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1. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : SOHBET HALKALARI VE ÖNEMİ 

Sohbet, sözlükte, birlik, beraberlik, dostane ilişkileri devam ettirmek, yol ve hedef 

kardeşliği yapmak demektir.
1
  

Dinimizde ise sohbet, sözlük anlamında var olan manaların elde edilebilmesi için 

yapılacak bir nevi ahlak ve maneviyat eğitiminin yapıldığı özel halkalardır.  

Sohbet, insanın eğitim sürecinde önemli bir metod olduğu gibi, ömür boyunca hem eğitimini 

ilerletmesi, hem mânen yükselmesi, hem de asrımızın en büyük problemlerinden olan yalnızlığı meşru 

ve verimli bir şekilde gidermesi için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İlk insan Hz. Âdem'in (as) 

yaratılmasından hemen sonra ona eş olarak yaratılan Havva Validemiz'in aynı zamanda onun sohbet 

arkadaşı olması, arkadaşlık ve sohbetin fıtrî bir ihtiyaç olduğunu da göstermektedir.2 

Sohbetlerin, İslam tarihinde tebliğ ve davet çalışmalarına önemli katkılar sağlamış 

olması açısından çok büyük ehemmiyeti vardır.  Özellikle İslami davetin ilk günlerinde vahyin 

açıktan ilanının yapılamadığı dönemlerde evlerde yapılan sohbetler çok önemli hizmetler 

sunmuştur.  

Tebliğ ve davetin zor günlerinde Peygamber Efendimiz (sav), bazan kendi evinde, bazan 

Hz. Ebu Bekir (ra)’ın evinde, bazan da ashabından birilerinin evinde tebliğ ve davet 

çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir. Bu sahabeler arasından en meşhuru ise, Erkam b. 

Ebi’l Erkam (ra)’ın evidir. Daha sonraki yıllarda yapılan hemen hemen bütün sohbetler bu son 

isim, yani Erkam b. Ebi’l Erkam ismi ile anılır olmuştur.  

İslam bu sohbetlerde öğrenilmiş, bu evlerde yapılan sohbetler neticesinde hayat bulmuş, 

İslam’ı geleceğe aktaracak öğretmenler, valiler, ordu komutanları, elçiler vs. hep bu ev 

tezgahlarında sohbet gergeflerinde işlenen insanlar arasından çıkmıştır.  

Bu sohbetler vasıtasıyla kardeşlikler oluşmuş ve pekişmiş, hayatın sevinç ve hüzünleri 

aynı anda teneffüs edilmiş, ortaya çıkan problemlere çözüm yolları buralarda aranmış, gayesi 

ve hedefi bir olan cemaat bu yolla elde edilmiş, insanlar arasında eşitlik, adalet ve en 

mükemmele ulaşma gayretleri buralarda neşvü nema bulmuştur. Çünkü, yukarıda işaret 

edildiği gibi, sohbetin anlamında da hep bu manalar vardır. Biz de bütün bu güzelliklere sahip 

bir toplum ve bir cemaat yetiştirme hedefine kilitlenmek istiyoruz.  

Resulullah (sav)’e gelen ve ilk vahiy olma özelliği taşıyan Alâk suresinin ilk ayetleri  

نَساَن ِمْن َعلٍَق اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم  أْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَخلََق اْْلِ

نَساَن َما لَمْ  يَْعلَْم  بِاْلقَلَِم َعلََّم اْْلِ  
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.  Oku! Rabbin, 

en büyük kerem sahibidir. O Rab ki, kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi 

                                                        
1 Kamus-u’l Muhit, Sohbet Maddesi; El-İsabe, 7/1  
2  Prof.Dr.Abdulhakim Yüce ; İnsani ve dini bir İhtiyaç : Sohbet - Yeni Ümit Dergisi 
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öğretti.”
3
 geldikten ve Peygamer Efendimiz (sav)’e peygamber olduğu bildirildikten sonra 

vahiy bir müddet kesildi. Daha sonra üst üste ayetler gelmeye başladı. Bu ayetler İslam’ın 

etrafa yayılmasını ve insanların uyarılmalarını emrediyordu. Bu gelen ayetlerin bir kısmı 

şunlar idi:  

ثِّ  ْجَز فَاْهُجرْ يَا أَيَُّها اْلُمدَّ ُر قُْم فَأَنِذرَوَربََّك فََكبِّرَوثِيَابََك فَطَهِّرَوالرُّ  
“Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk, ve (insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. 

Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.”
4
  

لُ  مِّ ُِ َوَرِِِّّل قُِم اللَّْيَل إِّلَّ  يَا أَيَُّها اْلُمزَّ ْْ َعلَْي ِِ أَْو  ُُْْ قَلِي اأا ْْ ِم ََُُ أَِو انقُ ْْ  قَلِي ا نِّ

 اْلقُْرآَن َِّْرِِّي اأا 
“Ey örtünüp bürünen (Resulüm)! Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını 

(kıl). Yahut bunu biraz azalt. Ya da bunu çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku.”
5
  

 َوأَنِذْر َعِشيَرََِّك اْْلَْقَربِينَ 
“(Önce) en yakın akrabanı uyar.”

6
  

Resulullah (sav)‘in hayatını dikkatlice incelediğimizde her konuda olduğu gibi tebliğ ve 

davet konusunda da bize çok güzel bir örnekler sunduğuna şahit oluruz.  

Allah’ın Rasulü (sav)‘in, yeni dini insanlara tebliğ etmeye ve  onları bu dine davet etmeye 

başlaması, yukarda geçen Müddessir Suresi’nin  ikinci ayetindeki “Kalk uyar!” emri ilahisiyle 

olmuştu. Bu emri alan Peygamber Efendimiz (sav), hiç vakit geçirmeden kendisine verilen 

emri yerine getirme kararlılığı ile hareket etti. O (sav), bir çok zaman bizim arkasına 

sığındığımız ve İslam’ı anlatmayı hep ertelediğimiz bahanelere sığınmadı ve onları aklına bile 

getirmedi. Aldığı ilk ilahi emirden risalet vazifesinin ciddi bir görev olduğunu anladı, daha 

sonra inen ayetlerin sevki ile de derhal tebliğ ve davete başladı. 

 Resulullah (sav), insanları önce Allah (cc)‘a kulluk etmeye ve –haşa- Allah’ın yerine 

konularak tapılan putlardan vazgeçirmeye çağırdı. Ancak, bu çağrıyı öyle ulu orta ve her 

önüne gelene değil, zaman ve zeminine de dikkat ederek yapmaya başladı. Dolayısı ile ilk 

tebliğ ve davetini Şuara Suresi’nin yukarıda geçen “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” 

Ayetinden yola çıkarak, en yakını olan ev halkından başladı. Ev halkından en yakını ise, elbette 

mübarek eşleri Hz. Hatice (ra) validemizdi. O da O’ndan başladı.  

Erkam (ra)’ın evinde toplantı yapılmasının bir çok güzelliği ve hikmetleri vardı. Erkam 

(ra)’ın evi basit ve gösterişsiz idi. Erkam (ra)’ın kendisi yetimdi, onun için de müstakil 

davranabiliyordu. Basit bir ev olduğu için de toplumun dikkatini çekmiyordu. Toplantılara 

gelenler de gizlice ve sessizce hareket ediyorlar ve dikkatlerden uzak duruyorlardı. Onların 

geliş-gidişlerinden kimseler rahatsız olmuyordu. Davanın lideri olan Allah’ın Rasulü de böyle 

toy denilecek bir yaştaki çocuğa büyük sorumluluk veriyor ve ona güveniyordu. Bu halde iken, 

                                                        
3 Alak Suresi, 96/1-5 
4
 Müddessir, 74/1-5 
5
 Müzzemmil, 73/1-4 
6
 Şuara, 214/26 
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rivayetlere göre bu ev, ziyaret ve sohbetleriyle İslam’ın tebliğ ve davet çalışmaları açıktan 

davet süreci başlayıncaya kadar tam üç sene devam etti.  

