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GÝRÝÞ

Allah’ýn sâlât ü selâmý, emn û emâný, hidâyeti sizlerin ve
Hakk’a tâbi olanlarýn üzerine olsun!

En büyük arzumuzu, çok mühim ve ciddi ihtiyacýmýzý -sizle-
rin sâfî duygularýný da vesîle yaparak- Vehhâb-ý Kerîme arz et-
mek üzere huzurunuzdayým.

Cenab-ý Hakk, güzellikleri, bizim çapýmýza göre deðil de,
arzumuzun þidetinin çapýna göre lütfedecektir. Halimizi ve neye
muhtaç olduðumuzu çok iyi bilen, Alîm ve Kerîm olan Allah’ýn,
arzularýmýzý yerine getireceðine inanýyoruz. Çünkü; iþiten O2,
veren O3, Kerîm O’dur4. Bu inanç ve ümitle huzurunuzda, daha
doðrusu O’nun huzurundayým.

Evet; bizdeki isteme duygusunu veren O’dur. Vermek istedi-
ði için, istemek vermiþtir.  

“Eðer vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”5

1 Kur'ân-ý Kerim: Mülk Suresi, ayet:14

2 Kur'ân-ý Kerim: Bakara Suresi, ayet: 128

3 Kur'ân-ý Kerim: Al-i Ýmran Suresi, ayet: 8

4 Kur'ân-ý Kerim: Enfâl Suresi, ayet: 4

5 Ebu uaym-ý Hilyetü'l-Evliya ve tebakü'lAsfiya: C:3 shf: 263 Daru'l-Kutubi'l-Arabi Beyrut-
1967 Ahmed b. Abdillah El-Ýsbehânî.





1. BÖLÜM

Bizim En Büyük Arzumuz

Bizler mahzun, mükedder ve boynu bükük, bir haldeyiz. Þu
zulmet devrinde nur istiyoruz. Fetret devrinde, kurtarýcý, el bek-
liyoruz.

Devirlerin zulmü ve zulmeti nisbetinde, masumun ve mazlu-
mun beklentisi, isteði artmýþtýr.

Beþer, o ilk devr-i cahiliye devrinde, zulmet üstüne bir hayat
sürüyordu.  Her yerde vahþet ve cehâlet hakimdi.

“Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta;

Diþsiz mi bir insan, onu kardeþleri yerdi!

Fevzâ bütün afâkýný sarmýþtý zeminin,

Salgýndý, bugün Þark’ý yýkan, tefrika derdi.”6

denen bir devirdi. O devirde beçer, bir mâsum bekliyordu.
Masum, Âsým demek olduðuna göre, Âsým’ýný bekliyordu.

Beklenen Zât O (s.a.s.) Ýdi

Hz. Ýsa, O kurtarýcýyý (s.a.s.) beklediðini ilan ediyor; panayýr-
larda, þairler ve hatipler, hep O’ndan bahsediyordu.

6 M.Akif Ersoy, Safahat shf: 422 Edebî Eserler serisi, 8 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý
Ankara, 1990.



A. Kuss b. Saide Müjde Veriyor

Kuss b. Saide ki, Araplar’ýn en meþhur hatibi ve muvahhidi
idi. Panayýrlarda binlerce insana hitab eder, pek çok insan, onun
hitâbeleriyle bayýlýr kendinden geçerdi. Bir gün, yine böyle bir
hitâbesinde þöyle demiþti: “Yakýnda içinizden bir Nebî zuhur
edecek. Ben Rahmet bulutunu üstünüzde hissediyorum. Ýçiniz-
den biri çýkar, ‘Ben Nebiyim’ derse, sakýn vakit kaybetmeyin
O’na iman edin.” Efendimiz (s.a.s.) ve Hz. Ebû Bekir de (r.a.) ço-
cuk yaþlarýyla oradaydýlar.

Kuss b.Saide, þu þiiriylede Peygamberlik gelmeden önce
Risalet-i Ahmediye’yi ilan ediyordu.

“Bize gönderilenlerin en hayýrlýsý, peygamberlerin en üstünü
olarak Ahmed’i gönderdi. Kâfileler O’nu ziyaret için yollara düþ-
tükçe ve bu teþvik edildikçe Allah O’na salât eylesin.”7

B. Varaka b. Nevfel Müjde Veriyor

Varaka b. Nevfel, Efendimiz’in pak zevcesi Hatice-i Küb-
ra’nýn amca oðullarýndan âlim bir zât idi. Vahiy ilk baþladýðýnda
Efendimiz telâþ etmiþti.

Olgun ve tecrübeli bir kadýn olan Hatice-i Kübra, hadiseyi
Varaka’ya anlatmýþ, Varaka da Efendimiz’i yanýna istemiþti. Va-
hiy hâletini Efendimiz’den dinledikten sonra, Varaka:

“Telâþ etme, o hâlet vahiydir. Sana müjde. Beklenilen Nebî
Sensin! Ýsâ (a.s.), seninle müjde vermiþ.”8 demiþti.

C. Hz. Ýsa (a.s.) Müjde Veriyor

Hz. Ýsa (a.s.), Ýncil’in âyeti ile:

“Ben gidiyorum, tâ size Farakli gelsin! Yani, Ahmet gelsin.”9

demiþti. 

7 Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve, C:2 shf:111 yýl:1 Darü'l-Kutübü'l-Ýlmiyye, Beyrut, 1985.

8 a) Aliyyü'l-Kâri; Þerhu's Þifâ li'l Kâdi Ýyaz C:1 shf: 742 Darü'l-Kutubü'l-Ýlmiyye 

b) Ýslâm Tarihi. M. Âsým Tötsal Mekke devri shf: 119 Ýrfan Yayýnevi Ýst.1973. 
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Yine Ýncil’in diðer bir âyetinde Hz. Ýsa (a.s.): þöyle demiþti:

“Ben Rabbimden; Hakk’ý, bâtýldan ayýran bir peygamberi is-
tiyorum ki, ebede kadar beraberimizde bulunsun.”10

Yine Hz. Ýsa (a.s.): 

“Ama ben size hakký söylüyorum. Benim gitmem, size fayda-
lýdýr. Zîra ben gitmeyince, tesellici size gelmez”11 demiþtir.

Beklenen Ma’sum Geldi

Ma’sum bekleniyordu; Âsým’ý istiyorlardý. Âsým’ýn neslini
gözlüyorlardý.

En sonunda beklenen Ma’sum geldi. Beþeri zulmetten kurtar-
dý. Hakk’ý, bâtýldan ayýrdý. Beþere mutluluk getirdi. Bedevî bir
cemaatten, medenîlere üstâd olacak bir cemaatý def’aten yetiþ-
tirdi. Vahþet ve cehalet asrý, asr-ý saâdet oluverdi.

Derken, büyümüþ kýrkýna gelmiþti ki öksüz,

Baþlarda gezen kanlý ayaklar suya erdi!

Bir nefhada insanlýðý kurtardý O MA’SÛM,

Bir hamlede kayserleri, kisrâlarý serdi!

Aczin ki, ezilmekti bütün hakký, dirildi;

Zulmün ki, zevâl aklýna gelmezdi, geberdi!

Âlemlere rahmetti, evet, þer’-i mübîni,

Þehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.

Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep;

9 a) Halebî, Ali b. Bürhaneddin, Sire, 1. III El-mektebetü'l-Ýslâmiye, Beyrut.

b) Kitab-ý mukaddes (Türkçe tercüme), Yeni Ahit Yuhanna, bâb: 16/tarihsiz. Ayet:7 shf: 110
Kitab-ý mukaddes þirket-i Ýst.1995.

10 a) Aliyyü'l Kârî, Þerhu'sÞþifâ lil kâdî Îyaz c:1 shf: 743 1-II Darü'l-Kutubül ilmiyye Beyrut,
Tarihsiz.

b) Kitab-ý Mukaddes (Türkçe Tercüme), Yeni Ahit Yuhanna, bâb:14 Ayet: 16 shf, 110. Kitab-
ý Mukaddes þirketi, Ýst.1995.

11 a) Kitab-ý Mukaddes (Türkçe Tercüme) Yeni ahit Yuhanna, babil, 6, Ayet, 7 shf: 112 Kitab-ý
Mukaddes þirketi, Ýst.1995.

b) Nebhânî, Huccetüllahi, âlel ^ålemîn fî mu'cizât-ý Seyyid-il murselîn shf, 99 Dârü'l-fikr
Beyrut, Tarihsiz. 
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Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi.

Medyûndur o MA’SUMA bütün bir beþeriyyet...

Yâ Rab, bizi mahþerde bu ikrâr ile haþret.”12

Devrimiz

Devrimiz, o devirden daha karanlýktýr. Bugün, o devirden da-
ha çok zulmet ve zulüm vardýr. Vahþet ve cehalet vardýr. Keyfîlik
ve lâdînîlik vardýr.

Belki bizler, çok korkunç bir kezzâbiyet devrinde yaþýyoruz.

Eskiden beri bütün usulcüler; “Her Musa’nýn bir firavunu
vardýr” derler. Her nebînin karþýsýna, bir Firavun, bir Nemrut
çýkmýþtýr.

Nebîlerin de kendi aralarýnda fazilet dereceleri vardýr.         

“O peygamberler ki, Biz onlardan bir kýsmýný diðerlerinden
üstün kýldýk...”13 âyeti, bu hususa iþaret eder.

Her Peygamberin Faziletin Nisbetinde Karþýsýnda Bir
Kâfir Vardýr

Bir peygamber, hangi nisbette fazilette üstte ise, karþýsýnda
bulunan ve küfrün baþýný çeken kiþi de ayný nisbette büyük bir
kâfir olmuþtur.

Bu ölçüye göre, en büyük Nebî, (ulûl’azm Nebî) Hz. Muham-
med (s.a.s.)’dir. Öyle ise yeryüzündeki en büyük fesat þebeke-
side, Ebû Leheb, Ebu Cehil ve tayfasýdýr. Bunlar, Firavun’dan
da, Nemrud’dan da dehþetli kâfirlerdir.

Hâlbuki Ebû Cehil ve tayfasý, küfür ve dini tahrip etme nok-
tasýnda ki arzularýný gerçekleþtirememiþlerdir.

Dinin geliþmesine mani olamamýþtýr. Kur’ân’ýn nüzûlüne,
okunmasýna, anlaþýlmasýna, yaþanmasýna mâni olamamýþtýr.
Müminlerdeki teblið aþk ve heyacanýný söndürememiþtir. O

12 M. Akif Ersoy, Safahat, shf:422, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý Edebî Eserler Serisi, 8
Ankara-1990.

13 Kur'ân-ý Kerim Bakara Suresi, Ayet: 253.
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nurânî ve bereketli topluluk arasýna, fitne ve iftirak sokamamýþ-
týr. Onlarý parçalayýp bölememiþtir. Peygamber aþkýný, muhab-
betini baltalayamamýþtýr. Allah sevgisini, Allah’a karþý ibadet
neþvesini söndürememiþtir. 

Ebû Cehil ve etbaý, küfür ve tahribât noktasýnda arzuladýðý
hiçbir iþi baþaramamýþtýr. En nihayet Ebu Cehil, Bedir
Savaþý’nda, çocuk denecek yaþta iki genç sahabe tarafýndan öl-
dürülmüþtür.14

Bu Devrin Kafirlerinin Yaptýðý Tahribat

Devrimiz kâfirleri, küfür ve tahribat noktasýnda Ebu Cehil ve
þebekesinin yapamadýðý yýkýmý gerçekleþtirmiþlerdir.

Müminlerdeki teblið ve irþad aþkýný söndürmüþlerdir.
Kur’ân’ý, hâlinden ve dilinden anlaþýlmaz bir kitap haline getir-
miþlerdir.

Kur’ân bir baþka vadide, “Ben Kur’ân’ýn cemaatiyim” diyen-
ler baþka vadide olmuþlardýr. Müminlerin arasýna tefrika girmiþ,
kuvvet kaybolmuþtur. Ýbadet aþký-þevki kalmamýþtýr. Kalpler ka-
týlaþmýþ, gözyaþlarý kurumuþtur. Ahlâk-ý âliye sýfýrlanmýþ, aile
düzeni yerle bir olmuþtur. Cemiyette keþmekeþlikler, hercü-
merçler zuhur etmiþtir.

M. Âkif bu durumu þöyle ifade etmiþtir:

Müslümanlýk nerde! Bizden geçmiþ insanlýk bile...

Âlem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nâfile!

Kaç hakîkî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;

Müslümanlýk, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!15

* * *

Görünmez âþinâ bir çehre olsun rehgüzârýnda;

Ne gurbettir çöken Ýslâm’a Ýslâm’ýn diyarýnda?

14 M. Âsým Köksal Ýslâm tarihi, c:2 shf: 123-124 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul, 1975.

15 M. Akif Ersoy, Safahat Diyanet Yayýnlarý, Edebî Eserler Serisi, 8 shf: 253, Ankara, 1990.
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Umar mýydýn ki: Mâ’betler, ibâdetler yetîm olsun?

Ezanlar arkasýndan aðlasýn bir nesl-i me’yûsun?

Umar mýydýn: Cemâ’at bekleyip durdukça minberler,

Dikilmiþ dört direk görsün serilmiþ bir yýðýn mermer?

Umar mýydýn: Tavanlar yerde yatsýn, rahneden bîtâb?

Eþiklerden yosun bitsin, örümcek baðlasýn mihrâb,

Umar mýydýn: O, taþ taþ devrilen, bünyân-ý mersûsun,

Þu virân kubbelerden böyle son feryâdý dem tutsun?

Ýþit: On dört asýrlýk bir cihânýn inhidâmýndan,

Kopan ra’dýn, ufuklar inliyor, hâlâ devâmýndan!

Civârýn, manzarýn, cevvin, muhîtin, her yerin mâtem;

Kulak ver: Çarpýyor bir mâtemin kalbinde bin âlem!

Ne hüsrandýr ki: Doldursun bugün tevhîdin enkâzý,

O, hâkinden nebîler fýþkýran, iklîm-i feyyâzý!

Gezerken tavr-ý istilâ alýp meydanda bin münker.

Þu milyonlarca îman “nehye kalkýþsam” demez, ürker!

Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkýyâdýndan,

Silinmiþ emr-i bil’ma’rûfun artýk ismi yâdýndan.

Hayâ sýyrýlmýþ, inmiþ: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...

Ne çirkin yüzler örtermiþ meðer bir incecik perde!

Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lâfz-ý bî-medlûl;

Yalan râic, hýyânet mültezem her yerde, hak meçhul.

Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;

Nazarlardan taþan ma’na ibâdullahý istihkâr.

Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkýlâb olmuþ:

Ne din kalmýþ, ne îman, din harâb, iman türâb olmuþ!

Mefâhir kaynasýn gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl...

B e k l e n e n  N e s i l16



Bu izmihlâl-i ahlâki yürürken, durmaz istiklâl!16

Devrimizin Felâketleri

Devrimiz, bir felaket ve helâket devri olmuþtur. Asr Sûresin-
deki; “Asr’a yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir.”17

ifadesi sanki bu asra iþaret eder gibidir.

Asrýmýz, asr-ý vahþet ve cehalet asrý haline gelmiþtir. Hz. Mu-
hammed’in (s.a.s.) Veda Hutbesi’nde ifade buyurduðu dehþetli
þahýslar, muhtemelen asrýmýzda da zuhur etmiþtir.

Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatýyor:

Veda haccýna dair konuþuyorduk. Fakat o haccýn, Rasûlullâh
(s.a.s.) tarafýndan yapýlan son hac olduðunu bilmiyorduk. O hac-
da Hz. Peygamber, Deccal hakkýnda uzun uzun konuþtuktan
sonra sözünü þöyle bitirdi:

“Allah, hiçbir peygamber göndermemiþtir ki, o ümmetini
Deccal’den sakýndýrmýþ olmasýn. Nuh (a.s.) ve ondan sonra ge-
len peygamberlerin hepsi ümmetlerinin Deccal’e karþý uyanýk
olmalarýný tembih etmiþlerdir. Onun alametleri sizce malum-
dur. Dikkat edin, sizi þaþýrtmasýn. Rabbiniz þaþý deðildir.”18

Her asrýn mebusunun, yani mücedditlerinin toplanýp Bediüz-
zaman’ý davet ettikleri yerde Bediüzzaman’a “Ey felâket-helâket
asrýnýn adamý!”19 diye hitap etmiþlerdir.

Bediüzzaman diyor ki:

“1335 senesi Eylül’ünde, dehrin hâdisâtýnýn verdiði yeis ile
þiddetle muztarip idim. Þu kesif zulmet içinde nur arýyordum.
Mânen rüya olan yakazada bulamadým. Hakikaten yakaza olan
rüya-yý sâdýkada bir ziya gördüm. Tafsilatý terk ile bana söyletti-
rilmiþ noktalarý kaydedeceðim. Þöyle ki:

16 M. Akif Ersoy Safahat, shf, 386-387, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý, Edebî Eserler, 8
Ankara, 1990.

17 Kur'ân-ý Kerim, Asr Suresi, Ayet: 1-2

18 M. Yusuf Kandehlevi, hadislerle Müslümanlýk Mütercimler: Ahmet M. Büyükçýnar, A.Ömer
Tekin, Mustafa Yalçýn. c: 5 shf: 1775. Kalem Yayýnlarý. 3.baský Ýst.1979.

19 Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayat, shf: 115 Sözler Yayýnevi 3. baský Ýst.1990.
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Bir Cuma gecesinde, nevm ile âlem-i misâle girdim. Biri gel-
di, dedi:

‘Mukadderât-ý Ýslâm için teþekkül eden bir meclis-i muhte-
þem, seni istiyor.’

Gittim... Gördüm ki münevver, emsâlini dünyada görmedi-
ðim, selef-i salihînden ve âsarýn meb’uslarýndan her asrýn me-
b’uslarý içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicâb edip, kapýda
durdum. Onlardan bir zat dedi ki:

‘Ey felâket, helâket asrýnýn adamý! senin de re’yin var, fikrini
beyan et!’20

Fetret Devrinde Kurtarýcý El

Fetret devirlerinde, hep bir kurtarýcý beklenmiþtir. Farz-ý
muhal eðer Hz. Muhammed’den (s.a.s.)’den sonra peygamber
gelmesi bahis mevzûu olsaydý, yirminci asra peygamber veya
peygamberler gelmesi lâzým idi. Ama peygamber gelmeyecek.
Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.s.) son peygamberdir. Peygamber-
lik zincirinin son halkasýdýr. O “Ve hâtemen Nebiyyîn’dir.”21

Yani Peygamberlerin sonuncusudur.

Ama biz bekliyoruz. Bir kurtacýrýcý el bekliyoruz. Peygamber
de gelmeyeceðine göre, biz kutlu bir nesil bekliyoruz.

Biz de Kurtarýcý El Bekliyoruz

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) müjdeleri karþýsýnda çok ciddi, aþk
u þevk içinde intizar ediyoruz.

“Ya Râb, bu uðursuz gecenin yok mu sabahý?

Mahþerde mi bîçârelerin, yoksa felâhý!”22 diyerek bekliyoruz.

1- Hz. Muhammed’in (s.a.s.) “Kardeþlerim” dediði nesli bek-
liyoruz.23

20 Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayatý, Mesleki, tercüme-i hali, shf, 115 Sözler Yayýnevi
3.baský, Ýst.1990.

21 Kur'ân-ý Kerim Ahzâb Suresi, Ayet: 40
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2- Yine O’nun, “Ýkinci Garibler” dediði mutlu nesli bekliyo-
ruz.

3- Kutsîleri bekliyoruz.25

4- Kur’ân’ýn ifadesiyle, Muhacir ve Ensar’dan sonra gelecek;
“Onlara (Muhacir ve Ensar’a) güzellikte tâbi olanlar...”26 tebcili-
ne mazhar, bir nesli bekliyoruz.

5- Bediüzzaman’ýn dilinde, “Nesl-i Cedîd, Nesl-i Âtî”27 diye
yâd edilip, intizar edilen nesli bekliyoruz.

Öz ifadeyle, “Âsým’ýn Nesli”ni28 bekliyoruz.

Âsým’ýn Neslini Bekliyoruz

Asrýmýzýn bütün büyükleri, mýzraplarýný Âsým’ýn Nesli için
vurmuþlardýr.

Dertli þairimiz M. Âkif de beklediði o nesli, mevzuya baþlýk
yaptýðýmýz þekliyle ve vasýflarýyla þöyle destanlaþtýrmýþtýr:

Âsým’ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek:

Ýþte çiðnetmedi nâmûsunu, çiðnetmeyecek.

Þühedâ gövdesi, bir baksana, daðlar, taþlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eðilmez baþlar,

Yaralanmýþ temiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor,

Bir hilâl uðruna, yâ Rab, ne güneþler batýyor!

Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ, asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alný deðer.

Ne büyüksün ki kanýn kurtarýyor Tevhîd’i...

Bedr’in arslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi.

22 M. Akif Ersoy Safahat Diyanet Ýþleri Yayýnlarý, Edebî Eserler Serisi, 8 shf: 175, Ankara, 1990.

23 Nesâî, Taharet, 109, (s.93-95, Sindî hâþiyeli; Tercümesi, s,116-117. Müt.:A.Muhtar
Büyükçýnar-Ahmet Tekin, Ö.Faruk Harman Yaþar Erol, Ýst.1981, Kalem Yayýnlarý.

25 Kitab-ý Mukaddes (Türkçe terceme), Eski Akil, Tesniye, Bâb: 33, Âyet:2 (shf: 213). Kitab-ý
Mukaddes Þirketi, Ýst.1995. 

26 Kur'ân-ý Kerim, Tevbe Sûresi, Ayet: 100

27 Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayat, shf: 77-78 3.baský Sözler Yayýnevi, Ýst.1990.

28 M.Akif Ersoy, safahat, shf: 360 Diyanet Ýþleri Yayýnevi Edebî Eserler Serisi, 8 Ankara, 1990.
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Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsýn?

“Gömelim gel seni târîhe!” desem sýðmazsýn.

Herc ü merc ettiðin edvâra da yetmez o kitâb...

Seni ancak ebediyetler eder istîâb.

“Bu taþýndýr” diyerek Kâ’be’yi diksem baþýna;

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taþýna;

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmýyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmýyle;

Mor bulutlarla açýk türbene çatsam da tavan,

Yedi kandilli Süreyyâ’yý uzatsam oradan;

Sen bu âvîzenin altýnda, bürünmüþ kanýna,

Uzanýrken, gece mehtâbý getirsem yanýna,

Türbedârýn gibi tâ fecre kadar bekletsem;

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;

Tüllenen maðribi, akþamlarý sarsam yarana...

Yine bir þey yapabildim diyemem hâtýrana.

Sen ki, son ehl-i salîbin kýrarak savletini,

Þarkýn en sevgili sultaný Salâhaddîn’i,

Kýlýç Arslan gibi iclâline ettin hayran...

Sen ki, Ýslâmý kuþatmýþ boðuyorken hüsran,

O demir çenberi göðsünde kýrýp parçaladýn;

Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmý adýn;

Sen ki, a’sâra gömülsen taþacaksýn... Heyhât,

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey þehîd oðlu þehîd, isteme benden makber,

Sana âgûþunu açmýþ duruyor Peygamber.29

Muhammed Ýkbâl de Âsým’ýn Neslini Bekliyordu
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Bu güzel ülkemiz için M. Âkif Ersoy ne ise, Pakistan’ýn
yýkýlýþýný için de, hisseden, heyecanýný ruhunda duyan, Peygam-
ber âþýðý, þair Muhammed Ýkbâl odur.

O, milletindeki korkuyu yýkmaya çalýþmýþ. Onlarý ümide gark
etmek istemiþ. Geleceðin nesli ile beraber istiklal müjdesi ver-
miþ:

“Eðer bir kelîm (Hz. Musa) Firavun’la savaþa gidiyorsa, bil ki,
kalbi “lâtehaf”le30 doludur.

