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ÖNSÖZ
Allahü teâlâya hamd olsun! Peygamberlerin en üstünü olan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun temiz Âline ve Ona
Eshâb olmakla flereflenenlerin hepsine, bizlerden selâmlar ve hayrl›
düâlar olsun!
Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan beri, her bin senede din sâhibi yeni bir Peygamber vâs›tas› ile, insanlara dinler göndermifldir. Bunlar vâs›tas› ile, insanlar›n dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflamalar› ve âhiretde de sonsuz se’âdete kavuflmalar› yolunu bildirmifldir. Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resûl) denir. Resûllerin büyüklerine (Ülül’azm) Peygamberler denir. Bunlar, Âdem, Nûh, ‹brâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüssalâtü vesselâmd›r.
fiimdi, dünyâda semâvî kitâb› olan üç din vard›r: (Mûsevîlik),
(H›ristiyanl›k), (‹slâmiyyet). Mûsâ aleyhisselâma Tevrât, Îsâ aleyhisselâma ‹ncil kitâb› indirilmifl idi. Mûsevîler, Mûsâ aleyhisselâm›n; h›ristiyanlar Îsâ aleyhisselâm›n getirdi¤i dîne tâbi’ olduklar›n› söylerler.
Kur’ân-› kerîm, en son Peygamber olan, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma gönderilmifldir. Kur’ân-› kerîm, bütün ilâhî kitâblar›n hükmlerini nesh etmifl, ya’nî yürürlükden kald›rm›fl ve bu hükmleri kendisinde toplam›fld›r. Bugün, bütün insanlar›n Kur’ân-› kerîme tâbi’ olmalar› lâz›md›r. fiimdi, hiçbir memleketde, hakîkî Tevrât ve ‹ncîl
yokdur. Bu kitâblar sonradan tahrîf edilmifl, ya’nî insanlar taraf›ndan
de¤ifldirilmifldir.
Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselâma kadar bütün Peygamberler, hep ayn› îmân› söylemifl, ümmetlerinden ayn› fleylere îmân etmelerini istemifllerdir. Yehûdîler, Mûsâ aleyhisselâma inan›p, Îsâ ve Muhammed aleyhimesselâma inanmazlar. H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâma da inan›p, Muhammed aleyhisselâma
inanmazlar. Müslimânlar ise, bütün Peygamberlere inan›rlar. Peygamberlerin di¤er insanlardan ayr›lan ba’z› üstün s›fatlar› oldu¤unu bilirler.
Îsâ aleyhisselâm›n hak dîni, az zemân sonra düflmanlar› taraf›ndan sinsice de¤ifldirildi. Bolüs (Pavlos) ad›ndaki bir yehûdî, Îsâ aleyhisselâma inand›¤›n› söyliyerek ve Îsevîli¤i yayma¤a çal›fl›yor görünerek, Allahü teâlân›n indirdi¤i ‹ncîli yok etdi. Dahâ sonra, Îsevîli-
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¤e teslîs (trinite) fikri sokuldu. Baba-o¤ul-rûhülkuds diye, akl ve
mant›¤›n kabûl edemiyece¤i bir îmân sistemi te’sîs edildi [kuruldu].
Hakîkî ‹ncîl gayb oldu¤u için, sonradan ba’z› kimseler, ‹ncîller yazd›lar. (m. 325) senesinde toplanan ‹znik rûhban meclisi, mevcûd olan
ellidört ‹ncîlden elli adedini ibtâl etdi. Geriye dört ‹ncîl kald›. Bunlar,
Matta, Markos, Luka, Yuhannân›n yazd›klar› ‹ncîllerdir. Bolüsün yalanlar› ve Eflâtûnun ortaya atd›¤› teslîs (trinite) fikri, bu ‹ncîllerde de
yer ald›. Barnabas ad›ndaki bir havârî, Îsâ aleyhisselâmdan iflitdiklerini ve gördüklerini, do¤ru olarak yazd› ise de, bu Barnabas ‹ncîli yok
edildi.
Büyük Kostantin, putperest iken, (m. 313) de h›ristiyanl›¤› kabûl
etmifldi. 325 de, ‹znikde, 318 papaz› toplay›p, bütün ‹ncîllerin birlefldirilerek, bir ‹ncîl yaz›lmas›n› emr etmifl ise de, papazlar, dört ‹ncîl b›rakm›fld›. Bunlara eski putperestlikden de birçok fley sokulmufldu. Noel gecesinin y›lbafl› olmas›n› da kabûl etmifl, h›ristiyanl›k resmî bir din
olmufldu. [Îsâ aleyhisselâm›n ‹ncîlinde ve Barnabas›n yazd›¤› ‹ncîlde,
Allahü teâlân›n bir oldu¤u yaz›l› idi.] ‹stanbul piskoposu Atnas, teslîs
tarafdâr› idi. Aryüs ismindeki bir papaz, dört ‹ncîlin yanl›fl oldu¤unu,
Allahü teâlân›n bir oldu¤unu, Îsâ aleyhisselâm›n, Onun o¤lu de¤il, kulu ve Peygamberi oldu¤unu söyledi ise de, dinlemediler. Hattâ aforoz
etdiler. Aryüs tevhîdi neflr etdi ise de, çok yaflamad›. Y›llarca, Atnas
ve Aryüs tarafdârlar›, birbirleri ile mücâdele etdiler. Sonradan birçok
meclisler toplanarak, mevcûd dört ‹ncîlde, yeni yeni de¤ifliklikler yap›ld›.
446 [m. 1054] senesinde, fiark kilisesi, Roma kilisesinden ayr›ld›.
Roma kilisesine ba¤l› olan h›ristiyanlara (katolik), fiark [‹stanbul] kilisesine ba¤l› olanlara (Ortodoks) denildi.
Sonra, Alman papaz› Luther Martin [m. 1483-1546], ‹talyadaki papa onuncu Leona baflkald›rd›. 923 [m. 1517] senesinde Protestanl›¤›
kurdu. Bu papaz, ‹slâm dînine karfl› da, çirkin hücûmlarda bulundu.
Luther Martin ve Calvin, ‹ncîlleri dahâ da de¤ifldirdiler. Böylece, akl
ve hakîkat d›fl›nda, bir din meydâna geldi.
Endülüs müslimânlar›n›n Avrupal›lara tutduklar› ›fl›k ile, Avrupada bir rönesans [‹slâhât] hareketi bafllam›fld›. Müslimânlardan aklî
ilmleri ö¤renen Avrupal› gençler, akl ve mant›k d›fl› olan h›ristiyanl›¤a karfl› isyân etdiler. H›ristiyanl›¤a karfl› yap›lm›fl olan hücûmlar, ‹slâmiyyete karfl› yap›lamad›. Çünki ‹slâm dîni, teblîg edildi¤i günden
beri, bütün temizli¤i ve sâfiyyeti ile durmakdad›r. ‹çinde akla, mant›¤a ve ilme ters düflecek hiçbir fikr ve bilgi yokdur. Kur’ân-› kerîm indirildi¤inden beri, bir noktas› bile de¤ifldirilmeden, aynen muhâfaza
edilmifldir.
Baflda ingilizler olmak üzere, Avrupal›lar, h›ristiyanl›k akîdesini
[inanc›n›] yaymak ve baflka milletleri h›ristiyanlafld›rmak için, misyoner teflkilâtlar› kurdular. ‹ktisâdî bak›mdan, dünyân›n en kuvvetli teflkilât› hâline gelen, kilise ve misyoner teflkilâtlar›, akl almaz
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bir fe’âliyyetin içerisine girdiler. H›ristiyanl›¤›, islâm memleketlerinde
yayabilmek için, korkunç bir islâm düflmanl›¤› bafllatd›lar. ‹slâm memleketlerinin her yerine h›ristiyanl›¤› medh eden, binlerce kitâb, mecmû’a ve câsûslar gönderme¤e bafllad›lar. Bugün de, güzel memleketimizde, durmadan, h›ristiyanl›¤› anlatan kitâb, mecmû’a ve broflürler
da¤›t›lmakda, posta ile yurt d›fl›ndan adreslere gönderilmekdedir.
Böylece, sâf zihnleri buland›rma¤a, îmânlar› bozma¤a çal›flmakdad›rlar.
‹slâm âlimleri, islâm dînine z›d ne kadar görüfl, fikr, felsefî düflünce ve akîdeler var ise, hepsine cevâblar vermifllerdir. Bu arada bozulan Îsevîli¤in yanl›fll›klar›n› da, aç›¤a ç›karm›fllard›r. Tahrîf edilen ve
hükmleri yürürlükden kald›r›lan semâvî kitâblara uyman›n câiz olmad›¤›n› bildirmifllerdir. Dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflamak,
âhiretde de sonsuz se’âdete kavuflmak için, müslimân olman›n lâz›m
oldu¤unu aç›klam›fllard›r. Papazlar, ‹slâm âlimlerinin kitâblar›na cevâb verememifllerdir. ‹slâm âlimlerinin, bât›l dinleri red için yazd›¤›
kitâblar pek çokdur. Bunlar aras›nda, h›ristiyanlara cevâb veren, arabî ve türkçe (Tuhfet-ül-erîb), (‹ngiliz câsûsunun i’tirâflar›), türkçe
(D›yâ-ül-kulûb), arabî ve türkçe (‹zhâr-ül-hak), arabî (Es-s›rât-ülmüstekîm), türkçe (fiems-ül-hakîka) ve (Îzâh-ul-merâm), fârisî (Mizân-ül-mevâzîn), arabî (‹rflâd-ül-hiyârâ) ve arabî ve frans›zca (Erreddül-cemîl) kitâblar› meflhûrdur. Bunlardan Harputlu ‹shak Efendinin[1] hâz›rlad›¤› (D›yâ-ül-kulûb)u, bilhâssa protestan papazlar›n›n
‹slâmiyyete karfl› yazm›fl olduklar› haks›z yaz›lar›na ve iftirâ’lar›na
cevâbd›r. Birinci bask›s› 1293 [m. 1876] senesinde ‹stanbulda yap›lm›fl olan bu kitâb›, 1987 senesinde, sâdelefldirerek de¤erli okuyucular›m›z›n istifâdesine sunduk. Her hangi bir kitâbdan ö¤rendi¤imiz bir
bilgiyi ve baflka bir kitâbdan araya koydu¤umuz ilâveyi köfleli parantez [] içine yazd›k. Kitâb›n muhtelif yerlerinde görülece¤i gibi, papazlar kendilerine sorulan süâllere cevâb verememifllerdir. Bunun için,
kitâb›m›za (Cevâb Veremedi) ismini verme¤i uygun bulduk. Bugün
ellerde bulunan (Kitâb-› mukaddes)de mevcûd ilm, akl ve ahlâk d›fl›
yaz›lar meydândad›r. Buna karfl›l›k ‹slâm âlimlerinin akla, ilme, fenne ve medeniyyete ›fl›k tutan yaz›lar› da dünyâ kütübhânelerini doldurmakdad›r. Bu hakîkati görmemek, bilmemek, günümüz insan› için
özr olamaz. fiimdi, Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i ‹slâm dîninden baflka din arayanlar, âhiretde sonsuz azâbdan kurtulam›yacaklard›r. Kitâb›m›zda, âyet-i kerîmelerin ma’nâlar›n› yazarken, (Meâlen
buyuruldu) denilmekdedir. (Meâlen) demek, (Tefsîr âlimlerinin bildirdiklerine göre) demekdir. Çünki, âyet-i kerîmelerin ma’nâlar›n›,
yaln›z Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” anlam›fl ve Eshâb›na
bildirmifldir. Tefsîr âlimleri, bu hadîs-i flerîfleri, münâf›klar›n, mülhidlerin ve z›nd›klar›n uydurduklar› hadîslerden ay›rm›fllar, bulama[1] Harputlu ‹shak efendi, 1309 [m. 1891] de vefât etdi. Kabri, Fâtih Câmi’i flerîfi hazîresindedir.
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d›klar› hadîs-i flerîfler için, tefsîr ilmine uyarak, âyet-i kerîmelere kendileri ma’nâ vermifllerdir. Arabca bilen, fekat tefsîr ilminden haberi
olmayan din câhillerinin anlad›klar›na (Kur’ân tefsîri) denilmez. Bunun için, hadîs-i flerîfde, (Kur’ân-› kerîme kendi anlad›¤›na göre ma’nâ
veren, kâfir olur) buyuruldu.
Allahü teâlâ hepimizin, dünyâ ve âhiretin efendisi Muhammed
aleyhisselâma tâbi’ olmam›z› nasîb eylesin! Misyonerlerin ve bilhâssa
bunlar aras›nda (Yehova flâhidleri) denilen sap›klar›n yanl›fl düflünce
ve propagandalar›na aldanmakdan muhâfaza buyursun! Âmîn.
Bugün, bütün dünyâdaki müslimânlar, üç f›rkaya ayr›lm›fld›r. Birinci f›rka, Eshâb-› kirâm›n yolunda olan, hakîkî müslimânlard›r. Bunlara (Ehl-i Sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye) Cehennemden kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman olanlard›r. Bunlara (fiî’î) ve (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve
flî’îlere düflman olanlard›r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak, Arabistân›n Necd flehrinde meydâna ç›km›fld›r.
Bunlara (F›rka-i mel’ûne) de denir. Çünki bunlar›n müslimânlara
müflrik dedikleri (K›yâmet ve Âh›ret) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›m›zda yaz›l›d›r. Müslimânlara kâfir diyene, Peygamberimiz la’net etmifldir.
Herhangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan
Cehenneme gidecekdir. Her mü’min nefsini tezkiye için, ya’nî nefsin
yarat›l›fl›nda mevcûd olan, küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî nefsden, fleytândan
ve kötü arkadafllardan ve zararl› bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah) okumal›d›r. Ahkâm-› islâmiyyeye uyan›n düâlar› muhakkak kabûl olur. Nemâz k›lmayan›n, aç›k kad›nlara ve avret mahalli aç›k olanlara bakanlar›n ve
harâm yiyip içenlerin, ahkâm-› islâmiyyeye uymad›klar› anlafl›l›r. Bunlar›n düâlar› kabûl olmaz.
Mîlâdî sene
2001

Hicrî flemsî
1380

____________________

Hicrî kamerî
1422

TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.
Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî
yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i
zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve
ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî
Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât.
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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B‹R‹NC‹ BASKININ
MUKADDEMES‹
Hamd ve senâ, vâcib-ül vücûd (varl›¤› mutlak lâz›m olan) Allahü teâlâya lây›k ve ancak Ona mahsûsdur. Kâinâtdaki bütün nizâm, güzellikler, Onun kudretinin eserlerinden, görülebilen birer
›fl›kd›r. Onun sonsuz ilmi, kudreti, muhtelif kâbiliyyetlerine göre,
eflyâda ortaya ç›kmakdad›r. Bütün mevcûdât, Onun ilm ve kudret
deryâs›ndan bir damlad›r. O birdir, flerîki, (orta¤› ve benzeri) yokdur. O, sameddir, ya’nî bütün mahlûkât›n kendisine s›¤›naca¤› zâtd›r. Baba, o¤ul olmakdan münezzehdir, berîdir. Haflr sûresinin yirmiüçüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlân›n ilâhl›kda flerîki, orta¤› yokdur. Mülkü hiç de yok olmayan bir melikdir. Noksanl›k olan
her fleyden münezzehdir. Ayblardan ve kudretsizlikden uzakd›r.
Mü’minleri sonsuz azâbdan emîn k›lm›fld›r. Herfley üzerine hâkim
ve hâf›zd›r. Hükmünde gâlibdir. [‹nsanlar birfley yapmak isteyince,
O da irâde ederse, isterse o fleyi yarat›r. Hâl›k [yarat›c›] yaln›z
Odur. Ondan baflka kimse, hiçbir fley yaratamaz. Ondan baflka
kimseye hâl›k [yarat›c›] denilemez. ‹nsanlar›n dünyâda ve âhiretde
râhat ve huzûr içinde yaflamalar›n›, sonsuz se’âdete kavuflmalar›n›
sa¤layan, kurtulufl yolunu göstermifl ve bu yolda yaflamalar›n› emr
etmifldir. Azamet [büyüklük] ve Kibriyâ [yücelik] ancak Ona mahsûsdur.] Allahü teâlâ müflriklerin flirklerinden ve iftirâlar›ndan
münezzehdir) buyurulmufldur.
Salât ve selâm, flân› yüce olan, âhir zemân Peygamberi, Allahü teâlân›n resûlü Muhammed Mustafân›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” Cennet ba¤çesi olan kabr-i flerîflerine, aflk ile sunulsun.
Zîrâ, O server “sallallahü aleyhi ve sellem”, âlemi, cehâlet karanl›klar›ndan kurtar›p, tevhîdi ve îmân› te’sîs için, Kur’ân-› kerîm
ile gönderilmifldir. Âl-i ‹mrân sûresi altm›fldördüncü âyetinde
meâlen, (Ey Habîbim! Sen ehl-i kitâb olan yehûdî ve h›ristiyanlara söyle! Semâvî kitâblarda ve Resûllerde ihtilâf olmay›p, bizimle sizin aram›zda berâber olan kelimeye geliniz ki, bu kelime:
“Allahü teâlâdan baflkas›na ibâdet etmeyiz ve hiçbir fleyi Allahü
teâlâya flerîk, ortak koflmay›z”d›r) buyurulmufldur. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bu ilâhî nidân›n hakîkat›na uy–7–

makla emr olunmufldur.
Selâm ve düâlar, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” Âlinin ve
Eshâb›n›n mubârek kalblerine hediyyemiz olsun! Onlar, Allahü
teâlân›n râz› oldu¤u, se’âdet ve kurtulufl yolunu gösteren birer hidâyet y›ld›zlar›d›r. Herbiri, dîn-i islâm›n yay›lmas› için, mallar›n› ve
cânlar›n› fedâ etmifllerdir. (Kelime-i tevhîd) (Allah Birdir) hak sözünü dünyân›n her yerine götürerek teblîg etmifllerdir.
Akl sâhibi olan herkesin aç›kça gördü¤ü gibi, kâinâta ibret
nazar› ile bak›ld›¤›nda, kâinâtdaki bütün ifllerin ve hâllerin bir nizâm [düzen] içinde, de¤iflmeyen kanûnlara ba¤l› oldu¤u görülür.
O kanûnlar› koyan ve ayn› fleklde h›fz eden bir Hâl›k›n [yarat›c›n›n], ya’nî vâcib-ül vücûd olan, Allahü teâlân›n lâz›m oldu¤u,
akl-› selîm sâhibi olanlarca hemen anlafl›l›r. ‹flte cenâb-› Hak, bu
mebde-i evvel (Her fleyin ilk bafllang›c›) ve keyfiyyeti, nas›l oldu¤u akl ile anlafl›lam›yan, ezelî ve ebedî olan, mutlak yarat›c›d›r.
O, bütün kemâlât› ve üstünlükleri kendisinde toplam›fld›r. Ehaddir, ya’nî zât›nda, fi’llerinde ve s›fatlar›nda birdir. Benzeri yokdur.
Allahü teâlâ birdir, ezelîdir, ebedîdir ve kadîmdir. Her dürlü
de¤iflmekden uzakd›r. Ondan baflka her fley, bu varl›k âleminde,
zemân geçmesi ile eskiyerek bozulur ve de¤iflmelere u¤rar. Allahü
teâlâ ise, her dürlü de¤ifliklikden berîdir, uzakd›r. O, hiç de¤iflmez.
“Bir, bir dahâ, iki eder” sözü zemânla hiç de¤iflmiyece¤i gibi, asrlar ve zemân›n geçmesi de, Allahü teâlân›n birli¤ini, ilmini ve kudretini de¤ifldirmez.
Akl gibi bir ni’met verilmek ile, di¤er mahlûklar içinden seçilmifl olan insan, yeryüzünde yarat›ld›¤›ndan beri, Allahü teâlân›n
var oldu¤unu anlamakdad›r. Bu hakîkat, her din ve mezhebde, de¤iflik bir flekl ile aç›klanarak, ortaya konmufldur. Fekat, insanlar›n
akllar› de¤iflik, anlama kâbiliyyetleri farkl› oldu¤undan, herkes yarat›c›y› arad›¤›nda, Onu kendi tabîat›na, meflrebine, ilm ve idrâk›na uygun bir tarzda tesavvur etmifldir. Onu kendi anlay›fl›na ve
meflrebine göre ta’rîf etmifldir. Çünki insan, akl›n›n aczi ve noksanl›¤› sebebi ile anlamad›¤›n›, bilmedi¤ini, bildikleri gibi sanm›fld›r.
Hakîkati bulduk diyenlerin ço¤u, mecûsîlik, putperestlik gibi flerrin, bât›l fleylerin tam içine dalm›fllar, bu sebeb ile flirk ve dalâlete
düflmüfllerdir.
‹nsan, kendi noksan akl› ile, mutlak yarat›c›y› anl›yam›yaca¤›ndan, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlâ, her
asrda, her kavme Peygamberler göndermifldir. Böylece, iflin hakîkatini, do¤rusunu insanlara ö¤retmifldir. Sa’îdlerden olanlar,
îmân ederek kurtuldular, dünyâ ve âhiret se’âdetine kavufldular.
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Bedbaht, tâli’siz olanlar ise, i’tirâz ve inkâr ederek, hüzn ve hüsrânda kald›lar.
Her Peygamberin, yaflad›¤› asr, bulundu¤u yer ve gönderildi¤i
kavmin hâlleri, âdetleri, baflka baflkad›r. Her Peygamber, Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve birli¤ini insanlara ö¤retirken; insanlar›n dünyâ ve
âhiret se’âdetlerine vesîle olacak ba’z› ahkâm ve ibâdetleri de beyân
etdi. Târîhcilere göre, mîlâddan takrîben binalt›yüzelli sene önce,
Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâm› Peygamber olarak gönderdi. Mûsâ aleyhisselâm, kendinden önce gönderilen Âdem, Nûh, ‹drîs, ‹brâhîm, ‹shak ve Ya’kûb “aleyhimüsselâm” gibi Peygamberlerin,
kendi zemânlar›nda, kendi kavmlerine ö¤retdikleri, Allahü teâlân›n varl›¤› ve birli¤i akîdesini ve îmân edilecek di¤er fleyleri, Benî
‹srâîl kavmine ö¤retdi. Farz olan ibâdetleri ve muâmelâta âid
hükmleri de, heryere yayarak, Benî ‹srâîli flirkden sak›nd›rma¤a
çal›fld›. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra, Benî ‹srâîl çeflidli belâ ve kar›fl›kl›klara u¤rad›. Çünki, Mûsâ aleyhisselâm›n ö¤retmifl oldu¤u,
îmân esâslar›n› terk ederek, dalâlete düfldüler. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm›, peygamber olarak, Benî ‹srâîle gönderdi. Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n varl›¤› ve birli¤i demek
olan, tevhîdi ve di¤er îmân esâslar›n› yay›p, ö¤reterek, do¤ru yoldan ayr›lanlar›n hidâyetine çal›fld› ve Mûsâ aleyhisselâm›n dînini
kuvvetlendirdi.
Îsâ aleyhisselâmdan sonra, Ona tâbi’ olanlar, dahâ önce Benî
‹srâîlin do¤ru yoldan ayr›ld›klar› gibi, Îsâ aleyhisselâm›n bildirdi¤i
do¤ru îmândan ayr›ld›lar. Dahâ sonra, günbegün ‹ncîl denilen kitâblar ve h›ristiyanl›¤a âid risâleler yazd›lar. De¤iflik yerlerde çeflidli rûhban cemiyyetleri teflekkül ederek, birbirlerine temâmen
z›d karârlar ald›lar. Böylece birbirinden temâmen farkl› yetmifliki
f›rka ortaya ç›kd›. Bunlar, tevhîd esâs›n› ve Îsâ aleyhisselâm›n dînini temâmen terk etdiler. Ço¤u putperest ve kâfir oldu. Bunun
üzerine Allahü teâlâ, sevgilisi ve Peygamberlerin en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâm›, âhir zemân Peygamberi olarak, yer yüzüne [insanlara] gönderdi.
Mûsâ aleyhisselâm›n teblîg etdi¤i dînin emrlerinin ço¤u zâhirî
amellere ve Îsâ aleyhisselâm›n emrlerinin ço¤u da, kalb bilgilerine
âid idi. Bunlar›n her ikisini de, kendinde toplayan, en kâmil, en son
ve en mükemmel (üstün) din olmak üzere, Allahü teâlâ, ‹slâmiyyeti ve bu dîne mahsûs olan kitâb› (Kur’ân-› kerîm)i Muhammed
aleyhisselâma indirdi.
Allahü teâlâ flân› yüce Peygamberimize, melek vâs›tas› ile,
vahy göndererek, bütün insanlara, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninin
emr etdi¤i zâhirî amellerden ve Îsâ aleyhisselâm›n dîninin emr et–9–

di¤i bât›nî edeblerden asra ve zemâna uygun olanlar› içine alan ve
bunlara zâhirî ve bât›nî pek çok hakîkatleri ekleyen en mükemmel
islâm dînini bildirdi.
Îmân, ya’nî Allahü teâlân›n birli¤i akîdesi, bütün semâvî dinlerde baflka baflka olmay›p, hepsi, tevhîd esâs› üzerine kurulmufldur.
Dinlerin aralar›ndaki fark, sâdece ibâdet bilgilerindedir. Îsâ aleyhisselâm gö¤e ç›kar›ld›kdan seksen sene geçinceye kadar, Allahü
teâlân›n varl›¤› ve birli¤i akîdesinde, aslâ bir ihtilâf ve çekiflme olmam›fld›r. Bütün havârîler ve onlara tâbi’ olanlar ve tebe’-i tâbi’leri, ‹ncîlde aç›kca bildirilmifl olan Allahü teâlân›n birli¤i akîdesi
üzere yaflam›fl ve öylece de vefât etmifllerdir. ‹btidâ yaz›lan üç ‹ncîlin [Matta, Markos, Luka] hiçbirinde (teslîs), ya’nî h›ristiyanlardaki baba, o¤ul, rûh-ül kuds, üçlü inanc›na dâir tek bir harf dahî
yokdu. Sonra Yuhannâya nisbet edilen dördüncü ‹ncîl, yunanca
olarak ortaya ç›kd›. Bu ‹ncîlde, Yunan felsefecilerinden Eflâtûnun
fikri olan üç (uknûm) [üç asl, esâs varl›k] ihtivâ eden ibâreler görüldü. O zemân, ‹skenderiyye mekteblerinde, Yunan felesoflar›n›n
Ravâk›yyûn ve iflrâk›yyûn felsefeleri ve sözleri üzerine münâzara
ve mücâdele devâm ediyordu. [Ravâk›yyûn (Stoicism): Mîlâddan
üç asr önce Atinada Yunan felesofu Zenon taraf›ndan kurulan bir
felsefe mesle¤idir. ‹flrâk›yyûn: Pisagor taraf›ndan kurulan felsefe
mesle¤idir. Bu iki felsefe hakk›nda ileride bilgi verilecekdir.] Eflâtûn tarafdâr› kimseler, Yuhannâ ‹ncîlinin revâc bulmas›n› istediler.
Ancak o zemâna kadar, Îsâ aleyhisselâm›n dîninde hâflâ (Allah üçdür) diye bir söz iflitilmedi¤inden, Îsâ aleyhisselâm›n dînine inananlar, bunu kabûl etmeyip, fliddet ile red etdiler. Böylece, Îsâ
aleyhisselâm›n dînine inananlar, iki k›sma ayr›ld›. Aralar›nda pek
çok münâzara ve muhârebeler oldu. Mîlâd›n 325. ci senesinde Birinci Kostantin zemân›nda, ‹znikde toplanan rûhban cem’iyyeti,
Îsâ aleyhisselâm›n dîninin esâs› olan tevhîdi [Allahü teâlân›n birli¤ini] terk etdiler. Eflâtûn tarafdâr› olan Büyük Kostantinin bask›s› ile üç uknûm fikrini, ya’nî baba, o¤ul, rûhül-kuds akîdesini [inanc›n›] kabûl etdiler. O günden sonra, teslîs akîdesi her tarafa yay›lmaya bafllad›. Îsâ aleyhisselâm›n dînine inanan hakîkî mü’minler,
da¤›larak perîflan oldular. Böylece, Eflâtûnun felsefesi meydâna
ç›k›p, Îsâ aleyhisselâm›n dîni terk olundu. Bu dîne inanan hakîkî
mü’minler ise, gizlendiler. Bu fleklde tevhîd dîninin yerine, teslîs
akîdesi geçip, gitdikçe kuvvetlendi ve Allahü teâlân›n bir oldu¤una îmân eden nasârâdan, flurada burada kalanlar› da, teslîs akîdesine sâhib kiliseler taraf›ndan aforoz edilip, katl edilerek, imhâ
edildiler. Az zemân sonra, bunlardan hiç kimse kalmad›.
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399 [m. 1054] senesinde ‹stanbul Patrîki Mihâel Kirolarius,
merkezi Romada olan garb kilisesinin, tehammülü mümkin olm›yan bask›lar›na dahâ fazla dayanam›yarak, isyân etdi. Romadaki
papan›n, Îsâ aleyhisselâm›n halîfesi ve [ilk papa olarak kabûl edilen havârîlerden] Petrusun vekîli oldu¤unu inkâr etdi. Papazlar›n
halkdan ayr› yaflamalar› gibi, ba’z› aslî mes’elelerde Roma kilisesine muhâlefet etdi.
Konsey ismini verdikleri rûhban meclislerinin her birinde, i’tikâd esâslar› birbirinden temâmen farkl› kararlar verdiler. Ald›klar› bu kararlara muhâlif olanlardan ayr›ld›lar. Böylece yetmifliki
f›rka hâs›l oldu. Buna ra¤men, Roma kilisesi, eski bildi¤inden flaflmay›p, önceki yoluna devâm etdi. O asrlarda Avrupada yaflayan
hükümdârlar, bu husûsdaki hâdiselerden, olaylardan temâmen
habersiz ve câhil idiler. Emrleri alt›nda bulunan, koyun sürüsü gibi milletleri istedikleri fleklde soyuyor ve çeflid çeflid zulmler yap›yorlard›. Hükümdârlar, bu soygunculuk ve zulme kimsenin karfl›
ç›kmamas› için, papazlar›n câhil halk üzerindeki nüfûzlar›n›, kendi menfe’atleri istikâmetinde kullan›yorlard›. Sanki papazlar›n
emrleri alt›na girmifl idiler. Papazlar, hükümdârlar›n câhilli¤ini,
za’fiyyetlerini ve düflüncelerini pekiyi bildiklerinden, onlar›n hükümranl›k kuvvetlerini kendi menfe’atlerine hizmetde kulland›lar. Zâhirde Avrupan›n hâkimi, hükümdârlar görünüyorsa da,
Avrupan›n müstakil ve yegâne hâkimi papazlar oldular. Hattâ h›ristiyanl›¤›n ilk zemânlar›nda, papalar›n arzû ve isteklerinin yerine getirilmesi, ‹talyan hükümdârlar›n›n tasdîkine ba¤l› idi. Dahâ
sonra papalar›n nüfûzlar› öyle bir dereceye ulafld› ki, istediklerini
imperatör yap›p, istemediklerini azl etdiler. O zemânki câhil halk
ise, hiçbir fley bilmediklerinden, hem hükümetlerinin zulm ve
eziyyetleri alt›nda, hem de papazlar›n h›rs ve tama’lar› aras›nda
ezildiler. Her çeflid eziyyet ve cefâya katland›lar. Bu hâllerine (Allah›n emri böyle imifl) diye susarak, sabr etdiler. Böylece, Avrupa
k›t’as› bafldan bafla cehâlet karanl›¤› ve teassûb içinde harâb ve vîrân oldu.
Bu s›rada ‹slâm memleketleri, h›ristiyan Avrupan›n tam tersi
bir idâre alt›nda idi. Arabistân, Irak, Îrân, M›sr, Türkistân; Emevî ve Abbâsî halîfelerinin idâresiyle her cihetden, maddî ve
ma’nevî terakkîler yapm›fl idi. [O zemân müslimânlar, rûhen ferah, maddeten de, refâh içerisinde idiler.] Müslimânlar ‹spanyay›, Endülüs Emevî sultânlar›n›n emri alt›nda, en güzel fleklde
i’mâr etmifl, medeniyyetin en yüksek zirvesine ulaflm›fllard›. ‹lm,
san’at, ticâret ve zirâata ve güzel ahlâka çok ehemmiyyet verilmifldi. ‹spanya dahâ önce, Gotlar elinde vahflî bir belde iken,
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müslimânlar›n idâresine geçdikden sonra, sanki Cennet ba¤çeleri
gibi olmufldu. Avrupal› ilm adamlar› ve sanâyi’ciler, ‹slâm›n hakk›n› hiçbir vakt ödeyemezler. Bunlar, ilelebed müslimânlara teflekkür etmelidirler. Çünki, Avrupaya ilm, güzel ahlâk k›v›lc›m›, ilk
def’a, Endülüs müslimânlar›ndan s›çram›fld›r.
Kurûn-› vüstâ dedi¤imiz, Ortaça¤da, Endülüsde ortaya ç›kan
islâm medeniyyeti, Endülüsün d›fl›na taflarak, Avrupaya yay›ld›.
Endülüsdeki medeniyyeti gören kâbiliyyetli ba’z› Avrupal›lar ortaya ç›kd›. ‹slâm âlimlerinin kitâblar›n›, Avrupa lisanlar›na terceme etdiler. Bunlar›n, terceme ve te’lîf ederek, neflr etdikleri kitâblar sâyesinde, Avrupa halk› cehâlet uykusundan uyanma¤a bafllad›. Nihâyet 923 [m. 1517] senesinde, Almanyada Martin Luther
ortaya ç›k›p, h›ristiyanl›¤›n müceddidi, yenileyicisi olmak istedi.
Luther, Roma kilisesinin akla uym›yan bir çok esâslar›na karfl›
ç›kd›. [Martin Luther, Alman papaz›d›r. H›ristiyanl›¤›n bir k›sm›
olan, Protestanl›¤› kurdu. Papaya ba¤l› olan h›ristiyanlara katolik
denir. 888 [m. 1483] de tevellüd, 953 [m. 1546] de öldü. Çok kitâb
yazd›. Papaya düflman oldu¤u gibi, az›l› bir islâm düflman› idi. Katoliklerle protestanlar da birbirlerine düflmand›rlar.] Ondan sonra Kalvin ortaya ç›kd›. Lutherin i’tirâzlar›n› tasdîk etmekle berâber, ba’z› mes’elelerde ona muhâlefet etdi. Luther ve Kalvin Roma kilisesinin ibâdet ve îmân flekllerini red etdiler. Papan›n, Petrusun vekîli ve Îsâ aleyhisselâm›n halîfesi oldu¤unu inkâr etdiler.
Luther ve Kalvinin peflinden gidenler (protestan) diye ismlendirildi.
Roma kilisesi, dahâ önce flark kilisesinin kendisinden ayr›lmas› ile tebe’as›n›n üçde birini gayb etdi¤i gibi, protestanl›¤›n ortaya ç›kmas› ile de, üçde birini dahâ gayb etdi. Bu hâl, papalar›n
akllar›n› bafllar›ndan ald›. Zemânlar›ndaki katolik krallar›n askerî kuvvetlerini kullan›p, protestanlar› k›l›nçdan geçirerek zafere
ulaflmak gibi, çok kötü bir tedbîre baflvurdular. Fekat hiçbir zemân, zor ile, îmân› ve vicdân› de¤ifldirmek mümkin olmad›¤›ndan, bu tedbîr aksine te’sîr etdi. Protestanl›¤›n ‹ngiltere ve Amerikada da yay›lmas›na sebeb oldu. Bunun üzerine, Roma kilisesi,
di¤er din mensûblar›n› ve vahflî kavmleri h›ristiyanlafld›rarak, nüfûzunu artd›rmak sevdâs›na düfldü. Dünyân›n her taraf›nda husûsî katolik mektebleri kurdu. Katolik dînini duyurmak ve yaymak için (misyoner) ismini verdikleri çok müte’ass›b papazlar
yetifldirdi. Bunlar› bölük bölük Amerika, Japonya, Çin, Habeflistân ve di¤er islâm memleketlerine gönderdi. Misyonerler, gitdikleri yerlerde sâdece ba’z› câhilleri çeflidli va’dler ve menfe’atlerle
aldatabildiler. Câhil kavmlerde, anay› k›z›n›n, o¤ulu babas›n›n
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aleyhine tahrik ederek birbirlerine düflman etdiler. Bulunduklar›
memleketlerde, çeflidli kar›fl›kl›k ve ihtilâller ç›kard›lar. Dahâ
sonra, hükûmetler ve halk, misyonerlerin fitne ve fesâd›ndan b›k›p, usanarak, bulunduklar› her memleketden sürüp ç›kard›lar.
Ba’z› memleketlerde ise, dahâ fliddetli cezâlar verilerek, i’dâm
edildiler. Bu misyonerler, h›ristiyanl›¤› yaymak behânesi ile, insanl›¤a o kadar zarar vermifllerdir ki, bütün dünyân›n h›ristiyanl›kdan nefret etmesine sebeb oldular. Hele Roma kilisesinin, h›ristiyan katolik te’assubu ve mal h›rs› ile, bir misli dahâ görülmemifl, vahfliyâne tedbîrleri ve insanl›¤›n yarat›ld›¤› günden beri iflitilmemifl iflkenceleri, meselâ Sen Bartelmi gecesi ve engizisyon
katliâmlar› hakk›nda yaz›lm›fl târîh kitâblar›n› okuyan insan›n,
tüyleri ürperir.
Katolik kilisesinin, katolikli¤i yaymak için misyonerler yetifldirerek fe’âliyyete geçmesi üzerine, protestanlar da, buna karfl›
bofl durmad›lar. Çeflidli yerlerde, cem’iyyetler kurarak, çok büyük sermâyeler toplad›lar. [‹ngilterede, islâmiyyeti yok etmek
için kurulmufl olan, Müstemlekeler nezâretinin idâresinde] dünyân›n her yerine protestanl›¤› anlatan kitâblar, câsûslar ve misyonerler gönderdiler. Dahâ sonra neflr olunan masraf defterlerinde bildirildi¤ine göre, 1219 [m. 1804] senesinde kurulan ‹ngiliz (Bible House=‹ncîl Evi) ismindeki protestanl›k cem’iyyeti,
‹ncîli ikiyüzdört lisana terceme etdirdi. Bu cem’iyyet vâs›tas› ile,
1287 [m. 1872] senesinin sonuna kadar, bas›lan ve da¤›t›lan h›ristiyanl›k kitâblar›n›n adedi, hemen hemen 70 milyona vard›. Yine
bu cem’iyyet, protestanl›¤› yaymak için, 1872 senesinde ikiyüzbefl bin üçyüz onüç (205313) ‹ngiliz alt›n› sarf etmifldi ki, bugünkü para ile [1988 senesinde bir ingiliz alt›n› 150.000 Türk Liras›
k›ymetinde iken] 30 milyar 786 milyon Türk Liras› tutmakdad›r.
[Bu cem’iyyet, ingiliz müstemlekeler nezâretinin idâresi alt›nda,
bugün dahî fe’âliyyetde olup, dünyân›n birçok yerlerinde revirler, hastahâneler, konferans salonlar›, kütübhâneler, mektebler,
hattâ sinema salonlar› gibi e¤lence yerleri, spor tesîsleri kurmakda, buralara devâm edenleri prostestanl›¤a teflvîk için fevkal’âde
gayret sarf etmekdedir. Katolikler de, ayn› sûretde çal›flmakdad›r. Bunlar, ayn› zemânda, fakîr memleketlerdeki gençlere ifl
bulmakda, ehâliye yiyecek yard›m› yapmakda ve böylece onlar›
h›ristiyanl›¤a teflvîk etmekdedirler.] Böylesine fe’âliyyet göstermelerine ra¤men, Avrupal›lar eskisi gibi kör olmay›p gözlerini
çokdan açm›fllar, bu misyonerlerin ve câsûslar›n nas›l bir baflbelâs›, yalanc›, fitneci kimseler olduklar›n› def’alarca tecribe ederek ö¤renmifllerdir. Bunun için, misyonerlerin Avrupal›lar aras›n– 13 –

da i’tibârlar› yokdur. Misyonerler, neflr ederek bedâva da¤›td›klar› [say›s› çok büyük rakamlara varan] kitâblar›, Avrupada kendi
milletlerine da¤›tmay›p, di¤er memleketlere göndermekdedirler.
Kendileri, bulunduklar› devletin kanûnlar›na tâbi’ olmad›kça, bir
di¤er Avrupa memleketine aslâ sokulmuyor, hele kendi dinlerini
yayma¤a cesâret edemiyorlard›. [Katolik misyonerlerin, protestan
olan memleketlerde katolikli¤i yaymalar›na, protestan misyonerlerin de, katolik memleketlerde protestanl›¤› yaymalar›na aslâ izin
verilmemekdedir.] Böyle bir hareket görüldü¤ü anda, devletin polis kuvvetleri vâs›tas› ile memleketden sürülüp, hudûd d›fl› edilmekde idiler. Bu misyonerler gitdikleri her Avrupa memleketinde,
horlan›p, hakîr görülerek afla¤›lanm›fllard›r.
Misyonerler [ve ingiliz müstemlekeler nezâretinin câsûslar›],
Osmânl› devletinin, ‹slâmiyyetin d›fl›ndaki di¤er dinlere tan›m›fl oldu¤u serbestlikden istifâde etmesini çok iyi bildiler. K›rk elli seneden beri, Osmânl› devletinin himâyesinde olan memleketlere s›zd›lar. De¤iflik yerlerde, mektebler kurup, gûyâ insanl›¤a hizmet
için, halk›n çocuklar›n› bedâva okutuyoruz diyerek, ba’z› câhilleri aldatd›lar. Her memleketde câhiller, dinlerinin emrlerini ve vazîfelerini lây›k› ile bilmedikleri için, bilhâssa protestanl›k teflkilât›n›n maddî sermâyesi çok büyük oldu¤undan, protestanl›¤› kabûl
edenlere ayl›k ve y›ll›k maâfllar ba¤lad›lar. Bununla da kalmay›p,
elçilik ve konsolosluklar vâs›tas› ile, protestan olanlara, çeflidli
devlet kademelerinde, vazîfeler almalar›na da yard›m etdiler. Anadolu ve Rumelideki Osmânl› tebe’as›ndan, ba’z› saf h›ristiyanlar›
i¤fâl edip, kendilerine ba¤lama¤a muvaffak oldular. Fekat bunlar›
alt›nla, parayla aldat›p kendilerine ba¤lad›klar›ndan, arzû etdikleri
derecede istifâde edemediler. Elhamdülillah ki, flöhretli ve tan›nm›fl,
bir müslimân› dahî i¤fâl etme¤e [aldat›p h›ristiyan yapma¤a] muvaffak olamam›fllard›r.
Misyonerler, müslimânlar› aldatmak için 1282 [m. 1866] senesinde ‹stanbulda basd›rd›klar› Türkçe ‹ncîlin sonunda (Bu kitâb,
Alî be¤in tercemesi ve Türâbî efendinin himmeti ile dahâ önce
bas›lan nüshan›n müsahhah, düzeltilmifl hâlidir) ibâresini yazm›fllard›r. Bu yaz› ile güyâ, ba’z› müslimânlar› aldatma¤a muvaffak
olduklar›n› aç›klam›fllard›r. O târîhlerde birkaç yüz alt›n karfl›l›¤›,
‹ncîli terceme eden kimseyi biz biliyoruz. Fekat protestanl›¤› kabûl etdi¤i meçhûldür. Ayr›ca, Alî be¤ nâm›nda bu ifle ehl, tan›nm›fl bir kimse bulunmad›¤›ndan, sahte bir ism olmas› ihtimâli de
hiç uzak de¤ildir. Çünki tan›nm›fl bir kimse olsa, herkesin tan›d›¤› lakab› ile yaz›lmas› îcâb ederdi. Türâbî efendiye gelince, M›srda oturan ve bir protestan k›z› ile evli olan bu kimsenin, onlara
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böyle bir hizmetde bulunmas› flafl›lacak birfley de¤ildir. Fekat kendisinin, hiçbir vakt protestan âyinlerini be¤enip, takdîr etdi¤i görülmemifldir. Bil’aks, onlar›n her dürlü çirkinliklerini ortaya koydu¤undan, din de¤ifldirdi¤ine inan›lamaz. Öyle bile olsa, Türâbî
efendi, herkesin tan›d›¤› bir kimse olmay›p, M›sr idâresi taraf›ndan
çocuklu¤unda ‹ngiltereye gönderilmifl ve orada papaz mektebinde
yabanc› dil ö¤renmifldir. Bu ise, (Türâbî efendi ‹slâmiyyeti ö¤renmeden protestanl›¤a meyl etmifl) demekdir.
Hiç bir h›ristiyan; ‹slâmiyyeti bilen, ‹slâm terbiyesi görmüfl,
‹slâmiyyetin hakîkat›na vâk›f olarak, kelime-i tevhîdin rûhânî
lezzetini alm›fl, güzel kokusunu his etmifl, akll› bir müslimân›n
protestanl›¤› kabûl etdi¤ini gösteremez. fiâyed gösterirse, para,
himâye ve mevki’ gibi fleylerden birisi sebebi ile olup olmad›¤›n›
arafld›rmak îcâb eder. (Allahü teâlân›n orta¤› ve benzeri yokdur.
Onu bunlardan tenzîh ederim) diyen bir kimseye, (Allah birdir,
fekat üçdür veyâ Allah üçdür, fekat birdir) fikrini kabûl etdirip,
inand›rmak pekgüç, hattâ mümkin olm›yan bir fleydir. Îmân
esâslar›n› bilen bir müslimân, felsefe ile çok meflgûl olunca, felsefecilerin yoluna meyl etmesi belki mümkindir. Fekat, h›ristiyan olmas› aslâ mümkin de¤ildir. Bu sebeb ile, ‹slâm dîninin gerçek koruyucusu Allahü teâlâ oldu¤undan, misyonerlerin sinsi ve
zararl› fe’âliyyetlerinde, müslimânlar için korkulacak hiçbir tehlüke yokdur. Hattâ böyle bir tehlükenin hât›ra gelmesi bile bizce bir nev’i tenezzülden ibâretdir. Fekat, memleketimize gelen
papazlar, ingiliz müstemlekeler nezâreti taraf›ndan kendilerine
verilen vazîfe îcâb›, hâflâ ‹slâm dîninin, bât›l ve h›ristiyanl›¤›n ise
üstünlü¤ü husûsunda ba’z› kitâblar yaz›p, ücretsiz olarak da¤›tma¤a bafllad›lar. Bir tak›m yalan ve hîleler ile, bât›l› hak gibi gösterme¤e çal›flmakdad›rlar. Misyonerlerin bu yalan ve iftirâlar›na
cevâb vermek, ilm sâhibi olan müslimânlara farz-› kifâyedir.
Bunlar›n asl maksadlar›, dîn-i islâm› kar›fld›rarak, her zemân ve
her memleketde yapd›klar› gibi; zevc ile zevce, evlâd ve akrabâ
aras›na düflmanl›k tohumlar› atmakd›r. [Çünki bu kimseler, bu
günkü ‹ncîlleri Allah kelâm› zan etmekde ve onlar›n emrlerine
göre hareket etdiklerini söylemekdedirler.] Matta ‹ncîlinin
onuncu bâb›n›n otuzdört ve otuz beflinci âyetlerinde hâflâ Îsâ
aleyhisselâm›n, (Yeryüzüne selâmet getirme¤e geldim sanmay›n,
ben selâmet de¤il, k›l›ç getirme¤e geldim. Çünki ben, adamla babas›n›n ve k›zla anas›n›n ve gelinle kaynanas›n›n aras›na ayr›l›k
koyma¤a geldim. Ve kendi ev halk›, adam›n düflmanlar› olacakd›r) diye emr etdi¤i yaz›l›d›r. Misyoner papazlar, buna uyarak,
câhilleri aldat›p, devlet aleyhine tahrîk ederek, k›flk›rtd›lar. Asl
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maksadlar›, bu yolla islâm dînini ve Onun hâmîsi olan Osmânl›
devletinin varl›¤›n›, tehlükeye düflürmek idi. Osmânl› devletinin
merhamet ve himâyesi alt›nda, gâyet râhat bir hayât süren h›ristiyan tebe’a aras›na, bu yolla, nifak ve düflmanl›k tohumlar›n› atd›lar. Eshâb-› kirâmdan, zemân›m›za kadar, her islâm devleti, emri
alt›nda bulunan di¤er din mensûblar›n›n aslâ din ifllerine kar›flmam›fl, bunlar› hiçbir zemân dinlerinden dolay› incitmemifllerdi. Bilhâssa Osmânl› devleti, alt›yüz seneden beri, emri alt›nda bulunan
gayr-i müslimlerin din ifllerine hiçbir sûretde kar›flmamakla berâber, ibâdetlerini yapmalar›na da, her dürlü yard›m ve kolayl›¤› da
sa¤lam›fld›r. Bu yard›m›n ve adâletin yap›lmas›n› islâmiyyet emr
etmekdedir. Peygamberimizin bu husûsdaki emrleri, islâm kitâblar›nda, meselâ (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›nda yaz›l›d›r. Bunun için, hiçbir din mensûbuna akîdesinden [inanc›ndan] dolay›
tahkîr edilip, tecâvüz edilemiyece¤i, Osmânl› devletinin temînât›
[garantisi] alt›nda idi. Hem bir insan›n evinde müsâfir olacaks›n,
hem de onun îmân etdi¤i [inand›¤›] mukaddes fleyleri ayak alt›na
al›p, kötüleyeceksin. Böyle bir fley, dünyân›n hiçbir yerinde görülmemifldir. Burada mühim olan husûs, islâm düflmanlar›n›n, y›k›c›
sözleri, yaz›lar›, kitâblar› ve [televizyonlar›, teyp, video kasetleri]
ile islâmiyyete yapd›klar› iftirâlard›r. Bu yalan ve iftirâlara herkesin dikkatini çekmek, [onlara cevâb vermek] ve kendilerinin do¤ru gibi yapd›klar› neflriyyât›n [yay›nlar›n] ne gibi çürük esâslara
ba¤l› oldu¤unu bütün âleme göstermekdir. Bilhâssa (fiems-ül-hakîka) ismi ile neflr etdi¤im türkçe kitâbda, misyonerlerin islâmiyyete yapd›klar› hücûmlara, gâyet güzel cevâb verilmifldir. Bu kitâb›mda, h›ristiyanl›kla ilgili bir çok husûs etrafl›ca anlat›lm›fl, birçok
süâller de ortaya konmufldur. Hâl böyle iken, h›ristiyan papazlar
ne bu sorular›, ne de Hindistân›n büyük âlimlerinden Rahmetullah
Efendinin arabî olarak yazm›fl oldu¤u ve dahâ sonra Türkçeye terceme edilen (‹zhâr-ül-hak) ismli mükemmel kitâb›n› hiç görmemifl
gibi, yeniden bir tak›m yalan ve uydurma kitâb ve risâleler neflr etmekdedirler. Eski iftirâlar›n› bu kitâblar›nda da aynen tekrâr etmekdedirler. (fiems-ül-hakîka) ve (‹zhâr-ül-hak)da kendilerine
tevcîh etdi¤imiz süâllerin birine dahî cevâb vermekden âciz kalm›fllard›r.
Fârisî (Makâmât-i ahyâr) kitâb›n›n üçyüzdoksan›nc› sahîfesinde diyor ki: Protestan papaz› Fander, h›ristiyanlar aras›nda
çok meflhûr idi. Protestan misyoner teflkilât›, seçdikleri papazlar
ile Fanderi Hindistâna gönderdi. H›ristiyanl›¤› yaymak için çal›flacaklard›. 1270 [m. 1854] senesinin Rebî’ul-âh›r ay›nda ve Recebin onbirinci günü, bu misyoner hey’eti, âlimler ve seçilmifl zât– 16 –

lar aras›nda, Delhînin büyük islâm âlimi Rahmetullah efendi ile
münâzara [ilmî mücâdele] yapd›lar. Uzun münâkaflalar netîcesinde, Fander ve yard›mc›lar› cevâb veremez hâle geldiler. Dört sene
sonra, ingiliz hükûmeti Hindistân› iflgâl edince [ve müslimânlara ve
bilhâssa sultâna ve din adamlar›na korkunç iflkenceler yap›nca]
Rahmetullah efendi, Mekke-i mükerremeye hicret eyledi. 1295 [m.
1878] senesinde, bu misyoner hey’eti ‹stanbula gelerek, h›ristiyanl›k propagandas›na bafllad›. Sadr-› a’zam Hayrüddîn pâfla,[1] Rahmetullah efendiyi ‹stanbula da’vet etdi. Misyonerler, karfl›lar›nda
Rahmetullah efendiyi görünce, çok korkdular. Süâllere cevâb veremiyerek, firâr etmekden baflka çâre bulamad›lar. Pâfla, bu büyük
islâm âlimine çok ihsânda bulundu. H›ristiyanlar› nas›l red ve perîflân etdi¤ini yazmas›n› ricâ etdi. Bu da, Recebin onalt›nc› gününden Zilhicce sonuna kadar, arabî (‹zhâr-ul-hak) kitâb›n› yazd› ve
Mekkeye gitdi. Hayrüddîn pâfla, bunu türkçeye terceme etdirip,
ikisini de basd›rd›. Avrupa dillerine de terceme ve tab’ ve her
memlekete neflr edildi. ‹ngiliz gazeteleri, (E¤er bu kitâb yay›l›rsa,
h›ristiyanl›k çok zarar görecekdir) yazd›lar. Bütün müslimânlar›n
halîfesi olan sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahü aleyh”,
1304 Ramezân ay›nda tekrâr da’vet edip, serây›nda çok hurmet ve
ikrâm yapd›. Rahmetullah efendi 1308 [m. 1890] Ramezân ay›nda
Mekke-i mükerremede vefât eyledi.
Allahü teâlân›n yard›m› ile, flimdi yazma¤a bafllad›¤›m›z bu
türkçe kitâba Cevâb Veremedi (Diyâ-ül-kulûb) ismini verdik. Fekat, fluras› iyice bilinmelidir ki, bu kitâb› yazmakdan maksad›m›z,
sâdece protestan misyonerlerin, islâm dîni aleyhinde neflr etdikleri kitâb ve broflürlere cevâb vermek, onlara mukâbele etmek vazîfesini yerine getirmekdir. Dinlerini ve râhatlar›n› korumak isteyen
h›ristiyan hemflehrilerimiz de, bu misyonerlerden râhats›z ve zararlar›n› def’ etmek husûsunda bizim ile ayn› fikrdedirler.
HARPUTLU ‹shak Efendi
Lâ ilâhe illallah, el-melikül hakkul mübîn,
Muhammedün Resûlullah, sâdikul va’dil emîn.

[1] Hayrüddîn pâfla, 1307 [m. 1889] da vefât etdi.
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Cevâb Veremedi - F:2
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D‹YÂ-ÜL-KULÛB
(KALBLER‹N Z‹YÂSI)
Allahü teâlâ vard›r, birdir. Allahü teâlân›n s›fât-› sübûtiyyesi
sekizdir. Bunlardan birincisi, (Hayât) s›fat›d›r.
Protestan râhibleri, ‹stanbulda islâmiyyetin aleyhine neflr etdikleri risâlelerden birinde:
(H›ristiyanl›¤›n fazîlet ve üstünlü¤ü, günlük hayât ve dünyâ hâkimiyyetine yak›flacak te’sîrleri ile insanlar aras›nda çok sür’atli
bir fleklde yay›lmas›ndan anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlâ h›ristiyanl›¤›, di¤er dinlerden üstün, hakîkî bir din olarak dünyâya göndermifldir. Yehûdîlerin mahv olmas›, üzerlerine büyük belâlar›n gelmesi ve yehûdî milletinin da¤›l›p bozulmas›n›n sebebi, h›ristiyanl›¤› inkâr etdikleri için, Allah taraf›ndan kendilerine verilen aç›k
bir cezâd›r.
‹slâmiyyetin zuhûru ile h›ristiyanl›k nesh olup, hükmü kalkm›fld›r denilirse, acaba islâmiyyetdeki hayât kuvvetinin, yaflama fleklinin, insanlar›n kalblerini kendi taraf›na çekme kuvvetinin, h›ristiyanl›kdaki bu kuvvetden dahâ üstün oldu¤u ortaya ç›km›fl m›d›r?
Yâhud, islâmiyyetin zuhûru ile h›ristiyanlar üzerine, yehûdîlerde
oldu¤u gibi, müdhifl belâlar gelmifl midir? H›ristiyanl›k üçyüz sene
kadar devlet gücü olmadan yay›lm›fld›r. ‹slâmiyyet ise, hicretden
sonra, din olma fleklinden ç›k›p devlet gücüne sâhip oldu. Bunun
için, islâmiyyet ile h›ristiyanl›¤›n insanlar›n kalblerine olan rûhânî
ve ma’nevî te’sîrlerinin hakîkî nisbetini tesbît etmek, güç bir ifldir.
Fekat, Îsâ aleyhisselâm üç sene insanlar› dîne da’vet etmifldir. Bu
zemân içinde kendisine pek çok kimse tâbi’ oldu. Bunlar›n içinden
oniki havârîyi seçdi. Baflka bir zemânda “‹ncîl müjdeleyicileri” ismi ile, yetmifl kifli dahâ seçdi. Bunlar›, insanlara do¤ru yolu göstermeleri için gönderdi. Dahâ sonra, yüzyirmi kifliyi de, bir yerde toplam›fld›r. Havârîlerin bildirdiklerine göre, Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmesine kadar k›rk gün içinde kendisine inanan 500 h›ristiyan›
da dîne da’vet için gönderdi¤i Pavlosun mektûblar›nda aç›kca yaz›l›d›r) demekdedirler.
‹stanbulda neflr etdikleri bu risâle flöyle devâm ediyor: (Arab
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târîhcilerden ‹bni ‹shak,[1] Vâk›dî, Taberî, ‹bni Sa’d[2] ve di¤erlerine göre, Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk îmân
edenler, kendi han›m› hazret-i Hadîce, evlâdl›¤› ve kölesi Zeyd
bin Hârise, amcas›n›n o¤lu Alî bin Ebî Tâlib, vefâkar dostu ve
ma¤ara arkadafl› Ebû Bekr-i S›ddîk ile bunun ihsânlar›na kavuflmufl birkaç köleden ibâretdir. Hazret-i Ömerin islâmiyyeti kabûl
etdi¤i târîhe kadar, ya’nî bi’setin alt›nc› senesine kadar, müslimân
olanlar elli kiflidir. Bir rivâyetde k›rk veyâ k›rkbefl erkek ile on
veyâ onbir kad›ndan ibâretdir. Yine Mekkeli müflriklerin eziyyet
ve düflmanl›klar› sebebi ile, bi’setin onuncu senesinde, ikinci
def’a Habeflistâna hicret eden müslimânlar›n say›s› yüzbir kifliye,
ya’nî 83 erkek ve 18 kad›na ulaflm›fld›. Vâk›dî,[3] kitâb›nda, hicretden ondokuz ay sonra vukû’ bulan, Bedr gazâs›nda bulunan muhâcirlerin say›s›n›n seksenüç kifli oldu¤unu bildirmekdedir. Buna
göre, hicrete kadar geçen onüç senede Muhammede “sallallahü
aleyhi ve sellem” inananlar›n say›s› ancak yüze ulaflabilmifldir.
Hicret esnâs›nda tâbi’ olanlar ise yetmiflüç erkek ve iki kad›ndan
ibâret oldu¤u yine târîhlerde yaz›l›d›r. Bu k›yaslamadan sonra,
h›ristiyanl›k ve müslimânl›kdan hangisinin kalblere te’sîrinin dahâ fazla oldu¤u ortaya ç›kar. Çünki, herhangi bir zorlama ve kuvvet olmaks›z›n, Îsâ aleyhisselâm ile Muhammede “sallallahü aleyhi ve sellem”, sâdece teblîg etmek sûreti ile îmân edenlerin say›s›
birbirine mukayese edildi¤inde; Muhammedin “sallallahü aleyhi
ve sellem” onüç senelik da’vetinin netîcesi, kendisine yüzseksen
kifli inanm›fld›r. Îsâya “aleyhisselâm” ise, üç senede beflyüzden
çok kimse inanm›fld›r. Bundan sonra, h›ristiyanl›¤›n ve islâmiyyetin yay›lma flekli de¤iflmifldir. Bu de¤iflikli¤in sebebi ise, sâdece
kullan›lan vâs›ta ve sebeblerdendir. Bunlar›n bafl›nda ise, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin muhâribli¤i gelmekdedir.
Harblerde gâlib olup, terakkî ederek, birden bire yay›lm›fllard›r.
Yoksa islâmiyyet, h›ristiyanl›k gibi, insanlar›n kalblerine olan
kuvvetli te’sîri sebebi ile yay›lmam›fld›r. ‹lk h›ristiyanlar ise, Perslerin [Îrânl›lar›n] ezâ ve cefâlar›na üçyüz sene tehammül etdiler.
Çeflidli mâni’lerle karfl›lafld›klar› hâlde, o kadar çabuk yay›ld›lar
ki, mîlâd›n 313. cü senesinde, birinci Kostantin h›ristiyanl›¤› kabûl etdi¤i zemân, h›ristiyanlar›n say›s› birkaç milyona ulaflm›fld›.
Müslimânlara ma¤lûb olan milletler, zâhirde islâmiyyeti kabûle
pek zorlanmazlard›. Fekat, hayli tahriklerle millî örf ve âdetlerin[1] ‹bni ‹shak, 151 [m. 768] de Ba¤dâdda vefât etdi.
[2] ‹bni Sa’d Muhammed Basrî 230 h.de vefât etdi.
[3] Muhammed Vâk›dî 207 [m. 822] de vefât etdi.
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den mahrûm edildiler. Çeflidli düflmanl›klara ma’rûz kalmalar›ndan baflka, kendi dînî âyinlerini yerine getirmelerine sebeb olan
fleyler de yasaklanm›fld›. Çâresiz kalarak bu zorluklara ve tazyîklere katland›lar. Bu, kendilerini ma’nevî olarak islâmiyyetin kabûlüne zorlamak idi. Meselâ, Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” zemân›nda dört binden çok kilisenin y›k›ld›¤› bildirilmifldir. Binlerce,
câhil, dünyâya düflkün, hâmîsiz kimselerin, o zemânki kar›fl›kl›klar
aras›nda mal ve mevki’ sâhibi olmak için islâmiyyeti kabûl etmelerine hayret edilmez. ‹slâmiyyetin bu fleklde yay›lmas›, ‹skender gibi ba’z› cihangirlerin ortaya ç›kmas›na benzer. Müslimânlar›n yapd›¤› büyük fethler, Kur’ân-› kerîmin Allah taraf›ndan gönderilen
bir kitâb oldu¤unu göstermez. Hattâ müslimânlar›n bunca fethleri
ve çal›flmalar›, emrleri alt›nda bulunan h›ristiyanlara pek hofl gelmemifldir. Hâlbuki h›ristiyanlar›n da’veti Perslere dahâ çok te’sîr
etmifldi. Zîrâ, bugün Avrupada, küçük bile olsa bir putperest
cem’iyyeti bulunamaz. Müslimân ülkelerde ise, pek çok h›ristiyan
bulunmakdad›r.
Yehûdîler, h›ristiyanl›¤› red etdikleri için, Allahü teâlân›n gadâb›na u¤rad›lar. Vatanlar›ndan ç›kar›larak, dünyâ üzerinde, her
yerden ko¤ulan, kötü bir kavm oldular. Acabâ h›ristiyanlar da, islâmiyyeti red etdikleri için, yehûdîlerden dahâ fazla veyâ onlar
kadar olsun bir musîbet ve belâya u¤ram›fllar m›d›r? Bugün yer
yüzünde 150 milyon kadar müslimân bulundu¤u hâlde, h›ristiyanlar›n say›s› 300 milyonu aflm›fld›r. Allah taraf›ndan gönderilen
hak din, adâleti ve insâf› emr eder. Kâmil bir îmân ve ibâdet sebebi ile Allahü teâlâya yaklaflma se’âdetini bahfl eder. Bu din,
kendisine inanan bir kavmi en yüksek derecelere ulafld›r›p, maddî ve ma’nevî huzûr içinde olmalar›na sebeb olur. Bu husûslar
flübhesizdir. E¤er islâmiyyetin zuhûru ile h›ristiyanl›k nesh edilip,
hükmü kalkm›fl olsayd›, ‹slâm memleketlerinin servet ve se’âdet
ile di¤er memleketlerden üstün olmas› îcâb ederdi. Hâlbuki ‹slâmiyyetin do¤du¤u yer Arabistân olup, buras› Muhammed “sallallahü aleyhi sellem” zemân›nda müslimânlar›n emri alt›na girmifldi. Müslimânlar dahâ sonra, ilk halîfeler zemân›nda da, dünyân›n
zengin pek çok milletlerini emrleri alt›na alm›fllar, onlara hükm
etmifllerdi. Fekat, ne çâre ki, az vaktde hâs›l olan o zenginlik, az
zemânda yok oldu. Bugün bile, arablar fakîrlik içerisindedirler.
Müslimân beldelerin ço¤u harâb, arâzîleri zirâatdan mahrûmdur.
Buralarda yaflayan müslimânlar servet, medeniyyet ve i’mârdan
uzakd›r. ‹lmde ve san’atda Avrupaya muhtâc olmufllard›r. Hattâ
bir mühendis lâz›m olsa, Avrupadan getirtirler. Denizcilik ve askerlik bilgilerini ö¤renmek için gençlerinin tahsîl ve terbiyeleri,
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h›ristiyân mu’allimlerine b›rak›l›r. Müslimân askerlerin harblerde
kulland›klar› silâhlar, âlimlerin ve kâtiblerin üzerine yaz› yazd›klar› kâ¤›dlar, en büyük ve en küçü¤ünün giydi¤i elbiseler ve kulland›klar› eflyân›n ço¤u h›ristiyan memleketlerinde i’mâl edilmifldir.
Hiç kimse oralardan getirtilmifl oldu¤unu inkâr edebilir mi? Müslimân askerlerin kulland›klar› silâhlar dahî, Avrupadan getirtilir.
Avrupa ise, h›ristiyanl›k sâyesinde nüfûs, terbiye, devlet ve servetce terakkî etmifl, ilerlemifldir. Mükemmel hastahâneler, muntazam
mektebler ve fakîrhâneler inflâ etmifllerdir. fiimdi, di¤er memleketlere de hastahâneler kurarak, mu’âllimler ve kitâblar göndererek
h›ristiyanl›¤› yayma¤a çal›fl›yorlar. Müslimânlar ise putperestleri
ve h›ristiyanlar›, islâmiyyete da’vet için gayret ve hamiyyet etmiyor, milyonlarca Kur’ân-› kerîm tercemeleri da¤›tm›yor, âlimler ve
da’vetciler göndermiyorlar. E¤er islâmiyyetin zuhûru ile h›ristiyanl›k nesh edilmifl, hükmü ortadan kalkm›fl olsayd›, hâl hiç böyle
olurmuydu....)
CEVÂB: H›ristiyan misyonerlerinin da¤›td›klar› bu risâlelerde,
öne sürülen fikrler, hülâsa edildi¤inde; h›ristiyanl›¤›n islâm dîninden dahâ fazîletli, do¤ru ve nesh edilmemifl [hükmünün kalkmam›fl] olmas›, flu birkaç delîle ba¤lanm›fld›r: H›ristiyanl›¤›n sür’at ile
yay›lmas›, yehûdîler üzerine gelen büyük belâlar›n h›ristiyanlar
üzerine gelmemifl olmas›, islâmiyyetin k›l›ç ile, ya’nî harb ile, h›ristiyanl›¤›n ise, nasîhat, güzellik ve insanlara merhamet ile yay›lmas›, h›ristiyanlar›n nüfûsca müslimânlardan çok olmas›, h›ristiyan
devletlerin güçlü olmas›, h›ristiyanlar›n sanâyi’, zenginlik ve memleketlerinin i’mâr›nda müslimânlardan ileri olmas› ve iyilik yapma¤a çal›fl›p, buna çok ihtimâm göstermeleri ve Avrupada putperestlerin bulunmay›p, müslimân devletlerin her yerinde h›ristiyan ve
yehûdîlerin bulunmas›d›r.
Birinci delîlleri olan “H›ristiyanl›¤›n sür’at ile yay›lmas›” sözlerine karfl›l›k, h›ristiyan târîhcilerinden, Kur’ân-› kerîm mütercimi papaz Salenin beyânlar› kâfîdir. [George Sale, 1149 [m. 1736]
da öldü. ‹ngiliz müflteflrikidir. 1734 de Kur’ân-› kerîmi ‹ngilizceye terceme etdi. Eserinin önsözünde, islâmiyyet hakk›nda uzun
ma’lûmât verdi. Avrupa dillerinde ilk Kur’ân-› kerîm tercemesi
budur.] 1266 [m. 1850] senesinde bas›lan bu (Kur’ân tercemesi)nde diyor ki: (Hicretden evvel, Medîne-i münevverede, kendisinden müslimân ç›kmayan hiçbir hâne kalmam›fld›. Ya’nî Medînede her eve islâmiyyet girmifldi. E¤er bir kimse “islâmiyyet
di¤er memleketlere ancak k›l›ç kuvveti ile yay›ld›” diye bir iddiâda bulunursa; bu, kuru bir suçlama ve cehâletdir. Çünki, islâmiyyeti kabûl eden pek çok belde vard›r ki, k›l›c›n ismini dahî iflit– 21 –

memifllerdir. Kalblere te’sîr eden, gâyet belî¤ olan Kur’ân-› kerîmi
iflitmekle müslimân olmufllard›r.)
‹slâmiyyetin k›l›ç zoru ile yay›lmad›¤›n›n misâlleri pek çokdur.
Meselâ: Ebû Zer-i G›fârî; kardefli Üneys ve mübârek anneleri Ümmü Zer “rad›yallahü anhüm” ilk islâma girenlerdendir. Dahâ sonra, Ebû Zer-i G›fârînin da’veti ile, Benî G›fâr kabîlesinin yar›s›
müslimân oldu. Bi’setin onuncu senesinde Mekkeden Habeflistâna
hicret eden Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm”, 83’ü erkek ve 18’i
kad›n olmak üzere, 101 kiflidir. Bunlar›n d›fl›nda, pek çok sahâbe
de, Mekke-i mükerremede kalm›fld›r. Bu zemânda Necran h›ristiyanlar›ndan yirmi kifli de müslimân olmufldu. D›mâd-› Ezdî, bi’setin onuncu y›l›ndan önce îmân etmifldir. Tufeyl ibni Amr “rad›yallahü anh” de, hicretden önce annesi, babas› ve bütün kabîlesi ile
berâber müslimân olmufldu. Medîne-i münevverede, Benî Sehl kabîlesi, Mus’ab bin Umeyrin “rad›yallahü anh” nasîhatleri bereketi
ile, hicretden önce müslimân olmakla flereflenmifllerdir. Medîne-i
münevverede Amr bin Sâbitden gayrisi, hicretden önce îmân etmifllerdi. Sâdece Amr “rad›yallahü anh” Uhud gazâs›ndan sonra
îmân etdi. Necd ve Yemen taraflar›ndaki köylerde oturan bedevîler dahî müslimân oldu. Hicretden sonra, Bureydet-ül-Eslemî “rad›yallahü anh” yetmifl kifli ile berâber gelip müslimân oldu. Habefl
pâdiflâh› olan Necâflî de, hicretden önce îmâna geldi. [Habefl pâdiflâhlar›na Necâflî denir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›ndaki Necâflînin ad› Eshame idi. H›ristiyan iken müslimân oldu.] Yine Ebû Hind, Temîm ve Na’îm akrabâlar›yla berâber ve di¤er dört zât da, Resûlullah› tasdîk etdiklerini bildiren hediyyeler
gönderip, müslimân oldular. Bedr gazâs› olmadan önce, Allahü teâlân›n sevgilisi, Resûlullah efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” flefkatli, merhametli va’z ve nasîhatleri ve bütün arab belâgatc›lar›n›n kabûl etdikleri, herkesi acz ve hayretde b›rakan,
Kur’ân-› kerîmi dinleyerek, müslimân olanlar›n say›s› Medîne ve
çevresinde birkaç bine ulaflm›fld›. Hazret-i Îsân›n da’vet zemân›
müddetince, kendisine tâbi’ olanlar ise; ‹ncîlin hesâb›na göre, ikiyüz iki kifliden ibâretdir. H›ristiyanlar›n inanc›na göre hazret-i Îsân›n i’dâm edilmesinden sonra zuhûr eden hârikulâde fleyleri görerek, Îsâ aleyhisselâm›n dînine girmekle flereflenenler ancak beflyüze ulaflabilmifldi. [Hâflâ Îsâ aleyhisselâm ne öldürüldü, ne çarm›ha
gerildi. Allahü teâlâ onu diri olarak gö¤e ç›kard›.]
Hicretin sekizinci senesinde, Mekke-i mükerremeyi feth eden
islâm askerinin oniki bin kifli oldu¤u ve hicretin dokuzuncu sene– 22 –

sinde, Tebük gazâs›na Medîneden otuzbinden ziyâde müslimân›n ifltirâk etdi¤i ve hicretin onuncu senesinde yüzbinden ziyâde müslimân ile vedâ hacc› yap›ld›¤› (K›sas-› Enbiyâ)da[1] yaz›l›d›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” âhirete teflrîf etmeden
önce, ona îmân etmekle flereflenen Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü
anhüm ecma’în” say›s›n›n, yüzyirmidörtbine ulafld›¤›, bütün kitâblarda yaz›l›d›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” âhirete
teflrîfinden sonra, Müseylemet-ül-kezzâb vak’as› meydâna geldi.
Birinci halîfe Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” Müseylemet-ülkezzâb üzerine 12.000’den fazla islâm askeri gönderdi. Bu gazâda
yetmiflden ziyâde hâf›z-› Kur’ân flehîdlik mertebesine ulaflm›fld›.
Medîneye birkaç konakl›k bir mesâfeye, 12.000 askeri gönderen
bir halîfenin emri alt›nda, ne kadar erkek ve kad›n müslimân›n bulunmas› îcâb eder? H›ristiyanl›k m›, yoksa islâmiyyet mi dahâ çok
ve çabuk yay›lm›fld›r. Akl sâhibi olanlar, bunu mukâyese etmelidir!
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan üç-dört
sene sonra, ikinci halîfe Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, k›rk
bin kiflilik bir islâm ordusu göndererek, Hindistâna kadar bütün
Îrân›, Konyaya kadar Anadoluyu, Sûriye, Filistin ve M›sr› feth etdi. Buralarda yaflayan halk›n ço¤u, islâm dînindeki adâleti, güzel
ahlâk› görerek, müslimân olmakla flereflendi. Eski bât›l dinleri,
ya’nî h›ristiyanl›k ve yehûdîlik ve mecûsîlik üzere kalanlar pek azd›. Böylece, on sene gibi, pek az bir zemân zarf›nda, islâm memleketlerinde yafl›yan müslimânlar›n say›s›n›n, yirmi-otuz milyona
ulafld›¤›n›, târîhciler sözbirli¤i ile bildirmekdedir. Hâlbuki, h›ristiyan misyonerlerinin ortaya atd›klar› iddi’âya göre, Îsâ aleyhisselâmdan üçyüz sene sonra, Birinci Konstantin h›ristiyanl›¤› kabûl
etdi. Onun yard›m› ve zorlamas› ile h›ristiyanlar›n nüfûsu ancak alt› milyona ulaflabildi. On senede müslimânlar›n say›s›n›n yirmiotuz milyona ulaflmas› ile, üçyüz senede h›ristiyanlar›n say›s›n›n alt› milyona ulaflmas› karfl›lafld›r›ld›¤›nda, aralar›ndaki nisbetden,
hangi dînin dahâ çabuk yay›ld›¤› ortaya ç›kmakdad›r.
“‹slâmiyyetin yay›lmas›n›n sâdece k›l›ç, harb yoluyla oldu¤u”
iddi’âlar› da asls›zd›r. fiöyle ki; Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”
feth etdi¤i yerlerde bulunan kimseleri, islâmiyyeti kabûl etmek
ile h›ristiyan kalarak cizye denilen vergiyi vermek aras›nda serbest b›rak›rd›. Onlar da, istedikleri yolu seçerlerdi. Verdikleri ciz[1] K›sas-› Enbiyâ müellifi Ahmed Cevdet pâfla 1312 [m. 1894] de vefât etdi.
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yenin en yükse¤i, asr›m›z›n paras› ile mukâyese edildi¤inde, 40-50
kurufldan ibâret idi ki, zengin olanlar için, bu kadar az bir vergiyi
vermekde, dinlerini terk etdirecek hiçbir zorlama yokdur. Cizye
verenlerin, mallar› ve nâmûslar› ve ibâdetlerini yapmak hürriyyetleri, müslimânlar›n mal ve nâmûslar› gibi olup, herkese müsâvî olarak, adâlet ile muâmele edilirdi. Senede bir kerre birkaç kurufl cizye vermek de, dinlerini, mallar›n›, canlar›n› ve haklar›n› koruman›n karfl›l›¤› olup, bunu ödememek için, baba ve dedelerinin dînini terk edecek, birkaç flah›s bulunabilir mi?
[(Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›nda diyor ki: Hindistân›n
(Nedvet-ül Ulemâ) meclisinin reîsi ve meflhûr (el-‹ntikad) kitâb›n›n yazar›, târîh profesörü fiiblî Nu’mânî 1332 [m. 1914] de ölmüfldür. Bunun urdu dilindeki (el-Fârûk) kitâb›n› serdar Esedullah
Hân›n annesi ve Afganistân pâdiflâh› Nâdir fiâh›n k›zkardefli fârisîye terceme etmifl, Nâdir fiâh›n emri ile 1352 [m. 1933] de Lahor
flehrinde basd›r›lm›fld›r. Yüzsekseninci sahîfesinde diyor ki: (Rum
Kayseri Herakliyusün büyük ordular›n› perîflân eden islâm askerlerinin baflkumandan› Ebû Ubeyde bin Cerrâh, zafer kazand›¤›
her flehrde adamlar›n› ba¤›rtarak, rumlara halîfe Ömerin “rad›yallahü anh” emrlerini bildirirdi. Sûriyedeki Humus flehrini al›nca da, (Ey rumlar! Allah›n yard›m› ile ve halîfemiz Ömerin emrine uyarak, bu flehri de ald›k. Hepiniz ticâretinizde, iflinizde, ibâdetlerinizde serbestsiniz. Mal›n›za, can›n›za, ›rz›n›za kimse dokunm›yacakd›r. ‹slâmiyyetin adâleti aynen size de tatbîk edilecek,
her hakk›n›z gözetilecekdir. D›flardan gelen düflmana karfl›, müslimânlar› korudu¤umuz gibi, sizi de koruyaca¤›z. Bu hizmetimize
karfl›l›k olmak üzere, müslimânlardan hayvan zekât› ve uflr ald›¤›m›z gibi, sizden de, senede bir kerre cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almam›z› Allahü teâlâ emr
etmekdedir) dedi. [Cizye mikdâr›, fakîrlerden k›rk, orta hallilerden seksen, zenginlerden yüzaltm›fl gram gümüfl veyâ bu de¤erde mal, yâhud tah›ld›r. Kad›nlardan, çocuklardan, hastalardan,
yoksullardan, ihtiyârlardan ve din adamlar›ndan cizye al›nmaz.]
Humus rumlar›, cizyelerini seve seve getirip, Beyt-ül-mâl emîni
Habîb bin Müslime teslîm etdiler. Rum imperatörü Herakliyusun[1] bütün memleketinden asker topl›yarak, büyük bir haçl› ordusu ile Antakyaya hücûma hâz›rland›¤› haber al›n›nca, Humus
flehrindeki askerin de Yermükdeki kuvvetlere kat›lmas›na karâr
verildi. Ebû Ubeyde “rad›yallahü anh”, flehrde me’mûrlar ba[1] Herakliyus 20 [m. 641] de öldü.
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¤›rt›p, (Ey h›ristiyanlar! Size hizmet etme¤e, sizi koruma¤a, söz
vermifldim. Buna karfl›l›k, sizden cizye alm›fld›m. fiimdi ise, halîfeden ald›¤›m emr üzerine, Herakliyus ile gazâ edecek olan kardefllerime yard›ma gidiyorum. Size verdi¤im sözde duram›yaca¤›m.
Bunun için, hepiniz Beyt-ül-mâla vermifl oldu¤unuz cizyelerinizi
geri al›n›z! ‹smleriniz ve verdikleriniz defterimizde yaz›l›d›r) dedi.
Sûriye flehrlerinin ço¤unda da böyle oldu. H›ristiyanlar, müslimânlar›n bu adâletini, bu flefkatini görünce, senelerden beri rum
imperatörlar›ndan çekdikleri zulmlerden, iflkencelerden kurtulduklar› için bayram yapd›lar. Sevinçlerinden a¤lad›lar. Ço¤u seve
seve müslimân oldu. Kendi arzûlar› ile Rum ordular›na karfl›, islâm askerine câsûsluk yapd›lar. Ebû Ubeyde “rad›yallahü anh”
böylece, Herakliyus ordular›n›n her hareketini günü gününe haber al›rd›. Büyük Yermük zaferinde, bu rum câsûslar›n›n çok fâidesi oldu. ‹slâm devletlerinin kurulmas› ve yay›lmas›, aslâ sald›rmakla, öldürmekle olmad›. Bu devletleri ayakda tutan, yaflatan,
büyük ve bafll›ca kuvvet, îmân, adâlet, do¤ruluk ve fedâkârl›k
kudreti idi.)]
Ruslar yüz seneden beri istîlâ etdikleri Kazan, Özbekistân, K›r›m, Da¤›stân ve Türkistânda bulunan müslimânlar›n küçük çocuklar›ndan, en ihtiyârlar›na kadar her flahs için senede birer alt›n
alm›fllard›r. Ayr›ca askerlik yapmak, mekteblerde türkçe konuflturmay›p, zorla rusca ö¤retmek gibi çeflidli iflkence ve zorlamalara
ra¤men, bu kadar senedir Rusyadaki müslimânlardan kaç kifli h›ristiyan olmufldur. Hattâ, K›r›m harbi sonunda yap›lan sulh netîcesinde; Osmânl› topraklar›nda kalan h›ristiyanlar›n Rusyaya, Rusyadaki müslimânlar›n da Osmânl› devletine hicret etmesine izn verildi. Böylece, Rusya taraf›ndan iki milyondan fazla müslimân, Osmânl› devletine hicret etdi. Hâlbuki Ruslar, kendi taraflar›na hicret edecek olan h›ristiyanlar›n her birine 20 ruble yol masraf› verdikleri hâlde, Osmânl› devletinde râhat ve huzûr içinde yaflamaya
al›flm›fl olan h›ristiyanlar, Rusyan›n bu va’dine inanmad› ve islâmiyyetin kendilerine verdi¤i hak ve hürriyyetleri b›rak›p oraya gitmedi.
“Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, 4.000 kilise y›kd›rd›” demek ise, târîhi bütün hakîkatlere karfl› aç›kca iftirâd›r. H›ristiyân
târîhcilerinin bildirdiklerine göre; Ömer “rad›yallahü anh” Kudüsü feth etdi¤i zemân, h›ristiyanlar, (‹stedi¤iniz bir kiliseyi kendinize mâ’bed olarak seçiniz) diyerek hazret-i Ömere teklîfde bulundular. Ömer “rad›yallahü anh” bu teklîfi fliddet ile red etdi. ‹lk nemâz› kilise d›fl›nda k›ld›. Çok zemândan beri, çöplük olmufl olan
Heykel-i mukaddes denilen mahalli [Beyt-i mukaddes mahalli],
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temizleyip, buraya büyük ve güzel bir câmi’ yapd›rd›.
Müslimânlar›n, h›ristiyanlara ve yehûdîlere yapmakla mükellef
olduklar› muâmele flekli, bizzat Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” bütün müslimânlara hitâben yazd›rd›¤› flu mektûbda aç›kca bildirilmifldir. Bu mektûbun asl› Ferîdûn be¤in (Mecmû’a-i
Münfleât-üs-salâtîn) kitâb› birinci cild, otuzuncu sahîfesinde yaz›l›d›r.[1] Mektûbun tercemesi flöyledir:
(Bu yaz› Abdüllah o¤lu Muhammedin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bütün h›ristiyanlara verdi¤i sözü bildirmek için yaz›lm›fld›r. fiöyle ki, Cenâb-› Hak, kendisini rahmet olarak gönderdi¤ini müjdelemifl, insanlar› Allahü teâlân›n azâb› ile korkutmufl,
insanlar üzerindeki emâneti muhâfaza edici yapm›fld›r. ‹flte bu
Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu yaz›y›, müslimân
olm›yan bütün kimselere verdi¤i ahdi, sözü tevsîk için kaleme ald›rd›. Her kim ki, bu ahdin aksine hareket ederse, ister sultân, ister baflkas› olsun, Cenâb-› Hakka karfl› isyân, Onun dîni ile istihzâ etmifl say›l›r ve Cenâb-› Hakk›n la’netine lây›k olur. E¤er h›ristiyân bir râhip [papaz] veyâ bir seyyâh [turist] bir da¤da, bir
derede veyâ çöllük bir yerde veyâ bir yeflillikde veyâ alçak yerlerde veyâ kum içinde ibâdet için perhiz yap›yorsa, kendim, dostlar›m, arkadafllar›m ve bütün milletimle berâber, onlardan her
dürlü teklîfleri kald›rd›m. Onlar, benim himâyem [korumam] alt›ndad›r. Ben onlar›, baflka h›ristiyanlarla yapd›¤›m›z ahdler mûcibince, ödemeye borçlu olduklar› bütün vergilerden afv etdim.
Cizye, harâc vermesinler veyâ kalbleri râz› oldu¤u kadar versinler. Onlara cebr etmeyin, zor kullanmay›n. Onlar›n dînî reîslerini makâmlar›ndan indirmeyin. Onlar›, ibâdet etdikleri yerden ç›kartmay›n. Bunlardan seyâhat edenlere mâni’ olmay›n. Bunlar›n
manast›rlar›n›n [kiliselerinin] hiçbir taraf›n› y›kmay›n. Bunlar›n
kiliselerinden mal al›n›p, müslimân mescidleri için kullan›lmas›n.
Her kim buna riâyet etmezse, Allah›n ve Resûlünün kelâm›n› dinlememifl ve günâha girmifl olur. Ticâret yapmayan ve ancak ibâdet ile meflgûl olan kimselerden, her nerede olurlarsa olsunlar,
(cizye) ve (garâmet) [cezâ] gibi vergileri almay›n. Denizde ve karada, flarkda ve garbda, onlar›n borçlar›n› ben saklar›m. Onlar benim himâyem alt›ndad›r. Ben onlara (emân) [izn] verdim. Da¤larda yaflay›p ibâdet ile meflgûl olanlar›n ekinlerinden harâc almay›n. Ekinlerinden Beyt-ül-mâl [Devlet Hazînesi] için hisse ç›kartmay›n. Çünki, bunlar›n zirâ’ati, s›rf nafakalar›n› te’mîn etmek için
[1] Ahmed Ferîdûn be¤ 991 [m. 1583] de vefât etdi. Eyyübdedir.
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yap›lmakda olup, kâr için de¤ildir. Cihâd için adam lâz›m olursa,
onlara bafl vurmay›n. Cizye [gelir vergisi] almak gerekirse, ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar mallar› ve mülkleri bulunursa bulunsun, y›lda oniki dirhemden [k›rk gram gümüflden]
dahâ fazla vergi almay›n. Onlara zahmet, meflakkat teklîf olunmaz. Kendileriyle bir müzâkere yapmak îcâb ederse, ancak merhamet, iyilik ve flefkat ile hareket edilecekdir. Onlar› dâimâ merhamet ve flefkat kanadlar› alt›nda himâye ediniz! Nerede olursa
olsun, bir müslimân erkekle evli olan h›ristiyan kad›nlara, fenâ
mu’âmele etmeyiniz! Onlar›n kendi kiliselerine gidip, kendi dinlerine göre ibâdet etmelerine mâni’ olmay›n›z! Her kim ki, Allahü teâlân›n bu emrine itâ’at etmez ve bunun z›dd›na hareket
ederse, Cenâb-› Hakk›n ve Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve
sellem” emrlerine isyân etmifl say›lacakd›r. Bunlara kilise ta’mirlerinde yard›mc› olunacakd›r. Bu ahdnâme [sözleflme] k›yâmet
gününe kadar devâm edecek, dünyâ sonuna kadar de¤iflmeden
kalacak ve hiç bir kimse, bunun aksine bir hareketde bulunmayacakd›r.)
Bu ahdnâme hicretin ikinci senesi, Muharrem ay›n›n üçüncü
günü, Medînede Mescid-i se’âdetde Alîye “rad›yallahü teâlâ anh”
yazd›r›lm›fld›r. Alt›ndaki imzâlar:
Muhammed bin Abdüllah Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem”.
Ebû Bekr bin Ebî-Kuhâfe,
Ömer bin Hattâb,
Osmân bin Affân,
Alî bin Ebî Tâlib,
Ebû Hüreyre,
Abdüllah bin Mes’ûd,
Abbâs bin Abdülmuttalib,
Fadl bin Abbâs,
Zübeyr bin Avvâm,
Talha bin Ubeydüllah,
Sa’d bin Mu’âz,
Sa’d bin Ubâde,
Sâbit bin Kays,
Zeyd bin Sâbit,
Hâris bin Sâbit,
Abdüllah bin Ömer,
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Ammar bin Yâsir
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
[Görüyorsunuz ki, yüce Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” baflka dinden olan kimselere son derece merhamet ve flefkat ile mu’âmele edilmesini ve h›ristiyanlar›n kiliselerine dokunulmamas›n›, y›k›lmamas›n› emr etmekdedir.]
fiimdi de, Ömerin “rad›yallahü anh” ‹lya ehâlisine verdi¤i
(emân)›n tercemesini afla¤›da yaz›yoruz. [H›ristiyanlar, ‹lyâs aleyhisselâma ‹lya derler. Kudüs flehrine de ‹lya diyorlar.]
(‹flbu mektûb, müslimânlar›n emîri Abdüllah Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” ‹lya ehâlisine verdi¤i emân mektûbudur ki, onlar›n
varl›klar›, hayâtlar›, kiliseleri, çocuklar›, hastalar›, sa¤lam olanlar›
ve di¤er bütün milletler için yaz›lm›fld›r. fiöyle ki:
Müslimânlar, onlar›n kiliselerine zorla girmeyecek, kiliseleri
yak›p y›kmayacak, kiliselerin herhangi bir yerini tahrîb etmeyecek,
mallar›ndan bir habbe [danecik] bile almayacak, dinlerini ve ibâdet tarzlar›n› de¤ifldirmeleri ve islâm dînine girmeleri için kendilerine karfl› hiç bir zor kullan›lmayacak. Hiçbir müslimândan en ufak
bir zarar bile görmeyecekler. E¤er kendiliklerinden memleketden
ç›k›p gitmek isterlerse, varacaklar› yere kadar canlar›, mallar› ve
›rzlar› üzerine emân verilecekdir. E¤er burada kalmak isterlerse,
temâmen te’mînât alt›nda olacaklar. Yaln›z ‹lya ehâlisinin verdi¤i
cizyeyi [gelir vergisini] vereceklerdir. E¤er ‹lya halk›ndan ba’z›lar›, rum halk› ile birlikde, âile ve mallar› ile berâber ç›k›p gitmek isterlerse ve kiliselerini ve ibâdet yerlerini boflalt›rlarsa, kiliseleri ve
varacaklar› yere kadar, canlar›, yol masraflar› ve mallar› üzerine
emân verilecekdir. Yerli olmayanlar, ister burada otursunlar, isterlerse gitsinler, ekin biçme zemân›na kadar, onlardan hiçbir vergi
al›nmayacakd›r.
Allahü azîmüflflân›n ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” emrleri ve bütün islâm halîfelerinin ve umûm müslimânlar›n verdi¤i sözler, iflbu mektûbda yaz›l› oldu¤u gibidir.)
‹mzâlar:
Müslimânlar›n halîfesi Ömer bin Hattâb.
fiâhidler:
Hâlid bin Velîd,
Abdürrahmân bin Avf,
Amr ibnil’Âs,
Mu’âviye bin Ebî Süfyân.
Ömer “rad›yallahü anh”, Kudüs muhâsaras›na bizzât kendi– 28 –

si teflrîf etdi. H›ristiyanlar cizye [gelir vergisi] vermeyi kabûl ederek, müslimânlar›n himâyesi alt›na girdiler. [Ömere “rad›yallahü
anh” Kudüsün anahtarlar›n›, bizzât kendileri teslîm etdiler.] Böylece, kendi devletleri olan Bizans›n, a¤›r vergi ve iflkencelerinden,
eziyyet ve cefâlar›ndan ve zulmlerinden kurtuldular. Çok k›sa bir
zemânda, düflman zan etdikleri müslimânlardaki, adâlet ve merhameti aç›kca gördüler. ‹slâmiyyetin, iyilik ve güzelli¤i emr eden, insanlar›, dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflduran bir din oldu¤unu
anlad›lar. En küçük bir zorlama ve korkutma olmaks›z›n bölük bölük, mahalle mahalle islâmiyyeti kabûl etdiler. Di¤er memleketlerde müslimân olanlar›n hâlini siz k›yâs ediniz.
On sene gibi bir zemân zarf›nda, islâmiyyetin her yere yay›larak, müslimânlar›n say›s›n›n milyonlara ulaflmas›, aslâ zorla ve k›l›ç korkusu ile olmam›fld›r. Bil’aks islâmiyyetde bulunan adâlet, insan haklar›na sayg› ve Kur’ân-› kerîmin en büyük mu’cize olarak,
Allahü teâlâ taraf›ndan indirilmesi, bütün semâvî kitâblar üzerine
efdaliyyet ve üstünlü¤ü gibi sebebler ile olmufldur.
Taberî târîhinin[1] üçüncü cild, altm›flyedinci sahîfesinde:
(Ömerin “rad›yallahü anh” hilâfeti zemân›nda, Eshâb-› kirâmdan Müsennâ bin Hârise “rad›yallahü anh”, islâm ordusu baflkumandan› olarak, Îrân üzerine gönderildi. Büveyd denilen yerde
Îrân askeri ile harb edece¤i zemân, islâm ordusu say›ca az, silâhca za’îf idi. Çünki, dahâ önceki harblerde, çok islâm askeri flehîd
olmufl idi. Îrân ordusu çok kalabal›k olup, fillerle gelmifllerdi.
Müsennâ “rad›yallahü anh” o civârda oturan h›ristiyanlara gidip,
kendisine yard›m etmelerini istedi. Onlar, severek yard›m etmeyi kabûl etdiler. Hattâ, onlar›n içinde Hâmûs isminde bir delikanl› “Îrân askerinin kumandan›n› bana gösteriniz” dedi. Acem
kumandan› Mihrân› gösterdikleri zemân, ona hücûm edip, bir ok
atd›. Ok, Mihrân›n karn›ndan girip s›rt›ndan ç›kd› ve cans›z yere
düfldü. Îrân ordusu da¤›ld›) demekdedir. Buradan da anlafl›ld›¤›
gibi, o asrda yaflayan h›ristiyanlar, müslimânlardan aslâ düflmanl›k ve cebr [zorlama] görmediklerinden, hiçbir zemân müslimânlardan nefret etmemifllerdir. Nefret flöyle dursun, bil’aks müslimânlardan memnûn olmufllard›r. Ayl›k bir ücret ve ta’yîn edilen
bir para olmaks›z›n müslimânlara yard›m etmifller, bu u¤urda
cânlar›n› vermifllerdir. Hattâ, çok def’a h›ristiyanlar, müslimânlarla birleflerek, kendi dindafllar› olan h›ristiyanlara karfl› harb etmifllerdir. Osmânl› devleti ile Bizans imperatorlu¤u aras›nda
[1] Muhammed Taberî 310 [m. 923] de Ba¤dâdda vefât etdi.
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meydâna gelen pek çok muhârebelerde de, bu hâl çok vukû’ bulmufldur. Târîhi tedkîk edenler, bunu iyi bilirler.
H›ristiyanl›¤›n, islâmiyyetden üstünlü¤ünü iddi’â eden protestanlar›n ortaya koyduklar› delîllerden biri de, (H›ristiyanl›k zuhûr
etdi¤i zemân, yehûdîler buna karfl› cebhe ald›lar ve Îsâ aleyhisselâm›n dînini kabûl edenlere zulm [iflkence] yapd›lar. Bu sebeb ile,
yehûdîler üzerine müdhifl belâlar geldi. Zelîl ve hakîr olup, millet
olma se’âdetinden mahrûm kald›lar. ‹slâmiyyetin zuhûrundan sonra, müslimânlara sald›ran h›ristiyanlar üzerine böyle büyük belâlar
gelmedi) iddi’âs›d›r.
‹leri sürdükleri bu delîlleri de, temâmen vâki’ olan hakîkatlerin hilâf›nad›r, tersinedir. Çünki, yehûdîlerin belâya u¤ramalar›,
sâdece Îsevîli¤in zuhûrundan sonra olmam›fld›r. (Ahd-i Atîk)de
ve târîh kitâblar›nda bildirildi¤i gibi, Îsâ aleyhisselâm›n bi’setinden önce de, yehûdîler günbegün çeflidli belâlara u¤ram›fllard›r.
Yûsüf aleyhisselâm zemân›ndan, Mûsâ aleyhisselâm zemân›na kadar M›srdaki putperest k›btîlerin elinde esîr kald›lar. Onlar›n çeflid çeflid hakâretlerini çekdikden sonra, Mûsâ aleyhisselâm bunlar›, k›btîlerin elinden kurtard›. Dâvüd ve Süleymân aleyhimesselâm zemân›ndan sonra, yine dürlü dürlü belâlar ve kar›fl›kl›klara
dûçâr olarak perîflân oldular. Bu cümleden olarak,Âsûrî hükümdârlar›ndan ikinci Buhtunnasar Kudüs-i flerîfi zabt etdi. Büyük
katliâm yapd›. Binlerce yehûdîyi öldürdü. Hayâtda kalan yehûdîleri ve Benî ‹srâîle gönderilmifl Peygamberlerden ba’z›lar›n› esîr
alarak Bâbile götürdü. Hattâ, o kar›fl›kl›klar s›ras›nda, bütün Tevrât nüshalar› parçalanm›fl, bir dâne bile kalmam›fld›. Âsûrîlerin
zulmleri alt›nda, yehûdîlerin ne gibi belâlara u¤rad›klar› ve Makkâbî isyânlar› s›ras›nda, ne kadar yehûdî katl edildi¤i herkesin
ma’lûmudur. [Makkâbî: Sûriyedeki Selefkîler devletinin kral› Antiokhos IV. Epiphanein, yehûdîleri putperest yapmak siyâsetine
karfl› isyân eden, yehûdî kumandand›r. Antiokhosun ordusunu
yenerek Kudüsü ele geçirdi ise de, dahâ sonra, tekrâr gayb etdi.
Fekat yehûdîlerin dinlerinde serbest olmalar› hürriyyetini elde etdi. Bu harbler s›ras›nda, çok yehûdî k›l›çdan geçirildi.] Nihâyet
mîlâddan 70 sene evvel meflhûr Romal› Pampe, Filistini zabt edip,
emri alt›na alm›fld›r. Yehûdîler üzerine gelen bu belâlar›n hepsi
Peygamberleri inkâr etdikleri ve ço¤unu öldürdükleri için idi. Bu
belâlar›n, hazret-i Îsân›n bi’setinden önce oldu¤u târîhlerde aç›kca yaz›l›d›r.
Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e yükseltilmesinden yetmifl sene sonra,
Roma ‹mperatoru Titusun, Kudüse girince, Kudüsü yakarak bütün yehûdîleri katl etmesine bir sebeb aran›rsa, târîhlere mü– 30 –

râce’at edilsin. Yehûdîlerin dünyâda hakîr ve zelîl olmalar›, Îsâ
aleyhisselâmdan sonra umûmî olmay›p, ba’z› mahallerde olmufldur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda, Medîne-i münevvere ile fiâm aras›nda yer alan, Hayber kal’as› gibi bir
tak›m yerlerin hükümdârlar›, Ka’b bin Eflref, Merhab ve ‹smâ’îl
[Semauel] gibi yehûdîler idi. Ne zemân ki, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Resûlullah efendimize düflmanl›k ve ihânet etdiler, o zemân gadab-› ilâhîye u¤rad›lar. Bekara sûresinin altm›fl
birinci âyetinde meâlen: (Onlara zelîllik ve fakîrlik verildi) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmede buyuruldu¤u gibi, perîflân oldular.
Bir dahâ devlet kurmalar› mümkin olmad›.
Allahü teâlâ, yeni bir din gönderdi¤i zemân, bât›l dinlere inanan kimseler üzerine büyük belâlar›n gelmesi lâz›m m›d›r? Lâz›m
gelseydi, Benî ‹srâîl Mûsâ aleyhisselâm›n dîni üzere yaflad›klar›
birkaç bin sene içerisinde, kendilerinden pek za’îf ve say›lar› çok
olan mecûsîler üzerine peflpefle belâlar gelerek mahv-ü perîflân olmalar› lâz›m gelirdi. Hâlbuki Çin, Hindistân, Türkistân ve Amerika ehâlisi, eski hâlleri üzerine kalm›fllard›r. [Üzerlerine, protestanlar›n söyledikleri gibi herhangi bir belâ gelmemifldir.]
Protestanlar›n, h›ristiyanl›¤›n do¤rulu¤unu isbât için ortaya
koyduklar› di¤er bir delîl ise; “H›ristiyanlar›n nüfûsunun çok olmas›”d›r. Bu sözleri de kuvvetli bir delîl de¤ildir. Her ne kadar, Avrupada neflr edilen istatistiklerde, h›ristiyan nüfûsu çok gösteriliyor
ise de, bunlar birbirlerini tutmamakdad›r. H›ristiyanlar›n say›s› husûsunda istatistikler aras›nda milyonlarca fark vard›r. Çünki, o zemân Asya ve Afrikan›n çok yerlerinde yaflayan insanlar›n hangi dîne mensûb oldu¤u, temâm› ile tahkîk edilip ortaya konulmam›fld›.
‹statistik yapan kimseler, buralarda bulunan nüfûsu, yaflad›klar›
yerlerin büyüklü¤ü nisbetinde tahmîn ile yazm›fllard›. Hattâ, M›srl› Seyyid Rüfâan›n terceme etdi¤i ve M›srda bas›lan co¤rafya kitâb›nda, yeryüzünde yaflayan insanlar›n temâm›n›n nüfûsu dokuzyüz
milyon tahmîn olunup, yar›s› mecûsî ve di¤er yar›s›n›n yar›s› putperest, kalan yar›s›n›n ise müslimân, h›ristiyan ve yehûdî oldu¤unu
ve ehl-i kitâb›n üçde birinin müslimân, üçde birinin yehûdî, üçde
birinin de h›ristiyan oldu¤unu yazmakdad›r. Bu da, tahmîni bir hesâb oldu¤undan, delîl olarak kabûl edilemez. Bir di¤er husûs da,
h›ristiyanlar›n çoklu¤unu kabûl etsek bile, say›lar›n›n çok olmas›,
h›ristiyanl›¤›n do¤ru oldu¤unu göstermez. Çünki, bir dîne mensûb
olanlar›n çok olmas›, o dînin do¤rulu¤una delîl kabûl edilirse, putperestli¤in ve mecûsîli¤in hak, do¤ru din olmalar› îcâb ederdi.
Çünki, bugün yeryüzünde h›ristiyanlardan dahâ fazla, putperest ve
mecûsî vard›r.
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Îsâ aleyhisselâm›n semâya urûcundan sonra, üçyüz sene içerisinde putperestler ve yehûdîler, def’alarca nasrânîlere umûmî katliâmlar yapd›lar. Ellerinde bulunan kitâblar› ve risâleleri, y›rtarak
ve yakarak yok etdiler. Emrleri alt›nda bulunan Îsevîlere, her geçen gün hakâretlerini artd›rarak zulm etdiler. H›ristiyanlar›n ortaya koyduklar› bu delîle göre, ya’nî h›ristiyanlar›n say›s›n›n çok olmas›na göre, h›ristiyanl›¤›n bât›l, putperestli¤in ise hak, do¤ru olmas› îcâb ederdi.
Protestanlar›n, h›ristiyanl›k islâmiyyetden üstündür diyerek,
ortaya atd›klar› bir di¤er delîl ise, “H›ristiyanlar›n fen ve teknikde
müslimânlardan dahâ ileride olmas›”d›r.
Bu mes’elenin de, dikkatlice incelenmesi lâz›md›r. Çünki, Avrupan›n ilmde, teknikde ve sanây›’de ilerleme¤e bafllamas›, son üçyüz seneden beri olmufldur. 900 [m. 1494] senesine gelinceye kadar, Avrupal›lar vahflet, cehâlet, pislik içerisinde olup, nas›l bir hayât yaflad›klar› gâyet aç›k bilinmekdedir. H›ristiyanlar bu hâlde
iken o asrlarda Asya, Irak, Hicâz, M›sr ve Endülüs [‹spanya]de yaflayan müslimânlar, o zemâna göre ilm, teknik ve sanây›’de zirveye
ulaflm›fllard›. Hattâ, bugün Avrupada mer’iyyetde olan medenî kanûnlar›n kaynaklar›, Endülüs ve M›sr kütübhânelerindeki islâm
âlimlerinin kitâblar›d›r. Papal›k yapm›fl ikinci Sylvestrenin dahî,
Endülüs üniversitelerinde müslimân profesörlerden ilm tahsîl etdi¤i târîhlerde yaz›l›d›r. Avrupal›lar›n kullanmakda olduklar› romen
rakamlar› da, bütün fen ilmlerinin esâs› olan matematik ifllemlerini yapma¤a müsâid de¤ildi. Müslimân mekteblerinde okurken,
arabî rakamlar ile bu ifllerin kolay yap›ld›¤›n› ö¤renince, bu rakamlar› kendileri de, kullanma¤a bafllad›lar. Bu hâl, fende ilerleme sebeblerinden biri oldu. Bütün bunlar bilinince, dînin ilm ve fennin
ilerlemesine ne gibi te’sîrleri oldu¤u anlafl›l›r ki, bundan h›ristiyanlardan önce müslimânlar istifâde ederler. Çünki, bugün ellerdeki
dört ‹ncîlin hiç birisinde devletler hukûku, san’at, ticâret, zirâ’at gibi medeniyyet vâs›talar›n› emr eden bir cümle dahî yokdur. Hattâ,
fliddet ile men’ edilmifldir. Buna mukâbil ‹slâmiyyet, ilm, san’at, ticâret, zirâ’at ve adâleti emr etmifldir. Bütün islâm devletleri, bu
esâslarla idâre olundu¤undan, medeniyyet ancak islâm memleketlerinde oldu¤u gibi, dünyân›n en ma’mur beldeleri de islâm memleketleri olmufldur. [H›ristiyanlar, islâm memleketlerindeki bu
zenginli¤e kavuflmak istemifl, bunun için dalgalar hâlinde, haçl› seferleri tertîb etmifllerdir. Haçl› seferlerinin asl gâyesi h›ristiyanl›¤›
yaymakla berâber, islâm memleketlerinin zenginli¤ini ya¤ma etmek idi.] Fekat, asr›m›zda müslimânlar›n ve h›ristiyanlar›n hâlleri,
dinlerinin emrinin tersine bir fleklde zuhûr etmifldir. Buna bir se– 32 –

beb aran›rsa; bu, gerek müslimânlar›n, gerekse h›ristiyanlar›n dinlerinin emrlerini yerine getirmemeleridir. Ya’nî dinlerinin îcâblar›n›
yapmamakd›r. Hattâ, Avrupal› feylesoflardan birisi, neflr etdi¤i bir
risâlede flöyle demekdedir: (‹slâm dîninin hak bir din olup, h›ristiyanl›¤›n ise, hak din olmamas›; dünyâda yapd›klar› eserler ile sâbitdir. Çünki müslimânlar, dinlerinin emrlerini yapmakda, ya’nî islâmiyyete uymakda kusûr etdikce, za’îfliyerek ilmde ve fende geri
kald›lar. H›ristiyanlar ise, dinlerini ne kadar terk etmifl, h›ristiyanl›kdan ne kadar uzaklaflm›fllar ise, o kadar kuvvetlenip, ilmde ve fende
ileri gitmifllerdir. Son zemânlarda h›ristiyan devletlerin ta’kîb etdikleri yol, kitâblar› olan ‹ncîlin emr etdi¤i yolun tam tersidir. Bu herkesce ma’lûmdur.)
Protestanlar›n, h›ristiyanl›¤›n do¤rulu¤unu isbât için getirdikleri delîllerden biri de, “Avrupada putperest bulunmay›p, islâm
memleketlerinde, islâmiyyetin hâkim oldu¤u beldelerde ise, yehûdî ve h›ristiyanlar›n bulunmas›”d›r. Bu hâli, h›ristiyanl›¤›n insanlara te’sîr etme kuvvetine haml etmekdedirler. Ortaya atd›klar› bu iddi’â, h›ristiyanl›¤›n do¤rulu¤unu isbât etmekden çok, islâmiyyetin akllara durgunluk veren adâletini isbât etmekdedir.
Çünki bir kimse, hangi dîne ba¤l› bulunursa bulunsun, islâm
memleketlerinin her taraf›nda ayn› haklara sâhib olup, adâlet
karfl›s›nda müslimân ile müsâvî idi. Gayr-i müslimler, islâm devletinin himâyesinde gâyet râhat idiler. Onlar›n ne dînine kar›fl›l›yor, ne de ibâdet etmelerine mâni’ olunuyordu. ‹stedikleri san’at
ve ticâret ile serbestce u¤rafl›yorlard›. Fekat, Avrupan›n pek çok
yerlerinde, protestanlar flöyle dursun, h›ristiyanlar›n di¤er f›rkalar›na tâbi’ olanlardan hiç birinin, bir di¤erinin hâkim oldu¤u yerde can ve mal emniyyeti yokdu. Râhatca ikâmet etmesi mümkin
de¤ildi. Ermeniler ve rumlar islâm memleketlerinin her yerinde
ikâmet etdikleri hâlde, Avrupa memleketlerinden hiç birini vatan
edinmemifllerdir. Yunanistan ve di¤er Akdeniz adalar› gibi, rumlar›n bulundu¤u yerlerde; ermeni, katolik ve protestanlardan beflon âile bulunmaz. [Rumlar ortodoksdurlar.] Fransa, ‹talya, ‹spanya vs. gibi katolik olan yerlerde protestan papazlar›n; mekteb, kilise, manast›r inflâ etmeleri aslâ mümkin de¤ildir. Memleketin mezhebi olan katoliklik aleyhine, aç›kca kitâb neflr edemezler. Yine, halk› protestan ve rum olan yerlerde de, katolik papazlar›n durumu böyledir. ‹slâm memleketlerinin hiçbir yerinde,
Sent Bartelmi ve engizisyon mezâlimleri gibi bir fley, vukû’a gelmemifldir. [Sent Bartelmi katliâm›, 980 [m. 1572] senesi a¤ustosun yirmidördüncü günü, ya’nî Sent Bartelmi yortu günü, kral dokuzuncu fiarl ve Kraliçe Katerinan›n emri ile Pâris ve civâr›nda
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altm›fl bin protestan›n sâdece inançlar›ndan dolay› katl edilmesidir.] Hiç bir târîhde islâm milletleri taraf›ndan, haçl› seferleri gibi,
kanl› ve dehfletli bir hâdise vukû’ bulmam›fld›r. Haçl› seferlerinin
her birinde, müslimân, protestan ve yehûdîlerden, hattâ katoliklerin kendilerine düflman olduklar› akrabâlar›ndan, yüz binlerce
ma’sûmun kan› dökülmüfl, akllara gelmiyecek vahfliyâne katliâmlar
yap›lm›fld›r. Haçl› seferlerinin devâm etdi¤i ikiyüz elli senelik zemân
içinde, Avrupa harâb oldu. (Bir yüzünüze tokat vurulursa, di¤er yüzünüzü de çeviriniz) diye nasîhatda bulunan Îsân›n “aleyhisselâm”
kendi memleketinde, Onun nâm›na müteass›b haçl›lar›n cür’et etdikleri vahflîliklerin, engizisyonlar›n tafsilât› anlat›lamaz. Haçl› seferleri müddetince, Avrupa ve Asyada milyonlarca insan›n haks›z
yere kanlar›n›n nas›l ak›t›ld›¤› ve bunca memleketin nas›l insafs›zca
virân edildi¤i târîhlerde yaz›l›d›r. Hâlâ, Ulah, Bu¤dan ve Odesada
çâresiz yehûdîlerin neler çekdikleri, ingilizlerin ve h›ristiyanlar›n,
ruslar›n hâkim olduklar› memleketlerde bulunan müslimânlar›n ne
hâllerde yaflad›klar›n›, ne s›k›nt› ve iflkencelere ma’rûz kald›klar›n›
herkes bilmekdedir.
Bir de, bugün islâm memleketlerinde râhat, refâh, servet, hürriyyet ve huzûr içinde yaflayan h›ristiyanlara bak›n›z. Sonra, h›ristiyanl›k ve müslimânl›kdan, hangisinin, emrleri alt›nda bulunanlar›n, adâletin himâyesinde ve râhat olduklar›n› ve hangisinin insanl›k ve medeniyyete hizmet edebilece¤ine Allah için hükm ediniz.
(Avrupadaki ilm ve sanây›’nin geliflmesi, zenginli¤in artmas›
ve i’mâr edilmifl olmas›, mekteb ve hastahânelerin çok olmas› gibi, insanl›¤a hizmet eden müesseselerin çok olmas›n›), h›ristiyanl›¤›n islâmiyyetden üstünlü¤ünü isbât için delîl getirmek de, çok
flafl›lacak ve pek abes bir ifldir. Kurûn-› vüstâya [Orta ça¤] kadar,
Avrupa h›ristiyanl›¤a tam ba¤l› olup, ellerindeki ‹ncîllere tâbi’
olduklar› için, hâlleri harâb ve perîflând›. Delîl olarak ortaya
koyduklar›, ilm ve sanây›’de terakkî etmek, hastahâneler ve
mektebler yapmak gibi, medeniyyet vâs›talar›ndan hiç birisi
mevcûd olmad›¤› gibi, Romal›lardan kalanlar bile mahv olmufl,
hattâ eserleri bile kalmam›fld›. Avrupal›lar, ‹ncîllerde ve bilhâssa Luka ‹ncîlinin onikinci bâb›nda bildirildi¤i gibi, san’at, ticâret
ve zirâata hiç ehemmiyyet vermeyip, havâda uçan kufllar gibi bulduklar›n› yiyip, bulduklar› yerde oturduklar›ndan, Avrupa k›t’as›
bafldan bafla zulmet, cehâlet, vahflet ve teassub içerisinde kalm›fld›. Hastahâne, mekteb, fakîrhâne gibi fleylerin varl›¤›ndan dahî
habersiz idiler. Kur’ân-› kerîm ise, dünyâ ifllerine fazlas›yla ehemmiyyet vermifl, ilmi, san’at›, ticâreti, zirâ’ati emr etmifl ve tehlü– 34 –

kelerden sak›nd›rm›fld›r. Zümer sûresinin dokuzuncu âyetinde
meâlen, (Bilen ile bilmeyen, hiç bir olur mu? Bilen elbette k›ymetlidir) buyurulmufldur. Nisâ sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler, birbirinizin mallar›n› aran›zda bât›l
yollarla yimeyiniz. Ya’nî islâmiyyetin harâm k›ld›¤›, fâiz, kumar,
h›rs›zl›k ve gasb gibi bât›l yollarla yimeyiniz. Ancak birbirinizden
râz› ve hoflnûd olarak, ticâret ile ola) ve Bekara sûresinin ikiyüzyetmifl beflinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ bey’i, al›fl-verifli halâl ve fâizi harâm k›ld›) ve Nisâ sûresinin otuzalt›nc› âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya ibâdet ediniz. Ona hiçbir fleyi flerîk, ortak
koflmay›n›z. Annenize ve baban›za [söz ve fi’l ile], akrabâya [s›la-i
rahm ile], yetîmlere [gönüllerini almak ile], fakîrlere [sadaka ile],
akrabân›z olan komflular›n›za [flefkat ve merhamet ile], binâ komflular›n›za [iyilik ve onlara gelen zararlara mâni’ olmak ile], dost
ve arkadafllar›n›za [haklar›na riâyet ve sevgi ile], yolcu ve misâfirlerinize [yemek ve içecek ikrâm etmek ile], köle ve câriyenize [elbiseler giydirmek ve yumuflak davranmak ile] iyilik ediniz) buyurulmufldur. Böyle, nice âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler ile Allahü teâlâ ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ilm, san’at ve
ticâreti emr etmekdedir. Ayr›ca, anne ve babaya, akrabâya, yetîmlere, âcizlere, kimsesizlere, komflulara, yolculara ve kölelere
iyilik ve ihsânda bulunmay›, onlar›n haklar›n› gözetme¤i ve hükûmete, kanûnlara karfl› gelmeme¤i de emr buyurmakdad›rlar. Bugünkü Avrupal›lar›n dedeleri medeniyyet vâs›tas› olan bu fleylerden habersiz iken, islâm memleketlerinin her taraf›nda muntazam
mektebler, medreseler, fakîr ve miskinler için bak›m evleri, aflhâneler, hanlar, hamâmlar ve dahâ nice hayr ve iyilik müesseseleri
kurulmufldu. Müslimânlar, ayr›ca bu hayr müesseselerinin devâm›
ve giderlerinin karfl›lanmas› için, husûsî yard›m teflkilât› olan
(vakflar) kurmufllard›. [Hattâ kölelerin ve hizmetcilerin yapd›klar› zararlar› ödeyen, hastal›klara sebeb olan fleyleri temizleten
vakflar dahî kurulmufldu.] ‹slâm memleketlerinin her yerinde
san’at pek meflhûr idi. Avrupal›lar, çalar sâat nedir bilmezlerken,
müslimânlar›n halîfesi Hârûn-ür-reflîd taraf›ndan Fransa kral› fiarlmana çalar sâat hediyye edilmifldi. Papa ikinci Sylvestre,[1] Endülüsde islâm mekteblerinde ilm tahsîl etmifl ve rakkasl› sâati müslimânlardan ö¤renmifldir. ‹spanya krallar›ndan fianso, yakalanm›fl oldu¤u [ve Avrupal›lar›n o zemân tedâvî edemedikleri] istis[1] Sylvestre 394 [m. 1003] de öldü.
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ka [su toplanmas›] hastal›¤› için Endülüsdeki müslimân tabîblere
mürâce’at etmifl ve k›sa zemânda s›hhatine kavuflmufldur.
Kur’ân-› kerîmde, fakîrlere, miskinlere, yolculara yard›m etmekden çeflidli âyet-i kerîmelerde tekrar tekrar bahs edilmifldir. Böylece fakîrlere ve yolculara ve za’îflere yard›m etmek, müslimânlar
aras›nda âdet olmufl, müslimânlar›n mühîm bir vazîfesi hâline gelmifldir. ‹ki-üç hânelik bir islâm köyünde dahî, bir misâfir gelince,
[gayr-› müslim olsa bile] aslâ aç ve aç›kda kalmam›fld›r. Hattâ islâmiyyetin hâkim oldu¤u yerlerde, müslimânlarla berâber yaflamalar› sebebi ile, gayr-› müslim vatandafllar aras›nda da, bu güzel âdet
yerlefldi. Hâlbuki Avrupada, son zemânlarda çok zenginlerin bulunmas›na, hastahâneler ve fakîrhâneler yap›lm›fl olmas›na ra¤men, bir hayli insan, hâlâ açl›kdan ölmekdedir. ‹ngiltere ve Almanyada fakîrler yiyecek bulmakda çekdikleri s›k›nt›dan usanarak, herbirinden üçyüz-dörtyüz bin fakîr, Amerika ve Hindistân ve
di¤er ba’z› memleketlere hicret etmifllerdir.
[3 fiubat 1988 târîhli Türkiye gazetesinde neflr edilen bir haberde, frans›zca (Figaro) gazetesinde, Fransada, 2,5 milyon kiflinin
tam bir sefâlet içinde yaflad›¤›, bunlar›n 1,5 milyonunun adresinin
dahî ma’lûm olmad›¤› ve sokaklarda yatd›klar› bildirilmekdedir.
Ayn› gazetede, bildirildi¤ine göre, Fransada altm›fl yafl›n›n üzerinde 10 milyon ihtiyâr vard›r. Bunlardan iki buçuk milyonunun
ma’lûm bir meskeni yokdur. Bunlar›n âk›betleri sürünmek ve yaln›zl›kd›r. Bu ihtiyârlardan, kad›nlar›n % 7’si, erkeklerin % 14’ü intihâr etmekdedir. ‹ntihâr edenlerin say›s›, beflyüzbindir. Fransada,
böyle garîb, sefîl kimselere yard›m için kurulmufl olan, ATD’nin
baflkan›, râhib Joseph Wresinski, (Bugün Fransada, mühim ihtiyâclar›n› karfl›layam›yacak kadar düflkün 2,5 milyon insan var.
Bunlara imdâd edecek hiç bir kaynak da yokdur. ‹nsan haklar›ndan hergün bahs eden Avrupa, sâdece iktisâdî ve askerî mes’elelere de¤il, birkaç seneye kadar çok büyük rakamlara ulaflacak olan
sefâlete çâre aramal›d›r. Frans›zlar› bu sefâletden kurtarmak için
millî, umûmî bir feâliyyet lâz›md›r) diyor. Papaz da, bu hakîkati
i’tirâf etmekdedir.] E¤er ilm, teknik, sanây›’ ve medeniyyet, bir dînin do¤rulu¤una delîl olsa, bu delîl de, h›ristiyanl›kdan çok islâmiyyet için kuvvetli bir sened olur. [Çünki müslimânlar, islâmiyyeti tatbîk etdikleri zemânlarda yükselmifller, bu tatbîki gevfletdikleri zemân ve h›ristiyanlar› taklîde bafllad›klar› zemân gerilemifller,
hattâ parçalanm›fllard›r.]
Bir milletin zenginli¤i de, inand›¤› dînin do¤rulu¤unu isbâta
kâfî delîllerden olamaz. Çünki protestanlar›n, h›ristiyanl›¤a inanmad›klar› için, çeflidli belâlara u¤rad›klar›n› iddiâ etdikleri yehû– 36 –

