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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. , okuduğunuz her şey aklınızda 

kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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Bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel 

olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz. kalbinizin 

Sahabe sevgisiyle dolacağını göreceksiniz. 

Salavat-ı Şerif Getirmenin Fazileti 

Medine-i Münevvere’nin Önderi, Mekke-i Mükerreme’nin 

Fatihi  : şöyle buyurdu ‘Ey İnsanlar! Şüphesiz 

kıyamet gününde korkudan ve hesaba çekilmekten hemen 

kurtulacak olan kişi dünyada bana çokça salâtu selam 

getirininiz olacaktır’.  

 

1 Bu sohbet, Ehlisünnet Alimi Hocamız  tarafından Kur’an ve 

Sünnet’i dünya çapında tebliğ eden ve siyasetten uzak duran ‘Davet-i İslami’ 

hareketinin Pakistan’ın Karaçi şehrindeki uluslararası merkezi ‘Babül 

Medine’de Hicri 1429 senesinin Zilhicce ayının 20’inci gününde yani 2008 

yılında verilmiş olup kitapçık olarak da basılmıştır.  
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Sakatlığın Sebebi 

Hz. Ebu Kilâbe  şöyle anlatır: ‘Şam ülkesinde (Suriye) 

bir adam gördüm. Sık sık: ‘Ah mahvoldum! Ben cehenemlik 

biriyim’ diyordu. Yanına yaklaştığımda adamın iki eli ve ayağı 

kesik, iki gözü de kör, yüz üstü yere serilmiş olduğunu görünce 

hayretler içinde kaldım. Tekrar tekrar: ‘Ah mahvoldum! Ben 

cehennemlik biriyim’ diye haykırıyordu. ‘Ey Allah’ın kulu! 

Neden böyle yakınıyorsun?’ diye sordum. ‘Ey kardeş! Sorma, 

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani yi şehit etmek 

için onun evine girme talihsizliğini gösterenlerden biriyim. 

Kılıcımı alıp yanına yaklaştığımda mübarek zevcesi 

bana bağırmaya başlayınca öfkelenip zevcesine vurdum. Bunu 

gören Osman-ı Gani : ‘Allah-u Teala iki elini, iki 

ayağını sakat etsin, gözlerini kör etsin de seni cehenneme atsın’ 

şeklinde beddua etti. Ey kardeş! Müminlerin Emiri  

ın hiddetli yüzünü görüp bu kahredici duasını işitince 

korkudan dondum kaldım ve dehşete kapılıp oradan koşup 

uzaklaştım. Müminlerin Emiri  ın dört duasından 

üçünün akıbeti bana isabet etti. Gördüğün gibi iki elim ve 

ayağım kopuktur, gözlerim de kördür. Ah! Ah! Daha sırada 

benim cehenneme atılmamı isteyen dördüncü beddua var’ 

dedi. 
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Künyesi ve Lakapları 

Kıymetli kardeşlerim! Hicri 35 senesinin Zilhicce ayının 

18’inde Gani olan Allah  in Sevgili Nebisi  

in değeri yüksek olan sahabesi Osman-ı Gani  en 

mazlum şekilde şehit edildi. Hulefa-i Raşidin dediğimiz dört 

halife yani Hz. Ebu Bekir Sıddık, Hz. Ömer Faruk, Hz. Osman-

ı Gani, Hz. Aliyyül Mürteza  in içlerinde dördüncü 

halifedir. Künyesi ‘Ebu Amr’, lakabı da ‘Camiul Kuran’ (Kur’an-ı 

bir araya getiren) dır. Bir lakabı da ‘Zinnureyn’ (İki nura sahip) 

dir. Çünkü Gafur olan Allah nin nuru şefaat edicisi, 

gayretlilerin şahı Peygamber Efendimiz  iki 

kızını Hz. Osman-ı Gani  a nikahlanmıştı. 

 

Hz. Osman  İslam’ın ilk zamanlarında Müslüman 

oldu. Ona hicreteyn sahibi yani iki hicret yapan kişi denirdi. 

Çünkü önce Habeş sonra da Medine-i Münevvere’ye hicret 

etmişti.  

Cenneti İki Defa Satın Alması 

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani  ın makamı 

çok yüksektir. Zira mübarek hayatında Rahmet Nebisi, 

Ümmetin Şafisi, Cennetin Sahibi, Nübüvvetin Tacı, Risaletin 
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Şahı Efendimiz  tarafından iki defa cenneti 

satın almakla müjdelenmiştir. Önce R me kuyusunu Yahudiden 

satın alarak Müslümanların su içmesini sağladığında, ikincisi 

de Ceyş'ul-Usra diye adlandırılan Tebük seferine çıkacak 

ordunun techiz edilmesinde öncülük ettiğindedir. Sünen-i 

Tirmizi’de geçtiği üzere Abdur Rahman Bin Habbab  

dan mervi olan bir hadiste şöyle der: ‘Peygamber Efendimiz 

 in yanındaydım. Sahabelerini Ceyş'ul-Usra’ya 

(Tebük seferi) hazırlıyor ve gerekli teçhizatın getirilmesini 

buyuruyordu.  