“Eðer senin çamuruna, korku tohumu düþerse, hayatýn geliþ-
mez, duraklar.”

“Eðer korkarsan düþman seni yener. Seni çiçek gibi dalýndan
koparýr.”

“Ayaklarýnýza bir korku zinciri vurdular, yoksa binlerce sel gi-
bi denizlere akarýz.”

“Eðer korkunun kulaðýný çekersen telin seslenir ve sesi gökle-
re yükselir.”31 gibi müthiþ ve veciz ifadelerle korkuyu yenmek,
cesaret vermek için çalýþmýþtýr.

“Ümit kesilirse, hayat biter. Ebedî hayat istiyorsan “lâtekne-
tu”32 ya baðlan.

“Mâdem ki, ümit birbirini kovalayan arzudur, ümitsizlik ha-
yatý zehirler.”

“Ümitsizlik, hayatý uyutur ve onun baðlarýný gevþetir.”

“Ey gam zindanýnda olan esîr, “lâtahzen”33 (hüzünlenme)
öðüdüne sarýl.”34 Bu güzel ifâdeleriyle de milletine, onun inanç
dünyasýna, fer ve ümit vermeye çalýþmýþtýr.

“Bu doðu milletleri de öyle devirler yaþadýlar ki, bezinceye ka-
dar donuk kaldýlar. Býkýncaya kadar hareket etmediler. Fakat bu-

29 M.Akif Ersoy, safahat, shf: 360 Diyanet Ýþleri Yayýnevi Edebî Eserler Serisi, 8 Ankara, 1990.

30 Kur'an-ý Kerim, Tahâ suresi, ayet: 68.

31 Muhammed Ýkbâl Benlik ve Toplum (Esrar ve Rumuz) shf.114, Eksen Yayýncýlýk Ýst.1990
çeviren: Dr. Ali Yüksel.

32 Kur'ân-ý Kerim Zümer Suresi, Ayet, 53
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gün, hayatýn her sahasýnda umumî bir uyanýþla harekete geçmiþ
bulunuyorlar. Bu milletler fýþkýran hislerle yanýp kavruluyor.

Eðer eline-koluna vurulan kelepçeler aðýr olmasa, eðitim ve
terbiyede anarþi hâkim olmasa, Müslümanlarýn bu uyanýklýðý,
çok üstün neticeler meydana getirecektir. Fakat bu zincirler ha-
yat boyunca devam etmeyecektir. Çünkü bir hâlden diðer hâle
geçme zamanýn tabiî seyridir. Gözünü açýp yumuncaya kadar Al-
lah (c.c.) bir hâli diðer bir hâle çevirir. Þaþkýn adamýn þaþkýnlýðý
da devam etmeyecektir. Elbette ki bu þaþkýnlýk ve hayretten son-
ra doðruyu bulacaktýr. Anarþiden sonra huzur gelecektir.

“Eninde sonunda emir Allah’ýndýr.”35-36

Ýþte Muhammed Ýkbâl’in gelecekle ve beklediði nesille alâka-
lý ümit dolu ifadeleri!..

Mýsýrlý Dâvâ Adamý Hasan El-Bennâ da O Nesli Bekliyordu

Ýnsanlarý hangi þeye davet ettiðini çok iyi idrak eden, davetin-
de samimi olan, Hakk’a davet ederken þehid edilen büyük insan
Hasan el-Bennâ...

Hasan el-Bennâ, Mýsýr firavunlarýnýn zulmü altýnda, seneler-
ce irþad hamlesi yaptý. Sonunda vurularak þehid oldu. Onun da
beklediði bir nesil vardý.

Kendi devrinin insanlarý dâvâsýný anlamayýnca, Yusuflar’ýný
aradý. Gözü mübarek bir nesli intizar ediyordu. Ve þöyle diyordu:

“Ýþte kýymetli kardeþim...

Dâvâmýzýn özetini kýsaca sana anlattým. Kýssadan hisse al ve
iyi bil ki, bu rüyalarýn Yusuf’u sensin. Söylediklerimin tefsirini
kendi kendine oturup yapacaksýn. Eðer söylediðim gibi, dâvâmý-

33 Kur'ân-ý Kerim Tevbe Suresi, Ayet, 

34 Muhammed Ýkbal Benlik ve Toplum (Esrar ve Rumuz) shf, 113, Eksen Yayýncýlýk Ýst.1990
Çeviren: Dr. Ali Yüksel.

35 Kur'ân-ý Kerim Bakara Suresi, Ayet, 210

36 Muhammed Ýkbal Benlik ve Toplum (Esrar ve Rumuz) shf, 58, Eksen Yayýncýlýk Ýst.1990
Çeviren: Dr. Ali Yüksel. 
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zý beðenirsen elini elimize ver. Bu yolda birlikte çalýþalým. Bizi

de seni de baþarýya ulaþtýran sadece yüce Allah’týr.”37

Necip Fazýl’ýn Bekleyiþleri

Þanlý Devlet-i Âliye’nin enkazý üstünde bir ömür muztarip ya-

þayan, ünlü þairi Necip Fazýl bekleyiþlerini þu mýsralarla ifade

eder:

Ana rahmi zâhir, þu bizim koðuþ;

Karanlýðýnda nur, yeniden doðuþ...

Sesler duymaktayým: Davran ve boðuþ!

Sen bir devsin, yükü aðýrdýr devin!

Kalk ayaða, dimdik doðrul ve sevin!

Mehmed’im, sevinin, baþlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte!

Yarýn, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebed bizimdir!38

* * *

Ey genç adam, yolumu adým adým bilirsin!

Erken gel, beni evde bulamayabilirsin.39

Devrimizin ‘Kýrýk Mýzrap’ Þairinin Münkesir Bekleyiþleri

Devrimizin “Kýrýk Mýzrap” sahibi, mýzrabýný, hep bir nesil

için vurmuþtur. Kendi özünde ve sözünde, “Altýn Nesil” diye des-

tanlaþtýrdýðý nesli, bütün iþtiyakýyla beklediðini ifade eder:

37 Hasen el-Bennâ'nýn hayatý ve Risaleleri c:3 shf, 132 Mütercim Ramazan Nazlý Arslan
Yayýnlarý. Beyazsaray No:6 Beyazýt-Ýst.

Hasan el-Bennâ Risaleler, Terc.:Hasan Karakaya, H. Ýbrahim Kutlay c:3 shf: 57-60 Hikmet
Yayýnlarý cihan matbaacýlýk Ýst.1984.

38 Necip Fazýl Kýsakürek, ÇÝLE, Büyük Doðu Yayýnlarý, shf: 422, Ýstanbul-1988.

39 Necip Fazýl Kýsakürek, ÇÝLE, Büyük Doðu Yayýnlarý, shf: 467, Ýstanbul-1988.
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Kalk Yiðidim

Kalk ey yiðit uykudan!

Kalk ki baðrýmda nâlân...

Sensiz geçen günlerde,

Dolaþtým ben dünlerde,

Hep mahzun ve kederli,

Sen bizi terk edeli.

Yiðidim görün artýk!

Görün ki çok bunaldýk.

Canlarýmýz gýrtlakta,

Son kelime dudakta:

Gülümse milletine!

Susadýk himmetine...

Kalmadý hiç gücümüz;

Bizler bir sürü öksüz

Hep itilip kakýldýk;

Eþya gibi satýldýk;

Hicran üstüne hicran,

Dahasýna yok derman...

Her gece hayâldesin,

Sözlerde, gönüldesin,

Bir ömür boyu böyle..

Bir defa da sen söyle!

Azýcýk acý bize!
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Yýkýlýp geldik dize...40

* * *

Genç adam; bu bâdirenin bahâdýrý sensin!

Yýllardýr, hayâllerde, düþlerde beklenensin...

Doðrul! Kendine gel! Bak tan yeri aðarýyor

Ve ýþýklar karanlýk ordusunu boðuyor.

Hiç durma koþ tulumban elinde dört bir yana!

Göðüsle alevleri bu bir vazife sana!

Yýrtýlsýn bütün zulmetler, belli olsun akyol...

Gel, Ýslâm emânetin dönmez da’vâcýsý ol!

Sensin asýrlardan beri beklenen kahraman.

Gel ki, artýk dizlerimizde kalmadý derman...!41

O, hep beklediði nesle zemin hazýrlama, yol açma ve onun ka-
idesini vaz’ etme makamýnda yaþýyor. Hep tohum ekiyor. Hiçbir
zaman aksine ihtimal vermeyen bir hava ve bir edâ ile, bekledi-
ði nesle sesleniyor:

Atlastan cepkenli yiðit akýncý!

Dönmedin geriye bunca yýl oldu.

Gözlerim yollarda ruhumda sancý,

Elimde güllerim buruþup soldu.

Gezdiðim yerlerde hep seni sordum;

Þimdi gelir diye hayâller kurdum.

Günler geçti ben: “Yarýn!” deyip durdum,

Bin hafakan sînem boþalýp doldu...

Ger dizgini artýk, þahlansýn atýn!

Ger ki, va’dedilen günler pek yakýn!

40 M. Fethullah Gülen, Kýrýk Mýzrab 4. baský shf: 9 Nil Yayýncýlýk, Ýzmir, 1996.

41 M. Fethullah Gülen, Kýrýk Mýzrab 4. baský shf: 7 Nil Yayýncýlýk, Ýzmir, 1996.
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Ufukta bahar var, unutma sakýn!

Zulmet silindi her yöre nûr oldu.42

Bediüzzaman’ýn Ümit Var Bekleyiþleri

Asrýn baþýnda, ümmetin ve milletin baþýnda, gelecek nesille-
rin baþýnda, baþ insan, baþý buðulu ve dumanlý insan, asrýn Sa-
hib-i Zamaný, dillerin Bedîüzzamaný:

“...Neden dünya herkese terakki dünyasý olsun da, yalnýz bi-
zim için tedennî dünyasý olsun?.. Öyle mi? Ýþte ben de sizinle ko-
nuþmayacaðým, þu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla
konuþacaðým.

Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrýn arkasýnda gizlenmiþ
ve sâkitane Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ý hafiyy-i gaybî
ile bizi temâþâ eden, Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tâ-
hirler, Yûsuflar, Ahmedler vesaireler ile Sizlere hitap ediyorum.
Baþlarýnýzý kaldýrýnýz, “Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere
borç olsun. Þu mûasýrlarým, varsýn beni dinlemesinler. Tarih de-
nilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbâlinize uzanan telsiz
telgrafla sizinle konuþuyorum. Ne yapayým, acele ettim, kýþta
geldim; sizler cennet-asâ bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen
Nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. Biz hizmetimizin
ücreti olarak sizden þunu bekliyoruz ki: Mâzi kýt’asýna geçmek
için geldiðiniz vakit, mezarýmýza uðrayýnýz; O bahar hediyelerin-
den birkaç tanesini medresemin mezar taþý denilen ve kemikle-
rimizi misafir eden ve Horhor topraðýnýn kapýcýsý olan kal’anýn
baþýna takýnýz. Kapýcýya tembih edeceðiz; bizi çaðýrýnýz. Mezarý-
mýzdan “sadasýný iþiteceksiniz.

Þu zamanýn memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada
mâziye bakan ve tasavvuratlarý kendileri gibi hakikatsýz ve ayrýl-
mýþ olan bu çocuklar, varsýnlar þu kitabýn hakaikini hayal teveh-
hüm etsinler. Zira ben biliyorum ki þu kitabýn mesâili, hakikat
olarak sizde tahakkuk edecektir.

42 M. Fethullah Gülen, Kýrýk Mýzrab 4. baský shf: 22 Nil Yayýncýlýk, Ýzmir, 1996. 
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Ey muhâtaplarým! Ben çok baðýrýyorum. Zira Asr-ý Sâlis-i Aþ-
rin (yâni on üçüncü asrýn), minaresinin baþýnda durmuþum,
sûreten medenî ve dinde lâkayt ve fikren mâzinin en derin dere-
lerinde olanlarý camiye dâvet ediyorum.

Ýþte ey iki hayatýn ruhu hükmünde olan Ýslâmiyet’i býrakan
iki ayaklý mezar-ý müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapýsýn-
da durmayýnýz. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz; tâ ki, hakikat-ý
Ýslâmiyeyi hakkýyle kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan
nesl-i cedid gelsin!..”43

43 Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat shf: 77-78, Sözler Yayýnevi Ýstanbul-1990.
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2. BÖLÜM

Her Çöküþten Sonra Bir Yükseliþ Dönemi Baþlar

Her çöküþ döneminde kurtarýcý bir el, kurtarýcý bir nesil bek-
lenmiþtir. Ve beþer tarihi Hak ve batýl adýna iniþ ve çýkýþlarla do-
ludur.

Her geceden sonra bir gündüz, her gündüzden sonra da bir
gece vardýr.                                                                    

“Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üze-
rine saran”44 olan Hz. Allah’dýr.

Her kýþýn bir yazý, her yazýn da bir kýþý vardýr. Elbette millet-
lerin de bir kýþý ve bir yazý vardýr. Bir gecesi ve bir gündüzü var-
dýr. 

Zaman, düz bir çizgi olarak deðil dairevi bir çark olarak cere-
yan ediyor. Zaman; bazen birinin lehine, bazen de diðerinin le-
hine iþliyor.

“Ýþte böylece Biz, zafer günlerini insanlarýn kâh bir kesimine,
kâh diðer kesimine nasip ederiz.”45

Zaman çarký, lunaparklardaki dairevi dolaplar gibi dönüyor.
Bu çarkýn bir yerinde Ýslâm dünyasý, diðer tarafýnda ateist dünya,
diðer tarafýnda da ehl-i kitap dünyasý oturmuþ farzedelim. Çark
dönmeye devam ettiði sürece, oturanlarýn bazen altta kaldýklarý-

44 Kur'ân-ý Kerim Zümer Suresi, Ayet, 5.

45 Kur'ân-ý Kerim Al-i Ýmran Suresi, Ayet, 140



na, bazen de üste çýktýklarýna þahit olacaðýz. Bu cebrî olarak böy-
le olacaktýr. Bazen üstekiler altta, alttakiler de üstte olacaktýr.

Necip Fazýl’ýn ifadesiyle þu anda biz avantajlýyýz. Çünkü; biz
alttayýz. Fakat yukarý doðru çýkmada alttayýz. Diðer dünya üstte.
Fakat aþaðý doðru inmede, üstte bulunmaktadýrlar.

Bu gerçek yeryüzünde de böyledir. Yeryüzünde yolculuðunuza
devam ettiðiniz sürece, bazen ovada gideceksiniz, bazen de yük-
selme trendinde þahikalara çýkacaksýnýz. Bu minvalde yolculuk
devam edecektir. Hiç kimse, hep þahikada gitmez. Hiç kimse de
hep vadilerde gitmez. Þahikalarda yürüyenler vadiye inecek, va-
dilerdekiler de þahikalara çýkacaktýr. Bizler üçyüz seneden beri
vadilerde dolaþarak týrmanma þeridine geçtiðimize göre yakýnda
þahikalara çýkacaðýz demektir. Necip Fazýl’ýn da ifadesiyle:

“Mehmed’im, sevinin, baþlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte!

Yarýn, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebed bizimdir!”46

Hz. Âdem’den Bugüne Kadar, Hak ve Batýl’ýn Ýniþ ve Çýkýþlarý

Hz. Âdem’den bugüne kadar beþer, hak ve batýl noktasýnda
iniþ-çýkýþlar yaþamýþtýr.

Hz. Âdem’in saf eliyle beþer bir safvet kazanmýþtýr. Safvet ile
vahdete ulaþmýþ ve yükselmiþtir.

Kâbil’in, Habil’i öldürmesiyle bozulan ve fesada giden beþer
yýkýlmýþtýr, çökmüþtür. Tâ Hz. Nuh’a kadar bu çöküntü devam
etmiþtir.

Hz. Nuh’un bereketli eliyle, beþer yeniden kurtulmuþtur. Bu
sebeple de Hz. Nuh, “Neciyyullah”dýr. Böylelikle önce Hak yük-
selmiþ ve bunun ardýndan da beþerin yükseliþi gelmiþtir.

46 Necip Fazýl Kýsakürek, Çile Bütün Eserleri, 4 shf: 422 Büyük Doðu Yayýnlarý, 1989, Ýstanbul.
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Bu iniþ-çýkýþ Hz. Ýbrahim’e kadar bu minvalde devam ettmiþ-

tir. Hz. Ýbrahim döneminde, müthiþ bir fetret vardýr. Ýnanç nok-

tasýnda beþer, inebileceði en son noktaya sukut etmiþtir.

Hz. Ýbrahim’in Dualarý

Bu büyük dâvâ, Hz. Ýbrahim ile beraber ateþe atýldý. Fakat

ateþte kalýp yanmadý. Lutf-u Ýlâhî ile kurtuldu ve “berd-i se-

lam”47 oldu.

Yeryüzünde Allah diyen iki insan vardý. Hanýmý Hacer ve

kendisi. Oðlu Ýsmail ile beraber hanýmýný, o gün henüz Kâbe ol-

duðu belli olmayan “Beyt-i Haram’ýnýn yanýnda, ekinsiz bir va-

di”48ye iskân ettikten sonra Ebu Kubeys tepesine çýkýp, ellerini

Mevlâ-yý Müteâl’e kaldýrýp þöyle dua etti:

“Ey Rabbim! Bu þehri (Mekke’yi) emniyetli kýl, beni ve oðul-

larýmý putlara tapmaktan uzak tut!”49

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namazý devamlý

kýlanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamý kabul eyle.”50

Ýnanmýþlýk bu kadar sýfýrlandýktan sonra, bu duanýn berek-

tiyle, inancýn bayraðý yeniden yükseldi ve inananlar çoðaldý. Hz.

Ýshâk kanalýndan Hz. Ýsa’ya kadar, Hz. Ýsmail kanalýndan Hz.

Muhammed’e (s.a.s.) kadar binlerce pak nesiller, bereketli de-

virler zuhur ediyordu.

Çöküþ Dönemimizde Yükselme Beþâretleri

Beþer tarihi, iniþ-çýkýþlarla doludur. Beþerin, dairev, olarak

akýp giden zaman içinde alçalýþ ve yükseliþlerle muhatap olma-

sý, deðiþmeyen sabit bir hakikattir.

47 Kur'ân-ý Kerim Enbiyâ Suresi, Ayet: 69

48 Kur'ân-ý Kerim Ýbrahim Suresi, Ayet: 37

49 Kur'ân-ý Kerim Ýbrahim Suresi, Ayet: 35

50 Kur'ân-ý Kerim Ýbrahim Suresi, Ayet: 40

2 .  B ö l ü m 31



Bu millet, 9-10 asýr tevhide bayraktarlýk yapmýþtýr. Þu anda
sukut etmiþtir. Ama sözünü ettiðimiz kaide ve prensiplere
binaen yükselecektir.

“Doðacaktýr sana va’dettiði günler Hakk’ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.”51

*  *  *

“Sanma bu tekerlek kalýr tümsekte!

Yarýn, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doðmuþ, gün batmýþ, ebed bizimdir!52

*  *  *

“Iþýk gelip karanlýðý boðacak...”53

*  *  *

“Evet, ümitvar olunuz, þu istikbal inkýlâbý içinde, en yüksek
gür sada Ýslâm’ýn sadasý olacaktýr!..”54

Bu büyük ve müthiþ ifadeler, her daim kulaðýmýzda çýnla-
makta ve bize ümit vermektedir.

51 M. Akif Ersoy Safahat, c:2 shf:1034. Feza Gazetecilik, Ýstanbul, Tarihsiz.

52 Necip Fazýl Kýsakürek, Çile, Bütün Eserleri, 4 shf, 422 Büyük Doðu Yayýnlarý, Ýst.1989.

53 M. Fethullah Gülen, Kýrýk Mýzrab shf.60 Pýrlanta Kitap Serisi Nil Yayýnlarý, Ýzmir 1996.

54 Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayat shf:116 Sözler Yayýnevi, 3. baský Ýst.1990.
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3. BÖLÜM

Çöküþten Sonraki Diriliþlerde Gençlik

Çöküþlerin ardýndan gelen her diriliþte, gençlik esas olmuþ-

tur. Gençliðe sahip çýkýlmaz ise diriliþ de olamamýþtýr. Mazisine

baðlý, kültür köküne baðlý, ecdadýna saygýlý, gönlünde iman,

elinde Kur’ân, önünde Hz. Muhammed (s.a.s.) Ýmam olan bir

gençlik...

Beklediðimiz Gençliðin Vasýflarý

Mazideki kökünden güç alan, istikbale ümitle bakan bir gençlik...

Þehavât-ý nefsânîyesine baþ kaldýrmýþ, Allah’ýn emirlerine

münkad olan bir gençlik...

Ýmaný irade ile, iradeyi de azimle birleþtirmiþ bir gençlik...

Araþtýrmacý, ilme âþýk, cehalete düþman bir gençlik...

Milletin imanýnýn selâmeti için, cehennemin alevleri içinde

yanmaya razý olabilecek kadar fedâkar bir gençlik...

Milletin vahdeti ve bekâsý için, gerektiðinde kendini azledebi-

len bir gençlik.

Milletin rahata erebilmesi için, kendi rahatýný terk eden bir

gençlik...

Milletin derdiyle mütellim, gözü yaþlý bir gençlik...



Þanlý milletin kendisine yüklediði tarihî misyonu eda için inle-
yen, ne olursa olsun o emaneti býrakýp firar etmeyen bir gençlik...

Geceleri Rabbiyle münasabeti çok derin, gecelerde ruhban,
gündüzleri fürsan olan bir gençlik...

Ahlâk-ý âliye-i ilâhiye ile mütehallik. Ahlâk-ý Ahmediye ile
serfiraz, örnek bir gençlik...

Cumhura, selefe saygýlý; halefe hizmetkâr olan bir gençlik...

“Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým. Hangi çýlgýn
bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!” diyen, bu ruhla yaþayan, hür-
riyet âþýðý bir gençlik...

Hizmette önde, ücretin tevziatýnda arkada olan, hatta bu
esnada nefsini unutan ehl-i kemâl bir gençlik...

“Dünya dârü’l-hizmet, âhiret dârü’l-ücrettir” deyip sa’y eden
bir gençlik...

A’sým b. Sabit gibi, “Ben, müþriklerin himayesini, hiçbir za-
man kabul etmemeye yeminliyimdir” deyip, istiklâl âþýðý bir
gençlik...

Hz. Peygamber’in silüetini her daim hayalinde  canlandýran,
peygamber âþýðý bir gençlik...

“Ölüm hak; hayat, boþ ve geçicidir.

Mukadderatýn hepsi baþa gelicidir.

Ýnsanlar er geç Allah’a rücu’ edicidir.” deyip, dünyaya aldan-
mayan, hesap gününe göre hayatýný þekillendiren bir gençlik...

Yaþarken Allah’ýn dinini koruyan, öldükten sonra da Allah’ýn
kendisini cehennemden koruduðu bir gençlik...

Ashâb-ý Kehf gibi Rabbine iman etmiþ, imanýný artýrmakla
meþgul olan, þuurlu bir gençlik...

Ýslâm’ýn iman ve amel noktasýndan baþka bir de dâvâ cephe-
si olduðunu kabul eden, bu uðurda þehit olmayý, cana minnet bi-
len bir gençlik...
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“Kur’ân’ýmýzý, yeryüzünde cemaatsiz görürsem, cennete bile

gitmek istemem” diyen bir gençlik...

Desteklenmeyen Dâvâ, Uzun Ömürlü Olamaz

Bir dâvâ ve dâvâ adamý ne kadar büyük olursa olsun, öncelik-

le gençler desteklemedi ise, uzun ömürlü olamamýþ, çok etbaý

olamamýþ ve muvaffak olma imkânýný bulamamýþtýr.

