 
36-Peygamberimiz, birde üzerindeki hırkası 
36- İşte peygamber sevgisi böyle olmalı 
36- Anasını kölesiydi, sen sadakata bak 
36- Sen verilen sözün sadakatına bak 
38- Sen kendi dünyada ruhen ölüdür 
39- Müjdeler 
39-Hırka-i Şerif aşığını buluyordu 
40- ben günahkarın biriyim diyordu 
41- İbadet anlayışı ve nasihatleri 
43- Topkapı sarayındaki diğer mukaddes 

emanetler şunlardır 
44- Gül neden yaratıldı 
44- Gonca gülsün ya Resullullah 
45- Hicret nasıl oldu 
45- Peygamber dostu Ebu Bekir  
46- Altıyüzyıl niçin bekledi 
47- Kimin hürmetine 
47- Aşkına susamışlar 

17-Dine gelenlere müşriklerin zulümleri 
17-Kimin dudağı tark diye yarılmıştı 
18- İlk kadın şehit  kimdi 
19- Sözlerin delil 
20-O da bir insandı 
20 Din uğruna Taif de neler oldu 
21-Taif de dağlar meleğine ne demişti 
21- Niçin pişman olmuşlardı 
22- Gül kokuyor Peygamberim 
22- Mirac ve mucizeleri 
23- Her sivri zekalının  aklı ermez. 
23- Miraç da göklerde neler oldu 
23- Allah’ ımızı gören tek insan 
24- Ey Cebrail 
25- Allah a bende gideceğim diyen taş 
26- Bu olaya şüphe ile bakanlara ispat 
27- Duaların en çok kabul saati 
27- Af istiyorum 
28- Birinci kat gök de neler vardı 
28- İkinci kat sema da ne oldu 
29- Üçüncü kat semada ne oldu 
29- Dördüncü kat semada ne oldu 
30- İnanmak gerek 
30- Beşinci kat semada ne oldu 
31- Altıncı kat semada ne oldu 
32-gel ya resulallah 
32-yedinci kat semada ne oldu 
69- Bir nida geldi, mahşer yerinde 
70-  gözün bile kıymeti olmaz 
70- ümmetimi ver Ya Rab dediği gün 
71- Münacat 
71- O gün kimse kimseyi hatırlamaz 
72- Neredesin Ya Resulallah 
72- En büyük Şefaat kar 
74-Allah için dostluğun faydası 
75-Işığınızdan bir parça verir misiniz 
76-O gün kim kimden kaçacak 
76-Mahşerde kaçış 
77-O gün güneş gibi doğacak, ilk şefaatçi 

yine o olacak 
77-Hayrın kabul olmasına ne mani olur 
78-Abdest azaları nur olacak 
78-Nasihat 
78-İlk sual namaz 
78-Çok meşgul din kardeşim 
79-Nasıl yalvaralım 
79-Sırat 
80-Sırattan ilk kimler geçecek 
81-Yüz şehit sevabı kime 
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48- Tac’ul Kısas adlı kitapta şöyle  
48- Buradan ya göğe uçtular ya yere  girdiler, 
49- Şeytan  kimse inanmadı 
50- Ne şanslı bir mahlukmuş 
51- En şanslı kimmiş   
51- Kıskanasım geldi 
51- Süraka’nın atı yere nasıl çakıldı  
52- Bu adalet kimde olabilir 
52- İki cihanın şahı kim. 
53- Ya Resullallah, göresim geldi 
53- Resulümüz ( Sav) nerelerde ağlardı 
55-Emri Sübhan  
55- Ayrılık hutbesi 
57- Tabuta hiçbir şey koymuyorlar 
58- Yalan dünyaya güvenme 
58- Bedevi Arabın istediği neydi 
60- kim kamçı hakkı istedi 
62- Azrail canını kime teslim edecek 
63- Kıyamet 
63- Peygamberimiz hastalığı ve irtihali 
67- Deve de ağlıyordu 
68- Muhammed aşkı ölüm ilahisi 
68- Hz. Fatma anamızın şiiri 
69- Elin ayağın şahit oluğu o gün 
 

81-Nefeslerin sayısı 
81-Gafil olma 
82-Mucize nedir 
83-Sözlerin bize sünnet 
84-Kurban olayım 
84-Kuran mucizesi 
85-Gölgesi olmayan kimdi 
85-Sen söyle  
86-Peygamberimizin (s.a.v) ay mucizesi 
87-Cansız kütüğün sevgiden ağlaması 
87-Bir avuç sudan kaç kişi abdest aldı 
87-Hurma salkımı ne dedi 
88-Çoban kimler 
88-Yüzü kara 
88-Çoban kimler 
88-Yüzü kara 
88-Çoban kimler 
88-Yüzü kara 
89-Tabuta hiçbir şey koymuyorlar 
89-Nasıl dua etmeliyiz 
89-Hayır eyle 
90-Efendilerin efendisi kim 
90-O güzel Resulümüze mektubum 
91-Hani reçete 
92-Son nasihat 
93-Bu bir naz  
 

 

                