dîlerden Rotcild, dünyân›n en zenginidir. Hâlâ ‹ngiliz milletvekillerinden olan Lord ‹srâilî de yehûdî oldu¤u hâlde dünyân›n en zenginleri aras›ndad›r. Bugün, Avrupa alt›n borsalar›n›n, yehûdîlerin
ellerine geçece¤i flimdiden aç›kca görülmekdedir. H›ristiyanlar›n
bu iddiâlar›na göre, yehûdîlerin dîni, Îsâ aleyhisselâm›n dîninden
efdâl olmakdad›r. Buna göre, Avrupan›n çok yerlerinde ve Rusyan›n her yerinde, san’at, ticâret ve servetden habersiz fakîr, ne kadar h›ristiyan var ise, bunlar›n inançlar› da bât›l olmakdad›r. H›ristiyanlar›n bu sözlerine göre, herhangi bir dînin do¤rulu¤u, sâdece
o dîne inananlar›n servet ve zenginli¤ine ba¤l› olmas› lâz›m gelir ki,
bu hâl h›ristiyanlar›n islâmiyyete karfl› yapd›klar› i’tirâz› kuvvetlendirmez [bil’aks ortadan kald›r›r].
Avrupa mekteblerine gelince, bunlar iki k›smd›r:
Birisi papazlar›n, di¤eri ise halk›n, hükûmetin idâre ve kontrolü alt›ndad›r. Papazlar›n idâresinde olan mekteblerde,sâdece
h›ristiyanl›k akîdeleri [inançlar›] ö¤retilmekdedir. Bunun için,
millet meclislerinde, bu mekteblerin papazlar›n elinden al›nmas›
için konuflmalar yap›lmakdad›r. Yak›n bir gelecekde h›ristiyan
çocuklar›n›n terbiyesi papazlar›n idâresinden ç›kar›l›p, bu mekteblerin de, halk›n ve hükûmetin idâresine verilece¤i anlafl›lmakdad›r. Avrupa hükûmetlerinin ve halk›n idâre ve kontrolünde
olan mekteblerin hiçbirinde, dîne âid bir fley ö¤retilmeyip, onlarda sâdece fen ve matematik bilgileri ö¤retilmekdedir. Bunun için,
böyle olan mekteblerden me’zûn olan Avrupal› gençlerin pek ço¤u, h›ristiyanl›¤›n aleyhindedirler. Bu mekteblerden me’zûn
olanlar, her gün ço¤almakda ve dernekler kurup, gazete ve mecmû’alar neflr etmekdedirler. Bu gazete ve mecmû’alar›nda, h›ristiyanl›¤›n bât›ll›¤›n› dünyâya i’lân etme¤e çal›flmakdad›rlar. H›ristiyanl›¤›n, hak din oldu¤unu isbâta çal›flan bu papaz›n, vesîka
olarak ortaya koydu¤u delîllerden olan, Avrupadaki bu mekteblerin bir gün gelecek, h›ristiyanl›¤›n y›k›lmas›na sebeb olaca¤›nda
flübhe yokdur.
Müslimânlar aras›nda, ilme her fleyden çok ehemmiyyet veren, ilmi her fleyin üstünde tutan, bir idârenin yoklu¤undan dolay› y›k›lan, yok olan ba’z› hükûmetler olmufldur. Bundan baflka,
bugün islâm memleketlerinde mevcûd olan say›s›z mekteb ve
medrese ve bunlara ba¤l› vakf ve imâretlere insâf ile nazar etmelidir. Sâdece ‹stanbulda bulunan medreselerin, vakflar›n›n vakfnâmeleri incelendi¤inde; ilm tahsîl eden talebenin oturaca¤› kilimlerine var›ncaya kadar, ayl›k maâfllar›n› ve her medresenin
müderris, kap›c› ve di¤er hizmetlilerinin alacaklar› maâfllar›n›, bu
vakflar›n üzerine ald›klar› görülür. Acaba, Avrupa mekteblerinin
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herhangi birinde böyle bir teflvîk, böyle bir kolayl›k var m›d›r?
Bugünkü mekteb ve medreselerin niçin eski parlakl›¤› ve intizâm›
kalmam›fld›r denilirse, bunun sebebleri içerisinde dinle ilgili birfley bulunamaz. ‹yilik ve hayr için kurulan vakflar›n, ehl olm›yan
din câhili, münâf›k mason kimselerin emrlerine geçdi¤inden beri,
güzel bir idâreye mazhar olamad›klar›n› üzülerek görüyoruz. Bununla berâber, medreselerde yetiflen talebeler, Avrupal› talebeler
gibi, yaln›z fen ve matematik dersleri görmeyip, ayr›ca ilm-i kelâm, ilm-i f›kh, ilm-i tefsîr gibi din ilmlerini de tahsîl ederler. Bunun için, bu talebeler aras›nda, Avrupada oldu¤u gibi, din düflman› kimseler bulunmaz. Çünki, fen ilmlerinin ilerlemesi, islâm dîninin emrlerinin do¤rulu¤unu anlama¤a, dahâ aç›k bir fleklde hizmet eder. Ya’nî bir kimse, fen bilgilerini ne kadar çok tahsîl ederse, îmân› o kadar çok kuvvetli bir müslimân olur. Fekat h›ristiyanl›kda hâl bunun tam aksinedir. Bir kimse, h›ristiyan akîdesinin temeli olan (teslîs), ya’nî (üç birdir, bir üçdür), sözünü, hiç incelemeden kabûl edecek kadar ahmak ve câhil olmad›kca, tam bir h›ristiyan olamaz.
Protestan papaz›n (H›ristiyanlar her yere h›ristiyanl›¤› yaymak için, misyonerler ve çeflidli kitâblar gönderdikleri hâlde ve
islâmiyyeti yok etmek için, ingilterede (Müstemlekeler nezâreti)
kuruldu¤u hâlde, müslimânlar, putperestleri ve h›ristiyanlar› islâmiyyete da’vet için, niçin gayret göstermiyorlar. Kur’ân-› kerîm
tercemeleri da¤›tm›yorlar ve islâma da’vet için çeflidli yerlere
âlimler göndermiyorlar) süâline gelince, yukar›da zikr etdi¤imiz
gibi, bu mühim dînî hizmetin yerine getirilmesi, müslimânlar›n
vazîfesidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda,
bu vazîfeye çok ehemmiyyet verilmifl, bu hâle, asrlar boyunca devâm edilmifldir. ‹slâmiyyetin çok k›sa bir zemânda yeryüzünün
hemen hemen yar›s›na yay›lmas›, adâlete, güzel ahlâka ve ilme,
fenne verdi¤i ehemmiyyet sebebi ile olmufldur. Dahâ sonra,
bid’at ehli, sap›k kimseler [ve masonlar ve ingiliz câsûslar›] devlet
ifllerinde söz sâhibi olunca, islâmiyyetin en mühim emri olan
emr-i ma’rûf, ya’nî iyili¤i emr etmek vazîfesi gevfledi. ‹slâmiyyeti
dünyâya yaymak gayreti kalmad›. ‹slâmiyyetin bu gizli düflmanlar›, (Bunca zemân içerisinde islâmiyyet pek çok memlekete yay›lm›fld›r. Bundan sonra, akl› olan, gözü gören, se’âdet, kurtulufl isteyen, kendi aras›n bulsun. ‹slâmiyyet günefl gibi meydândad›r)
diyerek, sonralar›, insanlar› islâma da’vet ifline ehemmiyyet verilmedi. (Bir tüccar›n hâlis bir p›rlantas› olsa, onu dükkân dükkân gezdirip, müflteri aramas›na lüzûm yokdur. Fekat mal çürük
olur ise, onu elden ç›karmak için, kap› kap› dolafld›r›p “bu çok gü– 38 –

zel bir mald›r, al›n›z, bir dahâ ele geçmez” gibi câhilleri aldatacak
yalanlar söylemesi îcâb eder) fleklinde çürük mant›klar ileri sürdüler. Bunlara flunu hât›rlat›r›z ki, p›rlanta için müflteri arama¤a elbet
lüzûm yokdur. Fekat, p›rlantay› müflteriye arz etmek, tan›tmak lâz›md›r. Müflteri p›rlantay› tan›y›nca, flübhesiz tâlib olur. Teflhir
edilmeyen, tan›t›lmayan p›rlanta ise tâlib bulamaz.
Bu protestan papaz›na son söz olarak flunu da bildiririz ki, bir
dînin, bir mezhebin kitâblar›n› iyice incelemek lâz›md›r. Yoksa,
s›rf inâd›ndan veyâ sâdece bildi¤i kadar›yla do¤ru zan etdi¤i fikrler ile, bir din, bir mezheb aslâ tenkîd edilemez. ‹slâm dîninde
îmân esâslar›n› bildiren ve bunlar› koruyan ve flübheleri gideren
(ilm-i kelâm) diye husûsî bir ilm vard›r. ‹slâmiyyetin parlak oldu¤u ve birçok yerlere yay›ld›¤› zemânlarda, kelâm ilminin derin
âlimleri vard›. Bu âlimler, islâm dînine yap›lan i’tirâzlar›n ve meydâna gelen flübhelerin giderilmesi için, pekçok k›ymetli kitâblar
yazd›lar. Bu kitâblar› her memlekete yayd›lar. Naklî delîllerden,
ya’nî âyet-i kerîme, hadîs-i flerîf ve din büyüklerinin sözlerinden
baflka, aklî delîlleri de kullanmak sûreti ile islâmiyyetin do¤rulu¤unu, hakîkatini isbât etdiler. Yaln›z yehûdî ve h›ristiyanlara de¤il, eski yunan felsefesini taklîd edenlere ve bid’at sâhibi, sap›k,
türedi din adamlar›na [ve z›nd›klara, masonlara] da cevâb verdiler. Çünki, islâm dîninde, Allahü teâlâ akl-› selîmin kabûl etmedi¤i bir fleyi kullar›na emr etmez. [Fekat, Allahü teâlân›n emrlerinin
hikmetlerini, fâidelerini anlamak için, akl-› selîm sâhibi olmak lâz›md›r. Kendilerini akll›, felsefeci, fen adam› olarak tan›tan câhillerin, ahmaklar›n kendi hislerine, nefslerine uygun olarak yapd›klar› konuflmalar›n, hakîkat ile, ilm ile, fen ile ilgileri yokdur. Akl-›
selîm sâhibleri, bunlar›n bozuk sözlerine, yaz›lar›na k›ymet vermez. Kendileri gibi bir kaç ahma¤› aldatmakdan baflka te’sîrleri
olmaz. ‹slâmiyyetde akl›n ermedi¤i çok fley vard›r. Fekat akla ayk›r› hiç bir fley yokdur. Akl›n çeflidleri ve tefsîri, arapça (Tarîk-unnecât) kitâb›nda ve türkçe (TAM ‹LM‹HÂL SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE) kitâb›nda uzun anlat›lm›fld›r. ‹slâm dîni hakk›nda, akla
uygun bilgiler söylemek için, kelâm ilminde meflhûr olan ‹mâm-›
Rabbânî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb›n› ve (fierh-i mevâk›f) ve
(fierh-i mekâs›d) gibi kitâblar› iyi okumak ve iyi anlamak lâz›md›r.
H›ristiyanlar›n, iknâ edici delîller yerine, (Pavlos flöyle dedi) veyâ
(falan ‹ncîl böyle yazm›fl) veyâ (Bu mes’ele esrâr-› ilâhiyyedendir,
buna böylece inanmal›d›r) gibi sözleri konuflmak ile, hiç bir mes’ele isbât edilmez. Kelâm ilmini bilmiyenin, islâm bilgilerinin do¤ruluklar›n›, akl sâhibi, h›ristiyanlara anlatmas› güç olur. Bunu dahâ
sonra anlataca¤›z.]
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—4—
‹NCÎL DEN‹LEN DÖRT K‹TÂB
HAKKINDA ‹NCELEMELER
Protestan papaz, neflr etdi¤i bir risâlede flöyle demekdedir:
(‹ncîllerin târîhinden habersiz olan müslimânlar, h›ristiyanlar›n
ellerinde olan ‹ncîllerin asl›n›n olmad›¤›n›, h›ristiyanlar›n ‹ncîlde
Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤i hakk›nda vârid olan,
ba’z› ‹ncîl âyetlerini gizlemek için, ‹ncîli tahrîf etdiklerini, de¤ifldirdiklerini iddiâ ederler. Buna flu cevâb verilir: ‹mâm-› Buhârî,
fiah Veliyullah-› Dehlevî, Fahreddîn-i Râzî ve Hindistân âlimlerinden Seyyîd Ahmed ve di¤er âlimler, bugün kullan›lan ‹ncîllerin hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›ndan evvel kullan›lan ‹ncîl nüshalar›n›n ayn› olup, tahrîf edilmemifl oldu¤unu beyân etmifllerdir. Bugün Avrupan›n ba’z› meflhûr
kütübhânelerinde bulunan çok eski ‹ncîl nüshalar› da, bu sözümüzü tasdîk ederler. Bundan dolay›, e¤er müslimânlar›n ellerinde bulunan ‹ncîllerde ve o ‹ncîllerin asr-› se’âdetden evvel muhtelif lisânlara yap›lan tercemelerinde, ‹ncîlin tahrîf iddiâlar›n›
kuvvetlendirecek bir delîl varsa, hepsini müslimânlar›n ortaya
koymalar›n› isteriz.)
Biz müslimânlar, onlar›n bu da’vetlerini memnûniyyet ile kabûl
edip, istedikleri delîlleri birer birer ortaya koyaca¤›z.
Bilindi¤i gibi, h›ristiyanl›k akîdesinin [inanc›n›n] esâs› olan
(Kitâb-› mukaddes), (Ahd-i Atîk) ve (Ahd-i Cedîd) ismiyle iki
k›sma ayr›l›r: (Ahd-i Atîk=Eski Ahd) ismindeki k›sm›, Semâvî
kitâb olan Tevrâtdan al›nd›¤› bildirilen parçalar ile, ba’z› Benî
‹srâîl Peygamberlerine isnâd edilen hikâyelerden meydâna gelmifldir. (Ahd-i Cedîd=Yeni Ahd) ise, ‹ncîl denilen dört kitâb ile,
ba’z› havârîlerin ve Pavlosun etraflar›ndaki yerlere gönderdikleri iddiâ edilen ba’z› mektûblardan, risâlelerden ibâretdir. Ahd-i
Atîk kitâblar›n›n tahrîf edildi¤i, h›ristiyanlar taraf›ndan da, tasdîk edilmifldir. Bu husûsda genifl ma’lûmât almak isteyenler,
Rahmetullah Efendinin “rahmetullahi aleyh” arabî (‹zhâr-ülhak) kitâb›na ve bunun türkçe tercemesi olan (‹brâz-ül-hak) kitâb›na mürâce’at edebilirler. Biz burada, Ahd-i Atîk ile ilgili genifl ma’lûmât vermiyece¤iz. [Yehûdîler, nasrânîlere eziyyet ve
iflkenceyi artd›rd›lar. Bu zulmleri, cinâyetleri yetiflmiyormufl gi– 40 –

bi, Îsâ aleyhisselâma ve annesi hazret-i Meryeme çok kötü iftirâlarda bulundular. Hattâ, o yüce Peygambere veled-i zinâ, mubârek
annesine fâhifle kad›n diyecek kadar ifli az›td›lar. Îsevîler, Allahü
teâlân›n gönderdi¤i Tevrât kitâb›nda böyle çirkin, i¤renç iftirâlar›n
bulunmad›¤›n› isbât etmek için, Tevrât› latinceye terceme etdiler.
Yehûdî dîninin iç yüzü ve yehûdîlerin, müslimânlara ve h›ristiyanlara karfl› yapd›klar› iftirâlar› ve düflmanl›klar›, kitâb›m›z›n sonunda, (Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud) bafll›¤› alt›nda uzun bildirilmifldir.]
Protestan târîhcilerinden Strauss [Strauss, (David Friedrich)
Alman târîhcisidir. 1291 [m. 1874]de öldü. (Îsân›n hayât›), (h›ristiyanl›k ta’lîmi), (Îsân›n yeni hayât›) gibi, eserler neflr etdi.] flöyle demekdedir: (H›ristiyanl›¤›n ilk yay›ld›¤› zemânlarda, h›ristiyanlar, yehûdîler taraf›ndan çeflidli zemânlarda de¤ifldirilmifl
olan Ahd-i Atîki yunancaya terceme etdiler. Bu terceme o zemân, Benî ‹srâîlin ellerindeki isrâîliyyât kitâblar›na uymuyor diye yehûdîler, buna karfl› ç›kd›lar. H›ristiyanlar, yehûdîleri susduracak cevâblar bulmak için, Ahd-i Atîkin bu yunanca tercemesine yeniden ilâveler yapd›lar. Meselâ, Îsâ aleyhisselâm›n babalar› diyerek, ba’z› ismler Zebûra sokuldu. Îsâ aleyhisselâm›n Cehennemlere girmesi k›sm› Ermiya kitâb›na yerlefldirildi. Yehûdîler bu tahrîfleri görüp, “bunlar bizim kitâblar›m›zda yokdur”
diye feryâd etdikce, papazlar “Ey Allahdan korkmaz hîlekârlar!
Siz kütüb-i mukaddeseyi tahrîf etme¤e cesâret ediyorsunuz” diye yehûdîlere sald›rd›lar. Dahâ sonra, h›ristiyanlarla yehûdîler
aras›ndaki bu çekiflme ilerledi. H›ristiyan papazlardan bir k›sm›
da flübhe ve tereddüde düfldü. Böylece h›ristiyanlar pek çok f›rkalara bölündüler. Bu ihtilâflar, aralar›nda büyük harblerin yap›lmas›na sebeb oldu. Îsâ aleyhisselâmdan üçyüz yirmibefl sene
sonra, Bizans imperatoru Büyük Konstantinin emri ile üçyüz
ondokuz papaz, ‹znîkde bir meclisde topland›lar. Her birinde
pek çok flübheler ve z›dl›klar bulunan (Kitâb-› mukaddes) nüshâlar› hakk›nda meflveret ve tahkîk ile ifle bafllad›lar. Bu meclisde hazret-i Îsân›n ulûhiyyetine inananlar gâlib geldi. ‹srâîliyyât
kitâblar›ndan terceme etdikleri k›smlar› da kar›fld›rarak (Kitâb-›
mukaddes)i yeni bir flekle sokdular. Kabûl etdikleri bu nüshan›n
d›fl›ndaki di¤er nüshalar›n flübheli olduklar›na karâr verdiler. Cirumun, bu nüshaya yazd›¤› mukaddemede bu husûs bildirilmekdedir. [Cirum, Ing. Jerome Saint, Arablar buna Irûnimus demekdedirler. ‹stanbulda üç sene kald›. 382 de Romaya gitdi. Papan›n sekreteri oldu. Kitâb-› mukaddesi Latinceye terceme etdi.
30 Eylülde yortusu yap›l›r. Yapd›¤› terceme kilisenin resmî met– 41 –

ni olmufldur.] 364 senesinde Lodisiye ismli bir meclis dahâ topland›. Bu meclis, Ahd-i Atîk kitâblar›n› kabûl etdikden sonra, ‹znik
meclisinde red edilen (Kitâb-› Ester) ile Havârîlere isnâd edilen alt› risâlenin s›hhat ve do¤rulu¤unu kabûl etdi. Bunlar, (Risâle-i
Ya’kûb), (Petrusun ikinci risâlesi), (Yuhannân›n ikinci ve üçüncü
risâlesi), (Yehûda risâlesi), (Pavlosun ibrânîlere yazd›¤› risâle)dir.
Bu kitâb ve risâlelerin do¤rulu¤unu her yere i’lân etdiler. (Yuhannân›n müflâhedeler kitâb› ya’nî vahy kitâb›) 325 ve 364 senelerinde toplanan her iki meclisde de kabûl edilmeyip, flübheli kald›.
Bundan sonra, 397 senesinde Kartacada yüzyirmialt› kifliden müteflekkil bir meclis dahâ topland›. Bu meclis, dahâ önceki iki meclisin flübheli, uydurma gözü ile bak›p, red etdikleri kitâblardan, birkaç dânesinin dahâ do¤rulu¤unu kabûl etdi. Bunlar, (Kitâb-› Tûbiyâ), (Kitâb-› Bârûh), (Kitâb-› Kilîsâî), (Kitâb-ül-Makkâbiyyîn), (Kitâb-› müflahedât-› Yuhannâ, ya’nî Vahy kitâb›)d›r. Kartaca meclisinde bu kitâblar›n kabûlünden sonra, flübheli denilmifl olan kitâblar,
bütün h›ristiyanlarca makbûl oldu. Bu hâl, binikiyüz sene kadar
böylece kald›. Protestanl›¤›n ortaya ç›kmas› ile (Kitâb-› Tûbiyâ),
(Kitâb-› Bârûh), (Kitâb-› Yehûdiyyet), (Kitâb-› Kezdüm), (Kitâb-›
Kilîsâî), (Kitâb-ül-Makkâbiyyîn-i evvel ve sânî) hakk›nda büyük tereddüdler meydâna geldi. Protestanlar, dahâ önceki h›ristiyanlar›n
kabûl etdikleri bu kitâblar›n do¤ru olmad›¤›n› ve red edilmelerinin
vâcib oldu¤unu söylediler. (Kitâb-› Ester)in de ba’z› bâblar›n› red
etdiler. Ba’z› bâblar›n› kabûl etdiler. Bu red ve inkârlar›n› çeflidli delîller ile isbât etdiler. Bunlardan birisi, bu kitâblar›n asl›n›n ‹brânî ve
Kildânî lisânlar› ile oldu¤u ve flimdi bu lisânlarda mevcûd böyle bir
kitâb›n olmamas›d›r. Târîhci papaz olan Vivisbius, kitâb›n›n dördüncü cildinin yirmiikinci bâb›nda yukar›da zikr etdi¤imiz bu kitâblar›n bilhâssa (Kitâb-ül-Makkâbiyyîn-i sânî)nin tahrîf edilmifl oldu¤unu yazm›fld›r.)
Protestanlar, binikiyüz seneden beri, bütün h›ristiyanlar›n
(Rûh-ül-kuds) kutsal rûh ile ilhâm olunmufl zan etdiklerini ve
verdikleri kararlar›, h›ristiyanl›¤›n esâs› kabûl etdikleri (Konsil),
ya’nî eski rûhban meclislerinin yanl›fl ve bât›l fleyler üzere icmâ’
ve ittifâk etmifl olduklar›n› kabûl ve i’tirâf etdiler. Böyle olmakla
berâber, yine o meclislerin akl ve kabûlden çok uzak olan, bir
çok kararlar›n› kendileri de kabûl etdiler. Böylece, birbirine z›d
esâslar üzerine kurulmufl, misli görülmemifl bir yola girdiler. Asl›, esâs› böyle flek ve flübhelerle örtülmüfl olan bir din, nas›l olur
da, akl sâhibi milyonlarca h›ristiyan taraf›ndan, kalbleri kendisine ba¤l›yan, kurtulufl ve se’âdet vesîlesi olarak kabûl edilebilir?
Bu hâli görenler (Bu ifl hayret edilecek fleydir) diyerek hayretden
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parmaklar›n› ›s›r›rlar.
H›ristiyanlar, gerek (Ahd-i Atîk), gerekse (Ahd-i Cedîd) kitâblar›ndan îmân esâslar›n› tesbît etmekdedirler. Bu kitâblar flübhe ve tereddüdlerden uzak de¤ildir. Hiç birisinin, asl› sahîh bir sened ile zemân›m›za kadar geldi¤i isbât edilmifl de¤ildir. Ya’nî Îsâ
aleyhisselâmdan, âdil kimselerce zemân›m›za kadar ulafld›r›lm›fl
de¤ildir. Bilindi¤i gibi, bir kitâb›n do¤rulu¤unun ve semâvîli¤inin,
ya’nî Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl olmas›n›n kabûlü, (flu
kitâb falan Peygamber vâs›tas› ile yaz›lm›fl, de¤ifldirilmekden ve
bozulmakdan uzak, muttas›lan sa¤lam sened ile, âdil kimseler taraf›ndan rivâyet edilerek bize kadar ulaflm›fld›r) diye bildirilmesine ba¤l›d›r. Akl-› selîm sâhibi olanlara, sa¤lam delîllerle bu husûs
isbât edilmedikçe, o kitâb hakk›nda flübhe ve tereddüdler yok olmaz. Çünki, sâdece kendisine ilhâm geldi¤i zan edilen flah›slara isnâd edilen bir kitâb, o flahs›n bizzât kendisinin tasnîf etmifl oldu¤unu isbâta kâfî de¤ildir. Ayr›ca bir veyâ birkaç h›ristiyan f›rkas›n›n teassub ve gayret ile, mücerred olarak do¤rulu¤unu iddiâlar›
da, bu kitâblar›n s›hhatini isbâta kâfî de¤ildir. H›ristiyan papazlar›n (Kitâb-› Mukaddes)lerinin s›hhatini, geçmifl Peygamberlerden
veyâ Havârîlerden birine isnâddan baflka ortaya koyacaklar› bir
delîlleri yokdur. Bu iddiâlar›, i’tikâd [îmân] esâslar›n› beyân eden
ve do¤rulu¤unda kalblerden flübheleri giderecek, iknâ edici delîllerden de¤ildir. Hiç bir akl sâhibi, kendisini dünyâda râhata ve huzûra, âhiretde de, azâbdan kurtaracak ve sonsuz se’âdete kavuflduracak dîni, za’îf esâslar üzerine kurarak, emîn ve rahât olamaz.
Hâlbuki, ahd-i atîkin içindeki kitâblar›n bir ço¤unu ve ahd-i cedîd
kitâblar›ndan, hazret-i Îsâ ve hazret-i Meryemden ve o asrlardan
bahs eden yetmifli mütecâviz, hattâ ba’z›lar› bugün mevcûd olan
kitâblar› h›ristiyanlar inkâr edip, bunlar uydurulmufl yalanlard›r,
demekdedirler. (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda bu husûsda genifl bilgi
vard›r.
H›ristiyan papazlar›n eskileri ve sonra gelenleri ittifak ile bildiriyorlar ki, Matta ‹ncîli ibrânîce idi. H›ristiyan f›rkalar›, birbirlerinden ayr›lmalar› sebebi ile, sonradan bu asl nüshây› gayb etdiler.
Bugün mevcûd olan Matta ‹ncîli, ibrânîce asl nüshân›n tercemesidir. Bu tercemeyi yapan kimsenin kim oldu¤u da belli de¤ildir. Zemân›m›za kadar müterciminin kim oldu¤unun bilinmedi¤ini h›ristiyan papazlar›n ileri gelenlerinden olan Cirum da i’tirâf etmekdedir.
Katolik Thomas Ward, (Cirum yazd›¤› bir makalesinde, eski h›ristiyan âlimlerinden ba’z›lar› Markos ‹ncîlinin son bâb›n›n ve
ba’z›lar› Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n ba’z› âyetlerinde ve
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ba’z›lar› yine Luka ‹ncîlinin ilk iki bâb›n›n do¤rulu¤unda flübheye
düfldüler. H›ristiyanlar›n Marsiyon (Marcion) f›rkas›n›n ellerinde
bulunan ‹ncîl nüshâlar›nda bu iki bâb yokdur) demekdedir. Nortin
(Norton) 1253 [m. 1837] senesinde Bostonda bas›lan kitâb›n›n yetmiflinci sahîfesinde, Markos ‹ncîli hakk›nda flöyle diyor: (Bu ‹ncîlde tahkîke muhtac ibâreler vard›r ki, onalt›nc› bâb›n›n dokuzuncu
âyetinden sonuna kadar olan âyetlerdir.) Metinde bir flek ve flübhe
alâmeti göstermeyip, flerhinde bu âyetlerin ‹ncîle sonradan sokuldu¤unu söyliyen ve bunun delîllerini s›ralayan Nortin, hayretini
bildirerek, flöyle demekdedir: (Kitâblar› istinsâh eden kâtiblerin
âdetlerini inceledi¤imiz zemân, onlar›n metinlerdeki ibâreleri anlay›p yazmakdan ziyâde, metinlere kendi fikrlerini sokmaya çal›fld›klar›n› görürüz. Bu husûs bilinince, ‹ncîldeki ibârelerin niçin
flübheli oldu¤u anlafl›l›r.)
[NORTON ANDREWS: Amerikan ‹ncîl bilgini ve muallimidir. 1201 [m. 1786] da do¤du. 18 Eylül 1853 de öldü. 1804 senesinde Harvarddan mezûn oldu. ‹lâhiyyât üzerinde çal›fld›kdan sonra,
Bowdoin kolejinde, 1809 y›l›nda ders verdi. 1818 y›l›nda Harvarda
matematik muallimi olarak döndü. 1813 y›l›nda üniversitenin ‹ncîl
tefsîrcisi oldu. 1819 dan 1830 senesine kadar edebiyyat profesörünün yard›mc›l›¤›n› yapd›. Teslîsi red eden ve Tevhîd akîdesini
[inanc›n›] savunan (unitarianism) mezhebinin kuvvetli müdâfi’lerindendir. Calvenizmi ve Tehodere Parker taraf›ndan temsîl edilen
naturalist [tabî’iyyeci] teolojiyi fliddet ile red etdi. 1833 y›l›nda (A
Statement of Reasons for not believing the Doctrines of Trinitarians: Teslîs fikrine inanmamak için ma’kûl bir beyân) kitâb›n› yazarak neflr etdi. (Encyclopedia Americana cild-20, sh. 464)].
Yuhannâya nisbet edilen ‹ncîlde de sa¤lam bir rivâyet senedi
yokdur. Markos ‹ncîli gibi, tahkîke muhtâc, mübhem, hattâ birbirine z›d ibâreleri vard›r. Meselâ:
Birincisi: Bu ‹ncîlde, Yuhannân›n gördü¤ü fleyleri yazm›fl oldu¤una dâir aç›k bir delîl yokdur. Bir fleyin aksi isbât edilmedikce, eski hâlinin do¤rulu¤una hükm edilir.
‹kincisi: Yuhannân›n yirmibirinci bâb›n yirmidördüncü âyetinde (‹flte bu cümleleri [ya’nî Yuhannâ ‹ncîlini] yazan ve do¤rulu¤una flehâdet eden flâkird budur, [ya’nî Yuhannâd›r.]. Biz onun
flehâdetinin do¤ru oldu¤unu biliriz) denilmekdedir. Görülüyor ki,
bu sözü Yuhannâ hakk›nda, Yuhannâ ‹ncîlini yazan kâtib söylemifldir. Bu âyetde Yuhannâya gâib zamîri olan (O) ile iflâret edilmifl, asl kitâb› yazan (uyduran) kâtib kendisini mütekellim, (yazan kimsenin kendisi) s›gas› ile (Biz) diye yazm›fld›r. Bundan anlafl›ld›¤› gibi, Yuhannâ ‹ncîlini yazan Yuhannân›n kendisi olma– 44 –

y›p, bir baflkas›d›r. Kendisi, Yuhannân›n flehâdetinin do¤ru oldu¤unda ma’lûmât› oldu¤unu iddiâ etmifldir. Bunlardan anlafl›lan; bu ‹ncîli yazan adam Yuhannân›n ba’z› mektûblar›n› ele geçirip, ba’z› ibâreleri ç›karm›fl, ba’z› fleyler de ilâve ederek, bu kitâb› yazm›fld›r.
Üçüncüsü: Mîlâdî ikinci asrda, Yuhannâ ‹ncîli üzerine ihtilâflar›n ve inkârlar›n meydâna ç›kd›¤› zemân, Yuhannân›n talebelerinden Polycarpenin (Poltarp) tâlebesi ‹riyüs [Arb. ‹yryanûs], hayâtda idi. Niçin inkârc›lara cevâb verip nakl etdi¤i, rivâyet etdi¤i, ‹ncîli tashîh edip, sahîhli¤inin delîllerini ortaya koymam›fld›r. E¤er
rivâyet etdi¤i do¤ru olsayd› feryâd eder, (benim rivâyetim do¤rudur) derdi. E¤er bu husûsun do¤rulu¤u Polycarpe ile talebesi ‹riyüs aras›nda geçmemifldir denilirse, bu söz hakîkatden çok uzakd›r. ‹riyüs pek çok lüzûmsuz mes’eleleri durmadan, üstâd›ndan sorarak ö¤renirken, (Bu ‹ncîl, Yuhannân›n m›d›r?) süâlini sormamas› ve bunu ö¤renmemesi mümkin midir? E¤er unutdu denilirse, bu
dahâ uzak bir ihtimâldir. Zîrâ ‹riyüs, üstâd›n›n yolunu, âdetlerini
çok iyi bilmesi ve duydu¤u fleyleri lây›k›yle h›fz etmesi ile bilinmekdedir. Yosibis (Eusebe) 1263 [m. 1847] senesinde neflr edilen
târîhinde, beflinci cild, yirminci bâb›, ikiyüzondokuzuncu sahîfesinde ‹riyüsün, Yuhannâ ‹ncîlinin rivâyet edildi¤i lisanlar hakk›nda olan sözünü, flöyle nakl etmifldir: (Ben Allahü teâlân›n fadl› ile
flu sözleri iflitdim ve bunlar› ezberledim. Her hangi birfley üzerine
yazmad›m. Eskiden beri âdetim budur. Böylece ezberledi¤im fleyleri dâimâ tilâvet eder, okurum.) Buradan anlafl›l›yor ki, ikinci asrda dahî, ‹ncîli inkâr edenler olmufl ve onlara karfl› cevâb verilerek,
do¤rulu¤u isbât edilememifldir. H›ristiyan âlimlerinden Selsus (Celsus), mîlâd›n ikinci asr›nda (H›ristiyanlar, ‹ncîllerini üç-dört def’a,
belki dahâ fazla, ma’nâs›n› de¤ifldirecek fleklde, tebdîl ve tahrîf etdiler) diye feryâd etmifldir. (Mani Kiz) f›rkas›n›n ileri gelen âlimlerinden Fastus da mîlâdî dördüncü asrda: (‹ncîller üzerinde tahrîf
yap›lm›fld›r. Bu do¤rudur. Ahd-i Cedîdi ne Îsâ aleyhisselâm, ne de
Havârîleri te’lîf etmemifldir. Bil’aks hâli meçhûl kimseler te’lîf etmifldir. ‹nsanlar›n i’tibâr›n› kazanmak için de, Havârîlere ve onlar›n
arkadafllar›na nisbet etmifllerdir. Birçok yanl›fll›klar ve tenâkuzlar
bulunan kitâblar te’lîf ederek h›ristiyanlar› incitmifllerdir) demekdedir.
Dördüncüsü: Katolik Herald, 1844 senesinde neflr edilen kitâb›n›n yedinci cild, ikiyüz ellinci sahîfesinde, Estadlen ismli müellifden rivâyet ile, bu Yuhannâ ‹ncîlini ‹skenderiyye mektebi talebelerinden birisinin yazm›fl oldu¤undan, hiç flübhesi olmad›¤›n› bildirmifldir.
Beflincisi: Bretflnayder, Yuhannâ ‹ncîlinin temâm› ve Yuhan– 45 –

nân›n mektûblar›n›n hepsinin Yuhannâya âid olmay›p, ikinci asrda
meçhûl bir flah›s taraf›ndan yaz›lm›fl olabilece¤ini bildirmifldir. [Al:
Bretschneider 1776-1848 Alman Protestan teologu [ilâhiyyâtc›s›]d›r. ‹ncîli tenkîd eden kitâb yazm›fld›r.]
Alt›nc›s›: Kirdinius, (Yuhannâ ‹ncîli yirmi bâb idi. Sonradan
Efsûs [Efes] kilisesi yirmibirinci bâb› ilâve etmifldir) demifldir.
Yedincisi: Bu Yuhannâ ‹ncîlini ve Yuhannân›n bütün yazd›klar›n› mîlâd›n ikinci asr›nda Vecîn (Alogiens) f›rkas›nda olanlar inkâr etdiler.
Sekizincisi: Yuhannâ ‹ncîlinin, sekizinci bâb›n›n bafl›nda olan
onbir âyetini bütün h›ristiyan ilm adamlar› red etmifldir. Japonca
tercemesinde de yokdur.
Dokuzuncusu: Dört ‹ncîl, te’lîf edilirken, senedsiz pek çok
bât›l rivâyetler içerisine kar›fld›r›lm›fld›r. Bu rivâyetlerle dahî, eldeki dört ‹ncîlin s›hhatine, do¤rulu¤una dâir getirebilecekleri bir
senedleri yokdur. 1237 [m. 1822] senesinde, Thomas Hartwell,
neflr etdi¤i tefsîrinin dördüncü cild, ikinci bâb›nda flöyle diyor:
(‹ncîllerin te’lîf zemânlar› hakk›nda bizlere ulaflan nakl ve haberler temâmen noksan ve netîcesizdir. ‹ncîllerin s›hhati husûsunda
bizlere hiç bir yard›mlar› yokdur. H›ristiyanlar›n ilk din adamlar›n›n ileri gelenleri, bât›l rivâyetleri tasdîk ve kabûl ederek, durmadan yazd›lar. Dahâ sonra gelenler de, onlara hurmeten, yazd›klar›n› nas›l olursa olsun, hiç düflünmeden ittifâk ile kabûl etdiler. ‹flte bu yalan yanl›fl rivâyetlere, bir kâtibden di¤er kâtibe,
bir nüshadan di¤er bir nüshaya nakl edilerek zemân›m›za kadar
geldi. Üzerinden asrlar [yüz y›llar] geçdikden sonra, ‹ncîlleri bât›l rivâyetlerden temizlemek çok zor olmufldur.) Yine ayn› cildde
diyor ki, (‹ncîl-i evvel, ya’nî Matta ‹ncîli mîlâd›n otuzyedi, otuzsekiz, k›rkbir, k›rkyedi, altm›flbir, altm›fliki, altm›flüç, altm›fldört
veyâ altm›flbefl senelerinde, ‹ncîl-i sânî, ya’nî Markos ‹ncîli mîlâd›n ellialt›nc› senesinde veyâ dahâ sonra altm›flbeflinci senesine
kadar herhangi bir senede te’lîf olunmufldur. Gâlib olan rivâyete
[görüfle] göre, altm›fl veyâ altm›fl üçde te’lîf olunmufldur. ‹ncîl-i
sâlis, ya’nî Luka ‹ncîli mîlâd›n elliüç, altm›flüç veyâ altm›fldört senesinde, Yuhannâ ‹ncili ise, altm›flsekiz, altm›fldokuz, yetmifl veyâ doksan sekiz senesinde yaz›lm›fld›r.) ‹brânîlere mektûb ve
Petrusun ikinci risâlesinin ve Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâlelerinin, risâle-i Ya’kûbun ve risâle-i Yehûdân›n ve müflâhedât-›
Yuhannân›n (Yuhannân›n vahyinin) ba’z› k›smlar›n›n, Havârîlerden rivâyet edildi¤i husûsunda hiçbir sened ve vesîka yokdur. Bunlar›n, 365 senesine kadar s›hhatlar› flübheli idi. Ba’z› k›smlar› ise,
bu âna kadar, h›ristiyan din âlimlerine göre yanl›fl ve red edilmifl
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idi. Hattâ süryânî lisân›na yap›lan tercemelerinde bu k›smlar yokdur. Arab kiliselerinin hepsi, Petrusun ikinci risâlesini, Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâlelerini, risâle-i Yehûdâ ve müflâhedât-›
Yuhannân›n s›hhat›n› [do¤rulu¤unu] kabûl etmediler. Süryânî kiliseleri de, ayn› fleklde, bafllang›c›ndan bugüne kadar, bunlar› inkâr etmifllerdir. ‹ncîl araflt›rmac›s› Horn, tefsîrinde, ikinci cild, ikiyüzalt› ve ikiyüz yedinci sahîfelerinde diyor ki: (Petrusun risâlesi,
risâle-i yehûdâ, Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâleleri ve müflâhedât›, ya’nî vahyi ve Yuhannâ ‹ncîlinin sekizinci bâb›n›n ikinci
âyetinden onbirinci âyetine kadar dokuz âyet, Yuhannân›n birinci risâlesinin beflinci bâb›n›n yedinci âyeti, ‹ncilin Süryânîce tercemesinde aslâ mevcûd de¤ildirler.) Demek ki, Süryânî tercemeyi yapan mütercim, bu zikr etdi¤imiz k›smlar›n do¤ru ve fler’î bir
hükm için sened olam›yaca¤›n› anlam›fl ve terceme ederken fark›na varabildi¤i bu yerleri terceme etmemifldir. Katolik Ward,
1841 senesinde neflr etdi¤i kitâb›n›n otuzyedinci sahîfesinde,
protestanlar›n ileri gelenlerinden Rogersin, (Risâle-i ibrâniyye,
risâle-i Ya’kûbu ve Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâleleri ile müflâhedât›n›, i’tikâden tekzîb etdi¤inden, papazlar›n ileri gelenleri,
bu risâleleri (Kitâb-› mukaddes)den ç›karm›fllard›r) dedi¤ini bildirmekdedir. Protestan papazlar›ndan Daktris de, Yosniysin zemân›na kadar, her kitâb›n do¤rulu¤unun kabûl edilemedi¤ini bildirerek, risâle-i Ya’kûb, risâle-i Yehûdâ, Petrusun risâle-i sâniyesi ve Yuhannân›n risâle-i sâniye ve sâlisesi, Havârîlerin toplay›p
yazd›klar› fleyler olmad›¤›nda ›srâr etmifldir. Ayr›ca, (Risâle-i ibrânîyye, bir zemâna kadar red olundu¤u gibi, Petrusun risâle-i sâniye ve sâlisesi ile müflâhedât-i Yuhannâ ve Yehûdâ risâlesi, Süryânî ve Arab kiliselerince do¤rulu¤u kabûl edilmemifl iseler de,
bizlere göre do¤rulu¤u teslîm edilir, ya’nî do¤ru kabûl ederiz) demifldir.
H›ristiyan ‹ncîl tefsîrcilerinden Dr. Nathaniel Lardner, tefsîrinin dördüncü cild, yüzyetmiflbeflinci sahîfesinde (Serl ve onun asr›nda olan Orflilim, ya’nî Kudüs kilisesi, Müflâhedât-i Yuhannâ kitâb›n›n do¤rulu¤unu kabûl etmemifldir) dedi¤ini bildirdikden
sonra, (Serlin, yazd›¤› Kanûn fihristinde bu kitâb›n ismi dahî yokdur) demifldir. Üçyüzyirmiüçüncü sahîfesinde de: (Müflâhedât-i
Yuhannâ, eski ‹ncîllerin Süryânîceye yap›lan tercemelerinde yokdur. Ne Webar Hiberios, ne de Ya’kûb ismli müellifler taraf›ndan
bunun üzerine flerh yaz›lmam›fld›r. Waybidicsu da, Petrusun ikinci risâlesini, Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâlelerini ve Müflâhedât-i Yuhannây› ve Yehûdâ risâlesini, kendi kitâb fihristine almam›fld›r. Bu husûsda Süryânîlerin görüflleri de budur) diyerek, et– 47 –

rafl› ma’lûmât vermifldir.
Katolik Herald de, kitâb›n›n yedinci cild ikiyüz alt›nc› sahîfesinde diyor ki: (Râus kitâb›n›n yüzaltm›fl›nc› sahîfesinde, protestan papazlar›n›n ileri gelenlerinin ekserîsi Yuhannân›n Müflâhedât (Vahy) kitâb›n›n do¤rulu¤unu kabûl etmezler). Prof. Rabwald de, kuvvetli delîller ile isbât ederek diyor ki, (Yuhannâ ‹ncîli, Yuhannân›n risâleleri ve Müflâhedât› yaln›z bir kiflinin yazd›¤›
fleyler olamaz). Vivisbius, târîhinin yedinci cild, yirmibeflinci bâb›nda Webvnisichinden nakl ederek, eski papazlar, Yuhannân›n
Müflâhedât›n› Kitâb-› mukaddesden ç›kar›p red etme¤e çal›fld›klar›n› anlat›rken diyor ki: (Bu kitâb-› Müflâhedât, bafldan sona kadar ma’nâs›zd›r. Onu, Havârîlerden olan Yuhannâya nisbet etmek de çok yanl›fld›r. Câhillik ve hakîkati görmemekdir. Onu yazan kimse, ne havârî, ne mesîhî ve ne de sâlih bir kimse de¤ildir.
Belki bu Müflâhedât› Sern Tehsin (Cerinhac) isminde bir Romal›
yazd›. Yuhannâya nisbet edilerek Yuhannâ yazd› denildi.) diye
yazmakdad›r. Dahâ sonra, kendisi flöyle demekdedir: (Fekat, bu
kitâb›, ya’nî Yuhannân›n Müflâhedât›n›, kitâb-› Mukaddesden ç›karma¤a gücüm yetmez. Zîrâ binlerce h›ristiyan kardeflimiz bu
Yuhannâya ta’zîm ederler. Ben, bu kitâb› yazan kimsenin, kendisine ilhâm geldi¤ini tasdîk ederim. Fekat, Havârîlerden Ya’kûbun
kardefli ve Zeydînin o¤lu olan ve Yuhannâ ‹ncîlini yazan Havârî
Yuhannâ oldu¤unu pek kolay kabûl edemem. Sözlerinden ve hâllerinden anlafl›lan Havârî olmamas›d›r. Kitâb-› Müflâhedât› [Vahyi] yazan kimse, Kitâb-› A’mâl ya’nî Resûllerin iflleri kitâb›nda
zikr edilen Yuhannâ da de¤ildir. Çünki, ‹flâya memleketine gelmemifldir. Hâlbuki bu ‹ncîli yazan ‹flâyâ ehâlisinden bir di¤er Yuhannâd›r ki, her ikisine de Yuhannâ ismi verilmifldir. Yine Yuhannâ ‹ncîli ve risâleler ile Müflâhedât›n ibâre ve mefhûmlar›ndan anlafl›l›yor ki, Yuhannâ ‹ncîlinin ve risâlelerin müellifi olan
Yuhannâ, Müflâhedât kitâb›n›n musannifi de¤ildir. Çünki ‹ncîlin
ve risâlenin ibâresi, Yunancada güzel ve düzgün bir flekldedir.
‹çinde galat, yanl›fl lafzlar yokdur. Fekat, Müflâhedât kitâb›n›n
ibâresi böyle olmay›p, Yunan lehcesine muhâlif, bilinmeyen, al›fl›lmam›fl bir üslûb üzerine yaz›lm›fld›r. Havârî olan Yuhannâ, ‹ncîlinde ve risâlelerinde ismini aç›kca söylemeyip, kendinden mütekellim (flah›s) veyâ gâib sigalar› ile bahs eder. Kendini uzun
uzun anlatmaks›z›n maksada bafllar. Müflâhedât› yazan flahs ise,
böyle olmay›p, baflka bir üslûb ta’kîb etmekdedir. Yine Yuhannân›n Müflâhedât›n›n ya’nî Vahy risâlesinin, birinci bâb›n›n birinci
âyeti, (Îsâ Mesîhin vahyidir; i’lân›d›r ki, Allahü teâlâ, Onu Mesîhe
verdi. Yak›nda olmas› muhakkak olan fleyleri kullar›na gösterme– 48 –

si için, vahyi kendisine verdi. Ve onu, kendi kulu Yuhannâ vâs›tas› ile gönderdi.) ve dokuzuncu âyeti, (Ben, Îsâda olan s›k›nt›ya
ve melekûta ve sabra sizinle berâber hissedâr olan kardefliniz Yuhannây›m.) ve yine yirmiikinci bâb›n sekizinci âyeti, (Ben, bu hâdiseleri görüp ifliten Yuhannây›m.) tarz›nda olup, bu âyetlerde,
Havârîlerin ta’kîb etdikleri üsûlün hilâf›na olarak, ismini aç›kca
söylemifldir. E¤er eski âdetlerinin tersine, kavmine kendini bildirmek için, burada ismini aç›kca söyledi denilirse, ona flöylece cevâb verilir: Maksad› sâdece bu ise, kendisine mahsûs olan lâkab›
ve s›fât› yazmal›yd›. Meselâ, (Ben Ya’kûbun kardefli ve Zeydî o¤lu Yuhannây›m veyâ hazret-i Mesîhin flâkirdi ve onun sevdi¤i Yuhannây›m) gibi ta’bîrleri kullanmal›yd›. Kendi flahs›na mahsûs
vasf›n› söylemekden sak›n›p, kendisini di¤er insanlardan ay›rm›yarak, kardefliniz ve hâdiseleri görüp ifliten ta’bîrlerini kullanm›fld›r. Burada maksad›m›z, akl sâhibleri ile alay etmek de¤ildir. Belki iki flahs›n ifâdeleri ve yaz›lar› aras›nda bulunan aç›k fark› ortaya koymakd›r.) demekdedir. Vivisbiusun sözü burada temâm oldu.
Yine Yosibis (Eusébe) târîhinde, üçüncü cildin, üçüncü bâb›nda, (Petrusun birinci risâlesi do¤rudur. Fekat ikinci risâlesi,
Kitâb-› mukaddesden olamaz. Ancak, Pavlosun ondört risâlesi,
ya’nî mektûblar› k›râet olunur, okunur. Fekat ba’z›lar› ‹brânîlere mektûb k›sm›n›, Kitâb-› mukaddesden ç›kard›.) demekdedir.
Yine Yosibis, ayn› kitâb›n›n yirmibeflinci bâb›nda, risâle-i
Ya’kûb, risâle-i Yehûdâ ve Petrusun ikinci risâlesi ve Yuhannân›n ikinci ve üçüncü risâlelerinde ihtilâf edilip, hakîkî müelliflerinin meçhûl oldu¤unu beyân etmekdedir. Yosibis, yine ayn› târîhinin alt›nc› cild, yirmibeflinci bâb›nda: (Risâle-i ‹brâniyye hakk›nda Aircin flöyle demifldir: H›ristiyanlar›n ellerinde dolaflan bu
risâleyi, fieb-i Rûmda (Gülnaht) ismli bir kimse yazm›fld›r. Ba’z›lar›, Lukan›n onu terceme etdi¤ini söylemifllerdir) demekdedir.
‹lk h›ristiyan teologlar›ndan Arm, (Fr. ‹rene, ing. Irenaeus, 140220) ve 220 senesi ricâlinden Polinius ve 251 senesinde yafl›yan
Pontius ismli müellifler, risâle-i ‹brâniyyeyi temâmen inkâr etmifllerdir. Mîlâdî 200 târîhi ricâlinden Kartacal› Tortilin Bersper
diyor ki: (Risâle-i ‹brâniyye Berniyân›n risâlesidir.) 212 senesi ricâlinden Kis Berstper rûm da, (Pavlosun risâlelerini onüç adet say›p, ondördüncü risâle olan risâle-i ‹brâniyye onlardan de¤ildir.)
demifldir. 248 senesinde yaflayan Kartacal› Sâiy Pern Baflb de, bu
risâleyi hiç zikr etmemifldir. Süryânî kilisesi de, bu âna kadar Petrusun Risâle-i sâniyyesini ya’nî ikinci mektûbunu, Yuhannân›n
Risâle-i sânîye ve sâlisesinin ya’nî ikinci ve üçüncü mektûblar›– 49 –
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n›n s›hhatini [do¤rulu¤unu] kabûl etmemifllerdir. H›ristiyanlar›n
ileri gelenlerinden Aiscalcen diyor ki: (Petrusun Risâle-i sâniyyesini yazan kimse, zemân›n› zâyi’ etmifldir, bofl yere harcam›fld›r.)
1266 [m. 1850] senesinde bas›lan Bible târîhinde diyor ki: (Kritius
ismli müellif, risâle-i Yehûdâ, Aydernik saltanat› zemân›nda Orflilim [Kudüs] üskuflar›ndan onbeflinci üskuf olan, Yehûdân›nd›r demifldir.) [Bible, ‹ncîl demekdir. Üskuf: ‹ncîl okuyucular›n›n üst derecesinde olan h›ristiyan din adamlar›na denir.] Yuhannâ ‹ncîlini
flerh eden eski müelliflerden Aircin, mezkûr flerhinin beflinci cildinde, (Pavlosun her kiliseye risâleleri (mektûblar›) olmay›p, ba’z›
kiliselere yazd›¤› risâleleri de, üç-dört sat›rdan ibâretdir.) demifldir.
Aircinin bu sözüne göre, Pavlosa âid oldu¤u söylenilen risâlelerin
hiçbirisi, onun te’lîfi olmay›p, baflkalar›n›n te’lîfi oldu¤u hâlde, ona
nisbet edildi¤i anlafl›lmakdad›r. Pavlosun, Galatyal›lara yazd›¤›
mektûbun ikinci bâb›nda, onbirinci âyetden i’tibâren onalt›ya kadar flu cümleler yaz›l›d›r: (Fekat Petrus Antakyaya geldi¤i, azarlanmay› hak etdi¤i zemân, ben onunla yüzyüze geldim. Kabâhatli
idi. Çünki Ya’kûb taraf›ndan ba’z› kimseler gelmeden evvel, bir tak›m insanlarla [Putperest milletlerle] berâber yemek yiyordu. Fekat onlar geldikleri zemân hitanl› (sünnetli) olanlardan [Yehûdîlerden] korkarak çekildi ve ayr›ld›. Di¤er yehûdîler de, Petrus ile
berâber geri çekildi, riyâ yapd›lar. O derece ki, Barnabas bile onlar›n riyâs›na kap›ld›. Fekat ben ‹ncîlin hakîkat›na göre do¤ru yürümediklerini görünce, hepsinin önünde Petrusa dedim ki, “sen
yehûdî iken, yehûdî gibi de¤il, di¤er milletler [putperestler] gibi yafl›yorsun! Niçin di¤er milletleri yehûdîler gibi yapma¤a zorluyorsun? O milletlerden olan günâhkârlar de¤il, zâten yehûdî olan bizler, insan›n flerî’at amelleri vâs›tas› ile de¤il, ancak Îsâ Mesîhe îmân
etmekle sâlih olaca¤›n› bildi¤imizden, biz de Mesîh Îsâya îmân etdik. Ancak flerî’at ifllerinden de¤il, Mesîhe îmân etmekle sâlih say›lal›m. Çünki hiçbir insan, flerî’at amellerini yapmakla sâlih olamaz”.)
Bu cümlelerin bafl taraf› son taraf›n›n temâmen z›dd› oldu¤undan, ikisinden birisinin (ya’nî yâ bafl taraf›, veyâ son taraf›n›n)
sonradan ilâve edildi¤i anlafl›lmakdad›r. Çünki Pavlos mektûbunun bafl taraf›nda [onbirinci âyet] Petrusu Antakyada nas›l azarlad›¤›n› yazd›¤› hâlde, ona atf etdi¤i kabâhat, putperest di¤er milletler ile berâber yehûdî âdetlerinin hilâf›na yemek yimesi idi.
[E¤er Petrus gibi bir Rûh-ül kudsden ilhâm alm›fl ve Mesîhin hizmetcisi olan bir zâta yukarda zikr etdi¤imiz hakâretleri yapmas›
edebsizlik de¤il ise.] Hattâ onu azarlad›¤›nda, sen yehûdî oldu¤un
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hâlde, putperestler gibi dîninin emrlerine ehemmiyyet vermezsen,
onlar› hangi yüzle, hangi salâhiyyet ile yehûdî flerî’atine da’vet ediyorsun, demifldi. Fekat ondan sonra, Pavlos hemen mevzû’ de¤ifldirip, flerî’atin emrlerinin lüzûmsuzlu¤undan bahs etme¤e bafllar.
Üçüncü bâb›nda amelin, ibâdetin lüzûmsuzlu¤u husûsunda pek
çok söz söyledikden sonra, kendisi Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atine
temâmen uydu¤unu ifâde eder. Nitekim, Resûllerin A’mâli kitâb›n›n yirmibirinci bâb›nda, onyedinci âyetden i’tibâren flöyle yaz›l›d›r: (Pavlos Yeruflalime gelip, flâkirdân› ile Ya’kûbun yan›na girince, bütün ihtiyârlar hâz›r idiler. Ve Pavlosa hitâben, kardefl îmân
etmifl yehûdîlerden kaç bin kimse oldu¤unu görüyorsun. Bunlar›n
hepsi flerî’atin ya’nî Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin gayretini çekerler. Senin hakk›nda da, tâifelerin (putperest milletlerin) aras›nda bulunan bütün yehûdîler çocuklar›n› sünnet etmemelerini,
âdetlerine uymamalar›n›, hazret-i Mûsân›n yolundan ayr›lmalar›n›
ö¤retiyorsun diye haber ald›lar. fiimdi ne olacak? Zîrâ senin geldi¤ini iflitirler. fiimdi bu bizim sana söyledi¤imizi yap, bizde nezr edilmifl olan dört kimse var, bunlar› al›p onlar ile berâber kendini temizleyip, bafllar›n› t›rafl etsinler diye onlar için masraf et, senin hakk›nda iflitdikleri fleylerin asl› olmad›¤›n› sen kendin de flerî’ate uyarak,
senin flerî’atin emr etdi¤i gibi hareket etdi¤ini hepsi anlas›nlar. Îmân
etmifl milletlere ise, putlara kurban olunandan ve kandan ve bo¤az›
s›k›larak bo¤ulmufldan ve zinâdan kendilerini korumalar›na karâr
vererek yazd›k, dediler. O zemân Pavlos, bu adamlar› al›p, ertesi
gün onlarla berâber kendisini tathîr etdi ve onlardan her biri için
kurban takdîm olununcaya kadar, tahâret günlerinin bitdi¤ini i’lân
ederek ma’bede girdi.)
‹flte görülüyor ki Pavlos, flerî’at ile beden temiz olmaz. Mesîh
bizim için mel’ûn olmakla berâber, bizi flerî’atin emrlerinden kurtard›, deyip dururken, kendisi Ya’kûbun ve ihtiyârlar›n nasîhat›
ile amel ederek, flerî’ate uymak sûretiyle temizlenir ve ma’bede girer.
Pavlosun bu risâlesindeki âyetler bize h›ristiyanl›¤›n esrâr›ndan
bir kaç ince mes’eleyi anlat›yor:
Birincisi: Pavlosun (sünnete ihtiyaç yokdur) dedi¤i, Mesîhe
îmân eden yehûdîler aras›nda yay›ld›. Bu yehûdîlerin, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinden ayr›lmamak üzere, Îsâ aleyhisselâma îmân
etdiklerinden, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin de¤ifldirilmesine râz› olmad›klar›d›r.
‹kincisi: O s›rada flerî’atin devâm edip etmemesi, pek lüzûmlu
görülmemifldir. Îsâ aleyhisselâm›n havârîsinden olan zât, (Her ne
fleklde olursa olsun, halk›n toplanmas› îcâb eder) diyerek asl
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maksad›n›n, her dürlü yollara baflvurarak, halk› kendi dinlerinde
toplamak oldu¤u anlafl›l›yor. Sâdece halk› toplamak için, Îsâ aleyhisselâm›n havârîsinden olan bir zât›n Pavlosa böyle bir teklîfde
bulunmak cesâretini göstermesi, h›ristiyanl›¤›n nas›l temeller üzerine kurulmufl oldu¤unu göstermekdedir.
Üçüncüsü: Mîlâd›n ikinci asr› ortalar›nda Hirapulius piskoposu olan meflhûr Paypas, kitâb›nda hazret-i Îsân›n sözleri ve fi’llerine dâir yaln›z iki k›sa mecmû’an›n mevcûd oldu¤unu zikr etmifldir. Bunlardan birisi, havârîlerden Petrusun tercümân› olan Markosa âid bir mecmû’a, di¤eri de, ‹brânîce ba’z› emrleri ve ahkâm›
topl›yan Mattan›n mecmû’as›d›r. Paypas, Markosa âid olan mecmû’an›n, gâyet k›sa, noksan ve zemân s›ralamas›na göre yaz›lmam›fl olup, ba’z› hikâye ve nakllerden ibâret oldu¤unu beyân etmifldir. Bundan anlafl›lan fludur: ‹kinci asr ortas›nda Matta ile Markosun birer k›sa mecmû’alar› mevcûd olup, Paypas onlar› görmüfl,
vasflar› ile berâber yazm›fl ve birbirinden farklar›n› da beyân etmifldir.
Bugün ellerde mevcûd olan Matta ve Markos ‹ncîlleri ise, sanki birbirinden istinsâh edilmifl, yaz›lm›fl gibi, birisi di¤erine benzer
ve tafsîlâtl›d›r. Paypas›n gördü¤ü nüshalar›n bunlar olmad›¤› veyâ
sonradan bu nüshalara ilâveler yap›larak, geniflletilmifl olduklar›
aç›kd›r.
Luka ve Yuhannâ ‹ncîllerine gelince; Paypas bunlardan hiç bahs
etmemifldir. Hâliyle Paypas, Hirapuliusda oldu¤u veyâ Yuhannân›n
talebeleri ile karfl›lafl›p, onlardan ma’lûmât ald›¤› hâlde, Yuhannâ
‹ncîline dâir tek bir harf dahî söylememifldir. Bu hâl ise, Yuhannâ
‹ncîlinin o târîhden sonra yaz›lm›fl oldu¤unu isbât eder.

MATTA ‹NCÎL‹
Matta ‹ncîlinin dokuzuncu bâb›n›n, dokuzuncu âyetinde flöyle
yaz›l›d›r: (Ve Îsâ oradan geçerken gümrük yerinde oturan ve Matta denilen bir adam görüp, ona, bana tâbi’ ol, ard›mca gel deyince,
o da kalk›p ona tâbi’ oldu, ard›nca gitdi.) fiimdi, iyice dikkat ediniz, bu cümleleri yazan Mattan›n kendisi ise, niçin kendisi oldu¤unu söylemeyip, bir baflka Matta gibi söylemifldir. [E¤er, bu ‹ncîli
yazan Mattan›n kendisi olsa idi hâdiseyi (Ben gümrük yerinde oturur iken, Îsâ “aleyhisselâm” oradan geçiyordu. Beni gördü ve bana tâbi’ ol, ard›mca gel dedi. Ben de, kalk›p ona tâbi’ oldum, ard›nca gitdim) fleklinde zikr etmesi îcâb ederdi.]
Matta ‹ncîlinde, Îsâ aleyhisselâm›n a¤z›ndan söylenilen her
makâle, o kadar uzundur ki, bunlar›n her birini, bir meclisde ve
bir def’ada söylemek mümkin de¤ildir. Yine bu husûsda onuncu
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bâb›ndaki, Havârîlere verdi¤i nasîhatler ve ta’lîmât, beflinci, alt›nc› ve yedinci bâblar›nda devâml› söyledi¤i sözler ve yirmiüçüncü
bâb›nda Ferîsîlere hitâben yapd›¤› azarlamalar ve sekizinci bâb›nda devâml› getirdi¤i misâller, flübhesiz birer meclisde vâki’ olan
fleyler de¤ildir. Bunun delîli de bu sözler ve getirdi¤i misâllerin, di¤er ‹ncîllerde de¤iflik pek çok meclise taksîm edilmesidir. Buradan
anlafl›l›yor ki, bu ‹ncîlin müellifî Îsâ aleyhisselâm›n devâml› arkadafl› olan gümrükcü Matta de¤ildir.
Matta ‹ncîlinde zikr edilen, Îsâ aleyhisselâm›n; körleri, baras ve
cin çarpm›fl fakîrleri iyi etmesi ve mu’cize olarak pek çok fakîrlere
yemek yidirmesi hep ikifler mahalde beyân edilmifldir. Hâlbuki
Markos ve Luka ‹ncîllerinde bu vak’alar yaln›z birer mahalde zikr
edilmifllerdir. Bundan anlafl›l›yor ki, Mattaya nisbet edilen ‹ncîlin
müellifi, bu kitâb› yazarken, iki mehâza mürâce’at edip, bir vak’ay› ikisinde de, görmüfldür. Ancak, yanl›fl anlama sebebi ile birbirinden farkl› zan ederek kitâb›na yazm›fld›r.
Matta ‹ncîlinin onuncu bâb›n›n beflinci âyetinde, hazret-i Îsân›n, resûllere ya’nî Havârîlere, putperest milletleri [dîne da’vet
için] gitmemelerini ve Sâmiriyyelilerin flehrlerine girmemelerini
tenbîh etdi¤i yaz›l›d›r. Dahâ sonra ise, kendisi putperest yüzbafl›n›n hizmetcisine ve Ken’ânl› bir kad›n›n k›z›na flifâ’ verdi¤i bildirilmekdedir.
Yedinci bâb›n alt›nc› âyetinde, (Mukaddes fleyleri köpeklere
[putperestlere] vermeyin ve incilerinizi domuzlar›n önüne atmay›n) dedi¤i hâlde, yirmisekizinci bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde
ise, (Siz gidip bütün milletleri flâkird edinin. Onlar› Baba, O¤ul ve
Rûh-ül-kuds ad›na vaftiz edin [Ya’nî dîninizi onlara ö¤retin]) demekdedir.
Onuncu bâb›n›n beflinci âyetinde, (Milletler yoluna gitmeyin ve
Sâmiriyyelilerin flehrlerinden hiç birine girmeyin) diye emr edildi¤i hâlde, yirmidördüncü bâb›n ondördüncü âyetinde ise, (‹ncîl, bütün milletlere va’z edilecekdir ve sonu kurtulufl olacakd›r) demekdedir. [Bu ve yukardaki âyetler, birbirine temâmen z›dd›r.]
Bunlar ve bunlar gibi say›s›z ihtilâf ve tenâkuzlar bu ‹ncîlde
tekrârlanm›fld›r. Bu ilâveler, Matta ‹ncîlinde tahrîf yap›ld›¤›n› hiç
flübhe b›rakm›yacak fleklde isbât etmekdedir. Ba’z› mühim hâdiseler, di¤er ‹ncîllerde mevcûd oldu¤u hâlde, Matta ‹ncîlinde yokdur.
Meselâ, Îsâ aleyhisselâm taraf›ndan yetmifl flâkirdin seçilmesi, Mele-i havârîyyûnda urûcu, Bayram yapmak için iki kerre Yerûflâlime
gelmesi ve Luazerin mezârdan kalkmas› f›kralar› bu ‹ncîlde yokdur. Bunun için Matta ‹ncîlinin havârîlerden Mattaya isnâd› ya’nî
Mattadan rivâyet edildi¤i flübhelidir.
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MARKOS ‹NCÎL‹
Markosun havârîlerden olmad›¤›nda, bütün târîhciler ittifâk
hâlindedir. Belki havârîlerden Petrusun tercümân›d›r.
Paypas diyor ki: (Markos, Petrusun tercümân› idi. Markos, Îsâ
aleyhisselâm›n sözlerini ve fi’llerini mümkin mertebe, do¤rudur
diyerek ezberden yazd›. Fekat, Îsâ aleyhisselâm›n sözlerini ve fi’llerini intizâml›, düzgün bir fleklde yazmad›. Çünki kendisi ne hazret-i Îsâdan iflitdi, ne de Onun yan›nda bulundu. Dedi¤im gibi,
Markos yaln›z Petrusun arkadafllar›ndan idi. Petrus ile konufldu¤u
fleyleri ve Îsâ aleyhisselâm›n sözlerini içerisine alan bir kitâb olsun
diye tertîbli ve düzgün söylemeyip, îcâb etdi¤i vakt ve meclise göre söyledi. Bunun için, e¤er Markos kitâb›nda ba’z› husûslar› üstâd› Petrusdan ö¤renmifl gibi yazarsa onu ayblamamal›d›r. Çünki
Markos iflitdi¤i fleyleri unutmayarak, de¤ifldirmeyerek yazmaya
lüzûm görmemifldi.)
Markos ‹ncîline eski h›ristiyan âlimler, her gün flerhler yazd›lar.
Bunlardan ‹ren diyor ki: (Markos ezberledi¤i fleyleri Petrus ve
Pavlosun vefâtlar›ndan sonra yazd›). ‹skenderiyyeli Kalman diyor
ki: (Petrus dahâ Romada va’z verirken, Petrusun talebeleri, Markosa ricâ etdiler. O da, ‹ncîlini yazd›. Petrus, kitâb›n yaz›ld›¤›n› iflitdi. Fekat yaz›p-yazmamas› için birfley demedi.) Târîhci Ousb diyor
ki: (Petrus bu hâli iflitince, talebelerinin bu gayretine memnûn oldu. Kiliselerde onun okunmas›n› tenbîh etdi.) Hâlbuki Markosun
‹ncîli, Petrusun risâlelerinden (mektûblar›ndan) ziyâde, Matta ‹ncîlinin taklîdidir, ya’nî ona benzetilmifldir. Buna göre, Paypas›n
Markos yazd› dedi¤i kitâb elde bulunan ikinci ‹ncîlden baflkad›r.
Markos ‹ncîlinin alt›nc› bâb›n›n onyedinci âyetinde, (Fekat, Hirodes kardefli Filupusun zevcesi Hirodia ile evlenmifldi. Bunun için
Yahyây› tutdurup, zindâna habs etdi. Çünki Yahyâ Hirodese, kardefl han›m› ile evlenmek câiz de¤ildir, derdi) demekdedir. Bu temâmen yanl›fld›r. Çünki Yosibis târîhinde, onsekizinci kitâb›n beflinci bâb›nda, Hirodian›n zevcinin ismi Filupus olmay›p, Hîrius oldu¤u aç›kca bildirilmekdedir. Bu hatâ, Matta ‹ncilinde de vard›r.
Hattâ (1237 [m. 1821]-1844) senelerinde bas›lan arabca tercemenin mütercimleri bu âyeti tahrîf ederek, Matta ve Lukan›n ibârelerinde olan Filupus kelimesini düflürmüfller ise de, di¤er senelerdeki terceme nüshalar›nda mevcûddur.
Yine Markos ‹ncîlinin ikinci bâb›nda, (Hazret-i Îsâ onlara [flâkirdlerine] dedi ki, Dâvüdun kendisi ve yan›nda olanlar aç ve
muhtâc oldu¤u zemân, bafl kâhin Abiatar›n günlerinde Allah›n
evine nas›l girdi¤ini ve kâhinlerden baflkas›n›n yimesi câiz olm›– 54 –

yan huzûr ekme¤ini yidi¤ini ve kendisi ile berâber olanlara da verdi¤ini (hiç) okumad›n›z m›?) ma’nâlar›nda olan yirmibeflinci ve
yirmialt›nc› âyetlerindeki iki cümle yanl›fld›r, hatâl›d›r. Çünki:
Birincisi, o zemân hazret-i Dâvüd yaln›z idi. Yan›nda kimse
yokdu. ‹kincisi ise, o günlerde bafl kâhinlerin reîsi Abiatar olmay›p, belki onun babas› Ahimlik idi. [Yehûdîleri idâre eden (Yetmifller meclisi) a’zâlar›na kâhin denir. Vâizlerine yaz›c› derler.]

LUKA ‹NCÎL‹
Lukan›n, havârîlerden olmad›¤› muhakkakd›r. Luka ‹ncîlinin
bafl›nda diyor ki: (Ey fazîletli Teofilos, kelâm›n vekîlleri, hizmetcileri olup, gözleri ile görmüfl olanlar›n bize nakl etdiklerine göre, aram›zda vâki’ olan fleylerin hikâyesini tertîb ve tahrîr etme¤e bir çok
kimseler girifldi¤inde, ben de tâ bafl›ndan beri [olanlar›n] hepsini
dikkat ile arafld›r›p, tahkîk ederek, oldu¤u gibi, s›ras› ile sana yazma¤› uygun gördüm.) [Luka, bâb bir, âyet 1-4.]
Bu ibâreden birkaç ma’na anlafl›l›yor:
Birincisi: Müellifin kendi zemân›nda dahâ bir çok kimseler ‹ncîl yazd›klar› s›rada, Luka da bu ‹ncîli yazm›fld›r.
‹kincisi: Havârîlerin kendi elleri ile yazd›klar› hiçbir ‹ncîl bulunmad›¤›n›, Luka iflâret etmekdedir. Zîrâ (kelâm›n vekîlleri ve
gözleri ile görmüfl olanlar›n bize nakl etdiklerine göre) cümlesi ile
‹ncîl yazanlar›, gözleri ile görenlerden tefrîk etmifl, ay›rm›fld›r.
Üçüncüsü: Kendisi için Havârîlerden birinin flâkirdi, talebesiyim demez. Çünki o asrda Havârîlerden birine isnâd edilen pek çok
te’lîfler, yaz›lar, risâleler bulundu¤undan öyle bir senedin, ya’nî havârîlerden birinin talebesi oldu¤unu bildirmesinin, kendi kitâb›
için, baflkalar›n›n i’timâd›na sebeb teflkil edece¤ini ümmîd etmemifldir. Belki her husûsu kendisi tahkîk ederek, esâs›ndan ö¤rendi¤ini, dahâ kuvvetli bir delîl olarak göstermifldir. Dikkat edilecek bir
husûs fludur: Bugün ellerde mevcûd olan ‹ncîllerin her yeni bask›s›nda, i’tirâz edilen ibâreleri, münâsib bir kelime ile de¤ifldirerek
tahrîf etmek, protestan papazlar›n âdetleri oldu¤u gibi, Meârif nezâretinin 1301 târîhli ve 572 numaral› ruhsat› ile ‹ngiliz ve Amerikan Bible flirketlerinin, 1303 [m. 1886] senesinde ‹stanbulda basd›rd›klar› türkçe ‹ncîl nüshas›nda dahî bu ibâreyi baflka flekle sokmufllard›r. (Bütün husûslar en ince noktalar›na kadar bildi¤im üzere)
ibâresi yerine, (Benim de bafl›ndan beri bütün husûslara dâir tam
bir vukûfum, bilgim bulundu¤undan) ibâresi konularak, ma’nây›
maksadlar›na göre de¤ifldirmifllerdir. Fekat, frans›zca nüshalarda
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ve Almanyada bas›lan almanca nüshalarda bu ibâre, bizim yukar›da
terceme etdi¤imiz gibidir.
Luka ‹ncîlinin üçüncü bâb›n›n yirmiyedinci âyetinde, Îsâ aleyhisselâma nisbet edilen neseb bildirilirken, (Nîrî o¤lu fielteil o¤lu
Zerubâbel o¤lu Risâ o¤lu Yuhannâ) demekdedir. Burada üç hatâ
vard›r:
Birincisi: Ahd-i Atîkin, birinci târîhler k›sm›n›n üçüncü bâb›n›n
ondokuzuncu âyetinde, Zerubâbelin çocuklar› aç›kca bildirilmifldir. Orada Risâ ismi ile bir kimse yokdur. Bu flekldeki yaz›s› Mattan›n yazd›¤› fleklin de tersidir.
‹kincisi: Zerubâbel, Fedâyân›n o¤ludur. fielteil o¤lu de¤ildir.
fielteilin kardeflinin o¤ludur.
Üçüncüsü: fielteil Yuhannân›n o¤ludur. Yoksa Nîrî o¤lu de¤ildir. Matta da böyle yazm›fld›r.
Yine Luka ‹ncîlinin üçüncü bâb›n›n otuzalt›nc› âyetinde, (Sâlih
bin Ken’ân bin Arfahflad) diye yaz›l›d›r ki, bu da yanl›fld›r. Zîrâ Sâlih, Arfahflad›n torunu de¤il, o¤ludur. Böyle oldu¤u birinci târîhlerin birinci bâb›nda ve Tekvînin onbirinci bâb›nda [On, onbir ve
onikinci âyetleri] bildirilmifldir.
Lukan›n ikinci bâb›n›n bafl›nda, (O günlerde bütün dünyân›n
tahrîr-i nüfûsu yap›ls›n diye Kayser Augustus taraf›ndan fermân
ç›kd›. Kirinius Sûriye vâlîsi iken, yap›lan ilk tahrîr bu idi.) diye bildirilen birinci ve ikinci âyetleri de yanl›fld›r. Zîrâ Romal›lar, bütün
dünyâya hiç bir zemân hâkim olamam›fllard›r ki, bütün dünyân›n
tahrîr-i nüfûsuna fermân ç›ks›n. Hattâ protestan papazlar› âdetleri
üzere bu soruyu geçifldirmek için, 1886 senesinde ‹stanbulda basd›rd›klar› Ahd-i Cedîd nüshas›nda bu ibâreyi tahrîf edip, (O günlerde Kayser olan Augustus taraf›ndan bütün dünyân›n deftere
kaydedilmesi bâb›nda fermân ç›kd›) fleklinde yazd›lar. Fekat, 1243
[m. 1827] senesinde ‹ngiltere cem’iyyetinin Pârisde basd›rd›¤›
türkçe nüshada bu ibâre (ve o günlerde vâki’ oldu ki, Kayser Augustus taraf›ndan bütün dünyây› tahrîr etme¤e fermân ç›kd›. Yûsüf
dahî tahrîr olunmak için hâmile olan niflanl›s› Meryem ile Beyt-i
lahm denilen Dâvüdun flehrine ç›kd›.) sûretinde yaz›l›d›r. Bundan
sonra yaz›lan tahrîr maddesi incelenme¤e bafllay›nca; ne Lukaya
muâs›r olan eski Yunan târîhcilerinden bir kimse, ne de Lukadan
birâz önce geçen târîhciler bu tahrîr-i nüfûsa dâir bir söz söylememifllerdir. Kirinius ise, Îsâ aleyhisselâm›n do¤umundan onbefl sene
sonra, Sûriyeye vâlî oldu¤undan, tahrîr-i nüfûs ifli flübheli, vukû’
bulmufl ise de, Kirinius zemân›nda olamayaca¤› aç›kca ortadad›r.
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YUHANNÂ ‹NCÎL‹
Yuhannâ ‹ncîline gelince; bilindi¤i gibi, Yuhannâya nisbet
edilen dördüncü ‹ncîlin ortaya ç›kmas›na kadar; Îsâ aleyhisselâm›n dîni esâsen Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinden ayr›lmay›p, tevhîd esâs›na dayan›yordu. Çünki, üç uknûm ya’nî teslîsden ilk
def’a bahs eden, Îsâ aleyhisselâma inananlar aras›na teslîs (üç ilâha inanmak) akîdesini [inanc›n›] sokup, onlar› Îsân›n “aleyhisselâm” dîninden ay›ran Yuhannâ ‹ncîlidir. Bu sebeb ile, Yuhannâ
‹ncîlinin asl›n›n do¤rulu¤u üzerinde araflt›rma, inceleme yapmak
gâyet mühimdir. Yuhannâ ‹ncîli hakk›nda, eski h›ristiyan din
adamlar›n›n eserlerinde bulunan çeflidli sözler, yukar›da bildirilmifldi.
Bu kitâb, havârîlerden Zeydî o¤lu Yuhannâya âid de¤ildir.
‹kinci asrdan sonra, asl› meçhûl bir flah›s taraf›ndan kaleme al›nm›fld›r. Bu husûsu, asr›m›z târîhcilerinden Avrupal› müsteflrikler
çeflidli delîllerle isbât etmifllerdir.
Birinci delîl: Yuhannâ ‹ncîlinin bafl›nda, (Kelâm bafllang›çda
var idi ve kelâm Allahü teâlân›n nezdinde, indinde idi ve kelâm
Allah idi) sözleri yaz›l›d›r. Bu sözler ilm-i kelâm›n ince mes’elelerinden olup, di¤er ‹ncîllerin hiç birinde yokdur. E¤er bu sözler Îsâ
aleyhisselâmdan iflitilmifl olsayd›, di¤er ‹ncîllerde de bulunurdu.
Bundan anlafl›l›yor ki, bunu yazan, Havârîlerden Yuhannâ olmay›p, Roma ve ‹skenderiyye mekteblerinde Eflâtûnun üç uknûm felsefesini okumufl bir kimsedir. Nitekim flimdi beyân olunacakd›r.
‹kinci delîl: Yuhannâ ‹ncîlinin sekizinci bâb›nda, birinci âyetden
onbirinci âyete kadar olan, zinâ eden kad›n hakk›ndaki yaz›lar›n›
bütün h›ristiyan kiliseleri kabûl etmeyip, red ederler ve bu yaz›lar
‹ncîlden de¤ildir demekdedirler. Bundan anlafl›l›yor ki, bunu yazan,
eline geçirdi¤i bir çok ‹ncîllerden toplay›p, gözüne iliflen birçok fleyleri de ayr›ca kitâb›na koymufl veyâ kendinden sonra bir baflkas› bu
âyetleri ilâve etmifldir. Birinci hâle göre, müellif, do¤ruyu ve yanl›fl›
birbirinden ay›rm›yarak bir mecmû’a yazm›fld›r. Yazd›¤› bu mecmû’a da kabûle fla’yân olm›yan fleylerdir. ‹kinci hâle göre, bu ‹ncîlin
tahrîf edilmifl oldu¤unu i’tirâf etmek lâz›m gelir. ‹ki hâle göre de, asl› flübheli ve inan›lma¤a lây›k de¤ildir.
Üçüncü delîl: Di¤er ‹ncîllerde getirilen ba’z› misâllerin ve ahvâlin ve mu’cizelerin, bu ‹ncîlde bulunmay›p, di¤erlerinde bulunm›yan bir çok fleylerin de, bu ‹ncîlde bulunmas›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n Luazeri diriltmesi, sular› flerâba çevirmesi ve çarm›hda iken sevdi¤i flâkirdi ile annesini birbirlerine emânet etmesi gi– 57 –

bi fleyler, sâdece Yuhannâ ‹ncîlinde bulunup, di¤er ‹ncîllerde yokdur. Nitekim bu husûsda ileride genifl bilgi verece¤iz.
Dördüncü delîl: Eski h›ristiyanlardan ne Paypas, ne de Justen
bu ‹ncîli gördüklerine dâir herhangi birfley bahs etmemifllerdir.
Husûsen Justen de, Yuhannâ ‹ncîlini yazan›n Yuhannâ olmad›¤›n›
tasdîk etdi¤i hâlde, bu ‹ncîl hakk›nda bir fley söylemez.
Beflinci delîl: Di¤er üç ‹ncîlde toplanan ve anlat›lan haberlerin
anlat›l›fl tarz› ile, Yuhannâ ‹ncîlinin anlat›fl tarz›, temâmen birbirlerine z›dd›r. Meselâ, di¤er üç ‹ncîlde Îsâ “aleyhisselâm” halk›n
terbiyesini isteyen bir muallim gibi, Ferîsîlerin riyâkâr hâllerine
i’tirâz eder. Kalbin tasfiyesini ya’nî temizlenmesini, Allahü teâlâya yaklaflmay›, insanlar› sevmeyi, güzel ahlâk› emr eder ve Mûsâ
aleyhisselâm›n flerî’atine z›d olan temâyüllerden nehy eder. Halka
ö¤retdi¤i fleyler ve nasîhatleri gâyet aç›k ve tabîî ve herkesin anl›yabilece¤i flekldedir. Bu üç ‹ncîl, her ne kadar ba’z› haberlerde
birbirine z›d ve muhâlif iseler de, müttefik olduklar› husûslarda,
hepsinin bir kaynakdan ç›kd›¤› anlafl›lmakdad›r. Fekat, Yuhannâ
‹ncîli böyle olmay›p, gerek ifâde flekli, gerekse, Îsâ aleyhisselâm›n
ahlâk ve davran›fllar› husûsunda, bambaflka bir yol ta’kîb eder. Bu
‹ncîlde hazret-i Îsâ; Yunan felsefesini bilen, gâyet ince, güzel konuflan bir kimse olarak gösterildi¤i hâlde, Onun sözleri Allah korkusu ve güzel ahlâkl› olmak gibi husûslarda olmay›p, kendi flahs›n›n yüksekli¤inden bahs etmekdedir. Bunu da, insanlar aras›nda
bilinen flekli, ya’nî Mesîhin konuflma tarz› olan kelime ve ta’birlerle söylemez. ‹skenderiyye mekteblerinde kullan›lan kelime ve
cümlelerle anlat›r. Bu sözleri, di¤er üç ‹ncîlde gâyet aç›k ve sâde
oldu¤u hâlde, bu ‹ncîlde kapal›d›r. Mühim ve çok def’a iki ma’nâya gelen ve husûsî bir fleklde düzülmüfl, muntazam tekrârlar ile
doludur. Yuhannâda kullan›lan üslûp, kalbleri kendisine çekecek
yerde, red ve nefret uyand›r›r. E¤er bu ‹ncîl, flimdiye kadar bir
yerde gizlenmifl ve bugün ans›z›n ortaya ç›km›fl olsa idi, bunun
Havârîlerden birinin te’lîfi oldu¤una kimse inanmazd›. Fekat, asrlardan beri iflitilmifl oldu¤undan, bu gariblikleri h›ristiyanlar göremezler.
Alt›nc› delîl: Bu ‹ncîlde görülen hatâlar dahâ çokdur. Meselâ,
Yuhannâ ‹ncîlinin birinci bâb, ellibirinci âyeti, (Do¤rusu size söylerim ki, flimdiden sonra semân›n, gö¤ün aç›ld›¤›n› ve insano¤lunun üzerine Allah›n meleklerinin inip ç›kd›¤›n› göreceksiniz) fleklindedir. Hâlbuki Îsâ aleyhisselâm›n bu sözü, Erden suyundan vaftîz olundukdan ve Rûh-ul-kudsün inmesinden sonra vâki’ olup,
ondan sonra semân›n aç›ld›¤›n› ve meleklerin Îsâ aleyhisselâm üzerine indi¤ini ve ç›kd›¤›n› hiçbir kimse görmemifldir.
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Bu ‹ncîlin üçüncü bâb›n›n onüçüncü âyetinde ise, (Hiç kimse,
semâya, gö¤e ç›kmam›fld›r. Ancak, semâdan inen ya’nî semâda
olan, insano¤lu ç›km›fld›r) demekdedir. Bu âyet; birkaç cihetden
yanl›fld›r:
Birincisi: Ya’nî kelimesi ile tefsîr edilen k›sm, sonradan ilâve
edilmifldir. Böylece âyet tahrîf olunmufldur. Çünki âyetin bafl taraf›n›n ma’nâs›, (Semâdan inenden baflka bir kimse, Semâya ç›kmam›fld›r) demek iken, ‹ncîlin müellifi veyâ istinsâh edenlerden biri,
bundan maksad›n insano¤lu ya’nî Îsâ aleyhisselâm oldu¤unu aç›klamak için, aç›klay›c› bir ibâre koymufldur. Bu ibâreye dikkatlice
bak›l›nca, ilâve oldu¤u hemen görülmekdedir. Zîrâ âyetin bafl taraf›n›, aç›klay›c› bu ibâreden ay›rd›¤›m›z zemân, (Semâdan nâzil
olan [inen] meleklerden baflka, insanlardan kimse semâya yükselmemifldir) do¤ru ma’nâs› anlafl›l›r. Fekat, aç›klay›c› ibâreye göre,
(Semâdan inen insano¤ludur) denilirse, hazret-i Îsâ, semâdan inmeyip, hazret-i Meryeme Rûh-ül-kuds [Cebrâîl aleyhisselâm] vâs›tas› ile ilka edildi¤i inkâr edilmifl olur. Bundan baflka, Îsâ aleyhisselâm (semâdan olan) sözünü söylerken yeryüzünde olup, semâda
bulunmad›¤›n› inkâr etmek gerekir. Ayr›ca, (Semâdan inen) sözü
ile (Semâda olan) sözünü, bir anda Îsâ aleyhisselâm›n söylemesi
mümkin de¤ildir.
‹kincisi: Âyetin birinci k›sm› da yanl›fld›r. Çünki tekvînin beflinci bâb›n›n yirmidördüncü âyetinde ve ikinci Meliklerin ikinci bâb›n›n onikinci âyetinde Ahnûh ve ‹lya “aleyhimesselâm” da semâya
yükselmifllerdir, denilmekdedir. Bu âyetin tahrîf edilmifl oldu¤unda, hiç flübhe edilemez.
Birdir Allah
Yeri gökü yaratan, a¤açlar› donatan,
Çiçekleri açd›ran, bir Allahd›r, bir Allah!
Allah her yerde hâz›r, ne yaparsan o görür.
Ne söylersen iflitir. Vard›r, birdir, büyükdür.
Biz Allah› severiz. Her emrini dinleriz.
Befl vakt nemâz k›lar, Ona isyân etmeyiz.
Bizlere akl verdi. Do¤ru yolu gösterdi.
Dîn-i islâma uymayan, ateflde yanar dedi.
Kur’âna îmân eden, Peygamberi izleyen,
Dünyâda mes’ûd olur, Cehennemden kurtulur.
Mü’min iyi huyludur. Herkes ondan memnûndur.
Kimseye zulm eylemez. Kendi de huzûrludur.
Yâ Rab! Afv eyle beni. Ve anam› babam›.
Kâfirlerin flerrinden koru müslimânlar›!
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—5—
DÖRT ‹NCÎL ARASINDA GÖRÜLEN
TENÂKUZ VE ‹HT‹LÂFLAR
Mevcûd ‹ncîllerde görülen yanl›fll›klar, tenâkuzlar ve tahrîfler,
hesâb edilemiyecek kadar çokdur. Bunlardan bir ço¤u (‹zhâr-ülhak) kitâb›nda anlat›lm›fld›r. Ayr›ca, Alman müsteflriklerinden Joizer, Davis, Miel, Kepler, Maçe, Bred Schneider, Griesbach Huge,
Lesinag, Herder, Straus, Haus, Tobian, Thyl, Carl Butter ve dahâ
nice araflt›rmac›n›n yazd›klar› ve hâlâ da yaz›p da neflr etmekde olduklar› kitâblarda bu husûsda tafsilâtl› bilgi çokdur. Biz burada
onlardan ba’z›lar›n› zikr etmekle iktifâ edece¤iz.
Îsân›n “sallallahü alâ Nebiyyinâ ve aleyhi ve sellem” nesebi
hakk›nda, Matta ve Luka ‹ncîlleri aras›ndaki ihtilâf büyükdür.
Matta ‹ncîlinde, Îsâ aleyhisselâm›n babalar› olarak yaz›l› ismler
flunlard›r: (‹brâhîm, ‹shak, Ya’kûb, Yehûdâ, Fâris, Hasron, ‹râm,
Aminabad, Nahflon, Salmon, Buaz, Obid, Yesse, Dâvüd, Süleymân, Rehobeam, Abiya, Asâ, Yehaflafat, Yorâm, Uzziyâ, Yotam,
Ahaz, Hazkiyâ, Manesse, Amon, Yofliyâ, Yekonyâ, fialtoil, Zerubâbel, Abihûd, Elyâkim, Azor, Sâdok, Ahîm, Elliud, Eliazer, Mattan, Ya’kûb, Yûsüf (Meryemin zevci)).
Lukâ ‹ncîlinin üçüncü bâb›n›n yirmiüçüncü ve sonraki âyetlerinde ise: (Târuh, ‹brâhîm, ‹shak, Ya’kûb, Yehûdâ, Fâris, Hasron,
Arâm, Aminabad, Nahflon, Salmon, Buaz, Obid, Yesse, Dâvüd,
Nâtân, Mattasa, Mînân, Milya, Elyâkîm, Yonan, Yûsüf, Yehûdâ,
Sem’ûn, Lâvî, Metsâd, Yorîm, Eliazâr, Yuflâ, Eyr, Elmodam, Kosam, Addi, Melkî, Neyrî, fialtoil, Zerubâbel, Risa, Yuhannâ, Yehûdâ, Yûsüf, fiemî, Mattasiya, Mahat, Nâcay, Heslî, Nahum, Amos,
Metasiya, Yûsüf, Yannâ, Melki, Lâvî, Metsat, Heli, Yûsüf (Meryemin zevci)) olarak yaz›l›d›r.
1 — Mattaya göre, Îsâ aleyhisselâm›n babas› denilen Yûsüf,
Ya’kûbun o¤ludur. Lukaya göre ise, Helinin o¤ludur. Matta, hazret-i Îsâya yak›n bir kimsedir. Luka da Petrusun talebelerindendir.
Bunlar, kendilerine yak›n olan bir zât›, inceleyecek, araflt›racak
kimselerdendirler. Böyle oldu¤u hâlde, Îsâ aleyhisselâm›n dedesi
dedikleri kimseyi tahkîk edib do¤rusunu yazamazlar ise, yazd›klar› di¤er rivâyetlerin do¤rulu¤una, nas›l itimâd edilir, bunlara kim
inan›r?
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2 — Mattaya göre, Dâvüd aleyhisselâm›n o¤lu Süleymân aleyhisselâmd›r. Lukaya göre, Dâvüd aleyhisselâm›n o¤lu Süleymân
aleyhisselâm de¤il, Nâtând›r.
3 — Matta, fialtoil, Yekniyâ o¤ludur, diyor. Luka ise Neyri o¤ludur, diyor. Mattada, Zerubâbelin o¤lunun ad› Abihud, Lukada
ise, Risa’d›r. fiuna da çok hayret edilir ki, Ahbâr-› eyyâm›n s›fr-›
ûlân›n ya’nî Birinci târîhlerin üçüncü bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde, Zerubâbelin o¤ullar›n›n ismleri; Meflullam ve Hananye olarak
yaz›l›d›r. ‹çlerinde Abihud ve Risa yokdur.
4 — Mattan›n birinci bâb›n›n onyedinci âyetine göre, ‹brâhîm
aleyhisselâmdan Yûsüf-ü Neccâra kadar Îsâ aleyhisselâma atfedilen dedelerin say›s› k›rkiki bat›nd›r. Hâlbuki yukar›da yaz›l› ismler
say›ld›¤› zemân, yaln›z k›rk kifli vard›r. Lukan›n beyân›na göre ise,
bu adet ellibefl kifliye ulafl›r.
H›ristiyan âlimleri, ‹ncîllerin ilk ortaya ç›kmas›ndan zemân›m›za kadar, bu husûsda flaflk›nl›k içinde kald›lar. Ba’z›lar› hiçbir
akl-› selîmin kabûl edemiyece¤i za’îf delîller ile te’vîl etdiler. Bundan dolay› Ekharn, Kîser, Haysî, Ghabuth, Wither, Fursen ve baflkalar› gibi araflt›rmac›lar, (Bu ‹ncîllerde, ma’nâ ihtilâf› çokdur) diyerek, bu hakîkati i’tirâf etmifllerdir. Do¤ru olan da budur. Zîrâ
her mevzû’da ihtilâf ve yanl›fll›klar oldu¤u gibi burada da mevcûddur.
Îsâ aleyhisselâm babas›z dünyâya gelmifldir. Fekat yehûdîler,
Ona [hâflâ] veled-i zinâ diye iftirâlar›nda ›srar ederlerken, h›ristiyanlar›n baba taraf›ndan kendisine bir neseb isbât etmeleri ve
Îsâ aleyhisselâm›n, babas› olm›yan Yûsüfü, Onun babas› kabûl
etmeleri de, pek flafl›lacak bir gaflet ve tenâkuzdur. Kur’ân-› kerîmde, Îsâ aleyhisselâm için, vârid olan âyet-i kerîmelerde, (Îsâ
ibni Meryem, ya’nî Meryemin o¤lu Îsâ) ta’bîri kullan›l›r. Kur’ân-›
kerîmde Îsâ aleyhisselâm›n babas›n›n olmad›¤› aç›kça bildirilmifldir.
5 — Mattan›n birinci bâb›n›n yirmiiki ve yirmiüçüncü âyetlerinde: (‹mdi bunlar›n hepsi vâki’ oldu ki, Peygamber vâs›tas› ile
söylenen Rabbin kelâm› itmâm oluna, yerine gele. Çünki Rabbin
dedi ki: ‹flte, bâkire k›z hâmile olup, bir o¤ulu olacak ve ona, Allah bizimledir, ma’nâs›na olan Amanuel ismi verilecek) denilmekdedir. H›ristiyan papazlara göre, Peygamberden maksad,
‹flâya aleyhisselâmd›r. Buna da, ‹flâyâ kitâb›n›n yedinci bâb›n›n
ondördüncü âyeti, (Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecekdir. Alâmet budur: Bâkire k›z hâmile olup, bir o¤ulu olacak.
Amanuel ismi ile ça¤›r›lacakd›r) ma’nâs›nda olan âyetini delîl getirirler. Rahmetullah Efendi (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda bu konuyu
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gâyet genifl aç›klam›fld›r. Buyuruyor ki: Bu istidlâl üç sebebden
yanl›fld›r:
Birincisi: ‹ncîli terceme edenlerle, ‹flâyâ kitâb›n› terceme edenin (azrâ, ya’nî bâkire bir k›z) kelimesi ile terceme etdi¤i (ilmetün) kelimesidir ki, (ilm) kelimesinin müennesidir. Yehûdî âlimlerine göre, bu kelimenin ma’nâs› genç kad›n demekdir. Bâkire
olsun olmas›n, bu lafz› evlenmifl genç kad›n ma’nâs›na olarak
S›fr-ül-emsâl’in (Süleymân›n meselleri) otuzuncu bâb›nda da kullan›lm›fld›r, derler. ‹flâyâ kitâb›n›n ‹kola, Thedüsyen ve Semiks
ismli kimseler taraf›ndan Yunancaya yap›lan üç adet tercemesinde bu lafz (genç kad›n) olarak aç›klanm›fld›r. Bu tercemeler, h›ristiyan papazlar›na göre, çok eski olup, birincisinin 129, ikincisinin 175, üçüncüsünün 200 senelerinde terceme edildi¤i rivâyet
edilmifldir. Bu tercemelerin hepsi, bilhassa Thedüsyen tercemesi
eski h›ristiyanlara göre çok mu’teberdir. Böyle olunca, yehûdî
âlimleri ile bu üç mütercimin tefsîrlerinin beyânlar›na göre, Mattan›n sözünün yanl›fll›¤› meydândad›r. Protestan papazlar›nca
meflhûr ve mu’teber olan Fery, ibrânî lugat›n› anlatd›¤› kitâb›nda,
bu lafz›n ya’nî (Azrâ) kelimesinin, (genç kad›n) ma’nâs›na geldi¤ini beyân etmifldir. Bu aç›klamaya göre; bu lafz bu iki ma’nâ aras›nda müflterekdir, demekdedirler. Ancak ehl-i lisân ya’nî yehûdîler, papazlar›n bu tefsîrine karfl›; birinci olarak; Mattan›n sözünün do¤ru olmad›¤›n›, ikinci olarak; yehûdî tefsîrlerinin eski tercemelerine muhâlif olarak, bu lafz› hâssaten (Azrâ) ya’nî bâkire
kad›n ma’nâs›na atf etmek için delîl lâz›m oldu¤unu beyân etmifllerdir. (Mîzân-ül hak) kitâb›n› yazan papaz, (Hall-ül eflkal) ismindeki kitâb›nda bu kelimenin ma’nâs›, mutlaka Azrâd›r, demesi de
yanl›fld›r, hatâd›r. Bunun reddi için, yukar›da, zikr etdi¤imiz iki
delîl kâfîdir.
‹kinci olarak: Mattan›n birinci bâb›n›n, yirminci âyetinde diyor
ki, (Rabbin mele¤i, rü’yâda Ona görünüp, ey Yûsüf, Meryemi zevceli¤e kabûl etme¤e korkma! Zîrâ Onun Rûh-ul kudsden bir o¤lu
olacak, Ona Îsâ ismini koy, dedi.) Yirmidördüncü ve yirmibeflinci
âyetlerinde ise, (Yûsüf uyan›nca mele¤in dedi¤i gibi yapd› ve çocu¤un ismini Îsâ koydu) demekdedir.
Lukan›n birinci bâb›nda ise, Cebrâîl aleyhisselâm› ya’nî mele¤i
görenin bizzât hazret-i Meryem oldu¤u bildirilmekdedir. Bu bâb›n
otuzbirinci âyetinde mele¤in hazret-i Meryeme, (Sen yak›nda hâmile olup bir o¤lan dünyâya getireceksin, ismini Îsâ koyacaks›n)
dedi¤i bildirilmekdedir.
Mattada mele¤in Yûsüfe rü’yâda, Lukada ise mele¤in hazret-i
Meryeme bizzât göründü¤ü yaz›l›d›r.
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Ayr›ca, Matta ‹ncîlinin birinci bâb›n›n yirmi üçüncü âyetinde,
(‹flte k›z hâmile kalacak ve bir o¤lu olacak ve Onun ad›n› Emanuel koyacaklar) diye yaz›l›d›r. Bu, Kitâb-› ‹flâyân›n yedinci bâb›n›n
ondördüncü âyetidir. Bu da yanl›fld›r. Çünki Îsâ aleyhisselâm kendi isminin Emanuel oldu¤unu hiç söylememifldir.
Üçüncü olarak: Îsâ aleyhisselâm›n bu söz ile, ya’nî Emanuel diye ismlendirilmesine afla¤›daki k›ssa da mâni’dir. fiöyle ki: Aram
pâdiflâh› Râsîn ve ‹srâîl pâdiflâh› Fâkâh ordular› ile birlikde Yehûzâ pâdiflâh› olan Âhâz bin Yûsân ile harb etmek için Kudüse geldiklerinde: Âhâz bunlar›n ittifâk›ndan çok korkdu. Cenâb-› Hak,
Âhâza tesellî vermek için, ‹fiÂYÂ aleyhisselâma vahy etdi. O da,
(Ey Âhâz korkma. Bunlar seni yenemezler. Yak›nda bunlar›n saltanatlar› y›k›l›p, yok olacakd›r) diye Âhâza müjde verdi. Buna alâmet olmak üzere (bir genç kad›n hâmile olup, bir o¤lu olacak ve bu
çocuk iyi ile kötüyü fark etmezden evvel, bu iki melikin mülkleri
harâb olacakd›r) diyerek Râsîn ile Fâkâh›n mülklerinin yok olaca¤›n› beyân etdi. Fâkâh›n mülkünün harâb olmas› bu haberden tam
yirmibir sene sonra oldu. O hâlde bu çocuk Fâkâh›n mülkünün harâb olmas›ndan önce do¤mufl olmal›d›r. Hâlbuki hazret-i Îsân›n
dünyâya geliflleri, Fâkâh›n ülkesinin yok olmas›ndan yediyüz yirmibir sene sonra olmufldur. Bunun üzerine bu haberin do¤rulu¤unda ehl-i kitâb ihtilâf etmifldir. Ba’z› h›ristiyan papazlar ve târîh
doktoru Bens [dr. George Benson, Ar: Bilsen], ‹flâyâ aleyhisselâm›n genç bir kad›n demesi ile kendi zevcesini kasd ederek, hâdiseyi ona göre anlatm›fl oldu¤unu beyân etmifllerdir. Bu, kabûle lây›k
ve akla en uygun olan›d›r.
6 — Matta ‹ncîlinin ikinci bâb›nda Yûsüf-ü Neccâr›n, Hirodesin korkusundan hazret-i Meryemi ve Îsâ aleyhisselâm› alarak,
M›sra gitdi¤i bildirilmekdedir. Yine ikinci bâb›n›n onbeflinci âyeti ise, (Hirodesin ölümüne kadar orada kald›. Tâ ki, Peygamber
vâs›tas› ile söylenilen “O¤lumu M›srdan ça¤›rd›m” diye Rabbin
sözü yerine gelsin) fleklindedir. Burada Peygamberden murâd
hazret-i Yûfla’d›r. Mattay› yazan ‹ncîl sâhibi, burada Ahd-i Atîkin Yûfla’ (hoflea) kitâb›n›n onbirinci bâb›ndan birinci âyete iflâret etmifldir. Bu da yanl›fld›r. Çünki, bu âyetin Îsâ aleyhisselâm
ile bir münâsebeti yokdur. Âyetin asl› 1226 [m. 1811] y›l›nda bas›lan arabî tercemesinde yaz›l› oldu¤u gibi, (Ben, ‹srâîli çocuklu¤undan beri sevdim ve onun evlâd›n› M›srdan da’vet etdim)dir.
Bu âyet, hazret-i Mûsâ zemân›nda Benî-‹srâîle, Allahü teâlân›n
ihsân›n› gösterir. Matta ‹ncîlini yazan, Ahd-i atîkin bu âyetini
tahrîf ederek, cem’ sigas› olan (evlâd›) çocuklar› kelimesi yerine,
(ibn) o¤ul kelimesini getirmifl ve gâib zamîri yerine mütekellim
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zamîri kullanm›fld›r. Buna uyarak 1260 [m. 1844] târîhinde neflr
edilen arabî nüshân›n mütercimi [de kasdl› olarak] tahrîfde bulunmufldur. [Ma’nây› kökünden de¤ifldirmifldir.] Fekat, bu âyetden
sonraki âyetler okunacak olursa, bu tahrîfin sebebi ortaya ç›kar.
Çünki bunu ta’kîb eden Yûfla’ kitâb›n›n onbirinci bâb›n›n ikinci
âyeti, (Onlar ça¤›r›ld›kca yüz çevirirler. Bu’âle [‹lyâs aleyhisselâm›n kavminin putlar›] kurbanlar kesdiler) ma’nâs›nda oldu¤undan, bu ahvâl hazret-i Îsân›n hakk›nda do¤ru olamaz. Kald› ki, Îsâ
aleyhisselâm zemân›nda bulunan yehûdîler için dahî do¤ru olmad›¤› gibi, Îsâ aleyhisselâm›n do¤umundan beflyüz sene evvel mevcûd olan yehûdîler hakk›nda bile do¤ru olamaz. Çünki, târîhlerde
aç›kça yaz›ld›¤›na göre, yehûdîler, Îsâ aleyhisselâm›n mîlâd›ndan,
ya’nî do¤umundan beflyüzotuz alt› sene evvel, ya’nî Bâbil esâretinden kurtuldukdan sonra, putlara tapmakdan tevbe etdiler ve putlardan yüz çevirdiler. Dahâ sonra putlar›n semtine bile u¤ramad›klar› sâbitdir.
7 — Matta ‹ncîlinin ikinci bâb›n›n ondokuzuncu âyeti ve devâm›nda, (Hirodesin vefât›ndan sonra Rabbin mele¤i M›srda Yûsüfe rü’yâda görünüp, kalk annesi ile çocu¤unu al›p, ‹srâîl diyâr›na
git dedi. O dahî ikisi ile birlikde, gelip Celîle semtine gitdi ve Nâs›ral› ismi verilece¤ine dâir, Peygamberlerin sözü yerine gelsin diye,
Nâs›ra denilen kasabaya gelip, orada oturdu) demekdedir. Bu da
yanl›fld›r. Peygamberlerin kitâblar›n›n hiç birinde, böyle bir söz
yokdur. Yehûdîler bu sözü yalan ve iftirâ diyerek inkâr ederler.
[Hattâ yehûdîler, Nâs›ra flöyle dursun, Celîle ilçesinden bile bir
Peygamber ç›kmad› inanc›ndad›rlar. Yuhannân›n yedinci bâb›n›n
elliikinci âyetinde de aç›kça bildirilmifldir ki, (Cevâb verip ona dediler: Yoksa sen de mi Celîleden (Galîleden)sin? Ara ve bak ki,
Galîleden hiç Peygamber ç›kmam›fld›r) fleklindedir. Yuhannân›n
bu âyeti, Mattan›n, yukar›da zikr etdi¤imiz âyetini tekzîb etmekdedir.] Protestan papazlar›n bu husûsda dahâ ziyâde malûmâtlar› var
ise, beyân etmelidirler.
8 — Mattan›n dördüncü bâb›n›n bafl›nda yaz›l› oldu¤u gibi; fleytân, Îsâ aleyhisselâm› imtihân etmek ister. Rûh taraf›ndan çöle götürülür. K›rk gün k›rk gece oruc tutdukdan sonra ac›k›r. Dahâ sonra fleytân Îsâ aleyhisselâm› mukaddes flehre götürüp, ma’bedin
kubbesi üzerine ç›kar›r. (E¤er Allah›n o¤lu isen, kendini afla¤›ya
at! O meleklerine emr edecek, seni elleri üzerinde tafl›yacaklard›r)
dedi. Îsâ, fleytâna (Rab tecrübe edilmez) dedi. Sonra bir da¤ bafl›na götürüp, (Bana secde edersen dünyân›n bütün memleketlerini
sana veririm) dedi. Îsâ fleytâna, (def ol, karfl›mdan çekil. Yaln›z
Rabbe secde edilir, yaln›z Ona ibâdet edilir) dedi.
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Markosun birinci bâb›n›n onikinci ve dahâ sonraki âyetlerinde, (Rûh, Îsây› çöle sevk etdi ve fleytân taraf›ndan imtihân olunarak k›rk gün çölde kald›. Vahflî hayvanlarla berâber idi. Melekler
de Ona hizmet ediyorlard›) demekdedir. Burada, fleytân›n imtihân flekli ve k›rk gün k›rk gece oruc tutdu¤una dâir bir söz yokdur.
9 — Mattan›n yirmialt›nc› bâb›n›n alt›nc› ve yedinci âyetlerinde, (Îsâ, Beyt-i Unyâda cüzzaml› Sem’ûnun evinde bulunup, sofrada oturur iken, bir kad›n, beyâz mermer bir kap içinde, pek k›ymetli, bir ya¤ ile geldi. Onun bafl› üzerine dökdü) demekdedir.
Markosun ondördüncü bâb›n›n üçüncü âyetinde, (Îsâ, beyt-i
Unyâda cüzzaml› Sem’ûnun evinde oturur iken, bir kad›n beyâz
mermer bir kabda çok pahal› hâlis nardin ya¤› ile geldi. Kab› k›r›p,
onun bafl› üzerine dökdü) demekdedir.
Luka ‹ncîlinin yedinci bâb›n›n otuzalt› ve dahâ sonraki âyetlerinde yaz›ld›¤›na göre, (Ferîsîlerden biri, berâber yemek yimek
için Îsâya ricâ etdi. O da Ferîsînin evine girdi ve sofraya oturdu. O
flehrde bulunan günâhkâr bir kad›n Ferîsînin evinde hazret-i Îsân›n
sofrada oturdu¤unu haber al›nca, ak mermer bir kab içinde k›ymetli bir ya¤ getirdi ve ayaklar›n›n yan›nda, arkas›nda durup, a¤l›yarak ayaklar›n› göz yafl› ile ›slatma¤a bafllad›. Kendi saç›yla silerek ayaklar›n› öpüp, ya¤› ayaklar›na sürdü... Îsâ bunun üzerine
onun günâhlar›n› afv etdi) demekdedir.
Yuhannâ ‹ncîlinin onikinci bâb›nda ise, bu keyfiyyet flöyle yaz›l›d›r: (Îsâ, F›s›hdan alt› gün evvel beyt-i Unyâya geldi. Îsân›n
“aleyhisselâm” ölülerden kald›rd›¤› Luâzer orada idi. Orada Îsâya
ziyâfet verdiler. Luâzerin k›z kardefli Meryem bir litre, çok k›ymetli hâlis nardin ya¤› al›p, Îsân›n ayaklar›na sürdü. Dahâ sonra saç›
ile ayaklar›n› sildi.) [Görülüyor ki, bir vak’ay› dört ‹ncîl birbirlerinden farkl› olarak yazmakdad›rlar.]
10 — Yuhannân›n birinci bâb›n›n ondokuz, yirmi ve yirmibirinci âyetlerinde diyor ki, (Yehûdîler, Yahyâya sen kimsin diye kendisine sormak için kâhinlerle haber gönderdikleri zemân, Yahyâ,
ben Mesîh de¤ilim dedi. Öyle ise sen kimsin, ‹lyâ m›s›n? dediklerinde, Yahyâ, ‹lyâ ben de¤ilim dedi.)
Matta ‹ncîlinin onbirinci bâb›n›n ondördüncü âyetinde ise, Îsâ
aleyhisselâm, Yahyâ için halka hitâben: (E¤er onu kabûl etmek isterseniz, gelecek ‹lyâ odur) dedi. Yine Mattan›n onyedinci bâb›n›n on, onbir, oniki ve onüçüncü âyetlerinde, (Hazret-i Îsâya flâkirdleri sorup dediler: Öyle ise, niçin, yaz›c›lar: Önce ‹lyâ gelmelidir diyorlar? Îsâ aleyhisselâm cevâb›nda onlara: Evet, ‹lyâ ge– 65 –
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lip, her fleyi yeniden tanzîm eder. Fekat, ben size derim ki: ‹lyâ zâten gelmifldir. Fekat onu tan›mad›lar. Ona, her istediklerini yapd›lar. Ayn› fleklde böylece insano¤lu da onlardan elem çekecekdir.
fiâkirdler, Îsân›n bu sözü kendilerine vaftizci Yahyâ için söyledi¤ini, o zemân anlad›lar) demekdedir. ‹flte flu son ibâreden anlafl›lan,
Yahyâ va’d edilen, beklenilen ‹lyâd›r. Yuhannâ ve Matta ‹ncîllerine göre, Yahyâ aleyhisselâm ile Îsâ aleyhisselâm›n sözleri birbirine z›d olmakdad›r. [Çünki, Yuhannâ ‹ncîlinde, Yahyâ aleyhisselâm kendisinin ‹lyâ olmad›¤›n› bildirmifldir. Yehûdîlerin, Îsâ aleyhisselâm› kabûl etmeme sebeblerinden biri de Ondan önce ‹lyân›n
gelmesini beklemeleridir. Buradaki z›dl›k günefl gibi meydândad›r.]
11 — Luka ‹ncîlinin birinci bâb›nda Zekeriyyâ aleyhisselâma
hazret-i Yahyây› müjdeleyen melek, Yahyân›n vasflar›n› beyân
ederken, onyedinci âyetinde, (Sana verilecek o¤ul, ‹lyân›n hikmet
ve fazîleti ile ve Onun rûhunda olarak, babalar›n›n kalblerini o¤ullara ve âsîleri, sâlihlerin ilmine döndürmek için Benî ‹srâîl önünde
yürüyecekdir) demifldir. Bu âyet yukarda bildirdi¤imiz Matta âyetlerine muhâlifdir. Çünki, Yahyân›n kendisinin hem ‹lyâ olmas›,
hem de ‹lyân›n hikmet ve fazîleti ile muttas›f olmas› mümkin de¤ildir.
12 — Lukan›n dördüncü bâb›n›n yirmidört, yirmibefl ve yirmialt›nc› âyetlerinde, (Îsâ dedi ki: Gerçekden size derim ki, ‹lyân›n
günlerinde semâ üç y›l alt› ay kapan›p, bütün yeryüzünde büyük
k›tl›k oldu¤u zemân, ‹srâîlde çok dul kad›n vard›. Fekat ‹lyâ onlardan hiç birine gönderilmedi. Yaln›z Sayda diyâr›nda, Sarepdayada
bir dul kad›na gönderildi) demekdedir. Bu ahvâl Yahyâ “aleyhisselâm” zemân›nda olmad›¤›ndan, Matta rivâyetine muhâlifli¤i, z›dl›¤› ortadad›r. [Çünki, Matta ‹ncîlinde Yahyâ aleyhisselâm›n Îsâ
aleyhisselâm ile ayn› zemânda yaflad›¤› ve Onun ‹lyâ oldu¤u bildirilmekdedir. Hâlbuki Luka ‹ncîlinde bildirilen semân›n üç y›l alt›
ay kapal› kalmas›, Îsâ aleyhisselâm ve ‹lyâ diye bildirilen vaftizci
Yahyâ zemân›nda olmam›fld›r.]
13 — Lukan›n dokuzuncu bâb›n›n elliüç ve ellidördüncü âyetlerinde, (Îsâ, Orflilime (Kudüs) gelirken, Sâmiriyyeliler Îsây› kabûl etmediler. fiâkirdlerinden Ya’kûb ile Yuhannâ bunu görünce Îsâya hitâb ederek, Yâ Rab, ister misin [‹lyân›n yapd›¤› gibi]
gökden atefl insin ve onlar› helâk etsin diye emr edelim dediler)
demekdedir. Buradan da anlafl›l›yor ki, Îsâ aleyhisselâm›n havârîleri dahî, ‹lyân›n kendilerinden dahâ önce yaflad›¤›n› ve Yahyân›n, ‹lyâ olmad›¤›n› biliyorlar idi. Bu da Mattan›n rivâyetine z›dd›r.
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14 — Matta ‹ncîlinin yirmibirinci bâb›n›n birinci, ikinci ve
üçüncü âyetlerinde, Îsâ aleyhisselâm›n oradaki bir köye, iki flâkirdini göndererek, ba¤l› bir merkeb ile yan›nda olan s›pas›n› getirmelerini emr etdi¤i yaz›l›d›r. Di¤er ‹ncîller, merkebi söylemeyip,
sâdece bir s›pa getirmesini emr etdi¤ini yazmakdad›rlar.
15 — Markosun birinci bâb›n›n alt›nc› âyetinde: Yahyân›n, çekirge ve yaban bal› yidi¤ini yazmakdad›r. Matta ise, onbirinci bâb›n›n onsekizinci âyetinde, Yahyân›n yimedi¤ini ve içmedi¤ini yazmakdad›r. [Söyledikleri birbirine tam tersdir.]
16 — Mattan›n üçüncü bâb›n›n ondört ve onbeflinci âyetlerinde
diyor ki, (Îsâ, Celîleden Erdene, Yahyân›n yan›na, vaftîz olunmak
için gelince, Yahyâ: Ben senin taraf›ndan vaftîz olunma¤a muhtâc›m. Sen bana m› geliyorsun? diyerek, Îsây› men etdi. Fekat, Îsâ
ona cevâb verip: B›rak flimdi. Çünki, her salâh› böylece yerine getirmek, bize lâz›md›r dedi. O zemân Yahyâ onu b›rakd›. Sonra Îsâ,
Yahyâdan vaftîz olunarak sudan ç›kd›. Ve ona semâvât aç›ld›. Allah›n rûhunun güvercin gibi inip üzerine geldi¤ini gördü. Ve sevgili o¤lum iflte budur. Ondan râz›y›m, sesi iflitildi) demekdedir. Yine
Mattan›n onbirinci bâb›n›n ikinci ve üçüncü âyetlerinde: (Yahyâ
zindanda iken, Mesîhin mu’cize olan ifllerini iflitip, flâkirdlerini
gönderip Ona [Îsâya], o gelecek olan zât [Mesîh] sen misin, yoksa
baflkas›n› m› bekliyelim? dedi) demekdedir.
Yahyâ aleyhisselâm zindandan ç›kmay›p, orada katl edildi.
Yahyân›n “aleyhisselâm”, Îsâ aleyhisselâm› vaftîz etmesi zindana
girmesinden önce olmufldu. Mattaya göre Yahyâ aleyhisselâm, Îsâ
aleyhisselâm› vaftîzden önce biliyordu. [Yukar›da zikr etdi¤imiz
üçüncü bâb›n onüç, ondört ve onbeflinci âyetlerinde, Yahyâ aleyhisselâm, Îsâ aleyhisselâm›n kendisini vaftîz etmesini isteyerek,
(Senin taraf›ndan vaftîz olma¤a muhtâc›m) demifldi. Fekat onbirinci bâbda ise, Yahyâ aleyhisselâm zindânda iken, Îsâ aleyhisselâm›n Mesîh oldu¤unu bilmezdi diyerek, (Kim oldu¤unu ö¤renmeleri için, flâkirdlerini gönderdi¤i) bildirilmekdedir. Hâlbuki Yahyâ
aleyhisselâm bu zindândan ç›kamay›p, Hirodes taraf›ndan flehîd
edildi. Matta bunu, ondördüncü bâbda kendisi de zikr etmekdedir.
Buna göre, üçüncü bâbdaki âyetler ile onbirinci bâbdaki bu husûsdaki âyetler birbirini yalanlamakdad›r.]
17 — Yuhannâ ‹ncîlinde ise bu bahs, temâmen baflka bir fleklde anlat›lm›fld›r. Birinci bâb›n otuzikinci ve otuzüçüncü âyetlerinde, (Yahyâ flehâdet edip dedi ki: Ben rûhun semâdan, güvercin gibi indi¤ini gördüm. Rûh Onun, [Îsân›n] üzerinde kald›. Ben onu
bilmezdim. Fekat, su ile baflkalar›n› vaftîz etmek için beni gönde– 67 –