Âlemlerin Ýftihar Tablosu Ferid-i Kevn-ü Zaman, Mekke’de

büyük dâvâsýyla zuhûr ettmiþtir. O’nun nübüvveti ve getirdiði

dâvâ has bir kavme ait deðildir. 

Fahr-i Kâinat Efendimiz, “Ben bütün insanlýk için gönderil-

dim.”55 ifadesiyle; sadece bir kýsým için gönderildiðini, bütün bir

insanlýk âlemi için gönderildiðini ifade eder.

Bunun gereði olarak Efendimiz en aðýr þartlar altýnda dahi

teblið ve irþad vazifesini yerine getirmiþtir. 

Gençler O’nun Dâvâsýna Destek Veriyorlardý

Duyuracaðýndan, baþarýlý olacaðýndan emindi. Þartlarýn çok

aðýr olmasýna raðmen öncelikle gençler gelip O’nun dâvâsýna

iman ediyorlardý. Kendi yaþýna yakýn ilk iman edenlerden biri

Hz. Ebu Bekir idi. Yaþlýlardan, ise pâk zevcesi Hatice-tü’l-Kübrâ

Validemiz idi.

Diðer iman edenler, dâvâsýna destek verenler gençler idi.

Hz. Ali iman ettiði zaman sekiz yaþýnda bir genç idi.

Hz. Zübeyir iman ettiðinde yine ayný yaþtaydý.

Habbab b. Eret, Osman b. Maz’un, Hz. Bilâl, Ammar b. Yasir

hep ilk iman eden gençlerdi.56

O’nun için Efendimiz gayet ümitli idi.

55 Sahibu'l-Buhari Tercümesi, 1 had no: 328 4. baský Daru Ýbn Kesir El-Yemame Beyazýt 1410-
1990.

56 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi Mekke devri shf.142-143. Ýrfan Matbaasý Ýst.1973.
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Bir gün Habbab b. Eret büyük bir sýkýntýya maruz kaldý. o
sýkýntýdan kurtulur kurtulmaz kendisini teselli etmesi için
Efendimizi aradý. Teselli versin diye Efendimiz’i aradý. Kâinatýn
Efendisi’ni Kâbenin örtüsü altýnda istirahat ederken buldu.
Mahzundu. Baþýndan geçenleri anlattý. Teselli beklediði yerde;
Efendimiz ona kaþlarýný çattý: “Size de bir þey mi oluyor. Sizden
öncekiler “Allah” dediði için eti kemiðinden taraklarla ayrýlýrdý.
Fakat onlar dininden dönmezdi. Ben Allah’a yemin ederim ki,
bir zaman gelecek zâniye (hevdeç içinde) bir kadýn tek baþýna
San’a’dan kalkacak, Hadaramevte kadar gidecek, bir tek þakî eli
ona dokunmayacak. Böyle bir gün gelecek, fakat siz acele ediyor-
sunuz.”57 diyor, ümit veriyor teselli ediyordu. 

Hz. Ömer diyor ki; “Ben iman ettiðimde Kur’ân’dan þu âyeti
duydum: “O topluluk yakýnda bozulacak ve arkalarýný dönüp ka-
çacaklar.”58 O günkü Mekke þartlarý içinde, buna pek de ihtimal
verilmiyordu. Ama Allah vaad ettiði için inanýyorlardý. 

Bedr-i Kübrâ’da, onlar hezimete uðrayýp, gerisin geriye kaç-
týklarýnda, Efendimiz’in (s.a.s.) aðzýndan, hep bu âyet, tekrar ber
tekrar dökülüyordu. O gün ne zaman gelecek diye beklerdim.
Anladým ki, o gün, bu günmüþ.”59

Medine Devrinde Yine Gençlik

Mekke’de dâvâya çoðunlukla gençler sahip çýkmýþtý. Medine
döneminde de maya olarak yine gençler vardý. 

Her peygamber için esas olan hicret, kendisi için de geçerli
olacaktý. Yakýnda Yesrib’e hicret edecek; Yesrib, Medine olacak. 

Mekke’de çektiði çileyi orada da çekmemek için, irþad vazifesini
yüklenecek birisini Medine’ye göndermek istedi. Mus’ab’ý çaðýrdý.
Mus’ab geldi, el pençe divan durdu. Efendimiz (s.a.s.) ona, “Seni
Medine’ye irþad eri olarak göndermek istiyorum. Ne dersin?” dedi:

57 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi, Mekke Devri, shf: 171-172 Ýrfan Yayýnevi Ýstanbul, 1973.

58 Kur'ân-ý Kerim Kamer Suresi, Ayet, 45

59 Esbab-ý Nuzül H. Tahsin Emiroðlu c:11 shf: 369 Ülkü Basýmevi, Konya, 1978.
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Hz. Mus’ab, kemâl-i edeb ve hürmet içinde: 

“Yolunda, anam, babam caným fedâ olsun yâ Rasûlallah” de-
di. Efendimiz’in (s.a.s.) gözü yaþlarla doldu. Ve “Allah’ýn kalbini
nurla doldurduðu þu gence bakýnýz! Onu ana-babasýyla beraber
görmüþtüm. Ebeveyni ona en güzel yemekleri ikram ediyor, ye-
diriyor ve içiriyorlardý. Hâlbuki o, Allah aþkýný seçti. Bu aþk onu,
iþte gördüðünüz hâle getirdi.”60 diyerek iltifat buyurdular. 

Mus’ab, gençti, yakýþýklýydý ve görkemliydi. Asil bir ailenin
çocuðuydu. Annesi çok zengin bir kadýndý. Mus’ab, yakýþýklý,
Mekke’de en güzel ve en ince elbise giyinen, kokulanan, sivri uç-
lu kaliteli ayakkabýlar giyen bir gençti. Mekke’de, Kureyþ gençle-
ri arasýnda onun kadar müreffeh bir hayat geçiren yoktu.61

Mus’ab b. Umeyr’in Medine’ye Gidiþi ve Bir Sene Sonra
Bir Grup Gençle Dönüþü

Mus’ab b. Umeyr, bir genç olarak Medine’ye gitti. Orada bir
sene gayret sarf etti. Bir sene sonra arkasýna bir grup insan aldý,
Mekke’ye getirdi. Vahyi kaynaðýndan dinlesinler, Kâinatýn Ýfti-
har Tablosu ile bizzat muhatap ve müþerref olsunlar diye...

Mekke’ye giremezlerdi. Çünkü fikir noktasýnda maðlup olan
kâfirin, iþi kaba kuvvete dökmesi her dönemde þiarýydý. Mekke
dýþýnda, Akabe denen tepede beklediler. 

Efendimiz de (s.a.s.) gündüz çýkamadý. Çýksa müþrikler ken-
disini tâkip edecek, belki de linç etmeye teþebbüs edeceklerdi.
Onun için Efendimiz de gece çýktý, gitti. Akabe denen tepede bu-
luþtular. Siyer kitaplarda “Ýkinci Akabe Biatý” olarak geçen bu
hadise çok manidardýr.62

Fahr-ý Rüsûl, o topluluða ne anlattý, ne okudu ise, o gün, yet-
miþ üç’ü erkek ikisi kadýn, yetmiþ beþ insan, Efendimiz’e biat ve
iman etti. Ne enteresandýr ki, bunlarýn da pek çoðu genç idi.

60 Ýbn-i Cevzî, Sýfatü's-Safve, c:1 shf: 206, Ebü'l-Ferec Abdurrahman,?

61 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi Mekke Devri, shf, 210-211 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul-1973.

62 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi Mekke Devri, shf, 335-340 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul-1973.
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Bunlardan bazýlarý þu sahabelerdir. Es’ad b. Zürâre, Sa’d b. Rebî,
Abdullah b. Revâha, Râfi’ b. Mâlik, Berâ’ b. Mâ’rur, Ubâde b.
Sâmit, Abdullah b. Amr, Sa’d b. Ubâde, Münzir b. Amr, Useyd b.
Hudeyr, Ebu’l-Heysem, Mâlik b. Teyyihân, Sa’d b. Heyseme.63

Büyük dâvânýn geliþmesinde, hep gençliðin iþe sahip çýktýðý-
ný görüyoruz. 

Hakk’ýn batýla galebe çalýþýnda gençliðin iþe sahip çýkmýþ ol-
masý çok mühim bir rol üstlenmiþtir.

Ebû Cehl’i, Ýki Gencin Öldürmesi 

Meselemizle alakalý olan Bedir Savaþý’nda Ebû Cehil’in katli-
ne dâir þu vakýa oldukça dikkat çekicidir:

Þerefli sahabe Abdurrahman b. Avf der ki: “Bedir günü, ben
harp safýnda durup saðýma soluma baktýðým zaman, Ensar genç-
lerinden iki delikanlý gözüme iliþti. Onlardan biri beni göz ucuy-
la süzdü de: “Ey amca! Sen, Ebû Cehil’i tanýr mýsýn?” dedi. Ben
de “Evet, tanýrým!” dedim ve hemen ekledim: “Ey kardeþimin
oðlu! Sen, onu ne yapacaksýn?” Bunun üzerine o da þöyle dedi:
“Bana haber verildi ki, o, Rasûlullah’a sövermiþ! Varlýðým, kud-
ret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, onu, bir görecek olur-
sam, ikimizden eceli yakýn olan birisi ölmedikçe, þahsým onun
þahsýndan ayrýlmayacaktýr!” Gencin bu sözüne, doðrusu hayret
ettim. 

Ardýndan, diðeri de beni göz ucuyla süzerek, bana ötekinin
söylediði þeyleri söyledi. Bu sýrada gözlerim, hiçbir tarafa takýl-
madan müþriklerin içinde ileri geri dönüp duran Ebû Cehil’e ili-
þince: “Ýþte, bana sormuþ olduðunuz Ebû Cehil!” dedim. Onlar
da hemen kýlýçlarýna sarýldýlar. Ona doðru seðirtip gittiler.

Muaz b. Amr b. Cemuh ile Muâz b. Afra, Peygamberimiz’in
huzuruna geldiler ve hadiseyi anlattýlar.

Peygamberimiz, onlara, “Ebû Cehil’i hanginiz öldürdü?” dedi.

63 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi Mekke Devri, shf, 335-340 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul-1973.
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Ýkisi de “Ben öldürdüm!” dedi. 

Peygamberimiz, onlara, “Kýlýçlarýnýzý sildiniz mi?” diye sordu.

“Hayýr silmedik!” dediler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz onlarýn kýlýçlarýný gözden ge-
çirdi ve: “Ýkiniz de öldürmüþsünüz!” dedi. Fakat Ebû Cehil’in ele
geçen kýlýcýný ve eþyasýný, Muaz b. Amr b. Cemuh’a verdi.64

Her küçük hadise, bir çekirdektir; ileride olacak büyük hadi-
selere delâlet eder. Bedir Savaþýnda küfrün baþý olan Ebû Ce-
hil’in baþýný iki gencin almasý gösteriyor ki, batýlý, kötüyü, þirki
Hak ile yeksân edecek olan, yine gençlik olacaktýr. 

Gençliðin desteði ile büyük Ýslâm dâvâsý, Mekke, Medine ve
Hicaz’da maya tuttu, geliþti, rüþtünü ispat etti. 

Bizans’a Gönderilen Büyük Ordunun Baþýnda Bir Genç Vardý

Ama Efendimiz (s.a.s.) istiyordu ki, Bizans da dize gelsin; kö-
tünün, þerrin, batýlýn temsilcisi olan Bizans’ýn içine de korku
salýnsýn. Onun için vefatýndan birkaç ay önce, tertip ettiði büyük
ordunun baþýna yirmi yaþýndaki genç serdar Üsâme b. Zeyd’i ku-
mandan tayin ederek Bizans’a gönderdi.65

Efendimiz’in (s.a.s.)’in dâr-ý bekâya irtihal etmesiyle, geri ka-
lan bu büyük orduyu, Hz. Ebu Bekir (r.a.), Medine dýþýna kadar
(teþci) ederek uðurladý. 

Üsâme b. Zeyd henüz bir genç idi. Genç serdar oldu ve ordu-
nun baþýna geçti. Raiyyetinde büyük insanlar vardý. Hz. Halid o
orduda bir neferdi. Hz. Ali de o ordudaydý. Büyük Ýslâm dahisi
Amr b. As orada bir neferdi. Hz. Ömer, Ebu Ubeyde, Sa’d b. Ebi
Vakkas gibi büyük sahabiler o orduda hep birer nefer idiler.66

Ýstanbul’un Fâtihi de Genç Ýdi

64 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi c:2 shf, 123-124 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul-1995.

65 Sahabeden Günümüze ALLAH DOSTLARI Hilyetü'l-Evliya Sýfâtü's-Safve Çevirenler: Said
Aykut, Enver Güvenç, Yahya Atak, Abdulhamit Barýþýk, Fuat Aydýn, c:1 shf: 359 Þûle
Yayýnlarý, Ýstanbul, 1996.

66 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi c:11 shf: 8-9 Misvâk Neþriyât Ýstanbul, H: 1400 M: 1980.
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Bu hadiseyle iþarette buyuruluyordu ki, ileride Üsâme’nin
izinden giden bir genç serdar Ýstanbul’u fethedecek, köhne Bi-
zans’ý tarihe havale edecek “Ni’me’l-Emir”67 þerefine erecek, çað
kapatacak, çað açacaktýr. 

Evet, Hz. Üsâme’yi takip ederek ayný fütüvvet ruhundan gi-
den Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, Ýstanbul’u fethedip,
köhne Bizans’ý tarihe havale ettiði zaman sadece yirmibir yaþýn-
daydý.68

Gençlik çok mühimdir. Büyük dâvânýn havârileri gençler
olursa, o dâvânýn sýrtý yere gelmez. Aksi takdirde birçoklarýnýn
sýrtýnýn pek yakýn zamanda yere gelmesi kaçýnýlmazdýr.

“Genç adam, güç, kuvvet ve zekanýn fidanýdýr. Terbiye ve ýs-
lah edildiði takdirde, zorluklarý yenen bir Heraklit, gönüllere ay-
dýnlýk ve dünyaya nizam va’deden bir dimað olabilir...”

“Cemiyet bir kristal kap, gençler de onun içinde týpký herhan-
gi bir sývý gibidirler; onun renk ve þeklini alýr, onunla görünür-
ler. Bilmem ki, onlara inkýyat ve itaat çaðrýsýnda bulunan nizam
havarileri, dönüp bir kere de kendilerine bakabildiler mi?”

“Hevesler oldukça tatlý, faziletler de biraz ekþi ve tuzlu ye-
meklere benzerler. Genç bunlardan birini seçmekte serbest býra-
kýlýnca, bilmem ki, neyi seçip neyi terkedeceðini söylemeye ha-
cet var mý? Oysaki, onlarý fazilete dost, ahlâksýzlýk ve rezalete de
düþman olarak yetiþtirme mecburiyetindeyiz.”

“Terbiye ile imdâdýna koþulacaðý âna kadar genç; yetiþtiði
çevre, heves ve zevkin pervânesi; ilim, basiret ve mantýðýn uzak-
larýnda dolaþan bir deli ve kanlýdýr. Onu, geçmiþiyle bütünleþti-
rip geleceðe hazýrlayacak terbiye verildiði takdirde, millî duygu
ve düþünceyi temsil eden bir delikanlý olur.”

“Bir milletin yükselip alçalmasý, o millet içindeki genç kuþak-
larýn alacaklarý ruh ve þuura, görecekleri talim ve terbiyeye bað-

67 Buhari, Et-Tarihu'l-Kebir, c:1 Kýsým II, shf: 81 Haydarâbâd 1362.

68 Fâtih; hayatý, mefkûresi, mücadelesi, Yavuz Bahadýroðlu, 3. baský Yeni Asya Yayýnlarý
Ýst.1991.
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lýdýr. Gençleri iyi yetiþtirilmiþ milletler, her zaman terakki etme-

ye namzet olmalarýna karþýlýk, onlarý ihmal etmiþ milletlerin bir

adým ilerlemelerine dahi imkân yoktur.”

“Bir milletin geleceði hakkýnda kehanette bulunmak isteyen-

ler, o milletin gençlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerin-

de yüzde yüz isâbet ederler.”69

Ahir zamanda büyük bir çöküþ ve büyük bir fitne sözkonusu-

dur. Bir yýðýn yalancý zuhur etmiþ, Hakký batýl ve batýlý Hak gös-

termiþlerdir.

Âkif’in ifadesiyle bu durumu þu mýsralarla ifade etmek istemiþtir: 

“Müslümanlýk nerde! Bizden geçmiþ insanlýk bile...

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!

Kaç hakîkî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;

Müslümanlýk, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!”70

Felaketli dönemlerde, gençliðin þuurlandýrýlmasý, fütüvvet

hareketi mühimdir. Yoksa inkiþaf kaydedilemez.

Diriliþ Konusunda Kehf Sûresi’nin Anlattýklarý

Yýkýlan bir millet ve ümmetin yeniden diriliþi konusunda,

Kehf Sûresi’ne dikkatimiz çekilmektedir. Kehf Sûresi kendisini

sýfýrlamýþ, inançlý bir toplumun kademe kademe yükseliþini an-

latýr. “Bu dönemler þöyle sýralanabilir:” 

1- Ashâb-ý Kehf dönemi

2- Musa (a.s.) ile Hýzýr’ýn (a.s.) seyahatleri dönemi.

3- Hz. Zülkarneyn’in önce garbý sonra þarký fethedip hâkimi-

yet kurduðu bir dönem.71

69 M. Fethullah Gülen Kriterler, 2, shf: 55 Çaðlayan Yayýnlarý, Ýzmir, 1991.

70 M. Akif Ersoy Safahat diyanet Yayýnlarý, Edebî Eserler Serisi, 8 shf, 243, Ankara, 1990.

71 Kur'ân-ý Kerim Kehf Suresi, Ayetler: 13-98.
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Kur’ân-ý Kerim, mazi kitabý deðildir. Mazi, istikbalin aynasý-

dýr. Kur’ân-ý Kerim maziden, istikbal için bahseder. “Mazideki

olaylarý anlatarak istikbale” Ýstikbale iþaret eder ve ýþýk tutar. 

Kur’ân-ý Kerim’de anlatýlan vakalar, tarihte tekerrür etmiþ

olan vakalardýr. Her asýrda olmasý muhtemel bu hadiselere kar-

þý o devrin insanlarýna, müminlerine düþen vazife de anlatýlmýþ

olur. 

Ýþte Kehf Sûresi’ni bu noktadan ele almak gerekir. Efendimiz de

(s.a.s.) onu bu noktasýyla ele almýþ, ahir zamanda gelecek Deccâl ve

deccâliyet devri ile Sûre-i Kehf arasýnda münasebet kurmuþtur.

Ahmed b. Hanbel; Ebu Derdâ’dan þöyle nakleder: “Kehf sûre-

sinin ilk on ayetini okuyan kimse, Deccâl’dan kurtulur.”72

Müslim Ebû Davud, Nesâî, Hz. Katâde kanalýyla, Ebu

Derdâ’dan “bir hadiste þöyle denilmektedir:” “Kehf Sûresi’nin

ilk üç âyetini okuyan kimse Deccâl’den kurtulur.”73

Deccal nedir? Deccâliyet devri nasýl bir devirdir? Mevzumuz

bu deðildir. 

Ancak devrimizin felaketli bir devir olduðu muhakkaktýr.

Felaket ve çöküntü içinde olduðumuz devirlerde Kehf Sûresi bi-

zim için önemlidir. Kehf Sûresi’nde, Ashâb-ý Kehf’in hayatý, Hz.

Musa ve Hýzýr’ýn seyahatleri ve Zülkarneyn’ýn (a.s.) fetih ve hâki-

miyeti anlatýlmaktan daha ziyade çöküþlerden sonraki diriliþler-

de üç döneme dikkat çekilmektedir.

Diriliþdeki Üç Dönem

1- Tahkiki imaný neþretme dönemi. Bu, özellikle gençliðe dö-

nük yapýlmalýdýr. Gençliði inandýrma, þuurlandýrma dönemidir.

72 Ýbn-i Kesir tefsiri çevirenler Dr. Bekir Karlýða, Dr. Bedrettin Çetiner. C:9 shf, 4931 Çaðrý
Yayýnlarý Ýst.1993.

73 Ýbn-i Kesir tefsiri çevirenler Dr. Bekir Karlýða, Dr. Bedrettin Çetiner. C:9 shf, 4931 Çaðrý
Yayýnlarý Ýst.1993.
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“Biz sana onlarýn baþýndan geçenleri, gerçek olarak anlatýyo-

ruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmýþ gençlerdi. Biz de onla-

rýn hidayetini artýrdýk.”74

2- Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Hýzýr’ýn seyahatleri dönemidir ki,

Þer’-i Þerif’in talim ve taallüm dönemidir. Ahkâm-ý Ýlâhi’nin te-

essüs ettiði, anlaþýldýðý, yaþandýðý bir dönemdir. 

3- Hz. Zülkarneyn’in (a.s.) fütuhat dönemi ise, müeyyed min

indillah bir þahsýn, ilk iki dönemi hazýr bularak, garb ve þarkta

hakim olduðu bir dönemdir. 

Bu dönem, þahýs hâkimiyeti deðildir. Belli grup ve zümrelerin

hâkimiyeti deðildir. Bu Hakk’ýn hâkimiyetidir. Hakk’ýn kuvvet

çizgisinde temsil edilmesidir. Daha doðru ifadesiyle, kuvvetin

Hakk’ýn emrine verilmesidir. 

Bu üç dönem Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mübarek hayat-ý se-

niyelerinde de vardý. 

1- Mekke devri ki; tahkikî imanýn neþredildiði bir dönemdir.

Daha ziyade gençliðin imanla, irfanla þuurlandýrýldýðý bir dö-

nemdir. Ýki bin küsur âyet nâzil oldu Mekke’de, fakat Cenâb-ý

Hakk þu ameli, ibadeti yapýn demedi. Sadece, kendi azâmetini,

icraatýný, tasarrufâtýný anlattý. Ýslâm da ilk emredilen ibadet na-

mazdýr. O da tâ mirac’da, yani peygamberliðin on birinci veya on

ikinci senesinde farz kýlýnmýþtýr. 

Fertler, gençler saðlam inandýlar. Öyle inandýlar ki, acaba

inandýðýmýz Allah bizden ne istiyor ki, yapsak da O’nu râzý etsek

ufkuna yükselince, Cenâb-ý Hakk, mirac eliyle buyurun namaz

dedi.

2- Medine devri ki; hazýrlanmýþ Mekke devri üzerine ahkâm-ý

Ýlâhînin teessüs ettiði bir dönemdir. Þer’-i Þerîfin haramlardan

nehyin, evâmire imtisalin tekevvün ettiði bir dönemdir. 

74 Kur'ân-ý Kerim Kehf Suresi, Ayet, 13
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Bu emirlere muhatap olan o cemaat, nehyden içtinâb ederek,
emirlere itaat ederek kâmilleþti. Kâmilleþen cemaat, üçüncü
devri hazýrladý.

3- Mekke fethi dönemi ki, bütün siyer ve megâzî erbâbýna gö-
re “fethu’l-fütüh”dur. Hani þifreli kapýlar vardýr. Biri açýlýnca di-
ðer kapýlar da açýlýr. Ýþte Mekke’nin fethi öyle bir þifre idi ki,
cihânýn kapýlarýný açtý. Mekke fethiyle baþlayan fetihler zinciri,
kuvvetin, Hakk’ýn emrine verilme devri oldu. 

Bediüzzaman'a Göre Diriliþ Safhalarý

Bediüzzaman’a göre de âhir zamanda üç dönem, üç devir ola-
cak:

1- Tahkiki imaný neþretme devri.