Hz. Osman bin Affan  öne atılarak: ‘Ya Resulullah 

 eyerleri ve gerekli diğer levazımat larıyla 

birlikte 100 deveyi ben vereceğim’ dedi. Pür nur, zenginleri 

feyziyle etkileyen, gayretlileri harekete geçiren Efendimiz 

 sahabelerden daha fazla cömert likte bulunmalarını 

istedi. Bunun üzerine Hz. Osman  yerinden tekrar 

doğruldu ve: ‘Ya Resulullah  bütün levazımatıyla 

birlikte 200 deve vereceğim’ dedi. İki cihanın Sultanı, şefkatli 

bol, Rahman’ın Mahbubu  sahabelerinden 

tekrar cömertlikte bulunmalarını isteyince Hz. Osman 

 yerinden yine doğruldu ve: ‘Ya Resulullah  

Bütün levazımatıyla birlikte 300 deve vereceğim’ dedi. 

Ravi der ki: ‘Mahşerde şefaatçi olan, Allah’ın izniyle gaybten 

haberi olan Efendimiz  in bunu duyunca 
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minberden inip iki defa: ‘Bundan sonra Osman’a işledikleri 

için sorgu sual yoktur’ buyurduğuna şahit oldum.  

 

İnfak İçin 950 Deve ve 50 At Vermesi 

Değerli kardeşlerim! Günümüzde sıkça görüyoruz. Bazı kimseler 

birilerini görünce cezbeye kapılıp bağışta bulunacaklarını 

vadediyorlar. Ancak bağış vermeye gelince kendilerini bulmak 

çok zor oluyor. Hatta bazıları söz verdikleri bağışları vermiyorlar. 

Kurban olduğumuz Mahbub-u Mustafa, cömertlerin efendisi, 

Haya dolu Osman  kendisinden beklenenin çok 

üzerinde yardımda bulundu. Müfessir Müftü Ahmed Yar Han 

 yukarıdaki hadis hakkında der ki: ‘Şunu aklımızın 

bir köşesine koyalım. Belki bu verdiği rakamlar onun söylediği 

rakamlardır. Ancak teçhizatın hazırlanması sırasında Hz. 

Osman  950 deve, 50 at ve 1000 altın vermiş olabilir. 

Hatta sonradan arttırarak 10 bin altın vermiş de olabilir. Hz. 

Osman   ilkinde 100 deve vereceğini duyunmuştu. Ancak 

sonradan buna 100 deve daha ilave etti ve sayı 200 oldu. 

Üçüncü defa sayıyı 300 arttırdığında toplam 600 deve 

vereceğini duyurmuş oldu.  
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Hayır İçin Bağışta Bulunmak Sünnettir 

Pek kıymetli kardeşlerim! Bazı cahiller dini ihtiyaçlar için 

yardım toplanmasını yanlış anlıyor ve insanları bu yardımlardan 

soğutmaya çalışıyorlar. Unutmayınız! Sebepsiz yere bu yardımları 

engellemek şer’an uygun görülmemiştir. Nitekim Fetavayi 

Razaviye’nin 23’üncü cildinin 127’inci sayfasında değerli 

hocamız ehlisünnet alimi İmam Ahmed Raza Han  

sorulan bir soruya verdiği cevabında der ki: ‘Hayır işleri için 

Müslümanlardan yardım talep etmek bidat değildir. Aksine 

sünnetle sabittir. Her kim insanları hayır işlemekten vazgeçirmeye 

çağırırsa: 

‘Hayıra engel olan saldırgan günahkarlara’ 

Tanımlamasına girer. Hz. Cerir  in aktardığına göre, 

Tebük Seferinin hazırlığı için infak yapma hazırlığındaki 

sahabeler yalınayak, yarı çıplak, kefen gibi yırtık pırtık örtüyü 

boyunlarına dolamış vasiyette, hizmet etmek için Pür nur 

Kalem Suresi, 12’inci ayet.
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Efendimiz  in huzurundaydılar. Alemlere Rahmet 

Efendimiz  onların ne kadar fakirlik çektiklerini 

gördü. Mübarek yüzünün ifadesi değişti. Bilal  a ezan 

okumasını emretti. Namazdan sonra hutbe verdi. Ayetler 

okuduktan sonra da: ‘Kiminiz altınlarını sadaka olarak versin, 

kiminiz para, kiminiz elbise, kiminiz bir miktar buğday, kiminiz az 

bir miktar da olsa kurutulmuş yiyeceğinden versin’ buyurdu.  

Bu infak çağrısını duyunca Ensar’dan birisi  para 

kesesini uzattı. Kese öyle ağırdı ki onu kaldırmaktan eli yoruldu ve 

sonra insanlar birer birer infakta bulunmaya başladılar. Bu 

şekilde iki ambar dolusu yiyecek ve giysi toplandı. Resulullah 

 in o nur yüzünde bir memnuniyet ifadesi 

belirdi ve: ‘Her kim İslam adına iyi bir yol açarsa, sevabını alır. 

Açtığı o yolda salih amel işleyen her bir kimsenin sevabından 

onun hanesine de yazılır. Üstelik salih ameli işleyenlerin 

sevaplarında eksilme de olmaz’ buyurdu’.  İnfak 

konusunda ayrıntılı bilgi için ‘Mektebetül Medine’ tarafından 

107 sayfa olarak basılan ‘İnfak konusunda sorulan sorulara 

cevaplar’ adlı kitaba bakınız. 