rirken bana dedi: Rûh kimin üzerine inip kald›¤›n› görürsen, Rûhül-kuds ile vaftîz eden odur) demekdedir. Bu rivâyete göre Yahyâ,
Îsâ aleyhisselâm› önceden bilmiyordu. Rûh indi¤i zemân bildi. Bu
rivâyet, yukarda bildirdi¤imiz, Mattan›n birinci bâb›n›n onüç, ondört ve onbeflinci âyetlerine z›dd›r.
18 — Yuhannâ ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n otuzbirinci âyetinde,
Îsâ aleyhisselâm der ki: (E¤er ben kendi nefsim için flehâdet edersem, flehâdetim do¤ru olmaz). Üçüncü bâb›n›n onbirinci âyetinde
yine, Îsâ aleyhisselâm der ki: (Biz bildi¤imizi söyler ve gördü¤ümüze flehâdet ederiz.) Bu iki cümle aras›nda tenâkuz muhakkakd›r.
19 — Matta ‹ncîlinin onuncu bâb›n›n yirmiyedinci âyetinde,
(Benim size karanl›kda söyledi¤imi siz ayd›nl›kda söyleyin ve kula¤›n›za söyledi¤imi damlarda ba¤›r›n) demekdedir. Lukan›n onikinci bâb›n›n üçüncü âyetinde ise: (Karanl›kda söyledi¤iniz herfley, ayd›nl›kda iflitilir. Gizli olarak kula¤a söyledi¤iniz fleyler
damlar üzerinde i’lân edilir) demekdedir. Görülüyor ki, söz tek
bir kaynakdan al›nm›fl, fekat sonradan tahrîf edilmifl, de¤ifldirilmifldir.
20 — Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n, yirmibir ve dahâ sonraki âyetlerinde: (Hazret-i Îsâ, Havârîlerle yemek yirken, onlara
hitâben, sizden biri beni ele verecekdir dedi. Onlar da çok üzülüp,
her biri ona: Ey efendimiz, o kimse ben miyim? deme¤e bafllad›.
Hazret-i Îsâ onlara; benim ile berâber elini sahana bat›ran beni ele
verecekdir, dedi. Onu ele veren Yehûdâ; ey muallim ben miyim
dedi. Hazret-i Îsâ ona: Söyledi¤in gibidir dedi.)
Yuhannâ ‹ncîlinin onüçüncü bâb›n›n yirmibir ve dahâ sonraki
âyetlerinde ise diyor ki, (Hazret-i Îsâ sofrada flâkirdlerine bu sözleri söyledikden sonra, rûhu çok s›k›ld›: Do¤rusu size derim ki, sizden biriniz beni ele verecekdir, dedi. fiâkirdler, kimin hakk›nda
söyledi¤inde flübhe ederek birbirlerine bak›yorlard›. ‹çlerinden
Petrus, Mesîhin en çok sevdi¤i talebesine, o adam›n kim oldu¤unu
Îsâdan sormas› için iflâret etdi. O da sordu. Hazret-i Îsâ cevâb›nda:
Lokmay› bat›r›p kendisine verece¤im kim ise, odur dedi. Ve lokmay› bat›rd›kdan sonra Yehûdâya verdi.) Bu iki rivâyet aras›ndaki fark ortadad›r.
21 — Mattan›n yirmialt›nc› bâb›nda, yehûdîlerin, hazret-i Îsây› nas›l yakalay›p habs etdiklerini anlat›rken, k›rksekizinci âyetinden i’tibâren diyor ki, (Yehûdâ, Îsây› yakalamak için me’mur
olanlara: Ben kimi öpersem onu tutun diye iflâret vermifldi. Hemen Îsân›n yan›na gelip; selâm sana ey muallim diyerek Onu öpdü. Îsâ da ona, arkadafl niçin geldin dedi. O zemân me’murlar
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yaklafl›p [Îsây›] tutdular.)
Yuhannân›n onsekizinci bâb›n›n üçüncü ve dahâ sonraki âyetlerinde ise diyor ki: (Yehûdâ bir bölük asker ile baflkâhinler ve Ferîsîlerden me’murlar al›p, fenerli ve mefl’aleli ve silâhl› olarak,
[hazret-i Îsân›n flâkirdleriyle berâber bulundu¤u] ba¤çeye geldiler.
Îsâ da, bafl›na gelecek bütün fleyleri bilerek ç›k›p, onlara; kimi ar›yorsunuz, dedi. Nâs›ral› Îsây› diyerek, cevâb vermeleri ile Îsâ onlara; benim dedi. Onu ele veren Yehûdâ da onlarla berâber duruyordu. Îsân›n bu cevâb›ndan, onlar gerileyip yere düfldüler. Tekrâr Îsâ
onlara: Kimi ar›yorsunuz diye sordu. Onlar: Nâs›ral› Îsây› dediler.
Hazret-i Îsâ cevâb verip, ben oldu¤umu size söyledim. fiimdi beni
ar›yorsan›z, bunlar› sal›verin gitsinler, dedi.) Bu iki rivâyet aras›ndaki ihtilâf ortad›r.
22 — Petrusun, Îsâ aleyhisselâm› tan›d›¤›n› inkâr etmesi husûsunda, ‹ncîllerin aras›nda pek çok ihtilâflar vard›r. Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n, altm›fldokuz ve dahâ sonraki âyetlerinde
diyor ki: (Petrus d›flarda, avluda otururken, yan›na bir câriye
[hizmetci k›z] gelip: Sen de Celîleli Îsâ ile berâber idin dedi. Fekat o herkesin önünde inkâr edip, senin söyledi¤in kimseyi ben
bilmem dedi. Avlu kap›s›na ç›k›nca, bir baflka hizmetci k›z onu
görüp, orada bulunanlara: Bu Nâs›ral› Îsâ ile berâber idi, dedi. O
da, ben o adam› bilmem diye yemîn ederek, tekrâr inkâr etdi. Biraz sonra orada duranlar gelip, Petrusa: Gerçek sen de onlardans›n. Çünki söyleyiflin de seni bildiriyor dediler. O zemân Petrus
la’net ve yemîn ederek bafllay›p; ben o adam› bilmiyorum dedi. O
anda horoz ötdü. Petrus da Îsân›n: Horoz ötmeden önce üç kerre beni inkâr edeceksin dedi¤ini hât›rlad› ve d›flar› ç›k›p ac› ac›
a¤lad›.)
Markos ‹ncîlinin ondördüncü bâb›n›n altm›flalt› ve yetmiflikinci
âyetleri aras›nda ise, (Petrus afla¤›da, avluda iken baflkâhinin câriyelerinden biri gelip, Petrusu ›s›n›rken gördü ve ona bak›p: Sen de
Nâs›ral› Îsâ ile berâber idin dedi. Fekat o inkâr edip, senin söyledi¤ini ben bilmiyorum ve anlamam dedi ve hâriçdeki dehlize ç›kd› ve
horoz ötdü. Câriye ise, yine onu gördü ve orada duranlara: Bu da
onlardand›r deme¤e bafllad›. Fekat, o yine inkâr etdi. Biraz sonra
tekrâr orada duranlar Petrusa: Gerçekden sen onlardans›n. Zîrâ
sen Celîlelisin dediler. O ise, la’netle, dedi¤iniz adam› tan›m›yorum diye yemîn etme¤e bafllad› ve horoz ikinci def’a ötdü. Petrus,
Îsân›n horoz ötmeden evvel üç kerre beni inkâr edeceksin dedi¤ini hât›rlad› ve a¤lama¤a bafllad›) demekdedir.
Luka ‹ncîlinin, yirmiikinci bâb›n›n ellibeflinci âyeti ve devâm›n– 69 –

da diyor ki: (Avlunun ortas›nda atefl yak›p oturduklar› zemân,
Petrus da aralar›nda idi. Bir câriye [hizmetci k›z] onu atefl yan›nda görünce, ona dikkat ile bak›p, bu da onunla berâber idi dedi.
Fekat o, inkâr edip, ey kad›n, ben onu tan›mam dedi. Birâz sonra baflka birisi onu görüp, sen de onlardans›n dedi. Fekat Petrus:
Ey adam, de¤ilim dedi. Bir sâat kadar sonra bir baflkas›: Gerçekden bu adam onunla berâber idi. Zîrâ Celîlelidir diye ›srar etdi.
Fekat Petrus: Ey adam, senin söyledi¤ini bilmem. Henüz söz söylemekde iken horoz ötdü ve Rab (Îsâ aleyhisselâm) dönüp Petrusa bakd›. Petrus, Rabbin kendisine, bugün horoz ötmeden önce
sen beni üç kerre inkâr edeceksin dedi¤ini hât›rlad› ve d›flar› ç›k›p
ac› ac› a¤lad›.)
Yuhannâ ‹ncîlinin onsekizinci bâb›n›n yirmibeflinci ve dahâ
sonraki âyetlerinde ise, (Petrus orada durup ›s›n›rken, ona hitâben:
Sen de Onun flâkirdlerinden de¤ilmisin? dediler. O inkâr edip; de¤ilim dedi. Petrusun kula¤›n› kesmifl oldu¤u adam›n akrabâlar›ndan ve baflkâhinin hizmetcilerinden biri: Ben seni bahçede Onunla berâber görmedim mi? dedi. Petrus yine inkâr etdi ve hemen horoz ötdü) demekdedir. Bu dört çeflid rivâyetde ne gibi ihtilâflar oldu¤u akl sâhiblerine aç›kd›r.
23 — Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n otuzalt›nc› âyetinde,
hazret-i Îsâ yakalanaca¤› gün, havârîlere hitâben: (Onlara dedi:
Kesesi olan onu als›n ve torbas› olan yan›na als›n ve olm›yan esvâb›n› sats›n ve k›l›ç sat›n als›n) dedi. Otuzsekizinci âyetinde, havârîler hazret-i Îsâya (‹flte burada iki k›l›ç var dediler. Îsâ da onlara:
Kifâyet eder dedi.) K›rkdokuz, elli, ellibir ve elliikinci âyetlerinde,
(Onun etrâf›nda olanlar vâki’ olacaklar› görünce: Yâ Rab k›l›çla
vural›m m›? dediler. Hattâ onlardan biri baflkâhinin hizmetcisine
vurup sa¤ kula¤›n› kesdi. Îsâ cevâb verip: B›rak›n bu kadar yetiflir
dedi ve onun kula¤›na dokunup flifâ verdi) demekdedir. Hâlbuki
di¤er üç ‹ncîlde k›l›ç sat›n almak ve sonra hizmetcinin kesilen kula¤›na flifâ vermek gibi k›smlar yokdur.
24 — Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n ellibirinci ve dahâ
sonraki âyetlerinde, (O esnâda Îsâ ile berâber olanlardan, flâkirdlerden birisi k›l›c›n› çekdi ve baflkâhinin hizmetcisine vurup kula¤›n› düflürdü. O zemân Îsâ ona dedi ki: K›l›c›n› yerine koy. Çünki k›l›ç çekenler, k›l›ç ile helâk olur. Yoksa ben Babama ricâ etsem, flimdi bana oniki alaydan ziyâde melekler göndermesi mümkin de¤il mi zan edersiniz. Fekat “böyle olmas› gerekdir” diye yaz›lanlar, o vakt nas›l yerine gelirdi?) demekdedir. Hâlbuki di¤er
‹ncîllerde, bu ma’nevî askerlerden, meleklerden hiç birfley yokdur.
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25 — Matta, Markos, Luka ‹ncîllerinde, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha gerilmek için götürülürken, Karînal› [Kirine] fiem’ûn isminde
bir kimseye haç› [çarm›h›] tafl›td›lar. [Matta, bâb yirmiyedi, âyet
otuziki, Markos, bâb onbefl, âyet yirmibir. Luka bâb, yirmiüç, âyet
yirmialt›.] Yuhannâ ise, ondokuzuncu bâb›n, onyedinci âyetinde,
hazret-i Îsân›n kendi haç›n› yüklenerek kendinin tafl›d›¤›n› yazmakdad›r.
26 — Matta ve Markosun yazd›klar›na göre, Îsâ aleyhisselâmla
berâber as›lan mücrimlerden iki kifli ona söverler idi. Luka ‹ncîlinde ise; (Birisi sövdü, di¤eri söveni men etdi ve kendisinden flifâ istedi) demekdedir. [Luka yirmiüçüncü bâb, otuzdokuz, k›rk, k›rkbir, k›rkiki ve k›rküçüncü âyetler.]
27 — Îsâ aleyhisselâm›n k›yâm› hakk›nda dört ‹ncîlde yaz›lanlar da birbirine z›dd›r. Bunlar›n birer birer anlat›lmas›, okuyanlar›
yoraca¤›ndan, herbir ‹ncîlin tenâkuz olan âyetlerini, ibret alacak
kimselerin görmesi için hülâsa olarak yazal›m:
Matta ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›n›n elliyedinci ve dahâ sonraki âyetleri: (Îsân›n çarm›h üzerinde vefât› gününün akflam›
Arimetal›, Îsân›n talebelerinden Yûsüf adl› zengin bir adam geldi ve Pilatusa gidip, Îsân›n cesedini istedi. O zemân Pilatus, verilsin diye emr etdi. Yûsüf cesedi al›p, onu temiz bir keten bezine sar›p, kayada oydurmufl oldu¤u kendi mezâr›na koyup, mezâr›n kap›s›na büyük bir tafl yuvarlay›p gitdi. Mecdelli Meryem ile
di¤er Meryem orada bulunup, mezâr›n karfl›s›nda oturuyorlard›.
Ertesi gün, cumartesi günü baflkâhinler ile Ferîsîler, Pilatusun
yan›na topland›lar. Pilatusa, Îsâ için: O sa¤l›¤›nda üçgün sonra
k›yâm ederim, kalkar›m demifldi. fiimdi üç güne kadar mezâr›n›n
h›fz edilmesini emr et ki, flâkirdleri geceleyin gelip, onu çalarak,
halka: O ölülerden k›yâm etdi demesinler. Sonraki sap›kl›k, evvelkinden fenâ olur, dediler. Pilatus da onlara: Sizin muhâf›zlar›n›z vard›r. Gidin bildi¤iniz gibi sa¤lam h›fz edin dedi. Onlar da
gidip tafl› mühürliyerek, muhâf›zlar ta’yîn ederek h›fz etdiler ve
Sebtin (Cumartesinin) sonunda haftan›n birinci günü tan yeri
a¤ar›rken, Mecdelli Meryem ile di¤er Meryem, kabri görme¤e
geldiler. Çok fliddetli bir zelzele oldu. Zîrâ Rabbin bir mele¤i
gökden indi ve tafl› kap›dan yuvarlayarak üzerine oturdu. Ondan
korkular›ndan muhâf›zlar titreflip ölü gibi oldular. Melek kad›nlara hitâben: Siz korkmay›n. Zîrâ haça gerilmifl Îsây› arad›¤›n›z›
biliyorum. O burada de¤ildir. Zîrâ söyledi¤i gibi k›yâm etdi. Gelin yatd›¤› yere bak›n ve çabuk gidip flâkirdlerine haber verin. O
sizden evvel Celîleye gidiyor. Onu orada göreceksiniz. ‹flte ben
size söyledim, dedi. Onlar da hemen akabinde korkarak ve büyük
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bir sevinçle kabrden ç›k›p flâkirdlere haber verme¤e kofldular. Fekat yolda Îsâ onlara karfl› ç›k›p: Selâm size dedi. Onlar da, yan›na
gelip ayaklar›na kapan›p secde etdiler. O zemân Îsâ onlara: Korkmay›n. Gidip, kardefllerime haber verin. Celîleye gitsinler. Beni
orada görecekler, dedi. Bekçilerden ba’z›lar› flehre gelip, vâki’ olan
fleyleri baflkâhinlere anlatd›lar. Onlar da, ihtiyârlarla toplan›p müflâvere etdikden sonra, bekçilere çok para verdiler ve onlara dediler ki: Biz uyurken onun flâkirdleri geceleyin onu çald›lar deyiniz.
Bekçiler paralar› al›p, kendilerine ö¤retildi¤i gibi yapd›lar ve bu
söz tâ bugüne kadar yehûdîler aras›nda yay›lm›fld›r. Fekat onbir
flâkird Îsân›n onlara haber verdi¤i da¤a vard›lar ve gördükleri zemân ona secde etdiler. Fekat ba’z›lar› flübhe etdiler. Îsâ yanlar›na
geldi ve “Gökde ve yerde bütün hâkimiyyet bana verildi. fiimdi siz
gidip bütün milletleri Baba, o¤ul ve Rûh-ül-kudsün ismine vaftîz
ediniz ve yapd›¤›m vasiyyetlerime uyma¤› onlara ö¤retiniz” dedi)
fleklindedir.
Markos ‹ncîlinin onbeflinci bâb›n›n, k›rkiki ve dahâ sonraki
âyetlerinde ve onalt›nc› bâb›nda ise: (Îsân›n haça gerildi¤i Cum’a
günü henüz akflam olmam›fld›. Yehûdîlerin meclis a’zâs›ndan i’tibârl› bir kimse olan ve kendisi Allah›n melekûtunu bekliyen Arimetal› Yûsüf isminde bir zât geldi ve cesâret ile Pilatusa giderek,
Îsân›n cesedini istedi. O da müsâade etdi. Yûsüf de, Îsây› indirip
keten bezine sard›. Onu kayada oyulmufl kabre koydu ve kabrin
kap›s›na bir tafl yuvarlad›. Mecdelli Meryem ve Ya’kûbun annesi Meryem de, onun konuldu¤u yeri görüyorlard›. Sebt günü geçince, Mecdelli Meryem ve Ya’kubun annesi Meryem ile Salome
gelip, ona sürmek için buhur sat›n alm›fllard›. Haftan›n ilk günü
günefl do¤arken mezâra gelip, birbirlerine “mezâr›n kap›s›ndan
tafl› kim yuvarl›yacak” derlerdi. Fekat tafl› yuvarlanm›fl gördüler.
Mezâra girince beyâz, uzun elbise giymifl bir genci sa¤ tarafda
oturuyor gördüler. Pek korkdular. O da onlara: Korkmay›n! Siz
çarm›ha gerilmifl olan Nâs›ral› Îsây› ar›yorsunuz. O k›yâm etdi.
Burada de¤ildir. ‹flte onu koyduklar› yer. Fekat siz gidin, onun
flâkirdlerine ve Petrusa söyleyin: O sizden önce Celîleye gider.
Size dedi¤i gibi onu orada göreceksiniz dedi. Onlar da kabrden
ç›k›p kaçd›lar. Kendilerini titreme ve hayret alm›fld›. Kimseye bir
fley söylemediler, çünki korkuyorlard›. Îsâ haftan›n ilk gününde
sabah erkenden k›yâm etdi¤i zemân ilk önce kendisinden yedi
cin ç›karm›fl oldu¤u Mecdelli Meryeme göründü. O da gidip, dahâ önce onunla berâber bulunmufl ve hâlâ a¤lay›p mâtem tutmakda olanlara haber verdi. Onlar Îsân›n dirildi¤ine inanmad›lar. Sonra bir köye giderlerken onlar›n ikisine baflka fleklde gö– 72 –

ründü. Onlar da gidip di¤erlerine haber verdiler. Bunlara da inanmad›lar. Sonra sofrada oturan onbir kifliye göründü. Îmâns›zl›kla
kat›laflm›fl kalbleri ve kendisinin k›yâm etmifl oldu¤unu görenler,
inanmad›klar› için onlara: “Bütün dünyâya gidin, her mahlûka va’z
ediniz ve îmân edip vaftîz olunan›n halâs olaca¤›n› müjdeleyiniz”
dedi. Rab onlara böyle söyledikden sonra göke kald›r›ld› ve Allah›n sa¤›na oturdu) demekdedir.
Luka ‹ncîlinin yirmiüçüncü bâb›n›n ellinci ve dahâ sonraki
âyetleri ve yirmidördüncü bâb›nda ise: (Ve iflte meclis a’zâs›ndan,
yehûdîlerin Arimeta flehrinden olan, Yûsüf isminde sâlih ve sâd›k
ve Allah›n melekûtunu bekliyen iyi bir adam vard›. Bu zât onlar›n
meflveretlerine ve ifllerine râz› olmam›fld›. Pilatusa gidip Îsân›n cesedini istedi. Onu indirip bir keten bezine sard›. Kayada oyulmufl
ve içine hiçbir kimse konulmam›fl bir kabre koydu. O gün Cum’a
idi. Celîleden onunla berâber gelmifl kad›nlar da, onun arkas›ndan
gitdiler. Mezâra vard›lar ve cesedin mezâra nas›l konuldu¤unu
gördüler ve dönüp buhurlar ve k›ymetli hofl kokulu ya¤lar hâz›rlay›p, emr mûcibince, Sebt günü istirâhat etdiler. Fekat haftan›n ilk
gününde, seher vakti mezâra gelip, hâz›rlad›klar› buhurlar› da getirdiler. Yanlar›nda baflka kimseler dahâ vard›. Tafl› yuvarlanm›fl
buldular ve içeri girdiklerinde Îsân›n cesedini bulamad›lar. Onlar
bundan dolay› flaflk›n iken, nûrânî elbiseler ile iki adam yanlar›nda
durdu. Onlar da korkular›ndan yüzlerini yere e¤mifl olduklar› hâlde adamlar onlara: “O burada de¤ildir. K›yâm etmifldir. Celîlede
iken kendisinin sizlere söyledi¤i fleyleri hât›rlay›n” dediler. Bunlar
mezârdan dönüp bütün bu fleyleri onbirlere ve baflkalar›na anlatd›lar. Bunlar› Resûllere söyleyenler Mecdelli Meryem, Yoanna ve
Ya’kubun anas› Meryem ve onlarla berâber olan di¤er kad›nlar idi
ve onlar›n sözlerine inanmad›lar. Fekat Petrus kalk›p kabre kofldu
ve e¤ilip, kefenini bofl görerek flafl›r›p evine gitdi. Onlardan ikisi o
gün Oriflilimden [Kudüsden] altm›fl ok at›m› mesâfede olan Emmaus denilen bir köye gidiyorlard›. Olan bütün bu iflleri konufluyorlard›. Ve vâki’ oldu ki, onlar konuflurlarken ve birbirlerine sorarlarken, Îsâ bizzat kendisi yaklafl›p onlar ile berâber yürüdü. Fekat onlar›n gözleri tutulup onu tan›yamad›lar. Îsâ onlarla yürürken, üzülerek birbirinizle konufldu¤unuz sözler nedir? dedi. Onlardan Kleopas ismli birisi cevâb verdi: Oriflilimde misâfir olup, bu
günlerde olanlar› duymayan yaln›z sen misin? Onlara: Hangi fleyler?
dedi. Onlar kendisine: Allah›n ve bütün halk›n sözde ve fi’lde kudretli bir Peygamberi olan Nâs›ral› Îsâya dâir fleyleri, Onu nas›l çarm›ha gerdiler. Bizler ise, ‹srâîli kurtaracak odur zan ediyorduk ve
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bunlar olal› bugün üçgün oluyor. Bizden ba’z› kad›nlar seher vakti mezâra gidip Onun cesedini bulamamakla berâber meleklerin
gelip: Îsâ diridir diye söylediklerini haber vererek bizi flaflk›na çevirdiler. Bizlerden ba’z›lar› da mezâra gidip kad›nlar›n söyledikleri gibi buldular. Fekat kendisini göremediler, dediler. Ve Îsâ onlara: Ey akls›zlar, Peygamberlerin bütün söylediklerine kalbleri geç
inananlar! Mesîhin bunlar› çekip kendi izzetine girmesi vâcib de¤ilmiydi? dedi. O zemân, Mûsâ ile bütün Peygamberlerden bafll›yarak, bütün kitâblarda kendinin hakk›nda yaz›lm›fl olanlar› onlara aç›klad›. Varacaklar› köye yaklafld›klar›nda kendisi dahâ uzak
yere gidecekmifl gibi yapd›. Onu zorlad›lar: Bizimle berâber kal, zîrâ akflam yak›n, zâten gün bitmek üzeredir, dediler. Onlarla berâber kalmak için içeri girdi. Onlarla berâber sofraya oturdu¤unda,
ekme¤i al›p bereket düâs›n› okudukdan sonra, ekme¤i parçalayarak onlara verdi. Ve onlar›n gözleri aç›ld›, onu tan›d›lar. Kendisi
onlara görülmez oldu. Birbirleriyle konuflarak: Yolda o bizimle
konuflurken ve kitâblar› bize tefsîr ederken, kalbimiz içimizde yanmaz m›yd›? dediler. Ve hemen Orflilime döndüler. Onbirleri ve onlarla berâber olanlar› toplanm›fl buldular ve: Rab gerçekden k›yâm
etmifldir ve Sem’ûna göründü diyorlard›. Onlar da yolculukda vâki’
olanlar› ve ekme¤i parçalamas›n›, onu tan›d›klar›n› anlatd›lar. fiimdi onlar bunlar› söylerken, Îsâ bizzat kendisi ortada durup onlara
selâm verdi. Onlar ise flafl›rarak bir rûh gördüklerini zan etdiler. O
da onlara: Niçin ›zd›râb çekersiniz ve kalblerinizde niçin flübhe var.
Ellerim ile ayaklar›ma bak›n, ben bizzat kendimim. Bana ellerinizi
sürün, bende et ve kemik var, rûhda ise yokdur dedi. Bunu söyleyip
onlara kendi el ve ayaklar›n› gösterdi. Onlar da sevinçlerinden henüz inanamay›p hayretde iken: Burada yiyecek bir fleyiniz var m›?
dedi. Kendisine bir parça k›zarm›fl bal›k verdiler. Al›p onlar›n yan›nda yidi: [Ve ba’z› vasiyyetlerde, nasîhatlerde bulundukdan sonra] onlar› Beyt-i unyâ karfl›s›na kadar ç›kard›. Ellerini kald›r›p onlar› mubârek k›ld› ve o esnâda ayr›l›p gö¤e kald›r›ld›) demekdedir.
Yuhannâ ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n, otuzbirinci ve dahâ sonraki âyetlerinde ve bâblar›nda ise: (Ertesi Sebt günü, bir
büyük gün oldu¤undan, çarm›hlanm›fl olan cesedler, Sebt günü
de haç üzerinde kalmas›n diye, yehûdîler onlar›n bacaklar›n›n
kesilip [k›r›l›p] cesedlerin kald›r›lmas› için Pilatusa yalvard›lar.
O vakt askerler gelip, ikisinin bacaklar›n› kesdiler. Fekat Îsân›n
öldü¤ünü görünce bacaklar›n› kesmediler. Fekat askerlerden
biri onun bö¤rüne bir m›zrak sokup, akabinde kan ile su ç›kd›.
Bundan sonra Arimetal› olup, yehûdîlerden korkdu¤undan ken– 74 –

disini gizliyen Îsân›n flâkirdi Yûsüf; Îsân›n cesedini kald›rd›. Önceleri Îsâya geceleyin gelen Nikodimos da gelip, yüz litre kadar
kar›fl›k mürr-› sâfî denilen hofl kokulu bir zamk ve ud a¤ac› getirdi. Onu yehûdîlerin âdeti üzere buhurl›yarak kefenlere sard›lar.
Çarm›ha gerildi¤i yerde bir ba¤çe olup, ba¤çede henüz kimsenin
konmad›¤› bir kabr var idi. Yehûdîlerin hâz›rl›k günü [Cum’a günü] oldu¤u için Îsây› oraya koydular. Çünki kabr yak›nd›. [19.
bâb]. Haftan›n ilk gününde dahâ karanl›k iken, sabahleyin Mecdelli Meryem kabre geldi, tafl› kabrden kald›r›lm›fl gördü. Hemen
koflup Sem’ûn Petrus ve Îsân›n sevdi¤i flâkirde geldi ve onlara:
Rabbi kabrden kald›rm›fllar ve onu nereye koymufllar bilmiyoruz
dedi. Petrus ile o flâkird ç›k›p kabre do¤ru gitdiler. ‹kisi de berâberce kofldular. Fekat di¤er flâkird Petrusdan evvel, kabre geldi
ve içeri bakd›. Kefenleri yere konmufl gördü ise de, içeriye girmedi. Arkas›ndan Petrus gelip kabrin içine girdi. Kefenleri yere b›rak›lm›fl, Îsân›n bafl›nda olan baflörtüsü de kefenlerle berâber b›rak›lmam›fl, ayr›ca bir yerde sar›lm›fl gördü. O zemân di¤er flâkird
de girip, gördü ve inand›. Zîrâ “Îsâ ölülerden k›yâm etmesi lâz›md›r” yaz›s›n› henüz bilmiyorlard›. Sonra bu flâkirdler evlerine gitdiler. Fekat Meryem kabrin yan›nda durup a¤l›yordu. Kabrin içine e¤ilip bakd›¤›nda; Îsân›n cesedinin yatd›¤› yerde, biri bafl›nda
di¤eri aya¤›nda, beyâzlar giyinmifl iki mele¤i oturuyor gördü. Onlar kendisine: Ey kad›n niçin a¤l›yorsun? dediler. O da onlara:
Çünki Rabbimi kald›rm›fllar ve onu nereye koyduklar›n› bilmedi¤im için a¤l›yorum dedi. Bunu söyledikden sonra arkas›na dönünce, Îsây› duruyor gördü ve Îsâ oldu¤unu bilmiyordu. Îsâ ona:
Ey kad›n niçin a¤l›yorsun? Kimi ar›yorsun? dedi. O da onu bahç›van zan edip, ona: “Ey efendi, e¤er sen onu götürdün ise nereye koydu¤unu bana söyle. Ben de kald›r›p götüreyim” dedi. Îsâ
ona: Ey Meryem! dedi. O da dönüp, Ey muallim dedi. Îsâ ona:
“Bana dokunma; çünki ben dahâ babam›n yan›na ç›kmad›m. Fekat kardefllerime git ve onlara söyle. Benim babam ve sizin baban›z, benim Allah›m ve sizin Allah›n›z›n yan›na ç›k›yorum” dedi.
Mecdelli Meryem, flâkirdlere gelip, “Rabbi gördüm flunlar› söyledi” diye haber verdi. O gün haftan›n ilk günü, akflam olunca
yehûdîlerin korkusundan flâkirdlerin topland›klar› yerin kap›lar›
kapal› bulundu¤u hâlde Îsâ gelip, ortada durup selâm verdi.
Kendinin ellerini ve bö¤rünü gösterdi. fiâkirdleri ise Rabbi görmekle sevindiler. Îsâ onlara tekrâr selâm verdi: Baba beni gönderdi¤i gibi, ben de sizi gönderiyorum, dedi. Bunlar› söyledikden sonra, üzerlerine üfürüp: ‹flte, Rûh-ül-kudsü al›n. Her kimin günâhlar›n› afv ederseniz onlar afv olunur. Ve kimin günâhlar›n› al›ko– 75 –

yarsan›z [afv etmezseniz], onlar al›konur, dedi. Fekat onikilerden
biri olan Toma, Îsâ geldi¤i zemân onlarla berâber de¤ildi. fiâkirdler ona: Biz Rabbi gördük dediler. Onlara cevâben: E¤er ben ellerindeki çivilerin yerini görmezsem ve çivilerin yerine parma¤›m›
koymazsan bö¤rüne de elimi koymazsan inanmam dedi. Sekiz gün
sonra flâkirdler yine ayn› yerde bulunuyorlard›. Toma da onlarla
berâber idi. Kap›lar kapal› iken Îsâ gelip, ortada durup selâm verdi. Ondan sonra Tomaya: Parma¤›n› buraya koyup, ellerime bak
ve elini bö¤rüme sok. Îmâns›z olma, îmânl› ol dedi. Dahâ sonra:
Petrus ile flâkirdlerden ba’z›lar› Taberiyye gölünde bal›k tutmak
için kay›¤a bindiler. O gece birfley tutamad›lar. Sabâh olunca Îsâ
deniz kenâr›nda duruyordu. Fekat flâkirdleri onun Îsâ oldu¤unu
bilmiyorlard›. Îsâ onlara: Çocuklar, bir yiyece¤iniz var m›? dedi.
Ona: Hay›r cevâb›n› verdiler. O da onlara: A¤› kay›¤›n sa¤ taraf›na at›n, bulursunuz dedi. A¤› b›rakd›klar›nda, bal›klar›n çoklu¤undan art›k a¤› çekemiyorlard›. O vakt Îsân›n sevdi¤i flâkird, Petrusa:
Bu Rabdir dedi. Petrus da bunu iflitince soyunmufl iken giyinip, denize atlad›. Di¤er flâkirdler bal›k a¤›n› çekerek kay›k ile kenâra
geldiler. Karaya ç›kd›klar› zemân orada kömür atefli ve üstünde
konulmufl bal›k ve ekmek gördüler. Îsâ onlara: fiimdi tutdu¤unuz
bal›klardan getirin dedi. Petrus kay›¤a binip yüzelliüç büyük bal›kla dolu a¤› karaya çekdi ve bu kadar çok oldu¤u halde a¤ y›rt›lmad›) demekdedir.
Bunlar, dört de¤iflik rivâyetdir. Birbirlerinden çok farkl›d›r. H›ristiyanl›k inanc›n›n üzerine binâ edildi¤i temel olan bu dört ‹ncîl,
bu fleklde çeflidli ihtilâflar ile doludur. Az bir dikkat ile, bir rivâyetin di¤er rivâyete z›d oldu¤u fark ediliyor. Bundan baflka birinin
nakl etdi¤i bir madde, di¤erlerinde bulunmuyor. ‹ncîllerdeki tenâkuzlar ve ihtilâflar yaln›z Îsâ aleyhisselâm›n, k›yâm› hakk›nda olmay›p, di¤er bütün husûslarda da hâl böyledir. ‹ttifakla bildirdikleri pek az fley vard›r. Meselâ, Îsâ aleyhisselâm›n, velâdet [do¤ufl]
flekli, Hirodesin çocuklar› öldürtmesi, do¤udan kâhinlerin gelmesi,
Îsâ aleyhisselâm›n çocuklu¤unda M›sra gitmesi, Nâs›ral›lar›n Îsâ
aleyhisselâm› red etmeleri, yüzbafl›n›n hasta hizmetcisini iyi etmesi, hâkimin vefât eden k›z›n› diriltmesi, talebelerine k›l›ç sat›n almalar›n› tenbîh etmesi, çeflidli nasîhatleri ve misâlleri, Îsâ aleyhisselâm›n çarm›hda iken, (Ey Allah›m; Ey Allah›m! Beni niçin terk
etdin), (Eli, Eli, lama sabaktani) diye ça¤›rmas›, haç›n› tafl›mas›,
kabrinde muhâf›z, bekçi beklemesi, emvât aras›ndan kalk›p flâkirdlerine çeflidli sûretlerde görünmesi gibi pek çok fleyler, ba’z›lar›nda var, ba’z›lar›nda yokdur.
Yuhannâya âid olan dördüncü ‹ncîl, di¤er üç ‹ncîlin flekl ve tar– 76 –

z›nda olmay›p, di¤erlerinden temâmen farkl› bir yol ta’kîb eder.
‹kinci bâb›nda anlat›lan Îsâ aleyhisselâm›n bir ziyâfetde annesini
tahkîr ederek sular› flerâba çevirmesi, dördüncü bâb›nda; kuyu bafl›nda bir kad›nla konuflmas›, beflinci bâb›nda beyt-i hüdâ havuzu
yan›nda otuzsekiz y›ldan beri yatan bir hastay› iyi etmesi, alt›nc›
bâb›nda, Mesîhin kendi eti ve kan› üzerinde yehûdîlerle yapd›¤›
münâkafla [ki elliiki ve dahâ sonraki âyetleri], sekizinci bâb›nda, zinâ eden kad›n› muhâkemesi ve Mesîhin asl› ve nesebi husûsunda
yehûdîlerle yapd›¤› konuflmalar, dokuzuncu bâb›nda, bir körün
tükrü¤ü ile yapd›¤› çamuru gözlerine sürerek gözlerini aç›p Siloam
havuzuna y›kanma¤a gönderdi¤i ve onun üzerine Ferîsîlerin çeflidli teflebbüsleri ve Îsâ aleyhisselâm ile çekiflmeleri, onuncu bâb›nda,
yehûdîlerin Îsâ aleyhisselâm› tafllama¤a bafllamalar› ve onlarla geçen, ulûhiyyeti husûsundaki konuflmalar, onbirinci bâb›nda, Luazeri diriltmesi, onikinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n ayaklar›n›n
ya¤ ile y›kanmas›, ondördüncü bâb›nda, Filupus ve Yehûdâ ile konuflmalar›, onyedinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm›n garîb bir fleklde
münâcât› [yalvarmas›], ondokuzuncu bâb›nda, çarm›ha gerildi¤inde gö¤süne tak›lan yaftan›n ibrânîce, latince ve yunanca yaz›lm›fl
olmas› ve haç›n›n yan›nda kendi annesi Meryem ile annesinin k›z
kardefli (teyzesi), Eklaviya (Klaopasa)n›n zevcesi Meryem ve Mecdelli Meryem dururlarken, Îsâ annesini sevdi¤i flâkirdin yan›nda
görünce, yirmialt›nc› ve yirmiyedinci âyetlerinde (annesine: Ey kad›n, iflte o¤lun. Sonra flâkirdine döndü: ‹flte annen) demesi, çarm›hda iken bö¤rüne m›zrak sokulmas›, çarm›h›n ba¤çeye dikilmifl olmas›, Îsâ aleyhisselâm›n kabrden kalk›p Mecdelli Meryeme: (Bana
dokunma, ben dahâ babama gitmedim) demesi ve üç kerre flâkirdlerine baflka baflka yerlerde görünmesi gibi dahâ pek çok husûslar,
Matta, Markos ve Luka ‹ncîllerinden hiç birinde yokdur.
Matta, Markos ve Luka ‹ncîllerinde bulunan pek çok misâller,
Yuhannâ ‹ncîlinde yokdur. (‹flâ-i Rabbânî kurban›) ki, h›ristiyan
dîninin esâs inançlar›ndan biridir. Üç ‹ncîlde vard›r. Fekat Yuhannâda yokdur. [‹flâ-i Rabbânî, akflam yeme¤i demekdir. Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n yirmialt›nc› âyetinde, Markosun ondördüncü bâb›n›n yirmiikinci âyeti ve devâm›nda ve Lukan›n
yirmiikinci bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde anlat›lan, (Îsâ aleyhisselâm›n havârîleri ile yimifl oldu¤u son akflam yeme¤inde, flükr düâs›n› yapd›kdan sonra, ekme¤i bölüp, al›n yiyiniz, bu benim bedenimdir ve flerâb› verip, al›n içiniz bu benim kan›md›r, benden
sonra bunu hât›rlay›n›z) dedi¤i için, kiliselerde papazlar›n bir ekmek üzerine düâ okuyunca, bu ekme¤in Îsâ aleyhisselâm›n eti ola– 77 –

ca¤›, ekme¤i parçalara ay›r›nca Îsâ aleyhisselâm›n kurban edilmifl
olaca¤› ve bir tasdaki flerâba okuyunca, bunun Îsâ aleyhisselâm›n
kan› olaca¤› ve ekmek parçalar›n› al›p flerâba bat›rarak yiyenlerin,
tanr› ile birleflmifl olacaklar› inanc›d›r. Bu husûs, kitâb›m›z›n dokuzuncu maddesinde îzâh edilmifldir.]
Petrusun Îsâ aleyhisselâma do¤ru, su üzerinde yürümesi, bal›¤›n a¤z›nda akça, para bulunmas›, Pilatusun han›m›n›n rü’yâs›, Îsâ
aleyhisselâm›n k›yâm›nda bütün azîzlerin mezârlar›ndan kalkmas›,
Îsâ aleyhisselâm›n kabri bafl›na muhâf›zlar›n konulmas› ve di¤er
ba’z› husûslar, sâdece Matta ‹ncîlinde bulunup, di¤er ‹ncîllerde
yokdur.
Dört ‹ncîlin birçok mes’elelerde bir di¤erine z›d ve muhâlif olmas›ndan baflka, her ‹ncîlin içinde de birbirinden ayr› ve birbirini
nakz eden nice mes’eleler de vard›r. Buna misâl olarak:
1 — Matta ‹ncîlinde Îsâ aleyhisselâm oniki havârîyi ilk def’a,
dîne da’vet için vazîfelendirip gönderdi¤inde, putperest tâifelerin
ve Sâmiriyyelilerin flehrlerine gitmekden ve onlarla buluflmakdan men’ etdi. [Matta bâb on, âyet befl.] Da¤daki va’z›nda da, flâkirdlerine, mukaddes fleyleri köpeklere vermekden ve incilerini
h›nz›rlara atmakdan men’ etdi. [Matta bâb yedi, âyet alt›.] Yine
ayn› Matta ‹ncîlinde, bu emrin tam tersi emr edilmekde, sekizinci ve yirmibirinci bâblar›nda, yehûdîlerin yerine putperestlerin
dîne da’vet edilmesini istemekde ve yehûdîlerin îmâns›zl›klar›ndan da flikâyet edilmekdedir. Yirmidördüncü bâb›n ondördüncü
âyet ile di¤er yerlerinde ‹ncîl yeryüzünde bulunan kavmlerin,
milletlerin hepsine ulafld›r›lmad›kca, teblîg edilmedikce, dünyân›n sonunun gelmiyece¤i i’lân edilmekdedir. Yirmisekizinci bâb›nda ve baflka yerde yaln›z bir tek vaftîz ile, hiçbir fark gözetmeksizin baflkalar›n› nasrânîli¤e kabûl etmek için havârîlere tenbîh edilmekdedir.
2 — Sekizinci bâbda [âyet befl ve sonras›] Îsâ aleyhisselâm›n yan›na gelen yüzbafl› ile ilgili âyetler ile, onbeflinci bâb›n yirmiikinci
âyet ve devâm›nda anlat›lan bir kad›n›n hikâyesi aras›nda da ayr›l›k vard›r. Zîrâ sekizinci bâbda anlat›lan yüzbafl› putperest oldu¤u
hâlde, Îsâ aleyhisselâm onun hasta olan hizmetcisine yard›m eder.
Fekat onbeflinci bâbda anlat›lan Kenanl› kad›n putperest olmad›¤›
hâlde, önce Îsâ aleyhisselâm onu aç›kdan red eder. Sonradan kad›n yalvar›nca, husûsî bir lutf fleklinde ona yard›m eder.
3 — Yuhannân›n yedinci bâb›n›n bafl›nda bildirildi¤ine göre:
(Îsâ aleyhisselâm Celîlede gezerken, yehûdîlerin Hayme [Çad›r] Bayram› yak›n idi. Kardeflleri ona hitâben: Buradan ç›k›p Ye– 78 –

hûdîyeye git ki, flâkirdlerin dahî yapd›¤›n iflleri görsünler. Zîrâ
kendisini aç›kca tan›tmak isteyen kimse, iflini gizlice yapmaz. E¤er
bu fleyleri sen yap›yorsan kendini dünyâya göster, dediler. Çünki
kardeflleri dahî, ona îmân etmiyorlard›. Îsâ onlara cevâben: Benim
vaktim dahâ gelmedi. Fekat sizin vaktiniz dâimâ hâz›rd›r. Dünyâ
sizden nefret etmez. Fekat benden nefret eder. Çünki, (dünyâ
amelleri kötüdür) diye ben onlara flehâdet ederim. Siz bu bayrama gidin. Ben bu bayrama dahâ gitmem, ç›kmam dedi. Fekat kardeflleri ç›kd›kdan sonra, kendisi de, o vakt aç›kca de¤il, fekat gizlice imifl gibi bayrama gitdi) demekdedir. E¤er Yuhannâ ‹ncîli
muharref de¤ildir denirse: Îsâ aleyhisselâma yapd›¤› bu yalanc›l›k
isnâd› nas›l te’vîl edilir. [Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n bayrama gitmem dedi¤i hâlde, sonra da gizlice gitdi¤ini haber vermekdedir ki,
bu yalanc›l›kd›r. Hâflâ Îsâ aleyhisselâmda böyle bir hâl bulunamaz.]
4 — Matta, Yehûdân›n intihâr etmesi k›ssas›n›, ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›n›n üçüncü ve dahâ sonraki âyetlerinde: (O zemân Îsây› haber veren Yehûdâ, katle hükm olundu¤unu görünce piflmân
olup, alm›fl oldu¤u otuz gümüflü baflkâhinlere ve ihtiyârlara geri
getirip: Ben suçsuz bir kimseyi ele vermekle günâh iflledim dedi.
Fekat onlar: Bundan bize ne? Onu sen düflün dediler. Yehûdâ gümüflleri ma’bedin içine at›p gitdi ve var›p kendisini asd›. Baflkâhinler gümüflleri al›p: Bunu ma’bedin hazînesine koymak câiz de¤ildir. Çünki kan behâs›d›r dediler. Müflâvere etdikden sonra, yabanc›lara mezârl›k olmak üzere onunla çömlekçinin tarlas›n› sat›n ald›lar. Bunun için bu tarlaya, bugüne kadar “Kan tarlas›” denildi)
demekdedir.
Luka ise, Petrusdan nakl ederek Resûllerin iflleri kitâb›n›n birinci bâb›n›n, onsekizinci âyetinde: (Yehûdâ f›sk [Îsâ aleyhisselâm›
haber verme günâh›] ücreti ile bir tarla edindi. Baflafla¤› düflüp ortadan çatlad›. Bütün barsaklar› döküldü. Bunu bütün Orflilimde
oturanlar bilir. Hattâ, o tarlaya onlar›n lisan›nda Akeldama, ya’nî
kan tarlas› denilir) demekdedir. Bu iki rivâyet, iki fleklde birbirine
uymamakdad›r:
Birincisi: Mattan›n rivâyetine göre, Yehûdâ piflmân olup, ald›¤›
gümüflleri geri vermifl ve kâhinler onunla bir tarla sat›n alm›fllard›r.
Lukan›n rivâyetine göre ise, o gümüfl ile kendisi bir tarla sâhibi olmufldur.
‹kincisi: Mattan›n rivâyetine göre, Yehûdâ kendini asm›fl, intihâr etmifldir. Lukan›n rivâyetine göre ise, baflafla¤› düflmüfl ve karn› parçalanm›fld›r.
5 — Yuhannân›n birinci mektûbunun ikinci bâb›n›n, ikinci âye– 79 –

tinde: (Kendisi günâhlar›m›za ve yaln›z bizim günâhlar›m›za de¤il,
fekat bütün dünyâya keffâretdir) demekdedir. Buradan anlafl›l›yor
ki, günâh ifllemekden ma’sûm olan, yaln›z Îsâ aleyhisselâmd›r ve
bütün âlemin günâhlar›na keffâretdir.
Hâlbuki, Sifr-ül emsâlin [Süleymân›n meselleri] yirmibirinci
bâb›n›n onsekizinci âyeti: (Kötü adam, sâlih adam›n fidyesidir.
Münâf›k, hâin adam da do¤rular›n) fleklindedir. Buradan anlafl›l›yor ki, fâs›k, günâh iflleyen, ifllemiyenin, münâf›k olan da do¤rular›n yerine fedâ edilecekdir. [Bu ibâre, Yuhannân›n yazd›¤›na muhâlifdir.]
6 — ‹brânîlere mektûbun yedinci bâb›n›n onsekizinci ve ondokuzuncu âyetlerinde, (Za’îfli¤i ve fâidesizli¤i sebebi ile evvelce
olan bir emrin ibtâli, çünki, flerî’at hiçbir fleyi kemâle erdirmedi) ve
sekizinci bâb›n›n yedinci âyetinde, geçmifl Peygamberlerin flerî’atlar› za’îf, fâidesiz ve mükemmel olmad›¤›ndan, Îsâ aleyhisselâm›n
gelmesi ile hükmü kalmay›p ibtâl edilmifl olduklar› bildirilmifldir.
Hâlbuki, Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›, onyedinci âyetinde Îsâ aleyhisselâm, (Ben flerî’ati y›kma¤a gelmedim. Ben y›kma¤a de¤il, fekat onlar› temâmlama¤a geldim) demekdedir.
7 — Matta ‹ncîlinin onalt›nc› bâb›n›n, onsekizinci ve ondokuzuncu âyetlerinde, Petrus için Îsâ aleyhisselâm: (Sen Petrussun
ve ben kilisemi bu kaya üzerinde binâ edece¤im. Cehennem kap›lar› onun üzerine gâlib olm›yacakd›r. Hem sana, göklerin melekûtunun anahtarlar›n› verece¤im. Yeryüzünde ba¤l›yaca¤›n
her fley, göklerde de ba¤lanm›fl olur ve yeryüzünde çözece¤in her
fley, göklerde de çözülmüfl olur) dedi¤i hâlde; yine ayn› bâbda
yirmibirinci âyetden i’tibâren diyor ki: (Öldürülece¤ini ve üçüncü gün k›yâm edece¤ini, flâkirdlerine o zemân gösterme¤e bafllad›. Ve Petrus, Îsây› bir kenâra al›p; “Yâ Rab, bu senden uzak olsun, bu sana aslâ olmas›n” diye azarlama¤a bafllad›. Fekat Îsâ dönüp Petrusa: “Geri çekil ey fleytân, ben senden bîzâr›m, usanm›fl›m. Zîrâ sen, Allah için olan maksad› his etmezsin. Ancak insanlar için olan fleyleri his edersin, düflünürsün” dedi.) Ve yine Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n otuzdördüncü âyetinde, Petrus
için Îsâ aleyhisselâm›n, (Horoz ötmeden önce bu gece beni üç
kerre inkâr edeceksin), diye haber verdi¤i ve Petrusun da yemînler ile inkâr etmiyece¤ini bildirdi¤i haber verilmekdedir. Petrusun, bu sözünü unutup üç kerre, hem de yemîn ile ve la’net ile Îsâ
aleyhisselâm› tan›d›¤›n› inkâr etdi¤i Mattan›n yirmialt›nc› bâb›n›n altm›fldokuz ile yetmiflbeflinci âyetleri aras›nda bildirilmekdedir. Buna göre, Matta ‹ncîlinin 16. bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, Petrusu medh etmekde ve onun afv etdiklerini Allahü teâlân›n afv
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edece¤ini bildirmekdedir. Yirminci bâb›nda ise, “fleytâns›n” diyerek huzûrundan kovmakda, yirmialt›nc› bâb›nda ise, kendisini inkâr edece¤ini bildirmekdedir. H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâma [hâflâ] tanr› diye inanmakdad›rlar. Tanr›n›n hiç böyle hatâ etmesi düflünülebilir mi? ‹flte bu Petrusdur ki, hâl-i hâz›rda Romada oturan
ve âleme sultân olmak iddiâs›nda bulunan papalar, onun vekîli olduklar› ve yeryüzünü istedikleri gibi evirip çevirecekleri ve hiç günâhs›z olduklar› iddi’âs›ndad›rlar. Ba’z› insanlar da papaya böylece inanarak, Cennete gitmek sevdâs›ndad›rlar.
8 — Yine Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n, yirmialt›nc›
âyetinde ve Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n ondokuz ve yirminci âyetlerinde ve Markosun ondördüncü bâb›nda anlat›lan
iflâ-i Rabbânî [son akflam yeme¤i] k›ssas› birbiriyle karfl›lafld›r›l›rsa görülür ki, birisi yats›dan önce, birisi yats›dan sonra oldu¤unu
ve bu üç ‹ncîl de, sofrada flerâb bulundu¤unu zikr ederler. Yuhannâ ‹ncîlinin alt›nc› bâb›nda, bu vak’an›n zuhûra geldi¤ini ve
bunun sâdece ekmek oldu¤unu nakl etmekle berâber, flerâbdan
aslâ bahs etmez.
Hâlbuki, h›ristiyanl›¤›n i’tikâd ve ibâdet esâslar›ndan biri de
(iflâ-i Rabbânî) yimek ve bundaki ekme¤in Îsâ aleyhisselâm›n eti
ve flerâb›n da, kan› oldu¤una inanmakd›r. Yuhannân›n bu gibi i’tikâd esâslar›ndaki dikkat ve ihtimâm›, di¤erlerinden dahâ fazla oldu¤u hâlde, flerâb› zikr etmemesi, bu i’tikâdlar›n›n da, bir hurâfe
oldu¤unu aç›kca göstermekdedir.
____________________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild, 275.ci
mektûbunda buyuruyor ki:
Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle
ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size
ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas›
ve kurtuluflun sebebidir. Çok u¤rafl›n›z! Din adam› olarak ortaya
ç›k›n›z! Oradakilere emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yaparak, do¤ru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde
meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir
nasîhatdir) buyuruldu.
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Cevâb Veremedi - F:6

—6—
R‹SÂLELER HAKKINDA B‹R ‹NCELEME
H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm› [hâflâ] tanr› kabûl etdikleri gibi,
havârîleri ve Pavlosu da, resûl, Peygamber kabûl etmekdedirler.
Onlar›n yazd›klar› risâleleri, mektûblar› da, vahy ile bildirilmifl ilâhî kitâblar, risâleler kabûl etmekdedirler. Bunun için bu risâleler
(Kitâb-› mukaddes)in Ahd-i cedîd k›sm›nda dört ‹ncîlden hemen
sonra yer al›r.
Dört ‹ncîlin temâmlay›c›s› olan ve dört ‹ncîlin ekleri denilen bu
risâlelere nazar edilirse, gerek birbirleri ile, gerekse ‹ncîller ile pek
çok tenâkuz ve ihtilâflar› vard›r. Bunlar, tek tek anlat›lacak olsa,
Kitâb-› mukaddesin temâm›ndan dahâ büyük cildler yaz›lmas› îcâb
ederdi.
Bunlara ba’z› misâller verelim:
Pavlosun îmân edifl fleklindeki ihtilâflar için Rahmetullah efendi (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda buyuruyor ki:
Pavlosun nas›l îmân etdi¤i hakk›nda Resûllerin ifllerinin dokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiüçüncü bâblar›nda pekçok ihtilâflar vard›r. Ben bunlar› (‹zâlet-üfl-flukûk) ismli kitâb›mda on vech üzere
beyân etdim. Fekat, bu kitâb›mda, bunlardan üçünü zikr etmekle
iktifâ edece¤im:
1 — Resûllerin ifllerinin dokuzuncu bâb›n›n yedinci âyetinde:
(Onunla berâber yolculuk eden adamlar›n nutku tutulup durdular.
Sesi iflitiyorlar. Fekat kimseyi görmüyorlard›) demekdedirler.
Yirmiikinci bâb›n›n dokuzuncu âyetinde ise: (Benimle berâber
olanlar gerçi nûru gördüler. Fekat bana söz söyliyenin sesini iflitmediler) demekdedir.
Yirmialt›nc› bâbda ise sesin iflitilip iflitilmedi¤i husûsu hiç bir
fley söylenmiyerek kapal› geçilmifldir. Bu üç ifâde aras›ndaki tenâkuz meydândad›r.
2 — Ayn› kitâb›n dokuzuncu bâb›n›n alt›nc› âyetinde, (Rab ona
dedi ki: Kalk flehre gir, ne yapman îcâb ediyorsa sana söylenecek)
demekdedir.
Yirmiikinci bâb›n onuncu âyetinde, (Rab bana: Kalk fiâma git,
orada ne yap›lmas› lâz›m gelece¤i sana söylenir) demekdedir.
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Yirmialt›nc› bâb›n›n onalt›, onyedi ve onsekizinci âyetlerinde
ise: (Kalk ve ayakda dur. Çünki hem gördü¤ün fleylerde, hem sana
gösterece¤im fleylerde, seni hizmetçi ve flâhid ta’yîn etmek için sana göründüm. Seni, kendilerine gönderece¤im kavmden ve milletlerden kurtaraca¤›m. Tâ ki, onlar›n gözlerini aç›p kendilerini karanl›kdan nûra ve fleytân›n tasallutundan [sataflmas›ndan] Allaha
döndüresin ve bana îmân etme¤e ve günâhlar›n ba¤›fllanmas›na ve
mukaddesler aras›nda nasîbe nâil olsunlar) diye yaz›l›d›r. Bunlardan flu netîceye var›l›r: Dokuzuncu ve yirmiikinci bâb›ndaki âyetlerden, onun yapacaklar›, flehre vard›kdan sonra, kendisine beyân edilece¤i söylenmifl iken, yirmialt›nc› bâbdaki âyetlere göre, sesi iflitdi¤i yerde ne yapaca¤› kendisine söylenmifldir.
3 — Yirmialt›nc› bâb›n ondördüncü âyetinde: (Nûrun görünmesinde biz hepimiz yere düfldük) demekdedir. Hâlbuki, dokuzuncu bâb›n yedinci âyetine göre, onunla berâber bulunanlar›n
nutku tutulur, ses ç›karamaz olurlar. Yirmiikinci bâb›nda ise, susmak, nutku tutulmak diye bir fleyden bahs edilmemifldir.
Yine (‹zhâr-ül-hak)da buyuruluyor ki: Resûllerin a’mâli risâlesinin di¤er bâblar›nda olan ihtilâflar bunlardan dahâ fenâd›r.
Pavlosun, Korintoslulara yazd›¤› birinci mektûbun onuncu bâb›n›n birinci ve sonraki âyetlerinde, (Ecdâd›m›z bulutun alt›nda
idiler. Denizden geçdiler. Bulutda ve denizde Mûsâ taraf›ndan vaftîz oldular. Siz onlar›n ba’z›lar› gibi putperest olmayas›n›z ve zinâ
etmeyiniz. Nitekim onlardan ba’z›lar› zinâ edip bir günde yirmiüç
bini birden öldü) demekdedir. Ahd-i Atîkde adetler (say›lar) kitâb›n›n yirmibeflinci bâb›n›n birinci ve sonraki âyetlerinde (‹srâîl
o¤ullar› zinâ etme¤e bafllad›. Cenâb-› Hak tâ’ûn hastal›¤›n› musallat eyledi. Tâ’ûndan ölen yirmidört bin kifli idi) denilmekdedir.
Ölenlerin mikdâr› aras›nda 1000 kadar bir fark göründü¤ünden,
ikisinden birisi elbette yanl›fld›r.
Yine Resûllerin ifllerinin yedinci bâb›n›n ondördüncü âyetinde:
(Yûsüf, adam gönderip babas› Ya’kûb ile bütün akrabâs›, yetmiflbefl kifliyi [M›sra] da’vet etdi, ça¤›rd›) demekdedir. Bu ibârede Yûsüf aleyhisselâm›n M›srda olan iki o¤lu ile kendisi, bu yetmiflbefl kifliye dâhil de¤ildir. Zikr edilen aded, sâdece Ya’kûb aleyhisselâm›n
aflîretinin say›s›n› bildirmekdedir.
Hâlbuki Tekvînin k›rkalt›nc› bâb›n›n yirmiyedinci âyetinde ise,
(Ya’kûb o¤ullar›ndan olup M›sra gelenlerin adedi yetmifl kifli idi)
demekdedir. Resûllerin a’mâli kitâb›n›n ibâresinin yanl›fl oldu¤u
meydândad›r.
‹flte h›ristiyanl›k akîdesinin [inanc›n›n] temel kitâb› olan dört
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‹ncîlin ve risâlelerin hâli budur. Yukar›da zikr etdi¤imiz gibi, gerek bu ‹ncîllerde, gerekse (Ahd-i atîk)de ve (Ahd-i cedîd)de bulunan ihtilâflar yaln›z bunlardan ibâret de¤ildir. Bunlardaki ihtilâflar›n herbiri anlat›lsa, cildler tutaca¤›ndan ve bunlar›n bir k›sm›, (‹zhâr-ül-hak) ve (fiems-ül-hakîka) kitâblar›nda bildirilmifl oldu¤undan, burada dahâ fazla bilgi vermedik. Bu husûsda dahâ
fazla bilgi almak isteyenlere, protestan ilm adamlar›ndan Cizlerin
1233 [m. 1818] senesinde ta’b edilen (Tahrirât-i enâcîl) ismli kitâb›na ve Selirmacirin 1817 senesinde ta’b edilen (Mukaddime-i kitâb-› Ahd-i cedîd) adl› eserine, Sîf›rin 1832 senesinde ta’b edilen
(Birinci ‹ncîlin asl›) ismindeki kitâb›na ve muâs›rlar›ndan Yor adl› müsteflrikin (‹ncîller üzerine müâhezât) ismindeki kitâb›na ve
fiuazer adl› müsteflrikin 1841 senesinde neflr edilen (Yuhannâ ‹ncîli üzerine inceleme) adl› eserine ve mu’âs›rlar›ndan Gustav ‹chtelin Îsâ aleyhisselâm›n hâllerine dâir yazd›¤› kitâba ve Stauruz ve
di¤er [bir çok târîhcilerin] yazd›¤› eserlere mürâce’at etmelerini
tavsiye ederiz.
Müslimânlar›n kendisine sar›ld›klar›, [kendisine uymalar› sebebi ile dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflduklar›] Kur’ân-› kerîm ise,
Allahü teâlân›n, (Kur’ân-› kerîmi biz indirdik ve yine onu biz h›fz
edece¤iz) meâlindeki Hicr sûresinin dokuzuncu âyetinin ma’nâ-i
flerîfi mûcibince, hicret-i nebeviyyeden zemân›m›za kadar, ya’nî binikiyüzdoksanüç [1293] senedir [Bugün için, bindörtyüzyirmiüç senedir] çeflidli milletlere mensûb müslimânlar›n ellerinde bulundu¤u hâlde, bir noktas› dahî fazla veyâ eksik olm›yarak, Allahü teâlân›n ilâhî h›fz› ile mahfûz oldu¤u, herkes taraf›ndan tasdîk edilmifldir. Hâl böyle iken, befl-on alt›n ücret [maâfl] ile vazîfeli olarak,
islâm memleketlerine gelip, [‹ç yüzünü yukarda îzâh etdi¤imiz h›ristiyanl›k ile], sa¤lam temeller üzerine oturtularak, zemân›m›za
kadar ayn› do¤ruluk ve sa¤laml›¤› ile bizlere ulaflan islâmiyyeti
mukâyese ederek, do¤rulukdan, hak din olmakdan nasîb almak
hülyâs›na düflmüfl olan bir kaç papaz›n iddi’âlar›na, hayret etmekden baflka ne denilebilir. Bunlar›n teflebbüsleri, dedikleri gibi, hakk›, do¤ruyu ortaya koymak olsa idi, islâm kitâblar›n› lây›k› ile mütâlea etmediklerinden, bir noktaya kadar ma’zûr görülebilirlerdi.
Fekat, iflin asl› böyle olmay›p, çeflidli safsatalar ve hîleler ile câhilleri aldatmak ve islâmiyyetden ay›rmakd›r. ‹slâm âlimlerinin yazd›klar› kitâblara ve kendilerine sorduklar› süâllere cevâb veremeyip, sanki o kitâblar› görmemifl gibi, evvelki cehâlet [ve inâdlar›] ile
münâsebetsiz bir fleklde islâmiyyete sald›rmakdad›rlar. Yalan ve
iftirâlarla dolu gizli gizli risâleler, kitâblar te’lîf etmekde ve el alt›ndan neflr etmekdedirler.
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—7—
(GADÂ-ÜL-MÜLÂHAZÂT)
K‹TÂBINA CEVÂB
Bir papaz›n neflr etdi¤i (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n›n ikinci
bâb›n›n üçüncü fasl›nda diyor ki: (Bu fasl, h›ristiyanl›¤›n ‹srâîl
o¤ullar› aras›nda yay›ld›¤› gibi, Muhammed aleyhisselâm›n dîni
de h›ristiyanl›k üfkundan ortaya ç›kacak iken, Arabistân putperestleri aras›nda zuhûr etmesi fleklindeki garîb mes’elenin aç›klanmas›na dâirdir. Bütün âlemler Allahü teâlân›n mülkü olup,
kendi mülkünde “diledi¤ini yap›c›” oldu¤unda aslâ flübhemiz
yokdur. ‹lâhî fi’llerinin hepsi hikmetli birer sebeb ile olmakdad›r.
Rabbânî hikmetinin bir gere¤i olmak üzere, hazret-i Mesîhin rûhânî ve dînî mükemmil [temâmlay›c›] olmas›na bir hâz›rl›k olmak
üzere, önce Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atini gönderdi. Mûsâ aleyhisselâm, beklenen yerde, bulunduklar› zemânda ortaya ç›kmas›n›n ve kendi kilisesinin ya’nî cemâ’atinin binâs›n› buna kâbiliyyet
kazanm›fl olan esâs üzerine koymas›n›n, sübhânî hikmete uygun
olmas›, az bir mülâhaza ile anlafl›labilir. Bunun gibi, e¤er h›ristiyanl›¤›n kald›r›lmas›, nesh edilmesi Allahü teâlân›n murâd› olsayd›, hem k›yâs gere¤i, hem de maslahat îcâb› onun yerine dikilecek
kâmil a¤ac›n, h›ristiyanl›k kökünden, ya’nî yeni bir din kabûlüne
hâz›r bulunan yerden ortaya ç›kmas› gerekirdi. Ama, islâmiyyeti
binâ ve te’sîs eden zât, ne bir h›ristiyan memleketinde do¤mufl, ne
de ‹srâîl o¤ullar› aras›nda zuhûr etmifldir. Bil’aks târîhlerin aç›kca belirtdikleri gibi, Kâ’be-i muazzamay› üçyüze yak›n putlarla
dolduran câhil arablar aras›ndan ç›km›fld›r. Arab târîhlerinden
haberdâr olan, vukûf sâhibi kimselerin bildi¤i gibi, hazret-i Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” nübüvvetini bildirdi¤i, ya’nî
dînini i’lâna bafllad›¤› vakt, Mekke halk›, ad› geçen dîni kabûle
hâz›r de¤ildi. Tam bir z›dl›kla Onun “sallallahü aleyhi ve sellem”
peygamberli¤ine i’tirâz ve teblîgât›na muhâlefet ve zât›na hakâret
ederlerdi ki, e¤er Ona Ebû Tâlib ve onun hânedân›n›n kuvveti
yard›mc› olmasayd› ve sonradan Mekke halk› aras›nda meydâna
gelen akrabâl›k rekâbeti ve gayretinin, Onun maksad›na ulaflmas› için meydâna getirdi¤i f›rsat Onun kâbiliyyetine eklenmeseydi, mezkûr din, henüz tomurcuk hâlinde iken, muhâliflerin taar– 85 –

ruzlar›ndan zedelenir ve perîflân olur giderdi. Mezkûr yeni dîni,
ya’nî islâmiyyeti kuvvetlendirmek için, buna cismânî sebebleri ve
dünyevî vesîleleri serbestçe kullanmak; islâm dîninin h›ristiyan dîni kadar rûhânî olmad›¤›na ve onun zuhûru için Arabistân›n hâz›r
bulunmad›¤›na kuvvetli bir delîldir. ‹slâmiyyet, rûhânî bir din,
Arabistân da, onu kabûle hâz›r olmufl olsayd›, cismânî sebeblere
ve dünyevî vesîlelere aslâ ihtiyâç duyulmaks›z›n, o da h›ristiyanl›¤›n yay›lmas› gibi halîm ve selîm olarak yay›l›rd›.
Putperest ve câhillerin, hidâyete gelmeleri için, en mükemmel
ve en üstün dînin bir def’ada gönderilmesi mümkin iken, niçin
merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlâ, islâm›, alt›yüz
sene evvel h›ristiyanl›¤›n ve ikibin sene evvel Mûsevîli¤in yerine
koymad›, ya’nî onlardan önce göndermedi. Bunca zemân te’hîrine
sebeb ne idi? Müslimânlar, kendi dinlerinin hak ve Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl olup olmamas›n›, bu delîlimiz vâs›tas› ile anl›yabilirler) demekdedir.
Gadâ-ül-mülâhazât›n bu yaz›s› hülâsa edilirse, üç iddi’ây› içine
almakdad›r:
Birincisi: Îsâ aleyhisselâm›n dîninin ya’nî h›ristiyanl›¤›n fazîlet
ve üstünlü¤ünün sebebi; onu kabûl etme¤e müsâid, flerî’at terbiyesi görmüfl ‹srâîl o¤ullar› aras›nda zuhûr etmesi ve Muhammedin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dîninin ya’nî islâmiyyetin ise, flerî’at terbiyesi görmemifl ve onu kabûl etme¤e müsâid olm›yan putperestler aras›nda zuhûr etmesidir.
‹kincisi: H›ristiyanl›k yumuflakl›k ve tatl›l›kla yay›ld›¤› hâlde, islâmiyyetin sertlik, kuvvet ve dünyevî sebeblerle yay›lmas›d›r.
Üçüncüsü: Allahü teâlân›n Peygamber göndermesi mümkin ve
kendisi de merhametlilerin en merhametlisi oldu¤u hâlde, üstün olan
bir dîni, ya’nî islâmiyyeti, di¤erlerinden evvel göndermemesinin,
Onun adâletine uygun olmamas›d›r. Gadâ, k›fll›k ta’âm demekdir.
B‹R‹NC‹ ‹DD‹ÂLARI: (Îsâ aleyhisselâm›n, flerî’at terbiyesi
görmüfl bir kavm içerisinden zuhûru, Muhammed aleyhisselâm›n
ise, flerî’at terbiyesi görmemifl bir kavm aras›ndan zuhûr etmesidir.)
CEVÂB: Bu iddi’âlar›na çok çeflidli flekllerde cevâb vermek
mümkindir.
‹srâîl o¤ullar›, Îsâ aleyhisselâm›n teblîg etdi¤i ilâhî ahkâm›,
kabûl etme¤e müsâid olmakla berâber, flerî’at terbiyesi de görmüfllerdi. Böyle oldu¤u hâlde, Îsâ aleyhisselâma ömrü boyunca,
sekseniki kifli îcâbet etmifl, inanm›fld›. Hâlbuki Muhammed aleyhisselâm, hiçbir dîni kabûl etme¤e müsâid olm›yan ve hiçbir
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flerî’at ve din terbiyesi görmemifl arap putperestlerini, babalar›n›n
ve dedelerinin dînine temâmen z›d, nefslerinin arzûlar›na, lezzetlerine büsbütün muhâlif olan bir dîne, ya’nî islâmiyyete da’vet etdi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Peygamberli¤ini i’lân etmesinden, vefât›na kadar yüzyirmidört binden ziyâde sahâbe, Onun da’vetini kabûl ederek, seve seve îmân etmifllerdi. Fazîlet ve üstünlü¤ün h›ristiyanl›kda m›, yoksa islâmiyyetde mi oldu¤unu, bu yaz›m›z› okuyan akl sâhiblerinin insâf›na b›rak›yoruz.
Ebû Tâlibin elinden geldi¤i kadar Peygamberimizi “sallallahü
aleyhi ve sellem” himâye etme¤e, koruma¤a çal›fld›¤› do¤rudur.
Fekat bu, islâmiyyetin yay›lmas›na ve yükselmesine, zan edildi¤i
gibi, üzerinde durulacak fleklde, bir himâye ve yard›m de¤ildir. Bu
himâye, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” dînine inand›¤› için
de¤ildi. Akrabâs› oldu¤undan, yaln›z öldürülmemesi ve eziyyet
yap›lmamas› içindi. Çünki, Ebû Tâlib de, îmân etmemifllerden idi.
Bu s›rada Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân” ba’z›lar› müflriklerin eziyyetlerine dayanam›yarak Habeflistâna hicret etmifllerdi.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâmla
“aleyhimürr›dvân” berâber, her dürlü görüflmelerden men’edilmifl olarak üç y›l boyunca Mekkede mahsûr kald›lar. Allahü teâlâ
da, iki def’a Peygamberimize, akrabâlar›n›, yak›nlar›n› topl›yarak,
dîne da’vet etmesini emr etdi. fiu’arâ sûresinin ikiyüzondördüncü
âyetinde meâlen, (Yak›n akrabân› Allahü teâlân›n azâb› ile korkut) buyurulmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu
âyet-i kerîmedeki emr mûcibince, akrabâlar›n› müslimân olma¤a
da’vet etdi. [Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâlar›n›
toplay›nca, (Allahü teâlâya îmân ve itâat ederek, kendinizi Onun
azâb›ndan kurtar›n›z. Yoksa bana olan akrabâl›¤›n›z size fâide
vermez) buyurdu.] Hiç birisi îmân etmedi. Hattâ amcas› Ebû Leheb ve zevcesi olan odun tafl›y›c›, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” ezâ ve cefâda o kadar afl›r› gitdiler ki, Kureyflin ileri gelenleri ile birlikde Ebû Tâlibe flikâyete gidip; Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” himâye etmekden vaz geçmesini teklîf etdiler.
Bunun üzerine Ebû Tâlib, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ça¤›rarak, dîn-i islâma da’vet iflinden vaz geçmesi için, nasîhatlarda bulundu. Bu ve bunun gibi, yüzlerce delîl ile sâbitdir ki,
Ebû Tâlibin himâyesi [protestan papazlar›n iddi’â etdikleri gibi],
islâmiyyetin Kureyfl kavmi taraf›ndan kabûlüne sebeb olmam›fld›r.
Muhammed aleyhisselâm, kendisini kabûle müsâid olm›yan bir
kavm aras›nda zuhûr etmifl ve onlara Peygamber olarak gönderilmifldir. Hâlbuki Îsâ aleyhisselâm, kendilerini kurtaracak bir Pey– 87 –

gamber bekleyen, ‹srâîl o¤ullar› aras›nda zuhûr etmifl, ortaya ç›km›fld›r. Îsâ aleyhisselâm da, di¤er Peygamberler “aleyhimüsselâm” gibi, yehûdîlerden çok zahmet ve s›k›nt› çekdi. Fekat, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düflmanlar›, O Server hayâtda iken, helâk oldular, kendi mubârek zât-i nübüvvetleri ise, Medîne-i münevverede Âiflenin “rad›yallahü teâlâ anhâ” evinde, yata¤›nda dâr-› fenâdan dâr-› bekâya teflrîf etdi.
Bugün ellerde bulunan dört ‹ncîl kitâb›nda, dîni kabûle müsâid, flerî’at terbiyesi görmüfl bir kavmden olan Petrus ve di¤er Havârîlerin, Îsâ aleyhisselâm yakaland›¤› zemân, kendi bafllar›n›n
derdine düfldükleri ve hemen Îsâ aleyhisselâm›n yan›ndan kaçd›klar›, hattâ o gece, Îsâ aleyhisselâm›n en yak›n havârîsi olan Petrusun, horoz ötmeden önce, yemîn ve la’netler ederek, Îsâ aleyhisselâm› tan›mad›¤›n› söyliyerek, inkâr etdi¤i yaz›l›d›r.
Din kabûlüne müsâid olm›yan [flerî’at terbiyesi görmemifl] putperest bir kavm içinde iken, islâmiyyeti kabûl eden ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek sohbetleri ile flereflenen,
Eshâb-› kirâmdan “aleyhimürr›dvân”, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, hicret esnâs›nda Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” ma¤arada arkadafl› oldu. [Resûlullaha bir zarar gelir korkusu
ile ma¤aradaki y›lan yuvalar›n› h›rkas›n› parçalayarak kapatd›.
Son deli¤e parça yetiflmedi¤i için, bunu da aya¤› ile kapatd›. Y›lan
aya¤›n› ›s›rd›. Ne aya¤›n› çekdi, ne de bir ses ç›kard›. Gözünden
akan yafl, Resûlullah›n mubârek yüzüne damlay›nca, Resûlullah
uyand› ve mu’cize olarak mubârek tükrü¤ünü Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” aya¤›na sürdü, yaras› iyi oldu.] Bütün mal›n› islâmiyyet için harcad›. Dahâ sonra, arablardan irtidâd edenlerle cihâd
edip, bunlar› îmâna getirdi.
Ömer “rad›yallahü anh” ise, ilk îmân etdi¤i gün, Eshâb-› kirâm›n önüne düflüp, Mekkede müflriklerin iflkence ve eziyyetlerine
ra¤men, korkmadan müslimânl›¤›n› i’lân etdi. Bütün halîfeli¤i
müddetince, büyük fethler yap›ld›. ‹slâmiyyet her yere yay›ld›.
Adâletde ise, ona benzer hiçbir kumandan ve hiçbir âdil kimse ortaya ç›kmad›. Bunlar târîhlerde yaz›l›d›r.
Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü anh” Mekkenin en zenginlerinden idi. Ne kadar serveti varsa hepsini islâmiyyeti kuvvetlendirmek için sarf etdi. [Burada sâdece Tebük gazâs›nda verdiklerini zikr edelim: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
mescidde Eshâb-› kirâm› Tebük gazâs› için yard›mda bulunmaya
teflvîk etdi. Osmân “rad›yallahü anh” aya¤a kalk›p: (Yâ Resûlallah! Allah yolunda s›rt çullar› ve semerleri ile birlikde yüz deve
vermeyi üzerime ald›m) buyurdu. Resûlullah tekrâr teflvîkde bu– 88 –

lundu. Osmân “rad›yallahü anh” tekrâr aya¤a kalkd› ve (Yâ Resûlallah! Allah yolunda s›rt çullar› ve semerleri ile birlikde yüz deve
dahâ vermeyi üzerime ald›m) buyurdu. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” minberden inerken: (Bundan sonra yapaca¤› fleylerden Osmâna hesâb yokdur) buyurdu. Eshâb-› kirâm› tekrâr teflvîk etdi. Osmân “rad›yallahü anh”: (Yâ Resûlallah! Allah r›zâs›
için, s›rt çullar› ile birlikde yüz deve dahâ vermeyi üzerime ald›m)
buyurdu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Tebük askerini donatan kifliye Cennet var!) buyurdu. Bunun üzerine Osmân “rad›yallahü anh” bin alt›n getirerek, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” kuca¤›na dökdü. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”: (Ey Allah›m! Ben Osmândan râz›y›m. Sende râz› ol) diye
düâ etdi. Osmân “rad›yallahü anh” Tebük ordusunun yar›s›n› techîz etdi. (Sünen-i Dârekütnî,[1] cilt dört, sahîfe 198). Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü anh”, bu orduya, tak›mlar› ile birlikde, dokuzyüz elli deve, elli at vermifl ve bunlar›n süvârîlerinin techizât›n›
karfl›lad›¤› gibi, onbin dinâr veyâ yediyüz rukye alt›n dahâ göndermifldir.]
Alî “rad›yallahü anh” ise, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” hicret etdi¤i gece, Onun yata¤›na yat›p, kendini Onun için
fedâ etmifldi. Nice muhârebelerde (Allah›n arslan›) lakab›n›n hakk›n› verdi. Di¤er Eshâb-› güzînin “rad›yallahü anhüm ecma’în” her
biri, canlar›n› ve mallar›n›, Resûlullah efendimizin emri ile hiç çekinmeden fedâ etdiler. ‹slâmiyyetin h›ristiyanl›kdan fazîlet ve üstünlü¤ü ve bu iki dîne inanan, bu iki Peygamberi görenler aras›ndaki fark, günefl gibi meydândad›r.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, ‹srâîl o¤ullar›
aras›nda zuhûr etmeyip, ‹smâ’îl aleyhisselâm›n evlâd›ndan olan
arablar›n aras›ndan zuhûr etmesinde de, nice fâideler, fazîlet ve üstünlük vard›r.
Birincisi: Allahü teâlâ, hazret-i Hâcere bir melek gönderip:
(Ey Hâcer, Allahü teâlâ taraf›ndan müjdelerim ki, senin o¤lun
‹smâ’îl aleyhisselâm, büyük bir ümmet sâhibi olacakd›r ve senin
neslin, Sârenin neslinden üstün olacakd›r) diye müjdeledi. ‹flte
Allahü teâlân›n bu va’dine binâen, Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”, ‹smâ’îl aleyhisselâm neslinden gelmifldir.
Allahü teâlâ, hazret-i Sârenin neslinden, pek çok Peygamber
göndermiflken, ‹smâ’îl aleyhisselâm›n neslinden sâdece Muhammed aleyhisselâm› göndermifldir. Böylece, Allahü teâlâ[1] Alî Dâre-kutnî, 385 [m. 995] de, Ba¤dâdda vefât etdi.
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n›n va’di yerine gelmifldir. Bundan Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” fazîlet ve üstünlü¤ü anlafl›lmaz m›? (Mîzân-ülhak)›n müellifi olan papaz, bu müjdeyi baflka ma’nâya çekerek,
te’vîl etmek istemekde ve (bundan maksad, [putperest olan] arab
be¤lerini Hâcere müjdelemekdir) demekdedir. Gayret ve himmet sâhibi bir h›ristiyana: (Senin evlâd›n zengin be¤ler olacak.
Fekat mecûsî, putperest olacaklar) denilirse, o kimse bu müjde
ile mesrûr olur, sevinir mi? [elbette sevinmez, bil’aks üzülür].
Hâflâ, Cenâb-› Hakk›n hazret-i Hâcere tesellî verecek yerde, senden müflrik evlâd gelecek diye müjde vermesi aynen bunun gibidir.
Bir di¤er husûs da fludur: Müjde ibâresinde (arab be¤leri) diye
bir söz yokdur. Fekat, ‹smâ’îl aleyhisselâm›n neslinin büyük bir
ümmet olaca¤› ve Benî ‹srâîlin üzerine gâlib olaca¤› aç›klanm›fld›r.
‹slâmiyyetin zuhûrundan önce müflrik arablar taraf›ndan Benî ‹srâîli kahr edecek bir büyük vak’a olmad›¤› ve yehûdîleri zelîl eden
bu vak’an›n ancak islâm dîni oldu¤u gâyet aç›kd›r.
‹kincisi: Benî ‹srâîl Peygamberleri, Îsâ aleyhisselâma gelinceye kadar Tevrât ve Zebûrun ahkâm›n› ö¤renir ve ö¤retirlerdi.
E¤er Muhammed “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Benî ‹srâîlden zuhûr etmifl olsayd›; Kur’ân-› kerîmi ve bütün ahkâm-› ilâhiyyeyi, Benî ‹srâîl âlimlerinden ö¤rendi diyerek iftirâ edilece¤inde,
aslâ flek ve flübhe edilmezdi. Peygamberlerin en üstünü olan Resûlullah efendimiz kavmi içinde, bir zemân dahî olsa, gayb olmam›fl ve bir kimseden bir harf dahî ö¤renmiyerek, mübârek eline
de kalem almam›fld›r ve Mekke-i mükerreme flehrinde, yehûdî ve
h›ristiyan da yokdur. Hâl böyle iken, papazlar (Mîzân-ül-hak) ve
di¤er kitâblar›nda; Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
ticâret için fiâma teflrîflerinde Bahîrâ ismli râhibden veyâ h›ristiyanlar›n ileri gelenlerinden ilm ö¤rendi¤ini i’lân etmifllerdir. Hâlbuki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, amcas› Ebû
Tâlib ile fiâma gitdiklerinde oniki yafl›nda idi. Bu husûsu bütün siyer âlimleri ittifâk ile bildirmifllerdir. Râhib Bahîrâ ile mülâkât›,
görüflmesi de ancak birkaç sâatden ibâret idi. Bahîrâ; Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” dikkat ile bakd›kdan sonra,
Onun âhir zemân Peygamberi olaca¤›n› anlam›fld›. Sonra Ebû
Tâlibe: (E¤er h›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin ileri gelenleri, bu çocu¤un Resûlullah oldu¤unu his ederlerse, öldürme¤e kasd edebilirler) dedi. Ebû Tâlib, râhibin bu iflâreti üzerine, onun sözüne uymufl ve ticâret için götürmüfl oldu¤u mallar› Busrâ ve civâr›nda satarak, Mekke-i mükerremeye dönmüfldü. Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” ilm ö¤retdi denilen râhib; bu kadar ilmi
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Peygamberimize ö¤retece¤ine, kendi Peygamberlik iddi’âs›nda
bulunamaz m› idi? Bundan baflka, muallim denilen Bahîrâ, Peygamberimizde “sallallahü aleyhi ve sellem” ortaya ç›kan ve nihâyetsiz olan bu ilmleri acabâ hangi kaynakdan alm›fl, hangi menba’dan ö¤renmifl idi. Çünki, Allahü teâlân›n Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i ilmler, ‹ncîli ve Tevrât› flâmil oldukdan baflka, onlarda olm›yan birçok ilmleri de bildirmifldi. Zîrâ, Kur’ân-› kerîm, alt›binden ziyâde âyet olarak, pek çok hükmleri ve ma’rifetleri içine almakdad›r. Bundan baflka, Resûlullah›n
mubârek lisân›ndan beyân olunan ilm ve ma’rifetler; sünnet, vâcib, müstehab, mendûb, nehy, mekrûh ve di¤er haberlere dâir, yediyüzbin hadîs-i flerîf sahîh senedler ile hadîs âlimlerince zabt ve
rivâyet edilerek, ortaya konulmufldur. ‹mâm-› Nesâî “rahmetullahi aleyh”[1] bunu te’kîd ederek: (Yediyüz ellibin hadîs-i flerîf toplam›fld›m. Fekat, ellibin hadîsin senedinde za’îflik oldu¤undan,
terk etdim. Yediyüz binini h›fz etdim) buyurmufldur. Yehûdîlerin
ve h›ristiyanlar›n Allah kelâm› dedikleri, ellerindeki Tevrât ve ‹ncîllerde, k›ssalardan baflka emr, nehy ve sâir dînî ahkâma müteallik olan âyetlerin temâm› bir yere toplan›lsa, yediyüze ulaflmaz.
Bu husûsu, (Kur’ân-› kerîm ve bugünkü ‹ncîller) bahsinde tafsîlatl› olarak anlataca¤›z. Muhammed aleyhisselâm, acaba h›ristiyan râhiblerin hangisinden, hangi çeflid ilmi ö¤renmifldir? Küçük
bir havuzdan okyânusun meydâna gelmesi mümkin midir? Bundan anlafl›l›yor ki; kavmi içerisinde, bir râhib yokken, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu iftirâya u¤rad›¤› hâlde, ‹srâîl
o¤ullar› içerisinde gönderilmifl olsayd›, kimbilir dahâ nice iftirâlara u¤rard›. ‹flte bunun için, vâcib-ül-vücûd olan Allahü teâlâ, sevgilisini bu gibi iftirâlardan koruyarak, ‹srâîl o¤ullar› aras›ndan
göndermedi.
Üçüncüsü: Eski târîhleri ele al›p, henüz mevcûd olan milletlerin âdetlerini, hâllerini ve fi’llerini dikkatlice inceledi¤imizde, bedevîlik hâlinde iken bile, arablar›n vatanseverlik ve milliyetcilikle berâber, misâfirperverlik ve yoksullara yard›m etmek gibi, güzel hasletlerde, flecâat, kahramanl›k, tahâret, ›rk, neseb, cömertlik, kerem, edeb ve hürriyyetine düflkünlükde üstün, yüksek evsâfa, âdetlere sâhib olduklar› görülür. Bunlarda ve akll›l›kda, fesâhat ve belâgatda, arablara benzer bir kavm var m›d›r? ‹srâîl
o¤ullar›n›n ne gibi kötü ahlâk sâhibi olduklar›, bafldan sona kadar Tevrâtda da yaz›l›d›r. Onlar›n, kavmlerin en kötüsü oldukla[1] Nesâî Ahmed, 303 [m. 915] de Ramlehde vefât etdi.
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r› da meydândad›r. Mahlûklar›n en fazîletlisi, en üstünü olan
Fahr-i kâinât efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” kabîlelerin
en üstünü olan arablardan gelmesi mi, yoksa Benî ‹srâîlden [Yehûdîlerden] gelmesi mi evlâ olur? Benî ‹srâîl, Peygamberlere tâbi’
olup, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’ati ile amel etdikleri müddetce, Allahü teâlân›n lutflar›na mazhar olmufl ve di¤er kavmlerden dahâ
üstün olmufllard›. Fekat, sonradan Peygamberlere “aleyhimüsselâm” ihânet etmeleri ve bunlardan ço¤unu öldürmeleri sebebi ile
insanlar›n en rezîli, en alçaklar› olmak derecesine düfldüler. Bu
husûs, h›ristiyanlarca da bilinmekdedir. Îsâ aleyhisselâm›n beddüâs› ile de hakîr, zelîl ve alçakl›k üzere yaflay›p, hakâretden ilelebed kurtulam›yacaklard›r. fiimdi (E¤er Muhammed aleyhisselâm, Peygamberlerin en üstünü olsayd›, bu zillet ve hakâretden
kurtulam›yacak olan Benî ‹srâîlden gelirdi) diye i’tirâz etmek ne
kadar flafl›lacak bir tenâkuzdur. Haflr sûresi, ikinci âyetinde, meâlen: (Ey akl sâhibleri! Bilmediklerinizi, size bildirilmifl olanlardan
anlay›n›z) buyurulmufldur.
Dördüncüsü: Îsâ aleyhisselâm, çeflidli mu’cizelerle Benî ‹srâîl
gibi bir kavm içerisinde, Peygamber olarak gönderildi¤inden, mubârek sözleri aras›nda, o zemân kullan›lmas› âdet olan, birkaç mecâzî sözlerini te’vîl edemeyip, sonra gelen papazlar, teslîs (Trinite)
gibi, hiç bir akl-› selîmin aslâ kabûl etmeyece¤i, eski hindlilerin ve
Eflâtûnun felsefesinde bulunan üç ilâha inanmak gibi bir i’tikâd›
kabûl etdiler. Hâlbuki Resûlullah efendimizin “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” teblîg etdi¤i, müteflâbih olan âyet-i kerîme ve
hadîs-i flerîfler ve di¤er teblîgat›; tefsîr ve hadîs kitâblar›nda uzun
olarak anlat›ld›¤› gibi, nice hikmetli ince ma’nâ ve hakîkatleri flâmil oldu¤u da bildirilmifldir. [Müteflâbih, ma’nâlar› di¤er meflhûr
haberlere uymay›p, baflka ma’nâ verilmesi lâz›m olan, örtülü, kapal› âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflere denir.] Bunlar›n adedi Îsâ
aleyhisselâm›n teblîgat›ndan çok fazlad›r. E¤er Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Benî ‹srâîlden gönderilmifl olsayd›;
Allahü teâlân›n ülûhiyyetini temâmen inkâr ederek, (Hazret-i
Muhammedden baflka ilâh yokdur) diyeceklerine hiç flübhe olunabilir mi idi?
‹K‹NC‹ ‹DD‹ÂLARI: (Gadâ-ül-mülâhazât)da ortaya at›lan
ikinci iddiâ, (H›ristiyanl›¤›n yumuflakl›k ve tatl›l›kla yay›ld›¤› hâlde, islâmiyyetin sertlik, kuvvet, zor ve dünyevî menfeatler vererek
yay›lmas›)d›r.
CEVÂB: Bu iddiâlar› da, di¤erleri gibi yanl›fld›r, asls›zd›r.
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fiöyle ki:
Birincisi: ‹ncîlin beyân› ve Îsâ aleyhisselâm›n ikrâr› ile sâbitdir
ki, nasrânîlik, mûsevîlikden baflka bir din olmay›p, onun mükemmili idi. Ancak, onda (cihâd-› fî sebîlillah) farz› yokdu. Nasrânîlikde cihâd›n bulunmamas›, onun üstünlü¤ünü de¤il, noksânl›¤›n›
gösteren bir delîldir. E¤er cismânî sebebler [kuvvet, zor ve sertlik]
ile yay›lan bir dînin hak, do¤ru olmamas› zan edilirse, bu hepsinden önce h›ristiyanl›¤›n bât›ll›¤›n› i’tirâf etmek olur.
‹kincisi: E¤er bir dînin yay›lmas›n›n sebebi, cismânî sebeblerle olmas›, o dînin bât›ll›¤›na delîl getirilecek olursa, h›ristiyanl›¤›n
yay›lmas› için baflvurulan sebeblere bir nazar etmek îcâb eder.
Meselâ, Îsâ aleyhisselâm›n, insanlar› dîne da’veti esnâs›nda muhâliflerinin, düflmanlar›n›n suikastlerinden korkarak gizlenmesi,
mu’cizesinin gizlenmesini tavsiye etmesi, kendisinin Mesîh oldu¤unu kimseye söylememeleri için havârîlere tenbîhde bulunmas›,
kimin k›l›c› yok ise elbisesini bile sat›p bir k›l›ç sat›n als›n diye flâkirdlerine tenbîhi, putperest olan Romal›lara itâat etdi¤ine bir
alâmet olarak vergi vermeleri için emr etmesi ve Îsâ aleyhisselâmdan sonra h›ristiyan f›rkalar› aras›ndaki ihtilâf yüzünden nice
harblerin meydâna gelmesi ve milyonlarca insan›n öldürülmesi
ve papalar›n sebeb oldu¤u Avrupada zuhûra gelen ihtilâller, çarp›flmalar, Tampliye ve Sen Bartelmi vak’alar›nda ve engizisyon
mahkemelerinde, h›ristiyanlar taraf›ndan milyonlarca ma’sûm
kimsenin katl edilmesi, Amerika k›t’as›nda ve sonradan keflf olunan di¤er adalarda, misyonerlerin ç›kard›¤› fitnelerde, milyonlarca insan›n k›l›nçdan geçirilmesi gibi hâdiseler, târîhlerden okunup anlafl›l›nca, h›ristiyanl›¤›n cismânî sebeblere ya’nî kuvvet,
zor, sertlik ve dünyevî menfe’atlere bafl vurmaks›z›n, yumuflakl›k
ve tatl›l›kla yay›ld›¤›, nas›l iddiâ edilebilir? 489 [m. 1096] dan 669
[m. 1270] senesine kadar 174 sene sekiz dalga hâlinde devâm
eden haçl› seferlerinde yap›lan zulmler, yap›lan katliâmlar ve
vahfletler anlat›lmakla bitmez. Haçl› ordular›, geçdikleri her yeri,
hattâ kendi dindafllar› Bizansl›lar›n baflflehri olan ‹stanbulu bile
yak›p y›kd›lar. Haçl› seferleri hakk›nda 5 ciltlik bir eser yazan h›ristiyan Michaud diyor ki: (492 [m. 1099] senesinde haçl›lar Kudüse girme¤e muvaffak oldular. fiehre girince, müslimân ve yehûdî 70.000 kifliyi bo¤azlad›lar. Câmi’lere s›¤›nan müslimân kad›nlar› ve çocuklar› bile, hiç ac›madan öldürdüler. Sokaklarda sel gibi
kan akd›. Ölüler yüzünden yollar t›kand›. Haçl›lar o kadar vahflîleflmifllerdi ki, dahâ Almanyada Ren nehri sâhilinde iken orada rastlad›klar› yehûdîleri bo¤azlam›fllard›.) Bunlar› kendilerinden olan h›ristiyan târîhciler yaz›yor. H›ristiyanlar 898 [m. 1492]
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de Endülüs Emevî Devletini[1] mahv edip, Kurtubaya girince, önce Kurtuba câmi’ine sald›rd›lar. Bu güzel haflmetli binâya atlar›yla girdiler. Câmi’e s›¤›nan müslimânlar› merhametsizce bo¤azlad›lar. O kadar ki, câmi’in kap›lar›ndan kan akma¤a bafllad›. Yehûdîleri de ayn› fleklde katl etdiler. Vahflî ‹spanyollar, bütün müslimân ve yehûdîleri k›l›ç tehdidi ile zorla h›ristiyan yapd›lar. Ellerinden kaçabilenler Osmânl› devletine ilticâ etdiler. Bugün Türkiyede bulunan yehûdîler, bunlar›n torunlar›d›r. ‹spanya kral›
Ferdinand, ‹spanyadaki bütün müslimânlar› ve yehûdîleri imhâ
edince: (‹spanyada art›k ne müslimân, ne de dinsiz kald›) diye iftihâr etmifldi. ‹flte yumuflakl›k ve tatl›l›kla yay›ld›¤› iddiâ edilen
h›ristiyanl›k ve yumuflak ve tatl› olduklar›n› söyliyen h›ristiyanlar›n vahfletleri!
H›ristiyan f›rkalar›n›n birbirlerine yapd›klar› zulm de bundan
afla¤› de¤ildir. Hele bu (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n› yazan papaz›n, flerî’at terbiyesi görmüfl diye medh etdi¤i yehûdîlere, h›ristiyanlar›n yapd›klar› zulmler de, herkesin ma’lûmudur.
Papaz doktor Kith (Alex Kcith)in ingilizce olarak te’lîf edip,
papaz Merikin farsçaya terceme etdi¤i ve Evenburgda 1261 [m.
1846] de (Keflf-ül âsâr ve fî k›sas› enbiyâ-i benî ‹srâîl) ismi ile bas›lan kitâb›n›n yirmiyedinci sahîfesinde diyor ki: (Büyük Kostantin
hicret-i nebevîden takrîben 300 y›l önce yehûdîlerin temâm›n›n kulaklar›n›n kesilmesini emr etmifl ve çeflidli yerlere sürüp memleketinden atm›fld›r.)
Yirmisekizinci sahîfesinde ise: (‹spanyada yehûdîler üç flartdan
birini kabûl etme¤e zorland›lar:
a) H›ristiyanl›¤› kabûl edecekler.
b) H›ristiyanl›¤› kabûl etmiyenler, habs edilecekler.
c) Bu ikisini kabûl etmeyenler memleketden, bulunduklar›
yerden kovulacaklar. Bu muâmelenin benzeri Fransada da yap›ld›. Böylece yehûdîler diyâr diyâr dolafld›lar. Gitdikleri bütün h›ristiyan memleketlerinden hep kovuldular. O zemân onlar için,
Avrupada oldu¤u gibi, Asyada da, emîn olduklar› bir belde yokdu).
Yirmidokuzuncu sahîfesinde ise: (Katolikler, yehûdîleri kâfir
kabûl etdikleri için, zulm etdiler. Katoliklerin en ileri gelen papazlar› toplanarak ba’z› karârlar ald›lar:
1 — Bir h›ristiyan, bir yehûdîyi korursa hatâ etmifldir. O kifli
[1] Endülüs islâm devleti 139 [m. 756] da teflekkül ve 898 [m. 1492] de nihâyet buldu.
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aforoz edilir. Ya’nî h›ristiyanl›kdan ç›kar›l›r.
2 — H›ristiyan devletlerin hiç birisinde yehûdîlere bir vazîfe
tevdî edilmez.
3 — Hiç kimse yehûdîler ile yemek yiyemez ve ortakl›k yapamaz.
4 — Yehûdîlerden do¤acak çocuklar h›ristiyanlar taraf›ndan
yetifldirilir. Bu maddenin a¤›rl›¤› ortadad›r) denilmekdedir. Otuz
ikinci sahîfesinde: (Portekizliler, yehûdîleri yakalad›klar› zemân
atefle at›p yak›yorlard›. Bu ifli yapd›klar› zemân, bayram günü gibi
kad›nlar› ve erkekleri toplan›p seviniyorlard›. Kad›nlar› ise, sevinçlerinden z›play›p s›çr›yarak oynuyorlard›) denilmekdedir.
Papazlar›n yazd›¤› (Siyer-ül-mütekaddimîn) kitâb›nda ise: (Mîlâd›n 379. cu senesinde, Roma imperatoru Gratienus, kumandanlar› ile meflveret etdikden sonra; memleketinde bulunan bütün yehûdîlerin h›ristiyan olmas›n›, h›ristiyanl›¤› kabûl etmiyenlerin ise,
katl edilmesini emr etdi) demekdedir. Bunlar› yazanlar h›ristiyanlar›n ileri gelen papazlar›d›r.
Katoliklerin protestanlara, protestanlar›n da katoliklere yapd›¤› zulm ve iflkence yukar›da anlat›lanlardan az de¤ildir.
Beyrutda 1265 [m. 1849] senesinde arabca olarak neflr edilen ve
onüç risâleden müteflekkil kitâb›n on üçüncü risâlesinin onbefl ve
onalt›nc› sahîfelerinde diyor ki: (Roma kilisesi, protestanlara karfl›
pek çok zulm, eziyyet ve katliâmlar yapm›fld›r. Bunu isbât eden flâhidler de bu Avrupa memleketlerindedir. Avrupada, Kütüb-i mukaddeseyi îmânda ve amelde kendilerine rehber edinmifl ve Îsâ
aleyhisselâma inan›p da, papaya inanm›yanlardan 230.000 den ziyâde insan, diri diri atefle at›larak yak›lm›fld›r. Ayn› fleklde binlercesi, yâ k›l›çdan geçirilerek, yâ da hapislerde veyâ iflkencelerle veyâ kemikleri oynak yerlerinden ayr›larak veyâ kerpetenlerle diflleri ve t›rnaklar› sökülerek çeflidli flekllerde yok edilmifllerdir. Fransada sâdece Marirsü Lemâvus bayram gününde otuz bin kimse öldürülmüfldür.)
Katoliklerin protestanlara yapd›¤› zulme Sen Bartelmi katliâm›
ve anlatmas› çok uzun süren nice katliâmlar flâhiddir. Sen Bartelmi katliâm›nda altm›fl bin protestan öldürülmüfldür. Katolik papazlar bunlar› bir iftihâr vesîlesi olarak yaz›yor ve neflr ediyorlar.
Fransa krall›¤›na 1001 [m. 1593] de oturan dördüncü Henri, protestan katliâm›n› durdurdu. Bundan hofllanm›yan muteass›b katolikler, dördüncü Henriyi öldürtdüler. 1087 [m. 1675] de zulmler ve
katliâmlar yeniden bafllad›. Ölümden kurtulmak için ellibin âile
memleketlerini b›rak›p kaçd›lar.
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Protestanlar›n katoliklere yapd›klar› da, katoliklerin protestanlara yapd›¤›ndan az de¤ildir. Katolik papazlar›ndan ‹ngiliz Tamisin (Thomas) ‹ngilizceden Urducaya terceme etdi¤i ve (Mir’âtüs-S›dk) ismi ile 1267 [m. 1851] senesinde tab’ edilen ve Hindistânda pek çok da¤›t›lan kitâb›n k›rkbir ve k›rkikinci sahîfelerinde: (Protestanlar ilk önce 645 manast›r, 90 mekteb, 2376 kilise ve
110 hastahâneyi katolik sâhiblerinin ellerinden zor ile alarak k›ymetsiz bir para ile satd›lar. Ald›klar› paray› aralar›nda taksîm etdiler. Buralarda oturan binlerce aç ve ç›plak fakîri de sokaklara
atd›lar) demekdedir. K›rkbeflinci sahîfesinde ise: (Protestanlar›n
kin ve düflmanl›klar› ayn› fleklde mezârlarda yatan ölülere dahî
ulafld›. Ölülerin cesedlerine iflkence ederek kefenlerini soydular)
demekdedir. 48. ve 49. sahîfelerinde ise: (Kütübhâneler de, katoliklerden gasb olunan mallar içerisinde gayb oldu. Ciyl Birl bu
kütübhâneleri, üzülerek flu sözlerle anlatm›fld›r: Protestanlar bulduklar› kitâblar› ya¤ma etdiler. O kitâblar› yakarak yemek piflirdiler ve onlarla flamdanlar›n› ve ayakkab›lar›n› temizlediler. Ba’z›
kitâblar› da, attârlara ve sabunculara satd›lar. Bunlar›n ço¤unu
deniz ötesinde bulunan mücellidlere verdiler. Bunlar yüz veyâ elli kitâb de¤ildi. Bil’aks gemiler dolusuydu. Yabanc› milletleri bile hayretde b›rakan bir fleklde, bunlar› yok etdiler. Ben, bir tâcirin, her biri yirmi rupyeye iki kütübhâneyi sat›n ald›¤›n› biliyorum! Bu mezâlimden sonra, kiliselerin hazînelerini soyup, oralar› ç›plak duvardan ibâret b›rakd›lar. Kendilerini do¤ru bir ifl yap›yor zan etdiler) demekdedir. Ellikinci ve dahâ sonraki sahîfelerinde diyorki: (fiimdi protestanlar›n katolikler hakk›nda zemân›m›za kadar yapd›klar› zulmlerden bahs edelim: Protestanlar, ‹ngilterede adâlet ve merhametden ve ahlâkdan uzak, katoliklere
zulm için, yüzlerce kanûn ç›kartd›lar. Bunlardan bir kaç›n› yazal›m:
1 — Bir katolik, anne ve babas›n›n mal›na vâris olamaz.
2 — Onsekiz yafl›n› geçen hiçbir katolik erâzî sat›n alamaz. Ancak protestanl›¤› kabûl ederse alabilir.
3 — Hiç bir katolik ifl yeri açamaz.
4 — Hiç bir katolik (Herhangi bir ilmde) muallimlik yapamaz.
Kim buna muhâlefet ederse, müebbed habs olunur.
5 — Katolik olanlar, vergileri iki kat olarak öderler.
6 — Herhangi bir katolik papaz, âyin yapd›r›rsa 330 sterlin cezâ öder. Papaz olm›yan bir katolik bu ifli yaparsa, 700 sterlin cezâ
öder ve bir sene habs olunur.
7 — Bir katolik o¤lunu ‹ngiltere d›fl›na okumaya gönderirse,
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kendisi ve o¤lu öldürülür. Mallar› ve hayvanlar› ellerinden al›n›r.
8 — Hiç bir katoli¤e devlet ifllerinde vazîfe verilmez.
9 — Herhangi bir katolik, pazar günü veyâ bayramlarda protestanlar›n kilisesinde hâz›r olmazsa, bulunmazsa, her ay kendisinden 200 sterlin cezâ al›n›r ve toplumdan kovulur.
10 — Bir katolik Londradan befl mil uza¤a giderse, 1000 sterlin
cezâ öder.)
Altm›flbirden altm›flalt›ya kadar olan sahîfelerde ise flöyle diyor:
(Kraliçe Elizabethin emri ile, katolik râhibi ve din adamlar›ndan
ço¤u, gemilerle götürülüp, denize at›ld›lar. Sonra, Elizabethin askerleri katolikleri, protestan yapmak için ‹rlandaya geldi. Askerler
katolik kiliselerini yakd›lar. Nerede bir katolik papaz› bulurlarsa,
hemen öldürüyorlard›. Semrûk kal’as›nda bulunan askerleri de öldürdüler. fiehrleri yakd›lar. Ekinleri ve hayvanlar› tahrîb etdiler.
Fekat, katolik olm›yanlara iyi davrand›lar. Sonra parlamento, 1052
[m. 1643-44] senesinde, birçok flehrlere, katoliklerin bütün mallar›n› ve erâzîlerini ellerinden almalar› için adamlar gönderdi. Katoliklere yap›lan bu zulmler kral I. Ceymis (James) zemân›na kadar devâm etdi. Onun zemân›nda, bu zulmler biraz hafîfletildi. Fekat
protestanlar, ona k›zd›lar. 1194 [m. 1780] senesinde, 44 bin protestan krala dilekçe verip, önce oldu¤u gibi parlamentoda katoliklere
zulm yap›lmas› ile alâkal› kanûnlar›n de¤ifldirilmemesini, aynen
kalmas›n› istediler. Fekat, kral onlar›n bu teklîfini kabûl etmedi.
Bunun üzerine, yüzbin protestan Londrada toplanarak katolik kiliselerini yakd›lar. Katoliklerin bulundu¤u semtleri y›kd›lar. Öyle ki,
otuzalt› yerde yang›n ç›kard›lar. Bu fitne, alt› gün devâm etdi. Sonra kral 1791 senesinde, baflka bir kanûn ç›kard›. Katoliklere hâlen
mevcûd olan haklar› verdi.)
Yetmiflüç ve yetmifldördüncü sahîfelerde flöyle demekdedir:
(‹rlandada Cort›raskuln vak’as›n› duymam›fls›n›zd›r. Onun ‹rlandada yapd›klar› do¤rudur ve asl› vard›r. Protestanlar her sene ikiyüz ellibin rubye ve birçok yerlerin kirâs›n› topl›yarak, bu paralarla fakîr ve yoksul katoliklerin çocuklar›n› sat›n al›yor, ana ve babalar›n› tan›mamalar› için, onlar› baflka yerlerde yafl›yan protestanlar
aras›na gönderiyorlard›. Bunlar büyüyünce, memleketlerine tekrar geri gönderiliyor, ana ve babalar›n› ve kardefllerini tan›mad›klar› için, erkek ve k›zkardeflleri ile, hattâ ana ve babalar› ile evlendikleri de oluyordu.)
[H›ristiyanlar›n müslimânlara yapd›klar› zulmlerin, iflkencelerin en vahflîsi, en canavarcas›, ‹ngilizler taraf›ndan Hindistânda yap›lm›fld›r. Afla¤›daki yaz›, Hindistândaki islâm âlimlerinin büyük– 97 –
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lerinden allâme Muhammed Fadl-› Hak Hayr-âbâdî Çefltînin (Essevret-ül-Hindiyye), ya’nî (Hindistân fitnesi) kitâb›ndan ve Mevlânâ Gulâm Mihr Alînin buna yapd›¤› (El-yevâkit-ül-mihriyye) hâfliyesinin 1384 [m. 1964] Hind bask›s›ndan terceme edildi. Bu kitâb,
(Esmâül-müellifîn)de, Muhammed Fadlüllah isminde yaz›l›d›r.
‹ngilizler, ilk olarak, 1008 [m. 1600] senesinde, Hindistânda
Kalküte flehrinde, ticârethâneler açmak için Ekber flâhdan izn ald›lar. fiâh-› Âlem zemân›nda Kalkütede erâzî sat›n ald›lar. Bunlar› muhâfaza için asker getirdiler. 1126 [m. 1714] da Sultân Ferrûh
fiîr flâh› tedâvî etdikleri için, bütün Hindistânda, bu hak kendilerine verildi. fiâh-› Âlem-i sânî zemân›nda Delhîye girerek, idâreye
hâkim oldular. Zulme bafllad›lar. Hindistândaki vehhâbîler, 1274
[m. 1858] de, sünnî, hanefî ve sôfî olan sultân ikinci Behâd›r flâha,
bid’at ehli, hattâ kâfir dediler. Bunlar›n ve hindû kâfirlerinin ve
hâin vezîr Ahsenullah hân›n yard›m› ile, ‹ngiliz askeri Delhî flehrine girdi. Evleri, dükkânlar› bas›p, mallar›, paralar› ya¤ma etdiler.
Kad›nlar›, çocuklar› dahî k›l›nçdan geçirdiler. ‹çecek su bile bulunmaz oldu. Hümâyûn flâh›n[1] Delhîdeki türbesine s›¤›nm›fl olan çok
yafll› flâh›, çoluk çocuklar› ile, elleri ba¤l› olarak, kal’a taraf›na götürdüler. Patrik Hudson, yolda flâh›n üç o¤lunu soydurup, don ve
gömlekle b›rak›p, gö¤üslerine kurflun s›karak flehîd etdi. Kanlar›ndan içdi. Cesedlerini kal’a kap›s›na asd›rd›. Birgün sonra, bafllar›n› ‹ngiliz kumandan› Henri Bernarda götürdü. Sonra, bafllar› suda
kaynat›p, flâha ve zevcesine çorba olarak gönderdi. Çok aç olduklar›ndan, hemen a¤›zlar›na koydular. Fekat çi¤neyemediler, yutamad›lar. Ne eti oldu¤unu bilmedikleri hâlde, ç›kar›p topra¤a b›rakd›lar. Hudson hâini, niçin yimediniz? Çok güzel çorbad›r.
O¤ullar›n›z›n etinden yapd›rd›m dedi. Sonra, sultân›, zevcesini ve
di¤er yak›nlar›n› Rangon flehrine nefy ve habs etdiler. Sultân 1279
[m. 1860] da zindanda vefât etdi. Delhîde üçbin müslimân› kurflunl›yarak, yirmiyedibin kifliyi de keserek flehîd etdiler. Ancak
gece kaçanlar kurtulabildi. H›ristiyânlar, di¤er flehrlerde ve köylerde de, say›s›z müslimân öldürdüler. Târîhî san’at eserlerini y›kd›lar. Efli bulunm›yan, k›ymet biçilemiyen zînet eflyâlar›n› gemilere doldurup Londraya götürdüler. Allâme Fadl-› Hak 1278 [m.
1861] de Andaman adas›nda, zindanda ‹ngilizler taraf›ndan flehîd
edildi. [H›ristiyanlar›n birbirlerine ve yehûdîlere ve müslimânlara
yapd›klar› zulmleri ve tüyler ürperten iflkenceleri ve Kur’ân-› kerîme karfl› alçakca yapd›klar› yalan ve iftirâlar› ö¤renmek için,
[1] Ekber flâh›n o¤lu Hümâyûn flâh, 963 [m. 1556] de vefât etdi.
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(Cevâb Veremedi) 194.cü ve sonraki sahîfelerini okuyunuz!]
1400 [m. 1979] senesinde ruslar, Efganistân› iflgâl ederek, islâm
san’at eserlerini tahrîb ve müslimânlar› flehîd etme¤e bafllay›nca,
evvelâ büyük âlim ve Velî ‹brâhîm Müceddidîyi, yüzyirmibir talebesi ve zevce ve k›zlar› ile kurflunlay›p flehîd etdiler. Bu vahfletin,
alçak hücûmun sebebi de ‹ngilizler oldu. Çünki, 1945 senesinde,
rus ordular›n› ma¤lûb ederek, Moskovaya girmek üzere olan alman devlet reîsi Hitler, radyoda, ‹ngiliz ve Amerikaya hayk›rarak,
(Ma¤lûbiyyeti kabûl ediyorum. Size teslîm olaca¤›m. Bana müsâade ve f›rsat veriniz. Rusya ile harbe devâm edeyim. Rus ordusunu
periflân edeyim. Komünist felâketini dünyâdan kald›ray›m) dedi.
‹ngiliz baflvekîli Çorçil, bu teklîfi red etdi. Ruslara yard›ma devâm
ederek, ruslar gelmeden Berline girmediler. Ruslar›n dünyâya belâ olmas›n› sa¤lad›lar.
‹ngilizlerin muhtelif târîhlerde, dünyân›n muhtelif yerlerinde
ve bilhâssa Hindistânda müslimânlara ve islâm dînine karfl› yapd›klar› h›yânetleri ve cinâyetleri dahâ fazla anlamak istiyenlere
1334 [m. 1916] senesinde Beyrutda bas›lm›fl olan es-Seyyîd Muhammed Habîb Ubeydî Be¤in (Cinâyât-ül-ingiliz) kitâb›n› okumalar›n› tavsiye ederiz.
Amerikal› hukûk ve siyâset adamlar›ndan Bryan William Jennings, kitâblar›, konferanslar› ve 1891 ile 1895 aras›nda ABD
kongresi temsîlciler meclisinde a’zâl›k yapmas› ile meflhûrdur.
1913-1915 aras›nda ABD hâriciyye vekîli idi. 1925 de öldü. (Hindistânda ‹ngiliz hâkimiyyeti) kitâb›nda, ingilizlerin islâm düflmanl›¤›n›, zulmlerini uzun yazmakdad›r.
Abdürreflîd ‹brâhîm efendi, 1328 [m. 1910] da ‹stanbulda bas›lan Türkçe (Âlem-i islâm) kitâb›n›n ikinci cildinde, (‹ngilizlerin islâm düflmanl›¤›) yaz›s›n›n bir yerinde diyor ki: (Hilâfet-i islâmiyyenin bir an evvel kald›r›lmas›, ‹ngilizlerin birinci düflünceleridir.
K›r›m muhârebesine sebeb olmalar› ve burada Türklere yard›m
etmeleri, hilâfeti mahv etmek için bir hîle idi. Pâris muâhedesi, bu
hîleyi ortaya koymakdad›r. [1923 de yap›lan Lozan sulhunda yapd›klar› teklîflerinde de, bu düflmanl›klar›n› aç›kca bildirmifllerdir.]
Her zemân Türklerin bafl›na gelen felâketler, hangi perde ile örtülürse örtülsün, hep ‹ngilizlerden gelmifldir. ‹ngiliz siyâsetinin temeli, islâmiyyeti yok etmekdir. Bu siyâsetin sebebi, islâmiyyetden
korkmalar›d›r. Müslimânlar› aldatmak için, sat›lm›fl vicdanlar›
kullanmakdad›rlar. Bunlar› islâm âlimi, kahraman olarak tan›t›rlar. Sözümüzün hulâsas›, islâmiyyetin en büyük düflman› ‹ngilizlerdir.) Abdürreflîd ‹brâhîm efendi 1363 [m. 1944] de Japonyada
vefât etdi.]
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H›ristiyanlar›n yapd›¤› zulmlerden burada, sâdece bir k›sm›n›
zikr etdik. ‹flte, flerî’at ve din terbiyesi görmüfl, Îsâ aleyhisselâm›n
(bir yüzüne vurana di¤er yüzünü çevir) sözüne îmân etdiklerini
söyliyen h›ristiyanlar›n, zulm ve vahfletinden bir k›sm›. Biz (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n›n sâhibi olan papaz›n bu zulmleri, vahfletleri bilmiyecek kadar câhil oldu¤unu zan etmiyoruz. Müslimânlar›n bu târîhî hâdiselerden haberleri yokdur zann› ile, iddiâs›n› kuvvetlendirmek için kendisini câhil gibi göstermekdedir.
Üçüncüsü: E¤er yaln›z cismânî sebebler ya’nî kuvvet, zor ve sertlik, bir dînin yay›lmas›na kâfî olsayd›; bunca çarp›flmalar, zulm ve
katliâmlardan sonra, bütün dünyân›n h›ristiyan olmas› ve yeryüzünde yehûdîlerden hiçbir kimsenin kalmamas› lâz›m gelirdi.
Dördüncüsü: ‹slâmiyyetin emr etdi¤i cihâd-› fîsebîlillah, k›l›ç
zoru ile âlemi, müslimân olma¤a cebr etmek de¤ildir. Cihâd, kelime-i tevhîdi bütün cihâna yaymak ve duyurmak, Allahü teâlân›n
hak dîninin, di¤er dinler üzerine olan üstünlük ve fazîletini ortaya
koymakd›r. Bu cihâd, evvelâ teblîg ve nasîhat fleklinde yap›l›r.
Ya’nî islâmiyyetin hak din oldu¤u, bütün se’âdetleri, adâleti, hürriyyeti ve insan haklar›n› emr etdi¤i bildirilir. Bunu kabûl eden
gayr-› müslimlere vatandafll›k hakk› verilir. Müslimânlar›n mâlik
olduklar› bütün hürriyyetlere nâil olurlar. Bu da’veti kabûl etmeyip, inâd eden hükûmetlerle, zâlim diktatörlerle harb edilir. Harbde ma¤lûb olduklar› zemân, evvelce yap›lm›fl olan da’vet tekrâr
edilir. Ya’nî islâmiyyeti kabûl etmeleri istenir. Kabûl ederlerse, onlar da aynen di¤er müslimânlar gibi, hür olurlar. Kabûl etmezlerse
cizye denilen varl›k vergisi vermeleri teklîf edilir. Cizye verme¤i
kabûl edenlere (zimmî) denir. Bunlara dinlerini de¤ifldirmeleri için
herhangi bir zorlama yap›lmaz. [‹htiyârlardan, hastalardan, kad›nlardan, çocuklardan ve yoksullardan ve din adamlar›ndan cizye
al›nmaz.] Kendi dinlerinin îcâblar›n› yapmalar› için, onlara her
dürlü müsâade verildi¤i gibi, mallar›, canlar›, ›rzlar›, nâmûslar›,
müslimânlar›n mal›, can›, ›rz› ve nâmûsu gibi, devletce muhâfaza
edilir. Bütün hak ve hukûkda, müslimân ve müslimân olm›yan
adâlet önünde müsâvî tutulur.
ÜÇÜNCÜ ‹DD‹ÂLARI: Papazlar›n ortaya atd›klar› üçüncü
iddiâ: (Herhangi bir hâz›rl›¤a lüzûm olmaks›z›n, flerî’at terbiyesi
görmeksizin, Allahü teâlân›n Peygamber göndermesi mümkin oldu¤u hâlde, böylesine efdal bir dîni Îsâ ve Mûsâ aleyhimesselâm›n
dinlerinden evvel göndermemesi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlân›n adâletine uygun olmad›¤›)d›r.
CEVÂB: Papazlar›n bu iddiâlar›na da çeflidli flekllerde cevâb
verilir:
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Bunlardan biri, biz inan›yoruz ki, Allahü teâlâ sonsuz kudret
sâhibidir. Yedi kat yerleri ve gökleri halk etmesi [yaratmas›] ile
bir kar›ncay›, [bir hücreyi, bir atomu] yaratmas›, Ona göre müsâvîdir. Hâflâ, flerîki olmas› gibi, mümkin olm›yan fleyden baflka, Allahü teâlân›n yaratam›yaca¤› hiçbir fley yokdur. E¤er iddiâ etdikleri gibi, hâz›rl›k olmaks›z›n Peygamber göndermek imkâns›z olsa, bu da Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerine
ilâveten bir di¤er mu’cize olur. Çünki, yeni bir dîni kabûle hâz›r ve
kurtar›c› bir Peygamber bekleyen ‹srâîl o¤ullar›ndan, Îsâ aleyhisselâma, göke ç›kar›l›ncaya kadar îmân edenler, sekseniki kifli olmufldur. Herhangi bir din terbiyesi, flerî’at terbiyesi görmemifl ve
yeni bir dîni kabûle müsâid olm›yan arablar›n içerisinden gelen,
Fahr-i kâinat “aleyhi efdalüttehiyyât” efendimizin vefât›ndan önce, o arablardan yüzyirmidört binden ziyâde kimseyi îmâna kavufldurmas›, mümkin olm›yan›, mümkin yapmakd›r, bir mu’cizedir. Hele, (efdal olan›, dahâ üstün olan› önce göndermemesi, Allahü teâlân›n rahmet, flefkat ve adâletine uygun de¤ildir) demeleri hiç bir akl›n kabûl edece¤i fley de¤ildir. Çünki, h›ristiyanlar›n
i’tikâd› [inanc›], (Îsâ aleyhisselâm›n çeflidli hakâretlerle katl edilip, üçgün de Cehennemde yak›lmas›, Âdem aleyhisselâm ile hazret-i Havvâdan Cennetde iken meydâna gelen zelleden [kusûrdan] dolay›, bütün insanlar, hattâ bütün Peygamberler günâh kirine bulaflm›fl olduklar›ndan, [hâflâ] Allahü teâlâ sevgili o¤lunun kan›n› dökerek, onlar› afv ve ma¤firet etmek içindi) fleklindedir. Biz
onlara soruyoruz: Îsâ aleyhisselâm, h›ristiyanlar›n inanc›na göre
[hâflâ] Allahü teâlân›n o¤lu ve belki ayn›s› iken, Âdem aleyhisselâmdan hemen sonra gönderilseydi; bu kadar Peygamber ve bunca ma’sûm insanlar Cehenneme girmemifl olsalard›, dahâ evlâ olmazm›yd›? Husûsen meliklerin, sultânlar›n teflrîfinde, saltanat› en
büyük olan geriden gelir. ‹nsanlar›n âdetlerine göre de büyük hutbelerde en mühim olan k›sm en son zikr edilir. Bu her husûsda
böyledir. Meselâ mâhir san’atkârlar ifllerinin kabas›n›, o iflde çal›flan ç›raklar›na kabaca yapd›rd›kdan sonra, en mühim ve nâzik
olan yerlerini sonunda kendileri yaparak ifli temâmlarlar. Böyle
olmas› tabî’îdir. Hakîm-i mutlak olan Allahü teâlâ da Peygamberlerin en üstünü ve en efdali olan Seyyid-il-mürselîni “sallallahü
aleyhi ve sellem” en son olarak gönderip, kendi dînini kuvvetlendirmesi ve hiç noksans›z olmas›, ilâhî hikmetine dahâ uygun olaca¤› aç›kd›r.
Yine (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n›n ikinci bâb›n›n dördüncü
fasl›nda, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cize sâhibi
olup olmamas› bahsinde diyor ki: (Îsâ ve Mûsâ aleyhimesselâm
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kendilerinin Allah taraf›ndan gönderilmifl Resûllerden olduklar›n› halka isbât etmek için çeflidli mu’cizeler göstermifllerdir. Çünki, böyle yalanc› ile do¤ruyu birbirinden ay›ran bir imtihân mihengi olmasayd›; pek çok riyâkâr ve insâfs›z yalanc›, Peygamberlik iddiâs›nda bulunma¤a cesâret ederdi. Allahü teâlân›n, kime
kelâm›n› verip vermedi¤ini, kimi Peygamber olarak seçip seçmedi¤ini, birbirinden ay›rma¤a bir vâs›ta da bulunamazd›. Binâenaleyh, e¤er Muhammed aleyhisselâm›n Peygamberlik iddiâs›n› bu
mi’yara, bu mihenge sürterek muâyene edersen; Mûsâ ve ‹sâ
aleyhimesselâm›n iddiâlar› gibi sâbit ve isbât edilmifl olam›yaca¤›
ortaya ç›kar!
Târîhciler ve siyer âlimlerinin flehâdetlerine güvenerek, Muhammed aleyhisselâm›n, risâletini isbât için bir çok mu’cizeler
göstermifl oldu¤unu, farz etsek bile, iknâ olmay›z. Zîrâ onlar›n
kendi Peygamberlerine isnâd etdikleri, hayret edilecek fleyler ve
garîb hâdiseleri Îsâ Mesîhin ve di¤er Peygamberlerin mu’cizeleri
ile mukâyese etdi¤imizde, ortaya ç›kan ihtilâf ve birbirlerine benzemeleri yönünden, mezkûr garîb hâdiselerin Allah taraf›ndan
olduklar›na inanmak ve kabûl etmek pek zordur. Meselâ, Muhammed aleyhisselâm›n emri ile bir a¤ac›n yerinden hareket ederek Onun taraf›na do¤ru yürümesi ve ortas›ndan bir ses ç›karak:
(Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü) diye Peygamberli¤ine flehâdet etmesini ve hayvanlar›n ve da¤lar›n, tafllar›n ve bir hurma salk›m›n›n bile yukarda zikr etdi¤imiz gibi flehâdet etmelerini ve her giydi¤i elbise ister uzun, ister k›sa olsun boyuna uygun olmas›n› iflitdi¤imizde
flübhe etmememiz mümkin midir? Çünki bu gibi fleyler, hayâl
olan fleylere benzemekdedir. Bütün geçmifl Peygamberlerin ortaya koyduklar› delîl ve alâmetlere temâmen z›d ve onlardan uzak
oldu¤u aç›kd›r.) Sözün k›sas›, bu papaz uzun yaz›s›n›n sonunda,
di¤er Peygamberlerin mu’cizeleri oldu¤u hâlde, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizesi yokdur demek istemekdedir.
CEVÂB: Bilinmelidir ki, papazlar›n flimdiye kadar, bütün h›ristiyanlar› islâmiyyetin aleyhinde i¤fâl edip aldatd›klar› sebeblerden, yapd›klar› iftirâlardan birisi de, (hâflâ) Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizeler izhâr etmemifl, göstermemifl
olmas›d›r. Bu yalanlar›na iknâ edici cevâblar (‹zhâr-ül-hak) ve
(fiems-ül-hakîka) kitâblar›nda kat’î delîller ile beyân edilmifldir.
Her bir süâllerine çeflidli cevâblar verilmifldir. Bu papazlar, bu kitâblar› hiç görmemifl ve kendilerine verilen cevâblar› hiç iflitmemifl gibi görünüyorlar. Dahâ do¤rusu, kendilerine verilen cevâb– 102 –