3- Dinî hayatýn ümmet-i vasat noktasýnda temsil devri.75

2- Þer’î hayâtý ihyâ ve ikâme devri, 

Kehf Suresindeki üç devir ile Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
mübarek hayatlarýndaki üç dönem arasýndaki ciddi bir münase-
bet vardýr. Bu münasebetleri çok iyi yakalamýþ olan Üstad Bedi-
üzzaman da üç devrin günümüz þartlarý içinde kademe-kademe
teþekkülünü ifade ediyor.

Çökmüþ, bitmiþ, yýkýlmýþ bir milletin, kademe kademe diriliþ
ve yükseliþinde bu üç devir olacaktýr. Bu dönemlerin temelinde
fütüvvet vardýr. Genç bir nesil vardýr. 

Ýþte biz bu gençliði intizar ediyoruz. Biz bütün þiddetimizle,
ÂSIM’IN NESLÝNÝ BEKLÝYORUZ.

75 Bediüzzaman Said Nursî Sikke-i Tasdik-i Gaybî, shf: 43 Sözler Yayýnevi Ýstanbul- 1988.
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4. BÖLÜM

Âsým'ýn Mânâsý ve Neslinin Kýsaca Tarifi 

A. Ýsmetine Düþkün Bir Nesil

Âsým, ma’sum demektir. Nebîlerin beþ mühim vasfýndan bir
tanesi de “ismet”tir. “Ýsmet – ma’sum”, günahsýz günaha karþý
hassas, dikkatli, günah iþlememek için Allah korkusundan kalbi
tir tir titreyen demektir.

ÂSIM; ismetin zirvesindeki Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hakiki vari-
si, Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ashabýna tam “Hayru’l-Halef’ bir nesil...

“(Ýslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk Muhacirler ve
Ensâr ile onlara güzellikte tâbi olanlar var ya, iþte Allah onlar-
dan razý olmuþtur, onlar da Allah’dan razý olmuþlardýr. Allah on-
lara, içinde ebedî kalacaklarý, zemininden ýrmaklar akan cennet-
ler hazýrlamýþtýr. Ýþte bu, büyük kurtuluþtur.”76

Âsým’ýn nesli, arkadan, en arkadan geldiði hâlde, hayýrda, gü-
zellikte, ayný vasýfla muttasýf, ayný amel ile âmil olmada öndeki-
lere, iþin önünün önündeki Muhacir ve Ensâr’a tâbi olan nesildir.

B. Kâinatýn Fahrý’nýn “Kardeþlerim” Dediði Nesil

Âsým’ýn nesli, Kâinâtýn Fahrý’nýn “Kardeþlerim” diye selam
gönderip alnýndan öptüðü nesildir. 

76 Kur'ân-ý Kerim Tevbe Suresi, ayet, 100.



Hz. Ebû Hüreyre rivayet ediyor: “Rasul-i Ekrem (s.a.s.) kü-

çük bir mezarlýða (makbureye) gitti ve “Ey müminler kavminin

diyarý, inþaallah biz de size kavuþacaðýz. Kardeþlerimizi görmek-

ten dolayý sevindim.” buyurdu. 

Oradakiler, “Ya Rasûlallah biz senin kardeþlerin deðil miyiz?”

dediler. Rasul-i Ekrem (s.a.s.) “Siz benim ashabýmsýnýz. Kardeþ-

lerim ise daha henüz gelmediler. Ben onlarý (Kevser) havzýnda

bekleyeceðim.”77

Ýþte Âsým’ýn nesli, “kardeþlerim” diye Nebî tarafýndan sâhip

çýkýlan, elinden tutulan, alnýndan öpülen mübarek bir nesildir.

Hz. Allah’ýn beklediði, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) alnýndan öptü-

ðü, deryada semeðin, semada meleðin, mâzide ecdâdýn, müstak-

belde gelecek nesillerin aþk u þevkle, heyecanla beklediði nesildir. 

C. Ýkinci Garipler Nesli

Âsým’ýn nesli, “Ýkinci Garipler” neslidir. Boyunduruk yere

düþtüðünde onun altýna girecek “ben de varým” diyecek bir ne-

sildir. On dört, on beþ asýr önce yine fetret vardý. Boyunduruk

yere düþmüþtü. O zaman kâinatýn Fahrý riyâsetinden Muhacir ve

Ensar namýyla bir garipler cemaati zuhur etti. Onlarýn bereketli,

nurlu elleriyle bu büyük dâvâ yükseldi, bir kandil gibi beþerin

semasýna takýldý. 

Ýkinci fetret devrinde, ikinci bir garip cemaat daha zuhur

edecek, o da yere düþmüþ mücevherleri, büyük dâvâyý omuzla-

yacak, bir kandil gibi onu insanlýðýn semâsýna asacaktýr.

Fahr-ý Kâinât’ýn dilinde; “Ýki garibe ne mutlu”78 tebþiratýyla

alkýþlanan nesil; Âsým’ýn neslidir.

77 a) Sahih-i Müslim, Taharet, 39, numan, 249, Neþr, M. Fuat Abdulbaki, Nevevi þerhi. III.
137-139 Beyrut 1972 2.baský Dar-ý ihyait-Türasil Arabî Yayýnlarý.

b) Nesâî, Taharet, 109 (I, 93-95 Sýndî Haþiyeli); Tercümesi c:1 shf, 116-117. Müt.A.Muhtar
Büyükçýnar, Ahmet Tekin, Ö.Faruk Hasan Yaþar Erol, Ýst.1981 Kalem Yayýnlarý. 

c) Muvatta, Taharet, 28 M. Fuat Abdulbâkî, daru ihyâ-it Türâsi'l-Asabi Yayýnlarý Beyrut-tarihsiz.

78 Aclûnî Keþfu'l-Hafa c-1 shf: 282 Hadis No: 887. Daru Ýhya il Türâsîl Arabi Beyrut-1351. H
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Birinci devrin birinci garipleri, hangi vasýflar ile muttasýf
vasýflanmýþ ise, hangi ameller ile âmil ise, ikinci garipler de ayný
þartla fýþkýrýp, ayný vasýflarla muttasýf ayný ameller ile âmil ola-
caklardýr. 

Sahabe vasýflarýyla muttasýf bir nesildir.

D. Kutsîler Denen Nesil

Âsým’ýn Nesli, Hz. Ýsa’nýn dilinde “Kudsîler” ifadesiyle mu-
kaddesleþen bir nesildir.79

E. Âsým B. Sabit Ruhlu Nesil

Âsým’ýn nesli derken, Âsým bir âlemdir. Âsým, Nebî’nin nü-
büvvet ve ismet ruhunu temsil ediyor.

Âsým; Âsým b. Sabit’i hatýrlatýyor. Âsým nesli, Âsým b. Sabit
ruhlu bir nesildir. 

Âsým B. Sâbit'in Hayatý

Âsým b. Sâbit’in hayat serencâmesi iyi bilinirse, Âsým b.
Sâbit’in, örnek hayata sahip olduðu geleceðe nasýl ýþýk tuttuðu
anlaþýlýr Âsým Köksal’ýn, Ýslâm Tarihi’nden takip edelim:

Lihyanoðullarýnýn Hilesi

Abdullah b. Üneys, Halid b. Süfyan’ý öldürdüðü zaman, Lih-
yanoðullarý, Adal ve Kare kabilelerine giderek zekâtlarýný takdim
ve Ýslâmiyet’e davet etmek üzere, ashabýndan bazýlarýný gönder-
mesi için Peygamberimizle konuþmasýný istediler ve “gelecek
olanlardan bazýlarýný adamamýza karþýlýk, öldürüp öcümüzü alý-
rýz ötekilerini de Mekke’ye, Kureyþ’e götürür, satarýz. Kureyþ’in
Bedir’de öldürülen adamlarýna karþý, Muhammed’in ashâbýn-
dan kendilerine getirilecekleri iþkence ile öldürmeleri kadar
hoþlarýna giden bir þey yoktur!” dediler. 

79 Nebhânî, Yusuf b. Ýsmâil; Hüccetüllahi ale'l âlemin fi mücezât-ý seyyidil mürselin shf: 113
Dârul fikr, Beyrut-tarihsiz. 
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Adal ve Kare Davetçileri Medine’de

Hun b. Huzeyme b. Müdrike soyundan Adal ve Kare kabile-
sinden olup Müslüman olduklarýný söyleyen altý (Vâkidî’ye göre
yedi) kiþilik bir davet heyeti, Medine’ye gelerek, “Ya Rasûlallah!
Ýslâmiyet, kabilemiz içinde yayýlmaya baþladý. Ashabýndan bazý-
larýný bizimle birlikte gönder de onlar, bize, dini iyice anlatsýn-
lar, Kur’ân okutsunlar ve Ýslâm þeriatýný öðretsinler!” diye dilek-
te bulundular.

Ýslâm Fedai Birliðinin Yola Çýkarýlmasý

Peygamberimiz, Kureyþ müþriklerinin Medine Ýslâm Devleti-
ne karþý askerî bir hazýrlýkta bulunup bulunmadýklarýndan ha-
berdar olmak ve ona göre tedbir almak üzere ashabýndan bazýla-
rýný tecessüs ve istihbaratla vazifelendirip Mekke’ye gönderme-
ye hazýrlamýþ bulunuyorlardý. 

Bunun için, Adal ve Kare davetçilerinin isteði müsait görüldü.

Vazifelendirilenler, hicretin dördüncü yýlý Safer ayýnda Adal
ve Kare davetçileriyle birlikte yola çýktýlar.

Ýslâm Fedai Birliðinin Sayýsý ve Birlikte Bulunanlarýn Ýsimleri

Fedaî birliði altý kiþi (Vâkidîye göre yedi kiþi) olup içlerinden
Mersed b. Mersed kumandan tayin edilmiþti.

Baþka kaynaklara göre ise birlik on kiþiden oluþuyordu ve iç-
lerinden Âsým b. Sâbit kumandan seçilmiþti. Vakidî on kiþi
rivayetini de kaydeder. 

Kaynaklarda yalnýz, yedisinin ismi açýklanmýþtýr:

1- Mersed b. Ebî Mersed.

2- Halid b. Ebî Bukeyr. 

3- Âsým b. Sabit b. Ebî Aklab. 

4- Hubeyb b. Adiyy.

5- Zeyd b. Desinne. 
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6- Abdullah b. Tarýk. 

7- Muattýp b. Ubeyd.

Fedai Birliðinin Reci Suyu Baþýnda Kuþatýlmasý

Ýslâm fedai birliði, Hicaz nahiyesinde Huzeylîler’e ait su baþý
olan Reci’ye geldiklerinde, kendilerini götürenlerin ihanetine
uðradýlar. 

Rivayete göre Ýslâm fedaileri Reci suyu baþýna, geceleri yürü-
mek, gündüzleri gizlenmek suretiyle bir seher vakti gelip inmiþ-
ler, orada Acve (iyi cins Medine hurmasý) yiyerek çekirdeklerini
yere atmýþlardý. 

Oradan ayrýldýklarý zaman, Huzeyl kabilesinden davar güden
bir kadýn oraya uðramýþ, yerdeki çekirdeklere bakýp, onlarýn kü-
çük olduklarýný görünce, “Medine hurmasý bu!” diyerek kabilesi-
ne seslenmiþti.

O sýrada fedailer, daða sýðýnmýþ ve orada gizlenmiþ bulunu-
yorlardý. Adal ve Kare kabilesi davetçilerinden birisi bir bahane
ile ayrýlýp Müslümanlarýn geldiðini Lihyanoðullarýna haber ver-
miþti. 

Lihyanoðullarýndan yüze yakýn okçu, Ýslâm fedai birliðini
araþtýrmaya baþladýlar. 

Onlarýn konakladýklarý ve Medine’den azýk olarak yanlarýna
almýþ olduklarý hurmalarý yedikleri yeri buldular. 

“Ýþte Yesrib hurmasý çekirdekleri!” diye baðrýþtýlar ve hemen
izlerini sürmeye baþladýlar. 

En sonunda, Âsým b. Sabit’e ve arkadaþlarýna daðýn tepesin-
de yetiþtiler, çevrelerini sardýlar. 

Müþriklerin Vaatleri

Böyle elleri kýlýçlý adamlar tarafýndan sarýldýklarýný görünce,
Ýslâm fedaileri de onlarla çarpýþmak için kýlýçlarýný sýyýrdýlar.
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Lihyanoðullarý, “Eðer, yanýmýza inerseniz, hiçbirinizi öldür-
meyeceðimize kesin söz veriyoruz!”

Vallahi, biz sizi öldürmek istemiyoruz. Fakat size karþýlýk ola-
rak, Mekkeliler’den bir þeyler koparmak ve onlardan faydalan-
mak istiyoruz!” dediler. 

Ölen Fakat Müþriklere Boyun Eðmeyen Kahramanlar

Mersed b. Ebî Mersed, Hâlýk b. Ebî Bükeyr ve Âsým b. Sâbit,
“Vallahi biz hiçbir zaman, müþriklerin ne sözlerini, ne de akidle-
rini kabul ederiz!” diyerek müþriklerin tekliflerini reddettiler.

Âsým b. Sabit, “Ben müþriklerin himayesini hiçbir zaman ka-
bul etmemeye yeminliyimdir.”

“Vallahi ben kâfirlerin himâyelerine ve sözlerine kanarak in-
mem ve kâfirlere asla teslim olmam!”

“Allahým! Peygamberin’i durumumuzdan haberdar et!” diye-
rek müþriklere ok atmaya baþladý. 

Ok atarken de:

“Ben ne diye çarpýþmayayým ki, gücüm, kuvvetim yerinde,
oklarým yanýmda, yayýmýn kiriþi kalýn, enli temrünler yüzünden
kayýp gitmektedir. 

“Ölüm, hak; hayat, boþ ve geçicidir. 

Mukaderatýn hepsi baþa gelicidir, 

Ýnsanlar, er geç Allah’a rücu edicidir. 

Eðer ben, sizinle çarpýþmazsam, anam beni yitirsin!”

diyerek recez söylüyordu. 

Âsým b. Sabit’in ok çantasýnda yedi ok vardý. Attýðý her okla,
müþriklerden birini öldürdü. 

Oku tükenince, müþrikleri, mýzraðýyla delik deþik etti. 

Mýzraðý kalmayýnca da kýlýcý sýyýrdý. Kýlýcýnýn kýnýný kýrýp attý.

B e k l e n e n  N e s i l50



“Allahým! Ben, günün baþýnda, Senin dinini korudum. Sen de
günün sonunda benim cesedimi koru! Cesedime müþrikleri do-
kundurma!” diyerek dua etti. 

En sonunda iki ayaðýndan yaralanýp yere düþtü. 

Lihyanoðullarý, aralarýnda Âsým b. Sabit olmak üzere, yedi
kahramaný okla vurup þehid ettiler. 

Hubeyb ile Ýki Arkadaþýnýn Esir Olmasý

Hubeyb b. Adiyy, Zeyd b. Desinne ve Abdullah b. Tarýk, öldürül-
meyeceklerine dair kesin söz alýnca, daðdan inip Lihyanoðullarýna
teslim oldular. Onlar da üçünü, yaylarýn kiriþleriyle baðladýlar.

Abdullah b. Tarýk: “Ýþte, ahde vefasýzlýðýn, verilen sözü tut-
mamanýn bir baþlangýcý bu!” dedi ve gitmemek için direndi. 

Sülâfe’nin, Âsým b. Sâbit Hakkýndaki Andý

Âsým b. Sâbit, Uhud Savaþý’nda azýlý müþrik kadýnlarýndan
Sülâfe’nin iki oðlunu öldürmüþtü, Bunun üzerine Sülâfe, Âsým b.
Sâbit’in baþýný ele geçirecek olursa, kafatasýyla þarap içmeyi ada-
mýþtý. 

Sülâfe, Âsým b. Sâbit’in baþýný getirecek olana yüz deve bah-
þiþ vereceðini va’d ve îlân etmiþti. 

Bunu, bütün Araplar ve bu meyanda Lihyanoðullarý da bili-
yorlardý. 

Âsým b. Sâbit’in Cesedini Arý Sürüsünün Korumasý

Lihyanoðullarý, Sülâfe bint-i Sâd’e satmak için Âsým b.
Sâbit’in baþýný kesip götürmek istedilerse de, üzerlerine üþüþen
arý sürüsünden, cesedin yanýna yanaþamadýlar. 

“Býrakýnýz. Akþam olunca, arýlar onun üzerinden daðýlýr,
gider. Biz de baþýný keser, alýrýz!” dediler. 

Yüce Allah’ýn gönderdiði arýlar bulut karaltýsýný andýrmakta, ce-
sede yaklaþanlarýn yüzlerine yapýþýp onlarý tedirgin etmekteydiler. 
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Akþam olunca, yüce Allah, hiç emaresi yok iken bir yaðmur
yaðdýrdý, sel gönderdi; Âsým’ýn cesedini alýp götürdü. Cesedin
nerede olduðu bilinemedi ve ceset bulunamadý. Bunun için,
müþrikler, Âsým b. Sâbit’in hiçbir yerini kesmeye kâdir ve mu-
vaffak olamadýlar. 

Âsým b. Sâbit Hakkýndaki Bilgiler

Âsým b. Sâbit’in künyesi Ebû Süleyman’dýr. Peygamberimiz,
onu, Abdullah b. Cahþ ile kardeþ yapmýþtý. Âsým b. Sabit, Bedir
ve Uhud Savaþlarý’nda bulunmuþtu. 

Peygamberimiz, onun Bedir’de düþmanla çarpýþmasýnýn gö-
rünüþü hakkýnda, “Harbin icabý budur. Ben, bu tarzda çarpýþýl-
masýný gerekli gördüm. Çarpýþacak olanlar, Âsým’ýn çarpýþmasý
gibi çarpýþsýnlar!” diyerek takdir ve tasvip etmiþti. 

Âsým b. Sabit, Uhud’da Müslümanlar bozulup daðýldýklarý za-
man, Peygamberimiz’in yanýndan hiç ayrýlmayan, ölmek, fakat
ayrýlmamak üzere bey’at eden kahraman ve onun fedakar
ashabýndandý. 

Peygamberimiz’in okçularýndandý. Arýlarýn yetiþip Âsým’ýn ce-
sedini koruduklarý hadisesi anýldýkça, Hz. Ömer, “Allah, elbette
mü’min kulunu korur. Âsým, müþriðe temas etmemeye ahd et-
miþti. Saðlýðýnda hiçbir zaman müþriðe temas etmedi. Kendisi,
saðlýðýnda müþriklerden nasýl korundu ise Allah da ölümünden
sonra onun cesedini koruyup müþriklere dokundurmadý” derdi.

Bunun için Âsým b. Sâbit’in adý anýlýrken “Arýlarýn koruduðu”
diye anýlýrdý.80

Þimdi anlatmaya çalýþacaðým “Âsým’ýn Nesli”nin vasýflarý
Âsým b. Sabit’in hayatýnda kristalleþtiði için biraz uzunca da ol-
sa yukarýda kaydetmiþ oldum. 

80 M. Âsým Köksal Ýslâm Tarihi c: 4 shf: 14-19, Ýrfan Yayýnevi Ýstanbul, 1972.
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5. BÖLÜM

Âsým'ýn Neslinin Vasýflarý

Ýnsanlarý kýymetli yapan vasýflarýdýr. Altýný altýn yapan kim-
yevî terkibleri olduðu gibi, kömürü de kömür yapan kendi kim-
yevî terkibidir. Zerrâtýnýn vasfý kömür olduðu hâlde, aslý ve ismi
altýn olan bir cevher olamaz. 

Ýnsanlarý âli, deðerli yapan da üstünde taþýdýðý hak vasýflar ve
hak amellerdir. 

Kâinatýn Ýftihar Tablosu bu hakikati þu hadisleri ile ifade
buyurmuþlardýr:

“Allah sizin sûretlerinize ve mallarýnýza bakmaz. Allah sizin
kalplerinize ve amellerinize bakar.”81

Kalpde taþýdýðý hak vasýflara ve kalpde bulunan vasýflarýn dý-
þa taþmasýnýn ifadesi olan hak amellere bakýlýr. 

Ýnsanýn Allah indinde ve insanlarýn nazarýndaki kýymeti, üs-
tünde taþýdýðý sýfat, vasýf ve amellere göredir. 

Bir insan bâtýl vasýflar ile muttasýf, batýl ameller ile âmil ise,
onun hiç bir kadr-ü kýymeti yok demektir. 

Âsým’ýn nesli; hak vasýflarla muttasýf, hak ameller ile âmil
olan nesildir. Derecesi bu nisbetlere göre deðiþir. 

81 a) Sünen-i Ýbn-i Mace Zühd, 9 No: 4143 Tahle: Þeyh Halil Me'mün Þiha D. el-Marife, (Es-
Sindi þerhi ile El Cüsiri haþiyesi ile beraber 1. baský Beyrut 1996-1416.

b) Rüyazü's-Salihîn tercümesi musannif: Muhyiddini Nevevî, Tercüme: Kavamüddin
Burslan, Hasan Hüsnü Erdem. 2. baský c:1 shf: 8 Türk Tarih Kurumu basýmevi Ankara,
1964.



A. Âsým’ýn Nesli, Sa’y Ederken Allah’a Dayanýr

Âsým’ýn nesli, Allah’a sýðýnan, Allah’a dayanan nesildir. Al-
lah’a dayandýðý için mânen çok güçlüdür. Her hamlesinde “BÝS-
MÝLLAH” der. O’na dayanýr. O’nun adýna baþlar, O’nun adýna iþ-
ler. Ýþlerini daima Allah’a tefvîz eder. 

Birinci Söz’de ifade buyrulduðu gibi;

“Evet, nasýl ki, görsen; bir tek adam geldi. Bütün þehir ahali-
sini cebren bir yere sevketti ve cebren iþlerde çalýþtýrdý. Yakînen
bilirsin; o adam kendi namýyle, kendi kuvvetiyle hareket etmi-
yor. Belki, o bir askerdir. Devlet namýna hareket eder. Bir pâdi-
þah kuvvetine istinad eder. Öyle de; herþey, Cenâb-ý Hakk’ýn
namýna hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler;
baþlarýnda koca aðaçlarý taþýyor; dað gibi yükleri kaldýrýyorlar.
Demek her bir aðaç, “Bismillah” der; hazîne-i rahmet meyvele-
rinden ellerini dolduruyor bizlere tablacýlýk ediyor. Her bir bos-
tan “Bismillah” der; matbaha-i kudretten bir kazan olur ki; çeþit
çeþit pekçok muhtelif leziz taamlar, içinde beraber piþiriliyor.
Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübârek hayvanlar “Bismil-
lah” der; rahmet feyzinden bir süt çeþmesi olur. Bizlere, Rezzâk
namýna en lâtif , en nazif, âb-ý hayat gibi bir gýdâyý takdim edi-
yorlar. Her bir nebat ve aðaç ve otlarýn ipek gibi yumuþak kök ve
damarlarý, “Bismillah” der, sert olan taþ ve topraðý deler geçer.
Allah namýna, Rahman namýna der, herþey ona musahhar olur.
Evet, havada dallarýn intiþarý ve meyve vermesi gibi; o sert taþ ve
topraktaki köklerin kemâl-i sühûletle intiþar etmesi ve yer altýn-
da yemiþ vermesi, hem þiddet-i harârate karþý aylarca nâzik, ye-
þil yapraklarýn yaþ kalmasý; tabiiyyunun aðzýna þiddetle tokat
vuruyor; kör olasý gözüne parmaðýný sokuyor ve diyor ki: En gü-
vendiðin salâbet ve harâret dahi, emir tahtýnda hareket ediyor-
lar ki; o ipek gibi yumuþak damarlar, birer Âsa-yý Musa (a.s.) gi-
bi 82 “Âsam taþa var” emrine imtisalle taþlarý þak eder. Ve o siga-
ra kaðýdý gibi ince nazenin yapraklar, birer aza-yý Ýbrahim (a.s.)