 

Osman-ı Gani’nin Resul’e Tabi Olması 

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani  Resul aşkıyla 

doluydu. Hatta Mustafa aşkını gösteren en iyi örneklerdendi. 
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Her sözünde ve amelinde Rabbin mahbubu  in 

sünnetini eksiksiz olarak uygulardı. Nitekim bir gün Hz. 

Osman-ı Gani  mescidin kapısının önünde oturmuş, 

keçi butundan et getirtip onu yedi ve abdestini tazelemeden 

namaz kıldı, sonra da: ‘Resulullah  işte burada 

oturup bundan yemiş ve aynen böyle yapmıştı’ buyurdu. 

 

Hz. Osman-ı Gani  bir keresinde abdest alarak 

tebessüm etmeye başladı. Oradakiler bunun sebebini sorunca 

da: ‘Efendimiz  i işte burada abdest aldıktan 

sonra tebessüm ederken gördüm’ buyurdu. 

 

Sofrasındaki Tevazu 

Hz. Şurahbil bin Müslim  den gelen bir rivayete göre, 

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani  insanlara 

zenginlerin yediğinden yedirir, kendisi eve gittiğinde de sirke 

ve zeytin yiyerek gününü geçirirdi. 
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Sağ Eliyle Avret Yerine Dokunmaması 

Hz. Osman-ı Gani  şöyle buyurdu: ‘Resulullah 

 in mübarek eline biat ettiğim sağ elimi avret 

yerime asla sürmedim’.  

Hz. Osman-ı Gani  şöyle buyurdu: ‘Allah  ye 

yemin olsun ki ben ne cahiliye dönemimde zina yaptım ne de 

İslam’a girdikten sonra’ buyurdu.  

Kapalı Mekanda Bile Edep ve Hayayı Elden 

Bırakmaması 

Hz. Hasan Basri  Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı 

Gani  ın edep ve hayasının ne derece üstün olduğundan 

bahsederken şöyle der: ‘Kendileri  odasında kapısı 

kapalıyken gusledeceği zaman bile elbisesini çıkarmazdı ve 

hayasından uzanıp yatmazdı. 

Çokça Oruç Tutması

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani  daima nafile 

orucu tutardı. Gece bir miktar uyuduktan sonra kalkar geceyi 

ibadetle geçirirdi.  

Hizmetini Görene Zahmet Vermemesi 

Hz. Osman-ı Gani  ın tevazusu öyleydi ki geceleri 

teheccüt namazı için kalkar ve kimseyi uykusundan kaldırmadan 
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abdest için gerekli olan eşyalarını alırdı. Kimseyi rahatsız edip 

de uykusunu bölmezdi. Nitekim gece teheccüt için kalktığında 

abdest suyunu kendisi taşırdı. ‘Niçin bu zahmeti çekiyorsunuz? 

Hizmetinizi gören kişiden yardım isteyiniz’ dendiğinde de: 

‘Hayır, gece uyumak ve dinlenmek onun hakkıdır’ buyururdu. 

 

Odun Taşıması 

Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani  bir keresinde 

bağından odun taşıyordu. Yanında birkaç kölesi de vardı. 

‘Odunları kölelerine neden taşıtmıyorsun?’ diye sorulduğunda: 

‘Taşıtabilirdim. Fakat bunu yapmaktan aciz olmayan nefsimi, 

yoksa bundan hoşlanmıyor mu? Diye deniyorum’ buyurdu. 

 

Kulak Çekmenin Karşılığı 

Hz. Osman-ı Gani  bir kölesine şöyle buyurdu: ‘Bir 

keresinde senin kulağını çekmiştim. Sen de bana aynısını 

yaparak karşılığını al’.  

Kabirlere Bakıp Gözyaşı Dökmesi 

Müminlerin Emiri, Kur’an-ı Derleyen Hz. Osman İbn Affan 

 kesin cennetle müjdelendiği halde kabir ziyaretinde 

bulunduğunda gözyaşlarını tutamazdı. Nitekim Davet-i İslami’nin 

yayınevi ‘Mektebetül Medine’ tarafından 695 sayfa olarak basılan 
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‘Allah Dostlarının Sözleri’ adlı kitabın birinci cildinin 139’uncu 

sayfasında şöyle geçer: ‘Müminlerin Emiri Hz. Osman-ı Gani 

 Bir kabri ziyaret ettiğinde o kadar ağlardı ki 

gözyaşlarından mübarek sakalı sırıksıklam olurdu. 

Küllere Dönmeyi Tercih Etmesi 

Hz. Osman-ı Gani  şöyle buyurdu: ‘Eğer cennet ve 

cehennem arasında kalsaydım ve ne tarafa gideceğimin hükmü 

verilmeseydi, bir tarafa gitmem söylenmeden önce küle 

dönmeyi tercih ederdim’.  

Hz. Osman-ı Gani  kesin cennetle müjdelendiği 

halde Allah korkusundan işte böyle buyurmuştu. Bu hadisede 

‘Bana cennet yerine cehenneme gitme hükmü verilmesin’ diye 

Allah-u Teala’nın iradesinden korkmaya vurgu yapılmaktadır. 

Dolayısıyla burada cehennem azabından korku sebebiyle küle 

dönmeyi tercih etmeye işaret vardır. 
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Ahiret Düşüncesinin Kalbi Nurlandırması 

Hz. Osman İbn Affan  şöyle buyurdu: ‘Dünyaya 

meyletmek kalbi karartır. Ahireti düşünmek ise kalbi nurlandırır’. 