             HANİ REÇETE? 
-Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı 

dolaşıp en iyi doktoru ve reçeteyi arıyorsun da 
-içinde ebedi hayat süreceğin âhiretin için neden en 

iyi bilgiyi belgeyi ve reçeteyi aramıyorsun? 
- “Benim bedenim cehennem ateşine dayanır 

diyorsan, 
- al eline bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine 

koy bakalım ne kadar dayanabileceksin? 
-Dayanabilirsen ne âlâ! Şayet dayanamazsan -ki 

dayanman mümkün değildir- iyi düşün! 
- Dünya ateşinin şiddeti cehennem ateşinden 

70  kat daha hafiftir. O zaman unutma ve kendine çeki 
düzen ver! 
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.SON NASİHAT 
Kıymetli Mü’min Kardeşim! 

Bu kitapçıkta, Mevlâ’mızın emirlerini âyet-i kerîme ve hadîs-i 
şeriflerden bazılarını hatırlatarak sizlere yardımcı olmak istedik. 

-Kâinatın efendisi Peygamberimiz (Salâtu selâm üzerine olsun) 
bizlere iki emânet bıraktığını belirtmiştir. Bunlardan birisi 
Kur’ân-ı Kerîm, diğeri de Efendimizin sünnetidir. Kim bu  

ikisine sımsıkı sarılırsa onun yolu  Allah’a ulaşır. 
-Halk arasında bir kısım dedikodular dolaşmaktadır. Örneğin, 

sahih hadislerin sayısının sadece 8 adet olduğu gibi. Bu iddiaları 
öne sürenlere sorunuz. Efendimiz peygamber olarak 23 yıl süren 

peygamberlik süresi içerisinde sadece 8 adet hadis mi dile getirdi? 
Yine bu iddia sahiplerine sorunuz. Kendileri bir günde kaç farklı 

konu konuşmaktadır? 
-Allah yolunda hizmet amacıyla Orta Asya’dan, Horasan’dan, 

Bağdat’tan, Hindistan’dan, Basra’dan kalkıp o günün zor şartları 
altında yaya, deveyle veya gemiyle aylarca hatta yıllarca o sıcak 
çöllerde Hadîs-i Şerîf toplamak için ilim adamları ne zahmetler 

çekmiştir? Zaman zaman en doğru kaynak için 55 defa o mübarek 
yerlere gitmekten çekinmemişlerdir. En zayıf dedikleri Ebû 

Hureyre (r.a.) dahi her bir hadis rivayet ederken gözünden bir 
fincan dolusu yaş akıtmıştır. 

-İşte bu kadar ciddiyetle toplanan hadislerin çoğunun zayıf, 
sadece 8 adet olduğunu iddia etmek kimin haddinedir? Bu iddialar 

uydurma, kötü niyet ve amelsizlikten başka bir şey değildir.  
Kötü niyetli kişilere bir misal vererek cevaplıyacak olursak; 

-Misal : “ Bir binayı göz önüne alın. Binayı yaparken, önce 
temelini, sonra duvarını,daha sonradan da çatısı yapılır. O binayı 

sökmek istediğinizde bunun tersi yapılır. Önce çatısı sökülür, 
sonra duvarı sökülür,daha sonra da temeli sökülür. Dinimizi 
zayıflatmak isteyenler çatıdan başlayıp, önce müçtehit, yani 

mezhep imamlarını devre dışı bırakmak suretiyle, ondan sonra -
binanın duvarı olan Hadis-i şeriflerin bazısına inanıp bazısına 
inanmayarak duvarı bertaraf etmek ve dinimizin temeli olan 
Kur’âna dil uzatmaya bile çekinmeyen kötü niyetli kişiler her 

zaman da olduğu gibi bu zamanda da yine zehirlerini 
kusmaktadır. 

-Uyanık ol Ey Müslüman!Şuurlu ol ve dinine, imânına sahip 
ol!Cenabı hak bu küçük amelimizin kabulünü 

günahlarımızınbağışlanmasına vesile eylesin .Cümle ümmeti m‘                      
uhammedi  kendine kul habibine ümmet eylesin                                 

                                                                                    . AMİN’ 
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EFENDİLERİN EFENDİSİ KİM? 

 
Bu mektubu yazarak o güzel efendimize halimi 
arzetmek için yüreğimden geçenleri acizane arz etmek 
istedim. Salâtu selâm Rasûlümüze ve ashabına olsun. 
 