lar› ve getirilen delîlleri çürütecek sa¤lam bir vesîkalar› olmad›¤›ndan, haberdâr de¤ilmifl ve bilmiyormufl gibi görünerek, (Mîzân-ül-hak), (Miftâh-ül-esrâr), (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâblar›nda
ve müslimânlara karfl› neflr etdikleri yalan ve iftirâlarla dolu di¤er
kitâblarda, önceki i’tirâzlar›n› ve yalanlar›n› aynen tekrâr etmekdedirler. Bu kitâblarda, evvelce yazm›fl olduklar›n›n, ismlerini de¤ifldirerek, câhilleri aldatmak, i’tikâdlar›n› bozmak gibi kötü bir
niyyete sâhibdirler. Ancak biz yukar›da zikr etdi¤imiz (‹zhâr-ülhak) ve (fiems-ül-hakîka) kitâblar›nda, misyonerlere verilen cevâblardan bir k›sm›n›, k›saca buraya yazma¤› muvâf›k [uygun]
gördük:
Bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm” me’mûr olduklar› nübüvvetlerinin [peygamberliklerinin] do¤rulu¤una flâhid olmak üzere; gönderildikleri kavmlerin k›ymet verdikleri ve kabûl etdikleri
ifllerden, insan kudretinin üstünde, âdet d›fl› olan ba’z› hârikulâde
ifller, ya’nî insanlar›n bir mislini yapmakdan âciz olduklar› iflleri
mu’cize olarak ortaya koymufllard›r. Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” zuhûr eden mu’cizelerin, üçbinden çok oldu¤u siyer kitâblar›nda yaz›l›d›r. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerde beyân edilmifl olan ve gören ve iflitenlerin rivâyet ederek, neslden
nesle ulaflan ve bize kadar gelen, pek çok mu’cizelerin mevcûdiyyeti her dürlü flübheden uzakd›r. Bu mu’cizelerden ba’z›lar›n› iki
nev’ üzerine beyân edelim:
B‹R‹NC‹ NEV’: Bu k›sm, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” geçmifl ve gelecek ahvâle dâir sâd›r olan mu’cizeler hakk›ndad›r:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” geçmifl Peygamberlerin k›ssalar›n› anlatd›. Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd kitâblar›n› bir
kimseden okumadan ve ö¤renmeden, binlerce sene önce yok olmufl, eserleri bile kalmam›fl geçmifl ümmetlerin hâllerinden haber
verdi. Nitekim (‹zhâr-ül-hak) kitâb›n›n beflinci bâb›, birinci fasl›,
dördüncü k›sm›nda diyor ki: (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, Nûh aleyhisselâm›n k›ssas›n› anlatd›. Bu mu’cizeye
Kur’ân-› kerîm iflâret etmekdedir. Hûd sûresinin k›rkdokuzuncu
âyetinde meâlen, (Bu Nuh aleyhisselâm›n k›ssas› gayb haberlerindendir ki, [Cebrâîl vâs›tas› ile] biz onu sana vahy ederiz. Bundan önce, Onu ne sen, ne de kavmin bilmezdiniz) buyurulmufldur.
Fekat, Kur’ân-› kerîm ile geçmifl kitâblar (kütüb-ü sâlife) aras›nda görülen ba’z› ayr›l›klar (‹zhâr-ül-hak) kitâb›n›n beflinci bâb›n›n ikinci fasl›nda anlat›lm›fld›r. Kur’ân-› kerîmde, geçmifl kavmlerin bilinmeyen haberleri çokdur.) Ayn› kitâb›n, beflinci bâb›n›n,
birinci fasl›n›n, üçüncü k›sm›nda, Kur’ân-› kerîmde bildirilen
– 103 –

haberlerden yirmiiki adedi beyân edilmifldir. Bunlardan ba’z›lar›:
1 — Bekara sûresinin ikiyüzondördüncü âyetinde meâlen,
(Mü’minler! Siz hemen Cennete girece¤inizi mi zan ediyorsunuz?
Sizden önce geçen, Allah dostlar›na gelen çâresizlik gibi bir fley size gelmedi. Onlara fliddetli fakîrlik, hastal›k, açl›k ve belâ göndermifldim. Kendilerine gelen belâlardan o kadar muzdarib oldular ki,
Peygamber ve ona îmân edenler, Allahü teâlân›n yard›m› ne zemân olacak derlerdi. Dikkat ediniz, uyan›k olunuz ki, Allahü teâlân›n yard›m› yak›nd›r) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmedeki nusrat, yard›m va’di umûmî olup, müslimânlara va’d edilmekdedir. Bu
va’d hemen zuhûr etdi. ‹slâmiyyet evvelâ Arabistâna, sonra bütün
dünyâya yay›ld›.
2 — Bedr gazâs›ndan önce, Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâma zaferi müjdeledi ve Kamer sûresinin k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Yak›nda onlar hezîmete u¤ray›p, harbden kaçarak arka verirler) buyurdu. Aynen buyuruldu¤u gibi, Bedr gazâs›nda Kureyfl kavmi hezîmete u¤ray›p helâk oldu.
3 — Allahü teâlâ, Rûm sûresinin bir, iki, üç ve dördüncü âyetlerinde meâlen: (ve Rûm [arablara] en yak›n olan bir yerde [fiâm
civâr›nda, Îrânl›lara] ma¤lûb oldu. Ma¤lûbiyyetden sonra, üç y›l
ile dokuz y›l aras›nda burada hasmlar› [olan acemlere] gâlib olacaklard›r. Yenmek ve yenilmek [kesin olarak biliniz ki] önde ve
sonda Allahü teâlân›n emrindedir. Rûmlar›n Îrânl›lara gâlib oldu¤u günde mü’minler sevineceklerdir) buyurdu. Bu âyet-i kerîmelerin tefsîrinde, müfessirlerin ve siyer âlimlerinin ittifakla bildirdikleri husûs fludur: Rûmlar›n ma¤lûbiyyetden sonra acemlere, ya’nî Îrânl›lara gâlib olacaklar›n›n haber verilmesidir. Bu aynen vukû’ buldu. Hattâ, bu âyet-i kerîme nâzil oldu¤u zemân,
Kureyfl kâfirlerinin ileri gelenlerinden Ubeyy bin Halef inkâr etdi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” ile yapd›¤› konuflmada; ona dil
uzatarak onlar›n gâlib gelece¤ini inkâr›nda ›srâr etdi. Bunun
üzerine üç sene kadar beklemek ve taraflardan kimin dedi¤i ç›kmazsa, di¤erine onbefl difli deve vermek üzere mukâvele [sözleflme] yapd›lar. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” gelerek, bu mukaveleyi arz etdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” âyet-i kerîmede geçen
(B›d’) kelimesinin üçden dokuza kadar olan say›lara flâmil oldu¤unu beyân buyurdu ve Ebû Bekre “rad›yallahü anh”, ona gidip, hem müddeti, hem de deve adedini artd›rmas›n› emr etdi.
Bunun üzerine, Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, yapd›klar› mukâveleyi yenileyerek, müddeti dokuz seneye ve deve adedini yüze
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ç›kard›. Hicretin alt›nc› senesinde Hudeybiyede iken, Rûmlar›n
Îrân üzerine galebe etdi¤i haberi kendilerine ulafld›. Fekat
Ubeyy bin Halef, Uhud gazâs›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yerden alarak ona atd›¤› bir harbe [süngü] ile katl
edilmifl oldu¤undan, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” onun
vârislerinden zikr edilen yüz deveyi ald›. [Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” emrine uyarak bu yüz deveyi fakîrlere
da¤›td›.]
Hadîs-i flerîfler ile bildirilen, gaybe âid haberler ve mu’cizât-i nebeviyye de, say›lam›yacak kadar çokdur. Bunlara bir kaç misâl verelim:
‹slâma da’vetin bafllang›c›nda, müflriklerin eziyyetlerinden [s›k›nt›lar›ndan] dolay›, Eshâb-› kirâm›n bir k›sm› Habeflistâna hicret
etmifllerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekke-i mükerremede kalan Eshâb-› kirâmla berâber, üç sene her dürlü görüflme, al›fl-verifl yapma, müslimânlardan baflka bir kimse ile konuflmama gibi, bütün ictimâî muâmelelerden men’ olundular. Kureyfl müflrikleri, bu karar ve ittifâklar›n› bildiren bir ahdnâme yazarak, Kâ’be-i muazzamaya asm›fllard›. Her fleye kâdir olan Allahü teâlâ (arza) denilen bir çeflid kurdu [a¤aç kurdu] o vesîkaya musallat etdi. Yaz›l› bulunan (Bismikellâhümme=Allahü teâlân›n ismi ile) ibâresinden baflka, ne yaz›l› ise, hepsini o kurtcuk yidi bitirdi. Allahü teâlâ bu hâli Cibrîl-i emîn vâs›tas› ile Peygamberimize
“sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi. Peygamberimiz de “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hâli, amcas› Ebû Tâlibe anlatd›. Ertesi gün,
Ebû Tâlib, müflriklerin ileri gelenlerine giderek; (Muhammedin
Rabbi ona flöyle haber vermifl. E¤er söyledi¤i do¤ru ise, bu hâli
kald›r›p, eskiden oldu¤u gibi dolaflmalar›na, baflkalar› ile görüflmelerine mâni’ olmay›n›z. E¤er söyledi¤i do¤ru de¤ilse, ben de Onu
art›k himâye etmiyece¤im) dedi. Kureyflin ileri gelenleri, bu teklîfi
kabûl etdiler. Herkes toplanarak Kâ’beye geldiler. Ahdnâmeyi
Kâ’beden indirerek açd›lar ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu¤u gibi (Bismikellâhümme) ibâresinden baflka,
bütün yaz›lar›n yinilmifl oldu¤unu gördüler.
TENBÎH:
[Hindistândaki büyük islâm âlimi Dost Muhammed Kandihârî “rahmetullahi aleyh”[1] yirmidokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki: (Kureyfl kâfirleri mektûblar›n›n bafl›na (Bismikellâhümme) yazarlard›. Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve
[1] Muhammed Kandihârî 1284 [m. 1868] de vefât etdi.
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sellem” de islâmiyyetin ilk senelerinde mektûblar›n›n bafl›nda, Kureyflin âdetine uyarak (Bismikellahümme) yazd›r›rd›. (Bismillah)
âyeti nâzil olunca, mektûblar›n›n bafl›na (Bismillah) yazd›rd›. Dahâ sonra, Rahmân kelimesi bulunan âyet-i kerîme nâzil olunca,
(Bismillâhirrahmân) yazd›rd›. Dahâ sonra, Neml sûresinde (Bismillâhirrahmânirrahîm) nâzil olunca da, bunu yazd›rma¤a bafllad›.
Nitekim D›hye-i Kelebî “rad›yallahü anh” ile rûm kayseri Herakliyusa gönderdi¤i mektûba (Bismillâhirrahmânirrahîm) ile bafllad›.
Kâfire dahî yaz›lan mektûba besmele ile bafllamak sünnetdir. Hudeybiye sulhunda hazret-i Alîye (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazmas›n› emr etdi. Kureyflin vekîli olan Süheyl: (Biz Rahmânirrahîm
diye bir fley bilmiyoruz. Bismikellahümme yaz) dedi.) Görülüyor
ki, Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri bütün Peygamberlere kendi ismini (ALLAH) olarak bildirmifl, bu ismi kâfir olanlar
dahî kullanm›fld›r.]
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hayber kalesi, Alî
bin Ebî Tâlib ile feth olunur) buyurdu ve buyurdu¤u gibi vâk›’ oldu. (Müslimânlar Acem (Îrân) ve Rûm (Bizans) hazînelerini paylafl›rlar ve Acem k›zlar› onlara hizmet eder) buyurarak, Îrân›n ve
Bizans›n feth olunaca¤›n› da haber verdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ümmetim yetmiflüç
f›rkaya ayr›lacakd›r. Hepsi Cehenneme gidecek. Ancak bir dânesi
kurtulacakd›r) ve (Acemler müslimânlar› bir veyâ iki def’a yener,
sonra ebediyyen Îrân devleti [Sâsânîler] yok edilir) ve (Rûmlardan
nice nesller hükm sürerler. Her birisi helâk oldukca, sonraki asrdakiler, ya’nî bir di¤er nesl onun yerine geçer) buyurdu. Bütün bunlar›n hepsi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i gibi meydâna geldi.
fiark ve garb dürülerek, kendisine gösterildi. Müflâhede etdi¤i
yerlere kadar, ümmetinin mâlik olaca¤›n› ve dîninin yay›laca¤›n›
haber verdi. Aynen haber verdi¤i gibi islâmiyyet flarka ve garba yay›ld›. [Nitekim flimdi islâm dînini iflitmemifl hür dünyâda hiç bir yer
yokdur.]
(Ömer “rad›yallahü anh” hayâtda oldu¤u müddetce, müslimânlar aras›nda fitne zuhûr etmez) buyurdu. Buyurdu¤u gibi Ömerin “rad›yallahü anh” hilâfeti son buluncaya kadar ümmet-i Muhammed emniyyet üzere yaflad›. Dahâ sonra fitneler zuhûr etme¤e
bafllad›.
Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Îsâ aleyhisselâm›n gökden inece¤ini, Mehdînin “aleyhirrahme” zuhûr edece¤ini,
Deccâl›n ortaya ç›kaca¤›n› haber verdi.
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Osmân-› Zinnûreynin “rad›yallahü anh” Kur’ân-› kerîm okurken flehîd edilece¤ini, Alînin “rad›yallahü anh” mubârek bafl›ndan, ‹bni Mülcemin k›l›c› ile yaralanarak flehîd olaca¤›n› haber
verdi. Hattâ, Alî “rad›yallahü anh” ‹bni Mülcemi gördükce; mubârek bafl›n› gösterir. (Bunu ne zemân kana bulayacaks›n) buyururdu. ‹bni Mülcem bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r, (Madem ki,
böyle alçak, kötü bir iflin zuhûru Peygamberimiz taraf›ndan haber verilmifldir. Ey Alî, sen beni öldür. Bu kötü ifle âlet olup da,
k›yâmete kadar la’nete düçâr olm›yay›m) diye ricâ ederdi. Alî
“rad›yallahü anh” (Katlden önce cezâ olamaz. Vukû’ buldukdan
sonra, k›sâs olursun) cevâb›n› verirdi. Bunlar da temâm› ile vâki’
oldu.
Hendek gazâs›nda Ammâr bin Yâsire “rad›yallahü anh” (Sen
bâgîler taraf›ndan öldürüleceksin) buyurmufllard›. Dahâ sonra,
Mu’âviye “rad›yallahü anh” saf›nda bulunan kimseler taraf›ndan
S›ffînde flehîd edildi.
Berâ bin Mâlik “rad›yallahü anh” için, (Saçlar› da¤›n›k ve kap›lardan kovulan öyle kimseler vard›r ki, bir fley için yemîn etseler, Allahü teâlâ onlar› do¤rulamak için, o fleyi yarat›r. Bunlardan
birisi Berâ bin Mâlikdir) buyurmufldur. Ahvâz muhârebesinde islâm askeri, Tüster kal’as›n› alt› ay muhâsara edip, seksen gün
kal’a kap›s›nda harb etdiler. ‹ki tarafdan da çok kimse öldü. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›nda Resûlullah›n bu sözü bilindi¤inden, Berâ bin Mâlikin “rad›yallahü anh” huzûruna topland›lar. Kal’an›n fethi için yemîn etmesini ricâ etdiler. Bunun
üzerine Berâ bin Mâlik “rad›yallahü anh” hem kal’an›n fethi,
hem de kendisinin flehîdlik mertebesine ulaflmas› için yemîn etdi.
O gün kendisi flehîdlik mertebesine kavufldu. O gece de, kal’an›n
fethi ile, ehl-i islâm, Allahü teâlân›n nusrat›na [yard›m›na] ve zafere ulafld›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün Ümm-i Hirâm›n “rad›yallahü anhâ” evinde uyumufldu. Gülerek uyand›. (Yâ
Resûlallah, niçin güldünüz?) diye sordu. Resûlullah, (Ümmetimden bir k›sm›n› gemilere binip, kâfirlerle gazâya giderler gördüm)
buyurdu. Ümm-i Hirâm, (Yâ Resûlallah! Düâ et, ben de onlardan
olay›m!) dedi. Resûlullah, (Yâ Rabbî! Bunu da onlardan eyle!) buyurdu. Bu da Resûlullah›n buyurdu¤u gibi vâki’ oldu. Hazret-i
Mu’âviye zemân›nda, Ümm-i Hirâm zevci ile gemilere binip, K›br›sa cihâd etme¤e gitdi. Orada atdan düflüp flehîd oldu “rad›yallahü anhümâ”.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek k›z› Fât›mâ
“rad›yallahü anhâ” için: (Ehl-i beytimden bana ilk kavuflacak
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olan sensin) buyurdu. Kendisinin âhirete teflrîfinden alt› ay sonra
Fât›mâ vâlidemiz de “rad›yallahü anhâ” âhirete teflrîf etdi.
Ebû Zer-i G›fârîye “rad›yallahü anh” yaln›z ve tenhâ bir yerde
vefât edece¤ini haber verdi. Aynen öyle oldu. [Rebze denilen yerde yaln›z bafl›na vefât buyurdu. Yan›nda sâdece k›z› ve han›m› vard›. Vefât›ndan biraz sonra, Abdüllah ibni Mes’ûd ve di¤er ba’z›
zâtlar geldiler. Cenâzesinin gasl, techîz ve tekfîn ifllerini yapd›lar
“rad›yallahü anhüm ecma’în”.]
Eshâb-› kirâmdan Sürâka bin Mâlike “rad›yallahü anh” (Kisrân›n bileziklerini giydi¤in zemân nas›l olursun?) buyurmufldur. Y›llar sonra, Ömer “rad›yallahü anh”›n hilâfeti zemân›nda feth edilen
Îrân›n ganîmetleri, Medîne-i münevvereye geldi. Ganîmetlerin içerisinde Kisrân›n kürkü ve bilezikleri vard›. Ganîmetlerin taksîminde, Ömer “rad›yallahü anh”, Kisrân›n bileziklerini Sürâkaya “rad›yallahü anh” verdi. Sürâka bilezikleri koluna takd›. Genifl oldu¤u
için tâ dirse¤ine ç›kd›. Seneler önce Resûlullah›n buyurdu¤unu hât›rlad› ve a¤lad›.
‹K‹NC‹ NEV’: Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem”,
fi’len meydâna gelen mu’cizeler çokdur. Bu mu’cizeleri burada
sayma¤a kitâb›n hacmi kâfî olmad›¤›ndan ba’z›lar›n› zikr edelim:
1 — (Mi’râc) mu’cizesidir ki, mubârek cesedi ile berâber, ya’nî
rûh ve bedeni ile birlikde ve uyan›k iken olmufldur. Bu mu’cizeye
Kureyfl kâfirleri inanmad›lar. Ba’z› îmân› za’îf müslimânlar da, akllar› ermedi¤inden, flübhe fitnesine düflüp, Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” çeflidli süâller sorup, cevâblar›n› ald›kdan sonra
tasdîk etdiler. Kâfirlerin süâllerini [sorular›n›] ve bunlar›n cevâblar›n› ö¤renmek isteyenler (‹zhâr-ül-hak) kitâb›na mürâce’at edebilirler. Mi’râc sâdece rûh ile olsa, onu inkâr edecek bir sebeb olmazd›. Çünki, rûh uykuda bir anda flarka ve garba gider. Bir kimsenin
rü’yâda gördü¤ü fleylerin ayn›s› vâki’ olsa, evet olabilir denilir ve
inkâr edilemez.
Mi’râc hem rûh, hem de beden ile olmufldur. Allahü teâlâ diledi¤ini çok sür’atli hareket etdirme¤e kâdirdir. Bunun için mi’râca inanan akll› kimselere ve nakl edenlere herhangi bir fley söylenemez. Evet mi’râc, âdet olan ifllerin hilâf›nad›r. Fekat mu’cizelerin hepsi de âdetin hilâf›d›r. Bu âdet d›fl› mu’cizenin imkân›n›
ve vukûunu, felsefecilerin ileri gelenlerinden ‹bni Sînâ[1] aklî delîller ile (fiifâ) kitâb›nda isbât etmifldir. fiübhe eden oraya mürâce’at edebilir. [Îmân edilecek fleyleri, felsefe kitâblar›ndan de[1] ‹bni Sinâ Hüseyn 428 [m. 1037] de Hemedânda vefât etdi.
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¤il, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan ö¤renmelidir.]
Bir di¤er husûs ise, bedenin gö¤e ç›kmas›, ehl-i kitâb olanlar
aras›nda da imkâns›z, ya’nî olam›yacak bir ifl de¤ildir. Çünki, Ehnûh, ‹lya ile Elyesa’ aleyhimüsselâm›n bedenen gö¤e ç›kd›klar›, h›ristiyanlar›n ellerinde mevcûd (kitâb-› Mukaddes)deki Tekvînin
beflinci bâb›n›n yirmidördüncü âyetinde ve ikinci meliklerin, ikinci
bâb›n›n birinci âyetinde yaz›l›d›r. Markos ‹ncîlinin onalt›nc› bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde ise: (Rab Îsâ, onlara söyledikden sonra,
gö¤e al›nd› ve Allah›n sa¤›na oturdu) demekdedir. Pavlosun, Korintoslulara yazd›¤› ikinci mektûbun onikinci bâb›n›n ikinci âyetinde: (Mesîh denilen adam, bedende mi veyâ bedenden hâricde mi,
bilmem, onu Allah bilir. Üçüncü göke ç›kar›lan bir adam olarak biliyorum) demekdedir. Îsâ aleyhisselâm›n da mi’râca ç›kar›ld›¤› görülüyor.
2 — Kur’ân-› kerîmde bildirilmifl olan (fiakk-› kamer), ay›n yar›lmas› mu’cizesidir. Bu husûsda, inkâr edenlerin, ya’nî h›ristiyan
papazlar›n i’tirâzlar› ve müslimânlar›n onlara vermifl olduklar› cevâblar, (‹zhâr-ül-hak) ve (Es’ile-i hikemiyye) kitâblar›nda uzun
yaz›l›d›r.
3 — (Ramy-› turâb) mu’cizesidir. Bedr gazâs›nda, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” müflriklerin dörtde biri kadard›. Harb fliddetlenip, müflrikler hücûmlar›n› artd›rd›klar› zemân, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” çardak alt›nda mubârek bafl›n› secdeye koyup: (Ey yüce Rabbim! E¤er bu bir avuç müslimân› zafere
ulafld›rmazsan, yeryüzünde seni tevhîd edecek [birleyecek] bir
kimse kalmaz) diye zafer ve nusrat için düâ etdi. Dahâ sonra, bir
müddet sükût buyurdu. Hemen mubârek gözlerinde sevinç alâmetleri belirip, yan›nda bulunan, ma¤ara arkadafl› Ebû Bekr-i S›ddîka “rad›yallahü anh” zafer ve Allahü teâlân›n yard›m› ile müjdelendi¤ini haber verdi. Çardakdan ç›karak harb meydân›na teflrîf
etdiklerinde, yerden bir avuç kum al›p, müflrik askerlerinin üzerine do¤ru atd›. Kum tanelerinin her biri, düflman askerlerinin gözüne bir belâ ve hezîmet flimfle¤i gibi gelerek, zâhirî bir sebeb olmaks›z›n derhâl periflân oldular. Enfâl sûresinin onyedinci âyet-i kerîmesi bu mu’cize hakk›nda nâzil oldu. Bu âyet-i kerîmede meâlen:
(Kâfirlere atd›¤›n› sen atmad›n, onlar› Allahü teâlâ atd›) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, tan›yan tan›m›yan, yerli yabanc› bütün dillerde tilâvet edildi, okundu. Müflriklerden, (Bizim gözlerimize öyle
bir toprak isâbet etmedi) diye bir fley söylemek teflebbüsünde bulunan bir kimse olmad›¤› gibi, hâflâ belki de sihr oldu¤unu zan etmifllerdir.
4 — Çeflidli yerlerde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
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(mubârek parmaklar›ndan su f›flk›rma) mu’cizesidir. O mubârek
sudan içerek, bir kaç yüz sahâbî susuzluklar›n› giderdiler. Hudeybiye günü ise, hâz›r bulunup da, bu mubârek sudan içen Eshâb-› kirâm, bin kifliden ziyâde idi. Ayr›ca mataralar›n› da doldurmufl idiler. Bu mu’cize, Medîne çarfl›s›nda, Buvat gazâs›nda, Tebük gazâs›nda ve dahâ pek çok yerlerde görülmüfldür. Hattâ, Hudeybiyede
su, mubârek parmaklar›ndan musluklardan akar gibi akd›. Susuz
olanlar içdikden sonra, hayvanlara dahî yetiflmifldir. Bunlar, çok
sa¤lam rivâyetlerle, mu’temed [çok güvenilir] siyer âlimleri taraf›ndan ittifâk [sözbirli¤i] ile bildirilmifldir.
5 — (Berekât-i taâm) mu’cizesidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir han›m ile zevcine bir ölçek arpa verdi. Misâfirleri ve çocuklar› ile uzun zemân ondan yidiler, tükenmedi.
Bir def’a da, bir parça arpa ekme¤i ve o¤lakdan bin kifliye yemek yidirdi ve yemek hiç eksilmedi.
Bir def’as›nda da, bir parça ekmekden yüzseksen kifli yidi, ekmek yine de artd›.
Bir def’a da, bir parça ekmek ve piflmifl bir kuzu ile, yüzotuz kifliyi doyurdu. Kalan›n› da deveye yükleyerek götürdüler.
Bir kaç hurma ile, bir habeflîyi doyurdu. Bu mu’cize, def’alarca
vâki’ oldu.
Bir kab yemek ile, yan›nda bulunanlar›, ev halk›n› ve bütün akrabâlar›n› doyurdu.
6 — (Teksîr-i derâhim), paralar› ço¤altma mu’cizesidir. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh” bir yehûdînin kölesi idi. ‹slâmiyyet
ile flereflenince, sâhibi olan yehûdî ile, kölelikden kurtulmas› için,
üçyüz hurma fidan› dikmesi, onlar›n meyve vermesi ve 1600 dirhem alt›n vermek üzere anlafld›lar.
Takdîr edilen üçyüz hurma [fidan›n çukurlar›n› açmakda Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, Selmâna “rad›yallahü anh” yard›m etdiler. Çukurlar aç›l›nca, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem” teflrîf etdi ve] fidanlar› mubârek elleri ile dikdi. Bunlar›n hepsi bir sene zarf›nda kemâle gelip, o sene meyve verdiler. [Bir tane hurmay› Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” dikmifl
idi. O fidan meyve vermedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek elleri ile onu tekrâr dikdi, hemen o da meyve
verdi.]
Bir gazâda ganîmet al›nan yumurta kadar alt›n› Selmâna “rad›yallahü anh” verdi. Selmân-› Fârisî “rad›yallahü anh”, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Bu gâyet azd›r, binalt›yüz
dirhem çekmez) buyurdu. O alt›n› mubârek ellerine al›p, tekrâr
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geri verdi ve: (Bunu sâhibine götür) buyurdu. Sâhibi dartd›, tam
geldi ve Selmân-› Fârisî de “rad›yallahü anh” hür müslimânlar aras›na girdi.
7 — (Teksîr-i berekât) mu’cizesidir. Ebû Hüreyre “rad›yallahü
anh” buyuruyor ki: (Bir gazâda aç kalm›fld›k. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Bir fleyler var m›?) buyurdu. (Evet yâ Resûlallah! Torbamda bir mikdâr hurma var), dedim. (Onu bana getir)
buyurdu. Getirdim. Mubârek elini torbama sokdu ve bir avuç hurma alarak, yere serdi¤i mendil üzerine koydu ve bereket için düâ
buyurdu. Orada bulunan Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” gelip,
ondan yidiler ve doydular. Sonunda bana: (Yâ Ebâ Hüreyre! Sen
de bu mendildeki hurmadan bir avuç al ve az›k torbas›na koy!) buyurdu. Bir avuç ald›m ve torbama koydum. Torbamda bu hurmalar hiç bitmedi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hayât›nda ve dahâ sonra, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü anhüm” hilâfetleri zemânlar›nda hem yidim, hem de ikrâm etdim.
Yine bitmedi. Ne zemân ki, Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü anh”
halîfe iken, flehîd edildi, az›k torbam çal›nd›.)
Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” bunun gibi
pek çok mu’cizeler zuhûr etmifldir. Di¤er Peygamberler için de,
buna benzer mu’cizeler kitâblarda zikr edilmifldir. Bu mu’cizelerden ba’z›lar›, Elyesa’ aleyhisselâmdan da zuhûr etdi¤i (Ahd-i
atîk)in ikinci melikler k›sm›n›n dördüncü bâb›nda [ve birinci meliklerin onyedinci bâb›n›n onuncu âyetinden i’tibâren] yaz›l›d›r.
Böyle bir mu’cize, Îsâ aleyhisselâm için de vâki’ olup, bir kaç parça ekmek ve bal›k ile dört-beflbin kifliye yemek yidirdi¤i bütün ‹ncîllerde yaz›l›d›r. [Matta bâb ondört, âyet onbefl ve devâm›. Markos bâb alt›, âyet otuzbefl ve devâm›.]
8 — (Selâm ve flehâdet-i eflcâr) mu’cizesidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendisinden mu’cize isteyen bir a’râbîye cevâb olarak, yolun kenâr›nda bulunan bir a¤ac› ça¤›rd›. A¤aç köklerini toplay›p, sürüyerek Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûruna geldi ve peygamberli¤ine flehâdet etdikden sonra,
yerine geri gitdi.
Bir def’a da, bir hurma a¤ac› Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberli¤ini tasdîk etmifl, sonra tekrâr eski yerine dönmüfl idi.
[Medîne-i münevverede, mescid-i nebevî içinde dikili bir hurma kütü¤ü vard›. Bu kütü¤e Hannâne denirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hutbeleri ona dayanarak okurdu. Minber yap›l›nca Hannânenin yan›na gitmedi.] Bu hurma kütü¤ü
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›l›¤›ndan inleme¤e
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bafllad›. Ya’nî kütükden a¤lama sesi geliyordu. Bütün cemâ’at iflitdi. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, yeni minberden inip Hannâneye sar›ld›, sesi kesildi. (E¤er sar›lmasayd›m,
benim ayr›l›¤›mdan k›yâmete kadar a¤l›yacakd›) buyurdu.
9 — Kâ’be-i muazzama içindeki putlar mubârek parma¤›n›n iflâreti ile yüzüstü düflmüfllerdi. Kâ’benin içine dikilmifl üçyüzaltm›fl put
[heykel] vard›. Mekke-i mükerreme feth edilip, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Harem-i flerîfe girince, mubârek elinde olan
hurma dal› ile her birine iflâret buyurup, ‹srâ sûresinde (Hak geldi,
bât›l zâil oldu, gitdi) meâlindeki seksensekizinci âyet-i kerîmesini
okudukda, putlar yüz üstü düfldüler. [Hâlbuki, o putlar›n ço¤u,
kurflun ve kalayla tafllarda aç›lan deliklere s›k› s›k›ya rapt edilmifldi.]
10 — (‹hyâ-i Mevtâ, redd-i ayn ve keflf-i basar) mu’cizeleridir.
Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir gün bir a’râbî geldi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, onu islâma da’vet etdi.
A’râbî, bir müslimân komflusunun çok sevdi¤i bir k›z›n›n vefât etmifl oldu¤unu, e¤er onu diriltirse îmân edece¤ini bildirdi. [Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”. (Bana o k›z›n kabrini göster) buyurdu. Kabre kadar berâberce gitdiler.] Kabre var›nca, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” k›z› ismi ile ça¤›rd›. Kabrden (Emr
buyurun efendim!) sesi iflitilerek, k›z kabrden ç›kd›. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, ona: (Tekrâr dünyâya geri dönmek
ister misin?) diye sordu. K›z cevâb›nda, (Hay›r, yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Allaha yemîn ederim ki, ben burada, annemin ve babam›n evindekinden dahâ râhat›m ve müslimân›n âhireti, dünyâs›ndan dahâ hayrl›d›r, geri dönmem) dedi ve kabre girerek eski hâline döndü.
Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh” bir koyun piflirdi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” ile berâber yidiler. (Kemiklerini k›rmay›n›z) buyurdu. Kemikleri toplay›p, mubârek ellerini üstüne koyup düâ etdi.
Allahü teâlâ koyunu diriltdi. Koyun kuyru¤unu sall›yarak gitdi.
[Peygamberimizin bu çeflid mu’cizeleri ve di¤er mu’cizeleri
‹mâm-› Kastalânînin (Mevâhib-i ledünniyye), Kâdî ‹yâd›n (fiifâ-i
flerîf), ‹mâm-› Süyûtînin (Hasâis-ün-Nebî) ve Mevlânâ Abdürrahmân Câmi’in[1] (fievâhid-ün-Nübüvve) kitâblar›nda genifl anlat›lm›fld›r “rahmetullahi aleyhim ecma’în”.]
Uhud gazâs›nda Ebû Katâdenin “rad›yallahü anh” bir gözü ç›[1] Molla Câmî, 898 [m. 1492] de Hirâtda vefât etdi.
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k›p yana¤› üzerine düfldü. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” getirdiler. Mubârek eli ile gözünü yerine koyup, (Yâ Rabbî! Gözünü güzel eyle!) dedi. Bu gözü, di¤erinden güzel oldu. Ondan dahâ kuvvetli görürdü. [Ebû Katâdenin torunlar›ndan biri halîfe Ömer bin Abdülazîzin yan›na gelmifldi. Sen kimsin dedi. Bir
beyt okuyarak, Resûlullah›n mubârek eli ile gözünü yerine koymufl oldu¤u zât›n torunu oldu¤unu bildirdi. Halîfe bu beytleri iflitince, kendisine ziyâde ikrâmda ve ihsânda bulundu.]
Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip: (Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”, düâ et, gözlerim aç›ls›n) dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ona: (Kusûrsuz bir abdest al! Sonra
yâ Rabbî! Sana yalvar›yorum. Sevgili Peygamberin Muhammed
aleyhisselâm› araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdi¤im
Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek, Rabbime yalvar›yorum. Senin hât›r›n için kabûl etmesini istiyorum.
Yâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana flefâatc› eyle! Onun hürmetine düâm› kabûl et) düâs›n› okumas›n› söyledi. O zât abdest al›p
gözlerinin aç›lmas› için böyle düâ etdi. Hemen gözleri aç›ld›. [Bu
düây› müslimânlar her zemân okumufllar ve dileklerine kavuflmufllard›r.]
11 — (Çeflidli yaral›lara ve hastalara flifâ vermesi) mu’cizesidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir avuç topra¤a üfleyip, onu bir yaraya sürdükleri zemân yara iyileflir veyâ verdi¤i
birfleyi içen veyâ yiyen hasta, flifâ bulurdu. Bunun misâlleri pek
çokdur.
Gözleri iyice görmez olmufl ve beyâzlaflm›fl bir ihtiyâr›n gözlerine, mubârek nefesleri ile üfleyince, derhâl flifâ bulup, o ihtiyâr
kendi elbisesini diker oldu.
‹yâs bin Seleme diyor ki, Hayber gazâs›nda, Resûlullah beni
gönderip, Alîyi “rad›yallahü anh” istedi. Alînin “rad›yallahü anh”
gözleri a¤r›yordu. Elinden tutup, güçlükle getirdim. Mubârek tükrü¤ünü, parmaklar› ile Alînin “rad›yallahü anh” gözlerine sürdü.
Sanca¤› eline verip, Hayber kap›s›nda dö¤üflme¤e gönderdi. Çok
zemând›r aç›lam›yan kap›y› hazret-i Alî, yerinden sökerek, Eshâb-› kirâm kal’aya girdiler. Alî “rad›yallahü anh”, ömrü boyunca, bir dahâ göz a¤r›s› çekmedi.
Kendisine, dilsiz ve mecnûn olan bir çocuk getirdiler. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” abdest ald›kdan sonra, geride
b›rakd›¤› sudan içirdiler. Derhâl flifâ bulup, konuflma¤a bafllad› ve
akll› oldu.
Muhammed bin Hâtib diyor ki, küçük idim. Üstüme kaynar su
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döküldü. Vücûdum yand›. Babam Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” götürdü. Mubârek elleri ile tükrü¤ünü yanan yerlere
sürdü ve düâ buyurdu. Hemen yan›klar iyi oldu.
fiurahbil-il-Cu’fî’nin “rad›yallahü anh” avucunun içinde bir flifllik vard›. Bu hâl, onun k›l›ç ve hayvanlar›n yular›n› tutmas›na mâni’ oluyordu. Bu hâlini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
arz etdi. Resûlullah mubârek eli ile avucunu ovufldurdu. Elini kald›rd›¤› zemân, o flifllikden hiçbir eser kalmam›fld›.
Enes bin Mâlikden “rad›yallahü anh” rivâyet edildi. Buyurdu
ki: Annem Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Yâ Resûlallah! Enes senin hizmetcindir. Ona düâ buyur), dedi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”: (Yâ Rabbî! Bunun mal›n› ve çocuklar›n› çok eyle. Ömrünü uzun eyle. Günâhlar›n› afv eyle!) diye
düâ buyurdu. Zemân geçdikçe, mallar›, mülkleri ço¤ald›. A¤açlar›, ba¤lar› her sene meyve verdi. Yüzden ziyâde çocu¤u oldu. Yüzon sene yaflad›. [Ömrünün sonunda, Yâ Rabbî! Habîbinin benim için yapd›¤› düâlardan üçünü kabûl etdin, ihsân etdin! Dördüncüsü olan günâhlar›m›n afv edilmesi acabâ nas›l olacak deyince, (Dördüncüsünü de kabûl etdim. Hât›r›n› hofl tut!) sesini iflitdi.]
Acem Pâdiflâh› Hüsrev Pervîze, îmân etmesi için mektûb gönderdi. Alçak Hüsrev, mektûbu parçalad› ve getiren elçiyi flehîd eyledi. Resûl aleyhisselâm bunu iflitince, çok üzüldü ve (Yâ Rabbî!
Benim mektûbumu parçalad›¤› gibi, onun mülkünü parçala!) buyurdu. Resûlullah hayâtda iken, Hüsrevi o¤lu fiîreveyh hançerle
parçalad›. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken, acem memleketinin hepsini müslimânlar feth edip, Hüsrevin nesli de mülkü de,
kalmad›.
[Esmâ binti Ebû Bekr “rad›yallahü anhâ”, (Biz Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” giydi¤i mubârek cübbesini ne zemân
y›kasak, suyunu hastalara verirdik, flifâ bulurlard›) buyurmufldur.]
E¤er (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n› yazan papaz, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ çocuk iken, kendisinde görülen
ve sahîh nakllerle bildirilmemifl olan, ba’z› fevkalâde hâller için
böyle söylüyorsa, belki sükût olunabilir. [Çünki mu’cizenin flartlar›ndan biri de, bir Peygamber, Peygamber oldu¤unu söyledikden sonra hâs›l olmas›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n beflikde konuflmas›,
kuru a¤açdan tâze hurma isteyince, eline hurma gelmesi, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çocuk iken, gö¤sünün yar›l›p,
kalbinin y›kan›p temizlenmesi, mubârek bafl›n›n üstünde bulut
bulunmas›, a¤açlar›n, tafllar›n kendisine selâm vermeleri gibi,
Peygamber oldu¤u bildirilmeden önce hâs›l olan hârikalar,
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mu’cize de¤ildi. Kerâmet idiler. Bunlara (‹rhâs) ya’nî bafllang›çlar denir. Peygamberli¤i kuvvetlendirmek içindirler. Bu kerâmetlerin Evliyâda da hâs›l olmalar› câizdir. Peygamberler, peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce de, Evliyâ derecesinden
afla¤›da de¤ildirler. Kerâmetleri görülür. Mu’cize, Peygamber oldu¤unu bildirdikden az zemân sonra hâs›l olur. Meselâ, bir ay
sonra flöyle olur deyince, hâs›l oldu¤u zemân mu’cize olur. Fekat,
hâs›l olmadan önce, onun Peygamber oldu¤una inanmak lâz›m
olmaz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderildi¤i bildirildikden sonra, binlerce
mu’cize göstermifldir.]
Bu çeflid mu’cizelerden olan, mubârek parmaklar›ndan sular›n
akmas›, mesciddeki hurma kütü¤ünün inlemesi, iflâreti ile putlar›n
yere düflmesi, körleri iyi etmesi, pek çok hastal›klar› iyi etmesi gibi
mu’cizeler bir kaç bin sahâbînin huzûrunda vuku’ bulmufl, tevâtür
ile ya’nî neslden nesle rivâyet edilerek, her yere yay›lm›fl, her yerde duyulmufl, do¤rulu¤u mutlak olarak kabûl edilmifldir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu mu’cizeleri, tevâtürün en
yüksek derecesine ulaflm›fld›r. [Tevâtür; yalan üzere birleflmeleri
mümkin olmayan, her asr›n mu’temed [güvenilen] insanlar›n›n
hepsinin ayn› fleklde söyledikleri ve kat’î ilm hâs›l eden haberlere
denir.] Meselâ, Alî bin Ebî Tâlibin “rad›yallahü anh” flecâat›, kahramanl›¤› ve Hâtem-i Tâînin cömertli¤i tevâtür ile fluyû’ ve flöhret
buldu¤undan, bunlar› inkâra kimsenin gücü yetmez. Fekat h›ristiyanl›k, Matta, Markos, Luka ve Yuhannân›n tek bafllar›na nakl etdikleri haber-i ehad [bir kiflinin yapm›fl oldu¤u rivâyet, vermifl oldu¤u haber] üzerine binâ k›l›nm›fld›r. Kendileri ve yaflad›klar› zemânlar› hakk›ndaki verdikleri bilgiler, zanlarla ve flübhelerle dolu
olup, birbirlerini nakz eden yerleri çokdur. E¤er ‹slâmiyyetdeki sekiz ana ilmden biri olan hadîs ilminde mütehass›s olan muhaddislerin, ya’nî hadîs âlimlerinin, hadîs-i flerîf rivâyetinde, hadîsin kabûl
edilmesi için, (üsûl-i hadîs) ilminde ortaya koyduklar› ve her bir hadîsde arad›klar› flartlarla, dört ‹ncîl bir gözden geçirilse, bunlardan
hiç biri, ilmî bir vesîka olmak derecesine ulaflamaz. [Müslimânlar›n, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîslerini rivâyet
ederlerken arad›klar› flartlar çok incedir. Mevcûd ‹ncîllerde rivâyet
sa¤laml›¤› diye bir fley olmad›¤›ndan, hadîs-i flerîflerdeki rivâyet
sa¤laml›¤› ile mukâyese edilemez. H›ristiyan papazlar da, bu hakîkati aynen kabûl edip, ba’zen ilâveler yapmak, ba’zen ç›karmak
veyâ yanl›fl yazmak flekllerinde ‹ncîlin de¤ifldirildi¤ini isbât eden
pek çok kitâblar neflr etmifllerdir.] ‹flin asl› incelenirse, Îsâ aley– 115 –

hisselâmdan zuhûr eden, anadan do¤ma körlerin gözlerini açmas›, baras denilen cild hastal›klar›n› iyi etmesi ve ölüleri diriltmesi
gibi mu’cizeler, Kur’ân-› kerîm ile tasdîk edilmifl olmasa, bunlar›n vuku’unun isbât›na, hiçbir h›ristiyan kendinde güç bulamazd›.
Papazlar, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerini inkâr ederken:
Meâl-i flerîfi, ([Kur’ân-› kerîmin belâgat ve azameti karfl›s›nda
ve aç›kca gördükleri mu’cizelerden sonra, âciz kalan müflrikler,
düflmanl›klar›ndan dolay›] flu yerden [Mekkeden] bize bir p›nar
ak›tmad›kça, biz sana îmân etmeyiz. Yâhud senin hurma ve üzüm
ba¤çen olup ortas›ndan nehrler ak›tas›n dediler) olan, ‹srâ sûresinin doksan ve doksanbirinci âyetlerini delîl olarak getirirler. Papazlar›n getirdikleri bu delîl, kendi maksadlar›n› çürütdü¤ü hâlde,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, mu’cize göstermedi¤ini isbât ediyoruz diyorlar. Bu ise aslâ, insâfa ve adâlete yak›flan bir
fley de¤ildir. [Hâlbuki delîl getirdikleri, zikr etdi¤imiz âyet-i kerîmelerde müflrikler, çeflidli mu’cizeler, bilhassa Kur’ân-› kerîm karfl›s›nda âciz ve çâresiz kald›klar›ndan, ne yapacaklar›n› flafl›r›p, dahâ çeflidli mu’cizeler istediklerini göstermekdedir. Bu ise, papazlar›n sözünü kuvvetlendirmekden ziyâde, yalanc›l›klar›n› ortaya
koymakdad›r.] Ne garîbdir ki, dört ‹ncîlin sonundaki mektûblar›
yazan müellifleri, ne de yaz›l›fl târîhleri sa¤lam ve do¤ru bir fleklde bilinmedi¤i hâlde ve h›ristiyanlar›n ellerindeki ‹ncîllerde yaz›l›
olan rivâyetlerin garîblikleri ve birbirine z›dl›klar› apaç›k meydânda iken, bunlar›n her bir âyetini îmân ve i’tikâd esâs› kabûl ederler. Fekat, Kur’ân-› kerîmin binikiyüz [bindörtyüz] senedir tek bir
harfine dahî tahrîf lekesi bulaflmam›fl iken ve hadîs-i flerîflerin sahîh olanlar› ve mevdû’, za’îf ve uydurma olanlar› husûsî kâideler
ile, sa¤lam senedler ile birbirinden ayr›larak beyân edilmifl iken ve
islâm dînindeki rivâyetlerin herbiri, nice sa¤lam delîller ile isbât
edilmifl oldu¤u hâlde, bunlara îmân edenlere i’tiraz etmekdedirler.
[Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizeleri hakk›nda bilgi almak ve ba’z› mu’cizesini okumak arzû edenlere Hakîkat
Kitâbevinin neflr etdi¤i (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›n› okumalar›n› tavsiye ederiz.]
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KUR’ÂN-I KERÎM ve
BUGÜNKÜ ‹NCÎLLER
Protestanlar, ‹ncîllerin emr ve teblîglerinin, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninin emr ve teblîglerinden dahâ üstün oldu¤unu, kendi görüfllerine göre isbât etme¤e çal›fl›yorlar. Dahâ sonra, Kur’ân-› kerîmin emrlerinin de, ‹ncîllerin emr ve teblîglerinden dahâ üstün olup
olmad›¤›n› inceleme¤e bafll›yarak diyorlar ki: (Her da’vân›n k›ymet ve ehemmiyyeti, [o da’vây› isbât için] ortaya konulan delîllerin sa¤laml›k ve kuvveti nisbetindedir. Bütün akl sâhibleri günlük
ifllerini, bu kâidelere uydurarak düzeltmifllerdir. Meselâ, bir üstâd
eskilerine nazaran, dahâ kuvvetli ve mermîyi dahâ uza¤a ulafld›ran
yeni bir tüfek keflf etdi¤ini iddiâ etse, harb silâhlar›n› temâmlamas› îcâb eden bir devlet, onu tecribe etmeksizin kabûl etmez. ‹slâmiyyetin, h›ristiyanl›kdan dahâ üstün ve fazîletli oldu¤u iddiâs› da,
aynen buna benzemekdedir. Bu konuda islâmiyyet bir imtihâna tâbi tutulmadan, bir terâzîde tart›lmadan, islâmiyyetin körü körüne
kabûlünde acele etmek, akl kâr› bir ifl ve hikmetin îcâb etdirdi¤i bir
fley de¤ildir. Bunun için, Kur’ân-› kerîmin emrlerinin ‹ncîlin bildirdiklerinden efdâl ve üstün olup olmad›¤›n› inceden inceye arafld›rmak ve do¤ru bir fleklde tecribe etmek îcâb eder. E¤er hakîkatde
Kur’ân-› kerîmin, zan edildi¤i gibi, büyüklü¤ü ortaya ç›karsa; hiç
düflünmeden ‹ncîli terk etmek ve Kur’ân-› kerîme yap›flmak lâz›m
olur.)
CEVÂB: Bu sözleri yazan kimsenin, bunlar›, ba¤l› bulundu¤u
protestan misyoner teflkilât› taraf›ndan vazîfeli olarak, kaleme almay›p da, sâdece do¤ruyu ortaya koymak maksad› ile yazd›¤›n› bilsek, bu yaz›s›n›n sonundaki insâfl› sözlerinden dolay› kendisine teflekkür ederdik. Fekat herkesin ma’lûmu oldu¤u ve kendisinin de
i’tirâf etdi¤i gibi protestan misyoner cem’iyyetinden, ma’îfletini
te’mîn etmek maksad› ile yapd›¤› bir ifle riyâ kar›fld›rmamas›n› hât›rlat›r›z. Bununla berâber, ortaya koydu¤u ölçü, do¤ru bir söz oldu¤undan, biz de memnuniyyet ile kabûl ederiz. Ancak karfl›lafld›r›lmas› afla¤›da anlat›lacak olan delîllere iflâret etmek üzere,
Kur’ân-› kerîmde ve ‹ncîlde bulunan ba’z› âyetlerin birbiriyle karfl›lafld›r›lmas› ve mukâyesesi îcâb eder.
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Dört ‹ncîlin içerisindeki k›ssalar› ve sözleri bir tarafa b›rak›rsak, hakîkî ‹ncîlde güzel ahlâk, dünyâ iflleri [muâmelât], kalb ve
âhiret bilgilerine âid bildirilenler, flunlardan ibâretdir:
(Dünyâdan temâmen yüz çevirip, fakîrli¤e ve yoksullu¤a râz›
olmak ve kanâat etmek. Allahü teâlây› bütün kalbi ile cân›ndan ve
arzûlar›ndan dahâ çok sevmek. Komfluyu kendisi gibi sevmek ve
onun üzüntülerini tesellî etmek. Mazlûmlara merhamet etmek.
Çocuklar› sevmek. Kalbden kötü düflünceleri ç›karmak. Birbirine
darg›n iki mü’minin aras›n› düzeltmek. Din yolunda eziyyet çekme¤e sabr etmek. Adam öldürmemek. H›rs›zl›k yapmamak. K›zmamak. Kötü söz söylememek. Sö¤memek. Kendinin küçük kusûrlar›n› da görüp, baflkalar›n›n büyük kusûrlar›n› görmemek, onlar› ayblamamak. Nasîhat etdikce, insanlar taraf›ndan tafllanma¤a
katlanmak. Allahü teâlân›n emrlerini bozmamak, de¤ifldirmemek,
din kardeflini incitmemek, ya’nî kalbini k›rmamak, zinâ etmemek,
flehvet ile [yabanc›] kad›nlara bakmamak, sebebsiz kad›n boflamamak, yemîn etmemek, kötülü¤e karfl› durmak, bir yana¤a vurulunca di¤erini de çevirmek, kaftan›n› isteyene kaputunu da vermek,
beddüâ edene hayr düâ etmek, hâs›l› her kötülük edene iyilik etmek, sadaka, oruc ve düâda riyâdan sak›nmak ve düâ etdi¤i vakt
çok uzatmamak, para toplay›p kalbini ona ba¤lamamak, r›zk ve elbise için üzülmemek. Hak teâlâdan s›dk ile ne istenirse verir. Allahü teâlân›n emrine itâat eden Cennete gider.) ‹ncîllerde flu nasîhatlara da rastlan›r: (‹nsanlara dînin emrlerini teblîg ederken para
almay›n. Bir eve girdi¤iniz zemân selâm verin. Bir yerde sizleri kabûl etmezlerse orada durmay›n. Bir emri söylerken, söyliyen siz
de¤il, Allahü teâlâd›r. Ahkâm› teblîg ederken kimseden korkmay›n, kimseyi muhâkeme etmeyin ve cezâ ta’yîn etmeyin. Her suçu
afv ederek alçak gönüllü olun. Ben insanlar›n aras›n› sulh etme¤e
geldim, nifak ve k›l›ç getirmedim, ayr›l›k ve harb ç›karma¤a gelmedim. Anas›n› ve babas›n› benden çok seven benden de¤ildir. ‹yi
amellere âhiretde iyilik verilir, kötü amellere cezâ, azâb olunur.
Allahü teâlâya itâat eden benim kardeflimdir. ‹flitdi¤i do¤ru sözü
kabûl edene, âhiretde mükâfât ve kabûl etmiyene azâb olunur.
Anaya ve babaya ikrâm edin. A¤›zdan söyledi¤i söz ile insan necs,
pis olmaz. Fekat a¤z›ndan ç›kan kötü sözleri yapan, meselâ katl, zinâ, yalan yere flâhidlik gibi fleyleri yapan insan pis olur. Sizden vergi istenildi¤i zemân verin, muhâlefetde bulunmay›n. Tevâzu’ eden,
Allahü teâlâ indinde büyük olur. Kibrlenen küçülür. Mal›n›zdan
sadaka verin, Allahü teâlâ indinde bulursunuz, mal›n› birikdiren,
sakl›yan zenginlerin Cennete girmesi zordur. Biz hizmet olunmak
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için gelmedik, hizmet etmek için geldik).
‹ncîllerde, emrler, nehyler, güzel ahlâk ve kötü ahlâka âid ahkâm›n temâm› bu yaz›lan mes’elelerden ibâretdir.
Kur’ân-› kerîm, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl semâvî kitâblar›n en efdali ve en üstünü olup, hakîkî ‹ncîlde bulunan bütün
ahkâm› da en mükemmel fleklde içerisine alm›fld›r. E¤er ‹ncîlde
mevcûd emr, nehy, muâmelât ve ahlâk ile ilgili hükmlerin temâm›n› Kur’ân-› kerîmle karfl›lafld›rmak istersek, Kur’ân-› kerîmdeki
ahkâmdan az mikdâr›n› zikr etmek ve tefsîr etmek lâz›m gelir. Biz
burada misâl olmak üzere bir mikdâr›n› zikr edece¤iz:
1 — Matta ‹ncîlinde: (Ne mutlu rûhda fakîr olanlara! Zîrâ, göklerin melekûtü onlar›nd›r) demekdedir. [Matta, bâb befl, âyet üç.
Burada, dünyâya k›ymet vermiyenlere müjde verilmekde ve dünyân›n k›ymetsizli¤i bildirilmekdedir.]
Kur’ân-› kerîmde ise, bu husûs en güzel ve en genifl olarak herkesin anl›yabilece¤i bir fleklde anlat›lm›fld›r:
Hadîd sûresinin yirminci âyetinde meâlen: (Biliniz ki, dünyâ
hayât›, elbette la’b, ya’nî oyun ve lehv, ya’nî e¤lence ve zînet, ya’nî
süslenmek ve tefâhür, ya’nî ö¤ünme ve mal›, paray› ve evlâd› ço¤altmakd›r) buyurulmufldur.
En’âm sûresinin otuzikinci âyetinde meâlen: (Dünyâ hayât›,
oyun ve fâidesiz fleylerdir. Allahü teâlâdan korkanlar için âhiret
hayât› elbette hayrl›d›r. Böyle oldu¤unu niçin anlam›yorsunuz?)
buyurulmufldur.
Kehf sûresinin k›rkalt›nc› âyetinde meâlen: (Mal ve çocuklar,
dünyâ hayât›n›n süsleridir. Sonsuz kal›c› olan iyi ifllerin sevâblar›,
Rabbinin yan›nda dahâ hayrl›d›r) buyurulmufldur.
Mü’min sûresinin otuzdokuz ve k›rk›nc› âyetlerinde meâlen:
(Ey insanlar! Bu dünyâ hayât›, çabuk biten bir hayât ve fâidelenmeden ibâretdir. Âhiret ise, devâml› olarak kal›nacak, durulacak
yerdir. Bir günâh iflleyen kimse, ancak onun misli ile cezâland›r›l›r.
Erkek ve kad›nlardan her kim de, mü’min olarak sâlih amel, ya’nî
iyi bir amel ifllese, o kimseler Cennete girerler ve orada hesâbs›z
r›zklar ile mükâfâtland›r›l›rlar) buyurulmufldur.
fiûrâ sûresinin onikinci âyetinde meâlen: (Göklerin ve yerin
[ya¤mur hazînelerinin] anahtarlar› Allahü teâlân›nd›r. R›zk› diledi¤ine az, diledi¤ine çok verir. Çünki o [az veyâ çok vermekde ve]
her fleyde kullar›na neyin hayrl› oldu¤unu en iyi bilendir) buyurulmufldur.
fiûrâ sûresinin otuzalt›nc› âyetinde meâlen: (Mal ve dünyâdan
size verilen fley, yaln›z hayâtda bulundu¤unuz müddetce, onun– 119 –

la geçinmekdir. Îmân edip, Rablerine tevekkül edenler için, âhiretde Allahü teâlân›n indinde, dünyâ ni’metlerinden hayrl› ve dâimî çok sevâb vard›r) buyurulmufldur. Kur’ân-› kerîmde dünyây›
zem eden bu âyetler gibi nice âyet-i kerîmelerden baflka, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n da pek çok hadîs-i flerîfleri vard›r. [Yukar›da bildirdi¤imiz âyet-i kerîmelerde ve afla¤›da
bildirece¤imiz hadîs-i flerîflerde yaz›l› olan dünyâ kelimesi ve ednâ kelimesi, zararl›, çok kötü fleyler demekdir. Ya’nî Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, zararl› ve kötü fleyleri yasak etmekdedir.
Zararl› ve kötü fleyleri ancak akl-› selîm sâhibi olan kimseler tan›r. Akl› tam olm›yanlar ve hele az olanlar, zararl›, kötü fleyleri,
fâideli ve iyi fleylerden ay›ramaz. Bunlar› birbiri ile kar›fld›r›r. Allahü teâlâ ve Onun Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, çok merhametli olduklar› için, insanlara çok ac›d›klar› için,
yasak etdikleri dünyân›n, ya’nî zararl› ve kötü fleylerin neler olduklar›n› ayr›ca, aç›k olarak da bildirmifllerdir. fiu hâlde dünyâ
demek, Allahü teâlân›n harâm etdi¤i ve Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mekrûh dedi¤i fleyler demekdir. Görülüyor ki, Allahü teâlân›n hârâm etmedi¤i, hattâ emr etdi¤i dünyâ iflleri, zararl› olan, kötü olan dünyâ de¤ildir. Böylece, ne kadar çok
olursa olsun çal›fl›p kazanmak, fen, t›b, hesâb, hendese, mi’mârl›k
ve harb vâs›talar›n› ö¤renmek, yapmak, k›saca insanlara râhat,
huzûr ve se’âdet sa¤l›yan her medenî vâs›talar› yapmak ve kazanmak, dünyâl›k de¤ildir. Bunlar›n hepsini, Allahü teâlân›n gösterdi¤i flekllerde, yollarda ve flartlarda yapmak ve kullanmak ibâdet
olur. Allahü teâlâ böyle müslimânlardan râz› olur. Bunlara âhiretde sonsuz ni’metler, se’âdetler ihsân eder.] Bu hadîs-i flerîflerden birkaç›n› bildirelim:
Abdüllah ibni Ömerin “rad›yallahü anh” rivâyet etmifl oldu¤u
hadîs-i flerîfde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlân›n indinde k›ymetli bir kimse bile olsa, bir kula [ihtiyâc›ndan
fazla] dünyâl›k az bir fley verilse, Allahü teâlân›n kat›ndaki derecesinden bir mikdâr eksiltilir) buyurdu.
Di¤er bir hadîs-i flerîfde: (Dünyâya gönül ba¤lamak, bütün günâhlar›n bafl›d›r) buyurdu.
Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anh” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Yâ Rabbî! Muhammedin âilesinin r›zk›n› kendilerine kâfî gelecek mikdâr kadar
gönder) diye düâ buyurdu.
Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Dünyâda garîb veyâ yolcu gibi ol ve
kendini ölmüfl say!) buyuruldu.
[Baflka hadîs-i flerîflerde de buyuruldu ki: (Mes’ûd o kimsedir
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ki, dünyâ onu terk etmezden önce, o dünyây› terk etmifldir). Ya’nî
gönlünden ç›karm›fld›r.
(Arzûsu âhiret olup, âhiret için çal›flana Allahü teâlâ, dünyây›
hizmetçi yapar.)
(Âhiretin sonsuz oldu¤una inanan kimsenin, bu dünyâya gönül
ba¤lamas›, çok flafl›lacak fleydir.)
(Dünyâ sizin için yarat›ld›. Siz de âhiret için yarat›ld›n›z! Âhiretde ise, Cennetden ve Cehennem ateflinden baflka yer yokdur.)
(Paraya, yiyece¤e tap›nan kimse helâk olsun!)
(Sizlerin fakîr olaca¤›n›z› düflünmüyor, bunun için üzülmüyorum. Sizden önce gelmifl olanlara oldu¤u gibi, dünyân›n elinize
bolbol geçerek, Allahü teâlâya âsî ve birbirinize düflman olman›zdan korkuyorum.)
(Mal ve flöhret h›rs›n›n insana zarar›, koyun sürüsüne giren iki
aç kurdun zarar›ndan dahâ çokdur.)
(Dünyâya düflkün olma ki, Allahü teâlâ seni sevsin. ‹nsanlar›n
mal›na göz dikme ki, insanlar seni sevsin!)
(Dünyâ hayât›, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tezyîn
etmekle u¤raflmay›n. Hemen geçip gidin!)
(Dünyâya, burada kalaca¤›n›z kadar, âhirete de, orada kalaca¤›n›z kadar çal›fl›n›z!)]
Dünyâya gönül ba¤laman›n kötülenmesi ve âhiret için dahâ
çok çal›fl›lmas› husûsunda vârid olan âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerle berâber, ‹slâm dîninde, ilm, fen, teknik, mi’mârl›k, san’at ve
ticâreti emr eden, bunlar için çal›flma¤› teflvîk eden nice emrler,
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler vard›r. Çünki, medenî bir cem’iyyetin, bir milletin kurtuluflu ve se’âdeti fakîrlik ile olamaz. Bil’aks,
hayr ve iyilik müesseseleri, imârethâneler, mektebler, medreseler,
aflevleri, hastahâneler yapmak, âcizlere, fakîrlere ve kimsesizlere
yard›m etmek [‹nsanlara hizmet için çeflmeler, köprüler yapmak,
fabrikalar kurmak], hep mal ve servet ile olur. Mal ve servet ise,
çal›flmak ve ticâret ile kazan›l›r. Nitekim Kur’ân-› kerîmde, Nisâ
sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde meâlen flöyle buyurulmakdad›r: (Ey îmân edenler! Mallar›n›z› [fâiz ve kumar gibi islâmiyyetin
harâm k›ld›¤›] bât›l yollarla yimeyiniz. Ancak birbirinizden râz› ve
hoflnûd olarak [ticâret ile] ola.)
Bekara sûresinin ikiyüzyetmifl beflinci âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ bey’i ve ticâreti halâl ve ribây› [fâizi] ise harâm k›lm›fld›r)
buyurulmufldur.
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Âl-i imrân sûresinin ondördüncü ve onbeflinci âyetlerinde de
meâlen: (Kad›nlardan, kantarlarla alt›n ve gümüflden ve en güzel
atlardan, davarlardan, [s›¤›rlardan, develerden] ve ekinden yana
olan, nefsin arzûlar›na muhabbet, insanlar için tezyîn olundu [süslendi]. Bunlar ise, dünyâ hayât›n›n geçici menfeatleridir ve insan›n
en son gidece¤i yer, Allahü teâlân›n indindedir. Ey Resûlüm,
mü’minlere de ki: Bu dünyâ zînetlerinden dahâ hayrl›s›n› size haber vereyim mi? O dünyâ zînetlerinden hazer edenler için Rableri
kat›nda, a¤açlar› alt›nda [önünde] ›rmaklar akan Cennetler vard›r.
Bunlar, orada devâml› kalacaklard›r. Orada her aybdan uzak, tertemiz zevceler ve en büyük ni’met olan Allahü teâlân›n r›zâs› vard›r. Allahü teâlâ kullar›n›n hâllerini ve yapd›klar›n› hakk› ile görücüdür) buyurulmufldur.
Nebe’ sûresinin onbirinci âyetinde meâlen: (Gündüzü kazanç
zemân› k›ld›k [Tâ ki gündüzleri hayât›n›zda, yaflaman›zda lâz›m
olan fleyleri kazanas›n›z.]) buyurulmufldur.
A’râf sûresinin onuncu âyetinde ise meâlen: (Sizi yeryüzünde
yerlefldirdik ve sizin için orada pek çok ma’îflet [geçim] vâs›talar›
hâz›rlad›k. [Zirâat, ticâret ve çal›flmakla yaflaman›z için lâz›m olan
r›zklar yaratd›k.] Size verilen ni’metlere az flükr ediyorsunuz) buyurulmufldur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (‹nsan›n yidiklerinin en hayrl›s›, iyisi, bile¤i ile kazan›p yidi¤idir. Allahü teâlân›n Peygamberi Dâvüd “aleyhisselâm” elinin eme¤i ile
kazan›p yirdi.)
(Hayrl› yerlere sarf eden sâlih kimse için, halâlden kazan›lm›fl
mal ne güzel mald›r.)
(Do¤ru olan tüccâr k›yâmet günü s›ddîklarla ve flehîdlerle berâber haflr olunur.)
(Al›fl-veriflde kolayl›k gösterenlere, Allahü teâlâ her iflinde kolayl›k gösterir.)
Ve yine, (Al›fl-veriflde kolayl›k gösterenlere, Allahü teâlâ merhamet eylesin) buyurdu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir sabâh, Eshâb› ile
konuflurken, kuvvetli bir genç, erkenden dükkân›na do¤ru geçdi.
Ba’z›lar›, erkenden dünyâl›k kazanma¤a gidece¤ine, buraya gelip,
birkaç fley ö¤renseydi iyi olurdu deyince, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Öyle söylemeyiniz! E¤er kimseye muhtâc olmamak ve ana, baba, çoluk-çocu¤unu da muhtâc etmemek için gidiyorsa, her ad›m› ibâdetdir. E¤er, herkese ö¤ünmek, keyf sürmek
niyyetinde ise, fleytânla berâberdir) buyurdu.
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Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Bir müslimân, halâl kazan›p, kimseye
muhtâc olmaz ve komflular›na, akrabâs›na yard›m ederse, k›yâmet
günü, ay›n ondördü gibi parlak, nûrlu olacakd›r) buyurdu.
[Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, san’at sâhibi
mü’mini sever) ve (En halâl fley, san’at sâhibinin kazand›¤›d›r) ve
(Ticâret yap›n›z! R›zk›n onda dokuzu ticâretdedir) ve [çal›flmay›p]
(Kendini baflkas›ndan sadaka istiyecek hâle düflüreni, Allahü teâlâ yetmifl fleye muhtâc eder.)
Yine hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki, (Halâl kazanmak için s›k›nt› çekenlere Cennet vâcib olur) ve (Befl vakt nemâz› k›ld›kdan
sonra, çal›fl›p halâl kazanmak, her müslimâna farzd›r) ve (En iyi ticâret, bezzâzl›kd›r, kumafl satmakd›r. En iyi san’at terzilikdir.)]
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” san’at›, ticâreti emr ve
teflvîk etmifl, nice âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ticâretde harâm
ve halâl olan fleyleri ve her birinin sebeblerini, bütün tafsîlât› ile
beyân buyurmufldur.
‹ncîlde ise, ticâret yapma¤a, dünyâ için çal›flma¤a aslâ izn verilmeyip, bil’aks her neye sâhib iseniz, neyiniz varsa satarak sadaka
veriniz diye emr edilmifldir.
2 — Matta ‹ncîlinde, (Ne mutlu mahzûn, üzüntülü olanlara! Zîrâ onlar tesellî olunacakd›r) demekdedir. [Matta bâb befl, âyet
dört.]
Kur’ân-› kerîmde ise, bir belâ isâbet eden, mahzûn olan ve sabr
edenler için verilecek sevâblar› bildiren birçok âyet-i kerîmeler nâzil olmufldur. Meselâ:
Bekara sûresinin yüzellibefl, yüzellialt› ve yüzelliyedinci âyet-i
kerîmelerinde meâlen: (Ey mü’minler, sizi [gazâda düflmandan biraz] korku ile, [Oruc veyâ k›tl›kda] açl›k ile ve [âfetlerden veyâ
mal›n›za zarar gelmesinden] mal noksanl›¤› ile ve [hastal›k ve za’îflikden] can noksanl›¤› ile ve [âfât-› semâviyye ve arziyyeden meyvelerinizin veyâ meyve gibi olan evlâdlar›n›z›n] mahsûllerinizin
noksanl›¤› ile imtihân ederim. Ey Habîbim, sabr edenlere [lutf ve
ihsânlar›m›] müjdele. Onlar o kimselerdir ki, kendilerine bir musîbet isâbet etdi¤i zemân, kalbden teslîmiyyet ve r›zâ göstererek: Biz
Allahü teâlân›n kulu ve mahlûkuyuz ve [öldükden sonra] Ona dönece¤iz, derler. O teslîmiyyet gösterip Rablerine s›¤›nanlar üzerine, Rablerinden ma¤firet, rahmet [ve Cennet] vard›r ve iflte onlar
hidâyete ermifl olanlard›r) buyurulmufldur.
3 — Yine Mattan›n ‹ncîlinde: (Ne mutlu halîm [yumuflak] olanlara. Zîrâ onlar ebedî mîrâsa kavuflacaklard›r) denilmifldir. [Matta
bâb befl, âyet befl.]
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Kur’ân-› kerîmde, Âl-i imrân sûresinin yüzotuzdördüncü âyetinde meâlen: (Öfkelerini yenenler, insanlar›n kusûrlar›n› afv ederler. Allahü teâlâ ihsân edenleri sever) buyurulmufldur.
[fiûrâ sûresinin k›rk›nc› âyetinde meâlen: (Kim zulm edeni afv
eder ve onunla aras›n› düzeltirse, onun mükâfât› Allahü teâlân›n
indindedir) ve k›rküçüncü âyetinde meâlen, (Kim sabr edip de,
kendine zulm edeni afv ederse, Allahü teâlâ, ona büyük mükâfât
verir) buyurulmufldur.]
Âl-i imrân sûresinin yüzellidokuzuncu âyetinde meâlen: (Yan›nda bulunanlara yumuflakl›k ve tatl›l›kla muâmele etmen, Allahü teâlân›n sana bir kerem ve rahmetidir. E¤er kötü ahlâkl› olup,
sert davransayd›n etrâf›ndakiler da¤›l›rlard›) buyurulmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz düâlar›nda,
(Yâ Rabbî! Beni ilm ile zengin k›l, hilm [yumuflakl›k] ile süsle, takvâ ile ikrâm eyle ve âfiyet ile güzellefldir) buyururlard›. [Yumuflakl›k hakk›nda ba’z› hadîs-i flerîfleri afla¤›da bildirece¤iz.]
4 — Yine Matta ‹ncîlinde, (Ne mutlu merhametlilere, zîrâ
onlara merhamet olunur) denilmifldir. [Matta bâb befl, âyet yedi.]
Kur’ân-› kerîmde, [Merhamet, flefkat ve yumuflakl›k hakk›nda
pek çok âyet-i kerîmeler vârid olmufldur.] Tevbe sûresinin yüzyirmisekizinci âyetinde meâlen: (Ey insanlar! Size içinizden bir Peygamber geldi ki, sizin günâh ifllemenizden ve çirkin hareketlerinizden O incinir. Size çok düflkündür. Mü’minlere çok merhametlidir,
onlara hayr diler) buyurulmufldur.
[Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü
teâlâ refîkdir. Yumuflakl›¤› sever. Sertlik edenlere vermedi¤i fleyleri ve baflka hiç bir kimseye vermedi¤ini yumuflak davranan
mü’mine ihsân eder.)
Hadîs-i flerîflerde: (Yumuflak davranm›yan, hayr yapmam›fl
olur) ve (Kendine yumuflakl›k verilen mü’min kimseye, dünyâ ve
âhiret iyilikleri verilmifldir) ve (Cehenneme girmesi harâm olan ve
Cehennemin de onu yakmas› harâm olan kimseyi bildiriyorum.
Dikkat ediniz! Bu kimse, insanlara kolayl›k, yumuflakl›k gösteren
mü’min kimsedir) buyurulmufldur.
Di¤er bir hadîs-i flerîfde: (K›zd›¤› zemân istedi¤ini yapabilecek
bir mü’min kimse, k›zmazsa, Allahü teâlâ k›yâmet günü, onu herkesin aras›nda ça¤›r›r. Cennetde istedi¤in hûrînin yan›na git der)
ve di¤er bir hadîs-i flerîfde: (Sar› sab›r maddesi bal› bozdu¤u gibi,
k›zg›nl›k da îmân› bozar) buyurulmufldur.
Bir kimse, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” na– 124 –

sîhat isteyince: (K›zma) [sinirlenme!] buyurdu. Birkaç kerre ayn›
fleklde sorunca, hepsine de (Gadab etme!) [sinirlenme!] buyurdu.]
Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” birbirlerini çok sevdiklerini, lutf ve merhametlerini, Kur’ân-› kerîm beyân buyurmufldur.
Feth sûresinin son âyetinde meâlen: (Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” Allahü teâlân›n Resûlüdür. Onunla berâber bulunanlar [Eshâb-› kirâm] kâfirlere karfl› çok fliddetli, birbirlerine ise
çok merhametli [çok flefkatli]dirler) buyurulmufldur.
Bir hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(Yafll›lar›m›za hurmet ve küçüklerimize merhamet etmiyen bizden
de¤ildir) buyurmufldur.
5 — Matta ‹ncîlinde, (Ne mutlu temiz kalblilere. Onlar Allahü
teâlây› göreceklerdir) denilmifldir. [Matta bâb befl, âyet sekiz.]
[Kur’ân-› kerîmde birçok âyet-i kerîmeler ve Peygamberimizin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” pek çok hadîs-i flerîfleri güzel
ahlâk› ve temiz kalbli olma¤› emr etmekdedir. ‹slâmiyyetde kalb
temizli¤ine büyük ehemmiyyet verilmifldir.]
Kur’ân-› kerîmde, fiu’arâ sûresinin seksensekizinci ve doksan›nc› âyetlerinde meâlen: (K›yâmet günü, ne mâl, ne de evlâd, hiç
kimseye fâide vermez. Ancak Allahü teâlâya temiz ve selîm bir
kalb ile gelenler müstesnâ. [Onlar ni’metlere nâil olurlar]) buyurulmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Dikkat ediniz. Haber veriyorum! ‹nsan›n bedeninde bir et parças› vard›r. Bu iyi
olursa, bütün uzvlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu et parças› kalbdir) buyurdu. [Bu et parças›, kalb denilen, görülemiyen ve his organlar› ile anlafl›lam›yan, gönül denilen bir cevherin yuvas›d›r. Bu et parças›n›n temiz olmas› demek,
gönlün temiz olmas› demekdir. Bu et parças›na da, mecâzen kalb
denilmifldir.]
6 — Matta ‹ncîlinde, (Ne mutlu sulh yapan, insanlar›n aras›n›
düzeltenlere. Onlar Allah›n sevgili kullar› diye ça¤›r›lacakd›r) denilmekdedir. [Matta bâb befl, âyet dokuz.]
Kur’ân-› kerîmde, Hucurât sûresinin onuncu âyetinde meâlen:
(Bütün mü’minler ancak kardefldirler. Aralar›nda ihtilâf oldu¤u
zemân, kardefllerinizin aras›n› düzeltiniz ve Allahü teâlâdan korkunuz ki, merhamet olunas›n›z) buyurulmufldur.
Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde meâlen: (Onlar›n gizli
ifllerinde hayr yokdur. Ancak; sadaka vermeyi veyâ bir iyilik yapmay› veyâ insanlar aras›nda olan adâveti ›slâh etmeyi [düzeltmeyi] emr eden mü’min kimse müstesnâd›r. Her kim bu iflleri Alla– 125 –

hü teâlân›n r›zâs›n› arayarak yaparsa, biz âhiretde ona büyük mükâfât verece¤iz) buyurulmufldur.
fiûrâ sûresinin k›rk›nc› âyetinde meâlen: (Kötülü¤ün cezâs›
misli kadar azâbd›r, kötülükdür. Kim kötülü¤ü afv eder ve [kendisine düflman olanla aras›n›] düzeltirse, onun mükâfât› Allahü teâlâya âiddir) buyurulmufldur.
7 — Matta ‹ncîlinde, (Ne mutlu salâh için cefâ olunanlara, Melekût onlar›nd›r. Benim için size düflmanl›k ve cefâ edip, yalan söyliyerek size karfl› fenâ, kötü sözler söyledikleri zemân ne mutlu sizlere. Sevinin ve mesrûr olun. Zîrâ semâvâtda ecriniz, mükâfât›n›z
çokdur. Her fleyden evvel müflrikler, Peygamberlere “aleyhimüsselâm” böyle ezâ ve cefâ etdiler) denilmekdedir. [Matta bâb befl,
âyet on, onbir ve oniki.]
Sabr›n çeflidleri ve her birinin mükâfât› husûsunda Kur’ân-› kerîmde nâzil olmufl birçok âyet-i kerîmeler vard›r. Bekara sûresinin
yüzyetmiflyedinci âyetinde meâlen: (Yüzünüzü do¤u ve bat› taraflar›na çevirmeniz hayr ve tâat de¤ildir. Hayr ve tâat, Allahü teâlâya ve âhirete ve meleklere ve Allahü teâlân›n indirdi¤i kitâblara ve
Peygamberlere îmân etmekdir. Ve Allahü teâlân›n [r›zâs› için]
muhabbet ile mal›n›; fakîr akrabâs›na, fakîr yetîmlere ve muhtaçlara, yolda kalm›fllara, [garîb yolculara, müsâfirlere], isteyen fakîrlere ve mükâteb kölelere [ya’nî sâhibi ile anlafl›p belli bir ücret
ödeyince hür olacak kölelere] ve esîrlere [âzâd etmek için] vermekdir. Ve [farz] nemâzlar› dosdo¤ru k›lmak ve zekât›n› vermek,
sözleflmelerinde ahdine vefâ etmek [sözünü yerine getirmek], fakîrlikde, ihtiyaç ve s›k›nt› hâllerinde, cihâdda sabr etmekdir. Ve bu
vas›flar› tafl›yanlara uymakda sâd›k olmakd›r. ‹flte onlar, takvâ sâhibi olan müslimânlard›r) buyurulmufldur.
Âl-i ‹mrân sûresinin ikiyüzüncü âyetinde ise meâlen: (Ey îmân
edenler! [Din düflmanlar›n›n eziyyetlerine] sabr ediniz. Düflmanlar›n›zla olan cihâdda üstün gelmek için, sabr yar›fl› yap›n. S›n›r boylar›nda kâfirlere karfl› cihâd için nöbet bekleyin ve Allahü teâlâdan
korkun ki, felâha [kurtulufla] eresiniz) buyurulmufldur.
Nahl sûresinin doksanalt›nc› âyetinde meâlen: (Sabr edenlerin
ecrlerini [karfl›l›klar›n›] Allahü teâlâ, yapd›klar› amelin karfl›l›¤›
olan sevâbdan dahâ fazla ve dahâ güzel olarak elbette verir) buyurulmufldur.
Zümer sûresinin onuncu âyetinde meâlen: (Sabr eden mü’minler [k›yâmet gününde] hesâbs›z mükâfâtlara kavuflurlar) buyurulmufldur.
– 126 –

Bekara sûresinin yüzelliüçüncü âyetinde meâlen: (Ey îmân
edenler! Sabr ve salât [nemâz] ile Allahü teâlâdan yard›m isteyiniz.
Muhakkak Allahü teâlâ[n›n yard›m›] sabr eden mü’minlerle berâberdir) buyurulmufldur.
Ra’d sûresinin yirmiikinci âyetinde meâlen: (Onlar, flu kimselerdir ki, Rablerinin r›zâs›n› kazanmak için sabr ederler. Nemâzlar›n› dosdo¤ru k›larlar. Kendilerine verdi¤imiz r›zkdan gizli ve âflikâr infâk eder, verirler. Kendilerine kötülük yapanlara, iyilik ederler. O mü’minler için [amellerine karfl›l›k] âhiret se’âdeti ve râhat
vard›r) buyurulmufldur.
Allahü teâlâ hadîs-i kudsîde: (Ey Âdem o¤ullar›! Bir kimse benim kazâma râz› olmaz ve benim taraf›mdan gelen belâlara sabr
etmez, verdi¤im ni’metlerime flükr etmez, ihsân etdi¤im dünyâ
ni’metlerine kanâat etmezse, baflka bir Rab aras›n. Ey Âdem o¤lu!
Bir kimse benim belâma sabr ederse, benden râz› olmufl olur, ya’nî
rubûbiyyetimi tasdîk etmifl olur) buyurdu.
8 — Matta ‹ncîlinde adâlet husûsunda, (Ben size derim ki, e¤er
adâletiniz yaz›c›lar›n ve ferîsîlerin adâletinden ziyâde olmazsa,
göklerin melekûtuna hiç giremezsiniz) denilmekdedir. [Matta bâb
befl, âyet yirmi.]
Adâlet husûsunda da, Kur’ân-› kerîmde pek çok âyet-i kerîme
vard›r.
[Adâlet, lugatda, bir fleyi yerli yerine koymak demekdir. Adâletin iki ta’rîfi vard›r: Birincisi, (Adâlet, bir âmirin, bir hâkimin
memleketi idâre için koydu¤u kanûn, kâide, çizdi¤i hudûd içinde
hareket etmekdir. Zulm ise, bu kanûnun, bu hudûdun, bu dâirenin
d›fl›na ç›kmakd›r) Adâletin asl ta’rîfi: (Kendi mülkünde olan› kullanmak) demekdir. Zulm de, baflkas›n›n mal›na, mülküne tecâvüzdür. Âlemleri yaratan Allahü teâlâ, hâkimler hâkimi, her fleyin asl
sâhibi ve tek hâl›k› [yarat›c›s›]d›r. Allahü teâlâ mutlak adâlet sâhibidir. Çünki, her ifli kendi mülkünde yapmakdad›r. Onun için, insanlara gönderdi¤i en son ve en kâmil dîninde tam bir adâlet vard›r. Bu adâletin d›fl›nda ise zulm vard›r.
Kur’ân-› kerîm sâdece adâleti emr etmekle kalmam›fl, adâletin
z›dd› olan zulmü harâm k›lm›fld›r. Bu husûsda bir çok âyet-i kerîmeler vard›r. Hattâ, kiflinin kendi nefsine zulm etmesi dahî harâm
k›l›nm›fld›r.]
Nisâ sûresinin ellisekizinci âyetinde meâlen: (‹nsanlar aras›nda
hükm etdi¤iniz zemân, adâlet ile hükm etmenizi Allahü teâlâ emr
eder) buyurulmufldur.
Nahl sûresinin doksan›nc› âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ si– 127 –

ze, adâlet yapman›z›, ihsân etmenizi ve [muhtâc olan] akrabâya
vermenizi emr ediyor. Fuhfldan [zinâdan], münkerden [fenâl›klardan] ve zulm yapmakdan da nehy ediyor) buyurulmufldur.
[‹hsân etmek demek, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” ta’rîfi ile (Allahü teâlâya Onu görüyormufl gibi ibâdet etmekdir. Sen Onu görmüyor isen de, O seni görüyor) demekdir. ‹hsân, önce harâmlardan sak›nmak, sonra farzlar› yapmakla olur.]
Mâide sûresinin sekizinci âyetinde meâlen: (Ey mü’minler! Allah için amellerinizde ve sözlerinizde hakk› ayakda tutan hâkimler
olun ve adâlet ile flâhidlik eden kimseler olun. Düflmanlar›n›za
olan bu¤zunuz, kininiz, sizi adâletsizli¤e götürmesin [size vebâl
yüklemesin. Ya’nî düflmanlar›n›za bile adâlet ile davran›n›z. Dost
ve düflman›n›za] adâlet yap›n›z ki, bu takvâya çok yak›nd›r. Allahü
teâlâdan korkun. Çünki Allahü teâlâ, sizin amellerinizden [yapd›klar›n›zdan] haberdârd›r) buyurulmufldur.
Âdil olmay›p, zulm edenler hakk›nda, ‹nsân sûresinin otuzbirinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ zâlimlere elem verici, ac›kl› bir
azâb hâz›rlad›) buyuruldu. Bu adâlet ve zulm bahsi, Kur’ân-› kerîmde, ‹ncîldeki gibi k›sa de¤ildir. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde genifl fleklde îzâh buyuruldu¤undan, temâm› anlat›lacak olsa,
büyük bir kitâb olur.
9 — Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n yirmibirinci âyetinden yirmiyedinci âyetine kadar olan k›sm›nda anlat›lanlar: (Din kardeflini
incitmemek, ihtiyâc› oldu¤u zemân kendi iflini b›rak›p, ona yard›m
etmek, düflman›n bile olsa, ona dostluk göstermek, hâs›l› dâimâ güzel ahlâk sahibi olmak, yumuflakl›k ile muâmele ve iyilik etmek)den ibâretdir.
Bunlar›n hepsini, fazlas› ile Nisâ sûresinin otuzalt›nc› âyet-i kerîmesi içerisine almakdad›r. Bu âyet-i kerîmede meâlen: (Allahü
teâlâya ibâdet ediniz. Ona hiçbir fleyi flerîk [ortak] koflmay›n›z. Annenize ve baban›za [söz ve fi’l ile], akrabâya [s›la-i rahm, onlar› ziyâret ile], yetîmlere [gönüllerini almak ile], fakîrlere [sadaka ile],
akrabân›z olan komflular›n›za [flefkat ve merhamet ile], komflular›n›za [iyilik ve onlara gelen zararlara mâni’ olmak ile], dost ve arkadafllar›n›za [haklar›na riâyet ve sevgi ile], yolcu ve misâfirlerinize [yemek ve içecek vermek ve abdest ve nemâzlar›na kolayl›k
göstermek ile], köle ve câriyelerinize [elbiseler giydirmek ve yumuflak davranmak ile] iyilik ediniz. Muhakkak Allahü teâlâ, [mahlûklara] ihsânda bulunmay›p da, kibrlenen ve ö¤ünenleri sevmez)
buyurulmufldur.
Fussilet sûresinin otuzdördüncü âyetinde meâlen: (‹yilik ile kö– 128 –

tülük [mükâfât ve mücâzât] müsâvî de¤ildir. Sen kötülü¤ü, en güzel fleklde def’ et. [Ya’nî gadab›n› sabr ile, kötülü¤ü afv ile def’ et.
E¤er sen bunu yaparsan] o zemân bakars›n ki, düflman›n yak›n
dost gibi olur) buyurulmufldur.
Mümtehine sûresinin sekizinci âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ,
din husûsunda sizinle dövüflmiyen ve sizi bulundu¤unuz yerlerden
ç›karm›yan kimselere iyilik ve ihsân etmenizden, onlara adâlet
yapman›zdan sizi nehy etmez. Muhakkak ki, Allahü teâlâ adâlet ve
ihsân eden mü’minleri sever) buyurulmufldur.
Ubâde bin Sâmit “rad›yallahü anh” buyurdu: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân”, (Ben
size Allahü teâlân›n indinde flerefli olaca¤›n›z fleylerden haber vereyim mi?) buyurdu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” (Evet yâ
Resûlallah) dediklerinde: (Allahü teâlân›n indinde flerefli olup,
yüksek derecelere kavuflmak istersen; sana k›zana sen hilm ile [yumuflakl›k ile] muâmele et. Sana zulm edeni, afv et. Seni ziyâret etmiyeni de ziyâret et) buyurdu.
Ebû Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” rivâyetinde buyuruyor
ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâma
“aleyhimürr›dvân”: (Sizlere bir kaç kelime [nasîhat] ö¤reteyim
mi? ‹çinizden onunla amel edecek ve ö¤renecek kimdir?) diye
sordu. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”, (Benim Yâ Resûlallah)
deyince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, onun elinden
tutarak: (Allahü teâlân›n harâm k›ld›¤› [yasak etdi¤i] fleylerden
sak›n, insanlar›n en âbidi, en çok ibâdet edeni olursun. Allahü
teâlân›n sana verdi¤i fleye [her ne kadar az olsa da] râz› ol, [Allahü teâlân›n, kalb zenginli¤i verdi¤i] insanlar›n en zengini olursun. Komfluna [kalben ve fi’len] ihsân ve yard›mda bulun, kâmil
bir mü’min olursun. Kendi nefsin için neyi seversen, herkes için
de onu sev, [kâmil bir] müslimân olursun) buyurdu.
10 — Matta ‹ncîlinde, (Zinâ nehy olundu¤u [yasak oldu¤u] gibi, flehvet ile (yabanc›) kad›na bakman›n da zinâ oldu¤u) bildirilmifldir. [Matta bâb befl, âyet yirmiyedi, yirmisekiz.]
[Kur’ân-› kerîm, zinây› kesin olarak harâm k›ld›¤› gibi, zinâya sebeb olacak herfleyi de yasaklam›fld›r. Meselâ, flehvet ile yabanc› kad›nlara bakma¤› ve kad›nlar›n da yabanc› erkeklere
bakmalar›n› harâm k›lm›fld›r. Ayr›ca, yabanc› bir kad›nla halveti
ya’nî yaln›z bafl›na kapal› bir yerde berâber kalma¤›, yabanc› kad›nlar›n seslerini dinleme¤i ve zarûretsiz lâübâli [cilveli] bir fleklde konuflmay› da, harâm k›lm›fld›r. Bu husûsdaki Allahü teâlân›n
emrlerini ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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hadîs-i flerîflerini burada zikr etme¤e kitâb›m›z›n hacmi müsâid de¤ildir. Ancak bir kaç misâl yazaca¤›z.]
‹srâ sûresinin otuz ikinci âyetinde meâlen: (Zinâya yaklaflmay›n. Çünki o zinâ, çok çirkin bir amel olup, gâyet kötü bir yoldur)
buyurulmufldur.
[Furkân sûresinin altm›fl sekizinci âyetinde meâlen: (Onlar,
[mü’minler] Allahü teâlâdan baflkas›na ibâdet etmezler, Allahü teâlân›n harâm k›ld›¤› nefsi haks›z yere öldürmezler, zinâ etmezler)
buyurulmufldur.]
fiuna da dikkat etmek lâz›md›r ki, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde, (Sak›n zinâ etmeyesiniz) denilerek, zinâ yapmak aç›kca yasak edilmifldir. Îsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde ise, zinâ yapmak yasak edilmekle berâber, flehvet gözü ile bakmak da, zinâdan say›lm›fld›r.
Dinlerin en mükemmeli ve en üstünü olan islâmiyyetde ise;
her ikisini de en genifl fleklde içerisine alarak, zinâya yaklaflmakdan nehy edilmifldir. Çünki yaklaflmakdan sak›nd›r›l›nca, hâliyle
zinâ fi’linden ve bakmakdan da sak›nd›r›lm›fl oluyor. Di¤er bir
âyet-i kerîme ise, zinâdan sak›nanlar›, zinâdan kaçanlar› müjdelemek husûsundad›r. Bu âyet-i kerîme, Ahzâb sûresinin otuzbeflinci âyeti olup, ‹ncîlin befl-on âyetini kendisinde toplam›fld›r. Bu
âyet-i kerîmede meâlen: (Allahü teâlân›n hükmüne [emrine] boyun e¤en erkekler ve kad›nlar, mü’min erkekler ve mü’min kad›nlar, ibâdete devâm eden erkekler ve kad›nlar, [fi’llerinde ve
kavllerinde] sâd›k erkekler ve sâd›k kad›nlar, sabr eden erkekler
ve sabr eden kad›nlar, Allahdan korkan erkekler ve kad›nlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kad›nlar, oruc tutan erkekler ve oruc tutan kad›nlar, ›rzlar›n› zinâdan koruyan erkekler ve
kad›nlar ve Allahü teâlây› çok zikr eden erkekler ve kad›nlar için
Allahü teâlâ ma¤firet ve büyük bir mükâfât hâz›rlad›) buyurulmufldur.
[Nûr sûresi, otuzuncu âyetinde meâlen: (Ey Resûlüm “sallallahü aleyhi ve sellem”! Mü’minlere söyle, harâma bakmas›nlar ve
avret yerlerini harâmdan korusunlar! Îmân› olan kad›nlara da söyle, harâma bakmas›nlar ve avret yerlerini harâm ifllemekden korusunlar) buyurulmufldur.]
Yabanc› kad›nlara flehvet ile bakman›n zinâ gibi harâm olmas›
husûsunda, (‹ki göz ile, zinâ edenler) ve (fiehvet ile bakan erke¤e
ve bakd›ran kad›na, Allahü teâlâ la’net etsin!) hadîs-i flerîfleri yetiflir.
[Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” haber veriyor: Resûlul– 130 –

lah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Erkek erke¤in ve kad›n kad›n›n avret yerlerine bakmas›n!) buyurdu.
Akabe bin Âmir “rad›yallahü anh” haber veriyor: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” (Yabanc› kad›n ile bir odada yaln›z
kalmay›n›z) buyurdu.
Ömer-ül Fârûk “rad›yallahü anh” haber veriyor: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” (Bir erkek, yabanc› bir kad›n ile halvet ederse, üçüncüleri fleytân olur) buyurdu.
Büreyde “rad›yallahü anh” haber veriyor: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye: (Yâ Alî! Bir kad›n› görürsen
yüzünü ondan ay›r. Ona tekrâr bakma! Ans›z›n görmek günâh olmaz ise de, tekrâr bakmak günâh olur) buyurdu.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Avret yerlerini açana
ve baflkas›n›n avret mahalline bakana Allah la’net eylesin) buyurdu.
Di¤er bir hadîs-i flerîfde: (Zinâ eden kimse, puta tapan kimse
gibidir) buyurdu.]
Zinâya had cezâs› verilmesi Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirilmifldir. [Nûr sûresinin ikinci âyetinde meâlen: ([Bekâr olup da] zinâ eden kad›nla zinâ eden erke¤in her birine yüz de¤nek vurun.
Allahü teâlâya ve âhiret gününe inan›yorsan›z, bunlara Allahü teâlân›n emrlerini yerine getirmek husûsunda, merhamet etmeyiniz)
buyurulmufldur.
Dört flâhid ile isbât edilmifl veyâ yapanlar›n bizzat kendilerinin dört kerre i’tirâflar› ile anlafl›lan zinâ fi’linde, bu çirkin ifli yapan evli olan müslimân erkek ve kad›n›n cezâs› ise; bir meydânda ölünceye kadar tafllanmakd›r. Buna (Recm) denir. Bu cezâ, bu
çirkin ifli yayman›n cezâs›d›r. Bu cezâ fuhfla mâni’ olmak içindir.
Bu cezâ milleti ve devleti tehdîd etmenin cezâs›d›r. Zinâ öyle bir
felâketdir ki, milletleri ve devletleri y›kar, yok eder. Çünki, nâmûssuz bir erke¤in zevcesi olmak zarar›, ayr›ca bu zevcenin iffeti
bozulmak zarar›, bu yüzden zevcin zarar›, zevcin münâsebetde
bulundu¤u kad›n›n zevci varsa onun zarar›, zevcenin münâsebet
kuraca¤› erke¤in zevcesi varsa onun zarar›, bu ifllerde yok edilen
çocuklar›n zarar› ve ayr›ca tehlükeye at›lan s›hhatler de düflünülürse, islâmiyyetde zinâ yapanlara verilen cezâ hiç de çok ve insâfs›z görülemez. Çünki, gayr-i meflrû buluflmalardaki frengi,
belso¤uklu¤u âfetleri [ve hele son zemânlar›n korkulu, öldürücü
ve tedâvîsi mümkin olm›yan (A‹DS) illeti] bütün dünyây› tehdîd
etmekdedir. H›ristiyanlar›n (hâflâ) Allah›n o¤lu dedikleri Îsâ
aleyhisselâm, zinây› yasak etdi¤i, nehy etdi¤i hâlde, bugün dün– 131 –

yâda zinân›n en çok yay›ld›¤› yerler hep h›ristiyan memleketleridir.
11 Mart 1987 târîhli (TÜRK‹YE) gazetesinde diyor ki, (Amerikada, ba’z› katolik kilise mensûblar› ve râhibler aras›nda A‹DS
hastal›¤› vak’alar› görüldü. (National Catinalic Reporter) ve
(New York Times) gazeteleri, en az oniki papaz›n A‹DS hastal›¤›ndan öldüklerini aç›klad›lar.) A‹DS, ilk olarak 1980 de görülen
öldürücü ve bulafl›c› korkunç bir hastal›kd›r. Lût kavminin habîs
fi’lini yapanlarda ve fâhifle kad›nlarda hâs›l olmakda, baflkalar›na
da sür’at ile bulaflmakda oldu¤u anlafl›lm›fld›r. Papazlar aras›nda
bu hastal›¤›n yay›lmas›, bunlar›n nâmûssuz ve hayâs›z ifllere al›flm›fl olduklar›n› aç›kca gösteriyor. fiimdi Avrupada ve Amerikada, bu hastal›¤a yakalanmamak için birçok erke¤in, kad›nlar›n ve
k›zlar›n, kiliselere gitmekden ve günâh ç›kartmakdan vazgeçdikleri bildirilmekdedir. Bu öldürücü, bulafl›c› korkunç felâketin,
müslimân memleketlerde, müslimânlar aras›nda hiç görülmemifl
olmas›, hak ile bât›l› ay›ran kuvvetli vesîkalardan biridir. Avrupal›lar›n, Amerikal›lar›n ahlâks›z, hayâs›z âdetlerine ilericilik, moda
gibi ismler takarak, müslimân yavrular›n› aldatma¤a çal›flan, flehvet, menfe’at düflkünlerine aldanmamal›d›r. Bugün devlet bütçelerinden milyarlarca lira harc›yarak yap›lan A‹DS tedâvîsi arafld›rmalar› netîcesiz kalmakdad›r. Amerikada ve ‹ngilterede zinâ o
kadar yay›lm›fld›r ki, üniversitelerde okuyan talebeler için, üniversite içinde do¤um kilinikleri aç›lmas› istenilmekdedir. A‹DS
insanl›k âleminin, öyle bir korkulu rü’yâs› olmufldur ki, h›ristiyan
Avrupadan seyâhata ç›kan turistler, A‹DS’li olmad›klar›na dâir
rapor al›p, öyle ç›kmakdad›rlar. Allahü teâlân›n hikmetinin büyüklü¤üne bak›n›z ki, en fenâ ve en tehlükeli hastal›klar›, islâmiyyetin d›fl›ndaki hareketlere müsallat k›lm›fld›r. Bu gayr-i meflrû ifllerde gayb olan çocuklar›, do¤mayan çocuklar sanmamal›d›r.
Bunlar öldürülen, canlar›na k›y›lan çocuklard›r. ‹slâmiyyetin emri burada çok incedir. Zinâya karfl›, evlileri (Recm) ederek öldürmek emri, bundan hâs›l olacak çocu¤un soysuz bir piç b›rak›larak, insanl›kdaki flerefi yok edilmifl oldu¤u için konulmufl bir cezâd›r.]
Zinâya sebeb olan ve zinâya yol açan fleyleri yapmakdan men’
eden birkaç hadîs-i flerîfi dahâ burada zikr edelim:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yabanc› kad›na flehvet ile bakan bir kimsenin gözleri ateflle doldurulup, sonra Cehenneme at›lacakd›r. Yabanc› kad›n ile toka edenin kollar› ensesinden ba¤lan›p, Cehenneme sokulacakd›r. Yabanc› kad›n ile, lüzûmsuz yere flehvet ile konuflanlar, her kelimesi için bin sene Ce– 132 –

hennemde kalacakd›r) buyurdu.
[Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Yabanc› bir k›z› görüp de, Allahü teâlân›n azâb›ndan korkarak, bafl›n› ondan çeviren kimseye, Allahü
teâlâ ibâdetlerinin tad›n› duyurur) buyurdu. Her husûsda oldu¤u
gibi, bu husûsda da en güzel ve en do¤ru hükmü beyân eden islâmiyyet olmufldur. Müjdeler olsun islâm âlimlerinin kitâblar›n› okuyanlara ve o din büyüklerine tâbi’ olanlara.]
TENBÎH: Ellerde dolaflan ‹ncîllerde, Tevrât›n ahkâm›n›n temâm› nesh ve ibtâl olunup, yaln›z zinân›n harâml›¤› kalm›fld›. ‹ncîlde zinâ edenlere bir had, bir cezâ beyân edilmedi¤inden, bu zinâ yasa¤› da h›ristiyanlar aras›nda hükmü kald›r›lm›fl olarak kabûl edildi¤i, Avrupal›lar›n hâlini bilenlerin ma’lûmudur. Çünki,
flehvet nazar› ile bakman›n aynen zinâ oldu¤unu, Îsâ aleyhisselâm
beyân etmifl iken, h›ristiyanlar, kad›nlar›n› örtmemifller, [baflkalar›n›n flehvet ile bakmas› için aç›k b›rakm›fllard›r. Hâlbuki, harâm
iflleme¤e sebeb olan fleyleri yapmak da harâmd›r. Kad›nlar›n,
aç›k ve süslü ve kokulu olarak yabanc› erkeklere görünmeleri, erkeklerin bunlara, flehvet ile bakmalar›na sebeb olmakdad›r. O
hâlde, bugün ellerde dolaflan ‹ncîller, h›ristiyan kad›nlar›n›n örtünmelerini emr etmekdedir. Bunun içindir ki, bütün kiliselerde,
manast›rlarda vazîfeli olan k›zlar, râhibeler, müslimân kad›nlar›
gibi örtünmekdedirler.] Fekat, flimdi papazlar, kad›nlar›n yabanc› erkeklerle oturup kalkmak flöyle dursun, balolarda, istedi¤i
gençlerle, kucak kuca¤a dans etmelerine dahî müsâade etmifllerdir. Bunun için, Îsâ aleyhisselâm›n sözüne göre, her bir h›ristiyana zânî ve zâniye denilmesi do¤ru olur. Fekat (Bunlar câhil halkd›r, câhil h›ristiyanlard›r. Bunlara nasîhat te’sîr etmiyor. H›ristiyan din adamlar›, papazlar, kad›nlar›n bu hâllerinden hoflnud de¤ildirler) denirse; kiliselerde toplanan erkek ve kad›nlar›n, dürlü
dürlü süs eflyâlar› ile birbirlerine, ibâdet ismi alt›nda, yapd›klar›
cilveler ve hareketlere niçin mâni’ olm›yorlar? Bilhâssa günâh ç›kar›laca¤› zemân, genç papazlar ile genç kad›nlar, yüz göz aç›k,
diz dize, bafl bafla, tenhâda oturup, iflledikleri günâhlar› anlatmalar› ve papazlar›n dinlemesi ve kiliselerden ç›k›l›rken genç o¤lanlar›n, genç kad›nlara okunmufl su takdîm etmesi gibi hâllere bak›l›rsa, de¤il câhil, avâm h›ristiyanlar, hiç bir papaz bile, göz zinâs›ndan kurtulamaz.
Bu aç›klamadan anlafl›l›yor ki, bütün ilâhî kitâblarda, [bütün
ilâhî dinlerde] harâm olan birçok fleyleri papazlar sonradan
te’vîl ederek, halâl sayd›klar› gibi, zinây› da bu fleklde hiç flübhesiz halâl sayd›lar. Fekat, islâmiyyetde kad›n›n eli ve yüzünden baflka yerlerini yabanc› erkeklere göstermeleri ve onlarla yaln›z bu– 133 –