 

Osman-ı Gani’ye Gösterilen Şefkat 

Pek kıymetli kardeşlerim! Mekke ve Medine’nin Sultanı 

Alemlere rahmet, Rahman’ın Mahbubu  Kur’an-ı 

derleyen Hz. Osman İbn Affan  a oldukça şefkat 

sahibiydi. Bu konuyla ilgili şu hadiseye bir göz atalım. Abdullah Bin 

Selam  der ki: ‘Müminlerin Emiri  a baş 

kaldıranlar onun evini kuşatmışlardı. Evinde içecek bir damla 

su kalmamıştı. Hz. Osman İbn Affan  susuzluktan bitkin 

düşmüştü. Onunla görüşmeye gittiğimde oruçluydu. Beni 

görünce: ‘Ey Abdullah Bin Selam  Bu gece İki cihanın 

Sultanı Alemlere rahmet Medine’nin Sultanı i

pencereden gördüm. Peygamber Efendimiz 

oldukça sevecen bir tarzda:  

‘Ey Osman  bu insanlar seni susuz bırakıp eziyet mi 

ettiler?’ buyurdu. ‘Evet’ diye cevap verdim. Hemen bana içi su 

dolu bir kase sarkıttı. Susuzluğumu giderdim. O suyun 

serinliğini hala daha vücudumda hissediyorum. Sonra Huzur-u 

Ekrem Nur yüzlü, Nebilerin Şahı, Ümmetin şefaatçisi Efendimiz 

: ‘İstersen o insanlara karşı sana yardım edeyim. 

İstersen de benim yanıma gelip iftarını yanımda aç’ buyurdu. 
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‘Ya Resulullah Senin yanında nurlu mekanında 

bulunup iftar açmak daha iyidir’ dedim. Abdullah Bin Selam 

 burada der ki: ‘Ondan sonra Hz. Osman İbn Affan 

 ın yanından ayrıldım. İşte o gün fitneciler onu şehit 

ettiler.  

Allame Celaleddin Suyuti nin naklettiğine göre, 

Allame İbn Batiş  (Ölümü Hicri 655) bunu 

yorumlarken, Efendimiz  i görme hadisesinin 

rüyada değil, uyanık haldeyken vuku bulduğunu belirtmiştir. 

 

 

Kimsesizlerin Sahibi 

Pek kıymetli kardeşlerim! Bu hadiseden de anlaşılacağı gibi 

Medine’nin Efendisi  e Allah  tarafından 

Osman Gani  ın bütün halleri gösterilmişti. Ayrıca bu 

hadiseden Efendimiz  in kimsesizlerin yardımcısı 

olduğu da anlaşılmaktadır. Zira: ‘Eğer istersen bu insanlara 

karşı senin yardımına koşayım’ buyurmuştu. 
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Kan Dökülmesine Razı Olmaması 

Hz. Osman Gani  benzeri görülmemiş bir sabır ve 

tahammül sahibiydi. Şehit düştü ama Medine-i Münevvere’de 

Müslümanların kanını dökmedi. O mübarek evi abluka altına 

alındı, kendisine bir damla su bile verilmedi. Onun köleleri 

düşmanlarıyla vuruşmak için kendisinden izin istediler. Ancak 

o bunu kabul etmedi. Köleleri silahlarını kuşanıp savaşmak 

için izin istediklerinde onlara: ‘Eğer beni hoşnut etmek 

istiyorsanız silahlarınızı bırakın ve beni dinleyin. İçinizden her 

kim silahını bıraktıysa onu azat ettim. Allah  ye yemin olsun 

ki kan döküldükten sonra şehit olmaktansa, kan dökülmeden 

önce şehit olmayı yeğlerim1. Benim şehadet olacağım bellidir. 

Rahman’ın sevgili kulu Peygamber Efendimiz  

bana bunun müjdesini vermişti’ dedi. Osman Gani  

kölelerine: ‘Siz savaşsanız da sonunda ben şehit edileceğim’ 

buyurdu. 

Hasan ve Hüseyin’in Himayesi  

Zorlukların üstesinden gelen Allah’ın Arslanı Aliyyül Mürteza 

 Hz. Osman-ı Gani  ı çok severdi. 

Onun bu ağırbaşlılığını görünce evlatları Hz. Hasan ve Hz. 

1 Nihâyetü'l-ereb fî fünûni'l-edeb lil Nüveyrî. 
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Hüseyin  ya: ‘İkiniz de kılıçlarınızı kuşanıp Hz. 

Osman-ı Gani  nın evinin önüne gidin ve onu 

koruyun’ buyurdu. Allah  nin taktiri yerini bulup Hz. 

Osman-ı Gani  şehit düşünce Hz. Ali  

çok üzüldü ve . (Şüphesiz Allah'tan geldik ve 

dönüşümüz de onadır)’ dedi. 

Küstahlık Edenin Maymuna Dönüşmesi 

Sevgili Kardeşlerim! Sahabe-i Kiram a buğz ve 

düşmanlık etmenin sonu iki dünyada da hüsrandır. Seyyid 

Nureddin Abdur Rahman Cami  meşhur kitabı 

‘Şev hid-ün Nübüvve’ de şöyle bir kıssa anlatır: ‘3 kişi Yemen’e 

doğru yola çıkmıştı. İçlerinden birisi Kufe’dendi. O Hz. 