82 Kur'ân-ý Kerim Bakara Suresi, Ayet, 60
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gibi ateþ saçan harârete karþý “Ey ateþ! Serin ve selametli ol.” 83

ayetini okuyorlar.”84

Dayanma ve Medet Ýsteme Noktasý Allah’týr

Âsým’ýn neslinin nokta-i istinadý ve nokta-i istimdâdý Allah-
týr. Melcei mencasý Allahtýr. Bundan dolayý güçlüdür ve Allah’ýn
teminatý altýndadýr. 

Allah’ýn teminâtý altýnda olan kimse ise ayaðý kaymadan, küf-
re girmeden, yanlýþ iþ yapmadan ma’sun ve ma’sumdur. 

Ýmanda ve sýrât-ý müstakîmde sabit kademdir. Bütün bu mâ-
nalarý þu ayet içermektedir: “...Her kim Allah’a sýðýnýr, ve O’nun
dinine yapýþýrsa, iste o küfre düþmekten korunup, doðru yola
ulaþtýrýlmýþtýr.”85

Âsým’ýn nesli, Allah’a dayanarak sa’y eder. 

Bu hakikati Âkif þöyle ifade etmiþtir.

Allah’a dayan, sa’ye sarýl, hikmete râm ol... 

Yol varsa budur, bilmiyorum baþka çýkar yol. 86

Zayýflar Güçlüye Dayanýrlarsa Güçlü Olurlar

Zâtýnda zayýf olanlar güçlüye dayanarak hareket ederlerse,
mânen güçlü olur, kendisinden kat-kat güçlü olanlara galebe ça-
labilirler. 

Sinek, Allah’ýn emriyle hareket ettiði için, koskoca Nemrut’u
ve ordusunu yerle bir etmiþtir.87

Debûr–lodos rüzgarý, Allah’a dayandýðý için o muhteþem
Ýrem baðlarýný periþan etmiþ ve tarihe havale etmiþtir.88

83 Kur'ân-ý Kerim Enbiya Suresi, Ayet, 69

84 Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, shf: 5 Sözler Yayýnevi 1989, Ýst.

85 Kur'ân-ý Kerim, Al-i Ýmran Suresi, Ayet, 101

86 M. Akif Ersoy Safahat, c:2 shf: 920 Feza Gazetecilik, Ýst.Tarihsiz.

87 Ýslâm Ansiklopedisi C:4 shf: 193 Milli Eðitim Basýmevi, Ýstanbul 1964 çevirenler: A. Adývar,
A. Arat, Ý.Kafesoðlu, T.Yazýcý.

88 Doç.Dr.Ahmet Lütfi Kazancý Peygamberler Tarihi c:1, shf: 141-145. Nil Yayýnlarý Ýstanbul,
1997.
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Âcizin, Güçlüye Ýstinâdý Ve Bediüzzaman

Allah’a dayanarak sa’y eden Bediüzzaman’ýn þu sözleri bu
mevzuda müthiþ ifadelerdir:

“...iþittim ki, diyorlar: “Said elli bin nefer kuvvetindedir, onun
için serbest býrakmýyoruz.” 

Ben de derim ki: Ey bedbaht ehl-i dünya! Bütün kuvvetinizle
dünyaya çalýþtýðýnýz hâlde, neden dünyanýn iþini dahi bilmiyorsu-
nuz? Divane gibi hükmediyorsunuz? Eðer korkunuz þahsýmdan
ise, elli bin nefer deðil, belki bir nefer elli defa benden ziyade iþ-
ler görebilir. Yani, odamýn kapýsýnda durup bana çýkmayacaksýn
diyebilir. 

Eðer korkunuz mesleðimden ve Kur’ân’a ait dellallýðýmdan ve
kuvve-i mâneviye-i îmâniyeden ise, elli bin nefer deðil, yanlýþsý-
nýz! Meslek îtibâriyle elli milyon kuvvetindeyim; haberiniz ol-
sun! Çünkü, Kur’ân-ý Hakîm’in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz da-
hil olduðu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün
neþrettiðim envâr-ý îmâniye ile, onlarýn fünûn-u müsbete ve ta-
biat dedikleri muhkem kal’alarýný zir-ü zeber etmiþim. Onlarýn
en büyük dinsiz feylesoflarýný, hayvandan aþaðý düþürmüþüm.
Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Al-
lah’ýn tevfîkiyle beni, o mesleðimin bir meselesinden geri çevire-
mezler; inþaallah maðlub edemezler”89

Sen Allah’a Dayanýrsan, Allah Seni Korur

Âsým’ýn nesli, Allah’a dayandýðý için Allah’ýn kitab ve dinini
korumak yolunda sa’y ettiðinden, Allah’ýn da kendisini korudu-
ðu nesildir.

Sahip çýktýðý için sahip çýkýlýyor. Koruduðu için korunuyor.
Âsým’ýn nesli, Allah’ýn koruduðu nesildir. Kur’ân’da buna iþaret-
le: “Allah seni insanlardan koruyacaktýr.”90 buyrulmuþtur.

89 Bediüzzaman Said Nursî, Mektûbat shf:67 Sözler Yayýnevi, Ýst.1989.

90 Kur'ân-ý Kerim Maide Suresi, Ayet: 67
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Hz. Ömer; Âsým b. Sâbit’in durumu anýldýkça: “Allah kendi
dâvasýný koruyan kulunu korur” derdi.91

Âsým b. Sâbit: “Allah’ým bu gün, günün baþýnda ben senin dinini
korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi koru.”92 demiþti.

B. Âsým’ýn Nesli Masumiyetiyle Yaþar, Ýsmetine, Irzýna,
Namusuna Düþkündür

Âsým ma’sumdur. Ma’sum, peygamber vasfýdýr. Âsým’ýn nes-
li Hz. Muhammed’e (s.a.s.) ismet yönüyle de tam bir ümmettir. 

Ýsmetine, ýrzýna düþkün ve hayasýzlýðýn karþýsýndadýr. 

Âkif:

Âsým’ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek:

Ýþte çiðnetmedi nâmusunu, çiðnetmiyecek.93

Hz. Ömer (r.a.), Ýran’a gönderdiði ordunun baþýndaki büyük
kumandan Sa’d b. Ebî Vakkas’a yazdýðý mektubta; “Orduna ve
sana selam ederim. Düþmandan deðil, haramý iþlemekten kor-
kun.” diyor.94

Âsým’ýn Nesli, Düþmandan Deðil, Günah Ýþlemekten Korkar

Âsým’ýn nesli, düþmandan deðil, günah iþlemekten korkan bir
nesildir. 

“Irzýmýzdýr çiðnenen, evlâdýmýzdýr doðranan

Hey sýkýlmaz aðlamazsan bâri gülmekten utan!”95

“Hayâ sýyrýlmýþ, inmiþ: Öyle yüzsüzlük ki her yerde...

Ne çirkin yüzler örtermiþ meðer bir incecik perde!

Vefâ yok, ahde hürmet hiç, emânet lâfz-ý bî-medlûl;

91 M.Âsým Haksa 1- Ýslam Tarihi c:4 shf: 18 Ýrfan Yayýnevi Ýst.1972.

92 Allah dostlarý (Hilyetü'l-Evliya-Sýfatü's Safve'nin tercümesi) Çevirenler: Said Aykut, Enver
Güvenç, c:1 shf:243, Þule Yayýnlarý, Ýst.1996/Yahya Atak, Abdulhamit Barýþýk, Fuad Aydýn. 

93 M. Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 844 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul.

94 Sahabi Ansiklopedisi c:1 shf: 127 Yeni Asya Yayýnlarý Ýhsan Atasoy, Mehmet Paksu, CEmal
Uþþak, Ýst.1993.

95 Safahat, M.Akif Ersoy c:2 shf: 588 Feza Gazetecilik A.Þ.Ýstanbul
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Yalan râic, hýyânet mültezem her yerde hak meçhûl.

Yürekler merhametsiz, duygular süflî, emeller hâr;

Nazarlardan taþan ma’nâ ibâdullâhý istihkâr.

Beyinler ürperir, yâ Râb, ne korkunç inkýlâb olmuþ:

Ne din kalmýþ, ne îman, din harâb, iman tûrâb olmuþ!”96

Ýþte! þimdiki hal-i periþaniyetimiz böyledir.

Akif’in Dilindeki Namus Hassasiyetimiz

Þanlý mazimizdeki iffet ve namusumuza hassasiyetimiz, me-
lekler gibiydi. Devlet-i Âliye’nin son devrine kadar bu böyle de-
vam etti. 

Âkif’in þu müthiþ ifadesine bakýn: 

“Hani Nâ-mahreme ben söyliyemem kýzlarýmýn

Karýmýn ismini... Hem öldürürüm sorma sakýn!”

Diye tahrir-i nüfûs istemeyen er kiþiler!

Hani, göstermediler eski celâdetten eser;

Fuhþu i’lâya koþan bir sürü nâ-merd öteden, 

Ne selâmlýk, ne harem dinlemeyip çiðnerken!”97

Hz. Yusuf’un Ýsmeti, Ýffeti

Âsým’ýn nesli, ismetini koruyandýr. Hz. Yusuf (a.s.) gibi
namusuna düþkün, haram ve günaha karþý dikkatli “Bir haram
iþlemektense, ölmeyi tercih ederim” diyebilecek bir nesildir. 

Hz. Yusuf; genç, görkemli, güzel cemali ile cazib bir genç, ay-
ný zamanda bekâr bir delikanlý. Devlet baþkanýnýn hanýmý Züley-
ha, Hz. Yusuf’a göz dikiyor, musallat oluyor. 

Hz. Yusuf sarayda hizmetçi. Odayý temizlerken, Hz. Yusuf’u
kendisine davet ediyor. Hz. Yusuf,  “Ben bu iþi yapmaktan Al-
lah’a sýðýnýrým”98 diyor. 

96 Safahat, M.Akif Ersoy c:2 shf: 908 Feza Gazetecilik A.Þ.Ýstanbul

97 Safahat, M.Akif Ersoy c:1 shf: 394 Feza Gazetecilik A.Þ.Ýstanbul tarihsiz.

98 Kur'ân-ý Kerim, Yusuf Suresi, Ayet, 23
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Daha sonra mesele tebeyyün edince, Aziz’in hanýmý þöyle diyor:

“Ýþte beni kýnamanýza sebep olan kimse budur. Yemin
Ederim Ben Ondan Murdýmý Almak Ýstedim de O Ýffetini
Korudu. O’na emrettiðimi yapmazsa muhakkak zindana atýla-
cak ve muhakkak küçük düþenlerden olacaktýr.99

Âsým’ýn Nesli’nin, Sadece Kendi Namusunu Deðil, Milletinin de
Ýffetini Korumasý

Sadece kendi namusunu ve þerefini koruma deðil, milletin
þerefini, Ýslâm’ýn ve Kur’ân’ýn namusunu, Efendimiz'in (s.a.s.)
ýrz ve namusunu da koruyacak Âsým’ýn nesli. Korumada yemin-
li ve azimli olacak. 

Allah ve Rasûlü’nün Þerefini, Herþeyden Üstün Tutmasý

Kendi izzeti deðil, Hakk’ýn izzeti esas olacak. Allah’ý Resulu-
nü ve dâvâsýný; kendi malý, caný, ýrz ve nâmusundan daha üstte
tutacaðýna dâir söz verecek. Biat edecek. 

Asr-ý saadette biat eden cemaatin biat þartlarýndan birisiydi
bu.100

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) mübarek ism-i celili yere düþme-
sin diye gerektiðinde canýný feda edecek, malýný verecek. 

Mu’tede Cafer B. Ebî Talib

Mu’tede, Zeyd b. Harise, þehit düþünce, sancaðý, Hz. Cafer b.
Ebî Talib aldý. 

Yine, Peygamberimiz’in (a.s.m) bildirdiðine göre þeytan, he-
men gelip ona da hayatý ve dünyayý sevdirmek, ölümü, çirkin ve
sevimsiz göstermek istedi. 

Hz. Cafer ise, “Bu an, müminlerin kalplerinde imaný pekiþtir-
mek zamanýdýr. Hâlbuki, sen, bana dünyayý sevdirmek istiyor-
sun? dedi. 

99 Kur'ân-ý Kerim, Yusuf Suresi, Ayet, 32

100 M. Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlýk c:1 shfW:246 Yelken Matbaasý Ýst.1973.
Mütercimler: Ahmed M. Büyükçýnar, A.Ömer Tekin, Ö. Faruk harman. 
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Hemen zýrh gömleðini giydi. Atýna bindi. Sancaðý elinde ol-
duðu hâlde, ilerledi. Düþmanlar “Bunu arkadaþýnýn yanýna ulaþ-
týracak kim var?” diye birbirlerine seslendiler. 

Ýçlerinden biri, “Ben ulaþtýrýrým.” dedi. 

Hz. Cafer, düþmanlarýn ortalarýna kadar dalmýþ bulunuyordu.
Kurtuluþ yolu kalmadýðýný görünce, Þukra’ diye anýlan atýndan ye-
re atladý ve onu sinirlendikten sonra son nefesine kadar çarpýþtý. 

Hz. Cafer, Ýslâm’da, atýný sinirleyen müslümanlarýn ilki idi.

Hz. Cafer bunu, düþman eline düþer de, onun üzerinden
Müslümanlarla çarpýþýrlar korkusuyla yapmýþtý. 

Hz. Cafer, çarpýþýrken þöyle diyordu:

“Cennette, ona yaklaþmak da, ne güzeldir! Onun þerbetleri
tatlý ve soðuktur. 

Rumlar’a gelince, Rumlar’ýn âkýbetleri yakýndýr. Onlar, kâfir
ve uzak soydandýrlar”.

Hz. Cafer, çarpýþýrken, düþmanlar tarafýndan vurulup bir eli
kesildi. Sancaðý, öbür eline aldý. O da, vurulup kesilince, sanca-
ðý, koltuðunun altýna kýstýrdý. 

O sýrada bir adam varýp o’na mýzraðýný sapladý. 

Sonra bu Rum, Hz. Cafer’in bedenini kýlýçla vurup ikiye ayýrdý. 

Hz. Cafer, yere düþtü. 

Abdullah b. Ömer der ki; “Cafer b. Ebû Talib’i, ölüler arasýn-
da aradýk. Kendisinin vücudunda doksandan fazla mýzrak, ok ve
kýlýç yarasý bulduk.”101

Hz. Hâlid’in, Yermük’te Rasul’ün (s.a.s.) Mübarek Kýlý için Ölümü

Göze Almasý

Yermükte Hz. Hâlid, müthiþ sevk-ül ceyþ kabiliyetiyle zuhur et-
miþtir. Yermük, kýrk binin ikiyüzkýrk bine karþý verdiði bir
mücahededir. 

101 M. Âsým Köksal, Ýslâm Tarihi c:8 shf: 61-62 Ýrfan Yayýnevi, Ýstanbul-1978.
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Büyük kumandanýn, bir ara, küffar tarafýndan gelen kýlýç dar-
besiyle baþýndaki sarýðý düþer ve atýnýn ayaklarýna doðru yerde
yuvarlanýr. 

Koca Hâlid beyninden vurulmuþa döner. Atýndan iner yerde
külâhýnýn arkasýna takýlýr ve onu almak ister. 

Derler ki, “Hâlid ne yapýyorsun? Kendini tehlikeye atýyorsun.”

Hz. Halid der ki; “Ben kendimi tehlikeye atmýþým, ölmüþüm,
ne ehemmiyeti var. Ben o külâhýmý kurtarmalýyým. Zira; ben o
külâhýmýn içinde Efendimiz’e (s.a.s.) ait iki tane mübarek kýlý ta-
þýyorum. Emanet olan o mübarek kýllar, düþmanýn ayaðý altýnda
kalmaktansa, benim gibi binlerce Hâlid feda olsun!”102 der.

Âsým’ýn neslinin ruhu budur. 

Yâ þimdiki hâl-i periþaniyetimize bakýn. 

Mukaddes Kur’ân nerede?

Veda Haccý’nda emanet edilen Kitap ve sünnet nerede?

On dört asýrdan beri uðrunda milyonlarca þehit verilen mu-
kaddes emanetler nerede? 

Beklediðimiz Neslin Ruhu

Ýþte Âsým’ýn nesli, bu ruh gerilimiyle dolup boþalacak. Bunlarý
gerçekleþtirecek. Allah’ýn namusu olan Kur’ân ayaklar altýnda, bü-
yük ve mukaddes emanetler de yerde iken, yaþamak bana haram
olsun diyecek ve meþru zevkleri bile kendisine haram edecektir. 

Büyük Üstad’ýn ifadesiyle: “Kur’ân’ýmýz yeryüzünde cemaatsiz
kalýrsa, cenneti de istemem; orasý da bana zindan olur.”103 diyecek. 

Arkadaþ! yurdumu alçaklara uðratma sakýn;

Siper et gövdeni, dursun bu hâyasýzca akýn.

Doðacaktýr sana va’dettiði günler Hakk’ýn...

102 Sahabi Ansiklopedisi c:2 shf: 439 Yeni Asya Yayýnlarý Ýhsan Atasoy, Mehmet Paksu, Cemal
Uþþak, Ýstanbul, 1993.

103 Bediüzzaman Said Nursî risale-i Nur Külliyatý, c:2 shf: 2206 Nesil Yayýnlarý Ýstanbul-1996.
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Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.104

*  *  *

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciðerim, 

Onu dindirmek için kamçý yerim, çifte yerim.

Adam aldýrma da geç git, diyemem aldýrýrým. 

Çiðnerim, çiðnenirim hakký tutar kaldýrýrým.105

Ýþte bu ruhla gerilecek ve Hz. Âsým b. Sâbit gibi; “cesedime

müþriklerin kirli ellerini dokundurma”106 diyecek. 

Âkif: “Âsým’ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek:”107

ifadesi hayatýmýzýn en büyük ideali olacak. 

Ruhumun senden, Ýlâhî, þudur ancak emeli:

Deðmesin ma’bedimin göðsüne nâ-mahrem eli;

Bu ezanlar-ki þehâdetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 108

C. Âsým’ýn Nesli Dünyada Peygamber Bucaðýnda, Ölünce
Peygamber Kucaðýnda Yaþayan Nesildir

Âsým’ýn nesli, dünyada peygamber bucaðýnda yaþayan, ölün-

ce de peygamber kucaðýnda yaþayacak olan nesildir. 

Nebî (s.a.s.) tutkusu kor gibi içini yakacak. O’nun silüetini

daima hayalinde canlandýracak, O’nunla bütünleþecek ve böyle-

likle dâvâsýyla bütünleþecektir. 

Bir yönüyle, O’nun herþeyimizden haberdar olabileceðine

inanacak. 

104 M.Akif Ersoy Safahat shf: 447 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý Edebî Eserler Serisi-8
Ankara, 1990.

105 M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 782 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul.

106 M.Âsým Köksal Ýslâm Tarihi c:4 shf: 17 Ýrfan Yayýnevi Ýstanbul, 1972. 

107 M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 844 Feza Yayýncýlýk A.Þ. Ýstanbul.

108 M.Akif Ersoy Safahat shf: 448 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý Edebî Eserler Serisi: 8
Ankara, 1990.
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Âsým b. Sâbit gibi; “Allah’ým Rasûlullah’ý durumumuzdan ha-
berdar eyle”109 diyecektir. 

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) canýný can ruhunu ruh, davasýný
kendi davasý kabul edecektir. 

Hz. Muhammed (a.s.m)’in sevindiði hususlarla sevinecek,
müteellim olduðu þeylerde de elem duyacaktýr. 

O’nun, hayatýnda  gaye ve ideal edindiði meseleleri kendiside
en büyük gaye ve ideal ittihaz edecektir. 

O’nun büyük davasýnýn, en sadýk bir bendesi, kýtmiri olmayý
cana minnet bilecektir. 

O’nun yolunun topraðýnýn tozu olma aþk u þevkiyle yaþaya-
caktýr. 

Yunus gibi:

Arayý arayý bulsam izini

Ýzinin tozunu sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Yâ Muhammed caným arzular seni110 diyecektir. 

Hz. Muhammed (s.a.s.) ve dâvâsý ile öyle bütünleþecek ki,
O’nu kendi içine davet edecektir. Rüyalarýnda O’nun nur ve gül
cemâlini görecek, yakazasýnda huzurunda olacak. Böylelikle
O’nun büyük ve mukaddes ruhunu içimize davet etmiþ olacak. 

Diriliþimiz, O (s.a.s.)’nun Ýçimize Þeref-kudüm Buyurmasýyladýr

O’nun ruhu içimize þerefkudüm buyurduðu zaman dirileceði-
mize inanacaktýr. 

Diriliþimizin þartý ve teminatý da budur. 

Kat’iyyen inanýyor ve biliyoruz ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) ile
bütünleþmedikten, canýný canýmýz, ruhunu ruhumuz, dâvâsýný
dâvâmýz kabul edip, O’nu kendi içimize dâvet etmedikten ve

109 Ahmed b. Hanbel Müsnet c:2 shf: 294 Darü'l-Maarif matbaasý Mýsýr, H:13373, M: 1954.

110 Yunus Emre Hayatý ve Bütün Þiirleri shf: 287 Mustafa Necati Bursalý Erhan Yayýn-Daðýtým
Çile Yayýnlarý Ýstanbul-1980.
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O’da þeref-kudüm buyurmadýktan sonra, bizim diriliþimiz
mümkün deðildir.

O, þüphesiz Hz. Hýzýr’dan daha müthiþ bir zattýr. Geçtiði ve
temas ettiði yerler canlanýr. 

O’nun temas ettiði yer ölü ise dirilir, sönük ise yeniden can-
lanma ve þahlanma imkâný bulur. 

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Mucizâtýndan Örnekler

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.)  peygamberliðinden önce idi.
Kuru bir aðacýn altýnda oturuyordu; o yer kuruyken, birden ye-
þillendi. Aðacýn dallarý, O’nun baþý üzerine eðilip kývrýlarak göl-
ge yaptý.111

Konuþma özürlü büyükçe bir çocuk Rasûl-i Ekrem’in yanýna
gelmiþti. Çocuða ferman etti: “Ben kimim?” Hiç konuþmayan o
dilsiz çocuk, “Sen Rasulullah’sýn (s.a.s.)” deyip tekellüme baþla-
dý.112

Mihmandar-ý Nebevî, Ebû Eyyüb el-Ensarî’nin hanesine teþ-
rif-i Nebevî hengâmýnda, Ebû Eyyûb der ki; Rasûl-i Ekrem
(s.a.s.) ve Ebû Bekir-i Sýddýk’a kâfi gelecek iki kiþilik yemek yap-
tým. Ona ferman etti: “Ensar’ýn eþrafýndan otuz kiþi çaðýr.” Otuz
adam davet etti; geldiler, yediler. Sonra ferman etti: “Altmýþ ki-
þi daha davet et.” Altmýþ kiþi daha davet etti, geldiler, yediler.
Sonra ferman etti: “Doksan kiþi daha çaðýr. Doksan kiþi daha da-
vet etti; geldiler, yediler. Kaplarda daha yemek vardý. O iki kiþi-
lik yemekten, yüz seksen adam yediler.113

Hz. Cabir Ýbn-i Abdullah el- Ensarî beyan ediyor: “Biz bin beþ
yüz kiþi, Gazve-i Hudeybiye’de susadýk. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.);
kýrba denilen deriden bir kap sudan abdest aldý, sonra elini içi-

111 Kadî Ýyaz, Eþ-þifa, c:2 shf: 368 Kadý Ýyaz, Ebul-Fadl, Eþ-Þifâzi bi Ta'rifi Hukûki'l-Mustafa 1-
11, daru'l-Fiber, Beyrut-1988.

112 Ýbn-i Kesir Ebu'l-Fidâ, Ýsmail, Bidaye ve'n-nihaye c:6 shf:166-167. 1-XIV. Dâru'l-Kutubi'L-
Ýlmiyye, (Beyrut, 1988. Beyhaki, Ahmed b. Hüseyn Del^åilü'n-Nübüvve, c:6 shf: 60-61 1-
VII; Dâru'l Tütübi'l-Ýlmiye Beyrut, 1985. 