lunmalar› harâmd›r. Kad›nlardan Allahü teâlân›n emrlerine uyanlar, dünyâda Allahü teâlân›n ilâhî h›fz›nda kalacaklar. [Âhiretde
de, Cennet-i a’lâda say›s›z ni’metlere kavuflacaklard›r. Böylece
müslimân kad›nlar, dünyâda huzûr ve râhat, âhiretde de, ni’metler
içerisindedirler.] Avrupal› kad›nlar gibi, flehvetperest erkeklerin
h›rs ve tama’lar›na hedef olarak rezîl olmazlar.
[‹slâmiyyetin kad›na verdi¤i k›ymeti, hiçbir din, hiçbir inanç,
hiçbir nizâm, hiçbir fikr vermemifldir. ‹slâmiyyet, kad›n› bafl tâc› etmifl, onu gerçek bir anne ve her evin sultân› olmak makâm›na
oturtmufldur. Medenî olduklar›n› iddiâ eden Avrupal›lar; kad›nlar›n› fabrikalarda, iflyerlerinde, atelyelerde ve ma¤azalarda çal›fld›rmakda ve kad›n›n gerçek vazîfelerini yapmas›na f›rsat vermemekdedir.
‹slâmiyyetde, kad›n ev içinde ve d›fl›nda çal›flmak, para kazanmak mecbûriyyetinde de¤ildir. Evli ise erke¤i, evli de¤ilse, babas›,
babas› da yoksa, en yak›n akrabâs› çal›fl›p, onun her ihtiyâc›n› karfl›lama¤a mecbûrdur. Kendine bakacak hiç kimsesi bulunm›yan
kad›na, devletin (Beyt-ül-mâl) denilen hazînesi bakma¤a me’mûrdur ve onun her ihtiyâc›n› te’mîn etme¤e mecbûrdur. ‹slâmiyyetde
geçim yükü, erkek ve kad›n aras›nda paylafld›r›lmam›fld›r. Bir erkek, zevcesini tarlada, fabrikada veyâ herhangi bir yerde çal›flma¤a zorlayamaz. E¤er, kad›n isterse ve erkek de izn verirse, kad›n,
kad›nlar için ifl bulunan yerlerde, erkekler aras›na kar›flmadan çal›flabilir. Fekat, kad›n›n kazanc› kendisinindir. Kocas›, ondan zorla
hiçbir fley alamaz. Onu, kendi ihtiyâclar›n› dahî sat›n almas›na zorl›yamaz. Ev ifllerini yapmaya da zorl›yamaz. Kad›n ev iflini kocas›na bir hediyye, bir lutf olarak yapar. Bunlar, müslimân han›mlar›n
sâhib oldu¤u birer fazîletdir. Onlardaki flerefli bir s›fatd›r. fiimdi,
komünist memleketlerinde, kad›n da, erkeklerle birlikde, bo¤az
toklu¤una, hayvanlar gibi, en a¤›r ifllerde zorla çal›fld›r›l›yor. Hür
dünyâ dedikleri h›ristiyan memleketlerinde, (Hayât müflterekdir)
denilerek, kad›nlar da, fabrikalarda, tarlalarda, ticâretde, erkekler
gibi çal›fl›yor; s›k›nt›, üzüntü ile yafl›yorlar. Ço¤unun, evlendiklerine piflmân olduklar›, mahkemelerin boflanma da’vâlar› ile dolu oldu¤u, günlük gazetelerde s›k s›k görülmekdedir. Kad›nlar, islâm
dîninin kendilerine verdi¤i k›ymeti, râhat›, huzûru, hürriyyeti ve
boflanma hakk›na mâlik olduklar›n› bilmifl olsalar, bütün dünyâ
kad›nlar›, hemen müslimân olur ve islâmiyyetin her memlekete yay›lmas› için çal›fl›rlar. ‹slâmiyyetin kad›nlara pekçok haklar tan›mas› ve onlar› erkekler elinde bir köle veyâ oyuncak olmakdan korumas›, Allahü teâlân›n kad›nlara büyük k›ymet verdi¤ini gösterir.]
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Bütün bu anlat›lanlardan sonra, insâf sâhibi, akll› kimseler, h›ristiyanl›k ve müslimânl›kdan hangisinin ilâhî kitâblara ve insanl›k
edeblerine, îcâblar›na uygun oldu¤unu Allah için söylesinler.
11 — ‹ncîlde, (Kim kad›n›n› boflarsa, ona bofl kâ¤›d›n› versin
denilmifldir. Fekat ben size derim ki, her kim zinâdan baflka bir sebeble boflarsa, onu zâniye eder. Ve her kim boflanm›fl kad›nla evlenirse, zinâ eder) denilmekdedir. [Matta bâb befl, âyet otuzbir ve
otuziki.]
H›ristiyanlar›n islâmiyyetdeki talâk, ya’nî kad›n boflamaya yapd›klar› i’tirâzlar› ve bunlar›n cevâblar›n› (TALÂK) bahsinde mufassal olarak anlataca¤›z. Fekat, bütün h›ristiyanlara burada birkaç, süâl tevcîh edece¤iz:
a) Madem ki, dahâ önce zikr etdi¤imiz Matta ‹ncîlinin beflinci
bâb›n›n yirmisekizinci âyetine göre, flehvet nazar› ile bakmak aynen zinâ etmek oldu¤u, Îsâ aleyhisselâm taraf›ndan bildirilmifldir.
Zinâ sebebi olunca kad›n› boflamak ise, yine Mattan›n beflinci bâb›n›n otuzikinci âyetine göre lâz›m olmakdad›r. fiimdi h›ristiyanlar
aras›nda yabanc› kad›n ve erke¤in birbiri ile görüflmemesi gibi bir
fley olmad›¤›ndan, her h›ristiyan kad›n›n, istedi¤i genç erkekle ve
her h›ristiyan erke¤in de, istedi¤i kad›nla aç›kca veyâ gizlice görüflmesi âdet oldu¤u hâlde, h›ristiyanlar zinâ günâh›ndan acabâ nas›l
kurtulabilmekdedirler?
b) Avrupa târîhlerinde yaz›ld›¤›na göre, Avrupada birçok hükümdâr›n han›mlar›nda zinâ fi’li bulunmad›¤› hâlde, hükümdârlar han›mlar›n› boflam›fllar [ve pek çok kad›n ile evlenmifllerdir.].
Papal›k makâm›n›n hudûdsuz yetkilerine sâhib bulunan papazlar,
hükümdârlar›n o kad›nlar› boflamas›na nas›l müsâade etmifllerdir?
c) Bugün Avrupa kanûnlar›nda talâk [boflanma] bahsi yaz›l›
ve mer’iyyetde olup, zinâdan baflka, afl›r›, fliddetli geçimsizlik ve
gadab, hattâ kad›n ve erke¤in r›zâlar› ile boflanmay› îcâb etdiren sebebler oldu¤u hâlde, birbirlerinden boflanamamakdad›rlar. E¤er zevc, yeni sevdi¤i kad›n› evinde bulundursa, zevcin
zevcesini boflayabilme salâhiyyeti ve zevc ve zevcenin r›zâlar›
ile olan ayr›l›kda dahî, zevc ve zevce üç sene geçdikden sonra,
bir baflka kimse ile evlenebilirler. Zinâ töhmeti ile olan ayr›l›kda ise, en az on ay geçdikden sonra bir baflkas› ile evlenebilmesi mümkindir. Bunlar Avrupa kanûnlar›n›n ba’z› hükmleridir.
Öyle ise, burada (‹ncîlin zinâ edeni hemen at, ayr›l) sözü nerede kalm›fld›r?
12 — ‹ncîlde, (Sizden öncekilere, yalan yere yemîn etmeyin ve
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andlar›n›z› [yemînlerinizi] Rabbe ödeyeceksiniz denildi¤ini iflitdiniz. Fekat ben size derim ki, hiç yemîn etmeyiniz. Ne gök üzerine,
çünki o, Allah›n taht›d›r. Ne yer üzerine, çünki o, Allah›n ayaklar›n›n basama¤›d›r. Ne Kudüs üzerine, çünki o, büyük mele¤in flehridir. Ve (bafl›n üzerine) diyerek yemîn etmeyeceksin. Çünki sen, saç›n bir k›l›n› ak veyâ kara yapma¤a kâdir de¤ilsin. Ancak sözünüz
evet evet, hay›r hay›r olsun. Zîrâ bunlardan çok olan flerdendir) denilmekdedir. [Matta bâb befl, âyet otuzüç ve devâm›.]
Matta ‹ncîlinin bu âyetlerinden anlafl›lan, aslâ yemîn etmemek,
kat’î bir emrdir. Hâlbuki, cem’iyyet içinde muâmelât sebeblerinin
en büyüklerinden olan böyle bir emniyyet vesîlesinin, büsbütün
yok edilmesi akla ve hikmete uygun bir fley olam›yaca¤›ndan, bunun da, ‹ncîlde yap›lan tahrîflerden biri oldu¤u zan olunur. Mûsâ
aleyhisselâm›n dîninde oldu¤u gibi, islâmiyyetde de, yemîn vard›r.
‹slâmiyyetde yemîn üç dürlüdür:
a) Yemîn-i Gamûs: Geçmifldeki birfley için, bilerek yalan yere
yemîn etmekdir. Büyük günâhlardand›r. Böyle yemînlere keffâret
lâz›m olmaz. [Hemen piflmân olup, tevbe ve isti¤fâr etmelidir.]
b) Yemîn-i La¤v: Bofl yere bir ifli yapd›¤› zann› ile, yanl›fl yemîn
etmekdir. Dahâ sonra yapmad›¤› ortaya ç›k›nca, hiç hükmüne girer. [Ya’nî günâh da olmaz, keffâret de îcâb etmez.]
c) Yemîn-i Mün’ak›de: ‹lerde yapaca¤›m veyâ yapm›yaca¤›m
diye yemîn etmekdir. Bir kimse yar›n flu ifli yapaca¤›m diye va’dde bulunup (VALLAHÎ) diyerek yemîn etse, dahâ sonra sebât
etmeyip, o ifli yapmasa (Hânis) ya’nî yalanc› olup, keffâret vermesi lâz›m olur. Bu k›sm yemîne keffâret verilmesi husûsunda
Kur’ân-› kerîmde aç›k beyânlar vard›r. Mâide sûresinin seksendokuzuncu âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ sizi yemîn-i la¤v ile
muâheze etmez [cezâland›rmaz]. Fekat akd etdi¤iniz [mün’akid]
yemînlerde muâheze eder. Onun keffâreti, çoluk çocu¤unuza yidirdi¤inizin orta hâli ile on fakîri doyurmakd›r veyâ çoluk çocu¤unuza giydirdi¤inizin orta hâliyle birer elbiseyi, on fakîre giydirmekdir veyâ bir köle âzâd etmekdir. Bu üçünden birini yapmaya
gücü yetmiyenin, üç gün müte’âk›ben [peflpefle] oruc tutmas›d›r.
‹flte bunlar sizlerin yemînlerinize keffâretdir. Lisânlar›n›z› [yalan
yere yemîn etmekden veyâ] yemîninizi bozmakdan h›fz ediniz)
buyurulmufldur. Allahü teâlân›n isminden baflka, yer, gök ve bafl›n için ve evlâd›n için diyerek, yemîn etmek ise, çeflidli hadîs-i flerîfler ile men’ edildi¤inden, fler’an câiz de¤ildir.
13 — Matta ‹ncîlinde yaz›ld›¤›na göre, Îsâ aleyhisselâm Tevrâtda olan k›sâs âyetini nakl etdikden sonra, beflinci bâb›n›n
otuzdokuz ve devâm›ndaki âyetlerde, (Fekat ben size derim ki;
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kötülü¤e karfl› koymay›n ve sa¤ yana¤›n›za kim vurursa, ona sol
yana¤›n›z› da çevirin. E¤er birisi gömle¤ini almak isterse, ona kaputunu, aban› da ver. Ve kim seni bir mil gitme¤e zorlarsa, onunla
iki mil git. Senden dileyene, isteyene ver. Düflmanlar›n›z› sevin ve
size beddüâ edenlere hayr düâ edin. Herkese selâm verin) denilmekde ve baflkalar›na kötülük yapan, zulm eden kimselerin afv
edilmesi bildirilmekdedir. K›sâs, ya’nî suçluyu cezâland›rmak temâmen inkâr olunmakdad›r.
K›sâs mes’elesi, ilâhî kitâblarda meflrû’ oldu¤u gibi, Kur’ân-› kerîmde de, emr edilmifldir. Mâide sûresinin k›rkbeflinci âyetinde
meâlen: (Can, can için, göz göz için, burun burun için, kulak kulak
için, difl difl için ve yaralamak için k›sâs vard›r) buyurulmufldur. Bekara sûresinin yüzyetmifldokuzuncu âyetinde meâlen: (Ey akl sâhibleri! Sizin için k›sâsda hayât [ve s›hhat] vard›r) buyurulmufldur.
Fekat öldürülen kimsenin vârislerinin ve yaralanan veyâ bir a’zâs›
kesilen kimsenin, k›sâs yap›lmas›n› istemeyip, afv etmelerinin efdal ve pek hayrl› olmas› hakk›nda âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler vârid olmufldur. Ancak, ‹ncîlin k›sâs› temâmen afv etmesi, tahrîf edildi¤ine, kuvvetli bir delîldir. Çünki, her dinde ve her kanûnda k›sâs vard›. Hattâ, h›ristiyan memleketlerinde dahî k›sâs yap›ld›. E¤er h›ristiyanlar, bu ‹ncîlin s›hhatini, do¤rulu¤unu kabûl etmifl
olsalard›, k›sâs yapmazlard›.
(Bir yana¤›na vurana di¤er yana¤›n› da çevir. Gömle¤ini isteyene kaputunu da ver. Her gidelim diyen ile berâber git) emrleri de
aynen k›sâs mes’elesi gibi tahrîfâtdan olmal›d›rlar. Çünki, böyle bir
flerî’at ile dünyâda hiç bir kavm, hiç bir cem’iyyet hayâtiyyetini, varl›¤›n› devâm etdiremez. Bunun en aç›k delîli de, Avrupal›lar›n, h›ristiyanl›¤›n bu esâslar›na hiç i’tibâr etmemeleridir.
[Avrupada maddî refâh, ilm ve teknik, hep h›ristiyanl›¤› terk
etmek sebebi ile zuhûr etmifldir. Bu terakkîlerin sebebi, Avrupadaki reformlar olmufldur. Bu reformlar› yapanlar, Endülüsde
ya’nî ‹spanyada islâm medreselerinde ilm tahsîl eden Avrupal›lard›r. Bunlar her dürlü terakkîye mâni’ olan h›ristiyanl›¤a karfl›
cebhe alm›fllar, h›ristiyanl›¤›n terakkîye mâni’ oldu¤unu akl ve
ilm ile isbât etmifllerdir. H›ristiyanl›¤› red eden, terakkîye mâni’
oldu¤unu isbât eden kitâblar yazm›fllard›r. ‹slâmiyyeti bilmeyen
ba’z› câhiller, Avrupal›lar›n yazd›¤› bu kitâblar› okuyup, islâmiyyeti de böyle sanm›fllar. Her dürlü ilerleme¤i, terakkîyi, ilmi emr
eden islâmiyyetde de, reform yapmak fikrine kap›lm›fllard›r.
Kendileri islâmiyyetin ›fl›kl› yolundan sapm›fl, baflkalar›n› da sapd›rm›fllard›r. Böylece, câhilliklerini ve ahmakl›klar›n› ortaya koymufllard›r. Dahâ önce bildirdi¤imiz gibi, müslimânlar islâmiyye– 137 –

te yap›fl›p, ba¤land›¤› müddetce, h›ristiyanlar ise, h›ristiyanl›¤› terk
edip, uzaklafld›¤› müddetce, terakkî etmifllerdir.]
14 — Matta ‹ncîlinde, (Her neye sâhib isen sat›p sadaka ver) diye emr eder. [Matta bâb ondokuz, âyet yirmibir.]
Kur’ân-› kerîm ise, sadaka ve ihsânda bulunmay› teflvîk eder.
[Bütün mal›n› sadaka ver diye, emr etmez. Bütün mal›n› sadaka
verip, baflkalar›na muhtaç ve zelîl olmakdan men’ eder.] Nitekim,
‹srâ sûresinin yirmialt›nc› âyetinde meâlen: (Akrabâya hakk›n› ver
[ki, o hak, hâllerine göre s›la-i rahm yapmak, muhtâc ve âciz olanlara nafaka vermek ve güzel geçinmekdir]. Hâllerine göre fakîrlere ve yolculara [zekât ve ta’âm] haklar›n› ver. ‹srâf edip, mal›n› lüzûmsuz yere da¤›tma) ve yirmidokuzuncu âyetinde meâlen: (Elini
boynuna ba¤lama [ya’nî cimrilik etme] ve elini temâmen açma
[ya’nî isrâf etme] ki, kötülenirsin ve baflkalar›na muhtâc olursun)
buyurulmufldur.
[Kur’ân-› kerîm, sadaka vermenin, birçok günâha keffâret olaca¤›n›, afv edilmelerine sebeb olaca¤›n› bildirmekdedir.]
15 — Matta ‹ncîlinin alt›nc› bâb›n›n üçüncü ve dördüncü âyetlerinde, (Fekat sadaka verdi¤in zemân, sol elin, sa¤ elinin ne yapd›¤›n› bilmesin! Gizli fleyleri gören Baban, sana ödeyecekdir) demekdedir.
Riyâdan sak›nmak için, sadakan›n gizli verilmesi uygun ise de,
baflkalar›n› teflvîk için, riyâ maksad› olmaks›z›n âflikâre, aç›kca vermekde de bir beis yokdur. Bundan dolay› Kur’ân-› kerîmde sadakan›n âflikâre, aç›kca verilmesi de nehy olunmam›fld›r. Fekat, gizli
vermenin dahâ efdâl oldu¤u da âyet-i kerîmede bildirilmekdedir.
Bekara sûresinin ikiyüz yetmiflbirinci âyetinde meâlen: (Sadakalar› âflikâre verirseniz ne güzeldir. E¤er gizlerseniz ve onlar› [sadakalar›] fakîrlere verirseniz bu sizin hakk›n›zda dahâ hayrl›d›r ve günâhlar›n›za keffâretdir. Allahü teâlâ sizin yapd›klar›n›zdan haberdârd›r) buyurulmufldur. [Bu âyet-i kerîmede aç›kca verilmesi bildirilen sadaka, farz olan zekâtd›r. Farz olan zekât› aç›kca vermek riyâ olmaz, dahâ sevâb olur. Tetavvu’ [nâfile] olan sadakay› ise gizlice vermek efdaldir. Gizli verilen nâfile sadakan›n, aç›kdan verilen nâfile sadakadan yetmifl kat dahâ sevâb oldu¤u hadîs-i flerîf ile
bildirilmifldir.] Allahü teâlân›n râz› oldu¤u yolda verilen maldan
hâs›l olacak ecr ve mükâfât hakk›nda, Bekara sûresinin ikiyüzaltm›flbirinci âyetinde meâlen: (Mallar›n› Allah yolunda infâk edenlerin, harc›yanlar›n hâli, bir tohum dânesine benzer ki, ekildi¤inde
yedi baflak bitirip, her bir baflakda da yüz dâne tohum bulunur) buyurulmufldur.
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Sadakan›n, kiflinin en sevdi¤i maldan olmas› lâz›md›r. Bu husûsda, Âl-i ‹mrân sûresinin doksanikinci âyetinde meâlen, (Sevdi¤iniz fleylerden infâk etmedikce hayra, iyili¤e [Cennete] nâil olamazs›n›z, kavuflamazs›n›z) buyurulmufldur.
Bekara sûresinin ikiyüz yetmiflüç ve ikiyüz yetmifldördüncü
âyetlerinde meâlen: (Sizin sadakalar›n›z, fî-sebîlillah cihâd eden,
ilm tahsîl eden ve ibâdet gibi hayrl› bir iflle meflgûl olan ve yeryüzünde ticâret ve san’at gibi bir iflle meflgûl olmaya müsâid [elveriflli] vaktleri olmayan fakîrler içindir. Onlar, dilenmekden çekindikleri için, câhiller onlar› zengin zan ederler. Ey Resûlüm, sen onlar›
sîmâlar›ndan tan›rs›n. Onlar iffetlerinden dolay› insanlar› râhats›z
edip sadaka istemezler. Mal›n›zdan, bunlara infâk ederseniz, muhakkak Allahü teâlâ verdi¤inizi ve niçin verdi¤inizi bilir. fiu kimseler ki, gece ve gündüz gizli ve âflikâr mallar›n› infâk ederler. Onlar›n ecrleri, Rablerinin indinde [Na’îm Cennetleri]dir. Onlara korku ve hüzn yokdur) buyurulmufldur. [Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” bin alt›n âflikâre, bin alt›n gizli, bin alt›n gece, bin alt›n
gündüz sadaka verdi. Bunun üzerine bu âyet-i kerîmenin nâzil oldu¤u bildirilmifldir.]
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yedi k›sm kimse vard›r ki, Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i gölgeden baflka gölge bulunmad›¤› k›yâmet gününde, Allahü teâlâ onlar› Arfl›n
gölgesinde gölgelendirir. Onlardan birisi, sadaka verdi¤i zemân
sa¤ elinin verdi¤ini, sol eli dahî bilmeyen kimsedir.) Bu hadîs-i flerîfden sadakay› âflikâre, aç›kca vermenin temâmen nehy edildi¤i
anlafl›lmamal›d›r. Ba’z› yerler vard›r ki, hâlis niyyet ile, kendini riyâdan koruyarak ve baflkalar›n› teflvîk için hayr›n, iyilik ve sadakan›n, âflikâre olmas› dahâ efdâldir. Hadîs-i flerîfde, (Bir hayr›n
yap›lmas›na yol gösteren onu yapan gibidir) buyurulmufldur. Bu
hadîs-i flerîfe göre, sadakay› âflikâre vermek, iyili¤i aç›kca yapmak
iki kat sevâb olur. Birisi, vermifl oldu¤u sadaka sevâb›, ikincisi ise,
baflkalar›n› teflvîk etmek sevâb›d›r. Böyle, hâlis niyyet ile, iyilik ve
sadakay› izhâr, aklen ve fler’an gizlemekden elbette dahâ güzeldir.
Bugün mevcûd olan ‹ncîllerde, sadakay› gizli vermek aç›kca emr
ediliyor ise de, h›ristiyanlar›n ço¤u, burada da, ‹ncîle uymamakda,
sadakay› âflikâre vermekdedir. Hattâ nefslerini k›rmak için hayr
sever ba’z› kimseler ve ba’z› süslenmifl madamlar›n, sadaka toplamak için arabalar› ile sokaklarda dolaflmalar›, Avrupan›n eski modalar›ndand›r.
16 — Matta ‹ncîlinin alt›nc› bâb›nda düâ ederken riyâ yapmamak lâz›m oldu¤u yaz›l›d›r. [Âyet befl ve devâm›.]
[Riyâ, birfleyi oldu¤unun tersine göstermekdir. K›saca, göste– 139 –

rifl demekdir. Kalb hastal›klar›ndand›r. Kötü bir huydur. Âhiret
amellerini yaparak, âhiret yolunda oldu¤unu göstererek, dünyâ arzûlar›na kavuflmak demekdir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde ve
Resûlullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinde, islâm âlimleri de kitâblar›nda, riyân›n kötülü¤ünü bildirmifllerdir.]
Mâ’ûn sûresinin dört, befl ve alt›nc› âyetlerinde meâlen: (Gaflet
ile, ehemmiyyet vermeden nemâz k›lan ve nemâzlar›n› halk yan›nda, nifâk ve riyâ ile k›l›p, tenhâda terk edenler için fliddetli azâb
vard›r) buyurulmufldur. Kehf sûresinin yüzonuncu âyetinde meâlen: (Kim Rabbine kavuflmay› arzû ederse, amel-i sâlih ifllesin ve
Rabbine yapd›¤› ibâdetde, Ona hiç kimseyi ortak koflmas›n) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmeye göre, riyâ ile, ya’nî gösterifl için ibâdet etmek, flirk hükmündedir. Çünki, riyâ, gösterifl yapan, ibâdetinde, ma’bûda bir baflkas›n› ortak koflmakdad›r. Bu ma’nây› te’yîd
ederek, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma,
(Sizin için en çok korkdu¤um fley, flirk-i asgara [küçük flirke], yakalanman›zd›r) buyurdu. Eshâb-› kirâm: Yâ Resûlallah! Küçük flirk
nedir? diye sordular. (Riyâd›r) buyurdu.
[Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Dünyâda riyâ ile ibâdet edene, k›yâmet günü, ey kötü insân! Bugün sana sevâb yokdur. Dünyâda kimler için ibâdet etdin ise, karfl›l›klar›n› onlardan iste, denir) buyurdu. Riyân›n z›dd›, ihlâsd›r. ‹hlâs, dünyâ fâidelerini düflünmeyip,
ibâdetlerini yaln›z Allah r›zâs› için yapmakd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Allahü teâlâ buyuruyor ki,
benim flerîkim yokdur. Baflkas›n› bana flerîk eden, sevâblar›n› [va’d
etdi¤im karfl›l›klar›n›] ondan istesin. ‹bâdetlerinizi ihlâs ile yap›n›z!
Allahü teâlâ, ihlâs ile yap›lan amelleri [iflleri] kabûl eder.) Muâz
bin Cebeli “rad›yallahü anh” Yemene vâlî olarak gönderirken,
(‹bâdetlerini ihlâs ile yap! ‹hlâs ile yap›lan az amel k›yâmet günü
sana yetiflir) buyurdu. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (‹bâdetlerini ihlâs
ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidâyet y›ld›zlar›d›r. Fitnelerin karanl›klar›n› yok ederler) buyurdu.]
17 — Matta ‹ncîlinde, (Düâ ederken, putperestlerin yapd›¤›
gibi, lüzûmsuz yere tekrârlar yapmay›n. Zîrâ onlar, çok söyledikleri için, kabûl edilece¤ini zan ederler. Siz Ondan istemeden önce
o, ihtiyâçlar›n›z› bilir. Siz flöyle düâ edin: Ey göklerde olan Babam›z, ismin mukaddes olsun. Melekûtün gelsin. Gökde oldu¤u gibi, yerde de senin irâden olsun. Her günkü ekme¤imizi bize
bugün de ver ve biz suçlu olanlar› ba¤›fllad›¤›m›z gibi, bizim suçlar›m›z› (borçlar›m›z›) ba¤›flla. Bizi i¤vâya götürme. Bizi flerîrden
kurtar. Melekût ve kudret ve izzet, ebediyyen senindir. Âmîn) de– 140 –

nilmekdedir. [Matta bâb alt›, âyet yedi ve devâm›.]
[Burada, (gökde oldu¤u gibi yerde de senin irâden olsun) denilerek, Allahü teâlâya âcizlik isnâd ediliyor. (Biz suçlular› ba¤›fllad›¤›m›z gibi, bizim suçlar›m›z› da sen ba¤›flla) denilerek, hâflâ Allahü
teâlâ minnet alt›nda b›rak›lm›fld›r. Biz yapd›¤›m›z gibi sen de yapma¤a, hâflâ mecbûrsun denilmekdedir. Yine burada sâdece ekmek
istenmekdedir. Hâlbuki, Allahü teâlâdan bütün ni’metleri istenmeliydi.]
‹ncîlde bundan baflka bir düâ yokdur. Bunun için h›ristiyanlar,
hergün bu düây› okumakla me’mûrdurlar. Müslimânlar›n her günkü düâs›, Fâtiha-i flerîfedir ki, befl vakt nemâz›n, her rek’atinde
okunur. Böylece, hergün en az, k›rk kerre okunur. Fâtiha-i flerîfe
sûresinin meâl-i flerîfi fludur:
(Bismillâhirrahmânirrahîm: Rahmân ve rahîm olan Allahü teâlân›n ism-i flerîfini okuyarak bafll›yorum. Hamd ve senân›n en üstünü, bütün âlemleri yaratan, [bir nizâm üzere birbirine ba¤layan]
Allahü teâlâya mahsûsdur. Allahü teâlâ, dünyâda ve âh›retde kullar›na çok merhamet edicidir. K›yâmet gününün mâliki [ve hâkimi] yaln›z Odur. Biz, ancak sana ibâdet ederiz [Senden baflka ibâdete lây›k ve müstehak olan hiçbir fley yokdur.] Ve ancak senden
yard›m isteriz. Bizi [‹’tikâd›m›zda, fi’llerimizde ve sözlerimizde ve
ahlâk›m›zda ifrât ve tefrît aras›nda orta yol olan] do¤ru yolda bulundur. [Dîn-i islâm ve sünnet-i enâm “aleyhissalatü vesselâm”
olan s›rât-› müstakîmde bizi sâbit eyle.] Bizi kendilerine [fadl ve ihsân›n ile] ni’met verdi¤in kimselerin [Peygamberlerin, Velîlerin ve
S›ddîklerin] yolunda bulundur. [Hakk› kabûl etmeyip] senin gadab›na u¤rayanlar›n ve sap›klar›n yolunda bulundurma! [Yâ Rabbî.
Âmîn: Kabûl buyur Allah›m!]) Bundan baflka, Kur’ân-› kerîmde
yüzlerce düâ vard›r ki, her biri ve ma’nâlar› tefsîr kitâblar›nda
uzun yaz›l›d›r.
18 — Matta ‹ncîlinde, (Düâ etdi¤in zemân, iç odana gir ve kap›y› kapayarak gizli olan Babana düâ et! Gizlide gören Baban, sana âflikâre ödeyecekdir. Semâvâtda olan Baban›z, kendisinden isteyenlere, pek çok ihsânlar verecekdir) denilmekdedir. [6-6]
Kur’ân-› kerîmde [Allahü teâlâya düâ edenlere verilecek ecrleri [karfl›l›klar›] ve düâ etmek lâz›m oldu¤unu ve yap›lan düâlar›n kabûl edilece¤ini bildiren pek çok] âyet-i kerîmeler vard›r.
Mü’min sûresinin altm›fl›nc› âyetinde meâlen: (Bana düâ ediniz,
size icâbet edeyim [kabûl ederim]) buyurulmufldur. Bekara sûresinin yüzseksenalt›nc› âyetinde meâlen: ([Ey Resûlüm], Kullar›m
sana benden sorarlarsa, Ben [ilm ve icâbetle] yak›n›m. Bana düâ
etdikleri zemân düâlar›na icâbet ederim [kabûl ederim]. Benden
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icâbet istesinler ve bana îmân etsinler) buyurulmufldur.
19 — Matta ‹ncîlinde, (E¤er siz insanlar›n suçlar›n› ba¤›fllar iseniz, gökde Baban›z da sizi ba¤›fllar. Fekat siz insanlar›n suçlar›n›
ba¤›fllamazsan›z, Baban›z da, sizin suçlar›n›z› ba¤›fllamaz) denilmekdedir. [Matta bâb alt›, âyet ondört-onbefl.]
Kur’ân-› kerîmde, Nûr sûresinin yirmiikinci âyetinde meâlen:
([Kusûrlar›] afv etsinler, intikâmdan vazgeçsinler. Dikkat ediniz!
Allahü teâlân›n sizi magfiret etmesini sevmezmisiniz? Allahü teâlâ
magfiret ve rahmet edicidir) buyurulmufldur. Âl-i imrân sûresinin
yüzotuzdördüncü âyetinde meâlen: ([Takvâ sâhibleri] o kimselerdir
ki, bollukda ve darl›kda, çoklukda ve azl›kda [sadaka verirler ve] infâk ederler. Gadablar›n› yok ederler, [ya’nî darg›nl›k yapma¤a kâdir iken, sabr ve terk ederler ve insanlardan cezâya müstehak olanlar›n] kusûrlar›n› afv ederler, Allahü teâlâ ihsân edenleri sever) buyurulmufldur. [Müslimânlar hep bu âyet-i kerîmeler ile amel etmifllerdir. Buna bir misâl yazal›m. Resûlullah›n mubârek torunu Hüseyn bin Alî “rad›yallahü anh” misâfirleri ile sofrada oturmufllard›.
Kölesi bir kab s›cak yemek ile gelirken aya¤› yere tak›l›p, elindeki
yeme¤i Hüseynin “rad›yallahü anh”, mubârek bafl›na dökdü. Kölesini terbiye için yüzüne sert bak›nca, kölesi, bu âyet-i kerîmenin
(Gadab etmezler) k›sm›n› okudu. ‹mâm-› Hüseyn “rad›yallahü
anh”, gadab›m› terk etdim, buyurdu. Bunun üzerine köle, (‹nsanlardan kusûrlu olanlar› afv ederler) k›sm›n› okudu. ‹mâm-› Hüseyn
“rad›yallahü anh” afv etdim buyurdu. Bunun üzerine köle, (Allahü
teâlâ ihsân edenleri sever) k›sm›n› okudu. ‹mâm-› Hüseyn “rad›yallahü anh”, seni kölelikden azâd etdim, istedi¤in yere gidebilirsin,
buyurdu.] Beled sûresinin onyedinci ve onsekizinci âyetlerinde meâlen: (Bundan sonra mü’minlerden olup, birbirlerine sabr ve merhamet tavsiye ederler. ‹flte bunlar, eshâb-› yemîndendirler, ya’nî
Cennet ehlindendirler) buyurulmufldur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Baflkalar›na merhamet etmiyene, merhamet
olunmaz) buyurmufldur.
20 — Matta ‹ncîlinde, (Oruc tutdu¤unuz zemân, ikiyüzlüler gibi surat asmay›n. Zîrâ onlar oruc tutduklar›n› insanlar görsünler
diye suratlar›n› asarlar. Do¤rusu size derim ki, onlar mükâfâtlar›n›
alm›fllard›r. Fekat sen oruc tutdu¤un zemân bafl›na ya¤ sürüp, yüzünü y›ka. Tâ ki, insanlara de¤il, gizlide olan Babana oruc tutdu¤unu gösteresin) denilmekdedir. [Matta bâb alt›, âyet onalt›, onyedi ve onsekiz.]
Îsâ aleyhisselâm sâdece Allah r›zâs› için oruc tutulmas›n› emr
etmifl ve riyâdan nehy buyurmufldur. ‹slâmiyyetde riyân›n kötülü¤ü ve riyâdan sak›nd›rmak için vârid olan âyet-i kerîme ve ha– 142 –

dîs-i flerîflerden ba’z›lar›n› yukar›da bildirdi¤imizden, burada
tekrar etmemize lüzûm yokdur. Dikkat edilecek husûs fludur ki,
‹ncîlin bu âyetlerinde, oruc tutmak, aç›kca emr edildi¤i hâlde, Îsâ
aleyhisselâmdan çok sene sonra, onun yüzünü görmeyen ve onun
eshâb›na nice ihânetler yapd›¤›n› h›ristiyanlar›n dahî i’tirâf etdikleri Pavlos, sonradan ‹ncîldeki di¤er ahkâm› de¤ifldirdi¤i gibi, bu
orucu da de¤ifldirmifldir.
21 — Matta ‹ncîlinde, (Mal toplay›p, kalbinizi ba¤lamay›n. Ne
yiyece¤iz, ne giyece¤iz diye keder [kayg›] çekmeyin. Hakka tevekkül ve i’timâd ediniz) denilmekdedir. Ve kufllar›n yaflay›fllar› ve k›r
zambaklar›n›n tabîî kisveleri gibi ba’z› misâller verilmekdedir.
[Matta bâb alt›, âyet yirmibefl ve devâm›.]
Kur’ân-› kerîmde dünyâya ra¤bet etmemek husûsunda vârid
olan, ba’z› âyet-i kerîmeleri ve Peygamberimizin hadîs-i flerîflerini
yukar›da zikr etmifldik. Tevekkül ile ilgili âyet-i kerîmeler de pek
çokdur. Burada bir kaç›n› zikr etmekle iktifâ edelim.
Talâk sûresinin ikinci ve üçüncü âyetlerinde meâlen: (Kim ki,
Allahü teâlâdan korkarsa, Allahü teâlâ ona [darl›kdan geniflli¤e]
bir ç›k›fl yolu ihsân eder ve ona ummad›¤› yerden r›zk verir. Her
kim, Allahü teâlâya tevekkül ederse, Allahü teâlâ ona kâfîdir) buyurulmufldur.
[Tevekkül ile ilgili âyet-i kerîmelerin tefsîrlerinin temâm› bir
araya getirilse, ‹ncîlin temâm›ndan çok olur. Mâide sûresinin yirmiüçüncü âyetinde meâlen: (E¤er îmân›n›z varsa, Allahü teâlâya
tevekkül ediniz) buyurulmufldur. Âl-i imrân sûresinin yüzellidokuzuncu âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ, tevekkül edenleri sever) buyurulmufldur. ‹brâhîm sûresinin onbirinci âyetinde meâlen: (Tevekkül ediciler yaln›z Allahü teâlâya tevekkül etmelidir) buyurulmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Ümmetimden bir k›sm›n›, bana gösterdiler. Da¤lar›, sahrâlar› doldurmufllard›. Böyle çok olduklar›na flafld›m ve sevindim. Sevindin mi dediler, evet dedim. Bunlardan ancak yetmiflbin adedi hesâbs›z Cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. ‹fllerine sihr, büyü, da¤lamak ve fal kar›fld›rmayanlar ve Allahü teâlâdan baflkas›na, tevekkül ve i’timâd etmeyenlerdir buyuruldu.) Dinliyenler aras›nda Ukâfle “rad›yallahü anh”, aya¤a kalk›p, (Yâ Resûlallah! Düâ
buyur da, onlardan olay›m) deyince, (Yâ Rabbî! Bunu onlardan
eyle!) buyurdu. Baflka biri dahâ aya¤a kalk›p, ayn› düây› isteyince,
(Ukâfle senden çabuk davrand›) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz,
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kufllar›n r›zk›n› verdi¤i gibi, size de gönderirdi. Kufllar, sabâh mi’deleri bofl, aç gider. Akflam mi’deleri dolmufl, doymufl olarak döner)
buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, Allahü teâlâya s›¤›n›rsa,
Allahü teâlâ, onun her ifline yetiflir. Hiç ummad›¤› yerden, ona r›zk
verir. Her kim, dünyâya güvenirse, onu dünyâda b›rak›r) buyurdu.
‹slâmiyyetde tevekkül, çal›flmay›p her fleyi Allahü teâlâdan beklemek de¤ildir. Allahü teâlân›n âdeti flöyledir ki, herfleyi bir sebeb
ile yaratmakdad›r. Sebebleri O yaratd›¤› gibi, onlar›n te’sîr ederek,
iflin meydâna gelmesini de, O yaratmakdad›r. ‹slâmiyyet, herfleyin
sebebini arafld›rmam›z› ve bu sebebe yap›flmam›z› emr etmekdedir.
Her fleyin ma’lûm olan, meflhûr olan, sebebine yap›flmam›z ve bu
sebebin te’sîrini halk etmesi için, Allahü teâlâya düâ etmemiz, yalvarmam›z lâz›md›r. Sebebe yap›flmadan iflin yap›lmas›n› Allahdan
beklemek, Allahü teâlâya karfl› gelmek, Onun âdetini bozma¤a kalk›flmak olur. Tevekkülün ma’nâs› ve çeflidleri hakk›nda (Tam ‹lmihâl SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE) kitâb›nda genifl ma’lûmât vard›r.]
22 — Matta ‹ncîlinde, (Niçin kardeflinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merte¤i görmezsin) demekdedir. [Matta
bâb yedi, âyet üç.]
Kur’ân-› kerîmde Hucurât sûresinin onikinci âyetinde meâlen:
(Ey îmân edenler, zann›n ço¤undan sak›n›n›z. Çünki zann›n ba’z›s› günâhd›r. [Müslimânlar›n ayblar›n›] arafld›rmay›n›z ve birbirinizi
g›ybet etmeyiniz [ya’nî, bir kimsenin arkas›ndan, onu zem etmeyiniz]. Sizden biriniz ölü kardeflinizin etini yime¤i sever mi? [Bu teklîf olunsa] ikrâh edersiniz [tiksinirsiniz]. Allahü teâlâdan korkunuz.
Muhakkak ki, Allahü teâlâ tevbe edenlerin, tevbesini kabûl eder
ve çok merhametlidir) buyurulmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Kim insanlar›n ayblar›n›, kusûrlar›n› örterse, Allahü
teâlâ da, onun ayblar›n›, kusûrlar›n› örter) buyurmufldur. Baflka bir
hadîs-i flerîfde, (Kendi nefslerinizin ayblar›n› arafld›r›n›z, baflkalar›n›n ayblar›n› arafld›rmay›n›z) buyurmufldur.
[Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Gîbet zinâdan dahâ büyük günâhd›r)
buyurmufldur. ‹slâmiyyetde gîbet fliddet ile yasak edilmifldir. Ateflin odunu yak›p yok etdi¤i gibi, gîbet de hasenât› [iyilikleri] yok eder. Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, bir kimsenin sevâb defteri aç›l›r. Yâ Rabbî! Dünyâda iken flu ibâdetleri yapm›fld›m. Sahîfede
bunlar yaz›l› de¤il, der. Onlar defterinden silindi, gîbet etdiklerinin
defterlerine yaz›ld› denir) ve (K›yâmet günü bir kimsenin hasenât
defteri aç›l›r. Yapmam›fl oldu¤u ibâdetleri orada görür. Bunlar, seni gîbet edenlerin sevâblar›d›r, denir) buyuruldu. Gîbetden men’
eden ve gîbete mâni’ olma¤› bildiren pek çok hadîs-i flerîfler vard›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Din kardefline,
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onun haberi olmadan yard›m eden kimseye, Allahü teâlâ dünyâda
ve âhiretde yard›m eder) ve (Yan›nda, din kardefli gîbet edilince,
gücü yetdi¤i hâlde, ona yard›m etmiyen kimsenin günâh›, dünyâda
ve âhiretde kendisine yetiflir) buyurdu.]
23 — Matta ‹ncîlinde, (Dar kap›dan girin, zîrâ helâke götüren
kap› genifl ve yol enlidir. Ve ondan girenler çokdur. Fekat hayâta
götüren kap› dar ve yol ensizdir. Onu bulanlar ise azd›r) denilmekdedir. [Matta bâb yedi, âyet onüç ve ondört.]
Kur’ân-› kerîmde, Âl-i imrân sûresinin ondördüncü âyetinde
meâlen: (Nefsin arzûlar›na muhabbet, insanlara güzel gösterildi)
buyurulmufldur. Güzel olan fleye ra¤bet etmek tabîî olmas› hasebiyle bu genifl bir yoldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Cennet nefsin istemedi¤i fleylerle, Cehennem ise, nefsin arzûlar›,
flehvetleri ile ihâta olundu) buyurmufldur. Hâs›l›, Cennet yolu dar
ve meflakkatli, Cehennem yolu, genifl ve zînetlidir.
24 — Matta ‹ncîlinde Îsâ aleyhisselâm›n (Bana: Yâ Rab, yâ Rab
diyen her adam göklerin melekûtuna giremez. Ancak göklerde
olan babam›n murâd›n› yapan girer. O gün çok kimseler bana: Yâ
Rab, yâ Rab, biz senin ismin ile peygamberlik etmedik mi? Ve senin ismin ile cinleri ç›karmad›k m›? Ve senin ismin ile çok mu’cizeler yapmad›k m›? diyecekler. Ve o zemân ben onlara: Ben sizi hiç
tan›mad›m, benim yan›mdan gidin. Ey zulm ediciler! diyece¤im)
dedi¤i yaz›l›d›r. [Matta bâb yedi, âyet yirmibir ve devâm›.]
Burada zikr edilen melekût protestan papazlar›n anlad›¤› gibi,
kilise idâresi olmay›p, bil’aks k›yâmet günü görülecek
(Mahkeme-i Kübrâ) ve o esnâda zuhûr edecek olan, Allahü teâlân›n adâlet ve intikâm›d›r. ‹ncîlin bu âyetleri gibi Kur’ân-› kerîmde pek çok âyet-i kerîmeler vard›r. Bekara sûresinin ikiyüzellibeflinci âyetinde meâlen: (Göklerde ve yerde olanlar›n hepsi, Allahü teâlân›n mülküdür. Allahü teâlân›n izni olmad›kca, mahflerde
flefâ’at edip baflkas›n› kim kurtarabilir?) buyurulmufldur. [Zümer
sûresinin k›rkdördüncü âyeti, (Onlara söyle ki, Allahü teâlân›n izni olmadan hiç kimse flefâ’at edemez) diye tefsîr olunmufldur.
Müddessir sûresinin k›rksekizinci âyet-i kerîmesi, (fiefâ’at etmelerine izn verilenler kâfirlere flefâ’at ederlerse, flefâ’atleri onlara
fâide vermez) demekdir.] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”, mubârek k›z› seyyidet-ün-nisâ Fât›maya “rad›yallahü anhâ”, (K›yâmet günü, Allahü teâlân›n izni olmad›kca benden dahî
sana bir fâide olmaz) buyurdu. [Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” k›yâmet günü flefâ’at-› uzmân›n sâhibidir. ‹nsanlar mahfler yerinde s›ra ile Âdem, Nûh, ‹brâhîm, Mûsâ ve en son Îsâya
“aleyhimüsselâm” flefâ’at etmeleri için gelecekler. Îsâ aleyhisse– 145
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lâm da, h›ristiyanlar›n kendisini Allahü teâlâya ortak koflduklar›n›,
onun için Allahü teâlâdan utand›¤›n› bildirerek, hâtem-ül-enbiyâ
[Peygamberlerin sonuncusu] olan Muhammed aleyhisselâma gönderecek ve Resûlullah, âlemlere rahmet oldu¤u için, bütün insanlara, mahfler azâb›n›n kald›r›lmas› için flefâ’at edecek ve bu flefâ’ati de
kabûl olunacak, mahfler azâb› hepsinden kald›r›lacakd›r.
Hadîs-i flerîflerde: (K›yâmet günü, en önce ben flefâ’at edece¤im) ve (K›yâmet günü, mezârdan önce ç›kan ben olaca¤›m ve en
önce flefâ’at eden ben olaca¤›m) ve (Eshâb›ma dil uzatanlardan
baflka, her müslimâna flefâ’at edebilirim) ve (Ümmetimden, günâhlar› çok olanlara flefâ’at edece¤im) buyurdu. (Se’âdet-i Ebediyye)de 475.ci sahîfede flefâ’at uzun bildirilmekdedir.]
fiefâ’at husûsunda, müslimânlar›n i’tikâd› budur. Fekat h›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e kald›r›lmas›ndan sonra, Baban›n
sa¤ taraf›na oturtulup, bütün ilâhî kuvvetleri eline ald›¤› ve k›yâmetde hâkim-i mutlak›n hazret-i Îsâ olaca¤› inanc›ndad›rlar. [Matta bâb yirmisekiz, âyet ondokuz. Markos bâb onalt›, âyet ondokuz
ve di¤er ‹ncîller.] Bu i’tikâd›n [inanc›n] ‹ncîl âyetlerine aç›kça mugâyir oldu¤una dikkat etmezler. Îsâ aleyhisselâm, ‹ncîlde havârîlere hitâben (Allahü teâlân›n emrlerine itâat etmiyenlere benden fâide olmaz. Bana yalvar›p ça¤›ranlara ben imdâd edemem) [Matta
bâb yedi, âyet yirmibir ve devâm›.] derken, h›ristiyanlar, (Hazret-i
Îsâ kendini bizim için fedâ etdi. Biz Cehennemden kurtulduk) fleklinde fâsid bir zanna sâhibdirler.
25 — Yine Îsâ aleyhisselâm, (Kimseden va’za mukabil para almay›n›z) diye tenbîh etmifl iken, protestan misyonerleri senelik
binlerce lira ücret alarak h›ristiyanl›¤› yayma¤a çal›fld›klar› ve di¤er h›ristiyan f›rkalar›ndaki papazlar›n da belli bir ta’rife üzerinden, her günâh›, belli bir ücret karfl›l›¤› afv hattâ ba’z› h›ristiyanlar›n kendi mülkü olan arazîlerini, bofl arsalar›n›, günâhlar›n›n afv
edilmesine karfl›l›k parça parça papazlara vermeleri ve bu ticâret
sebebi ile binlerce papaz›n, asrlardan beri refâh ve zenginlik içinde yaflamalar›, akllara hayret verecek hâllerdendir. Burada flafl›lacak husûs fludur ki, fen ve teknikde ve akll›l›kda dünyâ milletlerine üstünlük iddiâs›nda bulunan Avrupal›lar›n üçde biri, hâlâ bu fâsid inanca sâhibdirler.
Kur’ân-› kerîmde, A’râf sûresinin yüzseksenalt›nc› âyetinde
meâlen: (Allahü teâlân›n hakîr edip, îmân nasîb etmedi¤i kimseyi
do¤ru yola hidâyet edecek, kavuflduracak kimse yokdur) buyurulmufldur.
26 — Matta ‹ncîlinde yaz›ld›¤›na göre, Îsâ aleyhisselâm flâkirdlerine yapd›¤› vasiyyet s›ras›nda, (Bir eve girdi¤inizde selâm ve– 146 –

rin. O kimse ona lây›k ise, selâm›n›z onun üzerine gelsin. Fekat
ona lây›k de¤ilse, selâm›n›z size dönsün ve kim sizi kabûl etmez ise
ve sözlerinizi dinlemez ise, o evden veyâ o flehrden ç›k›p, ayaklar›n›z›n tozunu silkin) demekdedir. [Matta bâb on, âyet oniki, onüç,
ondört.]
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerde, selâm vermek, kap› çalmak,
bir eve girmek âdâb›na âid pek çok hükmler vard›r. Nûr sûresinin
yirmiyedinci ve yirmisekizinci âyetlerinde meâlen: (Ey îmân edenler. Kendi evinizden baflka kimselerin evlerine, o evin sâhibinden
izn almadan ve selâm vermeden girmeyin. Bu [izn ve selâm ile girmeniz] sizin için dahâ hayrl›d›r [ki, ev sâhibi uygun olm›yan fleyleri
terk eder]. Bunlar› düflünürseniz, hikmetini anlars›n›z. E¤er evlerde bir kimse bulamazsan›z veyâ size izn verilmezse içeri girmeyiniz.
E¤er [sizi kabûl etmeyip] geri dönün derlerse, geri dönünüz. Bu
[edebinizi gösterece¤inden] sizin için dahâ güzeldir. Allahü teâlâ
yapd›klar›n›z›n hepsini bilir) buyurulmufldur.
27 — Matta ‹ncîlinin onuncu bâb›nda, insanlar› Îsevîli¤e da’vet
için gönderilen flâkirdlerin, dîni teblîg ederken [bildirirken] ezâ ve
cefâ görecekleri beyân edilmifl ve bir flehrde cefâ görürlerse, bir baflka flehre kaçmalar› ve Allahü teâlâdan baflka hiç kimseden korkmamalar› tavsiye edilmifl ve söyliyenin onlar olmay›p, [hâflâ] Allahü teâlân›n rûhu oldu¤u ve öldürülürlerse, öldürülecek olan›n fânî cesed
olup, rûha taarruz edemiyecekleri de zikr edilmifldir.
Kur’ân-› kerîmde Ahzâb sûresinin otuzdokuzuncu âyetinde meâlen: (O kimseler ki, Allahü teâlân›n risâletini [emrlerini ve yasaklar›n›] insanlara teblîg ederler. Ancak Allahü teâlâdan korkarlar ve
Allahü teâlâdan baflka bir kimseden korkmazlar. Allahü teâlâ, bunlar›n amellerinin hesâb›n› görme¤e kâfîdir) buyurulmufldur. Enfâl
sûresinin onyedinci âyetinde meâlen: (Yâ Muhammed “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem”! [Bedr gazâs›nda kâfirlerin gözüne bir avuç
topra¤›] Sen atmad›n. Fekat hakîkatde, Allahü teâlâ atd›) buyurulmufldur. Meâl-i flerîfi, (Siz Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Hakîkatde onlar diridirler, fekat siz onlar› anlamazs›n›z
[Akl, onlar›n hayât›n› anlamakdan âcizdir]) olan, Bekara sûresinin
yüzellidördüncü âyet-i kerîmesi, flehîdlerin cesedlerinin ölüp, rûhlar›n›n hayâtda olduklar›n› bildirmekdedir.
28 — Matta ‹ncîlinin onuncu bâb›n›n k›rk›nc› âyetinde Îsâ aleyhisselâm flâkirdlerine: (Sizi kabûl eden beni kabûl eder ve beni kabûl eden beni göndereni kabûl eder) demekdedir.
Bu âyetde, Îsâ aleyhisselâm, kendisinin Allahü teâlâ taraf›ndan
gönderilmifl oldu¤unu ve Ona itâat edenin Allahü teâlâya itâat etdi¤ini tasdîk eder. Bu husûsda Kur’ân-› kerîmde Resûlullaha “sal– 147 –

lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” itâat›n Allahü teâlâya itâat oldu¤u
bildirilmekdedir. Nisâ sûresinin sekseninci âyetinde meâlen: (Resûle itâat eden, Allahü teâlâya itâat etmifl olur) buyurulmufldur.
29 — Matta ‹ncîlinin onikinci bâb›n›n k›rkalt›nc› âyeti ve devâm›nda, (Îsâ halka henüz söylemekde iken, annesi ve kardeflleri
onunla söyleflmek isteyerek d›flarda durdular. Ve biri Îsâya dedi ki,
iflte, annen ve kardefllerin seninle söyleflmek için d›flarda duruyorlar. Îsâ cevâb verip, kendisine söyleyene dedi ki, benim anam kimdir? ve kardefllerim kimlerdir? Ve elini flâkirdlerine do¤ru uzat›p:
‹flte benim anam ve kardefllerim. Çünki, her kim semâvâtda olan
pederimin irâdesine uygun ifl yapar ise, birâderim ve kardeflim ve
vâlidem odur dedi) demekdedir.
Hâlbuki Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde anneye ve babaya hurmeti emr etmekdedir. ‹srâ sûresinin yirmiüç ve yirmidördüncü
âyetlerinde meâlen: (Annene ve babana ihsânda bulun. Onlara üf
deme [a¤›r söz söyleme ve yüzlerine ba¤›rma ve] onlara nâzik, ince güzel söz söyle. Onlar için gâyet merhametli olarak tezellül ve
tevâzu’ kanad›n› indir. [Ya’nî lutf ve yumuflakl›k göster, kibrlenme] ve Yâ Rab bunlar beni çocuk iken nas›l terbiye etdiler ise, sen
de onlara rahmet eyle diye düâ et!) buyurulmufldur.
30 — Yuhannâ ‹ncîlinin ikinci bâb›n›n bafl›nda, Kana flehrindeki dü¤ün ziyâfetinde, Îsâ aleyhisselâm›n annesi de berâber bulunur. Yemek esnâs›nda, (Ve flerâb eksilince, Îsân›n annesi Ona, flerâblar› yok dedi. Îsâ ona: Kad›n seninle benim aramda ne alâka
var) diye fliddetli [k›zg›n] bir fleklde cevâb vermifldir. Bu kad›n, o
hazret-i Meryemdir ki, bir kaç yüz sene sonra (Îsâ aleyhisselâm›n
m›? yoksa [hâflâ] Allah›n m›? annesidir) diye, Konsül denilen rûhban cem’iyyetlerinde mevzû’ edilip, nihâyet Allah›n annesi olmas›na karar verilmifldir. Bugün, hâlâ, katoliklerin akîdelerinde
[inanc›nda] ulûhiyyet derecesinde olarak, hazret-i Meryeme de
ibâdet olunur.
Papazlar›n i’tikâdlar›, bu derece birbirine z›d esâslar üzerine
kurulmufldur. Yukar›daki yaz›lar› görünce ve ö¤renince, müslimânlar, Allahü teâlâya ne kadar flükr etseler ve kendilerine verilen islâm ni’metine ne kadar çok sevinseler, yine azd›r.
31 — Matta ‹ncîlinin onüçüncü bâb›n›n, üçüncü âyeti ve devâm›nda Îsâ aleyhisselâm, çeflidli misâller getirerek, Allahü teâlân›n emrlerini ifliten kimseleri dört k›sma ay›rm›fl, her birini
ekilen bir tohuma benzetmifldir. Bundan sonra diyor ki, (‹flte
ekinci tohum ekme¤e ç›kd› ve ekerken tohumlar›n ba’z›lar› yol
kenâr›na düfldü ve kufllar gelip onlar› yidiler ve ba’z›lar› topra¤›
çok olm›yan kayal›klar üzerine düfldü ve hemen sürdü. Çünki, top– 148 –

ra¤›n derinli¤i yokdu. Günefl do¤unca yand› ve kökü olmad›¤› için
kurudu. Tohumlar›n bir k›sm› da, dikenler üzerine düfldü, dikenler
ç›k›p, onlar› bo¤dular. Ba’z›lar› da iyi toprak üzerine düfldü. Ba’z›s› yüz, ba’z›s› altm›fl, ba’z›s› otuz kat semere verdiler. Kulaklar›
olan iflitsinler.) Burada birincisi, ya’nî yol kenâr›na at›lan tohumlar, kelâm-i ilâhîyi iflitip onu inkâr eden, ona inanm›yan kimselere
benzetilmifldir. ‹kincisi, ya’nî tafll›k yere ekilen ve kök salm›yan tohumlar, kelâm-› ilâhîyi iflitip, onu kabûl eden ve bir müddet sonra
inkâr eden mürtedlere benzetilmifldir. Üçüncüsü, ya’nî dikenler
aras›na at›lan tohumlar, kelâm-› ilâhîyi ifliten, kabûlünden sonra,
dünyâya dalan ve mal kazanmak sevdâs›na düflerek, ibâdet etmiyenlerdir. Dördüncüsü, ya’nî iyi topra¤a ekilen ve katkat meyve
veren tohumlar ise, kelâm-› ilâhîyi ifliten, anlayan ve îcâb› üzere
hareket edenlerdir.
Dîn-i islâmda bu vasf, bu s›fat sâhiblerinin birincisine, kâfirler,
ikincisine, mürtedler ve münâf›klar, üçüncüsüne fâs›klar [günâhkârlar], dördüncüsüne ise, müttekî ve sâlih mü’minler ismi verilmifl
ve bu ta’bîrler kullan›lm›fld›r.
[Allahü teâlân›n r›zâs›n›, sevgisini kazanmak için çal›flanlara,
(MÜTTEKÎ ve SÂL‹H) denir. Allahü teâlân›n r›zâs›n›, sevgisini
kazanm›fl olana (VELÎ) denir. Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanm›fl,
baflkalar›n› da Allahü teâlân›n r›zâs›na kavufldurma¤a çal›flana
(MÜRfi‹D) denir.]
Kur’ân-› kerîmde, bu dört s›n›f kimsenin her biri hakk›nda,
va’d ve vaîdi, ya’nî mükâfât ve cezâ verilece¤ini bildiren pek çok
âyet-i kerîme vard›r. Bunlar›n toplanmas›na ve zikr edilmesine
bu kitâb›m›z›n hacmi müsâid de¤ildir. Ancak burada her biri ile
ilgili bir âyet-i kerîmenin meâlini zikr etmekle iktifâ edece¤iz.
Kâfirler hakk›nda Bekara sûresinin alt›nc› ve yedinci âyetlerinde
meâlen: (Ey Habîbim [Kalblerine îmân nûru girmeyen, kalbleri
küfr karanl›¤› ile kaplanm›fl olan] kâfirleri azâb ile korkutman
veyâ korkutmaman müsâvîdir. Onlar îmân etmezler. Allahü teâlâ onlar›n kalblerini, kulaklar›n› ve gözlerini mührlemifldir, perde çekmifldir. Onlar için, büyük bir azâb vard›r) buyurulmufldur.
Münâf›klar hakk›nda, Bekara sûresinin sekizinci âyetinde meâlen: (‹nsanlardan ba’z›lar›, biz Allahü teâlâya ve k›yâmet gününe inand›k derler. Hâlbuki onlar, îmân etmifl de¤illerdir) buyurulmufldur. [Kur’ân-› kerîmde münâf›klar hakk›nda, bizzat münâf›klardan bahseden otuziki uzun âyet vard›r. Ayr›ca nifâkdan,
münâf›kl›kdan bahs eden âyetler de çokdur.] Günâhkârlar hakk›nda Zümer sûresinin elliüçüncü âyetinde meâlen: (Ey Resûlüm! [Benim taraf›mdan mü’minlere] Söyle: Ey benim günâhda
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nefsleri üzerine isrâf eden [haddi aflan] kullar›m. Allahü teâlân›n
rahmetinden ümmîd kesmeyin! Allahü teâlâ bütün günâhlar›
magfiret eder. Muhakkak ki, Allahü teâlâ Gafûrdur, ya’nî çok
magfiret edicidir. Rahîmdir, ya’nî çok merhametlidir) buyurulmufldur. [Bu âyet-i kerîme, Mekkenin fethinden sonra nâzil oldu.
Müflriklerden pek ço¤u korku içerisinde idiler. Kendilerine nas›l
bir muâmele yap›laca¤›n› bilmiyorlard›. Çünki bunlar, pek çok
mü’mine iflkence etmifller, pek çok mü’mini de, flehîd etmifllerdi.
Bu müflrikler, îmân etdikden sonra, kendilerine en küçük bir cezâ
dahî verilmemifldir. Eshâb-› kirâmdan olma flerefine kavuflmufllard›r. Hattâ, Resûlullah›n en çok sevdi¤i amcas› Hamzay› “rad›yallahü anh” flehîd etmifl olan Vahflî “rad›yallahü anh” bile, afv edilmifl ve Eshâb-› kirâmdan olmufldur “rad›yallahü anhüm ecma’în”.] Müttekî mü’minler hakk›nda, Bekara sûresinin dördüncü âyetinde meâlen: (O kimseler ki, sana gönderilen Kur’ân-› kerîme ve senden önceki Peygamberlere gönderilen kitâblara [ya’nî
Tevrât, Zebûr ve ‹ncîlin de¤ifldirilmemifl olanlar›na ve di¤er suhuflara] ve âhirete [k›yâmet gününe] hiç flübhesiz inan›rlar. Bu
kimseler, Allahü teâlâdan olan hidâyet ve do¤ru yol üzeredirler ve
bunlar azâbdan, ›kâbdan felâh buluculard›r [kurtuluculard›r]) buyurulmufldur.
32 — Yine Matta ‹ncîlinin onüçüncü bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm,
ba’z› misâllerle fleytân›n vesvesesi ve ekdi¤i fesâd tohumlar› sebebi ile fâs›klar›n düfldü¤ü hâlleri anlat›r. Bunlar›n, k›yâmet günü kötü amelleri sebebi ile cezâland›r›l›p, Cehennemde yanacaklar›n›
beyân eder.
Kur’ân-› kerîmde, fleytân›n bu iflleri ve insanlar› aldatmak için
yapd›klar› ve onun hîlelerine aldanmamak lâz›m oldu¤unu bildiren
pek çok âyet-i kerîme vard›r. Fât›r sûresinin alt›nc› âyetinde meâlen: (Hakîkaten fleytân size düflmand›r. Siz de onu düflman edininiz. Çünki o, kendine tâbi’ olanlar›, [nefslerine uyma¤a ve dünyâya meyl etme¤e ve] Cehennem ehlinden olma¤a ça¤›r›yor) buyurulmufldur. Bekara sûresinin ikiyüzsekizinci âyetinde meâlen: (Ey
îmân edenler, fleytân›n yoluna [ve vesveselerine] tâbi’ olmay›n) buyurulmufldur.
[Bekara sûresinin yüzaltm›flsekizinci ve yüzaltm›fldokuzuncu
âyetlerinde meâlen: (fieytân›n izine, yoluna tâbi’ olmay›n. Muhakkak ki, o size apaç›k bir düflmand›r. fieytân size ancak fahflây› [kötülü¤ü, hayâs›zl›¤›, dünyâya düflkün olma¤›, nefsin arzûlar› peflinde koflmay›] emr eder) buyurulmufldur. Bekara sûresinin ikiyüz
altm›flsekizinci âyetinde meâlen: (fieytân sizi [Allah yolunda infâk ederken] fakîr olursunuz diye korkutur ve sadaka vermeme– 150 –

nizi emr eder) buyurulmufldur. Nisâ sûresinin altm›fl›nc› âyetinde
meâlen: (fieytân onlar› [taflk›nl›¤a meyl etdirip] hidâyete uzak bir
sap›kl›¤a düflürmek ister) buyurulmufldur. Yasîn sûresinin altm›fl›nc› âyetinde meâlen: (fieytâna itâat etmeyin, o size aç›k bir düflmand›r diye size nasîhat vermedim mi? Ey Âdem o¤ullar›!..) buyurulmufldur. Mâide sûresinin doksanbirinci âyetinde meâlen: (fieytân, flerâb ve kumâr ile aran›za düflmanl›k ve kin b›rakmak ister.
Sizi, Allahü teâlây› zikr etmekden ve nemâzdan al›koymak ister.
Siz bunlardan [ayblar›n› bildikden sonra] hâlâ sak›nmaz m›s›n›z?)
buyurulmufldur. Zuhrûf sûresinin otuzalt›nc› âyetinde meâlen:
(Nefsine uyarak, Allahü teâlân›n dîninden yüz çevirenlere, dünyâda bir fleytân musallat ederiz) buyurulmufldur. Kur’ân-› kerîmde
fleytândan bahs eden ve onun kötülü¤ünü anlatan seksenden ziyâde âyet-i kerîme vard›r.]
Burada fleytân ile ilgili, birkaç hadîs-i flerîfi de zikr edelim:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Melekden gelen ilhâm, islâmiyyete uygun olur. fieytândan gelen vesvese, islâmiyyetden ayr›lma¤a sebeb olur) ve (fieytân kalbe vesvese verir. Allahü
teâlân›n ismi söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devâm
eder) ve (Allahü teâlân›n rahmeti cemâ’at üzerinedir. fieytân,
müslimânlar›n cemâ’atine kat›lmay›p muhâlefet eden kimse ile berâberdir) ve (Sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi, fleytân
da insan›n kurdudur. Parça parça olmakdan sak›n›n›z. Cemâ’at hâlinde birlefliniz. Mescidlere koflunuz) buyurdu.
Allahü teâlâ, iblîse, Resûlullaha giderek, soraca¤› bütün süâllere [sorulara] do¤ru cevâb vermesini emr etdi. ‹blîs yafll› bir ihtiyâr fleklinde, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” huzûruna geldi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Sen kimsin?), (Ben iblîsim) dedi. Resûlullah, (Niçin
geldin) buyurdu. ‹blîs, (Allahü teâlâ gönderdi ve soracaklar›na
do¤ru cevâb vermemi emr etdi), dedi. Resûlullah, (O hâlde, sevmedi¤in ve düflmân oldu¤un kimseleri söyle) buyurdu. ‹blîs,
(Dünyâda en sevmedi¤im kimse sensin ve âdil sultânlar, tevâzu’
sâhibi zenginler, do¤ru sözlü tüccârlar, ihlâs sâhibi ve ilmi ile
amel eden âlimler, dîn-i islâm› yayma¤a çal›flan mücâhidler, insanlara karfl› merhametli olanlar, tevbe-i nasûh ile tevbe edenler,
harâmdan kaç›nanlar, dâimâ abdestli bulunanlar, dâimâ hayr ve
hâsenâtda bulunan müslimânlar, güzel huylu olan ve insânlara fâideli olan müslimânlar, Kur’ân-› kerîmi tecvîde uygun olarak
okuyan hâf›zlar ve herkes uyurken nemâz k›lan kimselerdir) dedi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Dünyâda sev– 151 –

di¤in, dost oldu¤un kimseleri söyle) buyurdu. ‹blîs, (Zâlim sultânlar, kibrli zenginler, hâin tüccârlar, içki içenler, kötü yerlerde tegannî eden, flark› söyleyenler, fuhfl yapanlar, yetîm mal› yiyenler,
nemâza ehemmiyyet vermiyen ve geç k›lanlar, tûl-u emel [uzun
dünyâ arzûlar›na sâhib olanlar], hemen gazablan›p, gazab›n› yenemiyen kimseler benim dostum, sevdi¤im kimselerdir) cevâb›n› verdi.
[fieytân ile alâkal› [ilgili] çok hadîs-i flerîfler vard›r. Arzû edenler, hadîs-i flerîf kitâblar›na mürâce’at etsinler.]
33 — Matta ‹ncîlinin onsekizinci bâb›nda, Îsâ aleyhisselâm, flâkirdlerini kibrlenmekden men’ eder ve tevâzu’ sâhibi olmalar›n›
emr eder.
[Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîflerinde kibrli olman›n zararlar›n› ve tevâzu’un k›ymetini bildirmifllerdir.]
‹srâ sûresinin otuzyedinci ve otuzsekizinci âyetlerinde meâlen:
(Yeryüzünde sal›narak kibr ve azamet ile [kendini be¤enerek] yürüme! Çünki sen Arz› yaramazs›n ve uzunluk gösterip da¤larla berâber olamazs›n. Bunlar›n hepsi Rabbin indinde mekrûhdur, çirkindir) buyurulmufldur. [Nisâ sûresinin yüzyetmiflikinci âyetinde
meâlen: (Kim Allahü teâlâya ibâdet etmekden çekinir ve kibrlenirse, Allahü teâlâ, onlar›n hepsini [cezâland›rmak için] k›yâmetde cem’ ve haflr eder) buyurulmufldur. A’râf sûresinin k›rksekizinci âyetinde meâlen: (A’râf ehli, kâfirlerin reîslerini sîmâlar›ndan
tan›rlar ve [mallar›n›z›n, yard›mc›lar›n›z›n] çoklu¤u ve kibriniz sizi Allahü teâlân›n azâb›ndan men’ etmedi derler) buyurulmufldur.]
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz buyuruyor ki, (Kalbinde zerre kadar kibr bulunan kimse Cennete girmez) ve (Allahü teâlâ buyuruyor ki, Kibriyâ, üstünlük ve azamet
bana mahsûsdur. Bu ikisinde bana ortak olan› Cehenneme atar›m,
hiç ac›mam) ve (K›yâmet günü, dünyâdaki kibr sâhibleri küçük kar›nca gibi zelîl ve hakîr olarak kabrden ç›kar›lacakd›r. Kar›nca gibi, fekat insan fleklinde olacaklard›r. Herkes bunlar› hakîr göreceklerdir. Cehennemin en derin ve azâb› en fliddetli olan, Bolis çukuruna sokulacakd›r.)
Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Önceki ümmetlerde, kibr sâhibi birisi, eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayret-i ilâhiyyeye dokunarak, yer bunu yutdu) buyurulmufldur.
[Tevâzu’, kibrin aksidir. Tevâzu’ kendini baflkalar› ile bir görmekdir. Baflkalar›ndan dahâ üstün ve dahâ afla¤› görmemekdir.
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Tevâzu’ insan için çok iyi bir huydur.] Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Allah için tevâzu’ edeni, Allahü teâlâ yükseltir. Kim de kibrlenirse, Allahü teâlâ onu rezîl
eder.)
[Hadîs-i flerîflerde, (Tevâzu’ edene, müjdeler olsun) ve (Tevâzu’ eden, halâl kazanan, huyu güzel olan, herkese karfl› yumuflak
olan ve kimseye kötülük yapmayan, çok iyi bir insand›r) buyuruldu.]
34 — Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n onsekiz ve ondokuzuncu âyetlerinde, (Yalan yere flehâdet etmiyeceksin ve Babanaanana hurmet edeceksin ve komflunu kendin gibi seveceksin) denilmekdedir.
Kur’ân-› kerîmde, Hac sûresinin otuzuncu âyetinde meâlen:
(Pis olan putlardan, yalan flâhidlikden ve yalan söylemekden sak›n›n›z) buyurulmufldur. Furkân sûresinin yetmiflikinci âyetinde meâlen: (Onlar ki, yalan flâhidlik etmezler, [Kâfirlerin ve müflriklerin
bayramlar›nda ve oyun yerlerinde bulunmazlar, onlar›n] yalan ve
bât›l fleylerine u¤rasalar, onlardan yüz çevirir ve pis ifllerine bulaflmadan kerîmâne geçerler) buyurulmufldur. Allahü teâlâ böyle
mü’minleri, sabrlar› sebebi ile Cennetin en yüksek derecelerine
kavuflduracakd›r. Anne ve baba haklar›na ve komflu hakk›na dâir
olan âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerden ba’z›lar›n› yukar›da zikr
etdik.
35 — Matta ‹ncîlinin yirminci bâb›n›n yirmialt›nc› âyetinde Îsâ
aleyhisselâm›n, (aran›zda kim büyük olmak isterse, hizmetçiniz olsun) dedi¤i bildirilmekdedir.
Kur’ân-› kerîmde, Hucurât sûresinin onüçüncü âyetinde meâlen: (Allahü teâlân›n indinde en üstününüz, en yükse¤iniz, Allahü
teâlâdan en çok korkan›n›zd›r) buyurulmufldur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir) buyurmufldur. [Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Din kardeflini s›k›nt›dan kurtarana hac ve umre sevâb› verilir)
buyuruldu. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Müslimânlara yard›m etmiyen, onlar›n iyilikleri ve râhatlar› için çal›flmayan, onlardan de¤ildir) buyurdu.]
36 — Matta ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n yirmibirinci âyetinde,
Îsâ aleyhisselâmdan Kaysere vergi vermek husûsu soruldu¤u zemân, (Kaysere âid olan› Kaysere ve Allaha âid olan› Allaha veriniz) dedi¤i yaz›l›d›r.
Kur’ân-› kerîmde Nisâ sûresinin ellidokuzuncu âyetinde meâlen: (Allahü teâlâya ve Resûlüne ve sizden olan ülül-emre [ya’nî
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sultânlara, âmirlere, hâkimlere, âlimlere, hak ve adâlet üzerine
olan emr sâhiblerine] itâat ediniz) buyurulmufldur. Ancak, buradaki ülül-emre itâat, mutlak bir itâat olmay›p, (Allahü teâlâya isyân olan yerde, mahlûka itâat yokdur) hadîs-i flerîfi ile kaydlanm›fld›r. Mâide sûresinin yüzbeflinci âyetinde meâlen: (Ey îmân
edenler! Nefslerinizin muhâfaza ve ›slâh› [düzeltilmesi], sizin
üzerinizedir. [Ya’nî üzerinize bir borçdur. Siz gücünüz yetdi¤i
kadar iyili¤i emr ve kötülükden men’ ile] do¤ru yolu gösterdikden sonra, yolunu flafl›rm›fl kimsenin dalâleti [sap›tmas›], size zarar vermez) buyurulmufldur. Çünki islâmiyyetde emr-i ma’rûf
ya’nî iyili¤i emr ve nehy-i münker ya’nî kötülükden men’ etmek
farzd›r. Nitekim Âl-i imrân sûresinin yüzdördüncü âyetinde meâlen: ([Ey mü’minler] sizin içinizden, insanlar› hayra, ya’nî
Kur’ân-› kerîme ve Resûlullah›n sünnetine uyma¤a da’vet eden
ve ma’rûfu [iyili¤i] emr eden ve münkerden [kötülükden], ya’nî
Kur’ân-› kerîme ve Resûlullah›n sünnetine muhâlefetden nehy
eden bir cemâ’at bulunsun. Onlar, felâh buluculard›r) buyurulmufldur.
[Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki,
(Birbirinize müslimânl›¤› ö¤retiniz. Emr-i ma’rûfu b›rak›r iseniz
[emr-i ma’rûf yapan hiçbir kimse bulunmaz ise], Allahü teâlâ, en
kötünüzü bafl›n›za musallat eder ve düâlar›n›z› kabûl etmez.)
Yine buyurdu ki, (Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda cihâda verilen sevâba göre, deniz yan›nda bir damla su gibidir.
Cihâd›n sevâb› da, emr-i ma’rûf ve nehy-i anilmünker sevâb› yan›nda, denize nazaran bir damla su gibidir.)]
Nu’mân bin Beflîrden rivâyet edilen hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n emrleri ile amel eden ve etmeyen ve Allahü teâlân›n emrlerini yapmakda gevflek davrananlar›n hâli, bir gemiye binmifl flu
insanlara benzer ki, onlar gemi üzerinde kur’a atd›lar. Bir k›sm›n›n kur’as›, geminin afla¤› k›sm›na, ambar mahalline, bir k›sm›n›n
da, güverte k›sm›na düfldüler. Geminin alt k›sm›nda bulunanlar
[susay›p] sudan istifâde etmek istedikleri zemân, yukar› [ç›k›yorlar ve] buradakilerin üzerinden geçerek, eziyyet veriyorlard›.
Bunlar, biz kendimiz için ambarda bir delik açarak, oradan ihtiyâc›m›z olan suyu al›r, üzerimizde bulunanlar› râhats›z etmezdik
dediler. [Bunlardan birisi bir balta alarak geminin ambar›n› delme¤e bafllad›. Yukar›dakiler hemen koflup geldiler, sana ne oluyor dediler. O da, siz bizim yüzümüzden eziyyet çekiyorsunuz. Bize de muhakkak su lâz›md›r dedi.] Yukar›da bulunanlar, afla¤›dakilere gemiyi delmeleri için müsâade ederlerse, hepsi helâk olurlar. E¤er ellerini tutup gemiyi deldirmezlerse, hepsi necât bulur,
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kurtulurlar) buyurulmufldur. [Bu hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki, her
sâlih müslimân›n ve devletin; kötü, fenâ kimselerin kötülüklerine
mâni’ olmalar› lâz›md›r. Mâni’ olmazlar ise, o kötülerle berâber,
iyiler de helâk olurlar. Bunun için, emr-i ma’rûf ve nehy-i münker,
ehl olan bütün müslimânlar›n vazîfesidir.]
Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetim için zâlime sen zâlimsin
demekden korkar oldu¤unu gördü¤ünüz zemân, onlardan hayr
kalkm›fld›r) buyurulmufldur.
Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar bir kötülü¤ü görüp de, onu
de¤ifldirmezlerse [ya’nî ona mâni’ olmazlar veyâ iyili¤e tebdîl etmezlerse], Allahü teâlâ, azâb›n› hepsine umûmî k›lar) buyurulmufldur. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Siz elbette iyili¤i emr, kötülükden de
nehy etmelisiniz. Emr-i ma’rûf ve nehy-i münkeri terk ederseniz,
Allahü teâlâ en kötülerinizi, hayrl›lar›n›z›n üzerine musallat eder.
O zemân hayrl›lar›n›z [kötülerin def’i için] düâ ederlerse, düâlar›
kabûl olunmaz) buyurulmufldur. [Tahrîm sûresinin alt›nc› âyetinde
de meâlen: (Kendinizi ve evlerinizde olanlar› ateflden koruyunuz)
buyurulmufldur. Âl-i ‹mrân sûresinin yüzonuncu âyetinde meâlen:
(Siz [mü’minler] insanlar içinden seçilmifl hayrl› bir ümmetsiniz.
‹yili¤i emr edersiniz ve kötülükden nehy edersiniz ve Allahü teâlân›n birli¤ine îmân edersiniz. E¤er ehl-i kitâb [h›ristiyanlar ve yehûdîler de] îmân etselerdi, onlar için hayrl› olurdu.) Ve yüzondördüncü âyetinde meâlen: (Onlar Allahü teâlân›n birli¤ine ve âhiret gününe îmân ederler, ma’rûfla [ya’nî Resûlullah›n peygamberli¤ini
tasdîk etmelerini halka] emr ederler ve münkerden [ya’nî Resûlullah›n peygamberli¤ini tekzîbden] nehy ederler. Hayrât yapmakda
yar›fl›rlar. ‹flte onlar sâlihlerdendirler) buyurulmufldur. Emr-i
ma’rûf yapmaman›n büyük günâh oldu¤u (Se’âdet-i Ebediyye)
35.ci sahîfede yaz›l›d›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Günâh iflleyeni eliniz
ile men’ ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse, söz ile mâni’ olunuz.
Bunu da yapamaz iseniz kalbiniz ile be¤enmeyiniz! Bu ise, îmân›n
en afla¤›s›d›r) buyurdu. Emr-i ma’rûf ve nehy-i münker ile ilgili pek
çok âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler vard›r. Okuyup ö¤renmek arzû edenler, tefsîr ve hadîs-i flerîf kitâblar›na ve islâm âlimlerinin
eserlerine mürâce’at edebilirler.]
37 — Matta ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n otuzbefl, otuzalt› ve
otuzyedinci âyetlerinde, (Ey muallim, flerî’atde en büyük emr hangisidir? diye Îsâya soruldu¤u zemân, Îsâ ona, Allah›n olan Rabbini, bütün kalbinle, bütün can›nla, bütün fikrinle seveceksin) denilmekdedir.
Kur’ân-› kerîmde Mâide sûresinin ellidördüncü âyetinde de
meâlen: ([O mü’minler] Allahü teâlây› sever. Allahü teâlâ da
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onlar› sever) buyurulmufldur. Bekara sûresinin yüzaltm›flbeflinci
âyetinde meâlen: (Îmân eden kimselerin Allahü teâlâya olan sevgileri, çok kuvvetli ve devâml›d›r) buyurulmufldur.
Hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ, (Ey Âdem o¤lu! Beni sevmek istersen dünyâ sevgisini kalbinden ç›kar. Çünki benim muhabbetim
ile, dünyâ sevgisini bir kalbde ebediyyen cem’ etmem. Ey Âdem
o¤lu! Benim sevgimle berâber dünyâ sevgisini nas›l istersin! Öyle
ise, benim sevgimi ve r›zâm›, dünyây› [Allahü teâlân›n men’ etdi¤i
fleyleri] terk etmekde ara. Ey Âdem o¤lu! Her iflini benim emrlerime uygun olarak yap, ben de, senin kalbine muhabbetimi doldururum) buyurmufldur.
38 — Matta ‹ncîlinin yirmidördüncü bâb›nda Îsâ aleyhisselâm,
k›yâmet ahvâlini anlat›rken, yirmidokuzuncu âyet ve devâm›nda,
(Günefl kararacak, ay ›fl›¤›n› vermiyecek, y›ld›zlar gökden düflecekler ve göklerin kuvvetleri sars›lacak. Ondan sonra insan o¤lunun
alâmeti gökde görünecek. O zemân yeryüzünün bütün kabîleleri
feryâd-ü fîgâna düflecekler. Göklerin bulutlar› üzerinde kudret ve
büyük bir izzet ile insan o¤lunun geldi¤ini göreceklerdir. O da sûrun büyük sesi ile meleklerini göndererek ve melekler göklerin bir
ucundan öteki ucuna kadar, onun seçdiklerini dört rüzgârdan toplayacaklard›r. Bunlar›n hepsi vâki’ olmay›nca, k›yâmet kopmaz.
Fekat, o gün ve sâati Babadan baflka kimse bilmez; göklerin melekleri bile bilmez) demekdedir.
Kur’ân-› kerîmde k›yâmet hâllerine dâir olan âyet-i kerîmelerin
tefsîrleri toplan›rsa; dört ‹ncîlin temâm›ndan dahâ büyük bir kitâb
olur. Bunlara bir kaç misâl yazal›m:
Tekvîr sûresinin birinci ve ikinci âyetlerinde meâlen: (Güneflin nûru gidip karard›¤› zemân ve y›ld›zlar›n karar›p ya¤mur gibi
yere döküldü¤ü zemân) buyurulmufldur. ‹nflikâk sûresinin bir,
iki, üç, dört ve beflinci âyetlerinde meâlen: (Gök, Allahü teâlân›n
emrini iflitip, o emre boyun e¤erek yar›ld›¤› zemân ve Arz da
Rabbi olan Allahü teâlân›n emrini hak üzere ifliterek, içindekileri [ölüleri ve hazîneleri] at›p boflald›¤› ve yeryüzü dümdüz oldu¤u
zemân [insan sevâb ve günâh›n› görür]) buyurulmufldur. Nâziât
sûresinin sekizinci ve dokuzuncu âyetlerinde meâlen: (O günde,
kalbler korkudan ›zd›râb içindedir. [Bu kalblerin sâhiblerinin]
gözleri korkudan zillet içindedir) buyurulmufldur. Yasîn sûresinin
ellibirinci âyetinde meâlen: ([‹kinci def’a] Sûra üfürülünce, insanlar kabrlerinden kalk›p Rablerine do¤ru sür’at ile giderler) buyurulmufldur. Zilzâl sûresinin alt›, yedi ve sekizinci âyetlerinde
meâlen: (O gün, insanlar amellerinin karfl›l›¤›n› görmek için, f›rka f›rka hesâb yerine giderler. Kim zerre mikdâr› kadar hayr iflle– 156 –

mifl ise, onu [mükâfât›n›] görür. Kim de zerre mikdâr› bir kötülük
ifllemifl ise, onun cezâs›n› görecekdir) buyurulmufldur. [Mü’min ve
kâfir herkes k›yâmetde, dünyâda yapm›fl olduklar›n› görür. Ehl-i
sünnet olan mü’minin, dünyâda iken tevbe etmifl oldu¤u günâhlar›, afv olunup, hayrlar›na, sevâb verilir. Kâfirlerin ve bid’at sâhibi
olanlar›n, ya’nî i’tikâd› bozuk olan mü’minlerin hayrlar› red olunup, flerleri için de cezâ görürler. En büyük ve ebedî cezâlar›, ›kâblar›, küfrden dolay› olur. Kâfirler Cehennemde ebediyyen kalacaklard›r.] Ahzâb sûresinin altm›flüçüncü âyetinde meâlen: (Ey Resûlüm! Kâfirler senden k›yâmetin ne zemân kopaca¤›n› sorarlar. Sen
de ki, onu ancak Allahü teâlâ bilir. [Onu hiç kimseye bildirmemifldir.] Umulur ki yak›nd›r) buyurulmufldur.
Kur’ân-› kerîmde, güzel ahlâk sâhibi olanlara, kalbi kötü huylardan temizleyenlere, amel-i sâlih iflleyenlere verilecek mükâfât
ve günâh iflleyenlere verilecek cezâlar, hukuk, muâmelât, Cennetin ve Cehennemin vasflar›, k›yâmet hâlleri, Allahü teâlân›n
zât›, s›fatlar› ve ismleri hakk›nda pek çok âyet-i kerîmeler vard›r.
Bunlar k›smlara ayr›l›p, tefsîr edilse, her biri mevcûd ‹ncîllerin
bir kaç mislinden fazla birer kitâb olur. Kur’ân-› kerîm ile, bugünkü ‹ncîllerin karfl›lafld›r›lmas›, okyânus ile bir küçük havuzdaki tegayyür etmifl suyun mukâyesesi gibidir. Hakîkatde bu
karfl›lafld›rma, küçük ba¤çesinde, k›rk elli dâne, dallar› k›r›k,
yapraklar› dökülmüfl a¤ac› bulunan bir kimse ile, bahçesinde bir
kaç bin meyveli a¤ac› olan kimsenin hâline benzer. Büyük ba¤çede, küçük ba¤çedeki k›rk elli a¤aç, dallar› sa¤lam ve meyveli
olarak bulundu¤u gibi, dallar› kuvvetli ve yemyeflil binlerle a¤aç
da bulunur. Küçük ba¤çenin sâhibi, kendi ba¤çesinin bir kaç çeflid meyvesi ile gururlan›p, di¤er büyük ba¤çeden haberi olmad›¤›ndan veyâ onun bir mahallini görmüfl ise de, hasedinden dolay›, elbette, (benim ba¤çemde olan güzel meyveler senin ba¤çende yokdur. Benim ba¤çem seninkinden dahâ ma’mûr ve fâidelidir. Sen buna inanmal›s›n, herkes de buna inanmal›) diye iddiâ
eder. Câhilce, ahmakca söylenen böyle bir iddiâya karfl› ne yap›l›r? ‹nsanl›k îcâb›, o kimseye, o iflin hakîkatini, asl›n› bilmedi¤i için
ac›mal› ve onun ba¤çesinin ve di¤erinin hâlini kendisine göstermelidir. Bunun üzerine yine inâd edip, iddiâs›nda ›srâr ederse gülüp
geçmelidir. [H›ristiyanlar da böyledir. Ba’z›lar›, papazlar taraf›ndan aldat›lm›fl oldu¤undan ve islâmiyyet hakk›nda hiç ma’lûmâtlar› [bilgileri] olmad›¤›ndan islâmiyyeti kabûl etmiyorlar. ‹slâmiyyet hakk›nda, do¤ru ma’lûmât sâhibi olanlar, seve seve hemen müslimân oluyorlar. Ba’z›lar› da, kuru inâd ve teassublar›ndan islâmiyyeti kabûl etmiyor ve müslimânl›k yay›l›rsa, h›ristiyan– 157 –

l›k y›k›l›r, yok olur korkusu ile, islâm düflmanl›¤› yap›yorlar. Bunlar, do¤ru yoldan ayr›lm›fllar, baflkalar›n› da ay›rmakdad›rlar.]
Ey, insan ad›n› tafl›yan varl›k,
kendine gel, uyan gafletden art›k!
Se’âdet yolunu görmezsen nâdân,
Niye vermifl sana bu akl› Yezdân?
Niçin geldin fânî cihâna, böyle!
Yaln›z yimek içmek mi, söyle?
Bilirsin, bir rûh da vard›r insanda,
Psikoloji olaylar› meydânda.
Muhakkak, dünyâya gelen ölüyor.
O zemân rûhlar aceb n’oluyor?
‹leriyi görmek, elbet insanl›k.
Bunu sa¤lar sanma h›ristiyanl›k.
‹slâm› kötüler onlar dâimâ.
‹ncîlde böyle mi söyledi Îsâ?
‹slâm› bilmiyorum dersin,
Nas›l münevverlik iddiâ edersin?
Gençlik geçdi, sanki tatl› bir rü’yâ.
Bütün ömür de, bir sâatd›r güyâ.
‹slâm› tahkîr ediyorsun bugün.
Anlamadan verilir mi hiç hüküm?
Din dersine lüzûm yokmufl lisede,
Böyle mi söyleniyor kilisede?
Biraz müslimânl›¤› da et merak.
Din büyüklerinin sözüne bir bak.
Okusan anlars›n, sen de, o zemân,
Ne diyor Muhammed aleyhisselâm.
Diyor ki, HER fiEY‹ YARATAN B‹RD‹R.
ÎSÂ da, ANASI da, âciz kuldur.
Kur’ân-› kerîm, kelâm-› Rahmând›r.
Âyetleri, âlemlere ihsând›r.
‹lm, fen, cümle fezâil kayna¤›.
Ona uy, dilersen felâh bulma¤›.
Hergün okuyorsun, gazete, kitâb.
Bunlar› kim yazm›fl, iyice bir bak!
Ço¤unu dinsizler düzmüfl gizlice.
‹slâma iftirâ saç›yor, nice.
Kur’âna, mant›kla çatam›yanlar,
Alçakça yalanlar uyduruyorlar.
Do¤ru din kitâb› okuyan insan,
Hakîkati anlar, olur, müslimân!
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—9—
TESLÎS (Üç tanr› inanc›)
ve BÂTILLI⁄I
Protestanlar, Kur’ân-› kerîm ile bugünkü ‹ncîlleri mukâyese
için befl bahs seçmifllerdir. Birinci bahsde, Kur’ân-› kerîmde, üç
uknumun ya’nî (Baba, o¤ul, Rûhül-kuds)den meydâna gelen üç
tanr› inanc›n›n bulunmamas›n›, Kur’ân-› kerîmin noksanl›¤›na
nisbet etmifllerdir. Teslîs (Trinite) inanc›n›n dahâ önceki ilâhî kitâblarda rumuz, iflâret ile bildirilmifl oldu¤unu iddiâ ederler.
Kendilerinin neflr etdi¤i ba’z› kitâblarda, bu büyük mes’elenin
Tevrâtda mübhem, flübheli oldu¤unu i’tirâf etdikden sonra, isbât
için, yaln›z Yuhannâ ‹ncîlinden ve A’mâl-i rusül [Resûllerin iflleri] ve havârîlerin mektûblar›ndan baflka bir delîl ortaya koyma¤a da, muktedir olamazlar. Delîl olarak ileri sürdükleri kitâb ve
risâlelerin, asl ve esâslar› sa¤lam olmad›¤›ndan, aslâ k›ymetleri
yokdur.
Teslîs mes’elesini izâh için, önce (‹flâ-i Rabbânî) üzerinde
ba’z› incelemelerin beyân edilmesi lâz›md›r. Yukar›da biraz bahs
etdi¤imiz gibi, bu iflâ-i rabbânî, h›ristiyanlar›n din esâslar›ndan,
ya’nî akîde [inanç] esâslar›ndand›r. Çünki, h›ristiyanlar›n akîdelerine göre, Îsâ aleyhisselâm, her biri hakîkî ilâh olan üç ilâhdan biri oldu¤undan, h›ristiyanlar onun etini yiyip, kan›n› içerek güyâ
onunla birleflirlermifl. ‹fllemifl olduklar› günâhlar bu fleklde, [hâflâ]
Allah›n o¤lunu kurbân ederek afv olunurmufl. Ya’nî mayal› veyâ
mayas›z bir parça ekmek ile bir mikdâr flerâba papaz okudu¤u zemân, ekmek ayn›yla Îsâ aleyhisselâm›n eti, flerâb da kan› olurmufl.
[Böyle oldu¤u, Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n, yirmialt›nc› âyeti ve devâm›nda, Markos ‹ncîlinin ondördüncü bâb›n›n,
yirmiikinci âyeti ve devâm›nda, Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n, ondokuzuncu âyeti ve devâm›nda yaz›l›d›r diyorlar. Hâlbuki, bu ‹ncîllerde, Îsâ aleyhisselâm hayâtda iken icrâ edilmifl olan,
bir vak’a bildirilmekdedir. Benden sonra, siz de, her zemân böyle beni kurban ederek, günâhlar› afv etdiriniz diye bir emr, hiç bir
‹ncîlde yaz›l› de¤ildir.] Luka ‹ncîlinin, yirmiikinci bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde, (Benden sonra hât›rlanmam için bunu yap›n)
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diye yaz›l› ise de, bunu günâh afv› ve îmân esâs› hâline getiriniz diye yaz›l› de¤ildir. H›ristiyanlar, kilisede ekmek ve flerâb› aralar›nda paylaflarak, yirler ve içerler. Böylece Îsâ aleyhisselâm kurban
edilmifl ve yinilip içilmifl oluyormufl. Bu mes’elede, ya’nî ekmek ve
flerâb›n et ve kana dönüflmesi ve böylece Îsâ aleyhisselâm›n kurban edilmifl olmas›nda, h›ristiyan kiliseleri [ve f›rkalar›] aras›nda
muhtelif te’vîller vard›r. Ba’z›lar›n›n i’tikâd›na [inanc›na] göre, (sâdece ekmek ve flerâb, Îsâ aleyhisselâm›n cesedine ve kan›na dönüflüp kâmilen, tam olarak Îsâ olurmufl.)
Yeryüzünde bir kaç bin papaz ayn› anda ellerindeki ekmekleri
okuyarak, mukaddes hâle getirdiklerinde, her bir papaz›n meydâna getirdikleri birer Îsâ, yâ birbirlerinden baflkad›rlar, yâhud birbirlerinin ayn›d›rlar. Birbirlerinden baflka olmalar›, h›ristiyanlar›n
i’tikâd›na göre bât›ld›r. [Çünki, pek çok Mesîhler, hâflâ birçok ilâhlar meydâna gelmekdedir.] Ayn› olmas› da, iflin asl›na, eflyân›n hakîkat›na uygun de¤ildir. Çünki her birinin maddesi, di¤erinin maddesinden ayr›d›r, baflkad›r. Bir cismin, ayn› anda, de¤iflik mekânlarda bulunam›yaca¤› da, aç›kca bilinen fleylerdendir. Bunun için,
okuyup mukaddes olan ekmekler, tek bir Mesîh olamazlar. Bu dahî, h›ristiyanlar›n i’tikâd›na göre bât›ld›r. Çünki onlar, tek Îsân›n
varl›¤›na inanmakdad›rlar.
Bir papaz, ekme¤i üç parçaya ay›r›p, her birini birer flahsa verdi¤i zemân, ekme¤in tehavvülünden meydâna gelen Mesîh, yâ parça parça olur veyâ her bir parça tam bir Mesîh olur. Birincisine göre, ilah parçalanm›fl olur. ‹lah›n parçalanabilece¤ine inanmak, hiçbir dîne uygun bir inan›fl de¤ildir.
‹kincisine göre, ekmek, bir Mesîh hâline dönmüfldü. Ekmek
taksîm edilince müteaddid Mesîhler nereden ç›kmakdad›r? H›ristiyanlar›n inançlar›na göre, Îsâ aleyhisselâm insanlar› [günâhdan]
kurtarmak için, bir kurban olarak âleme geldi ve kendini fedâ etdi. fiimdi, papazlar›n kiliselerde yapd›klar› ‹flâ-i Rabbânî kurban›,
vakti ile yehûdîlerin salîb üzerinde yapd›klar› kurban›n ayn› olursa, Îsâ aleyhisselâm hayâtda iken, Havârîlere ekme¤i yidirmesi ve
flerâb› içirmesi ile icrâ edilen, ilk ‹flâ-i Rabbânî, insanlar›n günâhlardan kurtulmalar›na kâfî olurdu. [H›ristiyanlara göre] Îsâ aleyhisselâm›n sonradan yehûdîler taraf›ndan a¤açdan salîb üzerinde
haça gerilmek sûreti ile kurban edilmesine ve dünyân›n her yerinde
papazlar›n [Kurban] âyinleri yapmalar›na lüzûm kalmazd›. ‹nsanlar›n günâhlar›n›n afv olunmas› için, hazret-i Îsân›n kendini bir def’a
kurban etdi¤i, bunun bir def’a zuhûr etdi¤i ‹brânîlere mektûbun
dokuzuncu bâb›n›n sonunda yaz›l›d›r.
[Peflâver üniversitesi ö¤retim üyelerinden, Ülfet Azîz Essa– 160 –

med, 1399 [m. 1976] senesinde üçüncü bask›s› Pakistânda yap›lan,
(A Comparative Study of Christianity and ‹slâm) ya’nî, (‹slâmiyyet ile h›ristiyanl›¤›n mukâyesesi) ismli kitâb›n›n, (H›ristiyan Akîdelerinin Kayna¤›) k›sm›nda diyor ki:
(Îsâ aleyhisselâm›n teblîg etdi¤i nasrânîlik ile, gö¤e yükseltilmesinden sonra te’sîs edilen ve çeflidli kiliselerin inand›¤› h›ristiyanl›k, birbirinden çok farkl›d›r.
Îsâ “aleyhisselâm” Allahü teâlân›n emrlerini, ümmetine teblîg
eden ve onlara va’z ve nasîhat eden ve insan olan bir Peygamber
idi.
Ümmetinden, tevbe etmelerini ve eski, bozuk, kötü âdet ve
al›flkanl›klar›ndan vazgeçmelerini istemifldi. Îsâ “aleyhisselâm” yeni bir dînin kurucusu de¤ildi. Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin yenileyicisi idi.
Îsevî dîni, va’z ve nasîhat idi. Bu dinde (Vaftîz) ve (‹flâ-i Rabbânî) gibi, âyinler yok idi.
O, günâhlara keffâret olarak ve çarm›ha gerilerek kurban edilme¤e gelmemifldi.
Îsâ aleyhisselâm›n, gö¤e yükseltilmesinden hemen sonra, kendisine îmân eden ve yak›n arkadafllar› olan havârîler, kendilerine
resûller ismini verdiler.
Havârîler, hiç flübhesiz Îsâ aleyhisselâm›n yolunda olan, tek Allaha inanan ve Îsâ aleyhisselâm› onun elçisi kabûl eden kimselerdi.
Havârîler, her iflde, Îsâ aleyhisselâm›n kendilerine emr etdi¤i
gibi, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’at›na göre amel etdiler.
Filistin ve civâr›nda, büyük yehûdî cemâ’atleri oturmakda idi.
Fekat, Kudüsde oturan yehûdîler, dünyâ yehûdîlerine göre çok azd›.
‹skenderiyye (Alexandria) flehri büyük bir kültür merkezi idi.
Burada birçok dînî ve felsefî görüfller ö¤retilmekde idi.
Yehûdîlerin parçalanmalar› ve bozulmalar›, yunan felsefesi ve
mevcûd putperest cemâ’atlerin te’sîri ile olmufldu. Bu putperest
cemâ’atlerin her biri, kurtar›c› tanr›lar edinmifllerdi.
Îsâ aleyhisselâm, Peygamberlik vazîfesini yapma¤a bafllad›¤›
zemân, yehûdîlerden ba’z›lar›, onu beklenilen Mesîh kabûl etdiler. [Îsâ aleyhisselâm›n, üç sene gibi k›sa bir zemân süren teblîginden sonra, kendisine inanan yehûdîler ço¤ald›.] Ancak, Onun
sözlerini ve kendisini, yunan felsefesi ve putperest cemâ’atlerin
fikrleri ›fl›¤›nda, tefsîre tâbi’ tutdular. Böylece, Îsâ aleyhisselâm›n
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hakîkî dîni, de¤ifldirilme¤e baflland›. Îsâ aleyhisselâm›n yolunu ö¤retmek yerine, Onun flahs›n› yüceltme teflebbüsleri, bu de¤iflikli¤in
ilk iflâretleri idi.
H›ristiyan din adamlar›n›n ileri gelenlerinden Dr. Morton Scott
Enslin bu husûsda, (Christian Beginnings) kitâb›n›n ikinci k›sm,
yüzyetmiflikinci sahîfesinde diyor ki:
(Îsân›n “aleyhisselâm” flahsiyeti ile u¤raflma, kim oldu¤unu
arafld›rma ve her fleyi Onun flahsiyeti ile ilgi kurarak aç›klama gayretleri, kendisi için uydurulan ve kendisinin hiçbir zemân söylemedi¤i fleyleri ve kendisinin teblîg etdi¤i, Allahü teâlân›n kullar›ndan
istedi¤i fleyleri ve tevbeye ça¤›rd›¤› husûsunu unutdurdu. Böylece,
ümmetine teblîg etdi¤i ahkâm›n ö¤renilmesi ve itâat edilmesi yerine, flahsiyetinin aç›klan›p anlafl›lmas› lâz›m olan bir kimse hâline
geldi.)
Bu temâyül, Îsâ aleyhisselâm›n (Logos=Mukaddes kelâm) kelimesi ile îzâh edilmesine ve netîcede, tanr›lafld›r›lmas›na sebeb oldu. Çünki, ‹skenderiyyeli yehûdî felsefeci PH‹LO, bu husûsda felsefî görüfller ileri sürmüfldü. [Kitâb›m›z›n, (Teslîsin bât›ll›¤›n›n Îsâ
aleyhisselâm›n sözleri ile isbât›) k›sm›nda Philodan bahs edece¤iz.]
Bu zemândaki kilise babalar›n›n, Îsâ aleyhisselâm hakk›ndaki
yaz›lar›, uygunsuzluklar, saçmal›klar ile doludur. Kilise babalar›n›n bu yaz›lar›nda, Îsâ aleyhisselâm›n ehemmiyyetle üzerinde durdu¤u tek ALLAH inanc› ile, kendisine izâfe edilen Allahl›k iddiâs›n› uzlafld›rma gayreti içinde olduklar› görülür.
Da¤›lm›fl bir hâlde bulunan yehûdîler ve bunlar›n yehûdî olm›yan komflular› aras›nda, Îsâ aleyhisselâm›n bildirdi¤i îmân esâslar›
ile alâkas› olm›yan, yeni bir din ortaya ç›kd›.
Bu mevzû’da Dr. Morton Scott Enslin ayn› kitâb›n›n ikinci
k›sm, yüzseksenyedinci sahîfesinde diyor ki, (Îsevîlik, yehûdîlerin
yaflad›klar› yer olan Filistinden, putperest milletlerin memleketlerine yay›ld›. Bu yay›lma birçok de¤iflmelere sebeb oldu. Îsevîler,
Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinden uzaklafld›lar. Îsâ aleyhisselâm›n
teblîg etdi¤i din bilgilerini, putperestlerin kabûl edebilecekleri hâle getirdiler. Böylece tutars›z, akl ve mant›¤›n kabûl edemiyece¤i
bir din meydâna geldi.)
Roma imperatorlu¤unda birkaç çeflid putperest cemâ’at vard›.
Bu cemâ’atler, i’tikâd [inanç] i’tibâr› ile, birbirinden çok farkl› idi.
Fekat, flu dört husûs hepsinde müflterek idi:
1 — Hepsi, kurtar›c› bir tanr›ya inan›yor ve onun ölümünü, insanlar›n günâhlar› için keffâret ve ona inananlar için kurtulufl ka– 162 –

bûl ediyorlard›.
2 — Hepsinde, o dîne girmek için, bir girifl âyini vard›. Bu âyinle, o dîne kabûl edilen kimsenin, kötülüklerden temizlenmifl oldu¤una inan›l›yordu.
3 — Hepsinde, tanr› ile ma’nevî olarak birleflmek, bütünleflmek
inanc› vard›. Bu bütünleflme, sembolik olarak o din mensûblar› taraf›ndan, tanr›n›n etini yimek ve kan›n› içmek fleklinde icrâ edilirdi.
4 — Hepsinde Cennet inanc› olup, onu isterlerdi. Orada râhat
edeceklerinden emîn idiler.
[(Encylopedia Americana)da, (Sacrifice) [Kurban] kelimesinde diyor ki:
(Eski yunanda, gök tanr›s› Olympus ad›na (thusiai) ve (sphagia) denilen, kurban âyinleri yap›l›rd›. Thusiai, her zemân gündüz
olur ve tercîhen sabâhleyin yap›l›rd›. Kurban edilen hayvanlar›n
belli k›smlar›, biftek olarak (Bomos) denilen tafl üzerinde yak›l›rd›. Hayvan›n geri kalan k›smlar›, yüksek bir tafl›n etrâf›nda toplanm›fl olan kimseler taraf›ndan yinilirdi. Âyin, müzik ve dans ile sona ererdi.]
Sphagia denilen kurban âyini ise, gece yap›l›rd›. Bu âyinde etin
yak›lmas› için kullan›lan tafla (eschara) denilirdi.
Yunanca olan bu âyin ismleri latincede sâdece (sacrifice) kelimesi ile ifâde edildi. Kurbanlar›n yak›ld›¤› tafl olan (Bomos) ve etrâf›nda toplan›larak kurban›n yinildi¤i tafl olan (eschara) kelimeleri için (Altars) kelimesi kullan›l›rd›.)
H›ristiyanl›k dîninde icrâ edilen (‹flâ-i rabbânî veyâ Ehvaristiya) kurban âyîninde, ekmek ve flerâb›n konuldu¤u ve etrâf›nda cemâ’at›n topland›¤› tafla da, (Altar) denilir. Bu âyinde de, müzik bulunur. Mukaddes olan ekmek, k›r›l›nca, kurban icra edilmifl, ekmek, flerâba bat›r›l›p yinilince de, tanr› ile ma’nevî olarak birleflilmifl olunurmufl. Yunanl›lardaki (thusiai) ve (sphagia) âyinleri ile,
h›ristiyanl›kdaki ‹flâ-i rabbânî âyini aras›nda benzerlik aç›kca görülmekdedir. [Bu mevzû’ya afla¤›da devâm edece¤iz.]
Îsâ aleyhisselâm›n, kurtar›c› tanr› olarak kabûlü, çarm›ha gerildi denilmesi, kurban olarak telâkkî edilmesi, yukar›da zikr etdi¤imiz, yunan putperest cemâ’atlerinin, h›ristiyanl›¤a etkilerinin bir
sonucu oldu¤u muhakkakd›r.
H›ristiyanlarda (Vaftîz) ve (‹flâ-i rabbânî) denilen iki önemli
âyin vard›r. Vaftîz, h›ristiyanl›¤a kabûl âyînidir. Kifli bununla,
do¤ufldan gelen günâhdan temizlenmifl kabûl edilir. ‹kinci âyin
olan ‹flâ-i rabbânî, (Eucharist) veyâ (Mass Communion) veyâ
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(Holy Communion) denir ki, (kudsî paylaflma) demekdir.
Dr. Morton Scott Enslin, bu âyînle h›ristiyanl›¤›n, Romal›lar
zemân›ndaki putperest f›rkalardan birisi hâline geldi¤ini i’tirâf
ederek, ayn› kitâb›n›n ikinci k›sm›n›n yüzdoksan›nc› sahîfesinde
diyor ki, (Mîlâd›n ikinci asr›na do¤ru h›ristiyanl›k, bozuk dinlerden
birisi hâline gelmifldi.)
Lord Raglan, (The Origins of Religions) [Dinlerin Asl›] ismli
kitâb›nda, Roma imperatorlu¤u zemân›ndaki dînî cemâ’atlerin
âyînlerini beyân etmekde ve bu âyînleri, flimdiki h›ristiyan âyînlerinin asl› olarak görmekdedir. Raglan diyor ki:
(Târîh öncesi devirlerde, genç bir adam›, kutsal kurban olarak
seçmek ve onu bir sene boyunca imtiyâzl› kifli kabûl ederek her arzûsunu yerine getirmek ve sene sonunda belli bir âyîn tertîb ederek, o kimseyi kurban edib, etini yimek, kan›n› içmek âdeti, dinden
haberleri olm›yan ba’z› kavmlerde var idi. Kurban edilen kimsenin, etinden ve kan›ndan tarlalara da serpilir, böylece topra¤›n bereketli olaca¤›na inan›l›rd›. Kurbanl›k seçilen kimsenin, kendi kavminin dînî lideri ile anlaflarak, yerine baflka birisinin kurban edilmesi de olurdu. Baflka bir kimse kurban edildikden sonra, asl kurban edilmesi lâz›m olan kifli, tekrar bir sene boyunca, yine imtiyâzl› ve kutsal oluyor ve her arzûsu yerine getiriliyordu. Senenin sonunda yerine, yine baflka bir kimse kurban ediliyordu. Böylece, devâml› olarak kutsal say›lan ve her arzûsu yerine getirilen imtiyâzl›
kifliler zuhûr etdi. Bu ilk devâml› kutsal kifliler, kavmleri taraf›ndan (kral) veyâ (yafl›yan tanr›) olarak telakkî edilir oldular. Bu
kutsal kiflilerin insanl›klar›n›n, ya’nî bedenlerinin ayr› bir flahsiyyet, ilahl›klar›n›n ayr› bir flahsiyet oldu¤u kabûl edilirdi. ‹lah›n,
tanr›n›n bu kimselere hulûl etmifl, vücûdlar›na girip yerleflmifl oldu¤u, bu kavmlerce kabûl edilirdi. Bir müddet sonra, kavmleri,
kutsal kabûl etdikleri bu kimseleri, tanr› veyâ tanr›n›n o¤lu diyerek
tap›nma¤a bafllad›lar.
[Eski ça¤daki putperestlerde veyâ çeflidli milletlerde, tanr›lar›n,
yar› tanr›lar›n ve kahramanlar›n efsânevî hikâyelerine mitoloji denir.] Önce âyîn vard›r, sonra bu âyîni îzâh için mitolojik hikâyeler
uydurulmufldur. Hayâlî tanr›lar›n ölmesi veyâ dirilmesi ile kendilerinin kurtulaca¤› zan olunurdu.
Kurtar›c› tanr›ya inanan kavmlerin âyînlerinin en mühimi,
kiflinin tanr› ile birlefldi¤ine, bütünlefldi¤ine inand›klar›, sembolik et yime ve içki içme âyînleridir. Kurtar›c› tanr› inanc›, bir
müddet sonra günefl tanr›s› inanc› ile birlefldirildi. Herbir kurtar›c› tanr›n›n, k›fl bafllang›c›nda do¤du¤una inan›ld›. K›fl bafllang›c› ise, Julian takvîmine göre 25 Aral›kd›r. H›ristiyanlar da, Îsâ
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aleyhisselâm› kurtar›c› bir tanr› yaparak, bu târîhde do¤du¤unu
kabûl etdiler ve bu geceyi (mîlâd) ve (Noel) olarak her sene kutlama¤a bafllad›lar.
Edward Carpenter, çeflidli kurtar›c› tanr› hikâyeleri, meselâ,
yunanl›lar›n (Dionysus)u, Romal›lar›n (Hercules)i, Perslerin
(Mithras)›, M›srl›lar›n (Amonra, Oziris ve ‹zis)leri, kuzey Samiîlerin (Baâl)›, Âsur ve Bâbillilerin (Tammuz)u ile, h›ristiyanlar›n Îsâ
aleyhisselâm›n hayât hikâyesi diye inand›klar› fleyler aras›ndaki
benzerliklere dikkati çekmekdedir. fiöyle ki:
1 — Hepsi, Noel ya’nî 25 Aral›k veyâ buna yak›n bir günde
do¤mufldur.
2 — Hepsi, bâkire annelerden do¤mufldur.
3 — Hepsi, bir ma¤ara veyâ yeralt›nda bir mahzende do¤mufldur.
4 — Hepsi, insanlar için meflakkatlere katlanm›fllard›r.
5 — Hepsi, nûrland›r›c›, iyilefldirici, kurtar›c› ve flefâat edici gibi ismler alm›fllard›r.
6 — Hepsi, karanl›k güçler taraf›ndan ma¤lûb edilmifllerdir.
7 — Hepsi, Cehenneme yâhud arz küresinin di¤er taraf›na inmifllerdir.
8 — Hepsi, yeniden dirilmifl ve insanlar›n Cennete girmelerine
öncülük etmifllerdir.
9 — Hepsi, insanlar ile irtibat kuran azîzler seçmifller ve vaftîz
âyîni ile cemâ’at kabûl eden, dinler te’sîs etmifllerdir.
10 — Hepsi, kurban yemekleri yinilerek an›lm›fllard›r.) Lord
Raglan›n sözü burada temâm oldu.
Newyork Üniversitesinde târîh profesörü olan, Waelance Ferguson diyor ki, (H›ristiyanlar›n yortular›, putperest yortular› ile,
ayn› târîhlere rastlar. Meselâ, Noel târîhi, Îrân ve Romada günefl
tanr›s› Mithras›n do¤um târîhi idi. Ayr›ca bu târîh çok eskiden beri putperest dünyâs›nda önemli bir yortu günü idi.)
Mitoloji kahramanlar› üzerinde çal›flmalar›n› (The Hero),
(Kahramanlar) ismli kitâb›nda topl›yan Lord Raglan, hikâyelerde
gördü¤ü hâdiseleri 22 madde hâlinde s›ralam›fl ve hangi mitoloji
kahraman›n›n hayât hikâyesinde bunlardan kaç tanesinin geçdi¤ini tesbit etmifldir. Bu maddelerden onbefl dânesinin, Îsâ aleyhisselâm› anlatan, bu günkü h›ristiyanl›kda bulundu¤unu da, maddeler
hâlinde bildirmifldir.
Bunlar da, h›ristiyanl›¤›n kayna¤›n›n putperestlik oldu¤unu bize göstermekdedir. [Dahâ sonra, (Teslîsin bât›ll›¤›n›n, Îsâ aleyhis– 165 –

selâm›n sözleri ile isbât›) bahsinde bunlara ba’z› misâller verece¤iz.]
Meflhûr felsefeci ve târîhci Winwood Reade diyor ki, (H›ristiyan âlemi putperest âlemine hâkim olunca, putperest âlemi de,
h›ristiyanl›¤› bozdu. Oziris ve Apollo masallar›, Îsâ aleyhisselâma
atf edildi. Yehûdîlerin inand›klar› ve Îsâ aleyhisselâm›n teblîg etdi¤i, tevhîdin ya’nî tek Allaha îmân yerini, [Brahmanizmde de
bulunan ve] M›srl›lar›n ihdâs etdikleri ve Eflâtûn taraf›ndan felsefeye sokulan, teslîs (Trinity) ya’nî üç tanr› inanc› ald›. (Bana iyi
demeyin, iyi bir dânedir. O da Allahd›r) diyen bir zât›n kendisi
bizzat Allah yerine konuldu veyâ birin üçde biri denildi.) Pakistândaki Peflâver Üniversitesi müderrisinin kitâb›ndan terceme temâm oldu.)]
[Bütün bunlar gösteriyor ki, h›ristiyanl›k, Îsâ aleyhisselâm›n
teblîg etdi¤i ve Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’at›n›n devâm› olan
(Nasrânîlik) de¤ildir. Îsâ aleyhisselâm›n ismi arkas›na s›¤›nm›fl,
putperestli¤in kar›fld›r›ld›¤›, akl ve mant›¤›n kabûl edemiyece¤i
bir dindir. H›ristiyanl›kdaki, vaftîz ve ‹flâ-i rabbânî gibi âyînlerin,
Îsevîlikde bulunmay›p, sonradan putperestlikden al›narak Îsevîli¤e kar›fld›r›ld›¤›n› ve Îsâ aleyhisselâm bir insan ve Peygamber
iken sonradan tanr›lafld›r›ld›¤›n›, pek çok h›ristiyan din adam›,
profesörler, ilm ve fen adamlar› aç›kça yazmakdad›rlar. Papazlar,
bu yaz›lara ve islâm âlimlerinin kendilerine tevcîh etdikleri sorulara cevâb vermek yerine, bu kitâblar› toplatd›r›p yok etmek yolunu seçmekde ve eskisinden dahâ fazla, yalan, yanl›fl ve mant›ks›z yaz›larla dolu, yeni kitâblar ve risâleler yazmakda ve da¤›tmakdad›rlar. Bu da bize gösteriyor ki, 19. ve 20. ci yüzy›lda h›ristiyanl›k temâmen iflâs etmifl, bofl ve bât›l oldu¤u iyice anlafl›lm›fld›r.]
‹lk def’a olarak, iki cezvit papaz›, Çinlileri h›ristiyan yapmak
için, Kanton flehrine gelmifldi. [Cezvit (Jesuit) 941 [m. 1534] senesinde papazlar›n teflkîl etdi¤i bir misyoner cem’iyyetidir.] Kanton vâlîsinden h›ristiyan dîni hakk›nda va’z vermek için müsâade istediler. Vâlî bunlara ehemmiyyet vermedi ise de, cezvitler onu
hergün gelip râhats›z etdiklerinden, nihâyet, (Ben bu mes’ele
için Çin Fagfûrundan [sultân›ndan] izn alma¤a mecbûrum. Kendisine haber verece¤im) dedi ve mes’eleyi Çin Fagfûruna bildirdi. Gelen cevâbda, (Bunlar› bana gönder. Ne istediklerini anl›yay›m) denilmekde oldu¤undan, cezvitleri, Çinin merkezi olan Pekine yollad›. Bu mes’eleden haber alm›fl olan Budist râhibler, fenâ hâlde telâfla düfldüler. [Ve (bu adamlar, h›ristiyanl›k ad› alt›nda zuhûr eden yeni bir dîni, milletimize telkîn etme¤e çal›fl›yor– 166 –