Ebubekir Sıddık ve Hz. Ömer  ya küfrediyordu. 

Bundan ne kadar sakındırılsa da bu tutumundan vazgeçmiyordu. 

Bu üçü Yemen’e yaklaştıklarında bir yerde konaklayıp uyudular. 

Konakladıkları yerden ayrılma vakti gelince ikisi kalkıp 

abdestlerini aldılar ve sonra da o üçüncü kişiyi uyandırdılar.  
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Uyandırılan kişi: ‘Yazıklar olsun! Ben buraya sizden daha 

sonra geldim. Sizinle aynı saatte uykudan kaldırıyorsunuz. 

Uykumda Rabbimin Sevgili Kulu Efendimiz  

benim yanıma teşrif edip: ‘Ey fasık! Allah  fasıkları rezil 

rüsva eder. Bu yolculukta senin şeklin şemalin değişecek’ 

buyuruyordu’ dedi. Bu arsız kişi abdest almak için katlığında 

ayak parmaklarının şekli değişmeye başladı. Sonra da ayakları 

maymunun ayaklarına dönüşmeye başladı. Derken dizlerine 

kadar maymuna dönüştü. En sonunda da bütün bedeni 

tamamen maymun şekline büründü. Yanındaki iki yol arkadaşı 

bu maymun görünümlü arsız adamı tuttukları gibi devenin 

semerine bağlayıp yola koyuldular.  

Güneş batmak üzereyken içinde maymunların toplandığı bir 

ormana vardılar. Bu arsız kişi maymunları görünce 

dayanamayıp çırpınıp kendini bağlı olduğu ipten kurtardı ve 

bu maymunların yanına gitti. Maymunların hepsi bu iki 

yolcunun yanına yaklaştıklarında yolcular korkuya kapıldılar. 

Fakat maymunlar onlara zarar vermediler. Sonra maymun 

görünümlü arsız adam bu iki adamın yanına oturup bir 

yandan onlara bakıyor, bir yandan da ağlıyordu. Bir saat sonra 

maymunlar dönüp gittiler. Maymun görünümlü adam da 

onlarla birlikte gitti.  
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Muhterem Kardeşlerim! Gördünüz mü? Hz. Ebubekir ve Hz. 

Ömer  e küfreden kişi nasıl da maymuna dönüştü. 

Bazen başkalarına ibret olsun ve gerekli dersi alsınlar diye 

birilerine hak ettikleri ceza bu dünyada da verilir ta ki insanlar 

onları görüp günah işlemekten ve küstahlık etmekten 

vazgeçsinler. Allah-u Teala bizleri Sahabe-i Kiram ve Ehli-

Beyt’i  sevenlerden eylesin.  

 

İmanda Tekamüle Ermesi 

Hz. Abdullah İbn Ömer  nın rivayetine göre, 

övülmüş olan, kimsesizlere sahip çıkan, hesap gününün 

şefaatçisi, iki cihanın sultanı, Yaratanın sevgili kulu Peygamber 

Efendimiz  bir fitneden haber verdi ve Hz. 

Osman’ı göstererek onun zulmedilerek şehit edileceğini 

buyurdu.  

Ümmetin alimlerinden, Müfessir Müftü Ahmed Yar Han 

 bu hadisle ilgili der ki: ‘Bu hadiste gaybten birkaç haber 
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verilmiştir. Hz. Osman Gani  ın şehit edileceği tarih, 

vefat edeceği yer, şehit edilerek vefat edeceği, imanda tekamüle 

ermesi. Zira şehadet için İslam üzere ölmek esastır. Efendimiz 

 in bu hadiste gaybten verdiği haberler işte 

bunlardır. 

 

Göz Zinasından Haberdar Olması 

Allame Taceddin Subki  ‘Tabakat’ adlı eserinde der 

ki: ‘Yolda yürüyen bir kadına kötü gözle bakan bir kimse, 

Müminlerin Emiri Hz. Osman Gani  ın huzuruna 

geldi. Halife onu azarlayarak: ‘Bir de utanmadan göz zinasıyla 

karşıma çıkıyorsun!’ dedi. Adam: ‘Resulullah  

den sonra vahiy sana nı inmeye başladı? Göz zinası yaptığımı 

nereden bildin?’ diye sordu. Ona: ‘Bana vahiy inmiyor. Fakat 

söylediklerim doğrudur.  İzzet sahibi Rabbim  

bana böyle bir feraset (basiret) lütfetti. Bu sayede insanların 

halleri ve düşüncelerini anlıyorum’ buyurdu.  
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Eritilmiş Kurşun Dökülecek Olan Gözler 

Değerli kardeşlerim! Hz. Osman Gani  basiret 

sahibiydi, batıni ilme de vakıftı. Keramet sahibi bakışıyla 

adamın işlediği günahı anlayıverdi ve onun göz zinası 

işlediğine hükmetti. Şüphesiz nikah düşen namahreme yani 

nikahlanması haram olmayan birisine şeri izin olmadan 

bakmak büyük bir vebaldir. Her kim şehvetle namahreme 

bakarsa kıyamet gününde onun gözlerine eritilmiş kurşun 

döküleceği nakledilmiştir’. 

Azaların Zinası 

Mekke ve Medine’nin Efendisi, Rabbimizin Sevgili Kulu 

: ‘Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası 

dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Ellerin zinası tutmaktır. 