113 Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve 6/94 1-VII Dârü'l-Kutubi'l-Ýlmiyye, Beyrut-1984. 
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ne soktu. Gördüm ki, parmaklarýndan çeþme gibi su akýyor. Bin-
beþ yüz kiþi içip, kaplarýný o kýrbadan doldurdular. Salim Ýbn-i
Ebi’l-Cad, Cabir’den sormuþ: “Kaç kiþi idiniz?” Cabir demiþ ki:
“Yüz bin kiþi de olsaydý, yine kâfi gelirdi. Fakat biz bin beþyüz ki-
þi idik.114

Hazret-i Ali, Hz. Cabir ve Hazret-i Âiþe-i Sýddîka’dan nakl-i
salih ile sabittir ki; dað, taþ, Rasûl-i Ekrem’e (s.a.s.)’ “Selam sana
ey Allah’ýn Rasûl’ü!” diyorlardý. Hazret-i Ali’nin rivayetinde diyor
ki: Peygamberliðin ilk baþladýðý günlerde Mekke’nin dýþ tarafla-
rýnda, Peygamber (s.a.s.) ile gezdiðimizde, aðaç ve taþa rastgeldi-
ðimiz vakit, “selâm sana ey Allah’ýn Rasûl’ü” diyorlardý.115

Büyük bir imam olan Ýbn-i Vehb haber veriyor ki, Gazve-i
Bedr’in on dört þehidinden birisi olan Muaz bin Afrâ, Ebû Cehil
ile döðüþürken, Ebû Cehil o kahramanýn bir elini kesmiþ. O da
öteki eliyle kesik olan elini tutup Resûl-i Ekrem’ýn (a.s.) yanýna
gelmiþ. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), onun elini yerine yapýþtýrmýþ.
Tükrüðünü ona sürmüþ; birden þifa bulmuþ; yine harbe gitmiþ
ve þehid oluncaya kadar harb etmiþ.”

Aliyyübnü’l Hakem’in, Gazve-i Hendek’te, küffârýn darbesiy-
le ayaðý kýrýldý. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) meshetti, dakikasýnda öy-
le þifa buldu ki, atýndan inmedi.117

Ýbn-i Mâce haber veriyor ki, Zemzem suyundan Resul-i Ek-
rem’e (s.a.s.) bir kova su getirdiler. Bir miktar aðzýna aldý ve tek-
rar kovaya boþalttý. Kova misk gibi rayiha verdi.118

Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) süt annesi olan Halime-i Sâdiye’nin
keçilerinin meþhur kýssasý... Halime’nin kabilesinde kýtlýk vardý.
Hayvanlar zayýf ve sütsüz idiler. Tok oluncaya kadar da yemiyor-

114 Müslim Ýmare, 72-73 Ebu'l-Huseyn El-Haccac en-Neysâbürî; Sahih-i Müslim, I.V. El-
Mektebetü'l-Ýslâmî, Ýstanbul, 1955-fen ofset. 

115 Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve, c:2 shf: 153-154. 1-VII, Dârü'l-Kütübi'l Ýlmiyye, Beyrut, 1985. 

117 Ýbn-i Hacer El-Ýsâbe fî Temyizi-s-Sahabe c:2, shf: 507, El-Askülânî, Ahmed b. Ali b.Hacer.
I-IV Dâru Sâdir Beyrut-h:1328.

118 Ýbn-i Mace Tahâre, 136. Ýbn-i Mace; Es-sünen I-II; Dâru'l-ihyâi'l-Kutubi'l-Arabiyye, Mýsýr-
1952.
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lardý. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) oraya, süt annesinin yanýna gönde-
rildiði zaman, onun bereketiyle, Halime-i Sâdiye’nin keçileri,
akþam vakti baþkalarýnýn hilâfýna olarak, tok ve memeleri dolu
olarak geliyorlardý.119

Umeyr Ýbn-i Sâ’d’ýn baþýna elini sürmüþ ve dua etmiþti. Bu
duanýn bereketiyle, o zat vefat ederken yaþý seksen olmasýna rað-
men baþýnda beyaz yoktu.120

Bir defasýnda geceleyin, Medine-i Münevvere’nin haricinde,
düþman hücum ediyor gibi mühim bir hadise iþaa edildi. Sonra
cesur atlýlar çýkýp gittiler. Yolda (gördüler ki, olay yerinden ken-
dilerine doðru) bir zat geliyor. Baktýlar ki, gelen Resûl-i Ekrem
(s.a.s.)’dir. Onlara ferman etmiþ: “Bir þey yoktur.” Ebû Talhâ’nýn
atýna binip, þecaat-ý kudsiyesi muktezâsýnca herkesten evvel git-
miþ, tahkik etmiþ ve dönmüþtü. Ebû Talhâ’ya ferman etmiþ: “Se-
nin atýn sarsmadan, gayet çabuktur.” Halbûki Ebû Talhâ’nýn atý,
“katuf” diye tabir edilen, yürüyüþsüz kýsýmdan idi. O geceden
sonra, hiçbir at, ona karþý yürüyüþte mukâbele edemiyordu.121

Hasan el-Basrî haber veriyor: “Bir adam Rasûl-i Ekrem’in
(s.a.s.) yanýna gelerek, aðlayýp sýzladý ve dedi ki: “Benim küçük
bir kýzým vardý, þu yakýn derede öldü, bende onu oraya attým.
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) ona acýdý ve beraberce o derenin baþýna
gittiler. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) o ölmüþ kýzý çaðýrdý, “Yâ Fülâne!”
dedi. Birden o ölmüþ kýz: “Buyur emret; emrin baþým üstüne.”
diyerek karþýlýk verdi. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) feman etti: “Tekrar
validenin yanýna gelmeyi arzu eder misin?” Bu sefer o dedi ki:
“Yok, ben onlardan daha hayýrlýsýný buldum.”122

Velâdet-i Nebevî gecesinde, hem annesi, hem annesinin ya-
nýnda bulunan Osman Ýbn-i As’ýn annesi ve hem de Abdurrah-
man Ýbn-i Avf’ýn annesi büyük bir nur görmüþler ve demiþler ki:

119 Ýbn-i Hiþam, Es-Siretü'n-Nebevî, c:1 shf:171 I-IV Dâru'l-Kalem Beyrut-Tarihsiz.

120 Kadý Ýyâz, Eþ-Þifa c:1 shf:334 Kadi Ýyaz Ebu'l Fadl; EþÞÞifazü bi tarifi Hukuki'l Mustafa I-II.

121 Kadý Ýyâz, Eþ-Þifa c:1 shf:330 Kadi Ýyaz Ebu'l Fadl; EþÞÞifazü bi tarifi Daru'l Fikr Beyrut-
1988. 

122 Kadi Ýyaz, Eþ-Þifâ, c:1 shf:320 Kadî Ýyaz, Ebu'l-Fadl; Eþ-Þifa'u bi Ta'rifi Hukûki'l-Mustafa I-II.
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“Velâdeti anýnda biz öyle bir nur gördük ki; o nur, maþrýk ve mað-
ribi bize aydýnlattý.”123

Onunla temas eden kuru yer ve aðaç yeþilleniyor, canlanýyor. 

Hiç konuþamayan bir çocuk O’na muhatab olunca dili çözü-
lüyor. 

Çok az bir yiyecek, O’nun mübarek eline temas edince, bin-
lerce insaný doyurabilecek kadar bereketleniyor. 

Az bir su, O’nun mübarek nefesi ve parmaklarýna temas edin-
ce, binlerce kiþilik orduya yetecek kadar kevserleþiyor. 

Dað-taþ, O’nun huzura çýkmak için arzulu ve O’nunla muhatab
olup da dile gelip, “selam, selam” demek için yarýþýyorlar. 

Kýrýlmýþ ve kopmuþ el, O’nun tükürüðü ile mübarek tükürük
müþerref olunca en saðlam el-kol haline geliyor. 

Bir kova suyun az bir kýsmý, O’nun mübarek aðzýna temas
edip tekrar kovaya boþaltýlýnca, misk gibi rayiha neþrediyor. 

Temas ettiði mübarek eliyle yürüyüþsüz at þahlanýyor, ilerle-
yen yaþa raðmen saçlar siyah kalýyor ve nefesine muhatab olan
ölmüþ çocuk canlanýyor. 

Ýnanýyoruz ki, bütün varlýklarýn vesile-i hilkatý olan Hz. Mu-
hammed’i (s.a.s.) içimize davet ettiðimizde, biz de canlanacak ve
dirileceðiz. 

O (s.a.s.), Zaten Ýçimizdedir

Evet, O ölmemiþtir. O, içimizdedir. “Hem bilin ki, içimizde Al-
lah’ýn elçisi vardý.”124 þeklindeki ilâhî beyanda ifade edildiði gibi
O’nun gibi içimizde olduðuna inanýyoruz. Sadece bedeniyle aramýz-
dan ayrýlmýþtýr.  Getirdiði büyük dâvâsýyla, Veda Haccý’nda tevdî bu-
yurduðu büyük emanetiyle ve mukaddes ruhuyla içimizdedir. 

Mühim olan, O’nu içimize davet edebilmektir. 

123 Ýbn-i Sâ'd Et-Tabakatü'l-Kübra, c:1 shf:102 I-VII, Dâru Sadir Beyrut, 1960.

124 Kur'ân-ý Kerim Hucurât Suresi Ayet, 7
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Yavuz Sultan Selim, O’nu Rüyalarýnda Görüyordu

Eðer beþinci halifeden bahsedilecek olursa Yavuz Sultan Se-
lim’i beþinci halife olarak sayarlar. Hilâfeti de Memlûklüler’den
almýþ Ýstanbul’a getirmiþtir. Kendisini “emîr” deðil, “hâdim-i ha-
remeyn” gören bir zattýr. 

Yaptýðý büyük seferlerinde hep yüzde yüz isâbet etmiþtir.
Ýslâm birliðini kurma gayretleriyle yaþayan, “Ümmetin tefrikasý,
kabrimin köþesinde bile beni bîkarar eder” diyen ve bu tasa ile
hayatýný sürdüren büyük bir halifedir. 

Sefere çýkýlacaðý zaman, seferin vaktini ve hangi yoldan, nasýl
gidileceðini kimseye söylemeyen, sýr dünyasý bir sultandýr. 

Bir gün yaveri Hasan Can, “Hünkârým, rüyamda Efendimiz’i
(s.a.s.) gördüm. Yavuz’a selam söyle, büyük seferine çýksýn bu-
yurdular” der. Bunu iþiten Yavuz, “Hasan sen bizim Efendimiz’i
rüyamýzda görmeden; yapacaklarýmýzý O’na sormadan bir iþ
yaptýðýmýzý mý sanýrsýn?” der. 

Nizamî’nin, O’nu Ýçimize Davet Etmesi

Mahzen-i Esrar’ýn sahibi, þair Nizamî; deðiþik yönleriyle
Efendimiz’i vasfedip, anlattýktan sonra sesini ve nefesini yüksel-
tip, “Yâ Rasûlallah Arap diyarýnda gezdiðin yeter, ne olur, yiðit
atýna binsen de, bir de bahtý kararmýþ Türk dünyasýna þeref-ku-
düm buyursan. Ýnanýyoruz ki, þeref-kudüm buyurursan öldü ise
dirilecek, söndü isek yeniden þahlanacak ve canlanacaðýz.” der. 

Ýþte Âsým’ýn nesli, dünyada Nebî tutkusuyla, öldüðü zaman
da, O’nun aðuþuna düþeceði düþüyle yaþayan nesildir. 

D. Âsým’ýn Nesli, Ecdadýn Yolundan Giden, Köküne Baðlý,
Selefe Saygýlý Nesildir

Âsým’ýn nesli, ecdadýn yolunu takip eden, selef-i salihîne say-
gýlý ve onlarýn arkasýndan giden nesildir. 
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Ecdadla münasebeti saðlam, kökü mazide, dal ve budaklarý
bin bir meyvesi ile gelecekte olan bereketli bir nesildir. 

“Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alný deðer, 

Ne büyüksün ki kanýn kurtarýyor Tevhîd’i...

Bedr’in arslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi.”125

Köke Baðlý Olmayan Kurur

Maziden kopmamak lâzýmdýr. Aðaç kökünden koparsa gövde-
si ve dallarý beslenemez, kurumaya ve yýkýlmaya mahkûm olur. 

Ne tuhaftýr ki, bizler, millet olarak, asrýmýzda boþlukta kaldýk.
Ayaðýmýz yerden kesildi. Saðdan yumruk yiyince sola; soldan
yumruk yiyince saða kaydýk. Þarkdan ve garbdan gelen bazen al-
çak, bazen yüksek basýnçlarýn tesiriyle renk ve yer deðiþtirip dur-
duk. Hiçbir zaman “biz” olamadýk. Kimliðimizi bulamadýk. 

Kendi yürüyüþümüzü beðenmeyip terkettik, baþkasý gibi yü-
rüyelim dedik. Baþkasý gibi de yürüyemedik. Baþkasý gibi yürü-
yemediðimiz gibi, kendi yürüyüþümüzü de unuttuk. Ne yapaca-
ðýmýzý bilememenin þaþkýnlýðýyla, ortada kaldýk. 

Beþeriyet tarihinde hiçbir millet, bizim son asýrda yaptýðýmýz
kadar, kendi ecdadýna ve mazisine düþman olmamýþtýr. Babasý-
ný inkâr etmemiþtir ve mirasyedi, yaramaz bir evlât hâline gel-
memiþtir. Bu hâl nedendir? Neden kaynaklanmýþtýr? Bunlarýn
tahlili gereklidir. Ama mevzuyu daðýtmamak için bu mevzuyu
þimdilik uyanýk vicdanlara havale ediyorum. 

Âkif’in Mýsrâlarýnda Çöküþün Sebepleri

Bu hususta Mehmet Âkif’ten bazý mýsralarýný dikkatinize su-
nacaðým:

Þu sessiz kubbenin altýnda insandan eser yokmuþ!

Diyorduk: “Bir buçuk milyar!” Meðer tek bir nefer yokmuþ!

125 Safahat M.Akif Ersoy c:2 shf: 844, Feza Gazetecilik A.Þ.Ýstanbul. 
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Bu hissiz topraðýn üstünde mazlûmîne yer yokmuþ!

Adâlet þöyle dursun, böyle bir þeyden haber yokmuþ!

Bütün boþlukmuþ insanlýk; Ne istersen, meðer yokmuþ!

Ýlâhî, altý yüz bin müslüman birden boðazlandý...

Yanan can, yýrtýlan ismet, akan seller bütün kandý!

Ne ma’sûm ihtiyarlar süngüler altýnda kývrandý!

Ne bîkes hânümanlar iþte, yangýn verdiler, yandý!

Þu küllenmiþ yýðýnlar hep birer insan, birer candý!

Sabâhü’l-hayr-ý hürriyet, Ýlâhî, leyl-gûn oldu;

Karanlýk bir hezîmet her taraftan rû-nümûn oldu!

Þehâmet gitti; gayret söndü; kudretler zebûn oldu.

O mevcâ-mevc sancaklar ne müdhiþ ser-nigûn oldu!

Sukûtun dehþetinden kalb-i rahmet, belki, hûn oldu:

Ezanlar sustu... Çanlar inletip durmakta afaký.

Yazýk: Þark’ýn semâsýndan Hilâl’in geçti iþrâký!

Zaman artýk Salîb’in devr-i istîlâsý, ilhâký. 

Fakat, yerlerde kalmýþ haklarýn ferdâ- yý ihkâký,

Ne doðmaz günmüþ ey âcizlerin kudretli Hallâk’ý!126

Bakýn ne hâle getirmiþ ki cehlimiz dîni:

Hurâfeler bürümüþ en temiz menâbi’ini.

Deðil hakaiký þer’in, bugün, bedîhiyyât

Bilâ-münâkaþa, ikrâr olunmuyor... Heyhât!

Kitâbý, Sünnet’i, Ýcmâ’ý kaldýrýp artýk;

Havâssý maskara yaptýk, avâmý aldattýk.127

Üç beyinsiz kafanýn derdine, üç milyon halk,

126 Mehmet Akif Ersoy Safahat c:1 shf: 380 Sadeleþtirilmiþ Feza Gazetecilik Ýst. Tarihsiz. 

127 Safahat M.Akif Ersoy C-1 shf.508 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul. 
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Bak nasýl doðranýyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!

Diriler koþmadý imdâdýna, sen bâri yetiþ...

Arnavutluk yanýyor.... Hem bu sefer pek müdhiþ128

Geçenler varsa Ýslâm’ýn þu çiðnenmiþ diyârýndan; 

Þu yüz binlerce yurdun kanlý, zâirsiz mezârýndan; 

Yürekler parçalar bir nevha dinler reh-güzârýndan. 

Bu mâtem, kim bilir, kaç münkesir kalbin gubârýndan

Hurûþ etmekte, son ümmîdinin son inkisârýndan?

Vefasýz yurd! Öz evlâdýn için olsun, vefâ yok mu?

Neden kalbin kararmýþ? Bin ocaktan bir ziyâ yok mu?129

Müslümanlýk nerde! Bizden geçmiþ insanlýk bile...

Âlem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nâfile!

Kaç hakîkî müslüman gördümse: Hep makberdedir;

Müslümanlýk, bilmem amma, gâlibâ göklerdedir!

Irzýmýzdýr çiðnenen, evlâdýmýzdýr doðranan!

Hey sýkýlmaz aðlamazsan, bâri gülmekten utan!130

Âsým’ýn Nesli, Hayru’l-Halef Bir Nesildir

Âsým’ýn nesli, selefe saygýlý ve hürmetli olan nesildir. Büyük
dâvânýn önünde olanlara, onlarýn iyilik ve güzelliklerine tâbi
olan nesildir. 

Asr-ý saâdet cemaatýndan baþlayarak Muhacir Ensar ve daha
sonrakilerine, þanlý ecdadýmýza hayýrlý bir halef olmalýdýr. 

Þerrü’l-halef olmak kadar kötü bir hediye yoktur. Bütün
nebîlerden ve büyük dâvâ adamlarýndan sonra arkadan gelenler
ikiye ayrýlmýþlardýr:

1- Hayru’l-Halefler

128 Safahat M.Akif Ersoy C-1 shf.390 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul.

129 Safahat M.Akif Ersoy C-1 shf.384 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul.

130 Safahat M.Akif Ersoy C-2 shf.588 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul. 
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2- Þerrü’l-Halefler

Büyük dâvâ adamlarýnýn en çok korktuðu þey, kendilerinden

sonra gelenlerin kötü, þerli halef olmalarýdýr. Zahiren onlarýn ar-

kasýnda; hakikatte ve fiiliyatta onlara sýrt dönmüþ, muhalefet et-

miþ kimselerdir. 

Âsým’ýn nesli, hayru’l-halef bir nesildir. Cumhura ve selef-i

salihine merhamet ve maðfiret dileyip,131 onlara iyilikte ve gü-

zellikte tâbi olurlar. 

Böylece Allah’ýn kendilerinden razý olduðu, Kendilerininde

Allah’tan razý olduðu kimseler olurlar. 

“(Ýslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk Muhacirler ve

Ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, iþte Allah onlardan

razý olmuþtur, onlar da Allah’tan razý olmuþlardýr. Allah onlara,

içinde ebedî kalacaklarý, zemininden ýrmaklar akan cennetler

hazýrlamýþtýr. Ýþte bu, büyük kurtuluþtur.”132

Selef-i salihîne özellikle dâvâ noktasýnda tâbi olurlar. Zaten

Efendimiz’de (s.a.s.) arkadan gelen ikinci gariplerin, baþtaki bi-

rinci gariplere uymasý gerektiðini emir buyuruyor:

“Muhakkak ki din garip olarak baþladý. Tekrar garip olmaya

avdet edecek. Her iki dönemde de iki garip cemaat dine omuz

verecek. Ýki garibe ne mutlu.”133

Bedr-i Savaþý, birinci gariplerin çýkýþý, Çanakkale de ikinci ga-

riplerin çýkýþýdýr.

Âkif:

“Bedrin arslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi.”

derken bu mânâyý kasdetmiþ olabilir. 

131 Kur'ân-ý Kerim, Haþr suresi, ayet:10

132  Kur'ân-ý Kerim Tevbe Suresi, Ayet, 100.

133  Aclûnî-Keþfu'l-Hafâ c:1 shf:282. Dâru'l-Ýhya ittürasil Arabi Beyrut Hicri, 1351. 
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Osman Gâzi’nin Ruhu

Âsým’ýn nesli Osman Gazi’ye yeðeni Bay Hoca’ya ve Fatih Sul-
tan Hân Hazretlerine benzeyecek. 

Osman Gazi, Söðüt’te, minik bir beylik ile fakat büyük ideal-
lere baþ koymuþ. Cihâný fethetme niyetinde. Dert ve sancýyla,
“Ne zaman Yeþil Bursa, Ne zaman Konstantiniyye, ne zaman da-
ha ötelerin ötesi...” diye yaþayan fatih bir yiðit.

Osman Gâzi bir gün söðütte ellerini kaldýrýp, “Allah’ým Söðüt
ruhuma dar geliyor” diyor. Cihan fatihi olma azmini bu þekilde
ortaya koymuþ oluyor.

Osman Gâzi’nin Yeðeni Bay Hoca

Bizans tekfurlarýna yapacaðý zorlu bir seferde, savcý aðasýnýn
oðlu, yeðeni Bay Hoca koþarak gelir:

“Amca, bir sefere çýkacaðýnýzý duydum, doðru mu?” Osman
Gâzi: “Yeðenim, sefer bizim ilk yaptýðýmýz iþ deðil Hele sen niye-
tini söyle...”

Bay Hoca: “Ne olur Hân’ým, beni de yanýnda sefere, cihada
götür.” 

Osman Gâzi: “Sen daha küçüksün, henüz býyýklarýn terleme-
miþ.”

Bay Hoca: “Hayýr ben büyüdüm. Artýk cihada gidebilirim.
Annem beni beþikte sallarken, cihad türkü ve ninnileriyle büyüt-
medi mi? “Benim oðlum büyüyecek cihad edecek, Ýstanbul’u fet-
hedecek, ni’me’l-emir, ni’mel ceyþ olacak diye beþiðimi sallama-
dý mý? Siz bana tahta kýlýçlarla kýlýç kullanmasýný, cihad etmesi-
ni öðretmediniz mi? Artýk ben beþikten kalkalý çok oldu? Tahta
kýlýç kullanma yaþýný çoktan aþtým. Ne olur Hân’ým, beni de ya-
nýna al, beni de cihada götür.”der. 

Osman Gâzi tereddüt geçirince, onu baðlayan þu müthiþ sö-
zünü söyler: “Eðer beni yanýna almazsan, etrafa yaygara yayar,
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Osman Gâzi yeðenine torpil geçiyor, rahatlatmak için sefere gö-
türmüyor, der seni mahcub ederim.” 

Bunu duyan Osman Gâzi; “Öyleyse yanýmdan kopmak yok,
þimdi git, ananýn, atanýn duasýný al, ellerinden öp. Seni aldým”
deyince, dünyalar ona verilmiþ gibi olur. 

Bu ruh, diriltici ruhdur. Ý’lâ-yý Kelimetullah aþký Hýzýr nefesi-
dir, diriltir, hayat nefheder. 

Fatih’in “Ne Ýyi-Ne Güzel Emir” Olma Heyecaný

Fatih Sultan Mehmet Hân’ýn gâyesi, Hz. Muhamed’in (s.a.s.)
gâyesidir. O, “Ni’me’l-emir” olma heyecanýyla yaþamaktadýr. 