lar. Bunlar, kudsî Buday› tan›m›yorlar, halk›m›z› yanl›fl bir yola
sokacaklard›r. Lütfen onlar› buradan kovun!) diye Fagfûra yalvard›lar.] Fagfûr, (Evvelâ ne söylediklerini bir anl›yal›m. Ondan
sonra, bu husûsda karar veririz) dedi. Memleketin, say›l› devlet
ve din adamlar›ndan müteflekkil, bir meclis tertîb etdi. Cezvitleri
bu meclise da’vet ederek: (Yaymak istedi¤iniz dînin esâslar› nedir, anlat›n) dedi. Bunun üzerine, cezvitler flöyle bir ifâdede bulundular: (Semây› ve Arz› yaratan Allah birdir. Fekat, ayn› zemânda üçdür. Allah›n biricik o¤lu ve Rûhul-kuds de birer Allahd›r. ‹flbu Allah, Âdem ve Havvây› yarat›p Cennete koydu. Onlara her dürlü ni’meti verdi. Yaln›z bir a¤açdan yimemelerini emr
etdi. Her nas›lsa fleytân, Havvây› aldatd›. Havvâ da Âdemi yan›ltarak, Allah›n emrine karfl› geldiler ve o a¤ac›n meyvesinden yidiler. Bunun üzerine Cenâb-› Hak, onlar› Cennetden ç›kard› ve
dünyâya gönderdi. Burada, onlar›n çocuklar› ve torunlar› zuhûr
etdi. Fekat bütün bunlar, büyük babalar›n›n iflledi¤i günâh ile kirlenmifllerdir. Hepsi günâhkârd›r. Bu hâl, tam 6000 sene devâm
etdi. Nihâyet Cenâb-› Hak, insanlara ac›d› ve onlar›n günâh›n›
afv etdirmek için kendi öz o¤lunu onlara göndermekden ve bu
biricik o¤lunu, günâh keffâreti için, kurban etmekden baflka çâre
bulamad›. ‹flte, bizim inand›¤›m›z Peygamber, Allah›n o¤lu olan
Îsâd›r. Arabistân›n garb›nda Filistin denilen bir nâhiye [bölge] ve
orada Kudüs denilen bir flehr vard›r. Kudüsde, Celîle denilen bir
yer, Celîlenin de, Nâs›ra isminde bir köyü vard›r. ‹flte bu köyde
bundan bin sene önce Meryem isminde bir k›z bulunuyordu. Bu
k›z, amcas›n›n o¤lu olan Yûsüf-i neccâr ile niflânlanm›fl ise de, henüz bâkire idi. Bir gün, tenhâ bir yerde bulunurken, Rûh-ül-kuds
gelip, ona Allah›n o¤lunu ilkâ etdi [koydu]. Ya’nî, k›z bâkire iken
hâmile oldu. [Bundan sonra niflanl›s› ile Kudüse giderlerken]
Beyt-i lahmde, bir ah›r içinde çocu¤u oldu. Allah›n o¤lunu ah›rdaki yemlik içine koydular. fiarkda bulunan râhibler, onun do¤du¤unu, gökde birdenbire yeniden peydâ olan bir y›ld›zdan ö¤renerek hediyyelerle onu arama¤a ç›kd›lar ve nihâyet bu ah›rda
buldular. Ona secde etdiler. Îsâ denilen Allah›n o¤lu, 33 yafl›na
kadar Allah›n melekûtu üzerine va’z etdi. (Ben Allah›n o¤luyum. Bana inan›n, sizi kurtarma¤a geldim) dedi ve ölüleri diriltmek, a’mâlar› tekrâr basîr [gören] yapmak, topallar› yürütmek,
cüzzaml›lar› tedâvî etmek, denizde f›rt›nalar› durdurmak, iki bal›kla onbin kifliyi doyurmak, suyu flerâb yapmak, k›fl›n meyve
vermedi¤i için, bir incir a¤ac›n› bir iflâret ile kurutmak gibi, dahâ
birçok mu’cizeler gösterdiyse de, çok az insan ona îmân etdi
[inand›]. Nihâyet hâin yehûdîler, onu Romal›lara flikâyet etdiler
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ve onun haça gerilmesine sebeb oldular. Lâkin, Îsâ, haçda öldükden üç gün sonra, tekrâr dirilerek, kendisine inananlara göründü.
Bundan sonra semâya ç›k›p, babas›n›n sa¤ taraf›na oturdu. Babas›
da dünyân›n bütün ifllerini ona terk etdi. Ve kendisi geri çekildi. ‹flte, bizim va’z edece¤imiz dînin esâs› budur. Buna inananlar, öteki
dünyâda Cennete, inanm›yanlar ise, Cehenneme gideceklerdir)
dediler.
Bu sözleri dinleyen Çin Fagfûru, papazlara (Ben sizden ba’z›
fleyleri süâl edece¤im. Bunlara cevâb verin) dedi ve flöyle sorma¤a
bafllad›: (‹lk süâlim fludur: Siz, Allah, hem bir, hem de üçdür diyorsunuz. Bu, iki iki dahâ befl eder gibi, ma’nâs›z bir lafd›r. Bu iflin asl›n› bana îzâh edin!) Papazlar cevâb veremedi. (Bu, Allah›n bir s›rr›d›r. ‹nsanlar›n akl› buna ermez) dediler. Fagfûr, (‹kinci süâlim
fludur: Yeri, gö¤ü ve bütün âlemi yaratan çok kudretli Allah, kullar›ndan birinin iflledi¤i günâh için Onun, bu iflden haberi bile olmayan bütün sülâlesini nas›l günâhkâr sayar? Bunlar›n afv› için nas›l olur da, kendi öz o¤lunu kurban etmekden baflka çâre bulamaz?
Bu, Onun büyüklü¤üne yak›fl›r m›? Buna ne dersiniz?) dedi. Papazlar yine cevâb veremedi. (Bu da, Allah›n bir s›rr›d›r) dediler.
Fagfûr, (Üçüncü süâlim de fludur: Îsâ, bir incir a¤ac›ndan mevsimsiz meyve istemifl, a¤aç vermeyince onu kurutmufl. Mevsimi olmadan meyve vermek, bir a¤ac›n yapam›yaca¤› bir fleydir. Böyle oldu¤u hâlde, Îsân›n buna k›z›p a¤ac› kurutmas›, bir zulm de¤il midir? Bir Peygamber, zâlim olurmu?) dedi. Papazlar, buna da cevâb
veremedi. (Bu ifller ma’nevî ifllerdir. Allah›n s›rlar›d›r. ‹nsanlar›n
akllar› buna ermez) dediler. Bunun üzerine, Çin Fagfûru, (Ben size izn ve müsâade veriyorum. Gidiniz, Çinin istedi¤iniz yerinde
va’z veriniz) diye onlara müsâade etdi. Onlar, Fagfûrun huzûrundan ç›kd›kdan sonra, meclisde bulunanlara dönüp, (Ben Çinde
böyle saçmal›klara inanacak bir ahmak bulunaca¤›n› zan etmiyorum. Onun için bu adamlar›n, bu hurâfeleri va’z etmelerinde, hiçbir mahzûr görmedim. Ben emînim ki, bunlar› dinleyen vatandafllar›m›z, dünyâda ne ahmak kavmler bulundu¤unu görerek, kendi
dinlerinin k›ymetini dahâ iyi anl›yacaklard›r) dedi. Papazlar›n, süâllerin hepsine cevâb veremediklerini hât›rlatmak için, bu kitâb›m›za (Cevâb Veremedi) ismini koyduk.
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TESLÎS‹N BÂTILLI⁄ININ
ÎSÂ ALEYH‹SSELÂMIN SÖZLER‹ ‹LE
‹SBÂTI
‹ncîllerde, teslîs (trinite) i’tikâd›n›n [inanc›n›n] bât›ll›¤›n› isbât
eden pekçok âyetler vard›r.
[Bu âyetlerin zikrinden evvel, burada h›ristiyanl›¤a sonradan
kar›fld›r›lan teslîs [üç tanr›] inanc›n›n nereden geldi¤i hakk›nda k›saca ma’lûmât vermek fâideli olacakd›r. Âdem aleyhisselâmdan
beri gelen bütün ilâhî dinler, tek hâl›k ve mâlik olan bir yarat›c›ya
inanma¤› emr etmifldir. Bütün bu dinlerde bu yarat›c›n›n ismi (ALLAH)d›r. Teslîse, ya’nî üç tanr›ya inanman›n do¤ru bir fley olmad›¤›n›, akl-› selîm sâhibi olan herkes anlar. Havârîlerden olan Barnabas›n yazm›fl oldu¤u ‹ncîlde de, Allahü teâlân›n bir oldu¤u bildirilmifldir. Barnabas ‹ncîli, türkçe olarak da 1987 de ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r. ‹ncîller, yunancaya ve lâtinceye terceme edilirken, o zemâna kadar yüzlerce tanr›s› olan putperest Romal›lar, tek tanr›y›
az görerek, onu ço¤altmak istediler. Bunu, ilk def’a, Yuhannâ ‹ncîline sokdular. Zâten, asl› kaybolmufl olan ‹ncîli, iyice tahrîf etdiler.
Bu fikr, Roma ‹mperatoru Büyük Kostantinin üçyüz yirmibefl senesinde toplad›¤› Konsilde ya’nî rûhban meclisinde zorla kabûl etdirildi. Bunun sebebi de, Yunanl›lar›n Eflâtûn felsefesine ba¤l› olmalar› idi. Eflâtûnun felsefesinin asl› üçe dayan›r. Eflâtûn herfleyi
üçe böler. Meselâ, edeb üç his kuvvetine dayan›r: Ahlâk, akl ve tabîat. Tabîat da nebât, hayvan ve insan olarak üçe ayr›l›r. Eflâtûn
esâsda dünyây› yaratan kudretin tek oldu¤unu düflünmekle berâber, onun iki yard›mc›s›n›n dahâ olabilece¤ini ileri sürmüfldü. Bu
da, teslîs fikrinin do¤mas›na sebeb oldu. Teslîs inanc›, ilk def’a Yuhannâ ‹ncîlinde görüldü¤ü hâlde, Yuhannâ ‹ncîlinin içinde, Allahü
teâlân›n bir oldu¤unu isbât eden âyetler vard›r. Bunlardan ba’z›lar›n› afla¤›da zikr edece¤iz.]
Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci bâb›n›n üçüncü âyetinde Îsâ aleyhisselâm, (Ey Baba, ebedî hayât [âhiret hayât›], hakîkî bir Allah
olan Seni ve Senin gönderdi¤in Îsâ Mesîhi bilmelerinden ibâretdir)
demekdedir. Bu âyetde Allahü teâlân›n hakîkî, ebedî hayât sâhibi
(B‹R) oldu¤u ve Îsâ aleyhisselâm›n, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl bir resûl oldu¤u, aç›kca bildirilmifldir.
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Bu âyete göre Yuhannâ ‹ncîli, ebedî hayât ya’nî âhiret hayât›na îmân etme¤i, ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤› ve birli¤i ile Peygamberlere îmân› emr edince, bunun aksi olan teslîs inanc›n›n, ebediyyen kabûlü mümkin olm›yan bir hatâ oldu¤unu tenbîh eder. [Yuhannân›n bu âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n bir haberci, bir Peygamber oldu¤u bildirilmifldir. Sonradan bunun tersini düflünmek ve buna inanmak aç›k bir sap›kl›k olup, ebedî hayât›, âhiretdeki sonsuz
se’âdeti yok etmekdir. Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci bâb›n›n bafl›nda, Îsâ aleyhisselâm çarm›hda iken yapd›¤› düâda flöyle demekdedir: (Ebedî hayât, seni yaln›z gerçek Allah› ve gönderdi¤in Îsâ Mesîhi bilmekdir) [Âyet üç]. Îsâ aleyhisselâm burada, tek ma’bûdun,
tek ibâdete lây›k olan›n, Allahü teâlâ ve kendisinin de Onun kulu
ve resûlü oldu¤unu bildirmekdedir. Allahü teâlây›, bir olan rab,
kendisini de Peygamber olarak kabûl edip, îmân edilmedikce ebedî hayât›n, Cennet hayât›n›n olam›yaca¤›n› haber vermekdedir. Îsâ
aleyhisselâm›n ve di¤er bütün Peygamberlerin “aleyhimüsselâm”
haber verdikleri fley de zâten budur. Ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›na ve birli¤ine îmân ve Onun Peygamberini tasdîk etmekdir.] ‹flte
bu ebedî olan âhiret hayât› inanc›, tam ve do¤ru olarak, ancak islâmiyyetde vard›r. Çünki h›ristiyanlar, teslîs uçurumuna düfldüklerinden, yehûdîler, Îsâ aleyhisselâm›n Peygamberli¤ine inanmad›klar›ndan [ve o yüce Peygambere çirkin iftirâ yapd›klar›ndan ve
Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar›ndan], putperestler [ve
hiçbir dîne inanm›yanlar, ateistler de], bütün Peygamberleri inkâr
etdiklerinden, onlar için hakîkî se’âdet hayât›, ya’nî Cennet hayât›
olamaz. [Bunlar, Allahü teâlây› ve Onun Peygamberlerini inkârlar›n›n, iftirâlar›n›n ve düflmanl›klar›n›n cezâs› olarak, ebediyyen Cehennemde kalacaklard›r. Azâb dolu, elîm bir Cehennem hayât› yaflayacaklard›r.]
Markos ‹ncîlinin onikinci bâb›n›n yirmidokuzuncu âyeti ve devâm›nda, Îsâ aleyhisselâma emrlerin en mühim ve birincisinin hangisi oldu¤unu soran bir yehûdî âlimine, Îsâ aleyhisselâm, (Dinle ey
‹srâîlî: Allah›m›z Rab, bir olan Rabd›r. Ve Allah›n olan Rabbi, bütün kalbinle, bütün can›nla, bütün fikrinle ve bütün kuvvetinle seveceksin. ‹kincisi, komflunu kendin gibi seveceksin. Bundan dahâ
büyük baflka bir emr yokdur. Yehûdî ona, çok iyi ey Muallim! Hakîkat üzere dedin ki, Allah birdir. Ondan baflkas› yokdur ve Onu
bütün kalbinle, bütün fikrinle, bütün kuvvetinle sevmek ve komflunu kendin gibi sevmek, bütün yap›lan ibâdetlerden ve kurbanlardan üstündür dedi. Îsâ da onun akll›ca cevâb verdi¤ini gördü¤ü
vakt kendisine, sen Allah›n melekûtundan uzak de¤ilsin dedi), demekdedir.
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Matta ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n otuzalt›, otuzyedi ve otuzsekizinci âyetlerinde, Îsâ aleyhisselâma, (Ey Muallim! fierî’atde en
büyük emr hangisidir?) diye sorulunca, (Îsâ ona dedi: Allah›n olan
Rabbi bütün kalbinle, bütün can›nla, bütün fikrinle seveceksin.
Büyük ve birinci emr budur) demekdedir. K›rk›nc› âyetinde ise,
bütün flerî’at ve Peygamberlerin bu emre ba¤l› oldu¤u bildirilmekdedir. [Matta ve Markos ‹ncîllerinde Allah›n bir oldu¤u aç›kca yaz›l›d›r ve Baba kelimesi Rab ve sâhib ve hâkim demekdir. ‹nsân›n
babas› demek de¤ildir.]
[‹ncîle mülhak olan ve ‹ncîlden kabûl edilen mektûblarda da,
Allahü teâlân›n bir oldu¤unu bildiren ibâreler vard›r.
Pavlosun Galatyal›lara mektûbunun üçüncü bâb›n›n yirminci
âyetinde, (ve ALLAH B‹RD‹R) demekdedir.
Pavlosun Efeslilere (Efesoslulara) mektûbunun dördüncü bâb›n›n dört, befl ve alt›nc› âyetlerinde, (Beden bir ve rûh bir, Rab
bir, îmân birdir. Cümlenin üzerinde ve cümle ile ve cümlede cümlenin ALLAHI ve Babas› birdir) demekdedir.
Birinci Timoteosan›n birinci bâb›n›n onyedinci âyetinde, (fiimdi devrlerin melîkine, zevâl bulmaz, göze görünmez TEK ALLAH’a ebedler ebedince hurmet ve izzet olsun) demekdedir.
‹kinci bâb›n üçüncü, dördüncü ve beflinci âyetlerinde, (Kurtar›c› Allah›n indinde [Yüksek mevki’de olanlara düâ, niyâz ve teflekkür etmek] iyi ve makbûldür. O istiyor ki, bütün insanlar kurtulsunlar ve hakîkat bilgisine gelsinler. Çünki ALLAH B‹RD‹R ve
Allah ile insanlar aras›nda bir beyânc› [haberci, resûl, elçi] vard›r)
demekdedir. Yehûdân›n mektûbunun yirmibeflinci âyetinde, (Kâdir olan kurtar›c›m›z TEK ALLAHA) demekdedir.]
Tevrâtda, [hakîkî ‹ncîlde ve] bütün semâvî kitâblarda, [ve bütün
Peygamberlerin flerî’atlerinde] aç›kca bildirilen ilk emr ve vas›yyet
tevhîddir. Ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›na ve bir oldu¤una inanmakd›r. E¤er, ilk ve en mühim emr teslîs olsayd›, Âdem aleyhisselâm ve
ondan sonra gelen bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm” bunu
aç›kca beyân ederlerdi. O Peygamberlerden hiç biri böyle bir fley
bildirmedi. Teslîs fikrinin, hakîkatde mevcûd olmad›¤›, sonradan
meydâna ç›kd›¤›, buradan da anlafl›lmakdad›r.
[Ahd-i cedîdin bu âyetleri, h›ristiyanlar›n (üç Allaha îmân) fikrini kesinlikle ortadan kald›rm›fld›r. Îsâ aleyhisselâm burada, bir
olan Allahü teâlâya îmân›, Onu her fleyden çok sevmeyi aç›kca emr
etmekdedir. Pavlos da, mektûblar›nda, çeflidli vesîleler ile, Allahü
teâlân›n bir oldu¤unu yazm›fld›r. E¤er h›ristiyanlar›n inand›klar› gibi, Îsâ aleyhisselâm da Allah olsayd›, birinci emr olarak kendisi– 171 –

ni sevmek lâz›m oldu¤unu ve Allah›n üç oldu¤unu söylerdi.
Tevrâtda da, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu bildiren, pekçok
yerler vard›r.
Kitâb-› istisnân›n (Tesniyyenin) dördüncü bâb›n›n, otuzdokuzuncu âyetinde (ve bugün bil ve yüre¤ine koy, iyice inan ki, yukar›da göklerde ve afla¤›da yerde RAB O ALLAH’d›r, baflka yokdur) demekdedir.
Alt›nc› bâb›n›n dördüncü ve beflinci âyetlerinde ise, (dinle ey
‹srâîl: Rab, B‹R OLAN RABDIR ve Allah›n olan Rabbi bütün
kalbinle ve bütün cân›nla ve bütün kuvvetinle seveceksin) demekdedir.
Otuzikinci bâb›n›n otuzdokuzuncu âyetinde de, (fiimdi görün
ki, Ben, Ben Oyum ve nezdimde ilâh yokdur. Ben öldürürüm ve
ben diriltirim) demekdedir.
Kitâb-› Efl’iyâ (‹flâyâ)n›n k›rk›nc› bâb›n›n yirmibeflinci ve yirmialt›nc› âyetlerinde, (Beni kime benzeteceksiniz ki, ben ona müsâvî
olay›m? Kuddûs [olan Allah] diyor. Gözlerinizi yukar› kald›r›n ve
görün. Bunlar› kim yaratd›) demekdedir.
K›rküçüncü bâb›n onuncu ve devâm›ndaki âyetlerinde, (RAB diyor: Siz flâhidlerin ve seçdi¤im kulumsunuz, tâ ki, bilip bana inanas›n›z ve benim O oldu¤umu anl›yas›n›z. Benden önce Allah olmad› ve
benden sonra olmayacak. Ben, ben Rabbim ve benden baflka kurtar›c› yokdur. RAB diyor, BEN ALLAHIM) demekdedir.
K›rkbeflinci bâb›n beflinci âyetinde, (RAB benim ve baflkas›
yokdur. Benden baflka Allah yokdur) demekdedir.
Malakinin [Malah›yân›n] ikinci bâb›n›n onuncu âyetinde, (Hepimizin babas› bir de¤il mi? Bizi bir Allah yaratmad› m›?) demekdedir.
Yine kitâb-› Efl’iyân›n k›rkbeflinci bâb›n›n onsekizinci âyetinde,
(Çünki gökleri yaratan RAB, dünyâya flekl veren ve onu yaratan,
onu pekifldiren ve onu bofluna yaratm›yan, üzerinde oturulsun diye ona flekl veren Allah flöyle diyor: RAB, benim ve baflkas› yokdur) demekdedir.
Yirmibir ve yirmiikinci âyetlerinde ise, (ben RAB de¤ilmiyim?
ve benden baflka Allah yokdur. Benden baflka hak Allah ve kurtar›c› yokdur. Ey yeryüzünde olanlar, hepiniz bana dönünüz ve kurtulun. Çünki, Allah benim ve baflkas› yokdur) demekdedir.
K›rkalt›nc› bâb›n dokuzuncu âyetinde ise, (Allah benim, baflkas› yokdur. Ben Allah›m ve benim gibisi yokdur) demekdedir.
(Kitâb-› mukaddes)in eski ahd k›sm›na da inanan h›ristiyan– 172 –

lar, bu âyetler karfl›s›nda acabâ ne yaparlar. Çünki, bu âyetler, her
nas›l olursa olsun, ister o¤ul denilsin, ister rûh-ül-kuds denilsin, bir
olan (ALLAHÜ TEÂLÂ)dan baflka bir ilâha inanmay› red etmifldir. Allah›n bir oldu¤unu, efli ve benzeri olmad›¤›n› kat’î [kesin]
olarak bildirmifldir. H›ristiyanlar teslîse, üç tanr›ya inanarak bu
âyetleri inkâr ediyorlar.]
Markos ‹ncîlinin onüçüncü bâb›n›n otuzikinci âyetinde, Îsâ
aleyhisselâm, (Fekat bugün ve bu sâat hakk›nda ne gökdeki melekler, ne o¤ul, Babadan baflka kimse birfley bilmez) demekdedir.
Ancak, Baban›n bildi¤ini, bildirmekdedir.
Matta ‹ncîlinin yirminci bâb›n›n, yirminci âyeti ve devâm›nda,
(Bir kad›n Îsâ aleyhisselâma gelip, melekûtunda bu iki o¤lumun
biri senin sa¤›nda, biri solunda oturmalar›n› emreyle dedi. Îsâ aleyhisselâm cevâb›nda: Sa¤›mda ve solumda oturma¤› ihsân etmek
benim elimde de¤ildir. Fekat Babam taraf›ndan kimler için hâz›rlanm›fl ise, onlara verilecekdir dedi) demekdedir.
[Markos ‹ncîlinde bildirildi¤i gibi, Îsâ aleyhisselâm, k›yâmetin
ne zemân kopaca¤›n› kendisinin bilmedi¤ini, ancak Allahü teâlân›n bildi¤ini haber vermifldir. Bunu herkese bildirmekden çekinmemifldir. Allah›n o¤lu veyâ Allah oldu¤una inan›lan kimse, bunu
bilmez mi? Ba’z› h›ristiyanlar, bunu çeflidli flekllerde te’vîl etme¤e
çal›flm›fllar ise de, yapd›klar› te’vîlleri kendileri de be¤enmemifllerdir.]
Mevcûd ‹ncîllerdeki ve eski ahddeki, zikr etdi¤imiz âyetler, teslîs akîdesinin [inanc›n›n] bât›ll›¤›n› [yanl›fll›¤›n›] hayk›rmakdad›r.
Çünki bu âyetler, ilm ve kudreti, Îsâ aleyhisselâm›n kendisinden
kald›rarak, Allahü teâlâya tahsîs etmekdedir.
Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n onalt› ve onyedinci âyetlerinde, (Biri Îsâya gelip dedi: Ey kerîm olan Muallim! Ebedî hayâta kavuflmam için ne iyilik yapay›m? Îsâ ona dedi: Niçin bana kerîm diyorsun? Bir olan Allahdan baflka kerîm yokdur) demekdedir. Bu âyet teslîsi kökünden yok eder.
[Îsâ aleyhisselâm›n bu sözleri, ‹ngiliz ve Amerikan bible flirketlerinin, 1303 kamerî [m. 1886] senesinde ‹stanbulda basd›rd›klar›
(Kitâb-› mukaddes)de aynen yaz›l›d›r. Birleflmifl kitâb-› mukaddes
cem’iyyetlerinin m. 1982 bask›l› (Kitâb-› mukaddes)inde bu onyedinci âyeti (Îsâ ona dedi: ‹yilik için neden bana soruyorsun? ‹yi
olan biri vard›r) olarak yazmakdad›r. Görülüyor ki, (bir Allahdan
baflka kerîm yokdur) sözü de¤ifldirilmifldir. Allah›n bir oldu¤u sözü kald›r›lm›fld›r. Böylece, kitâb-› mukaddesin her asrda yap›lan
de¤ifldirilmelerine, bir yenisi dahâ kat›lm›fld›r.]
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Matta ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›n›n k›rkalt›nc› ve ellinci âyetlerinde, Îsâ aleyhisselâm›n çarm›h üstünde iken yüksek sesle, (Elî,
Elî, limâ sebaktenî, ya’nî, Allah›m, Allah›m, beni niçin terk etdin,
b›rakd›n) diye ba¤›rd›¤›, Luka ‹ncîlinin yirmiüçüncü bâb›n›n k›rkalt›nc› âyetinde de, Îsâ aleyhisselâm›n yüksek sesle, (Ey Baba, rûhumu ellerine b›rak›yorum) diye nidâ etdi¤i yaz›l›d›r. Bu âyetler,
Îsâ aleyhisselâm›n ulûhiyyet sâhibi olmad›¤›n›, fleksiz ve flübhesiz
aç›kca bildirmekdedir.
[E¤er Îsâ aleyhisselâm, aynen Rab olsayd›, hiç kimseden yard›m istemezdi. Senin ellerine rûhumu teslîm ediyorum demezdi.
Hiç ilâh ölür mü? Hiç ilâh baflkalar›ndan yard›m ister mi? Kederlenir, üzülür mü? Allah›n ebedî, bekâ sâhibi ve diri [hay] ve ölümsüz olmas› ve kimseye muhtâc olmamas› lâz›md›r. Bunun böyle oldu¤u, ahd-i atîkde de aç›kca yaz›l›d›r.
Kitâb-› Efl’iyâ [‹flâyâ]n›n k›rk›nc› bâb›n›n yirmiyedi ve yirmisekizinci âyetlerinde, (Ey ‹srâîl, bilmedin mi? iflitmedin mi? dünyân›n uçlar›n› [yeri, gö¤ü] yaratan Allah, za’îflemez ve yorulmaz.
Onun hikmetinin derinli¤ine eriflilmez) demekdedir.
K›rkdördüncü bâb›n›n alt›nc› âyetinde, (‹srâîlin meliki ve kurtar›c›s› ve ‹srâîlin ordular›n›n Rabbi flöyle diyor: ‹lk, evvel benim ve
âh›r, son benim ve benden baflka ilâh yokdur) demekdedir.
Kitâb-› Ermiyâ [Yeremya]n›n onuncu bâb›n›n onuncu, onbirinci ve onikinci âyetlerinde, (Fekat RAB hak Allahd›r, hay, diri ve
ebedî olan [ya’nî kendisine ölüm gelmiyecek olan] melikdir. Gadab›ndan dünyâ titrer ve gadab›na milletler dayanamaz. Gökleri ve
yeri halk etmiyen ilâhlar, yerin ve göklerin alt›nda mahv olacakd›r.
Rab, yeri kuvveti ile yaratd›. Dünyây› hikmeti ile te’sîs etdi. Gökleri, ilmi ile yayd›) demekdedir.
Ahd-i atîkin bu âyetlerinden de anlafl›laca¤› gibi, Allahü teâlâ
birdir, sonsuz kuvvet sâhibidir. H›ristiyanlar›n i’tikâd›na [inanc›na]
göre, Îsâ aleyhisselâm [hâflâ] as›l›rken kendisine s›¤›nd›¤› ve yard›m›n› istedi¤i bir Allahd›r. H›ristiyanlar, tanr› kabûl etdikleri Îsâ
aleyhisselâm›n öldü¤üne inanmakla kalmazlar. Ayn› zemânda, öldükden sonra, insanlar›n günâhlar›na keffâret olarak Cehenneme
girece¤ine inan›rlar. Îsâ aleyhisselâm›n Cehenneme girece¤ine,
Petrusun birinci mektûbunun üçüncü bâb›n›n onsekizinci ve ondokuzuncu âyetlerini delîl getirirler.
Rahmetullah Efendi “rahmetullahi aleyh” (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda, h›ristiyanlar›n bu i’tikâdlar›n› ve bu husûsdaki papazlar›n yaz›lar›n› ve cevâblar›n› bildirirken diyor ki: Meflhûr papaz
Martiros bir toplant›da, (Îsâ hiç flübhesiz bizler için insanl›¤› ka– 174 –

bûl etmifldir. Bunun için, insanlara gelen ve gelecek olan bütün
derd ve belâlara katlanmas› lâz›m idi. Nitekim hepsine katland›.
Onun için, Cehenneme de girdi ve azâb olundu. Cehennemden ç›karken, kendisinden önce Cehenneme girmifl bulunanlar›n hepsini
de berâber ç›kard›) demifldir. Bu husûsda h›ristiyan f›rkalar› aras›nda i’tikâd farkl›l›klar› vard›r. Böyle inand›klar› bir zât›, her yerde, her an, hâz›r ve nâz›r, herfleye hâkim ve mâlik bir Allah kabûl
etmekdedirler.]
Yuhannâ ‹ncîlinin yirminci bâb›n›n ondördüncü ve sonraki
âyetlerinde, (Îsâ Mecdelli Meryeme göründü. Ve ona, bana dokunma! Çünki ben dahâ Babam›n yan›na ç›kmad›m. Fekat kardefllerime [Havârîlere] git ve onlara söyle: Benim Babama ve sizin baban›za, benim Allah›ma ve sizin Allah›n›za ç›k›yorum dedi) demekdedir.
Bu âyetlerden anlafl›l›yor ki, Îsâ aleyhisselâm›n kendine o¤ul ve
Allahü teâlâya, Baba ta’bîrini kullanmas› yaln›z kendisi için de¤ildir. Konufldu¤u flîvenin, lisân›n bir husûsiyyeti olarak kullan›lan,
mecâzî bir ta’bîrdir. Bu sözün, zâhirî ma’nâs›na göre, Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya o¤ul olmakda ise de, ayn› âyetlerde, (Benim
Allah›m ve sizin Allah›n›z) diyerek, Allahü teâlây› ma’bûd, ilâh tan›makdad›r. Ayr›ca, kendisi ile havârîleri bir saym›fl, ortak yapm›fld›r.
[(Benim babama ve sizin baban›za) dedikden sonra, bu sözünden maksad, benim Allah›m ve sizin Allah›n›z demek oldu¤unu,
tek bir Allah›n kullar› olduklar›n› söylemifldir. Böylece kullukda
havârîler, Îsâ aleyhisselâma ortak olmufllard›r. Îsâ aleyhisselâm,
Allahü teâlâ için, (Babama) demesinden, ilâh olarak kabûl edilirse, (Baban›za) dedi¤i için de, havârîleri ona ortak birer ilâh kabûl
etmek lâz›m gelir. Îsâ aleyhisselâm hayâtda iken, havârîlerden hiçbiri onu bir ilâh, bir Allah olarak kabûl etmemifl, Allah›n o¤lu dememifldir. Bu vasf h›ristiyanlara göre, öldükden ve gö¤e ç›kar›lmas›ndan çok sonra kendisine verilmifldir. Bunlar da gösteriyor ki, Îsâ
aleyhisselâm, Allah de¤ildir. ‹bnullah, ya’nî Allah›n o¤lu da de¤ildir. Ancak, Abdüllahd›r. Ya’nî Allah›n kuludur.]
Yuhannân›n ondördüncü bâb›n›n yirmisekizinci âyetinde, Îsâ
aleyhisselâm›n, (Baba benden büyükdür) dedi¤i yaz›l›d›r. Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n, kendisinden büyük oldu¤unu söylemekdedir. H›ristiyanlar›n, Îsâ aleyhisselâma, Allahd›r demeleri,
aç›kça görülen [ve bütün tahrîflere, teslîs inanc›n›n sokulmas›na
ra¤men, bu günkü ‹ncîllerin bildirdi¤i] bir hakîkati inkâr etmek
olur.
[‹ncîl ibrânîceden yunanca ve lâtinceye terceme edilirken,
– 175 –

çok yanl›fl ve anlamadan terceme edilmifldir. Böyle oldu¤u teslîs
inanc›nda da, hemen görülür. Çünki, ‹brânîcede (Baba) kelimesi,
yaln›z bir insan›n kendi babas› de¤il, ayn› zemânda, (Hurmete lây›k büyük bir flahsiyet) ma’nâs›na da gelmekdedir. Bunun için,
Kur’ân-› kerîmde, ‹brâhîm aleyhisselâm›n amcas› olan Âzere,
(Âzer denilen babas›) denilmekdedir. Çünki, asl babas›, Târûh ölmüfldü. Amcas› Âzerin yan›nda yetiflmifl ve o zemânki âdete uyarak, ona baba demifldi. ‹brâhîm aleyhisselâm›n babas›n›n Târûh oldu¤u, ‹ncîlin ahd-i atîk k›sm›nda da yaz›l›d›r. [Tekvin: 11-31] Türkçede de, bunun gibi, olgun, yard›m sever, konufldu¤u dinlenir kimselere (ne baba adam!) deriz. Bunun gibi (O¤ul) kelimesi de, ibrânîcede çok kerreler, bir flahs›n rütbece veyâ yaflca kendisinden dahâ küçük olan, fekat kendisine son derece sevgi ile ba¤l› bulundu¤u bir flahs›, tasvîr etmek için kullan›lmakdad›r. Dahâ önce zikr etdi¤imiz gibi, Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n dokuzuncu âyetinde,
(ne mutlu sulh edicilere! Zîrâ onlara Allah›n o¤lu denilecekdir)
demekdedir. Görülüyor ki, burada (O¤ul) kelimesi (Allah›n sevgili kulu) ma’nâs›na gelmekdedir. Hiçbir h›ristiyan, ‹ncîldeki bu ve
bunun gibi dahâ pekçok âyeti delîl getirerek, bu ifâdelerin kullan›ld›¤› kimseleri ulûhiyyet derecesine ç›karmam›fld›r. O hâlde hakîkî
‹ncîlde (Baba), mubârek bir mevcûd, ya’nî Allahü teâlâ, (O¤ul)
kelimesi de, Onun sevgili kulu olarak beyân edilmifldir. Akllar› ancak bu günlerde bafllar›na gelen h›ristiyanlar›n büyük k›sm›, (hepimiz Allah›n kulu, çocu¤uyuz. Allah hepimizin rabbi, babas›d›r. ‹ncîldeki (Baba) ve (O¤ul) kelimelerini böyle anlamak lâz›md›r) demekdedirler. ‹brânîce olan asl ‹ncîl nüshas›, terceme edilirken, dahâ birçok kelimenin de (baba ve o¤ul) gibi, yanl›fl terceme edildi¤i
isbât edilmifldir. Nitekim bununla ilgili ba’z› tafsîlât dahâ sonra gelecekdir.]
Yuhannâ ‹ncîlinin ondördüncü bâb›n›n yirmidördüncü âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n, (‹flitdi¤iniz sözler benim de¤ildir. Fekat beni gönderen Baban›nd›r.) Ve onuncu âyetinde (Ben size söyledi¤im sözleri kendili¤imden söylemem) dedi¤i bildirilmekdedir.
[A’mâl-i rusülün [Resûllerin ifllerinin] ikinci bâb›n›n yirmiikinci âyetinde, (Ey ‹srâîl erleri; bu sözleri dinleyin: Nâs›ral› Îsây› ya’nî
Allah taraf›ndan tasdîk edilmifl olan adam›, siz kendiniz bilirsiniz)
demekdedir.
Üçüncü bâb›n›n yirmialt›nc› âyetinde ise, (Allah her birinizi kötülüklerinden döndürerek mubârek k›lmak için, o¤lunu k›yâm etdirip, önce size gönderdi) demekdedir.
Dördüncü bâb›n›n otuzuncu âyetinde, (Mukaddes o¤lun Îsân›n ismi ile alâmetler ve hârikalar olsun diye) demekdedir.] Bu
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âyetlerde, Îsâ aleyhisselâm›n Peygamberli¤i ve Allahü teâlân›n
vahy etmesi ile konuflmufl oldu¤u, aç›kca bildirilmekdedir.
Matta ‹ncîlinin yirmiüçüncü bâb›n›n sekiz, dokuz ve onuncu
âyetlerinde, Îsâ aleyhisselâm›n, (Fekat siz Rabbî diye ça¤›r›lmay›
istemeyiniz. Zîrâ sizin mualliminiz birdir. Ya’nî Mesîhdir. Cümleniz kardefllersiniz. Yeryüzünde kimseyi Babam›z diye ça¤›rmay›n.
Zîrâ baban›z birdir. O dahî göklerdedir. Ne de efendi diye ça¤r›l›n,
çünki efendiniz birdir, Mesîhdir) dedi¤i bildirilmekdedir. Bu âyetlerde de, (Baba) kelimesinin mecâzî ma’nâ ile kullan›lm›fl oldu¤u
ve Îsâ aleyhisselâm›n mertebesinin, ülûhiyyet [ilahl›k] makâm› olmay›p, bir muallim ve bir terbiyeci ve ›slâh edici, ya’nî bir Peygamber oldu¤u bildirilmekdedir.
Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›n›n otuzalt›nc› âyetinde ve devâm›nda, (O zemân Îsâ onlarla berâber Cetsemâne denilen bir yere gelerek, Petrus ile Zebedinin iki o¤lunu yan›na ald› ve flâkirdlerine: Ben fluraya gidip düâ edinceye kadar, siz burada oturun, dedi. Kendisi çok s›k›lma¤a ve kederlenme¤e bafllad›. O zemân onlara, can›m ölüm derecesinde çok kederlidir, mahzûndur. Burada
durup benimle uyan›k olun dedi. Biraz ileri gidip yere kapan›p: Ey
Baba! E¤er mümkin ise bu kâseyi benden al. Senin istedi¤in gibi
olsun, diye düâ etdi. Îsâ flâkirdlerin yan›na geldi. Onlar› uykuda
buldu. Petrusa dönerek nasîhat etdi. ‹kinci kerre gidip, ey Baba,
e¤er ben, o kâsedekini içmeden almak mümkin de¤il ise, senin irâden olsun, diye düâ etdi. Tekrâr flâkirdlerin yan›na geldi. Onlar› yine uykuda buldu. Tekrâr uzaklafl›p, ayn› sözleri söyliyerek üçüncü
def’a ayn› düây› yapd›) demekdedir.
H›ristiyanlar›n, Îsâ aleyhisselâma iftirâ ederek, Onu ülûhiyyet
derecesine yükseltmelerine cevâb olarak, ‹ncîllerde baflka hiçbir
delîl olmasa bile, yukar›daki Îsâ aleyhisselâm›n kendisinin bir kul,
Baban›n da, bir olan Allahü teâlâ oldu¤u anlafl›lan bu sözleri kâfîdir. Îsâ aleyhisselâm, h›ristiyanlar›n zan etdikleri gibi, Allah›n biricik o¤lu olup, insanl›¤› kurtarmak için gelmifl olsayd›, ölüm korkusu ile muzdarip ve mahzûn olur mu idi? Yerlere kapan›p kâseyi
benden al diye yalvar›r, düâ eder mi idi? [‹ncîllerde Îsâ aleyhisselâm kendinden bahs ederken (insano¤lu) demekdedir. Bunu h›ristiyanlar da bildikleri hâlde (insano¤lu=Allah) gibi mant›ks›z bir
i’tikâda [inanca] düflmüfllerdir.]
H›ristiyanlar, teslîs ya’nî üç tanr› inanc›n› ‹ncîllerde gördükleri (Baba), (O¤ul) kelimelerinden ç›karm›fllar ve misli görülmemifl bât›l bir i’tikâd ortaya koymufllard›r. Îsâ aleyhisselâm, kendisi için (Allah›n o¤lu) demeyip, pekçok yerlerde (‹bn-ül-insan=insano¤lu) ta’bîr etmifldir. [E¤er hakîkaten ‹bnullah olsay– 177
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d›, ‹bn-ül-insan demezdi. Çünki, bir kimseye ismi sorulunca kendi
ismini söyler, baflka bir ism söylemez.]
H›ristiyanlar, bu teslîs akîdesine, Yuhannâ ‹ncîlindeki,
ma’nâs› flübheli ba’z› ibârelerden dolay› düflmüfllerdir. Hâlbuki,
Yuhannâya nisbet edilen ‹ncîl, di¤er ‹ncîllerden çok sonra ve Yunanistanda yaz›lm›fl oldu¤u, herkesin ma’lûmudur. Yuhannâ ‹ncîlinin içinde uydurma pekçok sözler vard›r. Hattâ, (‹zhâr-ülhak) kitâb›n›n müellifi Rahmetullah efendi, kitâb›n›n önsözünde,
Yuhannâ ‹ncîlinin mecâzî sözlerle dolu oldu¤unu, te’vîlsiz anlafl›lacak yerlerinin de, az oldu¤unu bildirmifldir. Zâten mevcûd ‹ncîllerde, Îsâ aleyhisselâm›n sözlerinin ço¤u teflbîhler ve misâller
ile bir muammâ [bilmece] gibi kapal› ve mücmel [k›sa] olarak yaz›l›d›r. Talebelerinin dahî, tefsîr edilmedikce, îzâh edilmedikce,
kolayca anl›yamad›klar› sözlerdir. Hattâ, Markos ‹ncîlinin onbeflinci bâb›n›n otuzdokuzuncu âyetinde, (Îsân›n karfl›s›nda duran
yüzbafl›, onun böyle rûhunu verdi¤ini görünce, gerçek, bu adam
Allah›n o¤lu imifl) demekdedir. Luka ‹ncîlinin, yirmiüçüncü bâb›n›n k›rkyedinci âyetinde, (Yüzbafl›, vâki’ olan› gördü¤ü zemân,
gerçek, bu sâlih bir adam idi) dedi¤i yaz›l›d›r. Lukan›n bu sözü,
Markosdaki (Gerçek bu Allah›n o¤lu imifl) kelâm›ndan maksad›n, (Gerçek bu sâlih bir kul imifl) demek oldu¤unu göstermekdedir.
Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n dokuzuncu âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n, (Ne mutlu sulh edicilere! Çünki, onlar Allah›n o¤ullar› diye
ça¤›r›lacaklard›r) ve k›rkdördüncü ve k›rkbeflinci âyetlerinde, (Size
ezâ edenlere düâ edin. Tâ ki, siz semâvâtda olan Baban›z›n o¤ullar›
olas›n›z) dedi¤i yaz›l›d›r. [Bu âyetlerde Îsâ aleyhisselâm, sulh edici
ve afv edici kimseler için, (Allah›n o¤ullar›), Allahü teâlâ için de,
(Baba) kelimesini kullanm›fld›r. Bu kelimelerin mecâzî oldu¤u
meydândad›r. Bunun gibi, kitâb-› mukaddesde (Ahd-i atîk ve cedîdde) kötü ve günahkâr olan insanlar için, iblîsin o¤lu, fleytân›n
o¤lu kelimeleri kullan›lm›fld›r.]
Yuhannâ ‹ncîli sekizinci bâb›n›n otuzdokuzuncu ve sonraki
âyetlerinde diyor ki, (Yehûdîler Îsâya, bizim pederimiz ‹brâhîmdir dediler. Îsâ onlara, ‹brâhîmin evlâd› olsayd›n›z onun yapd›klar›n› yapard›n›z. Fekat beni, ya’nî Allahdan iflitdi¤i hakîkati size
söylemifl olan adam›, flimdi öldürme¤e çal›fl›yorsunuz. ‹brâhîm
bunu yapmad›. Siz baban›z›n ifllerini yap›yorsunuz. Ona; biz zinâdan do¤mad›k. Bizim bir babam›z var. O da Allahd›r dediler.
Îsâ onlara, e¤er Allah sizin Baban›z olsayd›, beni severdiniz.
Çünki ben, Allahdan ç›k›p geldim. Ben kendili¤imden gelmedim.
Fekat beni O gönderdi. Söyledi¤imi niçin anlam›yorsunuz? Çün– 178 –

ki benim sözümü dinleyemezsiniz. Siz baban›z fleytândan, iblîsdensiniz ve baban›z›n isteklerini yapmak istiyorsunuz, dedi.)
Burada yehûdîlerin, (Biz zinâdan do¤mad›k, babam›z vard›r. O
da Allahd›r) demelerinden maksadlar›, babam›z Allahd›r, demek
de¤ildir. Maksadlar›, Îsâ aleyhisselâm›n babas›z olmas›na i’tirâz etmekle berâber, kendilerinin ‹brâhîm aleyhisselâm›n neslinden olduklar›n› bildirmekdir. Mâdem ki Yuhannâ ‹ncîli, h›ristiyanlar›n
i’tikâdlar›na [inançlar›na] göre, mevsûkdur. Biz de onu flâhid olarak getiririz [sözümüzü ona göre söyleriz]. Yuhannân›n bu âyetlerine, ya’nî yehûdîler kendilerine Allah›n o¤lu dedikleri ve Îsâ aleyhisselâm da onlar› red ederek, fleytân›n çocuklar› dedi¤ine bak›l›nca, bu ta’bîrlerin mecâz oldu¤u hemen ortaya ç›kar.
Yuhannân›n birinci mektûbunun üçüncü bâb›n›n dokuzuncu
âyetinde, (Her Allahdan do¤mufl olan günâh ifllemez), onuncu
âyetinde ise, (Allah›n çocuklar› ile iblîsin çocuklar› böylece belli
olur ki) ve beflinci bâb›n›n bafl›nda, (Îsâ Mesîhdir, diye îmân ederler. O da Allahdan do¤mufldur ve tevlîd edeni seven her adam, ondan do¤mufl olan› sever. Ne zemân Allah› sever ve onun emrlerini
yaparsak, bununla Allah›n çocuklar›n› sevdi¤imizi biliriz) demekdedir.
Romal›lara mektûbun sekizinci bâb›n›n, ondördüncü âyetinde,
(Allah›n rûhu ile irflâd olunanlar›n [sevk edilenlerin] hepsi Allah›n
o¤ullar›d›r) demekdedir.
Pavlosun Filipelilere yazd›¤› mektûbun ikinci bâb›n›n ondördüncü ve onbeflinci âyetlerinde, (Her fleyi söylemeden ve çekinmeden yap›n. Tâ ki hayât sözünü s›k› tutarak, dünyâda nûrlar olarak,
aralar›nda göründü¤ünüz e¤ri ve sap›k neslin ortas›ndan kusûrsuz
ve sâf Allah›n lekesiz çocuklar› olas›n›z) demekdedir.
[Kitâb-› Efl’iyâ [‹flâyâ]n›n k›rküçüncü bâb›n›n alt›nc› ve yedinci
âyetlerinde, (O¤ullar›m› uzakdan ve k›zlar›m› yerin ucundan, ya’nî
izzetim için yaratd›¤›m ve kendisine flekl verdi¤im, kendisini vücûde getirdi¤im, ismim ile ça¤›r›lan her adam› getir diyece¤im) demekdedir.
Kitâb-› mukaddesin bu âyetlerindeki Allah›n o¤lu, Allah›n
o¤ullar›, çocuklar› lafzlar› mecâzî olup, hakîkî ma’nâ verilerek, Allahü teâlâya (Baba) denilemez. H›ristiyanlar da, bu âyetlerdeki,
(O¤ul) kelimesini, mecâzî olan, (Allah›n sevgili kulu) ma’nâs›na
al›p, bu kimselerin hiç birisine, ülûhiyyet nisbet etmemifllerdir. Bütün h›ristiyanlar burada, Allahü teâlân›n yegâne hâkim oldu¤unu
kabûl etmifller. Fekat s›ra Îsâ aleyhisselâma gelince, do¤ru yoldan
ayr›lm›fllard›r.]
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‹ncîlde geçen (Baba) kelimelerini, yanl›fl anl›yanlar oldu¤u gibi, (O¤ul) kelimelerini de yanl›fl anl›yanlar olmufldur. Nitekim Luka ‹ncîlinin üçüncü bâb›n›n yirmiüçüncü âyeti ve devâm›nda, Îsâ
aleyhisselâm›n (hâflâ) nesebi, babalar› zikr edilirken, Mesîh Yûsüfün o¤lu denir ve Yûsüfün babalar› zikr edilir ve nihâyet fiit o¤lu
ve fiit Âdem o¤lu, Âdem de Allah o¤lu demekdedir. Âdem aleyhisselâm, hakîkî ma’nâ üzere Allahü teâlân›n o¤lu de¤ildir. Luka,
Âdem aleyhisselâm, anas›z ve babas›z yarat›ld›¤› için, Onu Allahü
teâlâya, Îsâ aleyhisselâm da, yaln›z babas›z tevellüd etdi¤i için, onu
da, Yûsüf-ü Neccâra nisbet etmifldir. [H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm›, Allah›n rûhu ile nefh olunmufl [üfürülmüfl] olarak do¤du¤u
için, ilâh, rab kabûl ediyorlar. Böyle oldu¤u hâlde, Yûsüf-ü Neccâr› da kendisine baba olarak nisbet ediyorlar. Îsâ aleyhisselâm, sâdece babas›z do¤du. Hâlbuki, Âdem aleyhisselâm hem annesiz,
hem de babas›z yarat›ld›. Buna göre, h›ristiyanlar›n Âdem aleyhisselâm›, Îsâ aleyhisselâmdan dahâ büyük bir ilâh kabûl etmeleri lâz›m gelir. H›ristiyanlardan Âdem aleyhisselâma ilâh diyen hiç ç›kmam›fld›r.]
(O¤ul) ta’bîri, (Kitâb-› mukaddes)in ahd-i atîk k›sm›nda da vard›r. Meselâ, sifr-i hurûcün [ç›k›fl›n] dördüncü bâb›n›n yirmiikinci
ve yirmiüçüncü âyetlerinde, (Rab flöyle diyor: ‹srâîl [Ya’kûb aleyhisselâm] benim ilk o¤lumdur. O¤lumu b›rak ki, bana ibâdet etsin)
demekdedir.
Kitâb-› Ermiyân›n (Yeremyâ) otuzbirinci bâb›n›n dokuzuncu
âyetinde, (Ben ‹srâîlin babas›y›m ve Efrâyim benim ilk o¤lumdur)
demekdedir. [E¤er buralarda o¤ul kelimesi, ülûhiyyeti îcâb etdirseydi, ‹srâîl ve Efrâyim, Îsâ aleyhisselâmdan çok önce ilah olurlard›. Ayr›ca bunlar için, ilk evlâd, (‹bn-ül-ekber) ta’bîri kullan›lm›fld›r ki, sonra gelen evlâddan dahâ önce, ilahl›k mertebesine yükselmeleri îcâb ederdi.]
Sifr-i Samuel-i Sânînin [II. Samuelin) yedinci bâb›n›n ondördüncü âyetinde, Dâvüd aleyhisselâm için, (Ben ona baba olaca¤›m
ve o bana o¤ul olacakd›r) demekdedir.
Kitâb-› ‹stisnân›n [Tesniyyenin] ondördüncü bâb›n›n ilk âyeti,
(Siz Allah›n›z olan Rabbin o¤ullar›s›n›z) ve otuzikinci bâb›n ondokuzuncu âyeti, (Ve Rab gördü ve onlardan ikrâh etdi. Çünki
o¤ullar› ile k›zlar› onu öfkelendirdiler) ve Kitâb-› Efl’iyân›n [‹flâyân›n] birinci bâb›n›n ikinci âyeti, (Ey gökler, dinleyin ve ey yer,
kulak verin! Çünki Rab söyledi: O¤ullar besledim ve büyütdüm
ve bana âsî oldular) ve otuzuncu bâb›n ilk âyeti, (Âsî o¤ullar›n vay
bafl›na!) ve altm›fl dördüncü bâb›n›n yedinci âyeti, (Ve flimdi yâ
Rab! Sen Babam›zs›n. Biz balç›¤›z ve sen çömlekçimizsin ve he– 180 –

pimiz senin elinin ifliyiz) ve Kitâb-› Yûfla’›n (Hoflean›n) ikinci bâb›n›n birinci âyetinde, (Fekat ‹srâîlo¤ullar›n›n say›s› ölçülemiyen
ve say›lam›yan deniz kumu gibi olacak ve vâk›’ olacak ki, onlara:
Siz benim kavmim de¤ilsiniz denildi¤i yerde kendilerine, Hayy [diri] olan Allah›n o¤ullar›s›n›z, denilecek) denilmekdedir.
Buralarda [ve zikr etmedi¤imiz baflka yerlerde, ‹srâîl o¤ullar›n›n hepsine (Allah›n o¤ullar›) denilmifl ve baflkalar› için de bu
ta’bîr kullan›lm›fld›r. E¤er (Allah›n o¤lu) ta’bîri ile, hakîkaten Allahü teâlân›n o¤lu ma’nâs› kasd edilse, ya’nî mecâz olmaz ise, ‹srâîl o¤ullar›] ve ‹srâîl [Ya’kûb], Efrâyim, Süleymân ve di¤er benî ‹srâîl Peygamberlerinin “aleyhimüsselâm” ve Âdem aleyhisselâm›n,
ilâh olmalar› lâz›m gelirdi. Fekat yehûdîler, kendi lisanlar› ibrânîceyi iyi bildiklerinden, bu Allah›n o¤lu, ilk o¤lu, o¤ullar›, k›zlar› gibi ta’bîrlerin mecâz oldu¤unu gâyet iyi anlad›lar ve [bu Peygamberlere ilahl›k isnâd›nda bulunmak gibi] bir hatâya düflmediler.
Fekat havârîlerden sonra, ‹ncîller ve Îsâ aleyhisselâm›n va’zlar›,
nasîhatlar›, sahîfe sahîfe, flunun bunun elinde kal›p, baflka lisanlara terceme edildi. Terceme edenler ise, câhil ve ‹brânî lisan›n›n inceliklerinden ve üslûbundan habersiz olduklar›ndan, metinde her
ne gördülerse, anlamadan terceme etdiler. Sonradan bu tercemeleri görenler, tercemelerdeki lafzlar› hakîkî ma’nâlar›ndan baflka
bir ma’nâya kullanma¤a cesâret edemediler. ‹flte, bofl iddiâlar, yanl›fl ve bât›l görüfller, akl ve hakîkatden temâmen uzak, garîb i’tikâdlar, hep buradan ortaya ç›km›fld›r.
Îsâ aleyhisselâmdan yüz sene kadar sonra, her memleketde
de¤iflik bir i’tikâd, de¤iflik bir f›rka ve her f›rkan›n elinde de¤iflik
bir ‹ncîl ortaya ç›kd›. Bu f›rkalardan müte’ass›b kimseler, kendi
f›rkalar›n›n revâç bulup yay›lmas› ve di¤er f›rkalar›n bât›ll›¤›n›
isbât için, el yaz›s› ile olan nüshalardan ‹ncîl yazarlarken, kendi
maksadlar›na uygun ba’z› kelimeleri sokufldurdular. ‹ncîl nüshalar›, öyle bir hâle geldi ve h›ristiyanlar aras›nda o kadar ihtilâflar
ortaya ç›kd› ki, sâdece ‹znikde toplanan rûhban meclisinde, birbirine uym›yan elli aded, h›ristiyanlar›n okuduklar› ‹ncîlin iptâl
edilmesine karâr verildi. Bundan anlafl›l›yor ki, mevcûd olan
dört ‹ncîlin hiçbirisi, istidlâl, ya’nî delîl getirilmek için sened olamaz. Fekat, h›ristiyanlar›n inanc›, bu dört ‹ncîl üzerine kurulmufl
oldu¤undan, onlar› iknâ’ etmek için, biz de bunlardan delîl getiririz.
H›ristiyanlar›n teslîsi isbât için, (Kitâb-› mukaddes)in (ahd-i
atîk) denilen, Tevrât k›sm›nda gösterebilecekleri hiçbir delîlleri
yokdur [ki, kendisi ile görüfldü¤ümüz papazlar da, bunu kabûl etmekde ve böyle oldu¤unu söylemekdedirler]. En kuvvetli delîl– 181 –

leri, ‹ncîllerin en flübheli ve en kar›fl›¤› olan, Yuhannâ ‹ncîli ile, di¤er ‹ncîllerin teferruât›ndaki birkaç mübhem sözden ibâretdir.
Meselâ:
Yuhannâ ‹ncîlinin sekizinci bâb›n›n yirmiüçüncü âyetindeki,
Îsâ aleyhisselâm›n, (Siz bu dünyâdans›n›z. Ben bu dünyâdan de¤ilim) demesinden, ülûhiyyet ma’nâs› ç›karmakdad›rlar. Ülûhiyyeti, Îsâ aleyhisselâma yak›fld›rabilmek için de, gökden indi ve tecessüm etdi, ya’nî cism peydâ etdi, fleklinde îzâh etmekdedirler.
Hâlbuki, bu âyetin ma’nâs›, (Siz dünyâ iliflkileri, münâsebetleri
ile mukayyedsiniz, ben de¤ilim) demekdir. Bu sözden ilahl›k
ma’nâs› ç›kar›lamaz. Ayr›ca, ‹ncîllerde, bu âyeti nakz eden, âyetler vard›r.
Yuhannâ ‹ncîlinin onbeflinci bâb›n›n ondokuzuncu âyetinde,
(Sizler bu dünyâdan de¤ilsiniz. Ancak ben sizi dünyâdan seçdim),
onyedinci bâb›n›n onalt›nc› ve onsekizinci âyetlerinde, (Ben dünyâdan olmad›¤›m gibi, onlar da dünyâdan de¤ildirler. Sen beni
dünyâya gönderdi¤in gibi, ben de onlar› dünyâya gönderdim) denilmifldir ki, h›ristiyanlar›n Îsâ aleyhisselâm›n ilah oldu¤unu isbât
için delîl getirdikleri Yuhannân›n sekizinci bâb›ndaki, (Ben bu
dünyâdan de¤ilim) sözünün aksidir.
Bu âyetlerde, Îsâ aleyhisselâm, kendisi ile talebelerini eflit tutmufldur. (Siz bu dünyâdans›n›z) ta’bîri de, dünyây› isteyerek, ona
meyl etmek ma’nâs›ndad›r. Böyle ›st›lâh ve ta’bîrler her lisanda
kullan›l›r. Hattâ lisan›m›z olan türkçede de o¤lum, baba, arslan›m
gibi mecâzî ma’nâya kullan›lan ta’bîr ve kelimeler vard›r. Arapçada (‹bn-ül-vakt), (Ebül-vakt), (ebnâ-i zemân) ve (ebnâ-i sebîl)
ta’bîrleri mevcûddur. Bunlar›n ma’nâlar›, vaktin o¤lu, vaktin babas›, zemân›n o¤ullar›, yolun o¤ullar› demekdir. [Vaktin ve yolun o¤lu olamaz. Bunlar hep mecâzd›r.]
H›ristiyanlar›n, teslîsi isbât için bildirdikleri delîllerden biri de,
Yuhannâ ‹ncîlinin onuncu bâb›n›n otuzuncu âyetidir. Bu âyetde,
Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben ve Baba biriz) dedi¤i bildirilmekdedir. Bu
ibâreden de, ülûhiyyet ve ayniyyet ma’nâs› ç›kar›lamaz. Zîrâ, Îsâ
aleyhisselâm›n bu sözü söyledi¤ini farz etsek, söyledi¤i zemân nefs
sâhibi bir insan oldu¤undan, Allah ile birleflmesi mümteni’dir,
mümkin de¤ildir. [Yuhannân›n bu âyetini, Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyetini isbât için delîl olarak getiren h›ristiyanlar, bu âyetin devâm›n› da okumal›d›rlar. Otuz ve devâm›ndaki âyetler, (Ben ve
Baba biriz. Yehûdîler onu tafllamak için yine yerden tafl
kald›rd›lar. Îsâ onlara cevâb verdi: Size Babadan bir çok iyi ifller
gösterdim. Bu ifllerden hangisi için beni tafll›yorsunuz? Yehûdîler ona cevâb verip: Seni iyi iflden dolay› de¤il, fekat küfrden do– 182 –

lay› ve sen insân iken, kendini Allah etdi¤inden dolay› tafll›yoruz
dediler. Îsâ onlara, “ben dedim, siz ilahlars›n›z” diye flerî’at›n›zda
yaz›l› de¤il mi? Kendilerine Allah sözü gelenlere ilahlar dendi¤i
hâlde, Allah›n o¤luyum dedi¤im için, siz Baban›n takdîs edip, dünyâya gönderdi¤i zâta m› küfr ediyorsun diyorsunuz? E¤er Babam›n ifllerini yapm›yorsam, bana îmân etmeyiniz. Fekat yapd›¤›m
hâlde, siz bana îmân etmezseniz bile, ifllere îmân ediniz ki, Baban›n bende ve benim Babada oldu¤umu bilip anl›yas›n›z diye cevâb
verdi. Yine onu tutma¤a çal›fld›lar. Îsâ da onlar›n elinden ç›kd›,
kurtuldu) fleklindedir. Îsâ aleyhisselâm›n bizâtihi kendisini ve
mu’cizelerini görenler, ilah oldu¤unu söylemediler. Hattâ, bu mecâz sözünden dolay›, onu öldürme¤e kalkd›lar. H›ristiyanlar›n,
ezelî ve ebedî bir yarat›c› ilah olarak kabûl etdikleri Îsâ aleyhisselâm, yehûdîlerden kaçmakdad›r. Nas›l hâl›kd›r ki, yaratd›¤› mahlûklar›ndan kaçmakdad›r.
Burada di¤er bir husûs da, Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben ve Baba
biriz) sözünü isbât husûsunda zikr etdi¤i, (Ben dedim: (Siz ilahlars›n›z) diye flerî’at›n›zda yaz›l› de¤il mi?) fleklindeki otuzdördüncü âyetidir. Elimizde mevcûd ‹ncîlin dip notunda bu âyetin
Ahd-i atîkdeki Zebûrun (Mezmûrlar›n) seksenikinci bâb›n›n alt›nc› âyeti oldu¤u bildirilmekdedir. Mezmûrlardaki bu âyetin devâm› ise, (Ve hepiniz Yüce Olan›n o¤ullar›s›n›z) fleklindedir. Bu
âyetin zâhirî ma’nâs›na ve Îsâ aleyhisselâm›n da bildirdi¤ine göre, Îsâ aleyhisselâmdan baflka (Sizler ilahlars›n›z) diye bildirilen
kimseler de ilah olmakdad›rlar. Acabâ h›ristiyanlardan hiçbir
kimse onlar›, (ilah) kabûl etmifller midir? (Ben ve Baba biriz) sözünü Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyetine delîl getiren h›ristiyanlar,
bunun devâm›nda bildirilen ilahlar› kabûl etmemekle, günâhkâr
ve âsî olmufl, ilah olarak tan›d›klar› Îsâ aleyhisselâm›n sözünü
kabûl etmemifllerdir. ‹lah hiç yalan söyler mi? H›ristiyanlara, bunu niçin kabûl etmediklerini sorarsan›z, (Efendim bu söz mecâzd›r. Allah birdir. “Sizler ilahlars›n›z” sözü hakîkî ma’nâya al›namaz) derler. Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben ve Baba biriz) sözü de mecâz de¤il midir? deseniz, (Efendi Îsân›n ülûhiyyeti vard›r. Bu h›ristiyanl›¤›n esâs doktrinidir) cevâb›n› verirler.] H›ristiyanlar,
Yuhannâ ‹ncîlindeki bu sözleri, Mesîh Îsâ, insan-› kâmil oldu¤u
gibi, ayn› fleklde kâmil bir ilahd›r fleklinde de, te’vîl ederler. Hâlbuki insanl›k s›fatlar›n›n kendisinden ayr›lmamas› sebebi ile insan ile ilah aras›nda hakîkî bir birleflme düflünülemez. Bir di¤er
husûs da, Îsâ aleyhisselâm bu ta’bîri sâdece kendisi için kullanmay›p, havârîler için de kullanm›fld›r.
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Yuhannâ ‹ncîlinin onyedinci bâb›n›n yirmibirinci âyetinde,
(Ey Baba, sen bendesin ve ben de sendeyim. Onlar da bizde olsunlar), yirmiikinci âyetinde, (Bana verdi¤in izzeti, flerefi onlara
dahî verdim ki, biz bir oldu¤umuz gibi, onlar da bir olsunlar), yirmiüçüncü âyetinde ise, (Ben onlarday›m. Sen de bendesin. Böylece bir olmakla temâmlanm›fl olsunlar ve beni senin gönderdi¤ini ve beni sevdi¤in gibi, onlar› dahî sevdi¤ini dünyâ anlas›n) denilmekdedir. ‹flte bu âyetlerde bildirilen (Birleflmek) kelimesi,
dînin emrlerine s›k› bir fleklde itâat ve a’mâl-i sâliha ile amel etmek oldu¤undan, bundan ülûhiyyete âid bir fley hât›ra getirilemez.
H›ristiyanlar›n, teslîs için getirdikleri delîllerden biri de, Yuhannâ ‹ncîlinin ondördüncü bâb›n›n sekizinci âyeti ve devâm›nda
anlat›lan flu f›krad›r: (Filipus ona: Yâ Rab, Babay› bize göster, bize bu kifâyet eder dedi. Îsâ ona dedi: Bu kadar zemân sizinle berâberim de, sen beni bilmedin mi ey Filipus? Beni görmüfl olan Babay› görmüfl olur iken, sen nas›l onu göster diyebiliyorsun.)
Bu delîlleri de iki fleklde yanl›fld›r, bât›ld›r.
Birincisi: Dünyâda, ilah› görmenin mümkin olmad›¤›, h›ristiyanlar taraf›ndan da, kabûl edilmekdedir. Hattâ, (‹zhâr-ül-hak)
kitâb›n›n mukaddemesinde, bu ma’rifet, bilmek olarak te’vîl
edilir. Mesîhi bilmek, cismiyyetini bilmek de¤ildir. Buna göre,
h›ristiyanlar, (Mesîhi ülûhiyyet ve hulûl i’tibâr› ile bilmek)
ma’nâs›ndad›r dediler. Bu te’vîl, teslîse inanan h›ristiyanlara göre, vâcibdir. Hâlbuki, böyle te’vîl de yanl›fld›r, bât›ld›r. Çünki,
te’vîlin, aklî delîllere ve kat’î nasslara muhâlif olmamas› lâz›md›r. Bu te’vîl ise, aklî delîllere muhâlifdir. Çünki, dahâ önce zikr
etdi¤imiz gibi, Îsâ aleyhisselâm, havârîleri kendisine eflit tutmakdad›r.
Târîhcilerin ma’lûmu oldu¤u gibi, üç uknûm, ya’nî teslîs, yeni
birfley olmay›p, müteaddid ilahlara tap›nan kavmlerin inançlar›ndan al›nm›fl bir fikrdir. ‹lahlar›n çoklu¤u, câhil halk›n nazar ve
dikkatlerini çekecek bir fleklde ço¤al›nca, müflriklerin ileri gelenleri, onlar› aralar›nda makâmlar›na göre bir tertîbe koyup, içlerinden ba’z›lar›n› asl, di¤er küçüklerini de fer’ [tâbi’] k›smlar›na
ay›rd›lar. Bu taksîmin tahkîk›ni aralar›nda gizli bir s›r olarak kabûl etdiler. [Eski Îrân›n en büyük dîni olan, atefle tap›nma¤› kuran] Zerdüflt, putlar›n aras›ndan (Yezdân) ve (Ehremen) isminde
iki uknûm ta’yîn etdi. Yezdân iyilik tanr›s›, Ehremen ise, kötülük
tanr›s› veyâ Yezdân›n nûr, ayd›nl›k, Ehremenin de zulmet, karanl›k olmas› gibi, misli görülmemifl bât›l bir i’tikâd [inanç] ortaya
koydu.
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Hindistândaki islâm âlimlerinin büyüklerinden Mazher Cân-›
Cânân,[1] ondördüncü mektûbunda buyuruyor ki, (Brahma dîni, semâvî bir din idi. Sonradan bozuldu). Üç uknûm ta’bîri ilk def’a
bunlardan iflitildi.
[Buna din yerine, felsefe, fikr demek dahâ do¤rudur. Îsâ aleyhisselâm›n mîlâd›ndan yediyüz sene evvel semâvî bir dînin de¤ifldirilmesi ile kuruldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu tahrîfi yapan Brahmad›r. Brahma mukaddes kelâm demekdir. H›ristiyanl›kda da, Îsâ
aleyhisselâm için bu ta’bîr kullan›lm›fld›r. H›ristiyan papazlar›na,
Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyeti sorulunca, bunu isbât için ilk delîlleri, Yuhannâ ‹ncîlinin birinci bâb›ndaki ba’z› âyetlerdir ki, (kelâm
bafllang›çda var idi ve kelâm Allah nezdinde idi ve kelâm Allah
idi.) [Âyet 1] ve (Ve kelâm beden olup, inâyet ve hakîkat ile dolu
olarak aram›zda sâkin oldu. Biz de onun izzetini, Baban›n biricik
o¤lunun izzeti olarak gördük) [Âyet 14], fleklindedir. T›pk› Brahmanizmdeki gibi.] Brahmanizm fikrine tâbi’ olanlar, (Brahma) isminde asl olan bir ilaha inan›rlar. ‹’tikâdlar›na göre, bu, en kâmil
ve dâim-üs-sükût bir ilah olup, her fleyin asl›d›r. Fekat bu ilah, di¤er iki ilah vâs›tas› ile ifllerini yapar. Bunlardan birisi (Viflnu), di¤eri de (Siva)d›r. Bunlar, üç nev’ zuhûrdan ibâret olarak, bir ilahd›r derler.
Brahmanlara göre, (Brahma), bütün herfleyi ve dünyây› yaratand›r. Bütün yaratma ifllerini o yapar, alâmeti günefldir. Viflnu akld›r.
Herfleyi koruyan, ya’nî koruyucu bir ilahd›r. ‹çinde bulunan zemâna
hükm eder. Alâmeti sudur. Siva ise, hayât ve ölüm tanr›s›d›r. ‹çinde
bulunulan zemâna ve istikbâle hükm eder. Adâlet ve intikam bunun
iflidir. Alâmeti ise, atefldir. [Brahmanlar, tanr›lar› Viflnunun semâda
yaflad›¤›na inan›rlar. Di¤er tanr›lar, Viflnuya yeryüzünde bir tak›m
fleytânlar›n türedi¤ini, yeryüzünün âsâyifl ve intizâm›n› bozduklar›n›
ve bunlar›n cezâland›r›lmas› için, yeryüzünde, insan fleklinde do¤mas› lâz›m oldu¤unu söylerler. Viflnu, bu teklîfi kabûl eder ve yeryüzünü kötülüklerden ve fleytânlardan temizlemek için muhâribler
s›n›f›ndan, bâkire bir k›zdan bir (krishna) ya’nî muhârib olarak do¤ar. K›z, bunu önceden rü’yâs›nda görür. Krishna altm›fldört günde,
bütün ilmleri ö¤renir. Çobanl›k yapar. Pekçok yerler dolafl›r. Dolafld›¤› yerlerde, hârikulâde fleyler yapar ve onu gören brahmalar taraf›ndan ilahl›¤› kabûl edilir. ‹nsan fleklinde yeryüzüne inmifl bir ilahd›r. Brahmanizme inananlar taraf›ndan, Krishna ile ilgili dahâ pekçok efsâneler anlat›l›r.
[1] Cân-› Cânân, 1195 [m. 1781] de Delhîde flehîd edildi.
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Budistler de, Buday› ilah olarak kabûl ediyorlar. Budistlere
göre, Buda insan olarak do¤madan önce, semâda yafl›yordu. Yeryüzünde inecek bir yer arad› ve nihâyet Sudhodana âilesinin bir
ferdi olarak do¤maya karâr verdi. Annesi oruclu olarak serây›n
dam›nda uyurken, rü’yâs›nda, etrâf›na nûrlar saçarak gökden bir
beyâz filin yere indi¤ini ve sa¤ bö¤ründen karn›na girdi¤ini hayret
ile görür. Budan›n do¤mas›na yak›n birçok alâmetler de görünür.
Annesi bulundu¤u flehri terk eder ve bir a¤ac›n alt›nda, ilah olan
o¤lu yeryüzüne gelir. Budistlerin inanc›, akl ve mant›¤›n aslâ kabûl edemiyece¤i fleylerle doludur. Brahmanlar›n ve Budistlerin
inançlar› ile h›ristiyanlar›n teslîs inanc› ism farklar› hâriç, birbirine benzer. ‹lahlar›n yeryüzünde bâkire bir k›za nüfûz etmeleri ve
do¤malar› ve insanlar›n onlar› ilah olarak kabûl etmeleri aras›nda,
insan› hayretde b›rakan bir benzerlik vard›r. Bunlardan birkaç›n›
zikr edelim:
1 — H›ristiyanlara göre, Îsâ aleyhisselâm ölmüfl ve öldükden üç
gün sonra dirilmifldir. Krishna da öldükden sonra dirilerek gö¤e
yükselmifldir.
2 — Îsâ aleyhisselâm mezâr›ndan, Buda ise tabutundan kalkm›fld›r.
3 — Îsâ aleyhisselâm öldürülece¤ini önceden söylemifl, zindanlardaki, ya’nî Cehennemlerdeki rûhlar› kurtarm›fl ve mezârdan
kalk›nca, Allah›n sa¤›na oturmufldur. Buda da, dünyâdan çekilece¤ini ve Nirvanaya gidece¤ini haber vermifldir.
4 — Îsâ aleyhisselâm gö¤e ç›k›nca, bütün âlemin ifllerini eline
alarak hükm etme¤e bafllam›fld›r. Buda da, göklerin sultânl›¤›n›
kurmufl ve âleme hükm etme¤e bafllam›fld›r.
5 — ‹ncîllerde, Îsâ aleyhisselâm›n babalar›n› ilk melik dedikleri Dâvüd aleyhisselâma kadar, ittifakla zikr ederler. Budan›n da
neslinin ilk melik olan Makavamata dayand›¤› zikr olunur.
Teslîs ve tenâsüh, ya’nî ölen bir kimsenin rûhunun baflka bir
kimseye geçece¤i i’tikâd› [inanc›] hind dinlerinde oldu¤u gibi, eski
M›sr dinlerinde de vard›r. M›srl›lar›n inand›klar› tanr›lardan en büyü¤ü, (Amonra)d›r. Alâmeti günefldir. Bu âlemi irâdesi ve kelâm›
ile yaratm›fld›r. Amonran›n yard›mc›s› olan ikinci tanr›lar› (Oziris)dir. Oziris, yeryüzüne inmifl, çeflidli ac›lar çekmifl ve öldürülmüfldür. Üçüncü tanr›lar› olan (‹zisi) sâyesinde tekrâr dirilmifl ve
gö¤e yükselmifldir. Böylece Oziris, ölüler ilâh› olmufldur. Ayr›ca,
eski M›srda melikler, ya’nî (fir’avn)lar, Amonran›n (güneflin) o¤lu
olarak kabûl edilmifllerdir.
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Eski M›srl›lar ölen bir kimsenin Oziris taraf›ndan hesâba çekilece¤ine de inan›rlard›.]
Bat›da üç uknûm fikrini ilk def’a ortaya atan filozof Time (Timeios)dir. Mîlâddan beflyüz sene kadar evvel, Lokres flehrinde yafl›yan Time, Pisagorun talebelerindendir. Bu üç uknûm [asl, esâs]
fikrini hocas›ndan ö¤renmifldir. [Pisagor (Fisagor veyâ Pythagoras) mîlâddan önce 580 senesinde Sisam adas›nda do¤du. 500 senesinde Metaponteda öldü¤ü rivâyet edilmekdedir. Do¤um ve ölüm
târîhlerinde çeflidli ihtilâflar vard›r. Genç yafl›nda ‹talyan›n Kroton
flehrine gelmifldir. Buradan çeflidli seyâhatlar yapm›fl, M›sr ve Ortado¤uda, uzun zemân kalm›fld›r. M›srda kald›¤› zemân içerisinde,
eski M›sr dîni ve inançlar› hakk›nda genifl ma’lûmât sâhibi olmufldur. Üçlü tanr› inanc› ve tenâsüh fikrini M›srl›lardan ö¤renmifl ve
bunlar› kabûl etmifldir. M›srda ö¤rendi¤i fleylerden birisi de, Hendese [geometri] idi. Bugün, pisagor nazariyyesi [teorisi] diye bilinen geometri faraziyyesi de, tecribî olarak, o zemân M›srda bilinmekde idi. M›sra Bâbilden gelmifllerdi. O zemân Bâbilde ilm-i nücûm [astronomi], matematik ve müneccimlik san’at› çok ileri idi.
Bunlar›, büyük Peygamber olan ‹dris aleyhisselâmdan ö¤renmifllerdi. Pisagor, Bâbile de giderek, bunlar› iyice ö¤rendi. Tekrar
Kroton flehrine döndü ve bir mekteb açd›. Kendi ismi ile an›lan yeni bir yol, hattâ yeni bir f›rka kurdu. Kendisine inananlar taraf›ndan çok efsâneler uydurulmufl; peygamber, hatta ilah oldu¤u iddiâ edilmifldir.
Pisagor, varl›¤›n asl›n›n (arche) ya’nî say› oldu¤unu söyledi.
Ona kadar olan say›lar›, mukaddes [kutsal] kabûl etdi. Bilhâssa
bir, iki ve üç say›lar›n›; üç asl kabûl etdi. Pisagorcular, bir say›s›n›n âlemin de¤iflmez ve ebedî kayna¤› ve ilk uknûm, ya’nî en büyük tanr› oldu¤unu, iki say›s›n›n diflili¤i ve dünyân›n bundan
meydâna geldi¤ini ve ikinci uknûm oldu¤unu, üç say›s›n›n ise,
âlemdeki ebedî üçlü¤ü gösterdi¤ini ve üçüncü uknûm oldu¤unu
iddiâ ederler. Dünyân›n ve âlemin asl›n›n, bu üç uknûm oldu¤unu söylerler. Meselâ, âlemin esâs› (beden, can ve rûhdur) derler.
Bunun gibi (tabî’î, beflerî ve tanr› âlemi) olarak, üç âlemden meydâna geldi¤ini söylerler. Pisagorculara göre, herfley üçden mürekkeb oldu¤u gibi, yaratma da, bu üçlükden ortaya ç›kar. Bunlar yarat›c› irâde, y›ld›z ak›m› ve her an birâz dahâ kemâle eren
âlem imifl. Pisagorun say›lar› husûsunda ve di¤er felsefî görüflleri hakk›nda Gomperzin (La Pensée Grecque) kitâb›nda genifl bilgi vard›r. Pisagora göre, ilk uknûm, ya’nî her diledi¤ini yapabilecek olan tanr›, akl ile anlafl›lamaz. Rûhu ebedî [ölümsüz] kabûl
eden ve ölen bir kimsenin rûhunun bir hayvana geçebilece¤ine
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inanan Pisagorcular, hayvan eti yimezler. Pisagorun ileri gelen talebesi olan Time de, hocas›n›n yolunu ta’kîb etmifldir.]
Time, (Rûh-ül-âlem) kitâb›nda, (Herfleyden önce, mahlûkât›n
bir (fikr-i misâl-i dâimîsi) vard›r ki, ilk kelime ve ilk uknûm odur.
Kendisi madde de¤ildir, rûhânîdir ve akl ile anlafl›lamaz. ‹kinci
mertebe, madde-i gayr-i muntaz›medir. Telaffuz olunan ikinci kelime ve ikinci uknûmdur. Bundan sonra gelen üçüncü mertebe, ibn
[o¤ul] ya’nî ma’nâ âlemidir ki, üçüncü uknûmdur. Bütün kâinât bu
üç s›n›fdan ibâretdir. ‹bn, ya’nî o¤ul pek güzel bir tanr› yapmak istedi ve mahlûk olan bir tanr› yapd›) demekdedir. Bu söz kar›fl›k ve
anlafl›lamaz bir hâlde Eflâtûna geldi. [Timenin, Eflâtûnun hocalar›ndan biri oldu¤u da bildirilmekdedir. Çünki, Eflâtûn, büyük üstâd› Sokrat ile Timenin bir meclisde bulundu¤unu bildirmekdedir.
Timenin, (matematik), (Pisagorun hayât›) ve (âlemin rûhu (Rûhül-âlem)) isminde üç eseri olup, bunlardan ikisi gayb olmufldur.
Gayb olm›yan (âlemin rûhu) kitâb› ise, kendisinden sonra gelen filozoflar› çok meflgûl etmifldir. Çünki, bu kitâb›n ilk alt› k›sm›ndan
ç›kar›lan fikr ile Eflâtûnun, Time (Timeios) konuflmas›nda anlatd›¤› fikr aras›nda pek bir fark yokdur.]
Eflâtûn, Timeden gelen bu fikri baflka bir flekle sokdu. Eflâtûn
üç esâs ilâh oldu¤unu iddi’â etdi.
Birincisi, Babad›r. En yüce ve yarat›c› ve di¤er iki ilâh›n babas›d›r. Birinci uknûmdur.
‹kincisi, asl, görünür olan tanr›d›r ki, görünmez olan Baban›n
vezîridir. Kelime, (Logos) ve idrak demekdir.
Üçüncüsü de, Kâinât âlemidir, dedi.
Eflâtûna göre, eflyân›n, varl›klar›n hakîkati, ma’nâlar [idealar]d›r. [Eflâtûnun, idea diye bahs etdi¤i fley, mâhiyyet, fikr,
a’yân-› sâbite demekdir. Eflâtûnda idea, eflyân›n ve varl›klar›n
de¤iflmeyen, sâbit ve ebedî olan hakîkat›d›r. Eflâtûn, âlemi ikiye
ay›r›r: Birisi, görünen hisler âlemi. Di¤eri ise, hakîkî âlem, ya’nî
idealar âlemidir. Hakîki, ya’nî idealar âlemi, ebedî oldu¤u hâlde,
hisler âlemi durmadan de¤iflir.] ‹dealar, sâdece akl›m›zda, hayâlimizle kâim olmay›p, cismsiz olarak kendilerine mahsûs bir k›yâm
ve hayâtlar› vard›r. Eflâtûn her hakîkati, ya’nî ideay› dahâ yüksek
hakîkatlere ircâ eder, ba¤lar. Böylece bütün hakîkatler, idealar,
mutlak (B‹R)e irca olunur. Bu yüce idealardan meydâna gelen
B‹R (hayr)d›r ki, tanr›n›n kendisidir. Di¤er yüce idealar, hakîkatler ona tâbi’dir. Afla¤› olan idealar (fler)dir ki, fleytân›n kendisidir.
Di¤er afla¤›, kötü idealar ona tâbi’dir.
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[Eflâtûn, idealar›n kendisinde birlefldi¤i (B‹R) kabûl etdi¤i ve
hayr, iyilik diyerek aynen tanr› kabûl etdi¤i fleyin, hareket ve hayât
sâhibi ve âlemin babas› (Baba tanr›) oldu¤unu söylemifldir. Bu birinci uknûmdur. Baba tanr›, ya’nî yüce idealar birli¤i, maddeye nizâm veren, fekat maddeden temâmen farkl› bir rûh yaratm›fld›r ki,
bu Baban›n o¤ludur. Bu rûh, yaratanla yarat›lan aras›nda arac›
olan bir varl›kd›r. ‹kinci uknûmdur.
Eflâtûn, ikinci uknûm kabûl etdi¤i rûh hakk›ndaki görüfllerini
ve Pisagor, Time ve di¤er bütün eski yunan felesoflar› da, ortaya
atd›klar› fikrleri, hep Âdem ve fiit (fiis) aleyhimesselâm›n kitâblar›ndan ve bu kitâblar› bilen din âlimlerinden ö¤renmifl, bunlar›,
kendi noksan bilgileri ve k›sa akllar› ile îzâh etmifller, de¤ifldirmifllerdir. Eflâtûn, Menon konuflmas›nda, rûhun ölümsüz oldu¤unu
ve birçok def’alar yeryüzüne geldi¤ini ve görünen (dünyâ) ve görünmiyen (âhiret) âlemindeki herfleyi görmüfl oldu¤unu söylemekdedir. Phaidros konuflmas›nda rûhu da üç k›sma ay›r›r: Birincisi; idealara yönelmifl olan akld›r. ‹kinci ve üçüncüsü ise; istek, his
k›sm›d›r. Bunlardan biri akla uyarak hayra, iyili¤e ya’nî tanr›ya,
di¤eri ise kötü, maddî isteklere götürür.] Cesed ya’nî beden bir
zindân olup, rûh önceden mücerred idealar âlemine konuldukdan
sonra, bu zindâna at›lm›fld›r. [Böylece rûh ve bedenden mürekkeb
insan meydâna gelmifldir.] Hikmetin vazîfesi ya’nî ahlâkdan maksad, tanr› ile münâsebetde bulunabilmek için, rûhu beden zindân›na ba¤l›yan zincirlerden kurtarmakd›r. Sefrâmk, se’âdet yolunun yaln›z fazîlet ve kemâlât kazanmak oldu¤unu söylemifldir. Eflâtûn ise, (Se’âdetin kemâli aynen fazîletde vard›r. Fazîlet ve kemâl, rûhun s›hhati, kurtuluflu ve âhengidir. Se’âdete kavuflmak
için, menfe’at düflüncesi ve âhiretde mükâfatlara kavuflmak arzûsu olmaks›z›n, sâdece fazîlet kazanmak için çal›flmak yetiflir) demekdedir.
(Revâk›yyûn) felsefesine tâbi’ olanlara göre, (Yaln›z iyilik, fazîlet ve yaln›z kötülük f›skd›r, günâhd›r. S›hhat, hastal›k, zenginlik
ve fakîrlik, hattâ hayât ve ölüm ne iyidir; ne de kötüdürler. Onlar›
iyi etmek insan›n kendi elindedir. ‹nsan›n, Allahü teâlân›n takdîrine ya’nî kadere inanarak kendi irâdesini Allahü teâlân›n irâdesine
tâbi’ eylemesi lâz›md›r. ‹nsanl›k bir sürüye benzer. Onun çoban›,
akl-› umûmî ya’nî (Logos)dur ki, yarat›c› tabî’at kuvvetidir. Bütün
insanlar kardefldirler. Onlar›n müflterek babalar› (Zoz), ya’nî
(Tanr›)d›r. Zoz, kâinât›n ya’nî bütün âlemin rûhudur. Kadîmdir,
birdir. Di¤er ilahlar onun cüzleri, ya’nî parçalar›d›r.) [Eski yunan
felsefecilerinden Zenonun fikrlerine tâbi’ olanlar›n yoluna (Revâk›yyûn) denir. Bu felsefeye (stoicisme) denir.]
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(‹flrâk›yyûn) felsefesine tâbi’ olanlar, sulh ve merhameti çok
tavsiye ederler. Hattâ, bir kimse, bir baflkas›na ihsanda bulunurken duydu¤u lezzet, baflkas›n›n kendisine ihsanda bulunurken
duydu¤u lezzetden, tatdan çokdur, derler. [Bu felsefeye (Illuminisme) denir ki, Pisagor ve yeni Eflâtûncular›n yoludur. Yeni Eflâtûnculu¤u kuran Plotindir ki, hareket noktas› Eflâtûnun idealar
nazariyyesidir.] Mevcûd ‹ncîllerde Îsâ aleyhisselâma nisbet edilen (Vermekde olan lezzet, almakdaki lezzetden çokdur) sözü, ‹flrâk›yyûn felsefesinin esâs prensibinin ayn›d›r. [Revâk›yyûn ve ‹flrâk›yyûn felsefecilerinin, din kitâblar›ndan ve din âlimlerinden
ö¤rendikleri fleyleri, kendi fikrleri ve bulufllar› gibi bildirdikleri,
buradan da anlafl›lmakdad›r. Büyük islâm âlimi imâm-› Muhammed Gazâlî “rahmetullahi aleyh”,[1] böyle oldu¤unu (El-münk›zü
mineddalâl)ve (Tehâfüt-ül-felâsife) kitâblar›nda uzun bildirmekdedir.
Eflâtûnun kurmufl oldu¤u felsefe mektebi, fikrleriyle berâber
yedi, sekiz asr yaflad›. Bu felsefe mektebinin görüflleri ‹talyan›n
d›fl›na ç›km›fl, bilhâssa mîlâd›n üçüncü asr›nda ‹skenderiyye
mektebinde en büyük te’sîrini yapm›fld›.] Eflâtûnun di¤er felsefî
görüflleri ile berâber, üç uknûm fikri de, ‹skenderiyye mekteblerine geçmifl ve Îsâ aleyhisselâm›n zuhûru s›ras›nda bu mekteblerde okutulmakda idi. Hattâ, o zemânlarda yehûdî âlimlerinden
olup, ‹skenderiyyede meflhûr olan Philo dahî, bu teslîs, üç uknûm fikrini, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninin inanç esâslar› içinde
bulmak istemifldir. Bu istekle, (Tevrâtda bildirilen dünyân›n alt›
günde yarat›lm›fl oldu¤u do¤rudur. Çünki, üç say›s› alt›n›n yar›s›d›r. ‹ki say›s› da, alt›n›n üçde biridir. Bu adet hem erkek, hem diflidir. Tanr›, akl ile izdivâc edip, akldan sevdi¤i o¤lunu meydâna
getirmifldir ki, bu dünyâd›r) demifldir. Philo meleklere, kelime-i
ilâhiyye dedi¤i gibi, dünyâya da kelime-i ilâhiyye demifldir. Bu da,
Eflâtûnun felsefesindendir. [Dahâ sonra yeni Eflâtûnculuk ad›n›
alarak devâm eden Eflâtûn felsefesi, en büyük darbeyi Nasrânîli¤e, Îsevîli¤e vurdu. Yeni Eflâtûnculu¤un en kuvvetli oldu¤u zemân, mîlâd›n üçüncü asr›d›r ki, h›ristiyanl›¤›n Roma devletinin dîni oldu¤u zemând›r. Bu felsefeye inananlar, Allahü teâlân›n varl›¤›na, birli¤ine ve Îsâ aleyhisselâm›n peygamberli¤ine inanmak
olan tevhîd dînini, tahrîf etdiler. Dahâ sonra, bu dîne putperestlik de sokuldu. Mîlâd›n dördüncü asr›nda yaflayan Saint Augustin (354-430), Eflâtûnu h›ristiyanlafld›rma¤a çal›fl›r. Augustinin,
[1] Gazâlî 505 [m. 1111] de Tûsda vefât etdi.
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teslîsi isbât için yazd›¤› (de Trinite) kitâb›nda ve di¤er kitâblar›ndaki, Tanr›, rûh ve kâinât hakk›ndaki düflünceleri, Eflâtûn felsefesinin ayn›d›r. Eflâtûnun (akl, irâde ve his, bir insan meydâna getirir) sözünü, teslîsi isbât için delîl getirir ve (teslîsdeki üçlük birbirinden ayr› olmakla berâber, bir Tanr› meydâna getirir) der. Eflâtûn ve talebelerinin gerçek Tanr›y› idrâk etdiklerini söyler. Eflâtûnun idealar felsefesinden hareket ederek, kelâm›n yarat›c› oldu¤unu ve kelâm›n Îsâ aleyhisselâm oldu¤unu savunur. H›ristiyanlar
aras›nda kendisine k›ymet verilen ve h›ristiyan azîzlerinden kabûl
edilen Augustin, h›ristiyanl›kdaki teslîs, hayr ve fler inançlar›n›n
aynen Eflâtûnun felsefesinde bulundu¤unu, i’tirâf etmekdedir.
Hattâ teslîsi isbât için Eflâtûnun görüfllerini delîl olarak zikr etmekdedir. Mîlâddan 350 sene önce ölen bir kimsenin fikrlerinin,
h›ristiyanl›k inançlar› ile ayn› olmas›na h›ristiyanlar acabâ nas›l cevâb verirler. Bu hâl, Eflâtûnun, Îsâ aleyhisselâm zemân›nda yaflad›¤›n› göstermekdedir ki, do¤rusu da budur. Büyük islâm âlimi
‹mâm-› Rabbânî Ahmed Farûkînin “rahmetullahi aleyh”[1] (Mektûbât) kitâb›n›n 266. c› mektûbunda da böyle oldu¤u bildirilmekdedir.
Mîlâd›n sekizinci asr›nda kilise azîzlerinden Saint Thomas da,
Eflâtûnun talebesi Aristonun felsefesini esâs alarak, h›ristiyanl›k
inançlar›n›, bilhâssa teslîsi isbâta çal›fl›r. Bu kitâb›m›zda, Eflâtûn
ve Aristo felsefesinin gerçek müdâfii olan, kilise azîzlerinin temâm›n› zikr etmemiz mümkin de¤ildir. Ancak okuyanlara gerçek bir
fikr vermesi bak›m›ndan bir husûsu zikr etmek fâideli olacakd›r:
Bütün Ortaça¤ boyunca ve Avrupada rönesans›n gerçekleflmesinden sonra dahî, Eflâtûn ve Aristonun felsefesine karfl› ç›kman›n,
kabûl etmemenin, hattâ küçük bir i’tirâz›n cezâs›, kilisenin engizisyon mahkemeleri karar› ile ölümdü. Bugün, teslîse inanan h›ristiyanlar, acabâ bunu nas›l îzâh ederler? Eflâtûn felsefesi (Platonism), Revâk›yyûn felsefesi (Stoicism), ‹flrâk›yyûn felsefesi
(Gnosticism) ve di¤er yunan felsefe mekteblerinin h›ristiyanl›k
inançlar›n›n te’sîs ve teflekkülünde büyük etkisi oldu¤u muhakkakd›r. Bu husûs, Dr. Edwin Hatchin (The Influence of Greek
Ideas on Christianity=Yunan felsefesinin H›ristiyanl›k üzerinde
etkisi) ismli kitâb›nda delîlleri ile uzun anlat›lmakda ve isbât edilmekdedir.]
Yukar›da zikr edilen ifâdelerden anlafl›l›yor ki, kalbin kötü
huylardan temizlenmesi, güzel ahlâk sâhibi olarak se’âdete kavufl[1] ‹mâm-› Rabbânî 1034 [m. 1624] de Serhendde vefât etdi.
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mak, kadere râz› olmak, tevekkül üzere bulunmak, insanlar› Allah›n o¤ullar›, çocuklar› kabûl edip, Allahü teâlây› hepsinin müflterek babas› kabûl etmek, yaln›z ‹ncîllerin haber verdi¤i fleyler de¤ildir. ‹ncîllerden yüzlerce sene önce, Yunan felesoflar› aras›nda
mevzu’ olup, konuflulan [ve çeflidli felesoflar›n de¤iflik flekllerde
anlatmaya çal›fld›klar›] fleylerdir. [Çünki bunlar, ilâhî dinlerde,
Peygamberler taraf›ndan bildirilmifldir.] Teslîse âid sözlerin, eski
ilâhî dinlerde ve hakîkî ‹ncîllerde bulunmay›p, eski Yunan felesoflar› taraf›ndan uydurulmufl oldu¤u ve h›ristiyanl›¤›n Yunanistana
ve ‹skenderiyyeye yay›lmas›ndan sonra yaz›lan bütün ‹ncîllere,
sonradan ilâve edildi¤i muhakkakd›r.
Îsâ aleyhisselâm, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninin yafland›¤› bir
yerde do¤du. Semâya ç›kar›l›ncaya kadar, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’ati üzere hareket etdi. Benî ‹srâîle verilen emrleri, onlarla berâber yerine getirdi. Sinagoglarda va’z verir. Tevrât›n ahkâm›n› teblîg ederdi. Mûsâ aleyhisselâm›n dîninden ayr›lanlara, Mûsâ aleyhisselâm›n dînini ve o dînin edeblerini ö¤retirdi. O dîne s›k› s›k› yap›flan Benî ‹srâîle de, k›ymet verirdi. Yehûdîler gibi, Yahyâ aleyhisselâm taraf›ndan (Erden) nehrinde vaftiz olundu. [Erden, ya’nî
Ürdün nehri, Filistinde bir nehrdir. 250 km. uzunlu¤undad›r.] Do¤du¤u zemân sünnet olundu. Kendisi kimseyi vaftiz etmedi. Oruc
tutdu. Domuz eti yimedi. (Allah bana hulûl etdi. Ben Allah›n ezelî ve ebedî o¤luyum. Benim flahs›m iki tabî’atdan ya’nî kâmil bir insano¤lu ve Allah o¤lu, ya’nî ilahl›kdan mürekkebdir) demedi.
(Rûh-ül-kuds, babam›n ve benim müflterek emrimizle ifl yapar. Üç
mukaddese ya’nî baba, o¤ul, rûh-ül-kudse îmân ediniz) demedi.
(Ben flerî’ati de¤ifldirme¤e de¤il, kuvvetlendirme¤e geldim) dedi.
Bütün târîh kitâblar›, Îsâ aleyhisselâm›n hayât›nda ve havârîlerin
zemânlar›nda, teslîse dâir nasârâ aras›nda bir fikr olmad›¤› husûsunda müttefikdir.
Üç uknûm sözü, h›ristiyanlar aras›nda mîlâdî ikinci asr sonlar›nda ortaya ç›kd›. Bu fikr, Îsâ aleyhisselâm›n teblîg etdi¤i dînin
temâmen hilâf›na, z›dd›na oldu¤undan, üç uknûma inananlar, bir
müddet bu inanclar›n› nasrânîlerden gizlediler. Fekat gizli bir
fleklde yayma¤a çal›flmakdan da, geri durmad›lar. Bu s›ralarda
teslîs [üç tanr›] inanc›na sâhib olanlar, i’tikâdlar›n›n [inançlar›n›n]
ve tutduklar› yolun revaç bulmas› için, Yuhannâ ‹ncîlini ve sonradan yaz›l›p havârîlere atf edilen mektûblar ile Pavlosdan nakl
edilen mektûblar› neflr etdiler, yayd›lar. Bundan sonra, nasârâ
aras›nda ihtilâflar meydâna geldi. Pekçok münâkafla ve mücâdelelerin meydâna ç›kmas›na sebeb oldu. Allahü teâlân›n birli¤ine,
vahdete inanan nasârâ ile teslîse inananlar içerisinde yaz› yaza– 192 –

bilen, eli kalem tutan kimseler, kendi i’tikâdlar›n›n revâc bulmas› ve di¤er tarafa gâlib olmak için, günbegün ‹ncîller ve havârîlere nisbet edilen say›s›z risâleler, mektûblar yazd›lar. Nihâyet mîlâdî üçyüz y›llar›nda bu ihtilâflar iyice büyüyerek, h›ristiyanlar iki
büyük f›rkaya ayr›ld›lar. Bir k›sm h›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm›n
hiçbir fark olmadan aynen Allah oldu¤unu iddiâ ediyorlard›.
Bunlar›n reîsi ‹stanbul piskoposu Atnâs (St. Athanese) idi. Di¤er
k›sm h›ristiyanlar ise, Îsâ aleyhisselâm›n mahlûklar›n en üstünü
ve Allah taraf›ndan gönderilmifl bir Peygamber ve Allah›n kulu
oldu¤u inanc›nda idiler. Bunlar›n reîsi de, Aryüs (Arius) ismindeki râhib ile ‹zmit piskoposu Ushiyus idi. [Bundan önce Antakya
patriki Yûnüs fiemmâs da, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu i’lân etmifldi. Çok kimseler do¤ru yola gelmifldi. Fekat sonradan, teslîse
inanan ba’z› papazlar, teslîse [üç tanr›ya] tap›nma¤a bafllad›lar ve
bunu yayma¤a u¤rafld›lar. Böylece, teslîse inananlar da ço¤ald›.]
Teslîse inananlar ile, Îsâ aleyhisselâm›n Allah›n kulu ve Peygamberi oldu¤una inananlar aras›ndaki münâkaflalar, bütün milletin
efkâr›n› kar›fld›rd›. Devlet iflleri de, s›hhatli bir fleklde yap›lamaz
hâle geldi. Bunun üzerine, ‹mperator Büyük Kostantin, bu kar›fl›kl›klara kat’î bir son verilmesi için, ‹znikde üçyüzyirmibefl târîhinde, büyük bir rûhban cem’iyyeti toplad›. Bu meclisde, h›ristiyan din adamlar›n›n ileri gelenleri bulundu. Birçok konuflmalardan sonra, Atnâs tarafdârlar› gâlib geldi. Üçyüzondokuz papaz›n
ittifâk› ile, Îsâ aleyhisselâm›n Allah›n biricik o¤lu oldu¤u, Allah›n
sulbünden geldi¤i, Allahdan Allah, Nûrdan Nûr, Allah-› hakîkînin, Allah-› hakîkîsi oldu¤u ve Rûh-ül-Kuds ya’nî azîz rûhunda
Allah oldu¤una îmân etmek esâslar›, kabûl edildi. Bu ‹znik konsilinin ahvâlini bildiren (Nîsfûr) târîhinin sekizinci kitâb›n›n yirmiüçüncü fasl›nda ve (Baruniyus) târîhinin birinci cildinde, (Aryüs tarafdârlar› ile Atnâs tarafdârlar›n›n konuflmalar› devâm
ederken, meclis a’zâs›ndan Karizamet ve Mizuniyus isminde iki
piskopos vefât etmifllerdi. Meclis sonunda, yaz›lan kararnâmenin
imzâs› s›ras›nda, dirilip mezârlar›ndan kalkd›lar ve imzâ atd›kdan
sonra tekrar vefât etdiler) demekdedir. Kalem ucu ile yazarak,
ölüleri diriltmenin kolay oldu¤u asrlarda, kilise târîhcileri gibi
emîn ve i’timâdl› olacak kimseler bile, hamiyyet ile böyle bir yalan› söylemekden kendilerini alamam›fllard›r. Nasrânî [Îsevî] dîni
gibi, sahîh bir dîni, güyâ revâc bulmas›na sebeb olur zann› ile, bu
gibi garîb fleylerle doldurup, çeflidli maskaral›klar›n etrâf›nda dönüp durmufllard›r.
[‹znik meclisi sonunda, ‹skenderiyye patrîki Aleksandrus ve
Atnâs›n gayretleriyle Aryüsün kâfir oldu¤u i’lân edildi ve la’net
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edildi. Aryüs mîlâd›n (270) senesinde ‹skenderiyyede do¤du. [Bingâzîde do¤du¤u da rivâyet edilmifldir.] La’net edildikden sonra birkaç sene yaln›z yaflam›fld›r. Dahâ sonra, kendi mezhebinin tarafdâr› olan ‹zmit Piskoposu Ushiyusun tavassutu ve ‹mperator Kostantinin bask›s› ile kilise taraf›ndan afv edilmifldir. Kostantin de, Aryüsün mezhebini kabûl ederek, kendisini ‹stanbula da’vet etmifldir. Patrik Aleksandrusun fliddetli muhalefetine ra¤men, teslîse
inananlara gâlip gelmek üzere iken, mîlâd›n 336 târîhinde fliddetli
bir a¤r›dan ans›z›n vefât etmifldir. Vefât›ndan sonra da, mezhebi
bir hayli yay›lm›fld›. Mezhebini Kostantinin o¤lu Kostans ile halefleri resmen kabûl ve himâye etmifllerdi.
Atnâs (St. Athanese) ise, mîlâd›n 296 târîhinde ‹skenderiyyede
do¤mufldur. 325 de ‹znik konsilinde teslîs için ileri sürdü¤ü düflünceleri ile flöhret buldu. 326 da ‹skenderiyye patri¤i oldu. Aryüs
mezhebine ve Îsâ aleyhisselâm›n insan ve Peygamber oldu¤una
fliddet ile karfl› ç›kd›. 335 de Sur flehrindeki rûhban meclisinde, Aryüs tarafdârlar›nca patriklikden azl edildi. Dört sene sonra, Roma
meclisince yeniden patrik yap›ld›. 373 de ‹skenderiyyede öldü. Aryüs mezhebi aleyhine kitâblar yazd›. May›s›n ikisinde yortusu yap›l›r.]
‹znikdeki rûhban meclisinin zabtlar›nda bildirildi¤ine göre, o
asrda her tarafda bir çok ‹ncîller bulunup, bunlar›n do¤ru ve
yanl›fl olan› fark olunam›yordu. Bu ‹ncîllerden elli dört muhtelif
‹ncîl nüshas› hakk›nda, bu meclisde çeflidli münâzaralar yap›ld›.
Bu meclisde bulunan papazlar, ‹ncîlleri okuduklar› zemân ellidört
‹ncîl nüshas›ndan, elli adedinin asllar› olmad›¤›n› anlay›p red
etdiler. Dört nüshan›n do¤ru, di¤erlerinin bât›l oldu¤una, karar
verildi. O zemândan beri [m. 325] bu dört ‹ncîlden (Matta, Markos, Luka, Yuhannâ) baflkas›na i’tibâr olunmad› ve ele geçen
nüshalar yok edildi. Bu meclisde, iki binden ziyâde rûhban bulunup, bunlar›n ço¤u, Aryüs gibi, Allahü teâlân›n bir ve Îsâ aleyhisselâm›n Onun kulu ve resûlü oldu¤una inand›klar› hâlde; Atnâs, ‹stanbul piskoposu oldu¤undan, piskopos rütbesinde olanlar›n ço¤u [makâmlar›n› gayb etmek korkusundan] Atnâs taraf›n›
tutdular. Din gibi en büyük ehemmiyyeti olan bir iflin, incelenmesi ve do¤ru olan›n beyân edilmesi husûsunda bile, papazlar›n,
makâm ve mevki’ korkusu sebebi ile, Aryüs ve tarafdârlar›
ma¤lûb oldu. Bunun üzerine, Aryüs kiliseden kovuldu. Dahâ
sonra, Atnâs patriklikden uzaklafld›r›l›p, Aryüs ‹stanbula da’vet
edildi. [Fekat yukar›da da zikr etdi¤imiz gibi, ‹stanbula gelmeden
öldü. Büyük Kostantin, Aryüs mezhebini kabûl etmifldi.] Mîlâd›n
337. nci senesinde, Kostantinin ölümünden sonra, Atnâs tarafdâr– 194 –

lar› ile Aryüs tarafdârlar› aras›nda büyük çarp›flmalar meydâna
geldi. Bu kar›fl›kl›klarda Aryüs tarafdârlar› gâlib geldi. Uzun
müddet Aryüsün mezhebi her yere hâkim oldu. Fekat dahâ sonra, yine Atnâs tarafdârlar› hâkimiyyeti ele geçirdiler. Aryüs mezhebine tâbi’ olanlar› çeflidli eziyyet ve iflkenceler ile periflân etdiler.
[(Kâmûs-ül-a’lâm)›n bildirdi¤ine göre, (‹mperator Teodosiyüs,
Aryüs mezhebini temâmen yasak etdi. Bu mezhebe tâbi’ olanlar›n
öldürülmesini emr etdi.)]
‹znik meclisinde, her ne kadar teslîs esâs› te’sîs edilip kabûl
edilmifl ise de, (Rûh-ül-kuds)ün ne oldu¤u flübheli b›rak›lm›fl idi.
Rûh-ül-kudse de, bir ma’nâ verilmesi lâz›m idi. Mîlâd›n 381 senesinde ‹stanbulda toplanan meclisde buna da karar verildi. ‹znik
meclisinde al›nan kararlara (Rûh-ül-kuds de, sevilecek bir Allahd›r. [Baba ve o¤ul ile ayn› cevherdendir.] O¤lun emrini yapar.
O¤ul ile berâber ona da ibâdet olunur) esâs› ilâve edildi. Dahâ sonra, Roma kilisesi, Rûh-ül-kudsün, Baban›n emrini yapd›¤›n› ileri
sürüp, Rûh-ül-kuds, Baba ve O¤ulun emrlerini yapar inanc›n›
te’sîs etdi. Bu karar, ilk def’a mîlâd›n 440 nc› senesinde ‹spanya papazlar›, 674 [m. 1274] senesinde de, Liyon flehrinde toplanan rûhban meclisi taraf›ndan tasdîk edildi.
Rûh-ül-kudsün mevk›’i, bu fleklde ta’yîn edildikden sonra, s›ra
hazret-i Meryeme geldi. Onun da, hakîkaten Allah›n annesi oldu¤una ve Îsâ aleyhisselâmda, ilahl›k ve insanl›k gibi iki tabîat ve bir
flah›s bulundu¤una, 431 senesinde Efesus (Efes)de toplanan rûhban meclisinde karar verildi. O cem’iyyetde bulunan, ‹stanbul piskoposu Nestorius, hazret-i Meryeme (Mesîh, Îsân›n annesi) denilmesini istedi¤i için, buna (Esharyûtî Yehûdâ) lâkab›n› vererek, hakâret etdiler.
[Nestorius, Sûriyeli bir papazd›r. II. Tehodosius taraf›ndan
428 de ‹stanbul patrîki yap›ld›. Aryüs tarafdârlar›na çok zulm etdi. Bunlar›n topland›klar› binâlar›, içindekilerle berâber yakd›rd›.
O zemân, hazret-i Meryem için kullan›lan, (tanr› anas›) (Theotekos) ta’bîrine karfl› ç›kd›. Antakyadan Anastasius ismindeki, i’timâd etdi¤i bir râhib getirterek, ‹stanbulda her yerde konufldurdu.
Anastasius, (Kimse Meryeme Allah›n anas› demesin. Çünki,
Meryem insand› ve Allah›n bir insandan do¤mas› imkâns›zd›r) diyordu. Bu konuflmalar, muhâlifi olan papaz Kyrillos ve tarafdârlar›n› k›zd›rd›. Kar›fl›kl›klar artd›. Kyrillos, Nestorius ve tarafdârlar›n›n konuflmalar›n› Papa I. Celestine bildirdi. Papa, Nestoriusun nüfûzunun artmas›n› k›skand›¤›ndan ve hazret-i Meryem
hakk›nda, kendi fikrinin sorulmamas›na k›zd›¤›ndan, 430 da bir
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rûhânî meclis toplad›. Bu meclisde, hazret-i Meryem için (Allah›n
anas›) ta’bîrini savunan bir karar ç›kard› ve Nestoriusu aforoz etmekle tehdîd etdi. Bu hâl, kar›fl›kl›klar› dahâ da artd›rd›. Bunun
üzerine 431 de, meflhûr papazlar› içine alan, Efes meclisi topland›.
Papaz Kyrillos ve arkadafllar›, Theotokos kilisesinde, Nestoriusdan
fikrlerini aç›klamas›n› istedi. Dahâ sonra 159 piskoposun karar› ile
Nestorius ve akîdeleri aforoz edilerek la’net olundu. Nestorius, çeflidli yerlere sürgün edildi. En son olarak, yukar› M›srda büyük vâha denilen çöllük bir yerde 451 de öldü.
Nestoriusun ileri sürdü¤ü üç fikr vard›. Bunlar:
1 — Îsâ aleyhisselâm›n, biri cismleflen kelâm, ya’nî ilah ve biri
insan olmak üzere iki ayr› kiflili¤i vard›r.
2 — Bu iki husûsiyyet, cismânî olarak birleflmez. Birleflme
ma’nevîdir.
3 — Hazret-i Meryem, tanr›n›n (kelâm›n) de¤il, insan olan Îsân›n annesidir.
Nestoriusun kurmufl oldu¤u h›ristiyan f›rkas›na (Nestûrîlik) denildi. Bugün, ekseriyyet ile [ço¤unlukla] Sûriyede bulunurlar.
Protestanlar›n ve di¤er h›ristiyanlar›n, (min indillah) ya’nî [Allah taraf›ndan] gönderildi¤ini iddiâ etdikleri bir dînin, i’tikâdlar›n›,
en mühim esâslar›n›, birkaç yüz papaz bir araya gelip, tesbît edebiliyor. Ortaya at›lan bir fikri, bir görüflü de, dînin esâs› olarak kabûl
edebiliyor veyâ red edebiliyorlar. Dinlerini, kendi akllar› ile tahrîf,
tebdîl edebiliyorlar. Böylece h›ristiyanl›k, hiçbir akl-› selîmin kabûl
edemiyece¤i bir din hâline gelmifldir. Avrupal› pek çok ilm ve fen
adam› da, bu sebebden h›ristiyanl›¤› terk etmekde, pek ço¤u islâmiyyet ile flereflenmekdedir.]
Bu kar›fl›kl›klardan sonra, resmlere ve heykellere, putlara tap›nman›n câiz olup olmad›¤› mes’elesi ortaya ç›kd›. Çünki, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninde resm ve heykellere ibâdet yasak edilmifldi. Bunun için, Îsevîli¤in ilk ortaya ç›kd›¤› s›ralarda da, bütün
havârîler ve onlara tâbi’ olan flâkirdleri, resm ve heykellere ibâdetden sak›nm›fllard›. [H›ristiyanl›k, ‹talya ve ‹ngiltere gibi Avrupa memleketlerine yay›ld›.] Buralar›n ehâlîsi önceden putperest olduklar›ndan, putlara ve resmlere ibâdete meyilli [al›flm›fl]
idiler. [Çünki buralar›n ehâlîsi, inand›klar› her ilah [tanr›] için
putlar, heykeller yap›yorlard›. Aralar›nda en meflhûr ve en ileri
olan san’at da, put yapmak, ya’nî heykeltraflc›l›k idi.] H›ristiyanl›k bu Avrupa memleketlerinde yay›ld›¤› s›rada, ba’z› papazlar,
Îsâ aleyhisselâm›n annesi hazret-i Meryem diye yap›lan [uydurma] resmlere hurmet ve ta’zîm edilmesine müsâade etdiler. Di– 196 –