Ayakların zinası da gitmektir’ buyurmuştur.  Son dönem 

hadis alimlerinden Şeyh Abdulhak Muhaddis-i Dihlevî 

 bu hadisle ilgili der ki: ‘Gözlerin zinası şehvetle 

bakmaktır. Kulakların zinası haram ve müstehcen sözleri 

dinlemektir. Dilin zinası haram ve hayasız sözler söylemektir. 

Ayakların zinası da zinaya doğru yönelmek yani yaklaşmaktır’. 

İçine Ateş Doldurulacak Gözler 

Şehvetle bakmaktan sakınmak son derece önemlidir. Yoksa 

Yemin olsun ki bunun cezasına katlanabilmek mümkün 
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olmayacaktır. Gözlerini haramdan sakınmayan kimsenin 

kıyamet göününde gözlerine ateş doldurulacağı nakledilmiştir. 

 

Ateşle Dağlanacak Olan Gözler 

Müstehcen filmleri, dizileri izleyenlere, namahreme ve oğlan 

çocuklarına şehvetle bakanlara sesleniyorum. Şeyh İbn Cevzi 

der ki: ‘Kadına şehvetle bakmak İblisin zehirli 

oklarından biridir. Her kim gözlerini harama bakmaktan 

sakındırmazsa işte onun gözleri kıyamet gününde ateşle 

dağlanır’.  

Bakmak Kalbe Şehvet Tohumları Eker 

Kıymetli kardeşlerim! Harama bakmaktan her zaman sakınınız. 

Gözleri harama bakmaya alıştırmayınız. Yoksa helak çukuruna 

düşmek kaçınılmaz olur. Allah’ın Sevgili Nebilerinden Hz. İsa 

 ın: ‘Gözlerini harama bakmaktan sakındır. 

Zira bu, kalbe şehvet tohumları eker. Fitne için bu bile kafidir’ 

şeklinde bir sözü vardır. . Nebilerden Yahya bin 

Zekeriya a: ‘Zina ne zaman başlar?’ diye 

sorulunca. ‘Bakıp da istemekle başlar’ buyurdu. 

Nur Suresinin 30’uncu ayetinde şöyle buyrulur: 
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‘Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, 

ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. 

Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla 

haberdardır’. 

Kerametin Tanımı 

Kıymetli kardeşlerim! Müminlerin Emiri Hz. Osman Gani 

  ın keramet sahibi bir sahabe olduğunu, bir kişiyi, 

şehvetle baktığı için onu uyarmasıyla anlamış olduk. Keramet 

nedir? Bu konuda irhas, meunet, istidrac ve ihanet kavramlarını iyi 

bilmek gerekir. ‘Mektebetül Medine’ tarafından basılan ‘Bahar-

ı Şeriat’ adlı eserin birinci cildinin 58’inci sayfasında şöyle 

geçmektedir: ‘Nebi’den nübüvvetten önce sadır olan doğaüstü 

hadiselere irhas denir. Velilerden sadır olan doğaüstü hadiselere 

keramet, bütün müminlerden sadır olan doğaüstü hadiselere 

meunet, ficar yani haktan sapmışların ve kafirlerin kendi 

lehine gösterdikleri doğaüstü hadiselere ibtidrac, onlara karşı 

gösterilen doğaüstü hadiselere de ihanet denir. 
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Defnedileceği Yeri Göstermesi 

İmam Malik  der ki: ‘Müminlerin Emiri Hz. Osman-

ı Gani bir keresinde Medine-i Münevvere’nin 

Cennetül Baki kabristanındaki Haşş-i Kavkab kısmına gitti.  Orada 

bir yerde durup: ‘Yakında buraya birisi daha defin olacak” 

dedi. Nitekim kısa süre sonra da şehadete erdi. Azgınlık 

yapanlar onun mübarek cenazesinde öyle bir kargaşa çıkardılar 

ki ne Ravza-i Münevvere’nin yakınına, ne Sahabe-i Kiram’ın 

medfun olduğu Cennetül Baki’nin içine defnedilebildi. Ancak 

bunlardan uzakta kimsenin aklına gelmeyen Haşş-i Kavkab 

denilen yere defnedilebildi. Üstelik o sıralarda orası mezarlık 

bile değildi.

Hz. Adiy Bin Hâtim  şöyle anlatır, Müminlerin Emiri 

Hz. Osman-ı Gani  ın şehadete erdiği gün kendi 

kulaklarımla birisinin yüksek sesle şöyle dediğini duydum: ‘Hz. 

Osman-ı Gani a rahatlık ve güzel kokulardan haber 

ver. Yüzüstü bırakmayan Rabbi yi göreceğini haber ver ve 

Allah nin kerem ve lütfunu müjdele’ Adiy Bin Hâtim 

 devam ederek der ki: ‘Bu sözü işittiğimde etrafıma 

bakındım, hatta arkama da dönüp baktım. Fakat kimseyi 

göremedim’. 
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Meleklerin Kabrine Teşrif Etmesi 

Rivayette geçtiği üzere, Hz. Osman-ı Gani ın 

mübarek cenazesini bir kaç vefalı kişi gecenin karanlığında 

Cennetül Baki’ye getirdi. Kabrini kazdıkları sırada kalabalık bir 

grup atlı da Cennetül Baki’ye geldi. Kalabalığı gören Osman-ı 

Affan ın vefalı dostları korkuya kapıldılar. Kalabalıktan 

bazıları onlara: ‘Bizden korkmayınız. Bizler de defin için 

geldik’ dediler. Bunu işitince o vefalıların korkusu dindi ve 

sukünetle Hz. Osman-ı Gani nin cenazesini defnettiler. 