        O GÜZEL RASÛLÜMÜZE MEKTUBUM 
 

         YA RESULALLAH 
Yüreğimde çağlayanla sana gelmek istiyorum, 
Gönül heybemdeki gözyaşlarım sermek istiyorum, 
Yürek tezgahımda dokuduğum aşk libasımı, 
Giyip kuşanıp yana yana giymek istiyorum 

EFENDİM. 
         YA RESULALLAH 

Hak nasip etse de baksam cemâlinde açan güllerine, 
Bîçarelere şifa dağıtan o pâk dillerine, 
Günahkar dudaklarımı o senin pâk ellerine, 
Dokunduracağım günü hasretle bekliyorum 

EFENDİM. 
       YA RESULALLAH 

Doğsan yeniden, bestelense şol tala-al bedrular, 
Seslendirseler nağmelerin hep o günahsız yavrular, 
Garipler aşıklar sana yazarken şiirler ağıtlar, 
Ellerinde demet demet gülle yolunu bekleyenler var 

EFENDİM 
        YA RESULALLAH 

Sürüne sürüne gelip Ravza’na yolun olayım, 
Kulağıma küpe takıp diz çöküp kölen olayım, 
Bu acizi kabul eyle ne olur ey şah-ı Rûsûl, 
Hayatımla mematımla o pâk Ravza’nda kalayım 

EFENDİM. 
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                   YA RESULALLAH 

Nemrut’un narına atılan Halil İbrahim gibi, 
Tevekkülle bıçak altına yatan İsmail gibi, 
O gül bahçene yağan hayat veren yağmurlar gibi, 
Gözleri yaşlı, iffetli, sürmeli ceylanların var 

EFENDİM. 
        YA RESULALLAH 

Yüce dağlar kadar ağır, kirli, günahlar içinde, 
Bembeyaz bitmeyen çok umutlarım var içimde, 
Kadem bastığın gönüller tahtına, nurlar içinde, 
Sefa geldiniz diyeceğin günleri bekliyoruz 

EFENDİM. 
                  YA RESULALLAH 

O mahşer gününde, Cebrâil’in sana geldiğinde, 
Ümmetini Rabb’inden isteyip, secdeye geldiğinde, 
Kızım Fâtıma, torunlarım Hasan Hüseyin değil, 
Ümmetim, ümmetim diyeceğin günleri bekliyoruz 

ENDİM. 
        YA RESULALLAH 

Bulsam bastığın toprakları başıma tac eylesem, 
Kanayan yarama sürsem, sürsem de ilac eylesem, 
Muhabbetinle yanan şu zavallı dudaklarımı,        
Sürsem o pak ellerine öpsem öpsem de bayram eylesem                
                                                              EFENDİM 

 
.                     

.     - .dünyayı kazanmak istersen oku 
                       -.ahreti kazanmak istersen oku 
                         -  ikisini istersen yinede oku 
              

EY İMAN EDENLER SABIR EDEREK VE NAMAZ 
KILARAK (ALLAH’TAN) YARDIM İSTEYİN !ŞÜPHESİZ 
ALLAH, SABREDENLERLE BERABERDİR. Ayet bakara 153 
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 HAYRA DAVET  

-Bu kervana sende katılabilirsin, Mü’min kardeşim; İncillerin sokaklarda 
alenen dağıtıldığı bu günlerde dinimizin ve dini vazifelerimizi ve 
allah’ımızı, peygamberimizi öğretilmesi için imkânı olan her Müslüman’ın 
vazifesi olduğuna inanıyorum. 

-Kıyamete kadar defterine sevap yazılmasını istersen sende bir Mü’min’ 
in kandiline bir damla yağ damlat ki o yanan kandil daha da parlasın. 

-Diğer bir deyişle gayemiz; mü’minin küllenen közünü üfleyip 
alevlendirmektir.  

-Kıymetli din kardeşim; bu kitapçığımızdan eşine ve dostuna vererek 
sevap defterinin daimi açık kalmasını istersen bu kervana sende katıl. 

-Misal; birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver. Bir kaç çocga sakız 
aldım sayı ver o mink yavrularımıza bir nebze o güzel peygamberimizi 
tanıtmış olursunuz. 

-Hatta cenaze ve mevlit ve özel toplantı günlerinde dağıtacağın iki putur 
şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, hem sevap alırsın hem de hatıran 
kalır. 
 -Eser sahibi olarak hiçbir hak talep etmeden bu kitapçıktan bilgimiz  
dahilinde gerek toptan gerekse perakende bastırıp dağıtabilirsiniz. 
 -Bu günün maliyeti: -  
1-) Bin âdete kadar 1 YTL. 
2-) Bin’in üzerinde baskı olursa 80 Ykr. 
3-) Miktar yükseldikçe fiyat daha da aşağı olabilir. 
4-) Yukarıda ki anlatılan şekilde kitapçıklarımızdan şuana kadar                                   

              189 bin adet dağıtılmıştır. Hedefimiz inşallah en az bir milyon                  
              adet dağıtmak. Hepnizi allaha emanet ediyorum.dua             .                    
.            ediyorum. dualar bekliyorum. 
                                           
         İlgililerin bilgisine arz olunur. ALLAH’A EMANET OLUNUZ 
                                Gönül incileri  
     Çatal çeşme sokak üretmen han. 27-29-z-7 
       Tel: (212) 528 55 40--0505 443 87 98  
                      Cağaloğlu- istanbul. 
         Web Adresi www.gonulincileri.com 
Bandrol Uygulmasına İlişin Usul ve Esesalar Hakkında 
Yönetmaliğin5.Maddesinin 2. Fıkrası Çerçevesinden  Bandol 
Taşıması Zorunlu    Değildir.. - - - - - - - - - -  