“Ýstanbul, mutlaka fethedilecektir.” diye baþlayan hadis-i þe-
rifin mânâsý gözünde bir kat daha büyüyerek, kalbinde dayanýl-
masý mümkün olmayan bir fetih arzusu uyandýrdý. Bu muazzez
emelini gerçekleþtirmek için duyduðu arzu, kafasýný o kadar
meþgul ediyordu ki, geceleri rüyâsýna girmeye, baþladý. Hatta bu
sýralarda bir gece Sadrazam Halil Paþa’yý huzûruna çaðýrmýþ ve
paþayý yatak odasýna kadar getirterek:

“Lâla! Þu yataðý görüyor musun? Ýçinde bir türlü uyuyamýyor,
büyük bir ýztýrap çekiyorum. Rumlar’ýn parasýyla kandýrýlmaktan
sakýn! Yakýnda harp edecek, Allah’ýn ve Peygamber’in yardýmýyla
þu þehri, Rumlardan almayý baþaracaðýz!” buyurmuþlardý. 

Hazret-i Padiþah bir taraftan bu duygularla geceleri uykusuz
kalýyor, bir taraftan savaþ hazýrlýklarýný devam ettiriyordu. Ýs-
tanbul’un fethi, artýk onun en büyük emeli olmuþtu. Bütün
meþgûliyetleri, bütün düþünceleri þehrin fethini hazýrlayacak se-
beplerden ve vasýtalardan ibaretti.134

Ýþte böylesine þanlý, namlý selefe ve büyük erlerimize ittiba
etmek varken, beklediðimiz o altýn nesil, ne diye el-âlemi, ecne-
bileri ve frenkleri taklid etsin. 

134 Osmanlý Zaferleri Ahmet Refik, shf.95-96 Timaþ Yayýnlarý Osmanlý Serisi Ýstanbul, 1996.
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Ey Bu Vatan Gençleri; Frenkleri Taklide Çalýþmayýnýz!..

Asrýn ve Âsým’ýn neslinin baþýnda duran Üstad Bediüzza-
man’ýn tenbihine kulak verelim:

“Ey bu vatan gençleri!.. Frenkleri taklide çalýþmayýnýz!.. Ayâ
Avrupa’nýn size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi
akýl ile onlarýn sefâhet ve bâtýl efkarlarýna ittiba edip emniyet
ediyorsunuz? Yok! yok! Sefîhâne taklid edenler, ittibâ deðil, bel-
ki þuursuz olarak onlarýn safýna iltihak edip, kendi kendinizi ve
kardeþlerinizi îdam ediyorsunuz. Âgah olunuz ki, siz ahlâksýzca-
sýna ittibâ ettikçe, hamiyet davasýnda yalancýlýk ediyorsunuz!..
Çünki, þu surette ittibânýz, milliyetinize karþý bir istihfafdýr ve
millete bir istihzâdýr!.”135

Âsým’ýn Nesli, Hürriyete Âþýk Bir Nesildir

Âsým’ýn nesli, hüriyet âþýðý, hür bir nesildir. Þehid olur da
küffârýn ve masivaullahýn karþýsýnda eðilmez. Âsým b. Sabit’in,
“Ben hiç bir zaman müþriklerin himayesine girmemeye yeminli-
yimdir.”136 þeklindeki sözünde ifadesini bulan hürriyet aþký,
onun ayrýlmaz þiarýdýr.

Âkif’in Dilinden Hürriyet Destaný

“Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!

Kükremiþ sel gibiyim: Bendimi çiðner, aþarým;

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam taþarým... 

Garb’ýn âfâkýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar;

Benim îman dolu göðsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir îmâný boðar,

“Medeniyyet!” dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

135 Mesnevi-yi Nuriye Bediüzzaman Said Nursî shf: 158 Envar Neþriyat Ýstanbul, 1993.

136 Ýbn-i Said Tabakat c:3 shf:163 c:1-8 Dâru-Sadir Beyrut 1376-1952. 
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Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilâl!

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl:

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet;

Hakkýdýr, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.”137

Dertli þairimiz “Âsým’ýn Nesli”ni bayraklaþtýrýrken de ayný
ulvî duygulara tercüman olur:

“Þu Boðaz harbi nedir? Var mý ki dünyada eþi?

En kesîf ordularýn yükleniyor dördü beþi,

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

Kaç donanmayla sarýlmýþ ufacýk bir karaya.

Ne hayâsýzca tehaþþüd ki ufuklar kapalý!

Nerde-gösterdiði vahþetle “bu: bir Avrupalý”

Dedirir -yýrtýcý, his yoksulu, sýrtlan kümesi, 

Varsa gelmiþ açýlýp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ý beþer, 

Kaynýyor kum gibi, tûfan gibi, mahþer mahþer.

Yedi iklîmi cihânýn duruyor karþýna da,

Avustralyayla berâber bakýyorsun Kanada!

Çehreler baþka, lisanlar, deriler rengârenk;

Sâde bir hâdise var ortada: Vahþetler denk.

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela

Hani, tâ’una da züldür bu rezil istîlâ!

Ah o yirminci asýr yok mu o mahlûk-i asîl, 

Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkýyle sefîl, 

Kustu Mehmedçiðin aylarca durup karþýsýna;

Döktü karnýndaki esrârý hayâsýzcasýna.

137 M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf, 1032-1034-Feza Gazetecilik A.Þ.Ýst.
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Maske yýrtýlmasa hâlâ bize âfetti o yüz...

Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.

Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb, 

Öyle müdhiþ ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Ötede sâikalar parçalýyor âfâký;

Beriden zelzeleler kaldýrýyor a’maký;

Bomba þimþekleri beyninden inip her siperin;

Sönüyor göðsünün üstünde o arslan neferin. 

Yerin altýnda cehennem gibi binlerce lâðam

Atýlan her lâðamýn yaktýðý; Yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiþ tipidir: Savrulur enkâz-ý beþer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,

Boþanýr sýrtlara, vâdilere, saðnak saðnak.

Saçýyor zýrha bürünmüþ de o namerd eller, 

Yýldýrým yaylýmý tûfanlar, alevden seller. 

Veriyor yangýný, durmuþ da açýk sînelere, 

Sürü hâlinde gezerken sayýsýz tayyare.

Top tüfekten daha sýk, gülle yaðan mermîler...

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmýndan;

Alýnýr kal'a mý göðsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, hâþâ edecek kahrýna râm?

Çünkü o te’sîs-i Ýlâhî o metin istihkâm 

Sarýlýr, indirilir, mevki’i mustahkemler, 

Beþerin azmini tevkîf edemez sun-i beþer;
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Bu göðüslerse Hudâ’nýn ebedî serhaddî;

“O benim sun-i bedî’im, onu çiðnetme” dedi.

Âsým’ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek:

Ýþte çiðnetmedi nâmûsunu çiðnetmiyecek. 

Þühedâ gövdesi bir baksana, daðlar, taþlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eðilmez baþlar,”138

Hürriyetin Târifi, Çerçevesi

Âsým’ýn nesli, güçlü bir imana sahiptir. Ýman ne kadar
ziyadeleþirse, hürriyet o nisbette artar. Zira; iman baðý ile
Sultân-ý Kâinata hizmetkâr olan adam, tezellüle tenezzül etmeye
ve baþkasýnýn tahakküm ve istibdâdý altýna girmeye izzet ve
þehâmet-i îmâniyesi býrakmadýðý gibi, baþkasýnýn hissiyat ve hu-
kukuna tecavüzü dahi þefkat-i îmaniyesi býrakmaz. Evet, bir
pâdiþâhýn doðru bir hizmetkârý bir çobanýn tahakkümüne tezel-
lül etmez. Bir bîçâreye tahakküme dahi tenezzül etmez. Demek
îman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. Ýþte
asr-ý saâdet.139

“Ey bu vatanýn evlatlarý! Hürriyeti kötü tefsir etmeyiniz, tâ
elimizden kaçmasýn. Ve kokuþmuþ olan eski esâreti baþka kapta
bize içirmekle bizi boðmasýn. Zira hürriyet, ahkâma riâyet, dinin
adâbý ve güzel ahlâk ile tahakkuk eder ve neþv-ü nemâ bulur.”140

Hürriyetin þe’ni odur ki, ne nefsine, ne gayrýya zararý dokun-
masýn.”141

Âsým’ýn Nesli, Sadece Allah’a Rükû Eder

Âsým’ýn nesli, makama-mansýba karþý hür; mala menâle kar-
þý hür; nefsine ve þehvetine karþý hür; arzu ve isteklerine karþý
hür; endiþe-i istikbale ve geçim derdine karþý hür; hakiki hür. 

138 M.Akif Ersoy Safahat: c:2 shf: 842-844 Feza Gazetecilik A.Þ.Ýst.Tarihsiz.

139 Ýçtimaî Reçeteler Münazarat c:2 shf:43 Tenvir Neþriyat Ýst.1990.

140 Ýçtimaî Reçeteler Hutbe-i Þâmiye c:2 shf:154 Tenvir Neþriyat Ýst.1990.

141 Ýçtimaî Reçeteler Münazarat c:2 shf:41 Tenvir Neþriyat Ýst.1990.
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Âsým’ýn nesli sadece Abdullah’dýr. Sâdece Allah’ýn kölesi ol-

makla, masivaullaha karþý hür olmaya muvaffak olur. 

Ýnsanlar hürdür, ama yine de Allah’ýn kullarýdýrlar. 

Âsým’ýn Nesli, Kur’ân’a Sýmsýký Tutunan Nesildir

Asým’ýn, Allah’ýn kitabýna, ipine sýmsýký sarýlan, tutunan nesildir.

Allah’ýn ipine sýmsýký tutunmakla, milleti bölünmekten ve

parçalanmaktan kurtarýr. 

O, Allah’ýn saðlam ipine sýmsýký tutununca, Allah da onu ko-

rur, muhafaza eder. 

“Hep birlikte Allah’ýn ipine sýmsýký yapýþýn; parçalanma-

yýn.”142

Kurtarýcý nesil inanýr ki; “Marîz bir asrýn, hasta bir unsurun,

alîl bir uzvun reçetesi, ittibâ-ý Kur’ân’dýr.”

Kur’ân’ýn Bir Ucu Allah’ýn Elinde, Bir Ucu Ýnsanlarýn Elinde

Kur’ân’ýn bir ucu Allah’ýn elinde, bir ucu insanlarýn elindedir.

Kim ki ona sýmsýký tutunursa, aþaðýda kalmaz; derbeder olmaz,

sapýklýða düþmez. 

“Bu Kur’ân bir ucu Allah’ýn elinde, diðer ucu sizin ellerinizde

olan bir vasýtadýr. O’na sýmsýký sarýlýn. Tâ ki, ondan sonra ebedi-

yen sapmayasýnýz ve helâkta olmayasýnýz.”143

Kur’ân’a Tutunduðumuz Zaman Terakki Ettik

Bu millet, ne zaman ki Kur’ân’a tutunmuþ, o dönemde yük-

selmiþtir. Ne zaman ki ellerini Kur’ân’dan gevþetmiþ, o zaman

tedenni etmiþtir. 

142 Kur'ân-ý Kerim Al-i Ýmran Sûresi Ayet, 103

143 Sahibi Ýbn-i Hýbban C:1 shf: 166 no:122 Tahkik Kemal Yusufg el-Hut 2.baský Dârü'l-Kütübi
el-Ýlmiyye Beyrut, 1996.
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Osman Gâzi’nin Kur’ân’a Saygýsý

Þanlý, namlý Osman Gâzi, devletin þahs-ý mânevisini, babasý
Ertuðrul Gâzi’den devr-ü teslim aldýktan sonra, âdeti vechiyle
Þeyh Edebâli’nin tekkesine gider. 

Gece geç saatlere kadar þeyhinden feyz aldýktan, istifade ve
istifaze ettikten sonra istirahat için odasýna çekilir. 

Tam yatacaðý zaman bakar ki, duvarda bir Kur’ân asýlýdýr.
Alýr Kur’ân’ý okumaya baþlar. Kur’ân’ýn deryasýna dalar. Mumlar
erirken, gözünden yaþ akar. Bu hâl tâ fecr-i sâdýka kadar devam
eder. 

Sabahleyin erkenden, dergâhtan birisi, namaza kaldýrmak
üzere kapýyý çalar odasýna girer. Osman Gazi’yi, yorganýn bozul-
madýðýný görünce sorar: “Hazret hiç yatmadýnýz mý?” Osman
Gazi þöyle cevap verir: “Allah kelâmý karþýsýnda yatmaktan haya
ettim. Birazcýk olsun okuyayým dedim, vakit çabuk geçmiþ.”

Sonra kalkar pencereye gider perdeyi açar. Uzaktan ezan ses-
leri gelmektedir. Kulaðýna hâtiften bir ses gelir: “Madem ki sen
bizim kelâmýmýza böyle tâzim ettin. Biz de seni, senin neslini,
neslinin neslini, tâzime mazhar kýlacaðýz.” 

Derler ki; o gün Osman Gâzi altý saat Kur’ân okumuþtur. O
Altý saate mukabil altý asýr muhteþem bir saltanat meydana gel-
miþtir. 

Devlet-i Âliyenin temelinde Kur’ân vardýr. Çöküþünün ve yý-
kýlýþýnýn temelinde Kur’ân’sýzlýk ve Kitapsýzlýk vardýr. 

Ýngiliz Müsteklekât Nâzýrýnýn Kur’ân’la Alâkalý Sözleri

Ýngiliz meclis-i mebusunda müstemlekât nâzýrý elindeki
Kur’ân-ý Kerim’i göstererek söylediði bir nutukta;

“Bu Kur’ân, Ýslâmlar’ýn elinde bulundukça biz onlara hâkim
olamayýz. Ne yapýp yapmalýyýz, bu Kur’ân’ý onlarýn elinden kal-
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dýrmalýyýz; yahut Müslümanlarý Kur’ân’dan soðutmalýyýz” diye
hitâbede bulunmuþtur.144

Bu söz alkýþlarla karþýlanýr. Sonra Ýngilizler ve sâir ajanlar
ciddi bir gayretle bu planlarýnda baþarýlý olmuþlardýr. 

Ýngiliz Planýnýn, Bediüzzaman’da, Uyandýrdýðý Ýnfial

Ýngilizlerin bu planlarý Bediüzzaman’a malum olur. Kendi
ifadesiyle: 

Eski Harb-i Umûmi’de ve daha evvellerinde bir vâkýa-i sâdý-
kada görüyorum ki, Ararat daðý denilen meþhur Aðrý Daðýnýn al-
týndayým gördüm o dað müthiþ infilak etti. Daðlar gibi parçalarý
dünyanýn her tarafýna daðýttý. O dehþet içinde baktým ki mer-
hum validem yanýmdadýr. Dedim, ana korkma; Cenab-ý Hakk’ýn
emridir. O hem Rahîm’dir, hem Hakîm’dir. Birden o hâlette iken
baktým ki, mühim bir zât bana âmirane diyor ki:

“Ý’câz-ý Kur’ân’ý beyân et.”

Uyandým, anladým ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve
inkýlaptan sonra Kur’ân etrafýndaki surlar yýkýlacak. Doðrudan
doðruya Kur’ân kendi kendini müdâfaa edecek. Ý’cazý onun çelik
bir zýrhý olacak. Ve þu i’cazýn bir nev’inin, þu zamanda izhârýna -
haddimin fevkinde olarak- benim gibi bir adam namzet olacak
ve namzet olduðumu anladým.”145 

Üsdat Bediüzzaman, hayatýný Kur’ân’ýn müdafasýna ve
ihyâsýna vermiþ. Ýþin sonunda da þöyle demiþtir: “Sonra, ben ce-
miyetin iman selâmeti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözüm-
de ne cennet sevdasý var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin ima-
ný namýna bir Said deðil, bin Said feda olsun. Kur’ânýmýz
yeryüzünde cemaatsiz kalýrsa, cenneti de istemem; orasý da
bana zindan olur.  Milletimizin îmânýný selâmette görürsem, ce-

144 Prof.Dr. Muhammed Umera Mütercim: Ali Aslan "Müslümanlarýn Hýristiyanlaþtýrýlmasý"
Denge Yayýnlarý Ýstanbul.

145 Bir Ýngiliz Ajanýnýn Hatýralarý HampHer "Ýslâm'ý Nasýl yok edelim" Nehir Yayýnlarý
Tercümesi Nevzat Göktaþ, Ýst.1995.
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hennemin alevleri içinde yanmaya râzýyým. Çünkü vücûdum ya-

narken gönlüm gül-gülistan olur.”146

Bizi kurtaracak yegâne el, rahmet ve þifâ olan147 Kur’ân-ý Ke-

rimdir. 

Kur’ân saðlam bir iptir. Allah’ýn ipidir.148 Ayete’l-Kürsîden

sonra gelen âyette:

“O hâlde kim tâðutu reddedip Allah’a inanýrsa, kopmayan

saðlam kulpa yapýþmýþtýr.149 buyrulmuþtur.

Bizi Kuyudan Çýkartacak Olan Hablulmetin, Kur’ândýr

Bu hususu malum olan þu vakýa ile izah etmek mümkündür:

Þanlý, iffetli Nebî Hz. Yusuf (a.s.), hasetçi kardeþlerinin eliyle

kuyuya atýldý. O’nun yeri kuyunun dibi deðildi. Çýkmak, yükselmek

istiyordu. Bundan öte, insanlýðýn minâresinin þerefesine de çýkýp

büyük hakikatleri insanlýða irþad ve intak etmek, gür sesiyle haykýr-

mak istiyordu. 

Heyhat, ne kadar gayret sarfetse, sebeplerine müracaat etse

bile kurtulamasý mümkün deðildi. 

Yoldan geçen kervancýlarýn birisinin kuyuya ip ve kova sal-

masýyla kurtuldu. Ýp saðlamdý. Üstten çeken de güçlüydü. Hz.

Yusuf da sýmsýký tutununca, kuyudan kurtuldu. 

Bizlerin durumu bundan farklý deðildir. Necip bir millet olan

bizler, insanlýðýn zirvesinde ve insanlýk minaresinin þerefesinde ol-

mamýz gerekirken, þu anda insanlýðýn ayaðýnýn altýnda yaþýyoruz. 

Eskiden Avrupalýlar bize bakmak için ne kadar baþlarýný yu-

karý kaldýrsalar göremiyorlar ve -mübalaða ile- kaþlarýný kesme

lüzumunu hissediyorlardý. Þu anda ise Batý bize bakmak için ba-

146 Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayat, c:2 shf:2131 Nesil Yayýnevi 1996, Ýstanbul. 

147 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur külliyatý Nesil Yayýnlarý c:2 shf:2131 1996 Ýstanbul.

148 Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur külliyatý Nesil Yayýnlarý c:2 shf:2207 1996 Ýstanbul.

149 Kur'ân-ý Kerim Ýsra Suresi Ayet:82.
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þýný ne kadar eðse yine de göremiyor ve -mübalaða ile- býyýklarý-
ný kesme lüzûmunu hissediyor. 

Ýþte bizim hâl-i periþaniyetimiz. 

Bize yukarýdan gelen saðlam bir ip gerekiyor. 

Biz o ipe, sýmsýký tutunursak, ipte saðlam olur ve çeken de
güçlü olursa, o zaman bu kuyu hayatýndan kurtuluruz. 

Ýþte (ihtiyaç duyulan o) saðlam ip Kur’ân’dýr.150

Kur’ân ipi kopmaz. Eðer biz Kur’ân’a sýmsýký tutunursak -ta-
bir yerinde ise- çeken de güç ve kuvveti nâmütenahi olan Allah
olursa, biz bu çukurda, zillette kalmayýz. 

Evet, “Kur’ân, bir ucu Allah’ýn elinde, bir ucu sizlerin elinde olan
bir vâsýtadýr. Kim ki, Kur’ân’a sýmsýký tutunursa ebediyyen bir da-
ha sapýtmaz. (Yolda kalmaz. Zillette kalmaz), helâk olmaz.”151

Kur’ân:

“Muhakkak ki bu Kur’ân en doðru yola iletir.”152

Her þeyin en mükemmeline, en kývamýna hidayet... Arzu etti-
ðimiz ve istediðimiz her þey en kâmil noktasýyla Kur’ân’da vardýr. 

Kur’ân’ýn Getirdiði Dine Saygý

Âsým’ýn nesli, Kur’ân’a sýmsýký tutunmakla beraber, Kur’ân’ýn
ortaya koyduðu Allah’ýn dini Ýslâm’a da sýmsýký temessük eden,
teslimiyeti güçlü bir nesildir. 

“...Ancak tevbe ederek niyet ve hareketini düzeltenler, Allah
Dinine Sarýlanlar, ibâdetlerini ihlâs ile Allah’ýn rýzasýna yönel-
tenler, bundan müstesnâdýr...”153

Bu mübarek, feyizli nesil kat’î bilir ki; “Din hayâtýn hayâtý,
hem nûru, hem esâsý, ihyâ-i din ile olur, þu milletin ihyâsý...”154

150 Kur'ân-ý Kerim Al-i Ýmran Ayet, 103

151 Kur'ân-ý Kerim Bakara suresi, Ayet, 256.

152 Kur'ân-ý Kerim Bakara Suresi, Ayet, 256.

153 Sahi-i Ýbn-i Hibban c:1 shf:166 no:122 Tahk.Kemâl Yusuf El-Hut Dâru'l-Kütübi El-Ýlmiyye 

154 Kur'ân-ý Kerim Ýsra Suresi, Ayet, 152.
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Âsým’ýn Nesli, Hizmette Önde, Ücrette En Arkada 
Olan Nesildir

Âsým’ýn nesli hizmette önde, ücrette arkada, en arkada olma-

sýný bilen nesildir. Hatta ücretlerin tevziinde nefsini tamamen

unutan nesildir. 

Hz. Meryem’in Misal Oluþu

Bu hususta Hz. Meryem’e iktida etmiþtir. Hz. Meryem, Hz.

Ýsa (a.s.) gibi, bir ruhullah’ý ve Kelimetullah’ý insanlýða hediye

edilmesine vesiledir. Bununla berâber, kanunlarýnýn ilah kabul

edildiði devirde maddeye ruh nefhedecek, i’lây-ý kelimetullahý

en âlî burçlara dikecek olan Hz. Mesih gibi bir nebinin hamlini

vâz ettikten sonra “Keþke ben unutulup gitseydim.”155 demiþtir.

Âsým’ýn nesli, kendisini Allah’a, Allah’ýn dâvâsýna feda ede-

cek, hizmet yapacak, hizmette en önde olacak, sonunda kendisi-

ni unutacak ve unutulmasýný arzu edecektir.156

Bediüzzaman’ýn Mezarýnýn Meçhullere Gidiþi

Devrin garib-üz zaman’ý Ýslâm dâvâsýnýn yiðit kahramaný ve

Bediüzzamaný, hayatý hep hizmetlerde geçmiþ ve fakat hizmeti-

nin sonunda unutulmak istemiþtir. 

Seksen küsur senelik dünya hayatýnda dünya zevki namýna

bir þey görmemiþ, hayatý harp meydanlarýnda, memleket mah-

kemelerinde geçmiþ, görmediði eza, çekmediði cefa kalmamýþ,

divân-ý harplerde bir serseri muamelesi görmüþ,157 buna rað-

men dönmeyi rüyasýnda görmemiþ, hayalinden geçirmemiþ.

Hayatýnýn sonunda bilinmemeyi, unutulmayý arzu etmiþ.

Hizmette önde, mükâfat ve ücrette arkada olmayý veya unutul-

mayý arzu etmiþ...

155 Kur'ân-ý Kerim Nisa Suresi, Ayet, 146.

156 Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur külliyatý Nesil Yayýnlarý c:1 shf:328. Ýstanbul, 1996. 