Kabristantan döndüklerinde bu sahabeler yemin 

ederek insanlara bu kalabalık grubun kesinlikle meleklerden 

bir grup olduğunu anlattılar. 

Küstahlığın Sonu 

Rivayette geçtiği üzere, bir hacı kafilesi Medine’ye tazimde 

bulunmaya gitti. Kafiledekiler ziyaret etmek için Müminlerin 

Emiri Osman-ı Gani ın nur dolu kabrine uğradılar. 
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Ancak bir küstah hakaret ve ihanet kastıyla ziyarette bulunmadı 

ve kabrin çok uzakta olduğunu bahane etti. Kafiledekiler 

ziyaretlerini tamamlayıp memleketlerine dönerlerken yolda 

korkunç bir canavar kükreyerek o küstah adama saldırdı ve 

onu parçalara ayırdı. Bu korkunç manzaraya tanık olan 

kafiledekiler bu olayın Hz. Osman-ı Gani küstahlığın 

bedeli olduğunu söylediler.

Değerli kardeşlerim! Gördünüz mü? Hz. Osman-ı Gani 

ne kadar büyük bir sahabedir. Bu hadisede kimse o 

küstah adamın, nurlu kabri ziyaret etmediği için helak olduğunu 

düşünmesin. Gerçek şu ki o adam, Hz. Osman-ı Gani

a küstahlık yapmıştı. İçinden ona duyduğu düşmanlık 

nedeniyle kabrini ziyaret etmemişti. 

Hz. Ebu Bekir Sıddık’tan Gelen Şifa 

Kıymetli kardeşlerim! Allah Resulü , Sahabe-i 

Kiram ve Ehl-i Beyt a gerçek ve samimi bir sevgi 

beslemek için Kur’an-ı ve Sünneti, siyasete alet etmeden, 

dünya çapında yaymaya çalışan Davet-i İslami Cemaatiyle 

niyeti halis tutarak iletişim halinde olmalıdır. Her hafta 

düzenlenen hikmetli sohbetlere katılmaya özen göstermelidir. 

Günlük alınan risaleler bir sorumluluk hissiyle okunup ilgili 
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form da doldurularak bölgeden sorumlu Davet-i İslami 

yetkilisine ulaştırmalıdır. Hatta duaların makbul olması ve 

sünneti öğrenmek için Davet-i İslami’nin kafilesine katılıp 

Peygamber sevdalılarıyla birlikte her ay en azından üç gün 

yolculuk etme saadetine ermek gerekir. Hatta bir tanıdık da bu 

yolculuğa çağrılabilir. Geliniz kafileye katılmanın önemine 

ilişkin şu hadiseye bir bakalım ve almamız gereken dersi 

alalım. Bir Peygamber sevdalısının kendi ağzından dinleyelim: 

‘Sünneti daha iyi öğrenebilmek adına Pakistan’ın Belucistan 

eyaletinin Naka Khari bölgesindeki kafilemize katılacaktım. 

Kafiledeki bir arkadaşımızın başında dört tane şişlik vardı.  

Bundan dolayı da başının bir kısmında müthiş bir ağrı 

hissediyordu. Başı ağrıdığında yüzünün bir kısmında morarma 

oluyordu. Öyle bir sıkıntı çekiyordu ki insan bakmaya 

dayanamıyordu. Bir gece yine böyle ağrıdan yerinde duramayınca 

kendisine ilaçlar vererek uyumasını sağladık. Sabah uyanınca 

keyfi yerindeydi. Diyordu ki: ‘  Bana lutüfta bulunuldu. 

Rüyamda Efendimiz  dört can dostu 

ile birlikteydi.   

Efendimiz  beni, Hz. Ebu Bekir Sıddık 

 e göstererek: ‘Bunun ağrısını dindir’ buyurdu. Onun mağara 

arkadaşı Hz. Ebu Bekir Sıddık bana öyle bir şey yaptı 

ki başımı yardı ve içinden dört tane siyah bir şeyler çıkardı ve: 

‘Oğlum! Artık sana hiç bir şey olmayacak’ dedi. Gerçekten de 
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bu kardeşimiz son derece sağlıklı hale geldi. Yolculuktan 

döndükten sonra sağlık taramasından geçti. Doktor da bu 

duruma hayret etti ve tamamen iyileşmiş olduğunu, başındaki 

dört tane şişkinliğin yok olduğunu söyledi. Bunun üzerine bu 

kardeşimiz ağlayarak hikmet dolu bu yolculuğun bereketini 

anlattı, yolculukta gördüğü rüyadan bahsetti. Doktor da bu 

hadiseden epey etkilendi. O hastanedeki doktorlarla birlikte 12 

kişi, 12 gün boyunca bu kafileyle birlikte hikmetli yolculuğa 

çıkmak için kayıt yaptırdılar. Bazı doktorlar da sünnet-i 

seniyyeye ittiba etmek niyetiyle sakal bıraktılar.  