¤er h›ristiyan cemâ’atler bunu, dînin esâs›na uygun görmiyerek
münâkafla ve mücâdeleye bafllad›lar. Bu kar›fl›kl›k mîlâd›n 787
nci senesine kadar devâm etdi. Nihâyet 171 [m. 787] senesinde
‹znikde toplanan rûhban meclisinde [Îsâ aleyhisselâm›n ve hazret-i Meryemin resmi diyerek uydurulan] resmlere ve putlara
ibâdet etme¤e [tap›nma¤a] karâr verdiler. Resmlere ve putlara
[heykellere] tap›n›lmas›n› ve hurmet etme¤i uygun görmiyenler
ise, bu karâra uymad›lar. Münâkaflalar ve mücâdeleler mîlâd›n
842 senesine kadar devâm etdi. O sene, ‹mperator Mikhael ve
annesinin emri ile, ‹stanbulda bir rûhban meclisi dahâ topland›.
Bu meclisde de, putlara, heykellere ve resmlere ibâdetin, h›ristiyanl›¤›n îmân [inanç] esâslar›ndan oldu¤una karâr verildi. Resmlere ve putlara, ya’nî heykellere tap›nma¤a muhâlif olanlar kâfir
i’lân edildi.
[H›ristiyanl›¤›n Roma imperatorlu¤u taraf›ndan kabûlünden
beri, Petrus ve Pavlosun öldürüldü¤ü yer oldu¤u için, Roma kilisesi, bütün h›ristiyanlar›n merkezi oldu¤u iddiâs›nda idi.] 446 [m.
1054] senesinde, flark kilisesi, Roma kilisesinden ayr›l›p, Roma
katolik kilisesinden baflka olarak bir h›ristiyan f›rkas› te’sîs edildi. fiark kilisesi, birçok esâslarda, Roma kilisesine muhâlefet etdi. Meselâ, flark h›ristiyanlar›, papan›n rûhânî makâm›n› ya’nî papan›n, Îsâ aleyhisselâm›n halîfesi ve Petrusun vekîli oldu¤unu,
rûh-ül-kudsün Baba ve o¤ulun emrlerini yapd›¤›n› ve âhiretde
i’râd makâm›n› inkâr ederler. (‹flâ-i rabbânî) denilen âyini mayal› ekmekle yaparlar. Papazlar›n evlenmelerine müsâade ederler.
Papalar, flark h›ristiyanlar›n›n kendilerinden ayr›larak, nefret etmelerinden ibret almalar› ve gafletden uyanmalar› lâz›m gelirken, gurûr ve kibr sebebi ile, ibret alamad›lar. Hattâ, papalar›n
gurûr ve kibrleri, kardinallerin gaflet ve dikkatsizlikleri gitdikçe
artd›. 923 [m. 1517] senesinde protestanl›k ortaya ç›kd›. Roma
katolik kilisesi, böylece tekrar bölünmüfl oldu. Binbeflyüzon senesinde, papa olan ‹kinci Liyman (II. Julius) eski âdete uyarak,
Almanya halk›n›n günâhlar›n› afv etme, günâh ç›karmak vazîfesini Dominik papazlar›na verdi. Ogüstün papazlar› ise, Dominik
papazlar›n›n tercîh edilmesinden müteessir oldular. Luther isminde bir katolik papaz›, kendilerine rehber ve lider kabûl etdiler. [Martin Luther Almand›r. 888 [m. 1483] de do¤du ve 953 [m.
1546] da Eislebende öldü.] Luther, papan›n günâh afv etme
mes’elesini inkâr etdi. Bununla berâber, doksanbefl madde hâlinde teklîflerini, ya’nî protestanl›¤›n esâslar›n› ortaya atd›. Almanya hükümdârlar›ndan birçoklar› Luthere tâbi’ oldular. Lutherin
ortaya ç›kard›¤› protestanl›kda, ‹ncîllerden baflka bir fleye i’tibâr
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olunmaz. Papa kabûl edilmez. Dünyây› temâmen terk ederek manast›rlara kapanmak, papazlar›n evlenmemeleri ve günâh ç›karmak gibi fleyler yokdur.
Lutherden bir müddet sonra Calvin ortaya ç›karak, protestanl›¤a ba’z› ilâveler yapd›. Bafll› bafl›na yeni bir h›ristiyan f›rkas›
te’sîs etdi. [Jean Calvin, Frans›zd›r. 1509 da do¤du. 1564 de Cenevrede öldü.] Calvinin kurdu¤u f›rkaya (Calvinizm) denir. Bu
f›rkada zâhirî ibâdet yokdur. Papal›k, piskoposluk, papazl›k gibi
mertebeler de yokdur. ‹flâ-i rabbânî kurban›nda, ekme¤in aynen
Îsâ aleyhisselâm›n vücûdu, eti oldu¤una inanmazlar. Geçmifl h›ristiyan azîzlerine [bilhassa havârîlere] tap›nma¤a müsâade ederler. ‹nsandan, irâde-i cüz’iyyeyi temâmen kald›r›rlar. Cennetlik
veyâ Cehennemlik olmas›n›n, ezelî takdîrlerden oldu¤u inanc›ndad›rlar.
Dahâ sonra, Luther ve Calvinin kurmufl oldu¤u f›rkalar da,
müteaddid k›smlara bölündüler. Bugün Almanya ve ‹ngilterede, protestan isminde, en az beflyüz kadar h›ristiyan f›rkas› bulunur.
Bu târîhî tafsîlâtdan anlafl›l›yor ki, bugün h›ristiyanlar›n i’tikâd
esâslar› olan teslîs ya’nî üç uknûm mes’elesinin ortaya ç›kmas› ve
ibâdetleri bât›na, kalbe mahsûs k›l›p, ‹ncîlin zâhirî emrleri ile ibâdet edilmemesi gibi fleyler, ‹ncîllerden al›nm›fl do¤ru, sahîh emrler
de¤ildir. Çeflidli flübheler ve de¤iflik maksadlar ile, sonradan ortaya konulmufl ve rûhban meclislerinde, papazlar taraf›ndan te’sîs
edilmifl fleylerdir. (‹flâ-i rabbânî) kurban›, papan›n Îsâ aleyhisselâm›n halîfesi ve Petrusun vekîli oldu¤u ve geçmifl h›ristiyan azîzlerinin ya’nî havârîlerin mukaddes olmalar›, çeflidli perhîzler ve yortular, hazret-i Meryem için, kuca¤›nda Îsâ ile berâber Meryem
ana diye uydurulan resmler, resmlere ve putlara ibâdet, papazlar›n [belli bir ücret karfl›l›¤›] günâh afv etmeleri ve Cennetden yer
satmalar› gibi, h›ristiyanl›¤›n esâs mes’elelerinde, katolikler ile
protestanlar aras›nda büyük akîde [inanç] farklar› meydâna geldi.
Bu ihtilâflar [z›dl›klar] öyle bir dereceye ulafld› ki, her biri di¤erine göre Cehennem ehlidir. Fekat ba’z› papazlara göre, mâdem ki
her iki taraf›n, ya’nî protestanlar›n ve katoliklerin her birinin ortaya atd›¤› (Cehennemlik) sözü rûh-ül-kudsün ilhâm› iledir. ‹ki taraf da, bu iddiâlar›nda sâd›kd›rlar. [Hem katolikler, hem de protestanlar ehl-i Cehennemdirler.]
Üç uknûm hakk›nda, h›ristiyanl›¤›n bafllang›c›ndan ikiyüzelli
sene geçdikden sonra bafll›yan ve zemân›m›za kadar devâm
eden, çeflidli kiliseler aras›ndaki ihtilâflar›n haddi hesâb› yokdur.
Böyle olmakla berâber, tanr›n›n (Baba, o¤ul ve rûh-ül-kuds)
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ismleriyle üç uknûmdan ibâret bir cevher oldu¤unda bütün h›ristiyan f›rkalar› ittifâkl›d›r. Fekat, bu üç cevherin tabîatleri, birleflmeleri ve birbirlerine uymalar› husûsunda, her biri farkl› i’tikâda sâhibdirler. Ba’z›lar›na göre, üç uknûmdan maksad, her biri, ayr› ayr› flahslar olmay›p, asl olan bir zât›n s›fatlar›d›r. Ba’z›lar›na göre,
ilm uknûmu (Kelâm)d›r. Mesîhin cesedi ile birleflmifldir ki, bu tam
bir birleflmedir. Suyun flerâb ile birleflmesi gibidir. Melekâiyye f›rkas›na göre, güneflin kristal camda parlamas› gibidir. Nestûriyye
f›rkas›na göre ise, tanr› et ve kana dönüflerek Mesîh olmufldur.
Ya’kûbiyye f›rkas›na göre ise, tanr›n›n insanda görünmesi, meydâna ç›kmas›d›r. Bu görünme, mele¤in befler [insan] sûretinde görünmesi gibidir. Ba’z› f›rkalara göre ise, nefsin beden ile birleflmesi gibi, tanr› insan ile birleflmifldir. Böylece, akl›n ve mant›¤›n aslâ kabûl edemiyece¤i birçok fleyler, Îsâ aleyhisselâm›n [Nasrânî] dînine
sokuldu. Bu akîdelerin [inançlar›n] bât›ll›¤›, müslimânlar›n kelâm
âlimleri ve akl sâhibleri taraf›ndan isbât edilmifldir. Tafsîlât›n› ve
tahkîk›n› isteyenler, bu âlimlerin kitâblar›na mürâce’at edebilirler.
Fekat protestanlar, kelâm ilminde kendilerine verilen cevâblara ve
yap›lan i’tirâzlara karfl›, (Bu esrâr-› ilâhiyyeden olup, insan akl› bunu kavramakdan âcizdir) demekden baflka, bir cevâb verememifllerdir. Bu cevâb›n, akl sâhiblerinin nazar›nda k›ymetinin ne olaca¤› ise, ortadad›r.
Hâl böyle iken, protestanlar›n ileri gelenleri, teslîs inanc›n›n
Kur’ân-› kerîmde olmamas›, (hâflâ) Kur’ân-› kerîmin do¤ru, hak
bir kitâb olmad›¤›na delîldir demifllerdir. Bu, esrarkefl bir kimsenin
kuyumcu dükkân›na gidip, esrar, afyon sorup, bu dükkânda öyle
uyuflturucu fleyler bulunmaz, mücevherler ve k›ymetli eflyâ bulunur diye cevâb verilmesi üzerine, öyle ise, sen de tüccâr de¤ilsin
demesine benzer. Protestanlar›n bu sözlerinin de, di¤erleri gibi, hiç
k›ymeti yokdur.
H›ristiyan misyonerler taraf›ndan, bu teslîs fikrinin sistemli
bir fleklde, müslimânlar aras›nda yay›lma¤a çal›fl›ld›¤› görülmekdedir. Ne ac›d›r ki, ba’z› câhil müslimânlar›n bunlara aldand›klar›, çocuklar›n› korkuturken veyâ baflka zemânlarda, Allah baba,
Allah dede dedikleri ve Allahü teâlâ sanki gökde imifl gibi, elleri
ile semây› gösterdikleri esefle görülmekdedir. Allahü teâlâya, baba, dede demenin hiç câiz olmad›¤›n›, Kur’ân-› kerîmde ‹hlâs sûresi aç›kca bildirmekdedir. Kas›dl› olarak, böyle söylemek küfrdür. Allahü teâlâ do¤mam›fld›r, do¤urulmam›fld›r. Baba, o¤ul ve
dede olmakdan ve mekândan münezzehdir. Allahü teâlâ, gökde
de¤ildir ki, Onun ismi söylenirken el ile gökler gösterilsin. Allahü teâlâ, her an her yerde hâz›r ve nâz›rd›r. Herfleye hâkim ve
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mâlikdir. Îsâ aleyhisselâm›n, gö¤e ç›k›p, Allah›n sa¤›na oturdu¤u
ve Allahü teâlân›n gökde oldu¤u akîdesi [inanc›] h›ristiyanl›¤a sonradan sokulmufldur. Biz müslimânlar, her husûsda oldu¤u gibi, burada da çok dikkatli davranmal›y›z. Îmân› zedeleyen, hattâ îmân›
gideren sözlerden ve ifllerden sak›nmal›y›z. Çocuklar›m›za ve yak›nlar›m›za, îmân› ve küfrü, ya’nî küfr olan sözleri, küfr olan fi’lleri ö¤retmeli ve bunlardan sak›nd›rmal›y›z. H›ristiyanl›k propagandas› olan, televizyonlar› ve filmleri seyr etdirmemeli ve böyle kitâblar› okutdurmamal›y›z. K›ymetli îmân›m›za bir leke gelir korkusu ile, tir tir titremeliyiz. Ecdâd›m›z›n, cânlar›n› ve kanlar›n› fedâ ederek bizlere emânet etdikleri azîz dînimizi, do¤ru olarak, sevgili yavrular›m›za ö¤retmeliyiz. Bu vatana ve bu dîne sâhib ç›kacak, îcâb›nda u¤runda hiç çekinmeden cânlar›n› fedâ edecek îmânl› gençler yetifldirmeli, dînimizi ve vatan›m›z› bunlara emânet etmeliyiz.
Teslîs bahsini bitirmeden önce, h›ristiyanlar›n en büyük azîzlerinden kabûl edilen Pavlos (Paulus) hakk›nda bilgi verelim. Çünki,
Îsâ aleyhisselâm›n dînini, yehûdîlikden ay›ran ve onu, yunan ve
putperestlik kar›fl›m› bir din hâline getiren en önemli kifli, Pavlos
(St. Paul, Paulus, Bolis) idi. H.G. Wels, (A Short History of the
World) ismli kitâb›n›n yüzyirmidokuzuncu ve yüzotuzuncu sahîfelerinde diyor ki, (H›ristiyanl›¤› te’sîs edenlerin bafl›nda, Pavlos gelir. Bu adam, ne Îsâ aleyhisselâm› görmüfl, ne de sözlerini dinlemifldi. [Tarsûslu bir yehûdî olup] asl ismi Saul idi. Sonra h›ristiyan oldu ve ismini Paul olarak de¤ifldirdi. Zemân›n dînî cereyanlar› ile,
son derece yak›ndan ilgilenirdi. Yehûdîlik, Mithraism ve ‹skenderiyyedeki din ve felsefe ak›mlar› hakk›nda son derece ma’lûmât sâhibi idi. Bunlardaki birçok felsefî, dînî ifâde ve i’tikâdlar› [inançlar›] h›ristiyanl›¤a sokmufldur. Göklerin melekûtu denilen, Allahü
teâlân›n râz› oldu¤u Cennet yolu olan, Îsâ aleyhisselâm›n yolunu
ve Onun dînini, yaymak için gayret ediyor görünmüfldür. O, Îsâ
aleyhisselâm›, yehûdîlere gönderilece¤i söz verilmifl, Mesîh olarak
kabûl etmiyordu. Onu ayn› zemânda, ölümü insanlar›n kurtuluflu
için keffâret olan, bir kurban olarak kabûl ediyordu. Putperestlikde, insanl›¤›n kurtulmas› için kurbanlar›n öldürülmesi lâz›m oldu¤u inanc› gibi).
Pavlos, korkunç bir Îsevî düflman› olup, etrâf›na toplad›¤›
serserilerle, Kudüsde nasrânîlerin evlerini bas›yor, yakalad›klar› erkekleri ve kad›nlar› sürükliyerek zindânlara haps ediyorlard›. Yehûdî hahamlar›ndan, fiâm ve civâr›ndaki flehrlerdeki nasrânîlerin yakalanarak, Kudüse gönderilmesi için mektûb yazmalar›n› istiyordu. Hahamlar, kendisine, bu salâhiyyeti verdikle– 200 –

rini bildiren mektûblar verdiler.
Yehûdîler, bütün iflkence ve eziyyetlerine, hattâ öldürmelerine ra¤men, nasrânîli¤in yay›lmas›n› önliyemiyorlard›. Luka,
A’mâl-i rusülün [Resûllerin ifllerinin] dokuzuncu bâb›nda, (Koyu
bir yehûdî ve yehûdî âlimi olan Pavlos, fiâmdaki nasrânîleri topl›yarak zindâna atmak için hahamlardan ald›¤› mektûblar ile fiâma giderken, ans›z›n gökden bir nûr inip, etrâf›n› kaplad›¤›n› ve
yere düflüp bir sesin; Saul Saul, niçin bana ezâ ediyorsun dedi¤ini ve kim oldu¤unu sorunca, ben ezâ etdi¤in Îsây›m dedi¤ini ve
bir flâkirde onun nasrânîli¤e büyük hizmetler yapaca¤›n› söyledi¤i) bildirilmekdedir. Pavlos ondan sonra, nasrânîli¤i kabûl etdi¤ini i’lân etdi. Saul olan ismini Pavlos olarak de¤ifldirdi. Koyu bir
nasrânî göründü ve dahâ önce, pekçok iflkence ve zulmlerle yok
edemedi¤i nasrânîli¤i içerden bozarak, tahrîf etmek f›rsat›na kavufldu. Gitdi¤i yerlerde, Îsâ aleyhisselâm›n yehûdîler d›fl›ndaki
milletleri irflâd, ya’nî nasrânîli¤e da’vet için kendisini vazîfelendirdi¤ini söyledi. Dahâ pek çok yalanlarla, nasrânîleri kendisine
ba¤lad›. Yehûdîlerden baflka milletlerin havârîsi, ya’nî resûlü kabûl edildi. Kendisine ba¤lanan nasrânîlerin akîdelerini [inançlar›n›] ve ibâdetlerini bozma¤a bafllad›. O zemâna kadar havârîler
ve di¤er nasrânîler, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’at›na uyuyor, onunla amel ediyorlard›. Pavlos, Îsâ aleyhisselâm›n çarm›hda öldürülmesi [ki bu h›ristiyanlar›n bir inanc›d›r] ile Mûsâ aleyhisselâm›n
flerî’at›n›n nesh olundu¤unu, hükmü kalmad›¤›n› iddiâ etdi. Bundan sonra, bütün milletlerin, Tanr›n›n o¤lu Îsâya inanarak kurtulabileceklerini i’lân etdi. Îsâ aleyhisselâm için, ba’zan Tanr›n›n
o¤lu oldu¤unu, ba’zan da, Peygamber oldu¤unu söyledi. Îsâ aleyhisselâm›n havârîlerinin en önde geleni olan Petrusa, muhâlefet
etdi. Îsâ aleyhisselâm›n devâml› yan›nda bulunan Petrus; nasrânîli¤in mûsevîli¤in hükmünü kald›rmad›¤›n›, bil’aks onu kemâle
erdirdi¤ini söylüyordu. Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n onyedinci
âyetinde zikr edilen Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben flerî’ati y›kma¤a de¤il, temâmlama¤a geldim) sözünü de ayr›ca delîl getiriyordu.
Pavlos, nasrânîlere bütün yiyecek ve içecekleri halâl saym›fl, [h›tân] sünnet olmak gibi pek çok ibâdeti de temâmen terk etdirmifldi. Bu husûs, Ahd-i cedîdde aç›kca yaz›l›d›r. Galatyal›lara
yazd›¤› mektûbun ikinci bâb›n›n yedinci âyetinde Pavlos, (Petrus
sünnetlilik ‹ncîline vâs›ta oldu¤u gibi, bana da sünnetsizlik ‹ncîli
emânet olundu) diyor. Demek ki, Îsâ aleyhisselâm dünyâda
iken, yan›nda bulunan Petrusa (Kifasa) sünnet olunma¤› bildiriyor. ‹ncîlin hükmünün bu oldu¤unu söylüyor ve Petrus bununla
amel ediyor. Bunu nasrânîli¤i kabûl eden herkese teblîg ediyor.
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Pavlos da, Petrusa böyle bildirildi¤ini tasdîk ediyor. Fekat, Îsâ
aleyhisselâm›n dünyâdan ayr›lmas›ndan sonra bunu de¤ifldiriyor.
Îsâ aleyhisselâm› hiç görmemifl, Pavlos isminde bir kimse ortaya ç›k›yor ve Îsâ aleyhisselâm› gören kimsenin, Îsâ aleyhisselâm
böyle emr etdi dedi¤i sözünü red ediyor. Îsâ aleyhisselâm›n ilk halîfesi olan Petrusun yan›nda, havârîlerden Ya’kûb ve Yuhannân›n
da bulundu¤unu, onlar›n da sünnet olmay› Îsâ aleyhisselâmdan
iflitdiklerini mektûbunda bildiriyor. Îsâ aleyhisselâm gö¤e yükseldikden sonra kendisine göründü¤ünü ve sünnet olmama¤› emr etdi¤ini iddiâ ediyor. Bu sözü dahâ sonra, bütün h›ristiyanlar taraf›ndan dînin emri kabûl ediliyor. Îsâ aleyhisselâm› bizzât gören ve
Onunla berâber bulunan havârîlerin ittifak ile bildirdikleri sözleri
red ediliyor. Îsâ aleyhisselâm› hiç görmiyen tek bir kimsenin,
rü’yâda veyâ uyan›k iken bana böyle bildirildi, ilhâm edildi, dedi¤i
sözü kabûl edilip, dînin emri olarak tatbîk ediliyor. Îsâ aleyhisselâmdan ilhâm ile nakl edilen flu h›ristiyanl›¤›n sa¤laml›¤›na bak›n›z!
Dr. Morton Scoth Enslin, Pavlos akîdesinin, Îsâ aleyhisselâm›n
yolundan, temâmen farkl› oldu¤unu kabûl ederek, (Christian Beginnings) kitâb›n›n ikinci k›sm, yüzseksen ikinci sahîfesinde flöyle
demekdedir:
(Pavlosun te’sîs etdi¤i h›ristiyanl›k ile, Îsâ aleyhisselâm›n dîni
ya’nî Îsevîlik aras›nda büyük bir fark oldu¤u, kesinlikle anlafl›lm›fld›r. Sonradan, Pavlos ve ‹ncîli yanl›fl anlatan arkadafllar›, fliddetle tenkîd edilmifltir. (Îsâya dönüfl) hareketi, asl›nda (Pavlosdan uzaklaflmak) demekdi. Birçok yafll› Îsevî, yehûdî, bu fikri kabûl etmifl, Pavlosa karfl› ç›km›fl, fekat bunun fazla bir te’sîri olmam›fld›r. E¤er, Îsâ aleyhisselâm dünyâdan ayr›ld›kdan ellidört sene
sonra, Korint flehrindeki bir kilisede neler yap›ld›¤›n› görmüfl olsa idi, (Celîledeki çal›flmalar›m›n ve da’vetimin netîcesi bu mu?)
derdi. E¤er, Pavlosun Îsevîlikde yapd›¤› de¤ifliklikler olmasa idi,
h›ristiyanl›k da olm›yacakd›.) [Korint, Yunanistanda bir flehrdir.]
Pavlos h›ristiyanl›¤› sahte bir i’tikâd [inanç], Îsâ aleyhisselâm› da
kurtar›c› tanr› yaparak, yehûdîler ile h›ristiyanlar›n aras›nda ihtilâf ç›karmakla kalmam›fl, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’at›n› da
(La’netli) i’lân etmifldir. Bu ise ‹ncîllerde [meselâ Matta bâb 5,
âyet 19] yaz›l› olan flerî’atin bir harfi bile de¤ifldirilemez hükmüne temâmen z›dd›r.
Pavlosun ortaya koydu¤u h›ristiyanl›k, çeflidli memleketlere
da¤›lm›fl yehûdî cemâ’atlar› ve yehûdî olm›yan di¤er putperest
milletler taraf›ndan kabûl edildi. Çünki Pavlos, h›ristiyanl›¤›
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putperestli¤e iyice yaklafld›rm›fld›. Kudüsdeki Mescid-i Aksân›n
y›k›lmas› ve buradaki hakîkî Îsevîlerin di¤er yehûdîlerle berâber
mîlâd›n 70. senesinde, Kudüsden kovulmalar›, Îsevîlik için, bir dahâ kendini toparl›yamad›¤› bir darbe olmufldur.
Burada zikre flâyan bir husûs da, Pavlosun dâimâ havârîlerin
birço¤u ile geçinemedi¤i, onlarla münâkafla etdi¤idir. Pavlos, bütün h›ristiyanlar›n en büyük h›ristiyan azîzi dedikleri, Petrusa karfl› ç›km›fld›r. Bunu Galatyal›lara yazd›¤› mektûbun, ikinci bâb›n›n
onbirinci âyetinde aç›kca kendisi de bildirmifldir. Onüçüncü âyetinde ise, Barnabas› riyâkârlara aldanmakla suçlam›fld›r. Hâlbuki
Barnabas, Havârîler aras›nda en çok sevdi¤i kimse idi. A’mâl-i rusülün (Resûllerin iflleri) onbeflinci bâb›n›n sonunda bildirildi¤ine
göre, Barnabas Yuhannây› da yanlar›na al›p, di¤er flehrlerdeki nasrânîleri ziyârete gitme¤i teklîf etmifl, Pavlos buna karfl› ç›km›fld›r.
Barnabas ile Pavlos aras›nda fliddetli münâkafla olmufl ve Pavlos,
Barnabas› da terk etmifldir.
Pavlosun hayât›, sözleri iyice incelenirse, dâimâ Havârîleri kötüleme, onlara karfl› ç›kma ve onlar› gözden düflürme gayretleri
aç›kca görülür. Pek çok h›ristiyan papaz, Pavlosu h›ristiyanl›¤›n
tek kurucusu kabûl etmifldir. Çünki bu papazlar›n iddiâlar›na göre, Îsâ aleyhisselâm ve Havârîleri îmân ve ibâdet bak›m›ndan yehûdîli¤e, ya’nî Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atine ba¤l› kalm›fllard›r.
Pavlos buna karfl› ç›km›fl, yehûdîlik ile h›ristiyanl›¤› temâmen birbirinden ay›rm›fl, yehûdîlikdeki bütün ibâdetleri terk etdirmifl,
böylece Îsâ aleyhisselâm›n ve Havârîlerin bildirdikleri dînin hilâf›na bir din ortaya ç›km›fld›r. Bu din, Havârî Petrusun, teblîg etme¤e çal›fld›¤› nasrânîli¤in d›fl›nda, Pavlosun fikrleri do¤rultusunda teflekkül eden bir din oldu. Bu bildirdiklerimize iftirâ diyen
papazlar, Pavlosu, h›ristiyan (Azîz)i kabûl etmekdedirler. Hattâ,
Pavlosun yazd›¤› mektûblar (Kitâb-› mukaddes)in (Ahd-i cedîd)
k›sm›n›n sonunda, kudsî kitâb›n bir k›sm›n› teflkîl eder. Lukan›n
yazm›fl oldu¤u (A’mâl-i rusül) k›sm›, Pavlosun hâl tercemesidir.
Ayr›ca Pavlosun yazd›¤› mektûblar da düflünülürse, (Mukaddes
kitâb)da Pavlosa ayr›lan yerin, dört ‹ncîle ayr›lan yerden az olmad›¤› görülür. Pavlosun bu mektûblar›nda bildirdi¤i fleylerin
ço¤u, h›ristiyanl›¤›n îmân esâslar›n› teflkîl etmifldir. Meselâ, (Günâh, rûh ve beden için ölüm, Âdem aleyhisselâm›n yasak olan
meyveden yimesi ile bafllad›. Âdem aleyhisselâm›n neslinden
gelen bütün insanlar, bu günâh pisli¤ine bulaflm›fl olarak dünyâya geldiler. Tanr›, kendi cevherinden olan biricik o¤lunu yeryüzüne gönderdi ve Âdem aleyhisselâmdan beri gelen günâhdan
kurtard›), akîdesi bunlardand›r. Kendisi ile görüfldü¤ümüz bir pa– 203 –

paza, Tanr› biricik o¤lunu dahâ önce gönderseydi, o zemâna kadar
gelen milyonlarca insan günâh pisli¤inden kurtulup tertemiz dünyâya gelselerdi dahâ iyi olmaz m› idi? diye sordu¤umuzda, papaz›n
cevâb›, o zemân Mesîh Îsân›n tanr›l›¤› anlafl›lamaz, k›ymeti bilinemezdi, fleklinde oldu. Papaz›n bu cevâb› bize, Mesîh Îsân›n k›ymetini bilen h›ristiyanlar›n, (Onun Cehenneme girece¤i) inançlar›n›
hât›r›m›za getirdi. Bunu kendisine sorduk. ‹nkâr etdi. Baflka bir
papaz›n Ahd-i Cedîdden bize, bunun delîlidir dedi¤i birkaç yer
gösterdik. Bunlar› okudu. Fekat (cevâb veremedi). Düflündü, düflündü ve nihâyet kendisinin patrik vekîli oldu¤unu, türkçeyi iyi bilmedi¤ini söyleyen papaz, (Efendim bu âyet mecâzd›r) cevâb›n›
verdi. Mecâz kelimesini dahî bilecek kadar, türkçeyi iyi bildi¤ini
de, o zemân anlad›k.
Nasrânîli¤i h›ristiyanl›¤a ve hak dîni bât›l dîne çeviren Pavlos,
nasrânîlikden intikâm›n› alm›fld›r. H›ristiyanlar ise, bu Pavlosa hâlâ (Resûl Pavlos) diyerek, h›ristiyan azîzlerin en ileri gelenlerinden
kabûl ederler. Îsâ aleyhisselâm› hiç görmemifl, hiç sohbetinde bulunmam›fl bir kimsenin sözleri ile, dinlerinin i’tikâd [inanç] ve ibâdet esâslar›n› tesbît ediyorlar. Böyle bir dînin de, hâlâ Allahü teâlân›n gönderdi¤i en son ve en kâmil din oldu¤unu iddiâ ediyorlar.
Pavlosun nasrânîli¤e yapd›¤› h›yâneti çok iyi bilen müslimânlar,
sinsi, iki yüzlü ve hâin olan kimselere (y›lan Pavlos) ta’bîrini kullan›rlar.
“Kör görmezse güneflin suçu ne.”
Ölmeyip (Îsâ), göke buldu¤u yol,
Ümmetinden olmak için idi ol.
Hem dahî (Mûsâ), elindeki asâ,
oldu Onun hurmetine ejderhâ.
Çok temennî eyledi Hakdan bunlar,
ki, (Muhammed) ümmetinden olalar.
fiübhesiz ki, bunlar da mürseldir,
Fekat (Ahmed), ekmelü efdaldir.
Zîrâ ol, efdalli¤e elyakd›r,
Onu, böyle bilmiyen, ahmakd›r!
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— 11 —
PAPAZLARIN ‹SLÂM‹YYETDEK‹
‹BÂDETLERE HÜCÛMLARI ve
BUNLARA CEVÂBLAR
Protestanlar, (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n›n ikinci bahsinde,
islâmiyyetdeki ve h›ristiyanl›kdaki, ibâdet flekllerinden bahs etmekdedirler. Burada, h›ristiyanl›¤›n islâmiyyetden üstünlük ve
fazîletini isbâta çal›fl›rlarken, (‹slâm dînindeki ibâdet fleklleri, belli vaktlerde ve belli yerlerde, bir tak›m belli hareketler ve edeblerden ibâretdir. H›ristiyanl›k ise, ibâdetin rûh ile, içden gelerek
yap›lmas›n› ö¤reterek, zâhirî ve fleklî ibâdet yerine geçecek olan,
bir kurtulufla îmân etmek ve hâlini de¤ifldirmek ve kalbini kötü
huylardan temizlemek ve ahlâk›n› güzellefldirmek esâs› üzerine
kurulmufldur. Hâlbuki, günâhkâr kimselerin îmân etmeleri ve
tevbe ederek günâhlar›n›n afv edilmesi hakk›nda Kur’ân-› kerîmde aç›k ve sahîh bir haber yokdur. Matta ‹ncîlinde, birinci bâb›n
yirminci âyeti ve devâm›nda, Rabbin mele¤i, Yûsüf-› Neccâra
rü’yâda görünüp, Meryemin bir o¤lu olaca¤›n› ve (Onu Îsâ, ya’nî
kavmini günâhlardan kurtar›c› diye ismlendireceksin) diye bildirdi¤i hâlde, Kur’ân-› kerîm, Îsâ aleyhisselâm›n günâhkârlar› kurtar›c› oldu¤undan hiç bahs etmiyerek sukût perdesi ile örtmesi bir
tarafa, di¤er Resûller gibi, onu Peygamberlik derecesine indirmekdedir. ‹nsan›n bulundu¤u hâl, sâdece cehl ve hatâdan ibâret
olsa, bir Peygamberin irflâd› ona yetiflir. Fekat tabî’ati ile insan›n,
câhil olmas› ve hatâ etmesinden baflka, günâh ve fleytân›n esâreti
alt›nda ve [Âdem aleyhisselâmdan gelen] suç yükünü tafl›d›¤›ndan, sonradan bir terbiye edici veyâ Peygamberlerin gelmesi, [insanlar› kurtarmak için] kâfî de¤ildir. Bâkî olan insan rûhunun,
esâretden ve günâh yükünden kurtulmas› için, elbette bir kurtar›c›ya ihtiyâç vard›r. ‹ncîl, insanlar›n günâh kirinden ve fleytân›n
tasallutundan, yaln›z biricik kurtar›c› olan Îsâ Mesîhin, kendi mubârek kan›n› fedâ etmekle kurtulabilece¤ini bildirmifl iken,
Kur’ân-› kerîm Îsâ aleyhisselâm›n bu kurtar›c› s›fat›n› görmemezlikden gelip, günâhlardan kurtulmak için, kelime-i tevhîd ve kelime-i flehâdet söylemek, bir tak›m cezâlar ve dînî emrleri yerine
getirmek gibi esâslara ba¤lamakdad›r. ‹ncîl, insanlar› hakîkî tev– 205 –

be ve günâhlardan kurtar›c› olan îmân-› kâmil, ya’nî üstün bir îmâna ve kalblerde olanlar› de¤ifldirici olan Allahü teâlâya hamd ve
senâ etme¤e teflvîk etdi¤i gibi, ibâdet ve vazîfeler husûsunda da,
Îsâ aleyhisselâm›n zemân›ndaki yehûdîler aras›nda icrâ ve amel
edilen zâhirî ibâdet flekllerini ve âdetlerini temâmen ortadan kald›r›p, ibâdet ve tâati akla uygun ve makbûl bir tarzda beyân etmekdedir. Hâl böyle iken, Kur’ân-› kerîm, kemâlden uzak ve ruhâniyyetden berî olan yehûdîlik gibi bir dînin, maddî ve zâhirî olan
ibâdet ve âdetlerini tekrâr ortaya ç›karmakdad›r. Nemâz, abdest,
k›bleye istikbal [yönelme], hac ve oruc gibi zâhirî ibâdetlerin, kalbe te’sîrleri olmad›¤› gibi, bu ibâdetleri yerine getirirken ba’z› külfet ve zahmetler oldu¤undan, Muhammed aleyhisselâm›n dîni yeryüzünde bulunan her kavme uygun de¤ildir. Sözün k›sas›, Allahü
teâlâ günâhkâr kullar›n›n günâhlar›n› afv ve onlar› fleytân›n tasallutundan kurtarmak için, biricik o¤lunun kan›n› dökmekden baflka
çâre bulamad›¤›n›, Kur’ân-› kerîmin tasdîk etmemesi, bunun Allah
taraf›ndan gönderilmemifl oldu¤una delîldir. Kur’ân-› kerîmde beyân edilen ahkâm, sâdece zâhirî ibâdetlere âid olup, kalbi kötü
huylardan temizleme¤e ve ahlâk› güzellefldirme¤e dâir emrler yokdur. Kur’ân-› kerîmdeki emrler, ya’nî farzlar ve vâcibler lüzûmsuzdur) demekdedirler.
CEVÂB (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n› yazan papaz›n, bu i’tirâz›ndan [ve iftirâlar›ndan Kur’ân-› kerîmi ve] islâm âlimlerinin
kitâblar›n› hiç okumad›¤›, islâmiyyeti hiç bilmedi¤i yâhud bildi¤i
hâlde iftirâ etdi¤i, yalan söyledi¤i, aç›kça anlafl›lmakdad›r. Bu papaz, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem”, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile vahy olunan Kur’ân-› kerîmi, Matta ve Yuhannâya isnâd olunan, bir tak›m papazlar›n toplay›p bir araya getirdikleri kitâblara benzetiyor. Hakîkatden temâmen uzak olan
yaz›lar› ile, islâm dînine küstahca sald›r›yor. Bu papaz, [ve bütün
papazlar ve bütün âlem] bilmelidir ki, Kur’ân-› kerîm, Allah kelâm›d›r. Onda aslâ yalan ve tahrîf ve ilâve yokdur. E¤er Kur’ân-›
kerîmde, Îsâ aleyhisselâm için, h›ristiyanlar›n inand›klar› gibi,
[hâflâ] Allah›n o¤lu olup, yaratd›¤› insanlar›n günâhlar›n› afv etmek için, baflka çâre bulamad›¤›ndan, Onu hazret-i Meryemden
göndererek, birkaç yehûdînin elinde çâresiz, kendisine hakâretler edilip, yüzüne flamar vurularak çarm›ha gerildikden sonra,
Cehennemde yak›l›p mel’un etmek gibi iftirâlar bulunmufl olsayd›, zâten Allah kelâm› olamazd›. Bugünkü mevcûd ‹ncîller gibi,
Allah kelâm› olmakdan ç›kard›. Bir di¤er husûs da, e¤er bu papaz
birazc›k tefsîr ve hadîs-i flerîf kitâblar›n› okumufl olsa ve o kitâblardaki usûl ve ahvâle vâk›f olsayd›, Îsâ aleyhisselâm›n bütün
– 206 –

milletleri kurtar›c› olmas› için, Mattan›n yapd›¤› çeflidli tahrîfler
ile dolu olan bir kitâbda bulunan mübhem bir sözü, müslimânlara
karfl› delîl olarak getirmekden hayâ ederdi. Kitâb›n›n önsözünde
iddiâ etdi¤i gibi, kötü bir niyyeti olmasa ve insâf sâhibi olsa idi,
Kur’ân-› kerîmde, bugünkü ‹ncîllerdeki gibi saçma sapan sözler
bulunmad›¤›na k›zmazd›. Sanki, asl› varm›fl da, Kur’ân-› kerîm
onu saklam›fl gibi, (Kur’ân-› kerîm, Îsâ aleyhisselâm›n bütün milletleri kurtar›c› oldu¤unu sükût perdesi ile örtdü) deme¤e cür’et
edemezdi. Yukar›da zikr etdi¤imiz, Matta ‹ncîlindeki ibâreye gelince, bundaki “kurtar›c›” kelimesi hakîkî ma’nâda kurtar›c› demek de¤ildir.
[Hakîkî ma’nâda, mutlak kurtar›c› Allahü teâlâd›r.] ‹ncîllerde
Îsâ aleyhisselâm için kullan›lan “kurtar›c›” kelimesi, Onun Peygamberli¤i sebebi ile günâhkâr ümmeti için âhiretde flefâ’at ederek, onlar›n kurtulufllar›na sebeb olmas›ndan kinâyedir. Yoksa,
Îsâ aleyhisselâm kendisinin “kurtar›c›” olmad›¤›n›, âciz bir kul
olup, bütün güç ve kuvvetin, flerîki ve benzeri olm›yan ve varl›¤›
mutlak lâz›m olan, ya’nî vâcib-ül-vücûd olan Allahü teâlân›n oldu¤unu, def’alarca eshâb›na beyân buyurmufldur. Nitekim, Matta ‹ncîlinin yirminci bâb›n›n, yirmiüçüncü âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n, Zebedenin o¤ullar› için, (Fekat sa¤›mda ve solumda oturma¤› vermek, benim elimde de¤ildir. Pederim taraf›ndan kime
hâz›rlanm›fl ise, onlara verilir) dedi¤i yaz›l›d›r. Yuhannâ ‹ncîlinin
beflinci bâb›n›n otuzuncu âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben kendili¤imden birfley yapamam. Bana emrolunan› yapar›m ve benim
hükmüm do¤rudur. Zîrâ ben yapaca¤›m iflde irâdemi de¤il, beni
gönderenin irâdesini arar›m) dedi¤i yaz›l›d›r. Yine Yuhannâ ‹ncîlinin ondördüncü bâb›n›n yirmisekizinci âyetinde, Îsâ aleyhisselâm›n (Baba benden dahâ büyükdür) dedi¤i yaz›l›d›r. Böyle söyliyen Îsâ aleyhisselâm için, (Allah›n biricik o¤ludur ve aynen Allahd›r. Kan›n› dökerek günâhlar› afv etdi) demek kadar, câhillik,
küfr ve dalâlet olabilir mi? E¤er Allahü teâlâ, h›ristiyanlar›n dedi¤i gibi, günâhkâr kullar›n›n günâhlar›n› afv etmek isterse, biricik o¤lunu bir hâtundan dünyâya getirmesi ve Peygamberli¤i
müddetince pekçok mu’cizeler göstermesine ra¤men, befl-on
âcizden baflka, bütün Benî ‹srâîli ona düflman ederek, onlar›n
korkusundan fluraya buraya kaçmas›na ve onu yehûdîlere ma¤lûb edip, pekçok hakâretlerle çarm›hlarda ba¤›ra ba¤›ra öldürmesine ve bu da kâfî gelmeyip, Onu Cehennemde üç gün yakmas›na ve dahâ baflka s›k›nt›lara sokmas›na ne hâcet vard›. Kimden
korkusu vard›. Bütün insanlar do¤ufldan günâh ve isyân ile yo¤urulmufl da, mutlaka böyle bir (Kurtar›c›)ya muhtâc ise, Allahü teâ– 207 –

lâ onun gönderilmesini niçin alt› bin sene te’hir etmifl, geri b›rakm›fld›r? Âdem aleyhisselâm›n o¤lu Kâbile kardefl olarak gönderseydi ve mâdem ki, Kâbilin bir kimseyi öldürmesi mukadder
imifl, onun eli ile biricik o¤lu da katl olunarak milyonlarca insân
Cehennemden kurtulsa idi, dahâ iyi olmaz m› idi? Biricik o¤ul
Îsâ Mesîh gelinceye kadar, yeryüzünde gelmifl ve geçmifl pek çok
sâlih kimseler, bilhassa rûh-ül-kudsün kendisine geldi¤i Peygamberler, kendilerinin herhangi bir dahli olmadan, hilkatlerine kar›flm›fl olan [ve tâ Âdem aleyhisselâmdan gelen] günâh sebebi ile,
binlerce sene Cehennemlerde azâb edilmeleri, merhametlilerin
en merhametlisi olan Allahü teâlân›n adâlet ve merhametine uygun mudur? E¤er bu günâh, ya’nî Âdem aleyhisselâm›n yasak
edilen a¤ac›n meyvesinden yimesi ile zuhûra gelen zellesi ise, buna cezâ olarak onun Cennetden ç›kar›lmas› kâfî olmad› m›? Sonradan neslinden gelen evlâd ve ahfâd›n›n suçu nedir? Baban›n
cürmü ile evlâd›n cezâ görmesi, hangi kanûn ve adâletin ahkâm›ndand›r? Dünyâya bunca zâlim ve gaddârlar geldi. Hangisinin
böyle bir ifl yapd›¤›n›, babas›ndan, dedelerinden dolay› torunlar›na cezâ verdi¤ini hangi târîh yazm›fld›r? Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlâ, bu zâlim ve gaddârlardan hâflâ dahâ
m› zâlimdir? Buna göre, insanlar›n günâhlar›n›n afv edilmesine
vâs›ta olmak se’âdetine, Îsâ aleyhisselâm› katl eden yehûdîler
mazhar olmufl olurlar. Çünki k›yâmet gününde bu yehûdîlerin
Cehenneme gitmeleri emr olununca, (Yâ Rab! Mâdem ki, sen biricik o¤lunun kan›n› dökmedikce, yaratd›¤›n insanlar›n günâhlar›n› afv edemezdin. Bundan dolay› onu dünyâya gönderdin. Biz
de Senin bu murâd›n› yerine getirmek için onu öldürdük. E¤er
öldürmeseydik, âlemdeki bu kadar insan kurtulam›yacakd›. Biz
ancak Senin irâdeni yerine getirmek ve insanlar› Cehennemden
kurtarmak için, onu öldürdük. Kötü olan katl iflini yaparak, herkesin nefretini kazand›k. Bu kadar fedâkârl›¤›m›za karfl› bize mükâfât verilece¤i yerde, cezâ vermek Senin adâletine yak›fl›r m›?)
derlerse, mahfler ehli bile onlara merhamet etmez mi, ac›maz m›?
Bir di¤er husûs da, Âdem aleyhisselâm ilk insân olup, henüz fleytân›n düflmanl›¤›n› ve h›yânetini bilmez ve Allahü teâlân›n huzûrundan kovulmufl fleytân›n, Cennete girip de kendini idlâl edece¤ini hât›ra getirmezken, Tevrâtda da yaz›l› oldu¤u gibi, fleytân evvelâ, hazret-i Havvây› çeflidli hîleler ile aldatm›fl, [ve yasak a¤ac›n meyvesinden yidirmifldi]. Hazret-i Havvâ da, Âdem aleyhisselâm›n bilmiyerek zelle ifllemesine sebeb olmufldu. Bu hatâ, Allahü teâlân›n indinde çok büyük olmufl ve yaln›z Âdem aleyhisselâm›n kendisine de¤il, tâ biricik o¤ula gelinceye kadar bütün ço– 208 –

cuklar›na sirâyet etmifl. Hepsinin Cehennem ehli olmas›n› îcâb etdirmifl ve en son biricik o¤lu dünyâya gelip kan›n› dökmedikce afv
olunamam›fl. [Hâflâ Allahü teâlâ, o günâh› afv edebilmek için, biricik o¤lunun kan›n› dökmekden baflka çâre bulamam›fl. Kendisi ile
görüfldü¤ümüz papazlar›n ifâdelerine göre, eski flerî’atlerde, her
günâh için bir kurban kesilmesini Allahü teâlâ emr etmifl ve günâh›n bedelinin kan ak›tmak oldu¤unu bildirmifl ve flu günâh için flu
kadar hayvan kurban edeceksin diye emr vermifl. Her günâh için
bedel, kan ak›tmak imifl. Ahd-i Atîkde de böyle oldu¤u yaz›l› imifl.
Fekat o ilk günâh için hayvan kan› bedel olamaz imifl, insan kan›
akmas› lâz›m imifl. Yukar›da zikr etdi¤imiz ‹ncîlin beyân›na göre,
(hâflâ) Allahü teâlâ biricik o¤lunu kurban etmekden baflka çâre
bulamam›fl da, günâhkâr kullar›n› afv etmek için, biricik o¤lunu
kurban etmifl ve insan kan› ak›tarak, onlara babalar›ndan mîrâs kalan, o ilk günâh› afv etmifl.]
Tevrâtda ve ‹ncîlde, katl ve zinâ gibi nehy olunan günâhlar› irtikâb eden h›ristiyanlar, bir papaza bir mikdâr para verip, bu papaz›n afv etdim demesi ile veyâ tanr›n›n etini yiyip, kan›n› içerek tanr› ile birleflince yâhud bafl›n› aç›p gözlerini semâya dikerek durunca afva mazhar olurlar inanc›ndad›rlar. [Mâdem ki, afva kavuflmak
bu kadar kolayd›r, tanr›n›n biricik o¤lu, kurban edilmeyip de, tanr›ya yalvarsayd› veyâ kendisi aynen tanr› oldu¤u için, babas› o günâh› afv ediverseydi olmaz m›yd›?]
Di¤er bir husûs da fludur: Birfley için cân›n› fedâ etmek tam
r›zâ ve ihtiyâra ba¤l›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n katli kendi r›zâs› ile
mi olmufldu? ‹ncîlde [Matta bâb yirmialt›, âyet otuzdokuzda] yaz›l› oldu¤u gibi, Îsâ aleyhisselâm›n, (Ey Baba, e¤er mümkin ise,
bu kâse benden geçsin) diye Babaya düâ etmesi ve kendisine zarar gelmesinden korkarak (yerimi kimseye söylemeyin) demesi
ve çarm›ha gerildi¤i zemân, (Elî, Elî, Limâ Sebektenî) ya’nî (Allah›m, Allah›m, beni niçin terk etdin) diye niyâzda bulunmas›,
kan›n›n ak›t›lmas›n›n ya’nî kurban edilmesinin kendi r›zâs› ile olmad›¤›n› aç›kca isbât etmekdedir. Meselâ bir kimse, kendi r›zâs›
ve arzûsu ile dîni ve milleti için bir mikdâr para sarf etse, filân
kimse fedâkârl›k etdi denir. Fekat mecbûriyyet karfl›s›nda, zorla
bir fley verince, o kimse için, fedâkârl›k etdi denilemez. [O hâlde,
(hâflâ) Îsâ aleyhisselâm›n öldürüldü¤üne ve yukar›da zikr etdi¤imiz sözleri söyledi¤ine inanan h›ristiyanlar, nas›l oluyor da,
Onun kendini günâhkâr insanlar için fedâ etdi¤ine inan›yorlar.
Bu sözleri ile, Îsâ aleyhisselâm›n söyledi¤i ‹ncîllerde yaz›l› olan
sözler, birbirini yalanlamakdad›r. “‹ki z›d fley bir arada bulunamaz.”.]
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Mevcûd ‹ncîllerde, rûh-ül-kuds aleyhinde kötü söz söyliyenin,
aslâ afv edilmiyece¤i bildirilmekdedir. Bundan baflka olan günâhlar için, ‹ncîllerde hiçbir cezâ yaz›l› de¤ildir. Hâlbuki, katolik papazlar, günâh›n büyüklü¤üne göre, muayyen bir ücret alarak hemen o günâh› afv ediyorlar.
Kur’ân-› kerîmde vârid olan âyet-i kerîmelerin bildirdiklerine
göre, islâmiyyetde günâhlar iki k›smd›r: a) Büyük günâhlard›r. En
büyükleri yedidir: 1– fiirk, 2– Adam öldürmek, 3– Sihr, ya’nî büyü
yapmak, 4– Yetîm mal› yimek, 5– Fâiz al›p-vermek, 6– Muhârebede düflman karfl›s›ndan kaçmak, 7– Temiz kad›nlara kazf etmek,
ya’nî nâmûssuz demek. b) Küçük günâhlar. Küçük günâh› çok
yapmak, büyük günâh olur. Her günâh›n büyük olmak ihtimâli
vard›r. Hepsinden kaç›nmak lâz›md›r.
fiirk: Allahü teâlâdan baflka birfleye tap›nmakd›r. Küfr, îmâns›z olmak, inanmamak demekdir. Küfrün afv› için, piflmân olup,
îmân› kalbden kabûl etmek lâz›md›r. Nisâ sûresinin yüzonalt›nc›
âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ kendisine flirk koflanlar›, ya’nî kâfirleri afv etmez ve flirkden ya’nî küfrden baflka olan günâhlar›
afv eder) buyurulmufldur. [Her çeflid günâh›n ve kötülü¤ün en fenâs›, en kötüsü küfrdür. Allahü teâlân›n emrlerinden ve yasaklar›ndan birine ehemmiyyet vermiyen kâfir olur. Kâfirin hiçbir iyili¤i, hayrât ve hasenât›, âhiretde kendisine fâide vermez. Îmân›
olm›yan›n, hiçbir iyili¤ine sevâb verilmez. Küfrün çeflidleri vard›r.
Hepsinin en kötüsü, en büyü¤ü (fiirk)dir. Bir fleyin her çeflidini
bildirmek için, çok kerre, bunlar›n en büyü¤ü söylenir. Bunun
için, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde bulunan flirk kelimesinden her nev’ küfr ma’nâs› anlafl›l›r. Bu âyet-i kerîmeden, kâfirlerin Cehennem ateflinde sonsuz olarak yanacaklar› anlafl›lmakdad›r. Müslimân, dinden ç›karsa, ya’nî kâfir olursa buna (Mürted) denir. Mürtedin önceki ibâdetleri ve sevâblar› yok olur.
Mürted, îmân›n gitmesine sebeb olan fleyden tevbe etmedikce,
sâdece (Kelime-i flehâdet) söylemekle veyâ nemâz k›lmakla müslimân olamaz. Bunun için, küfrden çok korkmal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Hep hayrl›, fâideli konuflunuz. Yâhud susunuz) buyuruldu.
‹slâmiyyete uygun olm›yan sözlerden ve hareketlerden sak›nmal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (fiirkden sak›n›n›z. fiirk, kar›ncan›n ayak sesinden dahâ gizlidir) buyuruldu. Kâfirler, sonsuz yaflasayd›, sonsuz kâfir kalmak niyyetinde olduklar› için, küfrlerinin cezâs› Cehennemde sonsuz azâbd›r. Bunun için kâfirlere olan ebedî azâb
zulmdür, denilemez.]
Bunlar› yapan, ya’nî büyük günâh iflleyen mü’minler, dünyâda tevbe etmezler ve âhiretde de flefâ’ata kavuflmazlarsa, günâh– 210 –

lar› kadar Cehennemde yanacak, dahâ sonra, kendilerinde bulunan
îmân nûru sebebi ile, Allahü teâlân›n afv›na kavuflacaklard›r.
Allahü teâlân›n emr etdi¤i farz ve vâcib olan ibâdetleri yapmamak, büyük günâhd›r.
Tevbe iki k›smd›r:
Birincisi: Allahü teâlân›n hakk›na tecâvüz eden günâhlara tevbedir. Farzlar› ve vâcibleri terk etmek ve Allahü teâlân›n harâm
k›ld›¤› fleyleri yapmak bu günâhlardand›r. Meselâ, nemâz k›lmamak, zekât vermemek böyledir. Bu günâhlar› yapan mü’minler, tevbe-i nasûh ile tevbe etdikleri zemân, Allahü teâlâ afv eder. Tahrîm
sûresinin sekizinci âyetinde meâlen: (Ey îmân edenler, günâhlar›n›zdan Allahü teâlâya tevbe-i nasûh ile tevbe ediniz) buyurulmufldur. Ya’nî piflmân olup isti¤fâr ederek, ölünceye kadar bir dahâ hiç
günâh ifllememek üzere, tevbe edinizdir. Bekara sûresinin ikiyüzyirmiikinci âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever) buyurulmufldur. Kur’ân-› kerîmdeki, bunlar gibi müjdelerden ve (Günâh›ndan tevbe eden, hiç günâh ifllememifl kimse gibidir) hadîs-i flerîfindeki müjdeden anlafl›l›yor ki, günâh iflleyip de tevbe edenler, Allahü teâlân›n afv›na kavuflacaklard›r.
‹kincisi: Kul haklar› da bulunan günâhlara tevbedir. Mal gasb etmek, zulm etmek ve g›ybet etmek gibi. Böyle günâh iflleyen kimseler, [hak sâhibinin hakk›n› ödemeyip, onun ile halâllaflmam›fl iseler],
k›yâmet günü mahkeme-i kübrâda hak sâhibi râz› olmad›kca, afv-›
ilâhîye kavuflamay›p, cezâ göreceklerdir. Ancak, mü’min olduklar›
için, günâhlar› kadar azâb olunup, sonra Cennete gideceklerdir. Yâhud, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü teâlâ, hak sâhiblerine, râz› oluncaya kadar ni’metler ihsân buyurup, onlar› râz› edecekdir. Hak sâhibinin r›zâlar› ile afv olunacaklard›r.
Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, bu i’tirâzc› papaz›n zan
ve iftirâ etdi¤i gibi, müslimânlar›n günâhlar›n›n afv edilmesi bunlar›n sâdece kelime-i tevhîd, kelime-i flehâdet söylemelerine ve ibâdet yapmalar›na ba¤l› de¤ildir. ‹slâmiyyet, Allahü teâlân›n, bir misli, benzeri, orta¤› ve vekîli olam›yaca¤›n› aç›kca bildirmifldir. Âhiretde de, günâhkârlara flefâ’at, ancak Allahü teâlân›n izni ve irâdesi ile olacakd›r. Müslimânlar, Kur’ân-› kerîmde beyân olunan müjde âyetlerine, îmân ile, (beyn-el-havfi ver-recâ) ya’nî korku ve ümmîd aras›nda, Allahü teâlân›n sonsuz ihsânlar›n› beklerler. Fekat
h›ristiyanlar, hangi günâh olursa olsun; hemen papaz›n, (afv etdim)
demesi ile afv olunup, Allah›n melekûtuna, ya’nî Cennete kavuflacaklar›n› zan ederler. fiimdi bu iki i’tikâddan hangisinin, ulûhiyyetin flân›na uygun ve ubûdiyyetin ya’nî kullu¤un edeblerine muvâf›k
oldu¤u, insâf ile düflünülmelidir.
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(Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n›n yüzk›rkbeflinci sahîfesinde,
(Kur’ân-› kerîm, Mesîhin kurtar›c›l›k s›fat›ndan bahs etmiyerek,
onu bir Peygamber derecesine indirmekdedir. ‹nsanlar›, büyük günâh›n esâretinden kurtarm›fl olan bu insan›n, semâvî Babas›n›n arzûsunu yerine getirmek için, di¤er insanlar u¤runa can›n› fedâ
eden bir zât oldu¤unu ve kurtar›c›l›¤›n› inkâr etmekdedir. Siyer
âlimlerinin beyân etdiklerine göre, kendi can›n› korumalar› ve
emrlerini yerine getirmeleri için, baflkalar›n›n fedâ olunmas›na râz› olan bir zât›n, ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n, hakîkî ve en son
kurtar›c› oldu¤unu bildirmifldir) diyerek, Kur’ân-› kerîme dil uzatmakdad›r.
CEVÂB: ‹nsanlar›n, Âdem aleyhisselâmdan beri günâh ile do¤up, bu günâh›n esâreti alt›nda oldu¤u h›ristiyanlar›n sonradan uydurduklar› bir sözdür. ‹ncîllerde böyle bir ibâre yokdur. Bu iflin
halli için kafa yormak abesdir.
‹slâmiyyet, insanlar›n zâhirlerine [amel ve ibâdetlerine] yol
gösterdi¤i gibi, kalblerinin ve rûhlar›n›n temizlenmesi yolunu da
göstermifldir. fiu’arâ sûresinin seksensekizinci ve seksendokuzuncu âyetlerinde meâlen: (K›yâmet gününde, ne mal, ne evlâd
fâide vermez. Ancak [kötülüklerden temizlenmifl] kalb-i selîm ile
Allahü teâlâya gelen müstesnâd›r [Ancak o kurtulur]) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîme ve kalb temizli¤ini, iyilik yapma¤› ve
güzel ahlâk› öven ve teflvîk eden, yüzlerce hadîs-i flerîf ve Muhammed aleyhisselâm›n hâlleri ve fi’lleri ve düflmanlar›na bile
yapd›¤› iyilikler meydândad›r. Bunlar bilinince, bu kitâb› yazan
papaz›n yalan› ve cehâleti hemen anlafl›l›r. Îsâ aleyhisselâm›n, semâvî babas›n›n arzûsunu yerine getirmek için, cân›n› fedâ etmedi¤i de, yine ‹ncîllerin beyânlar› ile yukar›da anlat›lm›fld›. Ya’nî,
çarm›ha gerilmeden önce, can› s›k›larak yere kapand›¤› ve (Ey
Baba, bu kâse benden geçsin) dedi¤i ‹ncîllerde yaz›l›d›r. [Markosun ondördüncü bâb›nda ve Lukan›n yirmiikinci bâb›nda bu hâdisenin teferruât› vard›r. Lukan›n yirmiikinci bâb›n›n k›rkdördüncü âyetinde, (Îsâ fliddetli ›zd›rabda olarak, ziyâde harâret ile
düâ etdi. Teri topra¤›n üzerine düflen büyük kan damlalar› gibi
idi) demekdedir. Bunlar›n hepsi h›ristiyanlar›n i’tikâdlar›na göredir. ‹slâm i’tikâd›na göre, Îsâ aleyhisselâm ne çarm›ha gerildi, ne
de öldürüldü. Çarm›ha gerilen, onu ele veren münâf›k (Esharyûtî Yehûdâ) idi. Yehûdîler, onu Îsâ aleyhisselâm zan ederek, çarm›ha gerdiler. Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm› üçüncü kat semâya
yükseltdi. Bugünkü ‹ncîllerde bile müjdelenen ve h›ristiyanlar›n
(paraklit) dedikleri, türkçeye terceme ederken (tesellîci) diye terceme etdikleri, yegâne tesellîci olan Muhammed aleyhisselâma
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ümmet olmak için, çok düâ etdi. Allahü teâlâ k›yâmete yak›n Onu
tekrâr yeryüzüne indirecekdir. O zemân, Îsâ aleyhisselâm Muhammed aleyhisselâm›n dîni üzere hareket edecek, Onun halâl dediklerine halâl diyecek, harâm dediklerine harâm diyecekdir. Paraklit, Ahmed demekdir. Ahmed ise, Muhammed aleyhisselâm›n ismlerinden birisidir. Îsâ aleyhisselâm, ulül-azm Peygamberlerdendir.
Hâflâ, Allah›n o¤lu de¤ildir. Allahdan Allah, nûrdan nûr de¤ildir.
Îsâ aleyhisselâm, insân idi. Ona tap›lamaz.]
Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” için, (Baflkalar›n›n kendisine fedâ olmas›na râz› olan) ifâdesi ile, bu iftirâc› papaz, hicretde Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Alîye “rad›yallahü anh”, kendi yata¤›na yatmas›n› emr etdi¤ini
kasd etmekdedir. Böyle oldu¤unu bir afla¤›daki sahîfede kendisi
aç›kl›yarak, bununla gûyâ, Îsâ aleyhisselâm›n, hâtem-ül-enbiyâ,
ya’nî Peygamberlerin sonuncusu, Muhammed aleyhisselâm›n üzerine, üstünlük ve fazîletini göstermek istemifldir. Hakîkatde ise,
kendi maksad›n›n aleyhine bir delîl getirmifldir. Çünki, ayn› risâlenin yirmidokuzuncu sahîfesinde, (Îsâ mesîh, benî ‹srâîl aras›nda
ortaya ç›km›fl ve onlar› kendisini kabûle hâz›r bulmufldu) demekdedir. Dahâ sonra, yüzonikinci sahîfesinden yüzonüçüncü sahîfeye
kadar, arab kavminin putperest olup, yeni bir dîni kabûle hâz›r olmad›klar›n› isbâta çal›flmakdad›r.
Îsâ aleyhisselâma, bir rivâyete göre yirmi erkek ile, sar’adan
kurtulmufl birkaç kad›ndan baflka, kimse îmân etmedi. H›ristiyanlar›n zan etdikleri gibi, Ona îmân edenler, Onun ülûhiyyetini,
ilahl›¤›n› tasdîk etmifl iken, Îsâ aleyhisselâm onlar› kâmil bir îmân
ve tevekküle teflvîk için (zerre kadar îmân›n›z olsa, da¤› yerinden
kald›r›rs›n›z) diye te’minât verdi¤i ve çarm›ha gerilmeden birkaç
gün önce, (Sizin içinizden biriniz benim için cân›n› fedâ ederse,
ebedî hayâta mazhar olur) diye müjdeledi¤i hâlde, Ona îmân
edenlerden hiç birisi, bu emre itâat etmediler. Bilhâssa, h›ristiyanlarca Peygamber makâm›na sâhib olan [ve kendilerine (resûller)
denilen] havârîlerden olan Yehûdâ, cân›n› fedâ etmek flöyle dursun, yehûdîlerden otuz gümüfl rüflvet alarak, Îsâ aleyhisselâm›n
bulundu¤u yeri onlara haber verdi. Resûl, Peygamber rütbesinde
olan di¤er flâkirdler, Îsâ aleyhisselâm yakalan›nca, etrâf›ndan da¤›l›p kaçd›lar. [Matta bâb yirmialt›, âyet ellialt›.] Hepsinin en yüksekleri olan Petrus, Mesîhe karfl›, (Bana seninle berâber ölmek lâz›m gelse de, seni hiç inkâr etmem), [Matta bâb yirmialt›, âyet
otuzbefl] diye yemîn etmifl idi. O kar›fl›kl›klar aras›nda, Îsâ aleyhisselâm› götürürlerken, uzakdan onun ard›nca gitdi. [Mattâ bâb
yirmialt›, âyet ellisekiz.] Dahâ sonra, horoz ötünce, üç def’a ay– 213 –

r› ayr›, Îsâ aleyhisselâm› tan›d›¤›n› inkâr etdi diyor. Hem de, la’netler ederek. [Matta bâb yirmialt›, âyet yetmifldört.]
[Yeni bir dîni kabûle müsâid olmad›klar›n› söyledi¤i arab kavminden olup, Muhammed aleyhisselâm›n Peygamberli¤ini tasdîk
eden Eshâb-› kirâm›n her biri, Muhammed aleyhisselâm u¤runa,
canlar›n› ve mallar›n›, hiç çekinmeden seve seve fedâ etdiler. Buna
birkaç misâl verelim:
Uhud gazâs›, islâm târîhinin en büyük ve mühim gazâlar›ndan
birisidir. Bu gazâda, Eshâb-› kirâm önce harbi kazanm›fl iken, sonradan müflrikler vâdiyi dolaflarak Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›dvân” arkadan vurdular. ‹slâm ordusu kar›fld›. Pek çok Eshâb-› kirâm, flehîdlik mertebesine kavufldu. Bu gazâda bulunan ve flehîd
olan Eshâb-› kirâm›n flecâat ve kahramanl›klar›, islâm târîhinin en
flerefli kahramanl›k destânlar›d›r. Burada Eshâb-› kirâmdan birkaç
zât›n ahvâlini bildirelim:
Talha bin Ubeydullah “rad›yallahü anh” o gün Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” etrâf›n› müflriklerin kuflatd›¤›n› görünce, ne tarafa koflaca¤›n›, ne tarafa yetiflece¤ini flafl›rm›fld›. Bir
sa¤ tarafdan hücûm edenlere, bir sol tarafdan hücûm edenlere
karfl› çarp›fl›yordu. Kendini Resûlullaha siper ediyordu. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bir zarar gelir korkusu ile titriyordu. Resûlullah›n yan›nda döne döne çarp›fl›yordu. Müflriklerden keskin niflanc›, atd›¤›n› vuran Mâlik bin Zübeyr isminde bir
ok at›c› vard›. Bu hâin, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” niflan alarak, bir ok atd›. Resûlullah›n mubârek bafl›na do¤ru gelen bu oka, baflka hiçbir fleklde karfl› koyam›yaca¤›n› anl›yan
Talha “rad›yallahü anh”, elini açarak oka karfl› tutdu. Ok avucunu parçalad›.
Kad›n sahâbîlerinden, Ümm-i Ümâre de “rad›yallahü anhâ”,
zevci ve o¤lu ile, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda çarp›fl›yordu. O¤lu, zevci, kendisi ve di¤er Eshâb-› kirâm,
kendilerini Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” siper ediyorlard›. O¤lu yaralan›nca, o¤lunun yaras›n› ve di¤er sahâbîlerin
yaralar›n› sar›yor, susuz olanlara su da¤›t›yordu. Dahâ sonra, eline bir k›l›ç alarak çarp›flma¤a bafllad›. ‹bni Kâmia kâfiri Resûlullah› öldürmeye yemîn etmifldi. Resûlullah› gördü. Resûlullaha
hücûm edince, Ümm-i Ümâre at›n›n önüne geçdi. At›n› durdurup ‹bni Kâmiaya sald›rd›. O müflrikin üzerinde z›rh oldu¤u için
darbeleri pek te’sîr etmedi. Z›rh olmasayd›, o da katl edilen di¤er müflriklerin yan›na gidecekdi. Nihâyet o müflrikin fliddetli bir
hücûmu ile bo¤az›ndan a¤›r yaraland›. Resûlullah onun için,
(Uhud günü ne taraf›ma bakd›ysam, hep Ümm-i Ümâreyi gör– 214 –

düm) buyurmufldur.
Mus’ab bin Ümeyr “rad›yallahü anh”, Uhud gazâs›nda muhâcirlerin sanca¤›n› tafl›yordu. ‹ki z›rh giyinmifldi. ‹bni Kâmia kâfiri Mus’aba “rad›yallahü anh” sald›rd›. Çünki Mus’ab “rad›yallahü anh” kendisini Resûlullaha siper ediyordu. ‹bni Kâmia bir k›l›ç darbesi ile Mus’ab›n “rad›yallahü anh” sa¤ kolunu kesdi. Sanca¤› sol koluna ald›. Bu s›rada Âl-i imrân sûresinin (Muhammed
ancak Allah›n resûlüdür) meâlindeki yüzk›rkdördüncü âyetini
okuyordu. ‹kinci bir darbe ile sol kolu da kesilince, sanca¤› kesik
kollar› ile tutup gö¤süne basd›rd›. Yine ayn› âyet-i kerîmeyi okuyordu. ‹slâm Sanca¤›n› yine b›rakmam›fld›. En son gö¤süne saplanan m›zrak ile, flehîd oldu. Fekat ‹slâm Sanca¤›n› yine b›rakmam›fld›.
Hubeyb bin Adiy ve Zeyd bin Desinneyi “rad›yallahü anhümâ”, müflriklerden, L›hyan o¤ullar›, hîle ile yakalay›p Kureyfl kâfirlerine satm›fllard›. Hubeybe “rad›yallahü anh”, kendisini flehîd
etmeden önce (Dîninden dön seni serbest b›rakal›m) dediler. (Vallahî dönmem! Bütün dünyâ benim olsa, bana verilse, yine islâmiyyetden ayr›lmam) cevâb›n› verdi. Bunun üzerine müflrikler, (fiimdi senin yerine Muhammedin “aleyhisselâm” olmas›n›, Onun öldürülmesini ister misin? Sen de evinde râhat oturas›n) dediler. Hubeyb “rad›yallahü anh”, (Ben Medînede Muhammed aleyhisselâm›n mübârek aya¤›na bir diken batmamas› için bile, can›m› fedâ
ederim) dedi. Kâfirler Hubeybin bu afl›r› sevgisine hayret etdiler.
Dahâ sonra da flehîd etdiler.
Dahâ yüzlerce misâlini yazmak mümkin olan bu hâdiseler, hep
flâhiddir ki, Eshâb-› kirâm›n ve bindörtyüz seneden beri gelmifl
olan müslimânlar›n hepsi, seve seve canlar›n› Resûlullah›n u¤runa
ve Allahü teâlân›n r›zâs› için fedâ etmifllerdir. H›ristiyanlar›n, resûl
kabûl etdikleri havârîler, Îsâ aleyhisselâm› en s›k›nt›l› zemân›nda
terk ederek kaçm›fl, kaçmakla kalmam›fl, onu la’net ile inkâr etmifllerdir. Bu hâl, bugünkü ‹ncîllerde bildirilmekdedir.]
Her fleyin en do¤rusunu Allahü teâlâ bilir ki, hicret gecesi
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, Alîye “rad›yallahü anh” bu fedâkârl›¤› teklîfden maksad›, bir gün gelir, h›ristiyanlar aras›nda, niçin âhir zemân Peygamberi yeni bir dîni kabûle hâz›r bir kavmden zuhûr etmedi diyerek i’tirâz ederlerse, böyle bir
süâl karfl›s›nda, onlar›, k›yâmete kadar susdurmak içindir. [Çünki, böyle bir kavm içerisinde geldi¤i hâlde, kendisine inanan ve
îmân eden bir zâtdan istedi¤i bir teklîf, can tehlikesi oldu¤u hâlde seve seve yerine getirilmekdedir. Bu hâl, Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” üstünlük ve fazîletini gösteren, en
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büyük delîllerden biridir. Bu papaz, kendi sözü ile, kendisini tekzîb etmekdedir.] Buradaki di¤er bir ince hikmet de fludur: (‹slâm
dîni, sâdece zâhirî menfe’atler ve kuvvet zoru ile yay›ld›) diyenlere karfl›, havârîler ile Eshâb-› kirâm›n ahvâli mukâyese edilirse,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ibretli bir fleklde, i’tirâzc›lar› ve hasmlar›n› utand›rmak için, mu’cize olarak Eshâb›ndan
birini, o fleklde vazîfelendirmifl oldu¤u hât›ra gelebilir. [Çünki Alî
“rad›yallahü anh” hiç çekinmeden Resûlullah›n yata¤›na yatm›fl,
Petrus ve di¤er havârîler ise, Îsâ aleyhisselâm› terk edip, kaçm›fllard›r.]
Protestan papazlar, islâmiyyete i’tirâz ederek, (‹ncîl, kendisine
inananlar›, Îsâ Mesîhin asr›nda, yehûdîlerin yapd›klar› ibâdetlerden muâf tutmufldur. ‹bâdeti, akla uygun ve makbûl bir fleklde
mü’minlere göstermifl ve beyân etmifldir. Hâlbuki, Kur’ân-› kerîm,
tekrâr kemâlden uzaklaflm›fld›r. Çünki, yehûdîli¤in, ruhâniyyet bulunm›yan maddî ve zâhirî olan âdet ve ibâdetlerini emr etmifldir)
demekdedirler.
CEVÂB: Bunlara sorar›z ki, Îsâ aleyhisselâm›n Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›n›n onyedinci âyetinde, (Ben flerî’ati y›kma¤a gelmedim. Ben y›kma¤a de¤il, temâm etme¤e geldim. Çünki, yer ile
gök zâil olmad›kca, herfley vâki’ oluncaya kadar, flerî’atden bir
harf veyâ bir nokta bile yok olm›yacakd›r) sözünün ma’nâs› nedir? Kendisi, Mûsâ aleyhisselâm›n dîni üzere, niçin sünnet olmufldur? Ömrünün sonuna kadar, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atindeki,
belli bayramlar› temâmen icrâ etmesinin sebebi nedir? Benî ‹srâîl ile aralar›nda geçen münâkaflalarda, onlar› Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’at› ile amel etmedikleri için, neden azarlam›fld›r? Bunlardan anlafl›l›yor ki, protestan papazlar›n bu iddiâlar›, temâmiyle
‹ncîlin ahkâm›na ve Îsâ aleyhisselâm›n yapd›klar›na, mugâyirdir,
z›dd›r. Kur’ân-› kerîm, kemâlden ve ruhâniyyetden aslâ ârî de¤ildir. Bir dînin zâhirî olan ibâdetlerini yapm›yan, o dînin ruhâniyyetinden istifâde edemez. Bunun tafsîlât› afla¤›da beyân olunacakd›r.
H›ristiyan papazlar›n i’tirâzlar›n›n birincisi, islâm dînindeki tahâretdir. ‹lk hedefleri, ilk hücûm etdikleri mes’ele tahâret mes’elesidir.
Bu papaz, (‹slâmiyyetde abdest almak, halk›n temizli¤i ve vücûdun kirlerinin giderilmesi maksad›na ba¤l› olmufl olsayd›, bir
fley denilemezdi. Fekat, Allahü teâlâ için yap›lan ibâdetlerin s›hhati, abdest alma¤a ba¤lanm›fl ve abdest ibâdetin flart› kabûl edilmifldir. Abdestsiz k›l›nan nemâz›, Allahü teâlâ kabûl etmez denilirse, buras› üzerinde düflünülecek bir yerdir. Çünki Tevrâtda,
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(Rab insan›n bakd›¤› gibi bakmaz. Zîrâ insân zâhire, Rab kalbe bakar) denilmifl oldu¤undan, nemâzdan evvel abdest alman›n kalb
temizli¤ine veyâ nemâz›n hakîkatine bir te’sîri yokdur. Ayr›ca, nemâz›n s›hhatine ve kabûlüne de, bir fâidesi olmad›¤› anlafl›lmakdad›r. Buna göre, Kur’ân-› kerîm, ibâdetin asl› olan ihlâs ve kalb huzûrunu, hiç bir fâidesi olm›yan, flekl ve âdetler üzerine va’d etmifl
olur. Bir di¤er husûs da, ellerini ve ayaklar›n› y›kamak, s›cak çöl
memleketlerinde oturan ve yal›n ayak gezen kimselere fâideli ve
güzeldir. Fekat, gâyet nâzik ve medenî olup, so¤uk memleketlerde
yaflay›p, aya¤›n› çorap ve ayakkab› ile koruyan kimseler için abdest
almak, s›hhate zararl› olan bir mecbûriyyetdir. Bilhâssa, kuzey kutub bölgelerinde yafl›yan kimselere, günde befl def’a buzlar› k›r›p
y›kanmak, ne kadar meflakkatli ve s›hhati gideren bir fleydir. Ne
kadar adâlet ve hakkâniyyetden uzakd›r. K›bleye dönmek de benî
‹srâîli taklîddir) demekdedir.
CEVÂB: Bilinmelidir ki, islâm dîni, bütün dinlerin en kâmil
ve en temâm fleklidir. Ya’nî zâhirî ve bât›nî olgunlu¤u kendinde
cem’ eden bir tevhîd dînidir. ‹nsanlara fâideli fleyleri emr eden,
zararl› fleylerden koruyan bir dindir. Onda insanlara zararl› olabilecek en küçük bir hükm yokdur. Her hükmünde insanlar için
maddî ve ma’nevî nice fâideler vard›r. ‹slâmiyyetin, Allahü teâlâ
taraf›ndan gönderilmifl oldu¤unun aç›k bir delîli de, islâmiyyetde, ne kadar zâhirî ve fleklî görünen ahkâm varsa, her birinin nice hakîkatleri ve insanlar için fâideleri olmas›d›r. ‹lm ve teknik
ilerledikce, bunlar›n fâideleri ortaya ç›kmakdad›r. Gözleri cehâlet perdesi ile kapanm›fl olanlar, bu hakîkatleri idrâk edememekde ve sâdece zâhire bakmakdad›rlar. ‹srâ sûresinin yetmiflikinci
âyetinde meâlen: (Bu dünyâda [kalbi hakk› kabûl etmiyecek
fleklde] kör olan kimse, âhiretde de kördür. [Kurtulufl yolunu göremez]) buyurulmufldur. Âyet-i kerîmede bildirilen kimseler,
böyle söyliyen papazlard›r. ‹slâmiyyete uyan kimseler, âhiretde,
ihlâslar›na göre mükâfâta kavuflacaklard›r. Gözleri, irfân nûru
ile aç›lm›fl, bütün âlemi kapl›yan ilâhî ni’metden idrâk ve anlay›fllar› nisbetinde nasîb alm›fl olan kimseler için, âhiretde yüksek
dereceler va’d edilmifldir. Bu va’dler, bu ni’metler, âyet-i kerîmelerde bildirilmifldir. Akl ve irfân sâhibi olan kimselerin burada
yapacaklar› fley, islâmiyyetin emr etdi¤i ibâdetlere s›k› s›k›ya
ba¤lanmakd›r. Bununla berâber, kalbini kötü huylardan temizlemek lâz›m oldu¤u, tefsîr ve hadîs-i flerîf kitâblar›nda uzun uzun
beyân edilmifldir. Binlerce Ehl-i sünnet âlimi de kitâblar›nda bildirmifldir. Ayr›ca, bât›n yolunu ö¤renmek isteyenler, Allahü teâlâya kavuflduran yolun menba’lar› ve rehberleri olan Evliyâ-i ki– 217 –

râma mürâceat etmelidirler.
Tefsîr âlimleri bildiriyorlar ki, abdest ve tahâret, ya’nî temizlik,
bu i’tirâzc› papaz›n da i’tirâf ve kabûl etdi¤i fleklde, zâhiren bedenin s›hhatine çok fâideleri oldu¤u gibi, ma’nevî olarak da, kalbin
tasfiyesinin ve huzûrunun bir iflâretidir. Nemâz, Allahü teâlân›n
huzûrunda durmakd›r. Allahü teâlân›n huzûrunda durunca, kalbin
tasfiye edilece¤i aç›kd›r. Kötülüklerden temizlenmemifl bir kalb
ile, Allahü teâlân›n huzûruna ç›k›lamaz. Nitekim, dünyâ ifllerinde
de böyledir.
Abdest alman›n beden temizli¤i oldu¤u, hergün befl kerre bedendeki mikrop yuvalar›n› temizledi¤i meydândad›r. Akl› ve ilmi
olan herkes, bunu bilmekdedir. Abdestin kalbe kuvvet verdi¤ini,
rûhu temizledi¤ini papazlar da biliyor. Meselâ, (R›yâd-un-nâs›hîn)de, abdestin fazîletini anlat›rken diyor ki, imâm-› Ca’fer Sâd›k “rahmetullahi aleyh,[1] nasîhat vermek için, bir râhibe geldi.
Kap› geç aç›ld›. Sebebini sorunca, Râhib, (Aral›kdan seni görünce, heybetinden çok korkdum. Hemen abdest ald›m. Tevrâtda
görmüfldüm ki, bir kimseden veyâ birfleyden korkunca, abdest almal›d›r. Abdest, insan› zarardan korur yaz›l› idi) dedi. ‹mâm nasîhat verince, hemen müslimân oldu. Kalbi, abdestin bereketi ile
temizlendi.
Üzeri pis-kirli olan bir kimse, pâdiflâh›n dîvân›na girmek için
bir yol ve bir ruhsat bulamaz. Bu da gösteriyor ki, abdest ve tahâret, i’tirâzc› papaz›n zan etdi¤i gibi, huzûr ve ihlâs için fâidesiz
de¤ildir. fiimâl [kuzey] memleketlerinde yaflayan kimseler, abdest almak istedikleri zemân, yaln›z sabâhleyin s›cak su ile abdest
alarak çoraplar›n› ve mestlerini giyerler. Di¤er dört vaktde, abdestlerini tutarak nemâzlar›n› k›labilecekleri gibi, abdestleri bozuldu¤u zemân, mestleri üzerine mesh ederek abdest alabilirler.
[Böylece, hem ayaklar›n› y›kamam›fl ve ayaklar› üflümemifl, hem
de nemâzlar›n› k›lm›fl olurlar. So¤uk su kullanamayanlar, s›cak
odalar›nda, toprak ile teyemmüm ederler. Protestan papaz›n iddiâ etdi¤i gibi, günde befl def’a buz k›rma¤a hiç lüzûm yokdur.
Onlar, yemekden evvel günde üç def’a ellerini y›karken buzlar›
k›rd›klar› için hasta m› oluyorlar?]. Bir kimsenin vücûdunda hastal›k olur da, abdest almak, ya’nî su ile y›kanmak s›hhatine zararl› olursa, teyemmüm edebilir. Çünki asl maksad sâdece el, yüz ve
ayak y›kamak de¤il, kalbin tasfiyesi [ya’nî Allahü teâlân›n huzûruna durmak için bir hâz›rl›k ve Allahü teâlây› hât›rlamak]d›r. Za[1] Ca’fer Sâd›k, 148 [m.765] de Medînede vefât etdi.
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rûret hâllerinde, islâmiyyet aslâ güçlük teklîf etmez, güçlü¤ü emr
etmez. Nitekim hadîs-i flerîfde, (Dinde güçlük yokdur) buyurulmufldur. Kur’ân-› kerîmde Bekara sûresinin ikiyüzseksenalt›nc›
âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ insana gücü yetmiyece¤i fleyi teklîf
etmez) buyurulmufldur. Ya’nî, Allahü teâlâ, bir nefse, gücü yetebilece¤i, yapabilece¤i fleyi emr eder, yapam›yaca¤›n› emr etmez. [Nisâ sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ, ibâdetlerinizin hafîf, kolay olmas›n› istiyor. ‹nsan za’îf, dayan›ks›z yarat›ld›) buyurulmufldur. ‹slâmiyyetde, ibâdetler için iki yol vard›r:
Bunlardan birisine (Ruhsat), di¤erine de (Azîmet) yolu denir.
Ruhsat, islâmiyyetin ibâdetlerde tan›d›¤›, izn verdi¤i kolayl›klard›r. ‹nsana kolay geleni yapmak, ruhsat ile amel etmek olur. Zor
geleni yapmak ise azîmetdir. Azîmet ile amel etmek, ruhsat ile
amel etmekden dahâ k›ymetlidir. Bir insan›n nefsi, kolayl›klar›
yapmak istemezse, bunun azîmetleri b›rak›p, ruhsat ile amel etmesi efdâl olur. Fekat, ruhsat ile amel etmek, ruhsatlar› arafld›rma¤a
yol açmamal›d›r.] (Amellerin en fazîletlisi, nefse en zor gelenidir)
hadîs-i flerîfi, islâmiyyetdeki amellerde ta’kîb edilecek en do¤ru
yolu, aç›kca göstermekdedir. Bunun için, îmân-› kâmil sâhibi olan
mü’minler, Allahü teâlân›n r›zâs›n› ve sevgisini kazanmak için,
nefslerine zor gelen, güç fleyleri yapma¤› seçerler. Böylece âhiretde yüksek derecelere kavuflmak isterler.
Yaln›z, bafl›n› aç›p gözünü semâya dikerek ibâdet eden h›ristiyanlar, beden temizli¤inden hiç bahs etmiyerek i¤renç kokulu bedenleri, kirli elbise ve ayakkab›lar ile kiliseye gidip, lofl bir havada,
nâhofl kokular içerisinde, bir parça ekme¤i yiyip, bir yudum flerâb
içince, Allahü teâlâ ile (hâflâ) hemen birlefleceklerini, kalblerinin
kötülüklerden temizlenece¤ini zan ediyorlar. Böyle bir zanna sâhib olan kimseler için, elbette islâmiyyetin emrlerinin hakîkatlerini anlamak pek zordur. Y›kanma¤›, temizli¤i, müslimânlardan ö¤renerek, pislikden kurtuldular ise de, bozuk inan›fllar› ve uydurma
ibâdetleri hâlâ devâm etmekdedir.
Papazlar›n i’tirâzlar›ndan birisi de nemâzd›r. (Tekbîr, k›yâm,
rükû’ ve secde zâhire uygun olmad›¤› gibi, rûhânî de de¤il imifl.)
CEVÂB: Düflünemiyorlar ki, acabâ maddî ve ma’nevî olarak,
Allahü teâlâya ibâdetden maksad nedir? ‹bâdet, her ne fleklde
olursa olsun, Allahü teâlâya ta’zîm ve Allahü teâlân›n nihâyetsiz
hazînesinden yapm›fl oldu¤u say›s›z ihsânlar›ndan dolay›, hamd
ve senâ etmek ve kendinin âcizli¤ini i’tirâf edip, Allahü teâlâdan
rahmetini istemekdir. Allahü teâlâya ta’zîm sebeblerini arafld›rd›¤›m›zda, nemâz›n rüknlerinden olan, k›yâmda elleri ba¤l›yarak
huflû’ ile Allahü teâlân›n huzûruna ç›kmak, Besmele-i flerîfe ve
– 219 –

sûre-i Fâtiha okuyarak hamd ve senâ etmek, rükû’ ve secdelerde,
vâcib-ül-vücûd olan Allahü teâlây› tesbîh ve her hareketde (Allahü ekber) tekbîr cümlesi ile, Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü söylemek, Allahü teâlây› ta’zîm etmekdir.
Benî ‹srâîl Peygamberlerinin bildirdikleri üzere, k›ble, Kudüsdeki (Beyt-i mukaddes)e do¤ru idi. Sonradan (Kâ’be-i muazzama)ya do¤ru oldu. Kâ’be-i muazzamay› ‹brâhîm aleyhisselâm yapm›fl oldu¤u için, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Kâ’be-i muazzamaya karfl› ibâdet yapmak istiyordu. Merhameti
sonsuz olan Allahü teâlâ, sevgili Peygamberini bu arzûsuna kavufldurarak, k›ble, Mescid-i aksâdan, Mescid-i harâma çevrildi. Bekara sûresinin yüzk›rkdördüncü âyetinde meâlen: (fiimdi yüzünü
Mescid-i harâm taraf›na çevir) buyurulmufldur.
‹slâm dîninde, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde olan, Kurban
kesmek, sünnet olmak, domuz eti, lefl ve fâiz yimemek, zinâ etmemek, adam öldürmemek ve k›sâs gibi dahâ nice hükmler vard›r. Her ne kadar, zemân›m›zda mevcûd h›ristiyanl›kda, Îsâ aleyhisselâm›n emrinin hilâf›na olarak, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde bulunan birçok hükmler tahrîf olunmufl ise de, zinâ ve adam
öldürmekden nehy ve k›bleye yönelmek gibi, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinden olan ba’z› hükmler devâm etmekdedir. H›ristiyanlar, (Tevrât›n bütün ahkâm› tasdîk olunmufl, mu’teberdir) dedikleri hâlde, hükmleri ile amel etmezler. [Soruldu¤u zemân ise,
(Kitâb-› mukaddes)in temâm›na inan›yoruz. Eski Ahd ya’nî
(Tevrât) da, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl kitâbd›r dedikleri hâlde, bunun ahkâm› ile amel etmezler. Sebebini sorunca,
hükmü nesh oldu, de¤ifldi derler. Hem Allahü teâlân›n kitâb› diye inan›yor, birçok bahslerde h›ristiyanl›k inanc›n›n delîli olarak
Tevrâtdan âyetler okuyorlar, hem de ahkâm› ile amel edilmedi¤i
sorulunca, ahkâm› mensûhdur diyorlar.] Fekat ba’z› h›ristiyanlar,
923 [m. 1517] senesinde ortaya ç›kan Luther ismindeki bir papaza uyarak k›bleyi, ya’nî beyt-i mukaddese karfl› dönme¤i terk etmifllerse de, di¤er milyonlarca katolik h›ristiyan hâlâ beyt-i mukaddese do¤ru dönmekdedir. Hiç birisi, protestanlar›n k›bleye
dönme¤i terk etmelerine i’tibâr etmemekdedir. Çünki, ibâdetden
asl maksad, Allahü teâlâya ta’zîm ile, hamd, senâ, niyâz ve düâdan, ya’nî yalvarmakdan ibâretdir. Kalb huzûru ile, ma’nevî k›ymeti hâiz olan bir yere dönerek, ibâdet etmekde, ta’zîmi ihlâl
edecek, ibâdeti bozacak ne gibi bir fley düflünülebilir? Ayr›ca, dönülecek cihetin belli olmas›, kalbin dahâ fazla huzûr bulmas›na
sebeb olur.
‹bâdetlerinde, k›yâm, rükû’ ve secde gibi kullu¤u bildiren
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edebler olmayan h›ristiyanlar, kilisede, sâdece birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Genç o¤lanlar ile k›zlar, her ne kadar göz zinâs›ndan
nehy olunmufllarsa da, birbirlerinden gözlerini ay›rmazlar. Dahâ
sonra, papaz›n okudu¤u ekmek parças›n›, tanr› kabûl etdikleri Îsâ
aleyhisselâm›n eti, flerâb› da kan› olarak inan›p (‹flâ-i rabbânî) diye
yiyip içerek, hemen rûh-ül-kuds ile birlefldiklerini zan ederler.
[Protestanlar, bu iflâ-i rabbânîyi (evharistiya)y› bir hât›ra olarak yiyip içerler.]
‹bâdetden maksad, her fleyin yarat›c›s› olan Allahü teâlâya
itâ’at ve ta’zîmdir. Bu iki dinden hangisinde Allahü teâlâya ta’zîmin bulundu¤u ortadad›r!
‹slâm dîninde hergün befl farz nemâzdan önce ezân ve ikâmet
okunur. Müezzin yüksek sesle ezân okur. Ya’nî:
ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ büyükdür. Ona bir fley lâz›m
de¤ildir. Kullar›n›n ibâdetlerine muhtâc de¤ildir. ‹bâdetlerin, Ona
fâidesi yokdur. [Bunu, zihnlerde iyi yerlefldirmek için bu kelime,
dört kere söylenir.]
EfiHEDÜ EN LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: Kibriyâs› [büyüklü¤ü] ile ve kimsenin ibâdetine muhtâc olmad›¤› hâlde, ibâdet olunma¤a Ondan baflka kimsenin hakk› olmad›¤›na flehâdet eder, elbette inan›r›m. Hiçbir fley Ona benzemez.
EfiHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH: Muhammed aleyhisselâm›n, Onun gönderdi¤i Peygamberi oldu¤una,
Onun istedi¤i ibâdetlerin yolunu bildiricisi oldu¤una flehâdet eder,
inan›r›m.
HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH: Ey mü’minler, koflun felâha, se’âdete, koflun salâha, iyili¤e, ya’nî nemâza.
ALLAHÜ EKBER: Ona lây›k ibâdeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lây›k, yak›fl›r olmas›ndan çok
büyükdür, çok uzakd›r.
LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH: ‹bâdete, karfl›s›nda alçalma¤a müstehak olan, hakk› olan ancak Odur. Ona lây›k bir ibâdeti, kimse
yapamamakla berâber, Ondan baflka kimsenin ibâdet olunma¤a
hakk› yokdur, [diyerek mü’minleri nemâza da’vet eder].
[‹nflirâh sûresinin dördüncü âyetinde, Allahü teâlâ, habîbi
Muhammed aleyhisselâm için meâlen: (Senin ismini [flarkda,
garbda, yer küresinin her yerinde] yükseltirim) buyuruyor. Garba do¤ru, bir tûl derecesi [111,1 kilometre] gidilince, nemâz vaktleri dört dakîka gecikiyor. Her yirmisekiz kilometre gidiflde, ayn›
vaktin ezân› birer dakîka sonra tekrar okunmakdad›r. Böylece,
yeryüzünün her yerinde, her an ezân okunmakda, Muhammed
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aleyhisselâm›n ismi her an, her yerde iflitilmekdedir. Yirmidört sâat içerisinde Onun isminin söylenilmedi¤i bir an yokdur.]
H›ristiyanlar›n kiliseye da’vetleri ise, çan çalmakla olur. Müslimânlar›n ibâdete da’vet flekli ile h›ristiyanlar›n da’vet fleklinden hangisinin Allahü teâlây› ta’zîm etdi¤i ve rûhânî oldu¤u meydândad›r.
Müslimânlar, ezândan sonra, nemâz k›larlar. Nemâza bafllamadan önce, nemâz›n îcâb etdirdi¤i flartlar vard›r. Bunlar alt›d›r. Bunlardan biri bulunmazsa, nemâz sahîh olmaz:
1 — Hadesden tahâret: Abdesti olm›yan›n abdest a’zâlar›n› güzelce y›kamas›d›r. [Yâhud cünüb olan›n gusl etmesidir.]
2 — Necâsetden tahâret: Bedenini ve elbisesini ve nemâz k›ld›¤› mahalli, görünen maddî pisliklerden temizlemekdir.
3 — ‹stikbâl-i k›ble: Kâ’be-i muazzama taraf›na dönmekdir.
[K›ble cihetini anlamak için, günefli gören topra¤a bir çubuk dikilir, yâhud bir ip ucuna anahtar, tafl gibi bir fley ba¤lan›p sark›t›l›r.
Takvîm yapra¤›nda yaz›l› (K›ble sâati) vaktinde, çubu¤un, ipin gölgeleri k›ble istikâmetini gösterir. Gölgenin günefl bulundu¤u taraf›, k›ble ciheti olur.]
4 — Setr-i avret: Gerek erkeklerin ve gerekse kad›nlar›n nemâz
k›larken islâmiyyetin bildirdi¤i avret yerlerini örtmeleridir. Avret
yerlerini, her yerde, her zemân baflkalar›n›n yan›nda, örtmek farzd›r, lâz›md›r.
5 — Vakt: Her milletin ba’z› ibâdetlerinde muayyen vakt oldu¤u gibi, müslimânlar›n nemâzlar›n› da, Allahü teâlâ, belli vaktlere
tahsîs etmifldir. Vakti gelmeden evvel ezân okumak büyük günâhd›r ve k›l›nan nemâz sahîh olmaz.
6 — Niyyet: K›laca¤› nemâz›n ismini ve vaktini bilmek ve herhangi bir dünyevî sebeb ile de¤il, ancak Allahü teâlân›n emri ve r›zâs› için oldu¤unu bilmekdir.
H›ristiyanlar, kiliseye y›kanmadan gitmekdedirler. Pis kokular›
ile, birbirlerini râhats›z etmekdedirler. Belli bir cihete dönerek,
kalb huzûru ile, Allahü teâlâya ibâdetleri olmad›¤› için, hep birbirlerine bakmakdad›rlar.
Müslimânlar›n, ibâdetler için olan flartlar› ile, h›ristiyanlar›n
ibâdetleri karfl›lafld›r›l›rsa, hangisinin dahâ rûhânî ve kullu¤a uygun oldu¤u belli olur.
fiimdi, nemâz›n rüknlerinin ne oldu¤unu beyân edelim:
1 — ‹ftitâh tekbîri: Bir müslimân nemâz k›lma¤a bafllarken, önce, ellerini kald›r›p, Allahü teâlâdan gayr› her fleyi kalbinden ç›kararak, kalb huzûru ile, Allahü teâlân›n huzûruna ç›kd›¤›n› hât›rla– 222 –

yarak (Allahü ekber) der. Bunun ma’nâs›, (Allahü teâlâ, zihne gelen her fleklden ve hayâllerden ve mahlûklara benzemekden uzak
ve kâmillikle vasf olunan her fleyden, dahâ büyükdür) demekdir.
2 — K›yâm: Tam bir huflû’ ve edeb ile, Allahü teâlân›n huzûrunda ellerini ba¤lay›p, ayakda durmakd›r.
3 — K›râ’et: Allahü teâlân›n ismi flerîfi ile Fâtiha-i flerîfi okumakd›r ki, dahâ önce meâl-i flerîfini bildirdi¤imiz gibi, Allahü teâlâya hamd-ü senâ ve ta’zîm ile, hidâyet ve selâmet için düâd›r. [K›yâmda, Fâtiha-i flerîfe ile birlikde, bir sûre veyâ âyetler okunur.]
4 — Rükû’: Bir kerre, e¤ilerek, ellerini diz kapaklar›na ba¤layarak, s›rt›n› ve bafl›n› düz tutmakd›r. Rükû’da, (Sübhâne Rabbiyel
azîm) denir ki, ma’nâs›, (Her fleyden büyük olan Rabbimi her dürlü
ayb ve noksan s›fatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim) demekdir. [Bu üç, befl, yedi, dokuz veyâ onbir def’a, söylenilebilir.]
5 — Secde: Kendini âciz bilerek, tazarrû ve niyâz ile, iki kerre
yere yüzünü koyarak (Sübhâne Rabbiyel a’lâ) denir. Ma’nâs›,
(Herfleyden yüksek, âlî olan Rabbimi bütün noksan s›fatlardan
münezzeh ve mukaddes bilirim) demekdir.
‹slâm dîninde rükû’ ve secde, ancak varl›¤› mutlak lâz›m olan,
Allahü teâlâya yap›l›r. Müslimân, nemâzda Kâ’be-i mu’azzamaya
dönerek, Allahü teâlâya secde etmekdedir. Kâ’beye karfl› secde edilir. Kâ’be için secde edilmez. Kâ’be için secde eden kâfir olur. Hiç
bir insana ve hiç bir mahlûka karfl› secde etmek câiz de¤ildir. Çünki
insan, Allahü teâlân›n yaratd›¤› mahlûklar›n en flereflisi olup, yarat›l›flda, ya’nî insanl›kda, hiç birisinin di¤erinden fark› yokdur. Maddî makâm ve rütbeler ise, insan›n mâhiyyetini de¤ifldiremez. [Kendilerinin ilah olduklar›n› iddiâ eden, fir’avnlar ve nemrudlar dahî,
di¤er insanlar gibi yimekden, içmekden ve di¤er beflerî ihtiyâçlardan
ve ölümden kurtulmufl de¤illerdir. Allahü teâlân›n, insanlar içerisinden seçmifl oldu¤u kullar› olan Peygamberler “aleyhimüsselâm” de,
s›fât-› befleriyyede di¤er insanlarla ayn›d›r. Ya’nî, onlar da yirler,
içerler, so¤ukda üflürler. Ancak, Allahü teâlâ, onlara husûsî ni’metler ve çeflidli mu’cizeler ihsân etmifldir. Hiç bir sâlih kul, Peygamber
derecesine kavuflamaz. Peygamberler ma’sûmdurlar. Aslâ günâh ifllemezler. Ba’z› Peygamberlerden zelle sâd›r olmufldur. Zelle, günâh
demek de¤ildir. Bir ifli, en güzel fleklde yapmamak demekdir. Güzeldir, fekat en güzel de¤ildir.]
Yüzünü yere koymak, ya’nî secde ederek ta’zîm etmek, kiflinin
kendi zilletini, afla¤›l›¤›n› ve ta’zîm etdi¤i zât›n flân›n›n büyüklü¤ünü ve yüceli¤ini i’tirâf etmekdir. Böyle bir ta’zîm ise, hakîkî ni’met
verici ve kâinât›n yarat›c›s› olan, Allahü teâlâdan baflkas›na lây›k
– 223 –

de¤ildir. Hattâ, böyle ta’zîmler flöyle dursun, Peygamber efendimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›dvân”
kendisi gelince aya¤a kalkmakdan nehy buyurmufldu. Onun Eshâb›
aras›nda, kendisine tahsîs edilmifl her hangi bir oturma yeri, taht,
sedr gibi birfleyi de yokdu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-› kirâm›n yan›na geldi¤i zemân, bofl olan münâsib bir
yere otururdu. Kendisini tan›mayanlardan o meclise gelenler, kendisini bilemez (Resûlullah kimdir?) diye sorarlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, böyle hareket edince, di¤er âciz insanlar›n
ne yapmas› lâz›m oldu¤u düflünülmelidir.
6 — Ka’dede teflehhüd mikdâr› oturmak: Bafl›n› ikinci secdeden kald›r›nca, iki diz üzerine oturup, tehiyyât okumakd›r. Tehiyyât›n ma’nâs›: (Yap›lan bütün ta’zîmler, hurmetler ve ibâdetler Allahü teâlâya mahsûsdur ve ey Nebîy-yi zîflân, selâmet ve Allah›n
rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selâmet bizim üzerimize
ve bütün sâlih kullar›n üzerine olsun. Ben flehâdet ederim ki, Allahü teâlâdan baflka, kendisine ibâdet edilip, tap›n›lacak ilah yokdur
ve Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlân›n kulu ve resûlüdür.)
‹flte, müslimânlar›n günde befl def’a edâ etmekle mükellef olduklar›, farz nemâzlar›n, alt› rüknü, temel dire¤i bunlard›r. Âdem
aleyhisselâmdan beri, her Peygamberin ümmetine günde bir vakt
nemâz k›lmak emr olunmufl idi. Nemâz›n en kâmil flekli, ancak
âhir zemân Peygamberine emr ve ihsân buyurulmufldur.
Nemâz›n rüknleri olan bu amellerde, Allahü teâlân›n ülûhiyyetine ve ta’zîme noksanl›k olacak bir fley var m›d›r? Ne garîbdir
ki, islâmiyyetde, rüknleri ve flartlar› aç›kca bildirilen ibâdetlerin,
rûhânî olmad›¤›n› iddiâ eden protestanlar›n, vaftîz, kurban (iflâ-i
rabbânî) ve ‹ncîl k›râetinden baflka ibâdetleri yokdur. Müslimânlar›n nemâz› rûhânî de¤ilmifl de, h›ristiyanlar›n bu ibâdetleri rûhânî imifl (!).
(Menâk›b-i çihâr-i yâr-› güzîn)de, Alî “rad›yallahü teâlâ anh”›n
doksanüçüncü menk›besinde diyor ki, imâm-› Alî “rad›yallahü
anh” nemâza durunca, etrâf›nda yap›lanlardan hiç haberi olmazd›.
Bir cengde, mubârek aya¤›na ok girdi. Kemi¤e sapland›. Cerrâh
bunu ç›kar›rken a¤r›s›na dayanamazs›n. Önce, münevvim ya’nî
uyufldurucu ilâc verip uyutaca¤›m dedi. ‹lâca lüzûm yok. Nemâz›m› k›larken ç›kar buyurdu. Nemâzda iken mubârek aya¤›n› yar›p,
demiri kemikden ç›kard› ve yaray› sard›. Nemâz bitince, ç›kard›n
m› dedi. Evet deyince, Allah hakk› için, hiç ac› duymad›m buyurdu. Sâlih müslimânlar›n nemâzlar›n›n böyle oldu¤unu bildiren çok
hadîs-i flerîf vard›r.
H›ristiyanlar›n ibâdetlerini de k›saca inceleyelim:
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1 — Vaftîz: [H›ristiyan ibâdetlerinin ya’nî Sakramentlerin birincisidir. H›ristiyanlar, vaftîzin Îsâ aleyhisselâm taraf›ndan konuldu¤una inan›rlar.] Îsâ aleyhisselâm ömrü boyunca kimseyi vaftîz etmedi. Vaftîz yap›n›z diye bir emr de etmedi. [H›ristiyan olmak için ve bir kiliseden di¤erine geçmek için, vaftîz yap›lmas›n›n
flart oldu¤una inanan h›ristiyanlar, vaftîzi, Baba, o¤lu, rûh-ül-kuds
ad›na yaparlar. H›ristiyanlara göre vaftîz, Îsâ aleyhisselâm›n
ma’nevî vücûdu, ya’nî ilahl›¤› ile maddî vücûdunun birleflmesi ve
rûh-ül-kuds ile yeniden do¤ufldur. Aslî günâh dedikleri, tâ Âdem
aleyhisselâmdan geldi¤ine inand›klar› suçun, vaftîzle afv edilece¤ine inan›rlar. Vaftîz kilisede yap›l›r. Kiliseler aras›nda vaftîzin
yap›l›fl› birbirinden farkl›d›r. Ba’z›lar› kudsiyyetine inan›lan bir suya dald›rarak, ba’z›lar› su serperek, ba’z›lar› da, bafl›na su dökmek
sûretiyle vaftîz yaparlar. Vaftîz yap›lacak kimsenin yafl› da kiliseler aras›nda de¤iflikdir. H›ristiyanlar vaftîz yap›lmadan ölenin günâhkâr olarak öldü¤üne inan›rlar.] Burada, rûhâniyyete âid hiç bir
fley yokdur.
2 — Kurban: (‹flâ-i rabbânî veyâ Evharistiya): Bunun tafsîlât›n› yukar›da zikr etmifldik. [‹ncîle göre, Îsâ aleyhisselâm, Havârîleri ile birlikde yidi¤i son akflam yeme¤inde ekme¤i parçalay›p, al›n
yiyin, bu benim etimdir diyerek, havârîlere verdi. Bir kâse içindeki flerâb› uzat›p, al›n içiniz, bu benim kan›md›r diyerek onlara içirdi. Pavlos bunu te’vîl etdi. Kilise ise, onu âyin hâline getirdi. Önce senede bir def’a yap›l›rken, sonradan her hafta yap›lma¤a baflland›. Papazlara sorar›z, flerâb içmek, flerâbl› ekmek yimek ibâdet
olur mu? Böyle, ibâdet olarak yap›lan bir iflin rûhâniyyet neresindedir?]
3 — ‹ncîl Okumak: Papaz ‹ncîlden bir parça okumakda, hâz›r
olanlar da, bunu anlamadan dinlemekdedirler. Bu da rûhânî olamaz. Çünki bugünkü ‹ncîller, Îsâ aleyhisselâma semâdan gönderilen mukaddes kitâb olmay›p, insan sözleridir.
H›ristiyanlar, müslimânlar›n hac farîzas›n› yapmalar›na da
i’tirâz ederek, (Bu, yehûdîlerin senede üç def’a, Kudüs-i flerîfde
bulunan Beyt-i mukaddesi ziyâret etmek âdetlerine benzemekdedir. Çünki, Allahü teâlâ, o makâm-› mukaddesde tecellî buyuraca¤›n› va’d etmifldi. Fekat sonradan yehûdîler, yapd›klar› cinâyetlerden dolay›, Allahü teâlân›n gadab›na u¤rad›lar. Hükûmetleri yok oldu, düflmanlar› gelerek, Beyt-i mukaddesi y›kd›lar.
Allahü teâlâ, Beyt-i Mukaddesin yerine, Îsâ Mesîhin cesedini
kendisine beytullah [Allah›n evi] tahsîs etdi. Kullar›na Îsâ Mesîhi bu sebeble gönderdi. Ona inanm›fl olanlar› da, rûh-ül-kuds ile
te’yîd ederek, her birini canl› bir beytullah olmak derecesine
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kavufldurdu. Böylece, Allahü teâlâ için, tecellî edece¤i, insan eliyle yap›lm›fl husûsî bir yere, bir hâneye art›k lüzûm kalmad›. Tekrâr
böyle bir hânenin seçilmesi, Allahü teâlân›n hikmetine muvâf›k
de¤ildir. ‹ncîlde, Îsâ Mesîhin, (Bir zemân gelir ki, Babaya ne bu
ibâdeti yapacaks›n›z ve ne de Kudüsde secde edeceksiniz. Fekat
hak üzere secde edenler, rûh ile ve s›dk ile her yerde secde etsinler. Çünki Baba da, kendine böyle secde etmelerini ister) dedi¤i
kelâm, k›yâmete kadar kâim ve dâimdir. Hâl böyle iken, tekrâr
herkesin tavâf etmesi için zâhirî bir hâne, bir beyt ortaya ç›karmak
ve Allahü teâlân›n sonsuz bereketlerine kavuflma¤› yaln›z o mekâna tahsîs etmek ve halk› o hâneyi ziyârete teflvîk etmek, h›ristiyanl›k dîninin yüksek rûhâniyyet mertebesini, çok afla¤› bir dereceye
indirmekdir. Bu ise, tekrâr eski yehûdî âdetlerine, fleklî ve zâhirî
bir âdete geri dönmek olur) demekdedirler.
CEVÂB: Bu i’tirâzlar› da, temâmen asls›zd›r. Çünki:
1 — H›ristiyanlar, Îsâ Mesîhin cesedinin Beyt-i mukaddesin yerine geçdi¤ini hangi ‹ncîlin hangi âyetinden alm›fllar ise, onu beyân
etmeleri lâz›md›r. Befl-on alt›n maâfl karfl›l›¤›, kilisede hizmet etme¤e me’mur olan bir papaz›n sözlerinin, h›ristiyanl›k dîninin emrleri olam›yaca¤› aç›kd›r.
2 — ‹ncîllerde yaz›l› oldu¤u gibi, Îsâ aleyhisselâm ömrü boyunca, Beyt-i mukaddesi ziyârete gitmifl, hattâ onun içindeki sat›c›lar› ko¤arak, içerisini temizleme¤e çal›flm›fld›r. Bundan anlafl›l›yor ki, e¤er Beyt-i mukaddesin hükmü kalmay›p, kendisi onun
yerine geçseydi, onu ziyâret etme¤e devâm etmez, içerisini de
dünyâl›k kazanma¤a çal›flan kimselerden temizlemezdi. fiâkirdlerine de, (Art›k siz bu Beyt-i mukaddese i’tibâr etmeyiniz. Onun
ma’nâs› benim. Sizlerden her biriniz birer birer Allah›n evisiniz)
derdi.
3 — Beyt-i mukaddesin harâb olmas›ndan sonra, baflka bir yerin tekrâr beyt olarak seçilmesi, niçin hikmet-i ilâhiyyeden beklenilmesin! ‹slâm i’tikâd›na göre, Allahü teâlân›n flerîki ve benzeri
yokdur. Kendi mülkünde diledi¤ini yapar. Belli bir zemân k›ble
olarak Beyt-i mukaddesi gösterir, dahâ sonra da, Kâ’be-i muazzamay› k›ble yapar. Ona kimse kar›flamaz.
‹ncîllerin yaz›ld›¤› zemânlarda, bütün nasrânîler, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’ati ile amel etdikleri ve havârîler ve onlar›n flâkirdlerinin hepsi, Beyt-i mukaddesi ziyâret etdikleri için, ‹ncîllerde herhangi bir mahallin ziyâreti emr edilmemifldir.
4 — (Nihâyetsiz ilâhî bereketlere kavuflma¤› Allahü teâlâ yaln›z Kâ’be-i muazzamay› ziyâret etme¤e tahsîs etmedi) sözü de
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yanl›fld›r. Papaz›n kendi iddiâs›n› kuvvetlendirmek h›rs› ile uydurdu¤u bir iftirâd›r. (‹lâhî bereketlere çokca kavuflmak, yaln›z
Kâ’be-i muazzamay› ziyârete mahsûsdur) fleklinde Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde, herhangi bir haber var ise, beyân etmelidir.
5 — Kâ’be-i muazzamay› ziyâret etmek, müslimânlara umûmî
bir emr de¤ildir. Hac yapacak kimse, hac yapabilmek flartlar›n› hâiz olmal›d›r. Meselâ, zengin olmak, s›hhatli olmak, gidilecek yolun
emîn olmas› gibi. Papaz›n burada da, kötü niyyeti ve düflmanl›¤›
ortadad›r.
6 — Bir dinde, bir mahalli ziyâret etmenin ve o mahalli k›ble
edinmenin emr olunmas›, o dînin yüksek bir mertebe ve rûhâniyyetden en afla¤› dereceye düflmesini îcâb etdirmez. ‹ncîllerde, Îsâ
aleyhisselâm›n (Beytullah=Allah›n evi) oldu¤unu bildiren bir âyet
de yokdur. Bir sebeble yükseklik ve rûhâniyyetin azalmas› papaz›n
kendi hayâlidir.
7 — Kâ’be-i muazzamay› ziyâret etmenin müslimânlara emr
olunmas›, hükmü kald›r›lm›fl fleklî bir âdete, tekrâr geri dönmek
de¤ildir. Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n dîninde, Beyt-i mukaddes ziyâret hükmü kald›r›lmam›fld›. Gerek Îsâ aleyhisselâm›n dîninde, gerekse islâm dîninde, geçmifl Peygamberlerin flerî’atlerinin nice
hükmleri bâkîdir. Bunlar›n bâkî olmas›, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atine geri dönmek demek de¤ildir. Papaz›n, hacc›n flartlar›n› bilmeden (fleklî ibâdetdir) sözü de, cehâletini göstermekdir.
‹slâmiyyetde emr edilen hacc›n âdâb›ndan k›saca bahs edelim:
Hacca niyyet eden bir mü’min, her fleyden önce, ihlâs ile tevbe
etmelidir. Üzerinde kul haklar› varsa, ödemeli, emânetleri sâhiblerine vermelidir. Hacca gidip gelinceye kadar, âilesinin ihtiyâc› olan
nafakay› hâz›rlamal›d›r. Kâ’be-i muazzamaya gidip gelinceye kadar, îcâb eden yol paras›n›, halâl maldan olarak yan›na almas› ve
kendisine hayrl› yol arkadafllar› bulmas› ve içlerinden huyu en güzel, [ilmi ve tecribesi en çok] olan›, emîr ta’yîn edip, onun sözlerine itâat etmesi ve onun tedbîrlerini yerine getirmesi lâz›md›r. [Ayr›ca, yolun emniyyetli olmas›, can›n›n ve mal›n›n helâk edilme korkusu olmamas› lâz›md›r. Yol emniyyeti olmaz ise, hacca gitmek
farz olmaz.]
Hacc›n farzlar› üçdür:
1 — ‹hrâm giymek: Mekke-i mükerremeye yaklafl›ld›¤› zemân,
mîkât denilen belli yerlerde veyâ dahâ evvel, hâc›lar elbiselerini ç›kar›p ihrâma bürünürler. Baflka birfley giymezler, Ya’nî dünyâ zînet ve elbiselerinden ar›n›p, mahfler yerine gider gibi, herkes
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ayn› elbiseler içerisinde, be¤ ve köle farks›z, bafl› aç›k, aya¤› ç›plak
(çoraps›z) giderler.
[Hacc› ihrâm içinde yapmak farz olup, ihrâm ile yap›lmazsa hac
sahîh olmaz. (‹hrâm) pefltemal gibi, iki beyâz bez olup, biri belden
afla¤› sar›l›r, di¤eri de omuza sar›l›r. ‹ple ba¤lanmaz ve dü¤ümlenmez. ‹hrâm giyen kimseye, ba’z› iflleri yapmak harâm olur. Bunun
tafsîlât›, f›kh ve ilmihâl kitâblar›nda yaz›l›d›r.]
2 — Tavâf: Tavâf, ‹brâhîm ve ‹smâ’îl aleyhimesselâm›n sünnet-i flerîfeleri üzere, Kâ’be-i muazzaman›n etrâf›nda yedi def’a
dönmekdir. [Tavâf, Mescid-i harâm içerisinde yap›l›r. Tavâfa niyyet etmek de, ayr›ca farzd›r. Farz olan tavâfa, (tavâf-› ziyâret) denir. Tavâfa, (Hacer-ül-esved) tafl›ndan bafllamak da sünnetdir.] Tavâf ederken, Allahü teâlân›n ve Onun Resûlünün ö¤retdikleri düâlar› okumak lâz›md›r. Okunan düâlar›n ma’nâ-i flerîfleri, Allahü
teâlây› en güzel fleklde ta’zîm ederek, Ondan rahmetini istemekdir.
3 — Arafatda vakfeye durmak: Büyük küçük, zengin fakîr bütün müslimânlar, üzerlerinde sâdece ihrâm oldu¤u hâlde, mahfler
ehline benzer bir fleklde, arefe günü ya’nî Zilhicce ay›n›n dokuzuncu günü, ö¤le nemâz›n›n vakti bafllad›kdan, ertesi gün fecr vaktine
kadar, arafat meydân›nda bulunur ve rahmân olan Allahü teâlâdan afv ve magfiret isterler. [Bundan birgün evvel veyâ sonra Arafât meydân›nda bulunan kimsenin hacc› sahîh olmaz.] Burada, yüz
binlerce müslimân, hep bir a¤›zdan telbiyeyi arabî olarak okurlar.
Telbiyenin ma’nâs›, (Buyur emret, ey varl›¤› mutlak lâz›m olan Allah›m, emrine hâz›r›m ve irâde-i ilâhiyyene itâat ederim. Senin
benzerin ve orta¤›n yokdur) demekdir.
Hacc›n ma’nevî cihetine gelince, erbâb› olanlar, hacc›n âdâb›
ve farzlar› için, nice ma’nâlar beyân etmifllerdir. Geçmifl dinlerde,
Allahü teâlâya yaklaflmak için, insanlardan uzaklafl›p, da¤larda
yaln›z bafl›na yaflan›l›rd›. Allahü teâlâ, ümmet-i Muhammede, bu
rûhbânl›¤› emr etmeyip, onun yerine hacc› emr etmifldir. Hac yapan kimsenin zihni, ticâret gibi dünyâ meflgalelerinden uzak olup,
sâdece Allahü teâlây› düflünmekdedir. Müslimânlar, riyâ ve gösteriflden uzak, âilesinden ve vatan›ndan ç›karak, bu vâdîye ve bu
sahrâya düflünce, dünyâdan ç›k›p, mahfler yerini ve k›yâmet hâllerini hât›rlar. Elbiselerinden soyunup, beyâz ihrâma girince, kefenleri ile, Allahü teâlân›n huzûruna gitdiklerini düflünürler. (Lebbeyk) ya’nî buyur Allah›m buyur, emrine hâz›r›m derken, düâs›n›n kabûlü ile kabûl edilmemesi korkusu içerisinde, Allahü teâlâdan rahmetini ve ma¤firetini istemekdedirler. Harem-i flerîfe
[ya’nî Mescid-i harâma] kavuflunca, Beytullah› ziyâret için gelen– 228 –

lerin zahmetlerinin bofla gitmeyece¤ini bilirler. Allahü teâlân›n r›zâs›n› gözetip, Onun r›zâs› için Beytullah› ziyâret etdiklerinden,
Onun azâb›ndan emîndirler. Hacer-ül-esvede yüz ve el sürerek
öpüp, ziyâret etdikleri zemân, Allahü teâlâya dâimâ itâat etmek
üzere bîat etdikleri ve bu bîatlar›na, ahde vefâ göstereceklerine kendi kendilerine söz verirler. (Kâ’be-i muazzaman›n örtüsüne yap›fld›klar› zemân, bir mücrimin velî-ni’metine), bir âfl›k›n ma’flûkuna s›¤›nd›¤›n› düflünürler. Bütün bunlar, hacc›n edeblerindendir.
H›ristiyanlar›n, (Ba’z› hac›lar›n memleketi yak›n, ba’z›lar›n›n
uzak oldu¤u için, bütün ümmet-i Muhammede hac teklîfi, Allahü
teâlân›n adâletine uygun de¤ildir) i’tirâzkâr sözleri de, aslâ do¤ru
olamaz. Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n, (Ebedî hayâta götüren kap› gâyet dar olup, Cehenneme götüren yol ise genifldir) buyurmufl oldu¤u Matta ‹ncîlinde yaz›l›d›r. Bunun ma’nâs›, Cennete götürecek
olan amel, nefse gâyet zor gelir. Cehenneme götüren amel ise, nefse gâyet tatl› gelir demekdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Amellerin en efdali, nefse en zor gelenidir) buyurmufldur. Meflakkat, zorluk artd›kca, ecr ve mükâfât çok olaca¤›ndan,
uzak yerlerden giden hâc›lar›n ecr ve mükâfâtlar› da çok olur. Bu
ise, adâletsizlik de¤il, adâletin ve merhametin tam kendisidir. ‹slâm dîninde, insan›n yapam›yaca¤› birfley aslâ emr edilmemifldir.
Kendilerine hac farz olm›yanlar, hacca gitmedikleri için, mes’ûl olmazlar. (Ameller niyyetlere göredir) ve (Mü’minin niyyeti, amelinden hayrl›d›r) hadîs-i flerîfleri mûcibince, hac yapma¤› arzû edip
de, hac yapmak imkân›n› bulam›yanlar, niyyetlerine göre ecr ve
mükâfâta kavuflurlar.
Papazlar, farz olan Ramezân orucuna da, Benî ‹srâîlin ibâdetlerinden al›nm›fld›r diyerek, i’tirâz etdikden sonra, (‹ncîl oruca dâir bir emr vermemifl ve bu husûsda herkesi serbest b›rakm›fld›r) diyorlar.
Protestan papazlar›, (Katolik, rum, ermeni ve di¤er ba’z› h›ristiyan f›rkalar› aras›nda bir nev’ perhîz fleklinde oruc var ise de, bu,
yehûdîleri taklîddir. Yoksa ‹ncîlde aslâ böyle yap›lmas›n› emr
eden bir yer yokdur. Protestanlar, böyle a¤›r bir yükü halka yüklemekden sak›n›rlar. Sâdece kötü niyyetlerden ve bât›l inançlardan sak›n›lmas›n›, halka tavsiye etmifllerdir. ‹flte, bu gibi zâhirî ve
lüzûmsuz ameller husûsunda, insanlar›, kendi ihtiyârlar›na b›rakan bir din, elbette fliddetli emrler ile, insanlar› fleklî ve zâhirî
amellere mecbûr eyleyen bir dinden efdâldir. Zîrâ, kendi r›zâs› ile
ibâdet etmek, babas›na severek itâat eden çocu¤un huyudur. Fekat, fler’î emrlerin îcâb etdirdi¤i fleylere mecbûren itâat etmek,
efendisine mecbûren hizmet eden kölenin s›fat›d›r. Bir ay müd– 229 –

det ile, bilhâssa, yaz günlerinde, gündüzleri yimeyip içmeyip,
mu’tâd olan›n tersine, geceleri yiyip içmenin s›hhate zarar› pek
çokdur. Ayr›ca, birçok hastal›klar›n meydâna gelmesine sebeb olaca¤›, tabîbler taraf›ndan iddiâ edilmifldir. Ayr›ca bu farz, dünyâ
üzerindeki memleketlerin gece ve gündüz zemânlar›, birbirlerinden farkl› oldu¤undan, ba’z› memleketlerin ehâlîsi için çok, ba’z›
memleketlerin ehâlîsi için az bir müddet olarak icrâ edilmekdedir.
Bu da, Allahü teâlân›n adâletine uygun de¤ildir. Bilhâssa, altm›flyedi arz derecesinde olan memleketlerde gündüz müddeti bir ay,
altm›fldokuz arz derecesinde olan memleketlerde iki ay ve yetmiflüç arz derecesinde olan memleketlerde üç ayd›r. Bunun için, bu
arz derecelerinde olan memleketlerde yafl›yan müslimânlar için
oruc tutmak mümkin olamaz. Her hâlde ve her memleketde bulunan insanlar için münâsib ve muvâf›k olm›yan böyle bir dînin, bütün insanlara teklîf edilmesi, Allahü teâlân›n yüksek hikmet ve
mutlak olan adâlet-i ilâhiyyesine lây›k olam›yaca¤› aç›kd›r. Hâlbuki, bu gibi memleketlerde binlerce kifli, h›ristiyanl›¤a tâbi’ olup, h›ristiyanl›¤› hiç bir zorluk olmadan icrâ etmekdedirler. Bu da, islâmiyyetin h›ristiyanl›kdan efdal olam›yaca¤›n›n aç›k delîlidir) demekdedirler.
CEVÂB: Bu i’tirâzlar›n [ve iftirâlar›n] her biri pek çok delîller
ile cevâbland›r›lm›fld›r. fiöyle ki:
1 — Oruc tutmak Mûsâ aleyhisselâm›n dîninde vard›. Îsâ aleyhisselâm›n dîninde de, aynen devâm etdi. Bunu afla¤›da bildirece¤iz. ‹slâm dîninde orucun bulunmas›na i’tirâz olunamaz.
2 — (‹ncîl, oruca dâir aslâ bir emr vermemifldir ve herkesi kendi ihtiyâr›na b›rakm›fld›r) demek aç›k bir yaland›r. Çünki (isteyen
oruc tutsun, istemeyen tutmas›n) gibi, insanlar› oruc tutmakla tutmamak aras›nda muhayyer b›rakan bir ‹ncîl âyeti yokdur. Var ise
papazlar bunu göstersinler.
3 — Katolik, rum ve ermeni kiliselerine mensûb olan h›ristiyanlar›n inançlar›nda, perhîzin asl› oruc oldu¤u hâlde, sonradan
Pavlosun [nasrânîli¤i yehûdîlikden temâmen ay›r›p, putperestli¤e çevirmek için] yapd›¤› tahrîfleri ve birçok ibâdetleri ibtâli s›ras›nda bu hâle getirilmifldir. Yoksa, ‹ncîlde oruc emri yokdur demek, ‹ncîle aç›k bir iftirâd›r. Matta ‹ncîlinin dördüncü bâb›n›n bafl›nda (Îsâ aleyhisselâm›n fleytân ile çölde imtihân olurken, k›rk
gün oruc tutup, sonradan ac›kd›¤›) ve alt›nc› bâb›n›n onalt›nc› âyetinde (Oruc tutdu¤unuz zemân, ikiyüzlüler gibi yüzünüzü ekflitmeyin) diye emr etdi¤i ve cin çarpm›fl bir kimseden cinni ç›kar›nca yan›nda bulunup hayret edenlere, (Bunun gibi fleytân›, oruc ç›kar›r) dedi¤i ‹ncîllerde yaz›l›d›r. Bunlardan, hem Îsâ aleyhisselâ– 230 –

m›n kendisinin oruc tutdu¤u, hem de ihlâs ile yaln›z Allah r›zâs›
için oruc tutma¤› emr etmifl oldu¤u aç›kca anlafl›lmakdad›r. Îsâ
aleyhisselâma îmân eden hâlis mü’minleri, çeflidli iflkencelerle
i’dâm eden Pavlos, yukar›da tafsîlat›n› bildirdi¤imiz, kendisinin
uydurdu¤u, hayâl mahsûlü bir yalan ile, gûyâ nasrâniyyeti kabûl
eyleyip, oruc ve sünnet olmak gibi, Îsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde
bulunan ahkâm›n kimisini, yehûdîli¤e benzemek olur diyerek, kimisini de te’vîli mümkin olm›yan baflka fleylere benzeterek, nesh
ve te’vîller yapd›¤› s›rada, Petrus mukâbele etmek istemifl ise de,
Pavlosun adamlar› sald›r›c› olduklar›ndan, Petrusu ma¤lûb etmifldir. Kadr ve k›ymeti yüksek olan Petrus, yehûdîlerden korkarak,
Îsâ aleyhisselâm› tan›d›¤›n› inkâr edecek kadar za’îf kalbli oldu¤u için, Pavlosa karfl› sükût etme¤i tercîh etdi¤i, ‹ncîllerde ve h›ristiyan din adamlar›n›n ileri gelenlerinin kitâblar›nda aç›kca yaz›l›d›r.
4 — Protestanlar›n, (Oruc tutmak gibi a¤›r bir yükü insanlara
yüklemek yerine, insan›n yaln›z bozuk, kötü niyyetlerden ve bât›l
düflüncelerden kendini uzaklafld›rmas›n› herkese tavsiye ederiz)
deme¤e aslâ haklar› yokdur. Çünki, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl hak bir dînin ahkâm›n›, insanlar de¤ifldiremezler. Bunun
için, birçok papaz, toplan›lan konsil ve ruhbân cem’iyyetlerinde
verilen kararlar›n hepsine i’tirâz etmifllerdir. Protestanlar da, bu
konsillerin kararlar›n›n ço¤unu red ve inkâr etmekdedirler. Hâl
böyle iken, Luther ve Kalvin gibi protestanl›¤›n kurucusu olan papazlar›n veyâ (Gadâ-ül-mülâhazât) kitâb›n› yazan papaz gibi, protestan cem’iyyetleri taraf›ndan ücret ile tutulmufl papazlardan meydâna gelen cem’iyyetlerin tavsiyelerinin bir k›ymeti olamaz. Oruc,
yaln›z aç ve susuz durmakdan ibâret de¤ildir. Orucun, bât›nî birçok hükmleri ve fâideleri vard›r. ‹lâhî esâslar üzerine binâ edilmifl
olan bir farz›, papazlar›n ve hiç bir kimsenin tahrîf etme¤e, de¤ifldirme¤e selâhiyyeti yokdur.
5 — Oruc zâhirî ve lüzûmsuz amellerden de¤ildir. ‹rfân sâhibi
olanlar›n ma’lûmu oldu¤u üzere, beden rûhun mekân› ve nefsin arzûlar›n›n dönüp durdu¤u yerdir. Nefsin cismânî arzûlar› ne kadar
gâlib olursa, rûhânî mükâflefeler o kadar az olur. [Hattâ hiç olmaz.]
Bu kâide her din ve mezhebde müflterekdir. Hepsinde nefsin arzûlar›n› yapmamak ya’nî (riyâzet) çekmek, Allahü teâlâya yaklaflma¤a vesîle olur. Riyâzet nefsin flehvetini k›rar. Bunun için her din ve
mezhebde riyâzet k›ymetli tutulmufldur.
‹slâmiyyetde orucun üç derecesi vard›r:
1) Avâm orucu: ‹slâmiyyetin ta’yîn etdi¤i zemân içerisinde [Ramezân ay›nda], gündüzleri yemek ve içmek ve cimâ’dan kendini
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uzak tutanlar›n orucudur.
2) Havâs orucu: Umûmî orucda flart olan fleyleri yapmakla berâber, göz, kulak, dil, el, ayak ve bütün a’zâs› da Allahü teâlân›n
emrlerini yerine getirip, harâm ve mekrûh k›ld›¤› fleylerden uzaklaflanlar›n orucudur.
3) Hâss-ül-havâs (ya’nî Evliyân›n) orucu: Yukar›da avâm ve
havâs oruclar›nda zikr etdi¤imiz fleyleri yapmakla berâber, kalbleri, dünyâ düflüncelerinden ve Allahü teâlâya yaklaflma¤a mâni’
olacak düflüncelerden ve mâ-sivâdan, ya’nî Allahü teâlâdan gayri
her fleyden yüz çevirip sak›nanlar›n orucudur. ‹mâm-› Buhârînin
“rahmetullahü aleyh”[1] bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Oruc tutan kimse, yalan sözü terk
etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allahü teâlân›n ihtiyâc› yokdur) buyurmufldur. Böyle noksan tutulan bir orucun zâhirî ve lüzûmsuz bir amel oldu¤unu hakîkat ehli zâten anlam›fllar
ve bildirmifllerdir. [Oruc tutarken günâh iflleyenler, benim orucumun k›ymeti yok diyerek orucu terk etmemelidir. Oruca devâm etmeli, Allahü teâlâya yalvararak afv dilemeli ve iflledikleri günâhlardan yüz çevirmelidirler. Zâten oruca devâm etmek, insan› günâh ifllemekden men’ eder.]
6 — (‹çden gelen r›zâ ile ibâdet, çocuklar›n babalar›na itâat› gibidir. Dînin emr ve yasaklar›n› yerine getirmek ise, kölenin zor ile
efendisine hizmet etmesi gibidir) fleklindeki benzetmesi de, birkaç
sebebden yanl›fld›r:
a) ‹nsan›n, nefs ve fleytân gibi iki büyük düflman› oldu¤undan,
dînin emr ve yasaklar›n› yerine getirmeyenlere azâb yap›laca¤› bildirilmeyip de, yerine getirmekde serbest b›rak›lm›fl olsa idi, elbette çok kimse yerine getirmezdi.
b) Protestan papazlar›, oruc husûsunda herkesi serbest b›rakd›klar› hâlde, vaftîz ve kurban (‹flâ-i rabbânî) gibi ahkâmda niçin
herkesi serbest b›rakm›yorlar. Kendi söyledikleri fleklde yapma¤a
zorluyorlar?
‹slâm dîninde ibâdetlerin dereceleri vard›r:
Birinci derece: ‹bâdetlerin en k›ymetlisi ve en efdali, harâmlardan sak›nmakd›r. Harâm› gördü¤ü zemân, yüzünü çevirenin
kalbini, Allahü teâlâ îmân ile doldurur. Bir kimse, harâm iflleme¤e niyyet eder ve o harâm› ifllemezse, ona günâh yaz›lmaz. Harâm
ifllemek, Allahü teâlâya karfl› gelmek oldu¤undan, ondan sak›nmak[1] Muhammed Buhârî, 256 [m. 870] de Semerkandda vefât etdi.
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da, ibâdetlerin en efdali olmufldur. ‹slâm dîninde, hiç kimse, günâh
ile veyâ kâfir olarak do¤maz. Zâten, bunu akl da kabûl etmez.
‹kinci derece: Farzlar› yapmakd›r. Farzlar›n terki büyük günâhd›r. Allahü teâlân›n yap›n›z diye emr etdi¤i fleylere farz denir.
Farzlar› yapmak, çok k›ymetlidir. Hele farzlar›n unutuldu¤u, harâmlar›n yay›ld›¤› bir zemânda, farzlar› yapmak, dahâ çok k›ymetlidir. Farzlar› yapanlara büyük ecr ve mükâfâtlar vard›r.
Üçüncü derece: Tahrîmî mekrûhlardan, ya’nî harâma yak›n
mekrûhlardan sak›nmakd›r. Tahrîmî mekrûhlardan sak›nmak, vâcibleri yapmakdan dahâ k›ymetlidir.
Dördüncü derece: Vâcibleri yapmakd›r. Vâcibleri yapmak da,
farz kadar olmasa bile, çok sevâbd›r. Vâcibler, farz olup olmamas›
flübheli olan ibâdetlerdir.
Beflinci derece: Tenzîhî mekrûhlardan sak›nmakd›r. Tenzîhî
mekrûh demek, halâla yak›n olan mekrûhlar demekdir.
Alt›nc› derece: Müekked sünnetleri yapmakd›r. Sünnetleri terk
etmek, günâh de¤ildir. Özrsüz devâml› terk etmek ise, küçük günâhd›r. Sünneti be¤enmemek ise küfrdür.
Yedinci derece: Nâfileler ve müstehablard›r. Nâfileleri yap›p
yapmamakda müslimânlar serbestdirler. Yapm›yana, terk edene
cezâ olmad›¤› hâlde, iyi niyyet ile yapana ecr ve mükâfât vard›r.
Oruc, Kur’ân-› kerîm âyetleri ile aç›kca farz k›l›nm›fl oldu¤u
için, onda aslâ serbestlik olamaz. Çünki, islâm dîni, Allahü teâlân›n emrleri ve yasaklar› üzerine te’sîs edilmifldir. Orucun fleklini ve
vaktini de¤ifldirme¤e hiç bir befler muktedir olamaz. Fekat h›ristiyanl›k, bir çok def’a de¤ifldirilip, tahrîf edildi¤inden, onu herkes diledi¤i gibi de¤ifldirmifldir.
c) (Hâflâ) biz Allahü teâlân›n o¤ullar› de¤iliz. Âciz kullar›y›z. O
ise, bizim hâl›k›m›z ve r›zk vericimizdir. Onun emri ile hareket etmekde, bizce aslâ utan›lacak bir hâl olamaz. Allahü teâlâya kullukdan yüz çevirmek, i’tirâzc›, kibrli ve gururlu kimselerin iflidir.
(Bir ay müddet ile, bilhâssa yaz günlerinde gündüzleri yimeyip içmeyerek, âdet olan›n z›dd›na geceleri yiyip içmek, s›hhate
zararl› olup, çeflidli hastal›klar›n meydâna gelmesine sebeb oldu¤u, mütehass›s tabîbler taraf›ndan iddi’â edilmifldir) sözü de do¤ru de¤ildir. [Vâki’ olan›n tersini söylemekdir, iftirâd›r.] Çünki,
orucun edeblerinden birisi de, iftâr zemân›nda mi’deyi doldurmay›p, henüz ifltihâ varken yemekden el çekmekdir. Bu edebe riâyet
edenlerin, hasta olmak de¤il, bil’aks s›hhat bulacaklar› bütün tabîbler taraf›ndan ittifak ile bildirilmifldir. Böyle oruc tutman›n
s›hhat için fâideli oldu¤u muhakkakd›r. E¤er protestanlar›n ya– 233 –

lan olan bu sözleri do¤ru olsa, islâm memleketlerinde Ramezân
ay›nda her müslimân›n hasta olmas› ve çok kimsenin vefât etmesi
îcâb ederdi. Hâlbuki s›hhî istatistiklerde, Ramezân ay›nda di¤er
aylara göre hiç bir z›dl›k görülmez. Aklen de düflünülse, bir çok insan sabâh ve akflam olmak üzere günde iki kerre yemek yirler.
Mu’tâd olan iki yemek vaktinin birinde, bir kaç sâat de¤ifliklik yapmakla, vücûdda ne gibi de¤ifliklik meydâna gelebilir? Belki oruc
ay›n›n bafl›nda bir iki gün biraz de¤ifliklik his edilebilir. Bu cihetle
orucdan dolay› s›hhatde bir de¤ifliklik olmaz.
[Oruc mi’de râhats›zl›¤›na sebeb olmaz. Bil’aks mi’denin s›hhatine fâidelidir. Bu husûs, bugünkü modern t›b mütehass›slar›
taraf›ndan, aç›k ve kesin bir fleklde isbât edilmifldir. Muhtelif yabanc› dillerde, mütehass›s tabîbler taraf›ndan yaz›lm›fl t›b kitâblar›nda, bir çok hastal›klar›n perhîz yapmakla tedâvî edilecekleri,
yâhud perhîz yaparak tedâvînin kolaylaflaca¤› bildirilmekdedir.
Mi’desinden râhats›z olan kimse, hâmile kad›n, süt veren kad›n
ve hastal›¤›n›n artaca¤›ndan korkan kimse, harb eden asker ve seferî ya’nî insan yürüyüflü ile üç günlük [Hanefîde yüzdört, di¤er
üç mezhebde seksen kilometre] yola giden yolcular oruc tutmayabilirler. Papazlar›n, ne kadar islâm câhili olduklar›, islâmiyyeti
hiç bilmedikleri ve zihnlerinde tasavvur etdikleri fleyleri, islâm dîni zan etdikleri ortadad›r. Yâhud, bildikleri hâlde, do¤ruyu söylemiyorlar.
Orucun s›hhate zararl› de¤il, bil’aks çok fâideli oldu¤unu ba’z›
misâllerle isbât edelim:
Hadîs-i flerîfde, (Oruc tutunuz, s›hhat bulunuz) buyurulmufldur.
Oruc, bir sene boyunca durmadan çal›flan mi’de ile berâber bütün hazm [sindirim] cihâz›n›n [sisteminin] istirâhate sevk edilmesi
ve insan vücûdünün bir tasfiyeye tâbi’ tutulmas›d›r. Böylece, hazm
cihâz› dinlendirilmifl olur. ‹nsanlarda en çok görülen râhats›zl›k,
hazm bozuklu¤udur. fiiflmanl›k, kalb ve damar hastal›klar›na, fleker hastal›¤›na ve tansiyon yüksekli¤ine sebeb olmakdad›r. Oruc,
bütün bu hastal›klara karfl› koruyuculuk vazîfesi yapd›¤› gibi, bir
de tedâvî vâs›tas›d›r. Bugün bir çok hastal›kdan kurtulmak için,
perhîz lâz›m oldu¤unu yukar›da bildirmifldik.
Oruc ile, insan›n güçlü bir irâde kuvveti kazanaca¤› flübhesizdir. Bu sebeb ile alkol, uyuflturucu gibi, kötü al›flkanl›klardan oruc
vesîlesi ile kurtulanlar çok görülmekdedir.
Oruc, vücûddaki karbonhidrat, protein ve bilhassa ya¤ depolar›n›n harekete geçirilmesini sa¤lar. Oruc sâyesinde madde süz– 234 –

mekden kurtulan böbrekler, bir revizyona [ta’mîre] girerek, dinlenme ve yenilenme imkân› bulurlar.
Bütün bu bildirilenler, ba’z› papazlar›n yalan ve iftirâlar›n› yüzlerine çarpmakdad›r. Keflke, yalan söylerken ilmi de, kendilerine
yalanc› flâhid getirmeselerdi.]
Gündüz ve gece müddetleri birbirinden farkl› olan memleketlere gelince, di¤erinden birkaç sâat fazla oruc tutanlar, amelleri
nisbetinde ilâhî mükâfâtlara mazhar olacaklar› için, adâlet-i ilâhiyyeye aslâ z›d olamaz.
Kutublarda, bir kaç ay devâml› gece, birkaç ay devâml› gündüz
olur. Böyle yerlerde oruc tutanlar için, bir külfet yokdur. ‹slâm dîninde güçlük olmad›¤›n› ve bir kifliye, yapam›yaca¤›, tâkat getiremiyece¤i fley teklîf edilmedi¤ini, Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde
aç›kca bildirmifldir. Meselâ, abdest a’zâs› dörtdür. Bir kimsenin iki
aya¤› kesik olsa abdest a’zâs› üçe iner. Bir kimse, ayakda nemâz
k›lma¤a gücü yetmezse, oturarak nemâz›n› k›labilir. Buna da gücü
yetmezse, îmâ ile k›labilir. Ramezân ay›nda, müslimânlara oruc
tutmak farzd›r. Fekat, bir kimse hasta olsa veyâ üç günlükden dahâ uzak bir yere sefere ç›ksa, oruc tutmak farz› üzerinden muvakkaten kalkar. Dahâ sonra, müsâid bir vaktinde tutamad›¤› oruclar›n› kazâ eder.
Gece ve gündüz müddetleri, iki üç ay ve dahâ fazla devâm
eden, kutub memleketlerinde olanlar da oruc tutarlar. Böyle memleketlerde ve gündüzleri, yirmidört saâtden dahâ uzun olan günlerde, oruca sâat ile bafllan›r ve sâat ile bozulur. Gündüzü böyle uzun
olm›yan en yak›n bir flehrdeki müslimânlar›n zemân›na uyulur.
E¤er oruc tutmazsa gündüzleri uzun olm›yan yere gelince kazâ eder.
[Aya giden müslimân da sefere, ya’nî yolculu¤a niyyet etmemiflse
veyâ orada ikâmet etme¤e niyyet ederse, ayn› fleklde oruc tutar. Papazlar›n islâmiyyeti hiç bilmedikleri ortadad›r.]
Malûmdur ki, Allahü teâlân›n kullar›na olan tecellîleri, ihsânlar› ve teklîfleri herkese eflid de¤ildir. Meselâ, ba’z› mü’min kullar›na zenginlik verir, ona hac yapmas›n› emr eder. Ba’z› mü’min
kullar›na fakîrlik verip, ona hac yapmas›n› emr etmez. Kimine,
güç, kuvvet ve s›hhat verip, oruc tutmas›n› emr eder. Kuvveti ve
s›hhati müsâ’id olm›yanlar›n da sonra tutmalar›na izn verir. Kimi kullar›na nisâb mikdâr› mal ihsân edip, zekât vermelerini ve
fakîr olan akrabâlar›n›n nafakalar›na yard›m etmelerini emr
eder. Kimi kullar›na da fakîrlik verip, zekât almaya müstehak k›lar. [Bütün bunlar Allahü teâlân›n adâlet-i ilâhiyyesine tam muvâf›kd›r. Kimi kullar›na çok ihsân eder. Onlar da ni’mete flükr
edip, flükr edenler derecesine kavuflurlar. Kimi kullar›na da, az ih– 235 –

sân eder. Onlar da sabr ederler, sabr edenler derecesine ulafl›rlar.
Allahü teâlâ, hiç bir kulunun amelini zâyi’ etmez.]
Protestanlar›n, (Kutub memleketleri gibi mahallerde, binlerce
kifli, h›ristiyanl›¤a tâbi’ olarak, hiç bir zorluk olmaks›z›n dinlerinin
âyinlerini icrâ ederler) sözleri de, do¤ru de¤ildir. Çünki, zikr olunan kuzey kutub dâiresine yak›n mahaller, Amerikan›n en kuzeyi
ile Sibiryan›n uçlar›d›r. Buralarda Eskimolar ve Samoidler gibi say›lar› çok az olan bir kaç ibtidâî kavm oturur. Bunlar bal›k ve vahflî hayvan avl›yarak yaflarlar. Bu¤day ve üzüm gibi fleyleri yetifldiremediklerinden, ekmek ve flerâb› bilmezler. Orada, mukaddes
kurban (‹flâ-i rabbânî) âyinini icrâ etmek için, papaz›n ne yapd›¤›n› anlamak isteriz. Çünki, ekmek ve flerâb Îsâ aleyhisselâm›n etine
ve kan›na tehavvül edece¤inden, buradaki h›ristiyanlar tanr›lar›n›
yiyip içemezler. [Tanr›lar› ile birleflmedikleri için de, günâhlar› afv
edilemez ve büyük günâh kirinden temizlenemezler. Vah zevall›
h›ristiyanlar! Pis ve kirli vaftîz sular›ndan hastal›k geçmeyip de,
orucun ve abdestin s›hhate zarar verece¤ini söyliyen papazlar acabâ bu sözlerine kendileri inan›yorlar m›? Yoksa protestan cem’iyyetlerinden ald›klar› paralar›n hât›r› için mi böyle çirkin, ilme ve
akla uymayan iftirâlar yap›yorlar?]
fiimdi insâf ile bu iki dîni karfl›lafld›rd›¤›m›z zemân, hangisinin
icrâs›n›n kolay oldu¤unu aç›kca görürüz. ‹slâm dîni, yeryüzünün
her noktas›nda bulunan her kavmin, hiç bir güçlük, hiçbir zorluk
olmaks›z›n uyabilecekleri [ve dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflduran] bir dindir. Bir tevhîd dînidir. Bu dînin, teslîs üzerine kurulmufl
olan h›ristiyanl›kdan üstünlü¤ü ve k›ymeti günefl gibi meydândad›r.
[Az söyledim dikkat etdim, kalbini k›rmama¤a,
Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çokdur sana.]
Protestan papazlar›n islâm dînine i’tirâzlar›ndan biri de, nemâzdaki k›râetdir. Bu papazlar, (Nemâz›n farzlar›ndan olan k›râet, ya’nî Kur’ân-› kerîmden bir parçay› ezberden okumak, ba’z›
yerlerde rûhânî oluyorsa da, düflünüldü¤ü zemân, k›râetin de, nemâz›n di¤er farzlar› gibi rûhânî olmad›¤› ortaya ç›kar. Befl vakt nemâzda, tekbîr ve Fâtiha ve etteh›yyât, rükû’ ve secde tesbîhleri ve
bunlara benzer ba’z› tesbîh ve düâlar okunmakdad›r. Bunlar› durmadan devâml› olarak ömr boyunca, her gün belli vaktlerde tekrâr
ederler. ‹nsan bundan usan›p b›kar.
Her resmî fleyleri i’tina ile yapmakdan ve bir tak›m fânî ve
ehemmiyyetsiz ameller ile u¤raflmakdan, hiç bir fâide gelemiyece¤ini, Îsâ aleyhisselâm›n ‹ncîlde buyurdu¤u flu iki âyetden aç›k– 236 –