157 Kur'ân-ý Kerim Meryem Suresi, Ayet, 23
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“Benim kabrim gayet gizli bir yerde... Bir iki talebemden baþ-
ka hiç kimse bilmemek lâzým geliyor. Bunu vasiyet ediyorum.
Çünkü, dünyada sohbetten beni men’eden bir hakikat, elbette
vefatýndan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor.”158

“Dostlar uzaktan ruhuma fatiha okusunlar, manevî dua ve
ziyâret etsinler. Kabrimin yanýna gelmesinler. Fâtiha uzaktan da
olsa ruhuma gelir.”159

Bediüzzaman, hizmetinin karþýlýðý olarak, hiçbir ücret bekle-
memiþtir. Mezarýna getirilen hediyeleri bile kabul etmeyecektir.
O hediyeler de sizin olsun diyecektir. 

“Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden þunu bekliyoruz ki:
Mâzî kýt’asýna geçmek için geldiðiniz vakit, mezarýmýza uðrayý-
nýz; o bahar hediyelerinden bir kaç tanesini medresemin mezar
taþý denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve horhor topraðýnýn
kapýcýsý olan kalenin baþýna takýnýz. Kapýcýya tenbih edeceðiz,
bizi çaðýrýnýz. Mezarýmdan “size afiyet olsun, vücudunuza yara-
sýn.” sadâsýný iþiteceksiniz...160

Ýstiklal Marþý þairimiz de þöyle seslenir: 

“Gökkubbenin altýnda yatar al kan içinde, 

Ey yolcu þu topraklar için can veren erler, 

Hakk’ýn bu velî kullarý taþ türbeye girmez. 

Gufrâna bürünmüþ, yalnýz fatiha bekler...”161

Ýnsanýn Nisyanýný Nasýl Kullanacaðý

“Ýnsan, nisyandan alýndýðý için nisyana mübteladýr. Nisyanýn en
kötüsü de nefsin unutulmasýdýr. Fakat hizmet, sa’y, tefekkür za-
manlarýnda nefsin unutulmasý, yani nefse bir iþ verilmemesi
dalâlettir. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükâfat zaman-

158 Ýbn-i Abdulberr, Ýstiab C:2 shf: 780 4.cilt eser Kahire baskýsý tarihsiz. 

159 Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur külliyatý c:2 shf: 2206 Nesil Yayýnlarý, Ýstanbul, 1996.

160 Necmeddin Þahiner, Belgelerle Bediüzzaman'ýn kabir olayý 2.baský shf.10 Timaþ Yayýnlarý,
1996-Ýstanbul.

161 Ayný eser shf:10
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larýnda nefsin unutulmasý kemâldir. Bu itibarla, ehl-i dalâl ile, ehl-

i kemâl nisyan ve tezekkürde müteâkisdirler. Evet, dâll olan kimse,

bir iþ ve bir ibadet teklifinde baþýný havaya kaldýrarak fir’avunlaþýr.

Lakin mükâfatýn, menfaatýn tevziinde bir zerreyi bile terk etmez.

Amma nefsini unutan ehl-i kemâl, sa’y, tefekkür ve fedakârlýk za-

manlarýnda nefsini ileri sürüyor. Fakat neticelerde, fâidelerde,

menfaatlerde nefsini unutmakla en geriye býrakýyor.”162

Hizmetkârlýk Esastýr

Âsým’ýn nesli, hizmetkârlýðý makâmâta tercih ederler.

“Dünyanýn dârü’l-hizmet, âhiretin dârü’l-ücret olduðunu çok iyi

bilirler.

Evet, dünya hizmet diyarýdýr. Burada þeref ve mükâfat bek-

lenmez.”

Âsým’ýn nesli, sadece ve sadece Allah için sa’y eder, ücretini

Allah’tan bekler.

Hizmetlerinin karþýlýðýnda bir mükâfat almayý, “Âhiretin bâkî

meyvelerini, dünyada fani þekilde yemek” þeklinde telâkki ederler.

“Siz dünya hayâtýnda güzel rýzýklarýnýzý ve lezzetlerinizi gi-

derdiniz, bütün zevkleri dünyada aldýnýz, nasibinizi tamamen

dünyadan aldýnýz, sizin için ahirette faydalanacak birþey kalma-

dý.163 âyetinin tehdidinden korkulmalýdýr. 

Hizmetimin Karþýlýðýnda, Dünyada Ücretimi mi 
Alýyorum Diyen Hz. Ömer

Câbir b. Abdullah diyor ki; Ömer elimde asýlý bir et gördü de

“Bu nedir! Ya Câbir!” diye sordu. Ben “Caným et istedi de bunu

satýn aldým” dedim. Bunun üzerine Ömer: “Her ne zaman canýn

birþey isterse, onu satýn mý alacaksýn, Yâ Câbir? “Dünya hayatý-

162 Ayný eser shf: 8

163 Ayný eser shf:11
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nýzda lezzetlerinizi giderdiniz...” anlamýndaki ayeti celileden
korkmuyor musun?” dedi. 

Hz. Ömer (r.a.): “Dilese idim ben sizin en hoþ yemek yiyiniz, en
güzel giyinmeniz olurdum, lakin gördüm ki, Allah Teâlâ bir kavme
temiz nimetlerinin fenâ akýbetini haberi vermiþtir. Lakin ben, te-
miz rýzýklarý bâkî kýlmak istiyorum” dediði rivayet edilmiþtir. 

Ömer b. Hattab’dan rivayet ediliyor:” Ömer (r.a.); Þam’a gel-
diði zaman, ondan önce benzeri görülmedik bir yemek hazýrlan-
mýþtý. Bunu gören Ömer buyurdular ki: “Bu bizim için hazýrlan-
mýþtýr. Acaba vefat etmiþ olan fakirler müslümanlar için ne var?
Onlar arpa ekmeðinden doymuyorlardý.” 

Orada hazýr bulunanlardan Halid b. Velid: “Onlara cennet
var.” deyince, Hz. Ömer’in gözleri doldu da: “Vallahi bizim nasi-
bimiz böyle çok yemek olunca, onlar gittiler ise! Allah-u â’lem
onlarla cennette aramýz ne kadar uzak olur” dedi.164

Nebîlerin Dünyevî Ücrete Talip Olmamalarý

Bütün Nebîler, hep ayný hakikati ifade etmiþlerdir. Özellikle
“Þuarâ” Sûresinde geçen, nakarat halinde tekrar edilen âyetler,
(sadece peygamber ismi deðiþik), dikkatlerimizi bu noktaya çe-
kiyor.

“Kardeþleri Nuh, onlara þöyle demiþtir: (Allah’a karþý gel-
mekten) sakýnmaz mýsýnýz? Bilin ki, ben size gönderilmiþ güve-
nilir bir elçiyim. Artýk Allah’a karþý gelmekten sakýnýn ve bana
itaat edin. Buna karþý sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim
ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir...”165

Dâvâ adamýnýn, yaptýðý hizmetlerin karþýlýðýnda maddî-ma-
nevî hiçbir ücret beklememesi lazýmdýr. Bir anlayýþ, bir teþekkür
bile beklemeden, sadece Allah için hizmetkârlýk yapmalýdýr. 

164 Bediüzzaman Said Nursî, Hizmet Rehberi Sözler Yayýnevi shf: 11-12 Ýst.

165 Kur'ân-ý Kerim Ahkâf Suresi Ayet: 20
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Hizmetlerin Karþýlýðýný Beklemenin Tehlikeleri

Yapýlan hizmetlerin karþýlýðýný beklemek tehlikelidir. Bekle-
diði ücreti, karþýlýðý bulsa da tehlikelidir. Bulamasa, göremese de
tehlikelidir. 

Hizmetlerinin karþýlýðýný görürse, -yukarýda anlatýldýðý gibi-
ücretini dünyada almýþ ve öbür âleme bir þey kalmamýþ olur ki,
tehlikelidir. 

Beklediði, umduðu ücreti bulamaz ve göremez ise, o da tehli-
kelidir. Çünkü, ayaðý kayabilir. Büyük dâvâyý terkedebilir. Yolda
kalanlardan olabilir. El-iyazübillâh. 

Öyle; hiç bir ücret beklemeden, “mükafâtým sadece ve sadece
Allah’a aittir.”166 diyerek, nebîlere ve muktedâ-yý külümüz Hz.
Muhammed’e (s.a.s.) tâbi olacaðýz. 

“Eðer bilirlerse, âhiretin mükâfâtý elbette daha büyüktür.”167

“Gerçekten senin için âhiret, dünyadan daha hayýrlýdýr.”168

Âsým’ýn Nesli, Âhireti Dünya Hayâtýna Tercih Eder

Âsým’ýn Nesli, öbür âlemi, âhireti, dünyaya tercih edecek.

Allah’a iman, içinde itici bir kuvvet, cennete iman, çekici bir
kuvvet olarak “Haydi Allah yolunda...” davetine her an hazýr ne-
sil Âsým’ýn nesli.

Hareket ve Canlýlýðýn En Büyük Sebebi

Dünyayý öbür âleme tercih eden insan hareketli, canlý ola-
maz. Yeryüzünde çakýlmýþ kazýklar gibi kalýr. “Buyur hizmet!..”
deyince, baygýn baygýn, ölüme bakýyor gibi bakarlar.

Peygamberler insaný, daha çok öbür âleme davet ederler.

Nemrutlar, Fir’avunlar ise, dünyaya davet ederler.

Mehdî, âhiret aðýrlýklý irþâd eder.

Deccallar ise dünyaya dâvet ederler.

166 Esbab-ý Nuzül, H. Tahsin Emiroðlu c:11 shf:33 Ülkü basýmevi Konya, 1978.

167 Kur'ân-ý Kerim Þuara Suresi, Ayet, 106-109.

168 Kur'ân-ý Kerim Sebe Suresi, Ayet: 47
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Dünyayý Öbür Âleme Tercih Etmek, Küfür Amelidir

Kur’ân-ý Kerîm, dünyayý âhirete tercih etmeyi kâfir vasfý ola-
rak ele alýyor:

“O kâfirler ki, onlar dünyayý, âhiret hayatýna tercih eder-
ler...”169

“Þu insanlar, çarçabuk geçen dünyayý seviyorlar da, önlerin-
deki çetin bir günü (âhireti) ihmal ediyorlar.”170

“Hayýr! Doðrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatýný ve ni-
metlerini) seviyor, âhireti býrakýyorsunuz.171

Asrýn En Büyük Vebasý

Evet, bu asýr, hayat-ý dünyeviyeyi hayatý uhreviyeye, ehl-i
Ýslâmý da bilerek, severek tercih ettirdi.172

“Evet kardeþlerim; bu zamanda öyle dehþetli cereyanlar ve
hayâtý ve cihâný sarsacak hâdiseler içinde hadsiz bir metânet ve
i’tidal-i dem ve nihâyetsiz bir fedâkârlýk taþýmak gerektir.
âyetinin sýrr-ý iþâriiyle, âhireti bildikleri ve iman ettikleri halde
dünyayý ahirete severek tercih etmek ve kýrýlacak þiþeyi bâki el-
maslara bilerek rýza ve sevinçle tercih etmek; ve âkibeti görme-
yen kör hissiyâtýn hükmüyle, hazýr bir dirhem zehirli lezzeti ile-
ride bir batman sâfî lezzete tercih etmek, bu zamânýn dehþetli
bir marazý, bir musîbetidir.”173

Dünyâyý Âhirete Tercih Ettiren Sebebler

“Bu acib asrýn dünya hayâtýný ve yaþamak þartlarýný aðýrlaþtýr-
masý zarurî olmýyan ihtiyaçlarý, görenekle, tiryaki ve müptelâ et-
mekle, zarurî ihtiyaçlar derecesine getirmesiyle, hayatý ve yaþa-
mayý, herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmýþtýr.

169 Kur'ân-ý Kerim Nahl Suresi Ayet:41

170 Kur'ân-ý Kerim Duha Suresi, Ayet:4

171 Kur'ân-ý Kerim  Ýbrahim Suresi, Ayet:4

172 Kur'ân-ý Kerim Ýnsan Suresi, Ayet:27

173 Kur'ân-ý Kerim Kýyâm Suresi Ayet: 20-21
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Onunla dînî ve ebedî ve uhrevî hayata karþý ya sed çeker veya onu
ikinci, üçüncü derecede býrakýr. Bu hatasýnýn cezasý olarak, öyle
dehþetli bir tokat yedi ki, dünyayý baþýna cehennem eyledi.

Ýþte bu dehþetli musîbette ehl-i diyânet dahi büyük bir varta-
ya düþüyor ve kýsmen anlamýyorlar.174

Âkibet görmiyen ve bir dirhem hazýr lezzeti, ileride bir bat-
man lezzetlere tercih eden hissiyât-ý insâniye akýl ve fikre galebe
ettiðinden ehl-i sefâheti sefâhetinden kurtarmanýn yegâne çare-
si: Ayný lezzetinde elemini gösterip hissini maðlub etmektir.
Âyetinin iþâretiyle bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini,
lezzetlerini, bildiði halde dünyevi kýrýlacak þiþe parçalarýný ona
tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalâlete o hubb-u dünya ve o sýr
için tâbi olmak, tehlikesinden kurtarmanýn yegâne çaresi, dünyâ-
da dahî Cehennem azâbýný ve elemlerini göstermekle olur.”175

Dünyayý Âhirete Tercih Edenleri Kur’ân Kýnýyor

Dünyayý, âhirete tercih ederek yaþamak; miskinliðimizin,
zafiyetimizin, aczimizin, zilletimizin en büyük sebebidir.

Ýman etmiþ insanlarýn, dâvâ adamlarýnýn böyle olmamasý ge-
rekir. Böyle yapanlarý Kur’ân kýnýyor:

“Ey iman edenler! Size ne olduki, “Allah yolunda savaþa çý-
kýn!” denildiði zaman yere çakýlýp kalýyorsunuz? Dünya hayatýný
âhirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatýnýn faydasý,
âhiretin yanýnda pek azdýr.”176

Âsým’ýn nesli, dünyaya dünya kadar, ukbâya ukbâ kadar de-
ðer verecektir.

Dünyadan nasibini unutmayacakdýr.177 Fakat, ne yapsam ne
etsem de cenneti kazansam diye de çýrpýnacaktýr.

174 Bediüzzaman Said Nursî Hizmet Rehberi shf: 108 Sözler Yayýnevi Ýstanbul.

175 Bediüzzaman Said Nursî Hizmet Rehberi shf: 149 Sözler Yayýnevi Ýstanbul.

176 Bediüzzaman Said Nursî Hizmet Rehberi shf: 107 

177 Bediüzzaman Said Nursî Hutbe-i Þamiye, shf:6 Sözler Yayýnevi, Ýst.
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Evet, Allah’a iman itici bir kuvvet olarak, cennete imana çe-
kici bir kuvvet halinde, onun coþkusuna ve heyecanýna sebebiyet
verecektir. Þahlanmýþ, coþmuþ bir at gibi... Yoruldum, býktým,
usandým demeyecek; çatlayýncaya kadar koþacak ve çatladýðý
yerde de kalacak.

Davet Vâki Olduðunda, Ebû Âkil Gibi Diril Gel

Ebû Akil gibi mezarýnda, kefeninde bile olsa, herhangi bir
davet olduðundan dirilip gelecek bir nesil...

Ebû Akil’i Bedir ashabý arasýnda künyelerde görürüz. Uhud
ashâbý arasýnda görürüz. Hudeybiye’de görürüz. Hendek’te gö-
rürüz. Hayber’de görürüz ve sonra Yemâme’de görürüz. Yemâ-
me son yerdir O’nun için... Durmadan aradýðý þeyi tâkib eden in-
san, o güne kadar bulamamýþtý. O gün de bulamayacaðýna dair
bir ümitsizlik içindeydi. Kolundan aldýðý bir yara ile çok kan kay-
betmiþ, vücudundan aldýðý yaralarla yürüyemeyecek hale gel-
miþ, bir çadýra götürülmüþ, konmuþ, üzerine bir örtü örtülmüþ,
komada diye ölümü beklenen bu insan, orada sessiz sessiz yatý-
yordu. Baþýnda da Ýbn-i Ömer vardý. Bir aralýk diþini týrnaðýný
sýkmasý, mukavemet etmesi gerekiyordu.

Ensardan Maan b. Adiyy’nin sesi duyuldu. Bu ses þöyle diyor-
du: “Ey Ensar topluluðu! Huneyn’de ki gibi torparlanýp, yeniden
hücumu kalkmak, bir kez daha kendimizi göstermek gerekiyor.”
diyordu.

Ýbn-i Ömer diyor ki; “Maan b. Adiyy’nin sesini duyan, ölümü-
nü beklediðimiz bu adam, hortluyor gibi oldu ve derken gözü-
mün önünden süzüldü kayboldu ve kayýplara karýþtý. Ben arka-
sýndan daldým, onu takip ediyordum. Bir aralýk kýlýç kullanma-
sýna, o kesik kolu mâni oluyordu. Hemen yere eðildi, mâni olan
kolunu ayaðýyla bastý kopardý ve tekrar daldý. 

Harp bitmiþti. Ve ben O’nu bütün aramalarýmýn sonunda
tanýnmaz bir vaziyette buldum. O kadar darbe yemiþti ki, taný-
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maya imkân yoktu. Bakýþlarý tamamen bulanmýþtý. Ama naza-
rýnda âhiretin tatlý, sonsuz ufuklarý cilveleniyordu. Yanýna so-
kulduðumda, iþte bu manzaranýn ruhunda hasýl ettiði þevk ve
zevk âdeta her tarafýnda görülüyordu. Beni görünce, herhâlde
hissetti. “Nasýlsýn?” dedim. O bana cevap vermedi. Soracaðý
þey baþkaydý. Derin bir endiþesi vardý. Ebû Âkil öldü, ölebilir,
ama mesele bu deðildi. Baþka bir mesele vardý. Bir tek kelime
söyleyecek kadar bir enerjisi vardý, onu bir kerede atacak onu
söyleyecekti. Ben kulaðýmý aðzýna verdim. Fýsýltý halinde þunu
söyledi: “Kim galip, kim maðlub?” diyordu. “Müjdeler olsun!
Allah düþmaný öldürüldü” dediðim an, birdenbire güldü o in-
san. Elini kaldýrdý, belki Allah’a hamd ediyordu. Bir laf söyledi
o kadar; o lafý söylemek için enerjisini saklýyordu. Geldim ba-
bam Ömer’e naklettim. Ayaklarýnýn baðý çözülmüþ gibi oturdu,
aðladý. Oðlum! dedi: “Hayatý boyunca aradýðý oydu; Bedir’de
aradý bulamadý, Uhud’da aradý bulamadý. Derken Yemame’de
Mevlâ lûtfetti.178

Ýmana ve Ýslâm’a hücum eden kim varsa, onlara karþý çok
canlý ve kanlý olacak. 

Ýnsanlýðý saadete erdirmek için, teblið ve irþad için, Hakk’ýn
i’lâsý için kendisine düþeni en canlý ve kanlý þekilde yapma aþkýy-
la yaþayacak. 

Ýslâm diyarýný boðmak isteyen sâlibe karþý, küffâra karþý kez-
zaba karþý; hücumlarý göðsünde eritecek, parçalayacak güçlü bir
îmâna, iradeye, azme, sahip olacaktýr. 

“Arkadaþ! Yurduma alçaklara uðratma sakýn;

Siper et gövdeni, dursun bu hâyâsýzca akýn.

Doðacaktýr sana va’dettiði günler Hakk’ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.179

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciðerim,

Onu dindirmek için kamçý yerim, çifte yerim.

178  Kur'ân-ý Kerim Tevbe Suresi Ayet: 38

179 Kur'ân-ý Kerim Sasas Suresi, Ayet:77
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Adam aldýrma da geç git, diyemem, aldýrýrým. 

Çiðnerim, çiðnenirim, hakký tutar kaldýrýrým.180

Böyle bir davet, kabrinde bile olsa Ebu Akil gibi dirilip gelecektir.

Millet Ruhu

Bir yiðit vardý gömdüler þu karþý bayýra...

Arkadan kefenini, gömleðini soydular.

“Aman kalkar!” deyip üstüne taþlar koydular,

Bir yiðit vardý; gömdüler þu karþý bayýra.

Yiðidim, hele anlatýver olup biteni!

Sen dertli, vatan dertli, oturup aðlayalým...

Aðlayýp da sînelerimizi daðlayalým..

Yiðitim, hele anlatýver olup biteni.

Ses ver yiðidim, yoksa beni duymuyor musun!

Yýllar var ki, hep hayâlinle oynaþýyorum,

Kalkýp geleceðin ümîdiyle yaþýyorum...

Ses ver yiðidim, yoksa beni duymuyor musun?!

Sýrtýnda ârdan bir gömlek, yýllarýn vebâli, 

Ümitle ýþýldayan gönlüm, seni bekliyor;

Kâh göklerde uçup, kâh yerlerde emekliyor.

Sýrtýmda ardan bir gömlek, yýllarýn vebâli.

Her tarafda harâb eller, baykuþlara bayram,

Köprüler birbir yýkýlmýþ yollar yolcusuz,

Gelip uðrayaný kalmamýþ çeþmeler, susuz..

Her tarafta harâb eller, baykuþlara bayram.

180 a Ýbn-i Sa'd Tabakatü'l-Kubra c:3 shf:474 Dar'ü-Sadýr, Beyrut-1376-1957.

b M.Fethullah Gülen Altýn Nesil Konferansý shf:55
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Ýradelerde çatýrdý, ruhlarda müthiþ þok,

Târihi yaðmaladý bir düzine talihsiz;

Deðerler altüst oldu, mukaddesât sâhibsiz,

Ýrâdelerde çatýrdý, ruhlarda müthiþ þok.

Týpký rüyâlarda olduðu gibi diril gel!

Beyaz atýnýn üzerinde bir sabah erken;

Gözlerim kapalý rûhumda seni süzerken,

Týpký rüyâlarda olduðu gibi Diril, gel!181

Âsým’ýn Nesli Bir Allah, Vaadi ve Nebi Müjdesidir

Dirilmeye baþlamýþ bu nesli bekliyoruz. Bu bâzýlarýna göre ha-
yal, bazýlarýna göre mâzide binlerce nümunesi olan yüce bir ideal...

Þafaðýmýzda çoktan çakmýþ ve belirmiþ.. bir Allah va’di, Nebî
müjdesi.

Âsým’ýn nesli diyorsun. Ne uzun boylu hayal!

Âsým’ýn nesline münkâd olacak istikbal.182

Evet ümitvar olunuz kardeþlerim, þu istikbal inkýlâbâtý içinde
en yüksek ve gür sadâ Ýslâm’ýn ve Kur’ân’ýn sadâsý olacaktýr.183

Bu Mübarek Neslin Hatýrasýna Biz Ne Yapalým?

Bu neslin hatýrasýna ölsek, yine de bir þey yapmýþ olamayýz.

“Bu taþýndýr” diyerek Kâ’be’yi diksem baþýna;

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taþýna;

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmýyle,

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecramiyle;

Mor bulutlarla açýk türbene çatsam da tavan,

181  M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 1034 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul

182 M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 782 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul

183 M.Fethullah Gülen Kýrýk Mýzrab shf: 24-25, Pýrlanta Kitap Serisi Nil Yayýnlarý-Ýzmir, 1991.
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Yedi kandilli Süreyyâyý uzatsam oradan;

Sen bu âvîzenin altýnda, bürünmüþ kanýna,

Uzanýrken, gece mehtâbý getirsem yanýna,

Türbedârýn gibi tâ fecre kadar bekletsem,

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;

Tüllenen maðribi, akþamlar sarsam yarana... 

Yine bir þey yapabildim diyemem hâtýrana.184

Âsým’ýn Nesli’ni selamlýyor, büyüklüðü ve yapacaklarý karþý-
sýnda beni ve benim gibilerini affetmelerini diliyor, hepinizi Al-
lah’a emanet ediyorum.

184 M.Akif Ersoy Safahat c:2 shf: 840 Feza Gazetecilik A.Þ. Ýstanbul.
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