 

Pek muhterem kardeşlerim! Sohbetimizin sonuna gelirken 

sünnetin faziletine ilişkin bir kaç örnek verebildiysek ne mutlu 

bize. Risalet makamının tacı, Nebilerin şahı, Bereket ve hidayet 

Rehberi, Peygamber Efendimiz : ‘Her kim 

benim sünnetimi severse beni sevmiş olur. Kim de beni severse 

cennette benimle birlikte olur’ buyurmuştur.  
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Tokalaşma Konusunda 14 Tavsiye 

1. İki Müslüman bir araya geldiğinde elleriyle musafaha 

yapmaları yani de ellerini buluşturmaları sünnettir.  

2. Tokalaşmadan önce selamlaşmalıdır. 

3. Ayrılırken de selamlaşmak gerekir. Selamlaşırken aynı 

zamanada tokalaşılabilir. 

4. Nebiyyi Mükerrem Efendimiz : ‘Müslümanlar 

bir araya geldiklerinde, tokalaşır da birbirlerinin hal ve 

hatırlarını sorarlarsa Allah onlara bu halde iken yüz 

rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve 

samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana, biri 

de diğerine verilir.  

5. Tokalaşma sırasında salâtü selâm getirmelidir. Elleri 

ayırmadan önce  birbiri ardına günahları 

bağışlanır. 

6. Tokalaşırken sal tü sel m getirip elden geldiğince: 

 ‘Allah-u Teala bizlere ve sizlere mağfiret 

etsin’ şeklinde dua etmelidir. 
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7. Müslümanların tokalaşma sırasında ettikleri dua 

 kabul olur, ellerini geri çekmeden önce de her ikisine 

mağfiret edilir.   

8. Müslamanlar tokalaştıklarında aralarındaki düşmanlık 

ortadan kalkar. 

9. Müslümana selam vermek, tokalaşmak, sevgi ve muhabbetle 

ona bakmak sevaptır. Hadis-i Şerifte geçtiği üzere: ‘Her 

kim Müslüman kardeşine kalbinde düşmanlık 

beslemeden sevgi ve muhabbetle bakarsa daha o bakışını 

üzerinden ayırmadan her ikisinin de geçmiş günahları 

bağışlanır’.  

10. Ne kadar sık görüşme olursa olsun her görüşmede 

tokalaşmak uygundur. 

11. Günümüzde bazı kardeşlerimiz sadece tek elle tokalaşma 

yapmakta, hatta birbirlerine sadece parmaklarını temas 

ettirmektedirler. Bu sünnete aykırıdır. 

12. Tokalaştıktan sonra el öpmek mekruhtur.  

(Müslüman kardeşlerimiz tokalaştıktan sonra el öpme 

adetini bırakmalıdırlar). Yaşça büyük bir kimseyle 

tokalaştıktan sonra saygıdan dolayı onun eli öpülürse 

bunda bir sakınca yoktur. Hz. Ali  : ‘Birisiyle 

musafaha yaptıktan sonra saygıdan dolayı elini öpmeyi 

yasaklayan bir sebep yoktur. Yeter ki tokalaşıp el öpülen 

kişiden saygı ve lutüf görsün’.  buyurmuştur. 
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13. Eğer oğlan çocuğu (yani güzel bir erkek çocuk) ile yada 

herhangi güzel bir erkek ile tokalaşırken şehvet 

uyanacaksa, bu durunda onunla tokalaşmak caiz olmaz. 

Bakmakla şehvet uyanacaksa bu durumda bakmak bile 

günah olur.  

14. Tokalaşırken sünnete uygun olan elde mendil vesaire 

olmamasıdır. İki tarafın da eli boş olmalı ve eller 

kavuşmalıdır.  

Binlerce sünneti öğrenmek için Mektebetül Medine’nin yayınevi 

tarafından 312 sayfa olarak basılan ‘Bahar-ı Şeriat’ ve 120 

sayfadan ibaret ‘Sünnetler ve adaplar’ adlı kitapları hediye 

olarak alıp okuyabilirsiniz. Sünneti öğrenmenin en güzel 

yollarından birisi de Davet-i İslami Cemaatinin kafilelerinde 

Peygamber sevdalıları ile birlikte seyahat etmektir.  
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Bu Risaleyi Okuduktan Sonra Sevabına Başkalarına da 

Veriniz 

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk merasimlerinde 

gerekse, matem gibi acılı günlerde bir araya geldiğinizde 

‘Mektebetül Medine’ tarafından basılan hazine değerindeki bu 

risaleleri dağıtarak sevaba eriniz. Müşterilerinize hediye olarak 

dağıtmak için dükkânınızda bulundurmayı alışkanlık edininiz. 

Gazete dağıtanlar ya da çocuklar vasıtasıyla evlere ayda en az 

bir kere dağıtarak onları iyiliğe davet ediniz ve bu sevaptan siz 

de payınıza düşeni alınız. 

Geçim Sıkıntısını Giderecek Tavsiye 

Kıbleye doğru dönüp başı açık olmak suretiyle abdest alıp üstü 

açık, gökyüzünü doğrudan gören bir yerde, başa takke 

giymeden, yatsı namazını kıldıktan sonra başında ve sonunda 

11’er kez salâtü selâm getirmek suretiyle  

(ya müsebbibel esbab Yani Ey sebeplerin müsebbibi) terkibi 

500 defa okunur. Bayanlar, namahreme görünmemeye özen 

göstermelidir. 
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