Ne zaman ki, Hicr Suresi’nin şu ayeti indi ve açıktan teblig ve davet emredildi, 

Peygamber Efendimiz (sav), evdeki yapılan ilmi çalışmaları dışarıya da taşımaya başladı. Ayeti 

Kerime’de şöyle buyuruluyor:  

ِكينَ َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِ  فَاْصَدْع بَِما ُِّْؤَمرُ   
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!”

7
  

Böylece davetin “açıktan” yapılması hareketi başlatılmış oldu. Ancak, açıktan yapılacak 

davete nereden başlanacağı da önemli idi. Bunu da Şuara Suresi’nin yukarıda da zikredilen şu 

ayet-i celilesi belirledi:  

 َوأَنِذْر َعِشيَرََِّك اْْلَْقَربِيَن َواْخَِْض َجَْاَحَك لَِمِن اَِّّبََعَك ِمَن اْلُمْؤِمِْيَن 
“(Önce) en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir.”

8
  

Bu emirle hareket eden Peygamber Efendimiz (sav), önce Haşim Oğulları’nı evinde 

topladı. Onlara bir ziyafet hazırladı ve ikramda bulundu. Daha sonra da onlara konuyu açtı ve 

yeni dine davet etti. Hz. Ali (ra), çocuk olmasına rağmen İslam’ı ilk kabul edenlerden oldu. En 

şiddetli olumsuz reaksiyonu amcası Ebu Lehep gösterdi. Toplantı neticesiz kaldı. Ancak, 

davetin herkese ulaşması gerekiyordu. Bundan dolayı da Resulullah (sav) bir sabah Safa 

Tepesi’ne çıktı ve Kureyş Kabilesi’ne ait soyları ve aşiretleri tek tek isimleriyle çağırdı: Ey Fihr 

Oğulları! Ey Adiy Oğulları!...” Hz. Peygamber (sav), etrafına toplanan insanlara önce onların 

kendisine olan güvenlerini hatırlatmak ve güven tazlemek : “Ben şimdi şu dağın ardından 

atlıların geleceğini ve size saldıracağını haber versem bana inanır mıydınız?” diye sordu. Onlar 

hep bir ağızdan: “Evet, şimdiye kadar senin yalan söylediğini görmedik” diye cevap verdiler. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav): “Ben size önümüzdeki şiddetli azabı haber 

veriyorum” diye tebliğine başladı. O an orada hazır bulunanlar anlatılan şeylerden son derece 

etkilendiler ve nerede ise inanacak hale geldiler. İşte tam bu sırada yine Ebu Leheb ortaya 

atıldı ve Peygamberimiz (sav)’e itiraz ederek: “Yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi buraya 

topladın?” diyerek bağırdı ve toplanan kabilelerin dikkatlerini dağıttı.  

Buradan şunu da anlıyoruz ki, bizim yaptığımız bu hayırlı işlere her zaman mani 

olunmaya çalışılacaktır. Hatta bu kişiler bazen en yakınlarımız bile olabilecektir.  

Sohbetlerden güzel sonuçların alınmasına vesile olduğunu göstermesi açısından Mus’ab 

b. Umeyr (ra)’ın öğretmen ve mübelliğ olarak gönderildiği Medine-i Münevvere’de yapmış 

olduğu teblig ve davet çalışmaları da çarpıcı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hz. Mus’ab (ra)’ın işi hakikaten zor idi. Çünkü kahir ekseriyeti putperest olan bir 

topluma İslam’ı anlatmakla ve onu temsil etmekle görevlendirilmişti. Öğretmenlik görevini 

deruhte eden Hz. Mus’ab (ra), önce gidip İslam’ı yeni kabul eden kabile reislerinden birisi olan  

Es’ad b. Zurâre (ra)’ın evine yerleşti. Es’ad b. Zürare (ra), Mus’ab (ra)’ı hemen Medine’nin 

diğer iki önemli şahsiyeti Sa’d ibn Mu’âz ve Useyd ibn Hudeyr’lerin yanına götürdü. Medine’de 

süreç böyle başlamıştı. 

                                                        
7 Hicr, 15/94 
8 Şuara, 26/214-215 
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Öğretmen, tebliğci ve davetçi Hz. Mus’ab (ra), bütün bir yıl boyunca evlerde yapmış 

olduğu sohbetlerle hac mevsiminde Mekke’ye dönmeden önce, Allah’ın Rasulü (sav)‘e, üç aile 

dışında tüm Medineli Arap Kabileleri mensuplarının çoğunluğu itibarıyla İslam’ı kabul 

ettiklerini müjdeledi.
9
 Bu da ev sohbetleri ve sohbet halkalarının bir bereketi olarak kabul 

edilebilir.   

İslam kültür ve geleneğinde sohbet çok önemlidir. Tarihin gördüğü en seçkin topluluk 

olan sahabe sohbetle yetişmiştir. Sahabelik şartlarının birincisi ve en önemlisi Rasülullah'ı 

görmek ve O' nun sohbetinde bulunmaktır. Sahabe kelimesi, sohbet kökünden türemiştir. 

“Konuşarak vakit geçirmek” anlamına gelen “söyleşi” ile dini anlamdaki “sohbet”te bazı 

farklılıklar vardır. Sohbet, insanın ilim bakımından kendinin üstünde veya altındakilerle bir 

araya gelip, Allah'ın ve Peygamber Efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeylerin 

konuşulması demektir. Sohbetin başka bir anlamı da beraber olmak demektir. 

Ahiret hayatının gündeme bile alınmadığı, sadece dünyayla, alışverişle, dedikoduyla 

doldurulan sohbetlerde hayır yoktur. 

Sohbet etmek için “sohbet ehli âlim” bulunmazsa daha önceden yaşamış olan âlimlerin 

kitapları okunmalıdır. Bir âlimin kitabını okuyan, yarı yarıya onunla sohbet etmiş sayılır. 

Allah rızası amaçlanarak icra edilen sohbete giden kişinin her adımına sevap yazılır. 

Melekler kanatlarını onun yoluna sererler. Gökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar, denizdeki 

balıklar, onlar için dua ve istiğfar ederler. Bu anlamda insanlar Allah rızası için bir yere 

toplansalar ve hiçbir şey konuşmasalar bile yine sevap kazanırlar. 

Tekrar başa dönersek, yani sohbeti tanımlarsak; ortak bir dille dertleşmek ve aynı hayatı 

paylaşmaktır. Bu paylaşımda yürekler benzer duygu ve heyecanla, aynı amaç etrafında çarpar 

durur. Böyle bir beraberlikte “birimiz hepimiz” hissi, cemaat olmanın şuuru yaşanır, gönülden 

gönüle akıp giden harika yollarda muhteşem yolculuklar yapılır. 

Bu anlamda ibadet heyecanıyla yapılan bugünkü konferanslar, seminerler ve benzeri 

yaygın eğitim türleri yani sohbet halkaları birer “Daru’l-Erkam” çalışmasıdır. Aidiyet bilinci 

gelişmiş ve mazeret üretme kolaycılığına sapmadan, Allah’ın dinini yeniden ihya edecek 

kadrolar, sohbet ortamlarında yetiştirilir. Bu nedenle sohbet halkaları, kaliteli insan yetiştiren, 

insanları kardeşleştiren yaygın eğitim kurumlarıdır. 

“Sohbetler sahabeleştirir” ifadesi de sohbet halkasına güzel bir mana katsa gerek .10 

 Sohbet halkaları ; 

- İnsanlarla işbirliği yapmayı, paylaşmayı öğretir. 

- İnsanı mekanik bir hayatın kurbanı olmaktan kurtarır. 

- Duygu ve düşünce birliği sağlar.  

- Dil birliğini ve gönül birliğini sağlar 

- Allah için sevmeyi, sevindirmeyi, mutlu olmayı, manevi hazlar almayı sağlar. 

Aynı dili konuşmayanlar, aynı şeyi düşünmezler, aynı duyguyu taşımazlar ve işbirliğine 

gidemezler. Aynı lisanı konuşanlar değil, aynı duyguyu taşıyanlar daha iyi anlaşırlar ve bu 

insanların daha çok mutlu olduklarını unutmamak gerekir. 

                                                        
9 Peygamberimizin Hayatı, M. Hamidullah (Madde: 282 , Muhtasaran ) 
10 Ramazan Kayacık Ribat Dergisi - Ekim/2012 
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Efendimiz (sav) ashabını sohbetle yetiştirmiştir. Sohbette hem sözlü eğitim, irşad ve 

tebliğ vardır; hem de hâl eğitimi, manevî yansıma sözkonusudur. 

İnsanın ahlâk eğitimi ve manevî terbiyede kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ya da 

geliştirecek bir aşıya ihtiyacı vardır. İnsanlara bu aşı ancak sohbetler aracılığıyla 

kazandırılabilir.  

Bir Allah dostu: 

“Kendiliğinden yetişen ağacın meyvesi olmaz; olsa da tadı olmaz. Dağlarda yetişen 

meyvelere aşı yapılarak cinsleri ıslah edilir, emek verilir ki, meyvesi bol ve lezzeti iyi olsun. 

Bunun gibi insanın yetişmesi de, ona emek verilmesine ve sohbetle aşı yapılmasına bağlıdır.” 

der.  

Konuya Hz. Peygamber (sav)’in; 

“İyilerle oturup kalkan kimseyi misk satan kimseyle arkadaşlık yapana, kötülerle düşüp 

kalkanı da demirci dükkânında bulunana benzetmesi"11 kimlerle sohbet yapılması 

gerektiğinin ipuçlarını da bizim elimize tutuşturmaktadır. 

Erkam'ın evinde yapılan sohbetlerin kalitesinde ve standardında yapılacak sohbetler bu 

ümmeti, bu milleti sahabeleştirecek, Efendimiz (sav)’in ashabını yıldızlaştırdığı gibi bizleri de 

yıldızlaştıracaktır. Sohbetler insanı sahabeleştirir, sahabe ahlâkıyla ahlâklandırır. 

Sohbetlerle sahabeleşmeye var mıyız ? 

1- Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1- Sohbetler, İslam’ın tebliğ ve davetinde en kıdemli eğitim alanıdır. 

2- Sohbetlerin yapıldığı evler  İslam’ın ilk eğitim kurumlarıdır. 

3- Sohbetler vasıtasıyla başta Aşere-i Mübeşşere olmak üzere sahabenin ilkleri 

yetişmiştir.   

4- Sohbetlerin ilk yapıldığı mekan olan Daru’l Erkam’ın sahibi Erkam b. Ebi’l 

Erkam’ın gayretini hatırdan çıkarmamak gerekir.  

5- Sohbetler, ilim, tecrübe, kaynaşma ve dinamik bir cemaat yetiştirme açısından 

son derece önemlidir.  

 

2- Bu hafta  

1- Erkam b. Ebi’l Erkam (ra)’ın hayat hikayesini özetle de olsa okuyunuz.   

2- Mus’ab b. Umeyr (ra)’ın  hayatını okuyunuz; 

3- Bulunduğumuz ülkede bizler de birer Mus’ab b. Umeyr olabilme gayretini 

göstermeliyiz. 

                                                        
11 Buhari, “Zebaih”, 31 “Bûyü”, 38 