ça anlafl›l›r: (Düâ etdi¤iniz zemân putperestler gibi, bofl yere tekrârlar yapmay›n. Çünki onlar, çok söyledikleri için, müstecâb olacaklar›n› zan ederler. Muhtaç oldu¤unuz fleyleri Baba bilir.) [Matta bâb alt›, âyet yedi, sekiz.]) demekdedirler.
CEVÂB: ‹rfân ehlinin bildi¤i gibi, bedenin bir hayât› ve g›dâs›
oldu¤u gibi, rûhun da bir hayât› ve g›dâs› vard›r. Rûhun g›dâs›, mâsivây›, ya’nî Allahü teâlâdan gayr› her fleyi unutarak, Allahü teâlây› zikr etmekdir. Hâl›k ile mahlûk aras›nda olan perdelerin kalkmas› için, nefsin flehvetlerini, riyâzet vâs›tas› ile za’îfletmek ve rûhu, Allahü teâlân›n ismini zikr ederek [söyliyerek] kuvvetlendirmekden baflka çâre yokdur. Bir kimsenin bir baflkas›na olan sevgi
ve muhabbeti, onu çok zikr etmesinden, hât›rlamas›ndan anlafl›l›r.
Çünki, kiflinin sevdi¤ini çok anmas› tabî’îdir. Kara sevdâ derecesinde fliddetli aflk sâhibleri, sevgililerinde fenâ bulup, [ya’nî kendini unutup] her an ve her hâlde, hep onu zikr eder, hep onu söyler,
hep onu hât›rlarlar.
‹slâm dîninde de, en mühim maksad, (Muhabbetullah=Allah
sevgisi) oldu¤undan, Allahü teâlâ, her gün befl vaktde nice kerreler zikr edilerek, kalb kuvvetlendirilmekdedir. Kalbin ve rûhun
kuvvetlenmesi ise, aradan perdelerin kalkmas›na ve sevgiliye kavuflma¤a sebeb olur. Befl vakt nemâzda okunan tesbîhlerin ve tekbîrlerin hepsi, bu esâs maksad için oldu¤undan, bunlardan, bir
mü’mine aslâ b›kk›nl›k ve usanmak gelmedi¤i gibi, rûhun g›dâs› olduklar›, kalbi ve rûhu kuvvetlendirdikleri meydândad›r. Her
rek’atde tekrâr olunan Fâtiha-i flerîfenin bât›n [gizli] ma’nâlar›
üzerinde, Ehl-i sünnet âlimleri pek çok beyânda bulunmufllard›r.
Bunlar›n ismlerini yazmak ve toplamak bile çok zordur. Sadreddîn-i Konevî “rahmetullahi aleyh”,[1] Fâtiha-i flerîfenin gizli ma’nâlar›n› anlatan, (‹’câz-ül-beyân) isminde çok güzel bir kitâb yazm›fld›r. Bu kitâb›nda, Fâtiha-i flerîfenin hakîkat ve inceliklerinden, çok
az›n› bildirmifl oldu¤unu beyân buyurmufldur. [Nemâz k›larken
okunmas› emr olunan âyetler, tesbîhler ve düâlar, Allahü teâlân›n
büyüklü¤ünü bildirir ve Ona yalvarma¤› ifâde etmekdedir. Allahü
teâlâ, bunlar› okuyanlar› severim ve onlara çok sevâb [mükâfât]
veririm buyuruyor. Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak için ve sevâb kazanmak için okunan ve yap›lan fleyler, güç olsalar da, îmân›
olan kimselere kolay ve çok zevkli, tatl› gelir. fiekeri, bal› yiyen,
bunun tad›n› anlar. Yimeyip uzakdan gören, flekli, rengi iyi de¤il
diyerek tad›n› inkâr eder.]
[1] Sadreddîn Muhammed 672 [m. 1272] de Konyada vefât etdi.
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B‹R PAPAZIN ‹FT‹RÂLARINA CEVÂBLAR
Protestan papazlardan biri, neflr etdi¤i bir risâlede, islâmiyyet
ile h›ristiyanl›¤›n kurulufl flekli hakk›nda tafsîlatl› bir muhâkeme
yapm›fld›r. Bu risâleden birkaç cümle ele alarak cevâblar›n› yazma¤› uygun gördük. Risâlenin metinleri, italik harflerle, parantez
içine yaz›lm›fl, dahâ sonra lüzûmlu cevâblar verilmifldir.
Bu risâlede (Îsâ Mesîhin ö¤retdiklerine, ya’nî onun dînine göre, h›ristiyanl›k, her bir kavmin ve ümmetin devlet ve siyâsetlerine
ve ictimâî yap›lar›n›n üsûl ve nizâmlar›na ve hâllerine ve oturduklar› memleketlerine uygun ve müsâid ve irâde dîni olup, bir memleketin nizâm›na ve siyâsetine halel vermeksizin, o memlekete yerleflebilir) demekdedir.
CEVÂB: Hakîkatde mevcûd ‹ncîllerde, muâmelâta [ya’nî
al›fl-verifl, âile, kirâ, ücret... vs. hukûklar›na ve siyâsî hukûka] dâir pek az hükm bulundu¤undan, papaz›n dedi¤i gibi, bir milletin
nizâm›na ve siyâsetine elbette bir halel ve zarar vermez. [Çünki,
h›ristiyanl›kda böyle hükmler yokdur ki, de¤ifliklik yaps›n. Torbalar›nda bir fley yok ki, baflkalar›na versinler.] Ancak flimdiye
kadar, h›ristiyanl›¤›n ayak bas›p da, eski üsûl ve hâllerini, meskenlerini, nizâmlar›n›, beldelerini ve hükûmetlerini mahv-ü perîflan etmedi¤i bir memleket görülmemifldir. Koca Roma devletlerinin kütübhânelerinde bulunan siyâsî kanûnlar, Roma âdetlerini
bildiren kitâblar, hep h›ristiyanlar taraf›ndan yok edilmifldir. [H›ristiyanlar sâdece h›ristiyan olm›yan milletlere de¤il, kendileri gibi h›ristiyan olanlara da ayn› vahfleti tatbîk etmifllerdir. H›ristiyanl›k dîni ad›na yap›lan haçl› seferleri s›ras›nda, ‹stanbulu iflgâl
eden haçl›lar›n Bizansl›lara yapd›¤› zulmleri ve tahrîbât›, h›ristiyan târîhcilerden okuyunuz! ‹spanyay› ele geçirdikleri zemân, yak›p y›kd›klar› yüzlerce kütübhâne, binlerce san’at eseri ve katl
edilen yüzbinlerce müslimân ve yehûdîler hep, papaz›n (baflka
milletlerin siyâset ve âdetlerine kar›flmad›¤›n›, herkesin çabucak
kabûl etdi¤ini) iddiâ etdi¤i h›ristiyanl›¤›n, ma’sûm yüzünü (!) ne
kadar da güzel isbât ediyor...] H›ristiyanl›k, dünyân›n hiç bir memleketinde kolayca yerleflmemifldir. Yerleflebilece¤i de düflünülemez. [Günümüzde bile fakîrlik ve açl›k içinde bulunan memleket– 238 –

lerde, halk› h›ristiyan yapmak için, milyarlarca lira harc›yarak, çeflidli yard›mlar yap›yorlar. Hattâ, o zevall› insanlara maâfllar ba¤l›yorlar. Fekat yine de, onlar› h›ristiyan yapam›yorlar. Bu papaz,
acabâ bunlar› bilmeyecek kadar câhil midir?]
Yine bu risâlede, (H›ristiyanl›¤›n melekûtu, dünyân›n melekût
ve saltanat›na benzemez. Rûhânî ve hakîkî bir melekûtdur. Onun
rûhânî, hakîkî ve kendine mahsûs dîni tabî’at› îcâb›, insanlar› bulunduklar› her bir hâle ve mahallerine uygundur. Ne bir memleketin hâkimlerini ve ileri gelenlerini h›ristiyan yapma¤a i’tibâr eder,
ne de onlar›n isteklerini ve âdetlerini temâmen red eder) demekdedir.
CEVÂB: Bir din, insanlar›n bulunduklar› her hâl ve mahalle
uygun olunca, art›k hâkimlerini ve ileri gelenlerini o dîne da’vet
etme¤e lüzûm kalmaz. Çünki, o dînin kendisi, kendini neflr eder,
yayar. Fekat protestanlar›n h›ristiyanl›¤› yaymak için nas›l çal›fld›klar› meydânda oldu¤undan, bu iddiâlar› da, hakîkate uygun
de¤ildir. Bir di¤er husûs da, hâkimlerini ve memleketin ileri gelenlerini h›ristiyanl›¤a da’vet etmeme¤i, bir nev’i yüksek himmet
kabûl etsek de, onlar›n isteklerini ve [kötü] âdetlerini red etmemekde, acâba ne gibi bir fâide düflünülebilir. Yoksa, bu papaz›n
nazar›nda, her kötülük, h›ristiyanl›k dîninin tabî’î ruhâniyyetinden midir?
Papaz yine bu risâlede, (H›ristiyanl›¤›n bu dünyâdaki asl maksad›, h›ristiyan milletlerin kuvvet ve kudret dâiresini geniflletmek
olmay›p, Allahü teâlân›n izzet ve saltanat›n›, her bir insan›n kalbine ve her bir kavmin aras›na ve her bir memleketin ehâlisine yaymak ve kabûl etdirmekdir) demekdedir.
CEVÂB: Hâlbuki bu papaz, yine ayn› risâlenin seksenyedinci
sahîfesinden yüzyedinci sahîfesine kadar, h›ristiyanl›¤›n islâmiyyet üzerine üstünlük ve fazîletini isbât için, islâm memleketlerinin
harâbl›¤›n› ve Avrupan›n zenginlik ve ma’mûriyyetini delîl olarak
getirmifldi. fiimdi burada da, bir milletin kuvvet ve kudret dâiresini geniflletmek h›ristiyanl›¤›n maksad› de¤ildir, demekdedir. Orada dedi¤i h›ristiyanl›k da, acaba burada söyledi¤i baflka bir din midir?
Yine bu papaz (H›ristiyanl›¤›n te’sîr ve nüfûzunu kabûl ederek,
ona k›ymet verenler, bu dünyâda devâml› olan mukaddes bir kardefllik ba¤› ile berâber, akl ve siyâsete kavuflurlar. Âhiretde de, kâmil bir kul olduklar›ndan, ilâhî ni’metlere ve zevklere vâs›l olurlar)
demekdedir.
CEVÂB: Bu sözüne göre; ‹ngiltere, Avusturya devletleri ile
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Amerika cumhuriyetlerinin, h›ristiyan olmalar›ndan flübhe edilir. Çünki, bunlar›n mukaddes bir kardefllik ba¤› ile, birbirlerine
ba¤lanm›fl olduklar›, hiç görülmemifldir. Bunlar›n hepsi politik
menfe’atler u¤runa, birbirlerinin gözlerini oymakdad›rlar. Luther f›rkas› ile Kalvin f›rkas› ve di¤er protestan f›rkalar›n›n birbirlerine olan düflmanl›klar›, katoliklerle protestanlar›n birbirlerine
olan düflmanl›¤›ndan az de¤ildir. [Târîh boyunca, katoliklerle
protestanlar, birbirlerini en büyük düflman ve kâfir olarak kabûl
edip, merhametsizce imhâ etmifllerdir. Bunlardan bir kaç misâli
dahâ önce bildirmifldik. Târîhi okuyanlar bunu iyi bilirler. Papaz›n bu sözü, islâm dîninde bulunan ve müslimânlar›n kitâblar›nda yaz›l› olan, kardefllik, sevgi ve cömertlik gibi iyiliklerin taklîdi
oldu¤u meydândad›r. Müslimân kitâblar›nda okumufl oldu¤u,
müslimânlara mahsûs olan iyilikleri, h›ristiyanl›¤a mâl etmekdedir.]
Yine bu papaz (E¤er, islâmiyyetin h›ristiyanl›kdan dahâ üstün
ve fazîletli oldu¤u iddiâs› do¤ru olmufl olsa idi, Allah›n melekûtunu yukar›da anlat›landan dahâ güzel, dahâ yüksek ve dahâ rûhânî
göstermesi îcâb ederdi. Yeryüzünde bulunan milletlerin hâllerine
ve memleketlerine dahâ uygun olmas› îcâb ederdi. ‹nsanlar› dünyâda se’âdete, kemâle ve adâlete kavufldurmas› ve dünyâdan ayr›lacaklar› zemân da, izzet ve se’âdet-i ebediyyeyi dahâ çok ümmîd
etmelerine te’sîr etmesi lâz›md›) demekdedir.
CEVÂB: ‹slâm dîninde Allahü teâlân›n melekûtu, Muhammed
aleyhisselâm›n dînidir. Onun ahkâm› ile amel edenler, dünyâda ve
âhiretde sonsuz ni’metlere kavuflurlar. Ona tâbi’ olm›yanlar ise,
hüsrâna u¤ray›p, Cehennemde azâb olunacaklard›r. Böyle oldu¤u
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde en güzel flekliyle, genifl olarak anlat›lm›fld›r. Âhiretde mü’minler için va’d edilen ni’metler,
se’âdetler temâmen anlat›lsa, bunlar› insan akl› kavr›yamaz. Bu
papaz›n, dört ‹ncîl ile Petrus ve Pavlosun mektûblar›ndan baflka,
dünyâda olanlardan ma’lûmât› olmad›¤›ndan, böyle garîb bir iddiâda bulunmas› cehâletinden baflka bir fleyi göstermez. Se’âdete,
huzûra ve adâlete kavufldurmakda islâm dîninin kuvvet derecesini
bilmek için, islâmiyyeti ve islâm devletleri târîhini, iyi incelemek
lâz›m oldu¤unu kendisine hât›rlat›r›z. Bu iki dînin ahvâl ve keyfiyyetini bilenler, h›ristiyanl›k dîninin melekûtdan uzak, [Pavlosun ve
konsillerin ve papazlar›n ellerinde bin bir flekle girmifl] oldu¤unu
iyi anlarlar. ‹slâmiyyetin ve h›ristiyanl›¤›n ahvâlini ve târîhlerini
okuyan bir kimse, hakîkatin bu papaz›n iddiâ etdi¤i fleyin tam tersi oldu¤unu anlar.
Yine bu papaz, (Her h›ristiyan, Îsâ Mesîhin öldükden sonra di– 240 –

rilip gö¤e ç›kmas›n›, ya’nî k›yâm›n› kendi kurtulufluna bir kefâlet
kabûl eder. H›ristiyanlar ölüm korkusundan, “ölmek mescidde
uyumak gibidir” inanc› ile emîn olmufllard›r. H›ristiyanlar, ölümü
zararl› de¤il, fâideli kabûl ederler. Hâlbuki, müslimânlar›n ço¤u
ölümden korkmakdad›r. ‹’tikâdlar›na göre, kendilerini âhiretde
ümmîdvâr edecek bir çok va’dler bulundu¤u ve bilhâssa gazâya ç›k›p da flehîd olmak için can atan ç›lg›nlar, can verirlerken kendilerini hûrîlerin karfl›lay›p, Cennet ba¤çelerinde a¤›rlanacaklar›n›
zan ederler. Bütün bunlar bizce de inkâr edilmifl de¤ildir. Bununla berâber, can verirken müslimânlarda görülen ferâh ve sevinç,
âhiretde ihsân olunacak bir tak›m latîf taâmlar ve hûrî k›zlar› gibi
nefsin arzû ve lezzetlerine ba¤l›d›r. Fekat h›ristiyanlar›n, o hâldeki sevinçleri, günâhlardan temizlenmifl, rûhânî yeni bedenler ile,
cenâb-› Hakk›n huzûruna vard›klar›na tam inanmalar›ndand›r. Bu
da, islâmiyyetin h›ristiyanl›k kadar semâvî ve rûhânî olmad›¤›n› isbât eder) demekdedir.
CEVÂB: ‹slâm i’tikâd›nda [inanc›nda] öldükden sonra insanlar tekrâr dirilecek, mahfler yerinde toplanacaklard›r. Burada hesâblar görülüp, herkes hak etdi¤i Cennet veyâ Cehenneme götürülecekdir. Sevâb [mükâfât] ve azâb [mücâzât] herkesin yapd›¤›
amele göre, derece derece olacakd›r. Biz müslimânlar için âhiretdeki en yüksek derece, Allahü teâlâya kavuflmakd›r. Yoksa, yaln›z Cennet taâmlar›na ve hûrîlere kavuflmak de¤ildir. [Zâten,
mü’minler dünyâda her yapd›klar›n› Allah r›zâs› için yaparlar.
Yap›lan amellerin en efdâli ihlâs ile [Allah r›zâs› için] yap›land›r.
Mü’minler ölümü aslâ kerîh görmezler. (Allahü teâlâya bir can
borcumuz var, bunu her yerde verme¤e hâz›r›z) derler. Çünki onlar, (Kim Allahü teâlâya kavuflmak istemezse, Allahü teâlâ da,
ona kavuflmak istemez. Kim Allahü teâlâya kavuflma¤› severse
Allahü teâlâ da, ona kavuflma¤› sever) ve (Ölüm, dostu dosta kavuflduran bir köprüdür) hadîs-i flerîflerine tam inanm›fllard›r. Pek
çok din büyükleri ve Evliyâ ölümü hemen isteyerek, Allahü teâlâya, Resûlullaha ve Evliyâdan olan hocalar›na ve di¤er Velîlere
kavuflma¤› istemifllerdir. Kendilerini ölüm hastal›¤›nda gören talebelerine, (Üzülmeyiniz! Resûlullaha ve Allahü teâlâya kavuflacak bir kimse için veyâ bir evin bir odas›ndan di¤er odas›na geçecek olan kimse için a¤lan›lmaz) diye nasîhat buyurmufllard›r. Bu
din büyüklerinin hepsi, tatl› bir tebessüm ile güler olduklar› hâlde,
dünyâdan ayr›lm›fllard›r.] ‹flte buras›n› söylemek, papaz›n ifline
gelmedi¤inden, sâdece cismânî Cennet ni’metleri taraf›n› beyân
etmifldir. Güyâ bu, i’tirâz›n› kuvvetlendirmekdedir. Hâlbuki, bu
kadar i’tirâz› ve teassubu ile berâber, müslimânlar›n ve flehîdle– 241
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rin ölürken h›ristiyanlardan dahâ ziyâde ferah ve sevinç içinde olduklar›n› kendisi i’tirâf etmekdedir. Allahü teâlân›n kudreti sonsuzdur.
Yine bu papaz, (‹ncîlde Îsâ Mesîh, îmân› olm›yan bir kimseyi
veyâ bir hükümdâr› tehdît etmemifl ve ona baflkalar›na ibret olacak
bir fleklde muâmele etmeyi de emr etmemifldir. Hükümdâr kâfir
olsa bile, ona itâat etmeyi emr etmifldir) demekdedir.
CEVÂB: Evet Îsâ aleyhisselâm, kâfir hükümdâra dahî itâati,
emr etmifldir. Çünki, yetmifl-seksen kifli ile Roma devletine ve bütün yehûdîlere karfl› cihâd etmek, onlara karfl› gelmek mümkin de¤il idi. ‹slâmiyyetde de, hükûmete, kanûnlara karfl› gelmek men’
edilmifldir.
Yine bu papaz, (‹ncîl bütün hükümdârlara itâat etme¤i emr
eder. Hattâ h›ristiyan olm›yan hükümdârlar flöyle dursun, h›ristiyanl›¤a, bu¤z ve düflmanl›¤› olan hükümdârlar›n dünyâ nizâmlar›na, kanûnlar›na itâat etmek lâz›m oldu¤unu herkese ta’lîm ve tavsiye eder) demekdedir.
CEVÂB: Protestanl›¤›n kurucusu olan Lutherin, h›ristiyanl›kda böyle bir kâidenin bulundu¤unu, bu risâleyi yazan papaz kadar
bilmedi¤ine hayret edilir! Veyâ kendisi hiç kimseye tâbi’ olmad›¤›ndan, aslâ buna i’tibâr etmemifldir. Çünki Luther, ‹ngiltere kral›
sekizinci Henri hakk›nda yazd›¤› tenkîd yaz›lar›nda, gâyet tahkîr
edici bir lisân kullan›r. Meselâ, kitâb›n›n 1808 senesindeki bask›s›n›n yedinci cildinin ikiyüz yetmiflyedinci sahîfesinde diyor ki, (Milletin selâmeti için ben deyyûs ile konufluyorum. O kral, ahmakl›¤›
sebebi ile, izzet ve makâm›n›n hukûkuna hurmet etmedi¤i hâlde,
ben niçin o deyyûsun yalan›n› a¤z›na t›km›yay›m. Ey câhil mefle
odunu, sen mülkün sâhibi oldu¤un hâlde, niçin sahtekâr bir yalanc› ve kefen soyucu, h›rs›z ve ahmaks›n. ‹flte ‹ngilterenin üstünlü¤ü
ve bereketleri ile idâresi, bundan sonra senin eline kalm›fld›r....
vs.... vs.) Görülüyor ki, protestanlar›n lideri ve protestanl›¤›n kurucusu olan Luther, h›ristiyanl›¤a düflmanl›¤› olm›yan, ancak Lutherin yeniliklerine i’tibâr etmiyen Henriye itâat edip, boyun e¤mek bir tarafa, hakk›nda yukar›daki çirkin sözleri kullanmakdan
aslâ çekinmemifldir. [Bütün bunlardan sonra, ‹ncîllerdeki (hükümdârlara kâfir bile olsa, boyun e¤ip itâat ediniz) emri nerede
kalm›fld›r. Protestanl›¤›n kurucusu Luther, niçin itâat etmeyip, isyân ederek ‹ncîlin emrlerini çi¤nemifldir?]
Yine bu risâlede, (Muhammed aleyhisselâm, harb ederek bir
din de¤il, siyâsî bir hükûmet kurmufldur. ‹slâm dîninde ancak
Medîne-i münevverede cihâda izn verilmifldir. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mûsâ aleyhisselâm gibi, cihâd ile emr
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olunmufldu. Din ve devleti bir tutmufl, hem peygamberlik vazîfesini, hem de devlet reîsli¤ini kendinde toplam›fld›r) demekdedir.
CEVÂB: Bu ibârenin bafl taraf› temâmen yanl›fl, son yar›s› ise
do¤rudur. ‹slâm dîninde, Allahü teâlâdan baflka hâkim ve mâlik
yokdur. Muhammed aleyhisselâm›n dîninde, bütün mü’minler
hürdür. Çünki bu dinde, muâmelât için olan hükmler, o kadar mükemmeldir ki, dahâ güzeli tasavvur olunamaz. Bunlar, sa¤lam kâideler üzerine kurulmufl ve o kadar mükemmeldirler ki, binlerce
asr dahâ geçse ve medeniyyet binlerce renge girse, yine bu esâslar
üzerine, her asr›n terakkî ve îcâb›na göre, her yeni mes’elenin islâmiyyetdeki hükmünü anlamak mümkindir. ‹slâmiyyetde, bu papaz›n zan etdi¤i gibi, kahr edici bir kuvvet ve gâlib bir saltanat
yokdur. (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nübüvvet ile saltanat› kendine tahsîs etdi) demek kadar câhilâne bir söz olamaz.
Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bütün ömrü
boyunca, devlet reîsli¤i yapd›. [Sultanlar gibi mal toplamad›. Elinde olan› dâimâ fakîrlere ve zenginlere da¤›t›rd›. Ömründe bir
def’a kendisinden bir fley istenip de, yok dedi¤i iflitilmedi. Var ise
verir, yok ise, sükût ederdi. Fakîrlik üzere yaflad›. Fekat, Onun
“sallallahü aleyhi ve sellem” fakîrli¤i ihtiyârî idi. Çok paras› dahî
olsa, onu yan›nda bir gece bekletdi¤i görülmedi. Hep da¤›t›rd›.
Eshâb› da, Ondan görerek böyle yaparlard›.] Kanâat ile yaflad›.
Hattâ, vefât›nda bir z›rh›n›, borcuna karfl› rehn vermifl bulundu.
Vahy-i ilâhî olmad›¤› zemân cihâd gibi bir ifle bafll›yacak olsa, kendi görüflü ile hareket etmeyip, (ifllerinde istiflâre et!) meâlindeki
âyet-i kerîme mûcibince, Eshâb›n›n fikrlerini sorarak, en güzel
fikre göre hareket ederdi. Luther ve Kalvinin zemânlar›na kadar,
Avrupan›n yegâne hâkimi papalar idi. Engizisyon mahkemelerinde, krallar› dahî aforoz ederek, istediklerini hâkim k›l›yor, istemediklerini de krall›kdan uzaklafld›rarak, perîflân ediyorlard›. Araya,
papazlar›n flahsî ç›karlar› ve ihtirâslar› da girerek, devlet iflleri yap›lamaz oldu. Böylece, Avrupay› öyle bir hâle getirmifllerdi ki, bütün siyâset ve devlet adamlar›, (Lay›kl›k=‹lmâniyye) kabûl edilmedikce, ya’nî h›ristiyanl›k ile devlet ifllerini ay›rmad›kca, devlet
kurtulamaz diye feryâd ediyorlard›. Sonradan protestanlar, papa
hükûmetine ra¤men, devlet iflleriyle din ifllerinin ayr›lmas›n› lüzûmlu gördüler. H›ristiyanl›¤› devlet ifllerinden ay›rarak, bütün insanl›k âlemi için hizmet etdiler. E¤er flimdiye kadar papalar›n emrinde olan hükûmetler devâm etseydi, bu devletlerin perîflân olacaklar› muhakkak idi.
‹slâmiyyete uymufl olan devletlerin, ondan ald›klar› kuvvet,
kudret ve heybet, târîhlerde yaz›l›d›r. Bu flanl› islâm devletlerin– 243 –

den olan Endülüs Emevî devletinden kalan eserler [vahflî ispanyollar›n yak›p y›kmalar› ve pek ço¤unu yok etmelerine ra¤men] ‹spanyada ve Osmânl› devletinin[1] mi’mârî, hukûkî ve edebî eserleri, Avrupa, Asya ve Afrika k›t’alar›nda hâlâ mevcûddur.
Yine bu risâlede (‹slâmiyyet, müslimânlar›n güç ve kuvvet sâhibi olmalar›n› emr etmekdedir. Bunun için, hakkâniyyet sâhibi
ve Allahü teâlâya yaklaflmak isteyen kimseler yerine, kuvvet ve
dünyâ servetine düflkün olan kimseler aras›nda yay›l›p, onlar›
kendilerine ba¤lad›. Bunun için, islâmiyyete tâbi’ olanlar, yaln›z
ma’nevî bir dîne ba¤lanan kimseler gibi olmad›. ‹slâm dîni, bafl›ndan beri bozuk ve kar›fl›k bir hâlde bulunmufldur. Hâlbuki h›ristiyanl›k, mücerred mukaddesli¤i ile, kendisine inananlar› devlet
ve dünyâ azametinden sak›nd›rm›fld›r. H›ristiyanlar, bafl›ndan beri, çeflidli müflkillerle karfl›laflm›fl ve düflmanlar›n kahr edici sald›r›lar›na u¤ram›fllard›r. Böylece, dünyâ ç›karlar› ve menfe’at peflinde koflanlar›n, h›ristiyanl›¤a girmelerine mâni’ olmufldur) demekdedir.
CEVÂB: ‹flin asl›, papaz›n yazd›klar›n›n temâmen tersinedir.
Hicretden önce Mekke-i mükerremede îmâna gelen Eshâb-› kirâm içerisinde, kuvvet ve dünyâ servetine düflkün hiç kimse yokdu. Ço¤u fakîr ve za’îf kimseler idi. ‹slâmiyyete düflman olan, Kureyflin ileri gelenleri ise, zengin, kuvvet sâhibi ve dünyâya düflkün
kimseler idi. Matta ‹ncîlinin yirmialt›nc› bâb›nda yaz›l› oldu¤u gibi, Îsâ aleyhisselâm, h›ristiyanlar›n inançlar›na göre, ölmeden bir
gün evvel havârîler ile yehûdîlerin f›sh bayram›ndaki son akflam
yeme¤ini yidikden sonra, onlara kendinin öldürülece¤ini ve içlerinden birisinin kendini yehûdîlere haber verece¤ini söylemesi
üzerine, aralar›nda bu hâinli¤i kimin yapaca¤› husûsunda havârîlerin kalblerine korku düfldü. Îsâ aleyhisselâm, yehûdîler taraf›ndan yakalanmas›ndan sonra, yan›nda bulunan havârîler, kendisini
terk edip ayr›ld›lar. Îsâ aleyhisselâm›n en yak›n dostu olan Petrus,
o gece horoz üç def’a ötünce, üç def’a Îsâ aleyhisselâm› tan›d›¤›n›
inkâr etdi.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hayât›nda,
Eshâb-› kirâm aras›nda kabîle reîsleri, kavminin ileri gelenleri
ve zenginler de var idi. Onlardan böyle edeb ve îmâna uygun olm›yan bir tehlüke meydâna gelmedi. Çünki bunlar›n islâmiyyeti
kabûl etmeleri geçici olan dünyâ mal› için olmam›fld›. Eshâb-› kirâm›n hepsi, dîn-i islâm u¤runa mallar›n› ve canlar›n› seve seve
[1] Osmânl› devleti 699 [m. 1299] da kuruldu. 1340 [m. 1922] de inkirâz etdi.
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fedâ etdiler. Do¤ruluk ve mukaddesli¤in islâmiyyet ve h›ristiyanl›kdan hangisinde çok oldu¤u meydândad›r. Kuvvet ve dünyâ mal› peflinde koflan kimseleri hangisinin celb etdi¤i, bildirdi¤imiz bu
misâllerden aç›kca anlafl›l›r.
Yine bu papaz, (‹slâmiyyetin dîni devletden ay›rmamas› sebebi
ile, noksanl›¤› birkaç fleklde ortaya ç›kar. Bu mezkür noksanl›klar›n her birinde, insanlar›n dîne olan ihtiyâçlar›n›, h›ristiyanl›¤a göre, dâimâ tenâkuzlar içerisinde bulundurmufldur. Bundan dolay›,
islâmiyyetin yüksek bir din olmad›¤› anlafl›l›r. fiimdi din ve politikan›n birleflmesinden meydâna gelebilecek ba’z› tehlükeleri anlatma¤a bafll›yoruz) demekdedir.
CEVÂB: Dahâ önce bildirdi¤imiz gibi, bu i’tirâzc› papaz islâmiyyeti dâimâ, Matta ve Yuhannâya nisbet edilen ‹ncîllerden ve
Petrus ve Pavlosa isnâd edilen bir tak›m mektûblardan ç›kar›lan
h›ristiyanl›k dîni gibi zan etmekdedir. Anlataca¤› tehlükeler o kaynakdan ç›kmakdad›r.
Yine bu papaz, (H›ristiyanl›k, islâmiyyetden dahâ çok yay›ld›¤›
gibi, onu kabûl etmiyenlere karfl› harb etmemifl ve onlar›n nâmûs,
k›ymet ve haysiyyetlerini k›racak bir muâmelede de bulunmam›fld›r. H›ristiyanl›¤a inananlar›, iyilik ve bereketlere kavufldura gelmifldir) demekdedir.
CEVÂB: H›ristiyanlar, ‹spanyan›n G›rnata flehrini istîlâ etdikden sonra, engizisyon mahkemelerinin zulmü ile müslimânlar› ve yehûdîleri cebren, h›ristiyan yapm›fllard›r. Dinlerini de¤ifldirenleri dahî atefle atarak yakm›fllar. [O zevall› insanlar, ateflde cay›r cay›r yan›p, feryâd-ü fîgânlar› göklere yükselirken, onlar› o
hâlde gören, h›ristiyan vahflî ‹spanyollar, sevinç ç›¤l›klar› at›yor,
sevinçlerinden kad›nlar› da dâhil olmak üzere, hepsi dans ediyorlard›.] Bu papaz, yine papazlar›n yazd›¤› Endülüs ve engizisyon
târîhlerinde bildirilen vahfletleri ve zulmlerini okumufl olsayd›,
(H›ristiyanlar, h›ristiyanl›¤› kabûl etmiyenlerin nâmûs, k›ymet ve
haysiyyetlerini k›racak bir muâmelede bulunmam›fld›r) yalan›n›
yazma¤a cüret edemezdi. [Filhakîka, bir bak›mdan bu papaz›n
sözü do¤rudur. Çünki h›ristiyanlar, idâreleri alt›nda h›ristiyan olm›yan hiç bir insan b›rakmam›fllar, bunlar› akla ve hayâle gelmiyecek barbarl›klarla, iflkenceler içerisinde yok etmifllerdir. Hattâ,
katolikler protestanlar›, protestanlar da katolikleri böyle imhâ etmifllerdir. Böylece, h›ristiyanlar›n hâkim olduklar› yerlerde, baflka dîne mensûb bir kimse kalmam›fld›r. Baflka dîne mensûb hiç
kimsenin bulunmad›¤› yerlerde, h›ristiyanlar›n, (H›ristiyanl›¤› kabûl etmiyenlerin nâmûs ve haysiyyetlerini k›racak bir muâmelede bulunmam›fllard›r) sözü yalan olmakdad›r. Çünki, zulm ede– 245 –

cekleri bir kimse kalmam›fld›r. H›ristiyan târîhcilerin teassub ile
yazd›klar› haçl› seferleri târîhini okuyanlar, papazlar›n ne kadar
yalanc› olduklar›n› gâyet iyi anlarlar. Bu yazd›klar›m›z› kendisi ile
görüfldü¤ümüz bir papaza sorduk. (Bir yüzüne vurana, di¤er yüzünü çevir) i’tikâd›nda [inanc›nda] olan, herkese iyilik yapma¤› emr
eden bir dîne mensûb olduklar› iddiâs›nda bulunan h›ristiyanlar›n,
bunca vahfleti nas›l yapd›klar›n› anlamak istedik. Cevâb veremedi.]
Yine bu papaz, (‹slâmiyyet, dâimâ muâr›zlar› ve müslimân olm›yanlar ile harb etmeyi emr eder. Ma¤lûb olanlardan cizye (varl›k vergisi) al›p, onlara hakâret ile muâmele eder. fiimdi bu iki dinden hangisinin ahkâm› flefkat ve merhametce dahâ üstün ve insanlar›n tabîatlar›na dahâ münâsibdir? Bunlardan hangisinin dahâ üstün oldu¤unu akl ve insâf sâhibi olanlar, hemen anlarlar) demekdedir.
CEVÂB: Târîh meydândad›r. [Papaz›n bu yaz›lar› vâki’ olan›n tam tersinedir. Yaland›r, iftirâd›r. Müslimânlar, islâma sald›ran düflmanlar ile ve keyfleri u¤runa, insanlara zulm eden zâlimlerle ve insafs›z diktatörlerle harb etmifllerdir. ‹slâmiyyetde cihâd, yâ müslimânlara, islâm memleketlerine sald›ran kâfirlere,
zâlimlere karfl› müdâfe’a için yap›l›r. Yâhud, zâlim diktatörlerin,
zulm ve iflkenceleri alt›nda merhametsizce ezilen, zevall› insanlar› bu iflkencelerden kurtarmak, insanlar› dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflduran islâmiyyetdeki, adâleti ve huzûru, bu zevall› insanlara da duyurmak için yap›l›r. Ya’nî, Allahü teâlân›n kullar›na, Allahü teâlân›n dînini ö¤retmek, onlar› huzûr ve se’âdete kavufldurmak için yap›l›r. Yoksa, islâmiyyetde harb, baflka memleketlere sald›rarak mal toplamak için yap›lmaz. Harb netîcesinde
feth edilen yerlerde, h›ristiyanlar›n yapd›¤› gibi, aslâ katliâmlar
yap›lamaz, zulm edilemez. Bunu, Allahü teâlân›n yasak etdi¤i,
Kur’ân-› kerîmin birçok yerinde ve Peygamberimizin çeflidli hadîs-i flerîflerinde bildirilmifldir. Dinlerini de¤ifldirmeleri için, aslâ
zorlan›lamaz. Zorlamak Kur’ân-› kerîme uymamak olur. (Dinde
zorlama yokdur) meâlindeki Bekara sûresinin ikiyüz ellialt›nc›
âyeti bunu aç›kca göstermekdedir. ‹slâmiyyetin bindörtyüz sene
hâkim oldu¤u yerlerde ve alt›yüzotuz y›l Osmânl› devleti idâresinde bulunan memleketlerde çok h›ristiyan vard›. Bugün Türkiyedeki h›ristiyanlar bunlar›n torunlar›d›r. Osmânl› devleti, h›ristiyanlar› din de¤ifldirmek için birazc›k zorlasa idi, bugün Türkiyede hiç h›ristiyan bulunmazd›. Vahflî h›ristiyan ‹spanyollar, Endülüs Emevî devletini y›k›p, ‹spanyay› ele geçirdikleri zemân ne
kadar müslimân ve yehûdî varsa, hepsini katl etmifller, dahâ
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sonra da (‹spanyada hiç kâfir kalmad›) diyerek bayram yapm›fllard›r. Bunlar, her yere kolayl›kla yay›ld›¤›, flefkat ve merhamet dîni
oldu¤u iddiâ edilen h›ristiyanlar›n yapd›klar› zulmlerdir. Fâtih
Sultân Muhammed hân,[1] 857 [m. 1453] de ‹stanbulu feth edince,
rumlar›n ellerinden mallar›n› almam›fld›r. Dinlerini yasaklamam›fld›r. H›ristiyan bizans›n zulmünden b›k›p usanan halk, Osmânl› adâletine kavuflmak için bizansa de¤il, Osmânl› devletine yard›m etmifldir. ‹stanbulun fethinden sonra, Fâtih Sultân Muhammed hân, kiliseleri yak›p y›kmam›fl, bil’aks fener kilisesine yard›m
etmifldir. Ayasofyay› ise, gâyet güzel ta’mîr edip, geniflletmifl ve
harâb olan bu kiliseyi ihtiyâca binâen de, câmi hâline getirmifldir.
Müslimânlar, feth etdikleri yerlerdeki gayr-i müslimlerden cizye
alm›fllard›r. Bu cizye onlar›n mallar›n›, canlar›n›, nâmûslar›n› ve
dinlerini koruduklar› için, müslimânlar›n yapd›klar› mu’azzam
masraflara karfl›l›k ald›klar› az bir ücretdir ki, bunun da çeflidli
flartlar› vard›r. Cizye olarak al›nan paralar›n, hayr ifllerinde kullan›lmas› emr olunmufldur. Papaz›n söyledi¤i gibi de¤ildir. Günümüzde de her devlet, vatandafl›ndan çeflidli vergiler almakdad›r.]
Papaz›n bu i’tirâzlar›, hakk› bildirmek için de¤ildir. Bu sözlerinin
te’assub ve bozuk düflüncesinden veyâ para h›rs›ndan oldu¤unu
anlamamak için ahmak olmak lâz›md›r. Fekat haçl› seferlerinde
ve Endülüsde yap›lan vahfletler kendi kitâblar›nda da yaz›l› oldu¤undan, hiç bir akl ve insâf sâhibi kimse, papaz›n bu hîle ve yalanlar›na aslâ aldanmaz.
Yine bu papaz, (‹slâm memleketlerinin en ehemmiyyetlisi olan
Osmânl›larda, yak›n bir zemâna kadar, gayr-i müslim tebe’aya hakâret edici ta’bîrler kullan›l›yordu. Yak›n bir zemândan beri, bunlar yasaklanm›fl ve onlar›n da müslimânlarla ayn› hukûka sâhib olmas›na karâr verilmifldir. Bu, yukar›daki sözümü do¤rulayan bir
hâldir) demekdedir.
CEVÂB: Gayr-i müslim tebe’an›n müslimânlarla eflid olan hukûku, tâ Fâtih Sultân Muhammed hân zemân›ndan beri, Osmânl›
devletinde cârî ve mu’teber idi. Rum kilisesine tan›nan imtiyâzlar› Fâtih Sultân Muhammed hân acabâ hangi mecbûriyyetden dolay› tan›m›fld›r. Osmânl› sultânlar›n›n hepsi, bu adâlet ve imtiyâzlar› hep, kitâb›m›z›n yirmialt›nc› sahîfesinde bildirdi¤imiz Muhammed aleyhisselâm›n emrlerine uymak için yapd›lar. Fenerli ta’bîr
edilen rumlar›, Osmânl›lar›n d›fliflleri bakanl›¤›nda olan dîvân tercümanl›klar›nda ve Ulah ve Bo¤dan prensliklerinde vazîfelendir[1] Fâtih, 886 [m. 1481] de vefât etdi.
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meleri, acabâ devletin hangi ihtiyâc›na mebnî idi? Dahâ sonra i’lân
edilen eflidlik hukûku, evvelce olm›yan bir fleyi i’lân de¤il, onu
te’kiddir. Hakâret edici ta’bîrler denilen sözler ise, rütbe ve flahslar› bildirmek için, teflrîfâtda eskiden beri bir kâide olarak kullan›lmakdad›r. Yoksa afla¤›lamak, hakâret etmek gibi bir maksad›n olmad›¤›n›, dahâ önce beyân etmifldik. Her devletde oldu¤u gibi, Osmânl› devletinde mu’teber olan teflrîfât îcâb›, hükümdârlar›n her
birinin, kendine mahsûs ta’bîr ve fermânlar›, ya’nî kulland›klar›
kelimeler vard›. Bunlardan hakâret ma’nâs› ç›karma¤› hiç kimse
düflünmezdi.
Yine bu papaz, (‹slâm devletlerinin bu yolda eflidlik ve hakkâniyyet derecesine yükselmesi, Kur’ân-› kerîmin emri veyâ müslimânl›¤›n tabî’î îcâb› de¤ildir. Avrupan›n h›ristiyan hükümdârlar›n›
taklîd ve kendi mülk ve tebe’alar›n› terakkî ve ›slâhat yoluna sevk
etmek arzûsu ile, son Osmânl› sultânlar›n›n, akl ve hikmet mûcibince yapd›klar› fleyler oldu¤u aç›kca anlafl›lan bir ifldir) demekdedir.
CEVÂB: ‹’tirâzc› papaz›n zihnindeki her bak›mdan eflidlik düflüncesini, Kur’ân-› kerîm ve akl-› selîm kabûl etmez. ‹slâmiyyetin
emr etmifl oldu¤u müsâvât› [eflidli¤i] Osmânl› devleti, Avrupa hükümdârlar›n› taklîd ederek de¤il, islâmiyyetin emrine uyarak, [eskiden mevcûd olan emrler, madde madde, yeniden yaz›larak] i’lân
etmifldir. Çünki, bugüne kadar Osmânl› devletinin gayr-i müslimler hakk›nda tan›m›fl oldu¤u çok genifl müsâmehalar›, Avrupa devletlerinden, kendi vatandafllar› için tan›yan ve tatbîk eden bir devlet görülmemifldir.
[Son zemânlarda h›ristiyan devletlerin istîlâ etdikleri islâm
memleketlerinde yapm›fl oldu¤u zulm, vahflî ve sinsi iflkenceler,
akllar› durduracak flekldedir. ‹ngilizler birinci cihan harbinde,
flark cebhesinde ele geçirdikleri esîrleri M›srda büyük kamplarda
toplam›fllard›. Bu müslimânlara zorla, büyük havuzlarda banyo
yapd›rm›fllard›r. Bu havuzlar›n suyuna (göztafl›) kar›fld›rm›fllar ve
memleketlerine dönen bu esîrlerin gözleri dahâ sonra kör olmufldur.
H›ristiyanlar›n müslimânlar› ve islâmiyyeti yok etme plânlar›ndan birisi de, müslimân› müslimâna katl etdirmek siyâsetidir.
Çanakkale harbinde, M›sr, Yemen ve Sûriye cebhelerinde ingiliz üniformas› giydirilmifl Afrikal› ve Hindli müslimânlar, yine
müslimân olan Osmânl› askerleri ile çarp›fld›r›lm›fld›r. O müslimânlar› harbe teflvîk ederken, sizleri, islâm dînini korumak ve islâm halîfesinin düflmanlar› ile harb etmek için götürüyoruz, diyerek aldatm›fllard›r. Di¤er vahflîlik plânlar›n› anlatma¤a insan da– 248 –

yanamaz. Çünki, vahflî yamyamlar bile, bir kimsenin o¤lunu katl
edip, bafl›n› keserek piflirip, annesine ve babas›na yidirme¤e teflebbüs etmemifllerdir. Tafsilât› için, 98. ci sahîfeye bak›n›z! Medenî olduklar›n› söyliyen Avrupal›lar›n, yumuflak ve tatl› davranma¤› emr
eden bir dînin mensûbu olduklar›n› iddiâ edenlerin hâlleri budur.
Bu zulmleri yapanlar›n, Osmânl›lar Avrupadan görüp, onlar› taklîd ederek, gayr-i müslim vatandafllar›na eflid haklar tan›d› demeleri, çok flafl›lacak fleydir.]
Yine bu papaz, (Osmânl› devletinin güzel himmet ve hikmetlerinden olarak, Osmânl› memleketlerinde meydâna gelen ma’lûm
›slâhatlar zan edildi¤i gibi islâm›n de¤il, h›ristiyanl›¤›n flerefindendir) demekdedir.
CEVÂB: Bu ibâre çok güzel yaz›lm›fld›r. Osmânl›larda, mason Reflîd pâflan›n yapd›¤› islâhat ad› alt›ndaki de¤ifliklikler, h›ristiyanlar›n ve masonlar›n te’sîri ile oldu. [Çünki, h›ristiyanlar bilhâssa protestanlar, büyük menfe’atler ve paralar karfl›l›¤› Londradaki Osmânl› sefîri Mustafâ Reflîd pâflay›[1] mason yapd›lar. Mason localar›nda yetifldirip, bir islâm ve Osmânl› düflman› olarak
Osmânl› devletine gönderdiler. Büyük flehrlerde mason cem’iyyetleri kurdular. Böyle kimselerin hâz›rlad›¤› hâin plânlarla, vatan›n asl sâhibi olan müslimân türkler ikinci s›n›f vatandafl, gayr-i
müslimler ise, imtiyâzl› vatandafl hâline getirildi. Askere gitmeyen müslimânlardan çok kimsenin ödiyemiyece¤i bir para cezâs›
getirilmiflken, gayr-i müslimlerden çok cüz’i ve göstermelik bir
para al›nd›. Bu vatan›n evlâdlar› dinlerini, vatanlar›n› ve nâmûslar›n› korumak için, flehîd olurken, Mustafâ Reflîd pâflan›n ve yetifldirdi¤i masonlar›n ve ingiliz ve iskoç masonlar›n›n plânlad›klar› hâin oyun sâyesinde, memleketin sanâyi’ ve ticâreti gayr-i müslimlerin, islâm düflman› masonlar›n eline geçdi. Mustafâ Reflîd
pâfla, ihrâcata a¤›r vergiler koyup, ithâlât› teflvîk ederek, Osmânl› sanâyi’ini ve san’at›n› baltalad›. Medreselerden fen derslerini
kald›rd›. Bütün bunlar›n mi’mâr› olan h›ristiyan Avrupal›lar, bununla da kalmay›p, Osmânl› tebe’as› içerisindeki gayr-i müslimlere para ve silâh vererek, Osmânl›ya karfl› isyâna teflvîk etdiler.
Beflyüz y›ld›r huzûr içinde yafl›yan insanlar aras›na, nifâk, düflmanl›k ve fitne tohumlar› atd›lar. Böylece, tüyleri ürperten, akllar› durduran zulmler, vahfletler ve katl-i âmlar yap›ld›. Bulgarlar›n, moskoflar›n, ermenilerin ve yunanl›lar›n müslimân türke
yapd›klar›n›n binde birini, Osmânl›lar onlara tatbîk etseydi, bel[1] Mason Reflîd pâfla, 1274 [m. 1857] de öldü.
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ki bugün yeryüzünde bulgar, ermeni, yunan ve rus diye bir millet
olmazd›. Osmânl› Devletinde müslimân türkü yok etmek için hâz›rlanan ba’z› ›slahâtlar, temâmen h›ristiyanlar›n y›k›c› plânlar› ile
olmufldur.]
Yine bu papaz, (‹slâmiyyetde siyâsî kanûnlar ile dînî hükümler
birbirinden ayr›lmay›p, ikisinin de kuvveti bir asldan meydâna gelmekdedir. Bunun için, bir islâm hükûmetinin, dînî farzlar›, flahsî
hukûk gibi, kuvvetli kanûnlar ile koruyup, revâçda bulundurmas›
îcâb eder. Bu ise müslimânlar›n fikrî istikâmetleri yolunda tehlükeli ve zararl› olur. Çünki, dînî farzlar› îfâ etmek, yaln›z Allah›n r›zâs› ve Ona yaklaflmak ve Ona itâat etmek için olursa, makbûl
olur. Bunun d›fl›ndakiler mecburî olursa, di¤erleri gibi, hakîkî bir
itâat ve dindarl›k olmay›p, yaln›z taklîdî olmufl olur ki, bu da bir
nev’i riyâ ve gösterifl olur) demekdedir.
CEVÂB: Allahü teâlân›n emrlerini ya’nî farzlar› yapman›n ve
yasaklar›ndan ya’nî nehylerinden sak›nman›n karfl›l›¤›nda, maddî
manevî büyük ecr ve mükâfâtlar›n oldu¤u, hem Tevrâtda, hem
‹ncîllerde yaz›l›d›r. Matta ‹ncîlinin yirmiüçüncü bâb›nda, Îsâ
aleyhisselâm yaz›c›lar› ve ferîsîleri, azâb-› ilâhî ve Cehennem ile
korkutmufl ve onlar›n nice kötülüklerini k›zarak saym›fld›r. Baflka
yerlerde de kendine îmân edenlerin âhiretde kurtulup, ni’metlere kavuflacaklar›n› va’d etmifldir. H›ristiyanlar›n ibâdetleri, bu
Cehennem korkular› ve Cennet ni’metleri va’di üzerine binâ k›l›nm›fl oldu¤undan, bunlarda h›ristiyanlar›n do¤ru fikrleri ve tarafs›z düflünceleri için tehlüke vard›r. Çünki, bu niyyetler ile berâber, sâdece Allahü teâlân›n r›zâs› için ve Allahü teâlâya yaklaflmak niyyeti ile ibâdet etmek, bir yerde birleflemez. Bu i’tirâza papaz ne cevâb verirse, o bizim taraf›m›zdan da, kendisine cevâb
olur.
Yine bu papaz, (‹slâm dîni, mürtedi katl etmekdedir. Ramezânda aç›kca oruc yiyenlere cezâ vererek, halk› zor ile islâm dînine
ba¤l› kalma¤a ve riyâya zorlamakdad›r) demekdedir.
CEVÂB: Dahâ önce de söyledi¤imiz gibi, islâm dîni Pavlos ve
Petrusun ortaya koydu¤u h›ristiyanl›k dîni gibi de¤ildir. Zâhir ve
bât›n fazîletlerini, üstünlüklerini kendinde cem’ eden, en mükemmel bir dindir. Bunun için, Allahü teâlân›n koydu¤u s›n›rlar, islâm›n yüksek ve güzel ahlâk›n› bozulmakdan ve ihlâl edilmekden
muhâfaza etmekdedir. Müslimân olan bir kimse, küfrünü aç›kca
ortaya koymad›kca, ona mürtedin ahkâm› tatbîk edilmez. Ramezânda özrsüz aç›kca oruc yiyen bir müslimân, f›sk›n› i’lân etdi¤inden, hükûmet taraf›ndan ta’zîr edilir, ya’nî cezâland›r›l›r. Fekat
f›sk›n› i’lân etmez, ya’nî gizli yirse, ona hükûmet taraf›ndan ce– 250 –

zâ verilmez. Bunun cezâ ve keffâreti, Kur’ân-› kerîmde bildirildi¤i gibidir. [Kazâ îcâb ederse, kazâ, keffâret îcâb ederse keffâret yapar, ayr›ca da tevbe eder.] Hükûmet taraf›ndan verilen cezâ, müslimân›n günâh›n› i’lân etmesinin ve baflkalar›na fenâ misâl olmas›n›n cezâs›d›r. Bu cezâlar müslimânlar içindir. ‹slâm
devleti h›ristiyanlar›n ibâdetlerine kar›flmaz. Onlara ibâdetleri
için, hiç bir cezâ verilmez. Hiç bir bask› yap›lmaz. Bu cezâlar,
müslimânlar›n ahlâk›n› ve millî birli¤ini bozulmakdan muhâfaza
eder. (Dinde zorlama yokdur) meâlindeki Bekara sûresinin ikiyüzellialt›nc› âyeti, baflka dinde bulunan bir kimsenin zor ile islâm dînine da’vet edilerek, müslimân yap›lam›yaca¤›n› ifâde etmekdedir. (E¤er onlar, tevhîd ve hicretden yüz çevirirlerse, onlar› nerede bulursan›z esîr veyâ katl ediniz) meâlindeki Nisâ sûresinin seksen dokuzuncu âyeti ise, islâmiyyeti kabûl etdikden
sonra, ondan yüz çevirip irtidât edenlerin öldürülmesi îcâb etdi¤ini bildirmekdedir. (‹slâmiyyet insanlar› müslimânl›kda kalma¤a ve riyâya zorlar) ma’nâs›n› bu papaz kendi kafas›ndan ç›karm›fld›r. Bu sözünden, Kur’ân-› kerîmi diledi¤i gibi tefsîr etdi¤i
görülmekdedir. [Her hâlde Kur’ân-› kerîmi de, okudu¤u ‹ncîller
gibi zan etmekdedir. Fekat iflin asl› böyle de¤ildir. Kur’ân-› kerîmi kendi akl›na göre tefsîr eden kâfir olur. Kur’ân-› kerîm, serhofl kafalar ile okunup, ahkâm kesilecek bir kitâb de¤ildir. Onu
tefsîr etmek için, önce müslimân olmak, sonra nice ilmlerde mütehass›s olmak ve ayr›ca Allahü teâlân›n husûsî bir nûruna kavuflmak lâz›md›r.]
Yine bu papaz, (‹ncîlin, irtidât edenlere ve oruc yiyenlere cezâ verilmesine muhâlif oldu¤u, flundan da anlafl›l›yor ki, bir vakt,
Îsâ Mesîhe tâbi’ olanlardan ba’z›s›, bir fleyden dolay› üzülerek ondan ayr›lma¤› arzû etdiklerinde, Îsâ Mesîh di¤erlerine hitâben,
(Siz dahî gitmek ister misiniz) diyerek, onlar› gidip gitmemekde
serbest b›rakmas›d›r. Onlardan birisi, hepsine vekâleten (biz kime gidelim, ebedî hayât›n kelâm› sendedir) demifldir) demekdedir.
CEVÂB: Ulül-azm Peygamberlerin hepsi, Allahü teâlâ taraf›ndan getirdikleri ahkâm-› fler’›yyenin yerleflmesine ve tatbîk edilmesine bizzat kendileri vazîfeli idiler. Îsâ aleyhisselâm›n teblîg etme¤e me’mûr oldu¤u flerî’at, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin kemâle kavufldurularak kuvvetlendirilmesi ve bir tak›m zâhirî ibâdetler ile güzel ahlâk sâhibi olmakdan ibâret idi. Îsâ aleyhisselâm,
Benî ‹srâîlin sap›tm›fl olanlar›n› Tevrât ve ‹ncîlin ahkâm›na uyma¤a da’vet ederdi. Îsâ aleyhisselâma îmân edenlerin, îmânlar›n›n ne derece kuvvetli oldu¤u, bugünkü ‹ncîllerin (Îsâ, yehûdîler
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taraf›ndan yakaland›¤› zemân havârîler onu yaln›z b›rak›p kaçd›lar. En k›ymetlileri olan Petrus, bir gecede üç def’a Îsâ aleyhisselâm› inkâr etdi) ifâdesinden kolayca anlafl›lmakdad›r. Îmânlar› böyle za’îf olan kimselerden irtidât edenleri cezâland›rma¤a zâten lüzûm yokdur.
Yine bu papaz, (‹slâm dîni, siyâsî kanûnlar ve dînî emrlerden
meydâna gelmifldir. Bunun için, ekserî insanlar, ilk islâm devletlerinin muzafferiyyet ve muvaffakiyyetlerini, islâm dîninin do¤rulu¤una kuvvetli bir delîl kabûl ederlerdi. Asr›m›z›n müslimânlar›, biz
art›k dînimizin do¤rulu¤una nas›l i’timâd edelim ki, dînimizin bir
rüknü olan siyâsetimiz öyle bir hâle gelmifldir ki, vakti ile emrimizde olan bunca memleket ve flehrlerimiz, bugün h›ristiyanlar›n eline geçdi ve k›rk milyon kadar müslimân da, onlar›n emrleri alt›nda kald› demeleri îcâb etmez mi?) demekdedir.
CEVÂB: Müslimânlar›n böyle söylemeleri, mümkin de¤ildir.
Çünki, yukar›da da zikr etdi¤imiz gibi, islâm devletlerinin kuvvet
ve azametleri, müslimânlar›n dinlerine tam yap›fld›klar›, onun
emr ve yasaklar›n› en güzel fleklde yerine getirdikleri müddetce
devâm etmifldir. Sonradan, islâm ahlâk›ndan uzaklaflarak, millî
ahlâklar› bozulmufl ve islâmiyyetin emrleri yap›lmam›fl ve keyfî
icrâat ve idâreye bafllan›lm›fld›r. [Bunu hâz›rl›yanlar da, yine h›ristiyanlar ve onlar›n mason cem’iyyetleri olmufldur. ‹slâm dîninden haberi olm›yan gençleri çeflidli va’dler ve menfe’atler ile aldatarak, dinlerine ve devletlerine düflman birer vatan hâini olarak islâm memleketlerine gönderdiler. ‹smi müslimân, kendi h›ristiyan olan bu kimseler, islâm devletlerini, dînin ahkâm› yerine,
kendi keyfleri ve arzûlar› istikâmetinde idâre etdiler. Böylece, islâm memleketleri parçaland› ve müslimânlar h›ristiyanlar›n hâkimiyyeti alt›na girdi. H›ristiyanlar arzûlar›na kavuflmak için, her
islâm düflman›n› ve putperesti aç›kca desteklediler. ‹slâm dünyâs›n› yak›p y›kan, mogol hükümdâr›, meflhûr zâlim ve kâfir Cengiz
hân,[1] Papa taraf›ndan taltîf edilmifl, kendisine bahâ biçilmez k›ymetde hediyyeler ve alt›nlar gönderilmifldir. Papan›n elçileri,
Cengiz hân ile Papa aras›nda mekik dokumufl ve ona akl hocal›¤› yapm›fllard›r. Çünki Cengiz hân müslimânlar› insâfs›zca katl
ediyor, islâmiyyeti yok etme¤e çal›fl›yordu. Cengiz hân›n torunu
Hülâgü, Ba¤dâd› ele geçirdi¤i zemân, sekizyüzbinden ziyâde
müslimân› katl etmifl, o zemân dünyân›n en güzel flehri ve ilm merkezi olan Ba¤dâd› yakm›fld›r. Bütün islâm eserleri ve din kitâb[1] Cengiz, 624 [m. 1227] de öldü.
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lar› yok edilmifl, Dicle nehri günlerce kan ve mürekkeb akm›fld›r.
Çok merhametli olduklar›n› iddiâ eden h›ristiyanlar ve onlar›n
rûhânî reîsi Papa, böyle bir din düflman›n›, acabâ hangi niyyet ile
mükâfâtland›rm›fld›r. Kâfire yard›m ve teflvîk, küfrdür. Zâlime
yard›m ve teflvîk de, zulmün tâ kendisidir. Binüçyüz sene, islâm
medeniyyetini y›kmak ve yok etmek için çal›fld›lar. Sonra kalk›p,
islâm devletlerinin geri kalm›fll›¤›n›, h›ristiyanl›¤›n müslimânl›k
üzerine üstünlük ve fazîletine delîl getirme¤e çal›fl›yorlar. Bunlara, deliler bile güler. Böylece müslimânlar islâmiyyetden uzaklafld›r›lm›fl, esâs› bozulan islâm devletleri y›k›lm›fl ve yok olmufldur.] Bunun tam tersi olarak, h›ristiyan devletler de, h›ristiyanl›¤a ba¤l› kald›kca perîflanl›k devâm etmifldir. H›ristiyanl›¤› terk
ederek, dinsizli¤e meyl eden bu devletler, siyâsetlerinde islâm dînini taklîd etme¤e bafllam›fllar, bu sâyede iktidâr ve kuvvet sâhibi olmufllard›r. Bu hâlin aç›k flâhidi olan târîhler, k›yâmete kadar
bu hakîkati dünyâya göstereceklerdir. ‹slâm dîninin düflmanlar›,
ne kadar yalan, hîle ve iftirâ uydursalar da, bu âdil flâhidler, onlar› bütün âleme karfl› tekzîb edecek, yalanlar›n› ortaya koyacakd›r.
Yine bu papaz, (Îsâ Mesîhin zuhûru Allah›n melekûtunda çok
mühim bir dönüm noktas›d›r. Bu melekût geçmifl dinlere mahsûs
ba’z› fleyleri, meselâ sünnet olma¤› ortadan kald›rm›fld›r. Sünnet
olma¤a k›ymet vermeyip, onun yerine kalbi takdîs etme¤i ve ahlâk› güzellefldirme¤i, ya’nî kötü hasletlerin yok edilmesini istemifldir.
Müslimânlar, hâlâ sünnet olma¤› icrâ ederek, cenâb-› Hakk›n ‹ncîl
vâs›tas› ile ortadan kald›rd›¤› bir âdeti devâm etdirme¤e çal›flmakdad›rlar) demekdedir.
CEVÂB: Hâlbuki, (Sanmay›n ki, ben flerî’ati y›kma¤a geldim.
Ben y›kma¤a de¤il, temâm etme¤e geldim. Çünki do¤rusu size derim ki, gök ve yer zâil olmad›kca, flerî’atden bir harf veyâ bir nokta yok olm›yacakd›r) ibâresi Matta ‹ncîlinin beflinci bâb›nda, Îsâ
aleyhisselâm›n sözü diye yaz›l›d›r. Tevrâtda ise, Mûsâ aleyhisselâm›n dîninin ahkâm›n›n en mühim emrlerinden birisinin, çocuklar› sünnet etdirmek oldu¤u bildirilmifldir. Hattâ Tevrâtda, Allahü
teâlâ, ‹brâhîm aleyhisselâma hitâben, (Sünnet olma¤› icrâ et.
Çünki sünnet olm›yan, Cennete giremiyecekdir) buyurmufldur.
‹brâhîm aleyhisselâmdan Îsâ aleyhisselâma kadar gelen bütün
Peygamberler, bu emr ile amel etmifllerdir. Hattâ, bizzât Îsâ aleyhisselâm›n kendisi de sünnetli idi. ‹ncîllerde sünnet olman›n ibtâl
edildi¤ini bildiren bir kelime dahî yokdur. Yukar›da zikr etdi¤imiz ‹ncîl âyetinde, (fierî’atden bir harf veyâ bir nokta yok olm›yacakd›r) dedi¤i hâlde, bu flerî’ati ilga eden [ve sünnet olmak gi– 253 –

bi emrlerini ibtâl eden] hangi ‹ncîldir diye bu i’tirâzc› papaza süâl
sordu¤umuz zemân, cevâb olarak, Îsâ aleyhisselâm›n zemân›na yetiflmemifl olup, onalt› sene Îsâ aleyhisselâm›n ümmetine eziyyet ve
iflkence yapan, hattâ, havârîlerden bir zât›n derisini yüzen ve sonradan [uydurdu¤u bir] rü’yâ sebebi ile, Îsâ aleyhisselâma inand›¤›n› söyliyen Pavlosun, Galatyal›lara yazd›¤› mektûbundaki birkaç
ibâreden baflka bir delîl ortaya koyamad›. Îsâ aleyhisselâm›n kat’î
emri ortada iken, ne oldu¤u herkesce ma’lûm olan bu yehûdînin
sözü, hangi sebeb ile, Îsâ aleyhisselâm›n kat’î emri üzerine tercîh
edildi¤ini ve sünnet olman›n niçin terk oldu¤unu bu i’tirâzc› papaza soruyoruz? Müslimânlar›n hitân (sünnet olmak) sünnetine riâyetleri, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ‹brâhîm aleyhisselâm›n bu sünnetine ve Allahü teâlân›n Tevrâtdaki bu
emrine uyma¤› emr etdi¤i içindir. Müslimânlar›n bu iflleri, Allahü
teâlân›n ilâhî irâdesine uymakdan ibâretdir. Fekat, h›ristiyanlar›n
sünnet olma¤› terk etmeleri, Îsâ aleyhisselâm›n emrini ve Tevrât›n
hükmünü b›rak›p, münâf›k ve zâlim Pavlosun sözlerine tâbi’ olmalar›ndand›r.
[Pavlos Galatyal›lara yazd›¤› mektûbun ikinci bâb›n›n yedinci
ve sekizinci âyetlerinde, (Fekat bil’aks Petrusa sünnet olmay›
emr eden ‹ncîl oldu¤u gibi, bana da sünnetsizlik ‹ncîlinin emânet
olundu¤unu gördükleri zemân. Çünki sünnetlilik risâleti için Petrusda âmil olan, bende de [sünnetsizlik risâleti olarak] yehûdîlerden baflka milletler için âmil oldu) demekdedir. Îsâ aleyhisselâm›n yan›ndan ayr›lmayan, onun en yak›n havârîsi olan Petrus,
sünnet olma¤› emr ediyor ve bunu yap›yor. Ömründe Îsâ aleyhisselâm› hiç görmemifl ve onalt› sene, Îsâ aleyhisselâma îmân eden
nasrânîlere kan a¤latm›fl bir yehûdî ç›k›yor, bir yalan uyduruyor
ve (Bana sünnetsizlik ‹ncîli verildi. Yehûdîlerden baflka milletler
sünnet olmas›n) diyor. Bu da, h›ristiyanl›k dîninin emri olarak
tatbîk ediliyor. Her hangi bir kimse ç›kar da, (Bana böyle bildirildi, böyle ilhâm olundu) der, bu sözü bir dinde huccet olursa, böyle bir dînin ilâhî bir din olaca¤›na, akl› bafl›nda olan bir kimse
inanmaz.]
H›ristiyanlar›n, islâm dînine karfl› yapd›klar› i’tirâzlardan biri de, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerin arabî olmas›d›r. Bu papaz, (Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler arab lisân› üzerine olup,
bir di¤er lisâna tercemelerine çal›fl›lmad›¤›ndan, arabcay› bilmeyen müslimânlar, Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› anlamakdan mahrûm olmakdad›rlar. Düâlar ve zikrler hep arabcad›r. Müslimânlar, ne dediklerini bilmeden ibâdet ve düâ etmekdedir. Di¤er
milletlerden islâm dînini kabûl edenler, Kur’ân-› kerîmin hakîkat– 254 –

lerine vâk›f olmak isteyince, arabcay› ö¤renmek gibi bir müflkille
karfl›laflmakdad›rlar. Bir di¤er husûs da, her müslimân ömründe
bir def’a olsun, Mekke ve Medîneyi ziyâret etmekle mükellef oldu¤u için, Hicâz topraklar›n›n di¤er memleketler üzerine bir üstünlü¤ü zuhûr etmifldir. Hac yapma mecbûriyyeti, uzak memleketlerde
oturan müslimânlar için, bir külfet ve zahmet olmakdad›r) demekdedir.
CEVÂB: Bu i’tirâzlardan birincisine cevâb olarak, (Ahd-i atîk)
ve (Ahd-i cedîd)in incelenmesi kâfîdir. Ahd-i atîk ve ahd-i cedîd her
lisâna terceme edilirken, flimdiye kadar pek çok tahrîfâta u¤ram›fllard›r. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmini böyle tahrîflerden korumak
için, arab lisân› üzerine indirdi. Papazlar›n i’tirâz›na bu cevâb kâfîdir.
‹kinci i’tirâzlar›n›n, ya’nî hac için olan i’tirâzlar›n›n cevâb› ise,
yukar›da beyân edilmifl idi. Burada tekrar etme¤e lüzûm yokdur.
‹slâm âlimleri, eserlerinde, Kur’ân-› kerîmin arab lisân› üzere inmesini ve hacc›n hikmetlerini beyân etmifllerdir. Burada, sâdece
mevzû’umuzla ilgili oldu¤undan, Kur’ân-› kerîmin baflka lisânlara
terceme olunmamas›nda ve Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvereyi ziyâret hakk›nda bildirdikleri hakîkatlerden birini bereketlenmek için bildirelim:
Akl ve irfân ehlinin ma’lûmu oldu¤u gibi, yeryüzünün çeflidli iklimlerine da¤›lan insanlar, bir babadan ve anneden do¤mufllard›r.
Bunlar, zemânla ço¤alarak bir çok kabîlelere ayr›lm›fl ve aslî akrabâl›klar›n› unutmufl bir büyük hânedâna benzerler. Bu muhtelif kabîleler aras›nda meydâna gelen ihtilâf ve mücâdeleler ise, fikr ve
akîdelerinin farkl› olmas›ndan, fikr ve akîdelerinin farkl› olmas› da,
lisânlar›n›n ve âdetlerinin farkl› olmas›ndan ileri gelmifldir. Vatan
sevgisi, insanda f›trî bir haslet olup, herkes kendi vatan›n› sevdi¤inden, her kavm ve milletin menfe’ati ve vatan sevgisi de muhtelif olmufldur. Muhtelif kabîlelerin, milletlerin her birine zararl› olan bu
ihtilâflar›n ortadan kald›r›lmas› ve ›slâh› istenirse, onlar›n aralar›nda bulunan ihtilâf sebeblerinin azalt›lmas› ve birbirlerine yaklafld›r›lmakdan baflka çâre olamaz. Ya’nî:
1 — ‹htilâfa sebeb olan, lisân ayr›l›¤›n›n zararlar›n› yok etmek
için, aralar›nda müflterek bir lisân›n yerlefldirilmesi îcâb eder.
2 — ‹htilâf sebeblerinin en büyüklerinden olan, aralar›ndaki
âdet ve üsûl farklar›n›n zararlar›n›n hafîfletilmesi ve onlar›n bir di¤erine yaklafld›r›lmas› ve birlefldirilmesi için, hepsinin müflterek bir
üsûl ve âdete ba¤lanmas› îcâb eder.
3 — Vatan sevgisi gibi, ma’nevî bir kuvvetin, bir merkeze top– 255 –

lanmas› için, bir vatan-› umûmî ittihâz olunmas› îcâb eder. ‹slâm dîninin koydu¤u hükmlerin asl› ve gâyesi, insanlar aras›ndaki ihtilâflar›n yok edilerek, hepsinin se’âdet ve menfe’atlerini aralar›nda
müflterek k›lmakd›r. Kur’ân-› kerîm, befler lisânlar›n›n en güzeli
olan, arab lisân› üzerine indirilmifldir. [Arab güzel demekdir. Lisânül-arab demek, en güzel lisân demekdir.] Farzlarda ve di¤er ibâdetlerde bütün milletler ve kavmler eflid tutulmufldur. Hac farîzas› ile
de, Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvere bütün islâm milletlerine (Ümm-ül-evtân) ya’nî mukaddes mahal ittihâz k›l›nm›fld›r.
Bir müslimân küçük yafl›ndan i’tibâren, Kur’ân-› kerîm okuma¤a
al›fld›r›larak ve arabî dersler verilerek kolayl›kla arabî lisân›n› ö¤renir. Böylece, bütün islâm milletleri ile fikr al›flveriflinde bulunabilir.
[Çünki aralar›nda müflterek bir lisân te’sîs edilmifldir.] Ezân, nemâz, oruc, zekât, hac, bilhâssa nemâz›n rüknleri, Cum’a nemâz›, cemâ’at ile nemâz ve imâma uymak gibi, umûmî üsûller ile de, âdetleri farkl› olan kavmleri, islâmiyyet, birbirine yaklafld›r›p, müflterek
bir i’tikâda ve ibâdetlere sevk eder. Mekke-i mükerreme de, bir islâm merkezi ve müslimânlar›n topland›¤› bir yer olarak, onlar›n
mukaddes yerleridir. Onu sevmek, muhâfaza ve müdâfe’a etmek,
dînî bir vazîfe ve bir borçdur. Çünki flark, garb, cenûb ve flimâl
memleketlerinde bulunan müslimânlar, ömrlerinde bir def’a olsun
birbirlerini görmemifl ve görmeleri de mümkin de¤ildir. Yüzbinlerce müslimân, hac farîzas›n› yerine getirmek için, Mekke-i mükerremede bir araya gelerek, ilm ve fikr al›fl-veriflinde bulunur, dînî akîde [inanç] ve sevgilerini te’kîd ederek, birbirleriyle kaynafl›rlar. ‹flte islâm›n esâs maksad›, bütün milletleri ve kavmleri, îmânda, ibâdetlerde ve güzel ahlâkda birlefldirerek, kardefl yapmakd›r. [Dünyân›n her neresinde ve] hangi zemânda olursa olsun, islâmiyyete
uyanlar, uyduklar› müddetce, izzete, se’âdete ve muvaffakiyyete
kavuflurlar. fiimdi de, yeryüzündeki bütün müslimânlar›n, ehl-i sünnet i’tikâd›nda birlefldiklerinde, asrlardan beri oldu¤u gibi, eski islâm kuvvetini ve flerefini kazan›p, birbirleri ile sevifleceklerine, âlemin huzûr ve se’âdet ile dolaca¤›na hiç flübhe yokdur.
PAPAZLARIN AHMAKCA ‹FT‹RÂLARINDAN B‹R‹ DE, ‹SLÂM‹YYETDEK‹ C‹HÂD EMR‹NE SALDIRMALARIDIR. BU ‹FT‹RÂYA CEVÂB, MUHTELÎF K‹TÂBLARIMIZDA VARDIR.

H›ristiyanlar›n islâm dînine isnâd etdikleri iftirâlar s›ras›nda, bu
papaz, (‹slâmiyyetde, cihâd-i fî-sebîlillah farzd›r. H›ristiyanl›kda
ise, cihâd emri yokdur. Bu h›ristiyanl›¤›n fazîletine bir delîldir) demekdedirler.
CEVÂB: Cihâd emri; Ahd-i atîkin içerisinde bulunan kitâblar›n her birinde aç›kca bildirilmifldir. Îsâ aleyhisselâm›n, (Ben flerî’ati y›kma¤a gelmedim. Ben y›kma¤a de¤il, temâm etme¤e gel– 256 –

dim) buyurmufl oldu¤unu, dahâ önce zikr etmifldik. Böylece, Mûsâ
aleyhisselâm›n flerî’atinde mevcûd olan cihâd› da temâmlayaca¤›n›
bildirmifldir. H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm›n bu cihâd emrini kabûl etmiyorlar. Ahd-i atîk kitâblar›nda cihâd emrine âid pek çok
âyetler vard›r. Bunlar› zikr etmek sözü uzatacak ise de, fâideli olacakd›r.
Tesniyenin yirminci bâb›n›n, onuncu ve devâm›ndaki âyetlerinde, (Düflmanlara karfl› cenk etmek için ç›kd›¤›n ve ona yaklafld›¤›n
zemân, evvelâ, onu sulha da’vet edeceksin. E¤er sana sulh cevâb›
verirse ve kap›lar›n› sana açarsa o vakt, içinde bulunan bütün
kavm sana hizmetkâr olacak ve sana kulluk edecekler. E¤er sulha
râz› olmay›p, cenk etmek isterlerse, sen onlar› öldürecek ve beldelerini muhâsara edeceksin ve Allah›n, onu senin eline verdi¤i zemân, bütün erkeklerini k›l›çdan geçireceksin. Kad›nlar›n› ve çocuklar›n› ve hayvanlar›n› ve flehrde olan herfleyi ganîmet olarak
al›p, ya¤ma edeceksin. Allah›n, sana verdi¤i düflmanlar›n›n mal›n›
yiyeceksin. Bu milletlerin flehrlerinden olmay›p senden çok uzakda bulunan bütün flehrlere böyle yapacaks›n. Ancak, Allah›n sana
mîras olarak vermekde oldu¤u bu kavmlerin flehrlerinden nefes
alan bir kimseyi sa¤ b›rakmayacaks›n) demekdedir.
Sifr-› Aded (say›lar)in otuzbirinci bâb›nda k›saca, (Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n emri ile Medyen ehâlisi üzerine harb etmek üzere oniki bin asker gönderdi. Ma¤lûb olan Medyen ehâlisinin bütün erkeklerini öldürüp, kad›nlar›n› ve onlar›n çocuklar›n›
esîr ald›lar. Bütün hayvanlar›n›, bütün sürülerini ve bütün mallar›n› da ganîmet olarak ald›lar ve bütün flehrlerini ve bütün obalar›n›
yakd›lar) demekdedir. Bu yazd›klar›m›z›n tafsîlât›n› Ahd-i atîkin
Sifr-› Aded kitâb›ndan okuyunuz. Yine burada diyor ki, (Mûsâ
aleyhisselâm›n vefât›nda Yûfla’ (Yeflû) aleyhisselâm› halîfe ta’yîn
etdi. O da, Tevrât›n hükmü ile amel ederek, nice milyon insan öldürdü.) Merak edenler, Adedler (say›lar) kitâb›n›, birinci bâb›ndan otuzbirinci bâb›na kadar okusunlar.
Birinci Samuelin yirmiyedinci bâb›n›n sekizinci ve devâm›ndaki âyetlerde, (Dâvüd ile adamlar› ç›k›p, Geflûrîlere ve Girzîlere ve
Amâlekîlere ak›n etdiler ve Dâvüd o diyâr› vurdu ve ne erkek, ne
kad›n, sa¤ b›rakmad› ve koyunlar› ve s›¤›rlar› ve eflekleri ve develeri ve esvâblar› al›p dönüp geldi) demekdedir.
‹kinci Samuelin sekizinci bâb›nda, Dâvüd aleyhisselâm›n Sûriye askerinden yirmiiki bin kimseyi telef etdi¤i, onuncu bâb›nda ise,
Dâvüd aleyhisselâm›n arâmîlerden k›rkbin atl›y› öldürdü¤ü yaz›l›d›r.
Birinci Meliklerin onsekizinci bâb›nda, ‹lya aleyhisselâm›n, Ba– 257
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alin Peygamberleri olmak da’vâs›nda bulunan yalanc› dörtyüzelli
kifliyi katl etdirdi¤i yaz›l›d›r.
Sodom ve Amorîler üzerine hücûm eden meliklerin ahvâli ve
Lût aleyhisselâm› esîr ve mallar›n› tâlân etdikleri haberi ‹brâhîm
aleyhisselâma ulafl›nca, onlar› kurtarmak için askerleri ile, Dan’a
kadar ta’kîb edip, onlara gece bask›n› yaparak, hepsini öldürdü¤ü
ve bütün mal›, kardefli Lût aleyhisselâm› ve onun mal›n› ve kad›nlar› ve bütün halk› geri getirdi¤i tekvînin ondördüncü bâb›nda yaz›l›d›r.
Pavlos, ibrânîlere yazd›¤› mektûbda, Dâvüd, Samuel ve di¤er
Peygamberlerin, memleketler feth etdiklerini, k›l›c›n a¤z›ndan
kurtulan za’îf kimseler iken, kuvvet kazanarak harbde cesûr olarak, düflman askerlerini kaçma¤a mecbûr etdiklerini yazmakdad›r.
‹flte bunlardan anlafl›l›yor ki, geçmifl Peygamberler de “aleyhimüsselâm” kâfirler ile gazâ ve cihâd ile emr olunmufllard›r. Ancak,
islâmiyyetde cihâd-i fî-sebîlillah, hükümdârlar›n harbleri gibi,
memleketlerini geniflletmek, flan ve fleref kazanmak gibi dünyevî
niyyetler ve nefsin arzûlar› için yap›lmaz. Allahü teâlân›n mubârek
ismini yükselterek, bütün insanlar› do¤ru ve hak yola kavufldurmak ve insanlar› zulmden, iflkenceden kurtarmak için yap›l›r. fiimdi protestanlara sorar›z ki, zikr etdi¤imiz bu Peygamberlerin gazâlar› Allahü teâlân›n indinde râz› olunmufl ve halâl mi, yoksa bu¤z
olunmufl ve harâm m› idi? E¤er râz› olunmufl ve halâl iseler, bu hâl,
iddi’âlar›n›n do¤ru olmad›¤›n› isbât eder. E¤er bu¤z olunmufl ve
harâm iseler, Dâvüd aleyhisselâm hakk›ndaki yaz›lar› ile mukaddes say›lan Pavlos yalanc› olmufl olur. H›ristiyanlar›n do¤ru ve hak
oldu¤unu tasdîk etdikleri, (Ahd-i atîk) de bât›l, yanl›fl olur. Ayr›ca,
binlerce ma’sûm kimsenin kan›, bir mü’minin kötü bir fi’linden dolay› ak›t›lm›fl olur. Böylece, Dâvüd aleyhisselâm için, âhiretde kurtulufl nas›l mümkin olabilir? Çünki Yuhannân›n birinci mektûbunun üçüncü bâb›n›n onbeflinci âyetinde, (Siz bilirsiniz ki, ma’sûm
olan nefsi katl eden hiç bir kâtil için, ebedî hayât yokdur) demekdedir.
Müflâhedât-› Yuhannân›n (Vahyin) yirmibirinci bâb›n›n sekizinci âyetinde, (Korkaklara, îmân etmiyenlere, mekrûhlara ve kâtillere ve zânîlere ve büyücülere ve putperestlere ve yalanc›lara gelince, onlar›n hissesi atefl ve kükürtle yak›lm›fl Cehennem çukurundad›r) diye yaz›l›d›r.
[TENBÎH: ‹flbu (Cevâb Veremedi) kitâb›m›z›n muhtelif yerlerinde görüldü¤ü gibi, h›ristiyanlar›n ellerinde bulunan Tevrât
ve ‹ncîl kitâblar›n›n hepsinde, (‹nsanlar›n öldükden sonra tekrâr
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dirilecekleri, hesâba çekilecekleri, Cennet ni’metlerinde veyâ Cehennem ateflinde sonsuz kalacaklar›) yaz›l›d›r. Amerikada, Avrupada, yüzmilyonlarca h›ristiyan, bütün devlet adamlar›, fen adamlar›, profesörler, kumandanlar, bu ‹ncîllere inanmakda, hepsi her
hafta kiliseye gidip tap›nmakdad›rlar. Türkiyede ba’z›lar›, islâm kitâblar›n› okumad›klar› için ve islâmiyyetden haberleri olmad›¤›
için, Avrupal›lar›, Amerikal›lar› taklîd etme¤e (ilericilik), müslimân olma¤a (gericilik) diyorlar. Hâlbuki kendileri, fen, t›b, hesâb
bilgilerinde ve teknolojide, Avrupal›lar, Amerikal›lar gibi çal›flm›yorlar. Onlar›n, yaln›z kad›n, k›z, o¤lan bir arada, çalg›l›, kumarl›,
içkili e¤lenceler yapmalar›n›, pilajlarda flehvetlerine tâbi’ olmalar›n› ve geceleri radyolar›n›, televizyonlar›n› sonuna kadar açarak,
komflular› râhats›z etmelerini ve gençlerin diz ile göbek aras› aç›k
top oynamalar›n› taklîd etmekdedirler. ‹slâmiyyet, nefsin bu taflk›nl›klar›n› yasak etdi¤i için, müslimânlara gerici diyorlar. Bunlara
göre, okuma yazma bilmiyen, ilmden san’atdan haberi olm›yan, fekat kendi taflk›nl›klar›na kat›lan her o¤lan ve k›z ilericidir. Ayd›n
kimsedir. Üniversiteyi bitirmifl, ilm, san’at, ticâret sâhibi, ahlâkl›,
fazîletli, vergilerini veren, kanûnlara uyan ve herkese iyilik eden,
hakîkî bir müslimân, bu taflk›nl›klara kat›lmad›¤› için, gerici olmakdad›r. Böyle ilericiler, ayd›n kimseler, gençleri fuhfla, tenbelli¤e, dünyâda felâkete, âhiretde de sonsuz azâblara sürükliyorlar.
Âile yuvalar›n›n y›k›lmas›na sebeb oluyorlar. K›sacas›, h›ristiyanlar›n yaln›z sefâhetlerini, ahlâks›zl›klar›n› taklîd edenlere ayd›n,
ilerici dedikleri anlafl›l›yor. Müslimânlar gibi, Cennete, Cehenneme inanan Avrupal›lara, Amerikal›lara da gerici demediklerine
göre, müslimânlara, kendi ahlâks›zl›klar›na uymad›klar› için gerici
dedikleri anlafl›lmakdad›r. Bunlar, hiçbir dîne inanmad›klar› için,
Avrupal›lar›n, Amerikal›lar›n dîne ba¤l›l›klar›n› da taklîd etmemekde, kendi ta’birlerine göre kendileri gerici olmakdad›rlar. Bu
kitâb›m›z, müslimân›n ayd›n ve ilerici oldu¤unu, müslimân olm›yan›n gerici oldu¤unu isbât etmekdedir.]
Cihâd farz›n›n Îsâ aleyhisselâm›n dîninde bulunmamas› mevzû’una gelince, Îsâ aleyhisselâm›n insanlar› dîne da’vet müddeti,
üç sene gibi az bir zemân oldu¤u için, cihâd-i fî-sebîlillah yapacak zemân› olamam›fld›r. Befl-on kifli ve birkaç kad›n ile, Roma
devletine karfl› cihâd etmek, flübhesiz ki, mümkin de¤ildir. Hattâ, Îsâ aleyhisselâm, yehûdîlerin kendi hakk›nda kötü niyyet sâhibi olduklar›n› ö¤renince, çok telâfla düflmüfldü. Yakalanaca¤›
akflam›n gündüzünde, Luka ‹ncîlinin yirmiikinci bâb›n›n otuzalt›nc› ve devâm›ndaki âyetlerde Îsâ aleyhisselâm, Eshâb›na hitâben, (fiimdi kesesi olan onu als›n ve torbas› olan da als›n ve olm›– 259 –

yan esvâb›n› sats›n ve k›l›ç sat›n als›n) dedi. (Yâ Rab, iflte burada
iki k›l›ç var dediler. Îsâ onlara, yetiflir dedi) diye yaz›l›d›r. Dahâ
sonra yakalan›rken, Eshâb› kendisini terk ederek da¤›ld›klar›ndan,
bu k›l›çlar da, bir ifle yaramam›fld›r. Bu anlat›lanlardan, Îsâ aleyhisselâm›n kendisini müdâfeas›z teslîm etmek niyyetinde olmad›¤› ve
mümkin olsa, kendini korumak için, k›l›ç kullanaca¤› ve düflmanlar›na karfl› cihâd yapmamas›, zâhirî sebeblerin kifâyetsizli¤inden
oldu¤u, günefl gibi meydândad›r. Îsâ aleyhisselâm, ümmetini cihâddan aç›kca men’ etmemifl ve kendisi Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin hükmünü kald›r›c› de¤il, onu temâm edici oldu¤undan,
ondaki cihâd emrinin, kendi ümmetine de flâmil olaca¤› aç›k ve sâbitdir.
Protestanlar, neflr etdikleri bu risâlede, (Müslimânlar, dinlerinin emrleri îcâb›, müslimân olm›yanlar›, Allah›n ve dînin düflman›
diyerek, onlara düflman nazar› ile bakarlar. Zor ile onlar› müslimân yapmak veyâ emrleri alt›nda bulundurup cizye ehli k›lmak
için gayret eder, bunu arzû ederler) demekdedirler.
CEVÂB: Evet, tevhîde uym›yan her din ve mezheb, islâm dîni nazar›nda hakîrdir ve nefret edilmifldir. Böyle inananlara, Allahü teâlân›n ve dînin düflman› denilir. Fekat, zor ile onlar› müslimân yapmak, [yukar›da bildirdi¤imiz gibi] yasak edilmifldir. Bu
husûsda papazlar, müslimânlara temâmen iftirâ etmekdedirler.
Müslimânlar›n nazar›nda kendisinden nefret edilenler, sâdece islâm dînine düflman olan gayr-i müslimlerdir. Müslimânlarla bunlar aras›nda nefret, bu¤z, düflmanl›k, çarp›flma ve muhârebeler
olmufldur. Fekat, h›ristiyan f›rkalar› aras›ndaki nefret ve düflmanl›k ve târîhlerde görülen dehfletli çarp›flmalar ve katliâmlar
acabâ neden ortaya ç›km›fld›r? Târîh kitâblar›n›n sahîfeleri, h›ristiyanlar›n ma¤lûb etdikleri milletlere ve kavmlere yapm›fl olduklar› mezâlim ve iflkencelerle doludur. Di¤er dinlere mensûb olan
kavmleri, imhâ ve yok etme¤e çal›fl›rlar. Hicret-i nebevîden takrîben üçyüz sene önce imperator Kostantin, h›ristiyanl›¤› kabûl
etdikden sonra, barbarl›¤a bafllam›fl, memleketinde bulunan bütün yehûdîlerin kulaklar›n› kesip, çeflidli memleketlere sürmüfldür. Dahâ sonra, yehûdîleri ‹skenderiyyeden ç›karm›fl, bütün
ma’bedlerini y›karak, büyük katliâm yapm›fl ve mallar›n› gasb etmifldir. Yehûdîler, ‹spanyada da, h›ristiyanlar taraf›ndan pek çok
zulmlere u¤ram›fllard›r. [‹spanyada yehûdîlere yap›lan zulmlerden
yukar›da biraz bahsetmifldik.] Fransan›n Tolus flehrinde h›ristiyanlar, f›sh bayram›nda rastlad›klar› yehûdîlerin yüzlerine tokat
vurmufllard›r. Fransan›n di¤er ba’z› flehrlerinde yine f›sh bayram›nda yehûdîler tafla tutulmufllard›r. Merhametsizce tafllanan
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yehûdîlerin ço¤unun böylelikle öldürüldü¤ü, hattâ o beldeye hâkim olan kimseler taraf›ndan, halk›n bu husûsda teflvîk edildi¤i birer vâk›’ad›r. Yehûdîler, Fransadan yedi def’a sürülerek ç›kar›lm›fllard›r.
Macaristanda da yehûdîler, h›ristiyanlar taraf›ndan, çeflid çeflid
azâblara dûçâr olmufllard›r. Ba’zan atefllere at›l›p yak›lm›fllar,
ba’zan da, denizlere at›larak bo¤ulmufllard›r.
‹ngilterede de, yehûdî milleti, protestanlar›n akl almaz vahflîliklerine dayanam›yarak, onlar›n eline düflmemek için, birbirlerini öldürmüfllerdir.
‹spanyada, (Oturafe) ismi ile kurulan katolik cem’iyyetinin
mensûblar›, resmî olarak krallar ve devlet erkân› da hâz›r olduklar› hâlde, yehûdîlerden ve dîninde ilhâd his etdikleri zengin h›ristiyanlardan binlerce kifliyi, diri diri atefle atarak yakm›fllard›r. Bu çâresiz insanlar, aman yapmay›n›z diye ba¤›rd›kça, yalvard›kca, feryâd etdikce, seyirci bulunan papazlar›n, devlet adamlar›n›n ve kad›nlar›n ellerini ç›rparak kahkaha ile güldükleri târîhlerde yaz›l›
duruyor.
‹slâmiyyetin zuhûrundan bu yana geçen binikiyüz [bindörtyüz]
sene içerisinde, h›ristiyanlar›n yapd›klar› bu zulmlere benzer, müslimânlar taraf›ndan h›ristiyan ve yehûdîlere yap›lm›fl bir zulm, bir
tek vak’a dahî yokdur. Varsa gösterilsin. E¤er 1277 [m. 1861] senesinde Lübnânda meydâna gelen vak’alarda öldürülen üçyüz-dörtyüz h›ristiyan kasd ediliyorsa, Avrupa devletlerinden gelen
me’mûrlar da berâber oldu¤u hâlde, mahallinde yap›lan ve hâlâ
Osmânl› arfliv dâiresinde mevcûd olan, tahkîkât zabtlar›ndan anlafl›laca¤› gibi, o vak’an›n meydâna gelmesi, Fransadan Lübnân ve
fiâm taraflar›na gelip, fitne ve fesâd tohumlar› saçan cezvit papazlar›n›n tahrîkleri sebebi ile olmufldur. Da¤larda yafl›yan dürzîler,
Lübnâna gelerek h›ristiyanlar› katl etmifllerdir. Osmânl› devleti bu
vak’ada cinâyetleri tesbît edilenleri i’dâm ederek cezâland›rm›fld›r.
Ayr›ca, askerlik vazîfesini tam yerine getirmedi¤i, vazîfesini tam
yapamad›¤› için, fiâm vâlîsi Ahmed Pâfla gibi bir vezîri de alenen
[aç›kca] kurfluna dizmifldir.
[(Türkiye târîhi) yedinci cildinde diyor ki, (Mütercim Rüfldü
pâfla sadr-› a’zâm iken, Lübnânda Dürzîlerle, katolik Maronîler,
birbirlerine düflman idi. ‹ngilizler Dürzîleri, frans›zlar da Maronîleri k›flk›rtarak, birbirlerine sald›rd›lar. Lübnân vâlîsi Hurflid pâfla ile fiâm vâlîsi Ahmed pâfla, bu iki devletin yard›m ve idâre etdikleri bu muhârebeye mâni’ olamad›lar. Üçüncü Napolyon, bu
muhârebenin büyümesi ve bunu f›rsat bilerek, Lübnân› iflgâl etmek hulyâlar›nda idi. Osmânl› devleti müdâhale ederek, mes’e– 261 –

lenin büyümesine mâni’ oldu).
fiâmda vukû’ bulan bu hâdiseleri yat›fld›rmakda en büyük rolü,
âlim ve fâd›l ve meflhûr Cezâyir kahramân› emîr Abdülkâdir ibni
Muhyiddîn el-Hasenî[1] oynam›fld›r. Hakîkî bir müslimân olan bu
zât, di¤er müslimânlarla birleflerek, h›ristiyan mahallelerini muhâfaza etmifldir. Baflda Frans›z konsolosu olmak üzere, pek çok h›ristiyan›, dürzîlerin elinden kurtarm›fl, pek çok h›ristiyan› kendi kona¤›nda bar›nd›r›p himâye etmifl ve muhtâç, fakîr olanlar›na da
yard›m etmifldir. Eskiden, en büyük düflman› olan Frans›zlar taraf›ndan, Fransan›n en büyük niflân› ile taltîf edilmifldir. Önceden
pek çok muhârebeler yapm›fl oldu¤u Frans›zlar› ve h›ristiyanlar›
Allahü teâlân›n emrine uyarak korumufl ve onlara yard›m etmifldir. Bu hâdisenin vukû’u üzerine, hâriciye nâz›r› Fuad Pâfla, (Fevkalâde me’mûr-u murahhas) s›fat› ile, her dürlü askerî, idârî, siyâsî ve mâlî salâhiyyetlerle kar›fl›kl›klar›n giderilmesine ve îcâb eden
›slahât›n icrâs›na me’mûr edilmifldir. Beyruta gelen Fuad Pâfla,
derhâl fiâma hareket etmifl, hâdiselere sebeb olanlar› ve hâdiseler
içerisinde bulunan dürzîleri cezâland›rm›fld›r. Zarar gören h›ristiyanlara yetmiflbefl milyon kurufl tazmînât ödemifldir. Vazîfesinde
ihmâl gördü¤ü yüzonbir askerî flahs› da i’dâm etdirmifldir. Fuad
Pâfla, en çok sevdi¤i arkadafl› Ahmed Pâflan›n i’dâm edilmesine
(Divân-› harb)de hükm edilince, (Ben ömrümde bir tavuk kesmemifl ve bir bafl vurmam›fl iken, bak›n›z Cenâb-› Hak beni nelere vesîle k›ld›) demifldir. Böyle bir adâlet misâlini göstermifl bir h›ristiyan devlet var m›d›r? Onlar, adâlet yapmak yerine, zulm etmifller
ve zulm edenleri de, teflvîk etmifllerdir. Bu hâdisenin, islâm adâletine bir misâl olmas› için, teferruat› anlat›labilir ise de, kitâb›m›z›n
hacmi müsâid de¤ildir. Arzû edenler târîh kitâblar›ndan okuyabilirler.]
Zâhirî sebeblere ve kuvvete bafl vurmakdan sak›nd›klar›n› ve
sâdece rûhânî olarak, Allahü teâlâya ve komfluya muhabbet ve flefkat etdiklerini i’lân eden h›ristiyanlar›n, birbirleri hakk›nda da
yapd›klar› muâmeleler, vahfletler ve zulmler, târîhlerde yaz›l›d›r.
H›ristiyanlar›n yapd›¤› bu vahfletleri ve zulmleri okuyan bir kimse,
biraz flefkat ve merhamet sâhibi ise, yaln›z h›ristiyanl›kdan de¤il,
böylesine vahflî fi’llere sebeb olmak kâbiliyyetinde bulundu¤u için,
insanl›kdan bile nefret edece¤i gelir.
Avrupal› târîhcilerden birisi, h›ristiyanlar›n, h›ristiyanl›k u¤runa, katl etdikleri insanlar›n toplu bir hesâb›n› yapm›fl ve o asr[1] fierîf Abdülkâdir, 1300 [m. 1882] de fiâmda vefât etdi.
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daki ba’z› târîhî ma’lûmat› da yazm›fld›r. Müslimân kardefllerimize bir hât›ra olmak üzere, k›saca terceme edilerek buraya yaz›ld›:
650 [m. 1251] senesinde, sonradan papal›k da yapan Novatianus ismli bir papaz ile, Cornelius ismindeki di¤er bir papaz aras›nda Romada bir anlaflmazl›k ve münâkafla ç›kd›. Kartacada da, Siprin ve Nevât ismindeki iki papaz aras›nda makâm mücâdelesi ortaya ç›kd›. Böylece, Roma ve Kartacada bunlar›n tarafdârlar› aras›nda ç›kan kavgalarda pek çok kimse öldürüldü. Bu öldürülenlerin
say›s› ma’lûm olmamakla berâber, mübâla¤as›z ikiyüz bin oldu¤u
tahmîn edilmekdedir.
H›ristiyanlar Birinci Kostantin zemân›nda düflmanlar›ndan intikâm almak f›rsat›n› bulur bulmaz, imperator Galerenin (Galeriusun) o¤lu genç Kottidini ve imperator Maximinin (Eaximinus)
yedi yafl›ndaki bir o¤lunu ve bir k›z›n› öldürdüler. ‹mperatorun han›m›n› ve bu iki çocu¤un annelerini serâydan uzaklafld›r›p, Antakya sokaklar›nda sürüklediler. Dahâ sonra, hepsini nehre atarak
bo¤dular. ‹mperator Galeriusun zevcesi Selânikde i’dâm olunup,
denize at›ld›. Bu kar›fl›kl›klar s›ras›nda, pek çok insan katl edildi.
Bunlar›n say›s› tam tesbit edilememiflse de, ikiyüz bin kifli oldu¤u
tahmîn edilmekdedir.
Donat isminde Afrikada bir f›rka kurarak, üçyüz târîhlerinde
Roma kilisesine karfl› gelen iki papaz›n, sebeb oldu¤u ihtilâllerde,
papazlar›n, k›l›ç ile öldürme¤e müsâ’ade etmeyip, topuz ile bafllar›
ezilerek katl edilen nüfûsun mikdâr› dörtyüzbin kifli oldu¤u tahmîn
edilmekdedir.
Teslîs inanc›n›n iki unsuru olan, Baba ile O¤lunun maddî olarak tam birlefldikleri husûsunda, ‹znik meclisinde verilen karar
üzerine, h›ristiyan memleketlerinde meydâna gelen münâkaflalar
ve çarp›flmalar, bütün târîhlerde mevcûddur. Bunlardan ç›kan atefl
ve ihtilâl, Roma hükûmetinin her taraf›n› def’alarca yakm›fl ve
dörtyüz sene kadar devâm etmifldir. Bu kar›fl›kl›klarda helâk ve zelîl olan yüzlerce hânedân hesâba dâhil olm›yarak, sâdece öldürülenlerin mikdâr›, takrîben [yaklafl›k olarak] üçyüzbindir.
Anganoglest ve Angolater kar›fl›kl›klar›nda helâk olanlar da,
altm›fl bin kiflidir.
‹mperator Teokyilin zevcesi Teodoran›n hükûmeti zemân›nda, flerrin varl›¤›n› isbât için, hayr ve flerrin iki asl oldu¤u i’tikâd›nda bulunan, Manez f›rkas›ndan bin kifli katl edilmifldir. Çünki Teodoran›n günâh›n› ç›karan papaz, bunun Cennete girmesi
için, sap›k f›rkada olan kimselerin katl edilmesi lâz›m oldu¤unu
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beyân etmifldi. O zemâna gelinceye kadar haça gerilen, bo¤ulan ve
ya¤l› kaz›klara oturtularak öldürülenler, yirmibin kifli idi. Bu papaz, Teodoran›n Cenneti kazanmas› için bu mikdâr› çok az bulmufldu.
Her tarafda, her asrda piskoposluk ve patriklik kavga ve münâkaflalar›nda yap›lan harblerde öldürülenleri de, az›n az› olarak yirmi bin kifli kabûl edebiliriz.
Haçl› seferlerinin[1] devâm etdi¤i ikiyüz sene zarf›nda, h›ristiyanlar›n öldürdü¤ü h›ristiyan nüfûs, iki milyon tahmîn olunuyorsa
da, biz tevâzuan bir milyon kabûl edelim. (Mukallid-is suyûf) ta’bir
edilen papazlardan bir k›sm›n›n, haçl› harbleri s›ras›nda, Balt›k denizi sâhillerinde ya¤ma ve çapulculuk yaparlarken katl etdikleri h›ristiyanlar, en az yüzbin idi.
Lanokduk aleyhinde papan›n harb i’lân etmesinde, öldürülüp,
cesedleri ortada kalan ve atefllerde yak›l›p, külleri uzun zemân ortada b›rak›lan insanlar›n say›s› yüz bindir.
Papa yedinci Greguardan beri, imperatorlar aleyhinde yap›lan
harblerde öldürülenler, ellibindir.
Bat› ehâlîsinin dinden ç›kanlar› mes’elesinde, ondördüncü asrda öldürülenlerin say›s›, elli bindir.
Bu vak’an›n akabinde, Johos ve Cirum ismindeki iki papaz›n
ateflde yak›lmas› üzerine, zuhûr eden muhârebelerde öldürülen h›ristiyanlar, yüzelli bin kiflidir.
Bu büyük vak’aya nisbet ile, Merbondol ve Gaberir katliâmlar› mühim de¤il ise de, bunlarda öldürülen insanlar›n bir k›sm› ateflde yak›lm›fl ve henüz annelerini emen küçük yavrular, atefllere at›lm›fl, k›zlar›n ›rzlar›na ve nâmûslar›na tecâvüz edildikden sonra,
parça parça do¤ranm›fllar, ihtiyâr kad›nlar›n ferclerine barut doldurularak havaya uçurulmufllard›r. Bütün bunlar, h›ristiyanlar taraf›ndan yap›lm›fl ve bu fleklde öldürülen insanlar›n say›s› onsekiz
bine ulaflm›fld›r.
Papa onuncu Leyondan dokuzuncu Kalmana gelinceye kadar,
h›ristiyan hâkimlerin koydu¤u kâidelerin tatbîkinden ve aç›kdan
cellâd ile kesilen papaz ve avâm ve prenslerin bafllar› ve çeflidli
memleketlerde atefllere at›larak yak›lan cesedler ve Almanya,
Fransa ve ‹ngilterede cellâdlar›n kesmekle usand›klar› nüfûs ve
Lutherin (‹flâ-i rabbânî yaparak tanr› ile birleflmek yokdur ve
okunmufl su (vaftîz) uydurmad›r) sözlerinden ç›kan mes’eleler[1] Ehl-i salîb seferleri, 490 [m. 1096] dan 670 [m. 1271]e kadar devâm etdi.
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den ve ihtilâflardan dolay› hâs›l olan otuz ihtilâlde ve Sent Bartelmi katliâm›nda ve ‹rlanda flehrlerinde ve baflka yerlerde meydâna
gelen umûmî katliâmlarda öldürülenler, üç milyondan fazlad›r. Fakîrli¤e ve zillete itilmifl hânedân ve meflhûr sülâlelerden baflka, en
az iki milyon mazlûm öldürülmüfldür.
Engizisyon mahkemeleri denilen, papaz cem’iyyetleri taraf›ndan katl edilen, çarm›ha gerilen ve yak›lanlar›n say›s›, befl milyon
ikiyüz bindir.
Amerikada, h›ristiyanl›k u¤runa katl edilen yerli ehâlî için, ifl
bu kitâb›n müellifi, befl milyon nüfûs zikr etmifl ise de, Laskas piskoposunun bildirdi¤ine göre, öldürülenlerin adedi, oniki milyondur.
H›ristiyanl›¤› Japonyaya yaymak için gönderilen, misyoner papazlar›n ekdikleri fitne tohumlar› netîcesinde ç›kan ihtilâl ve muhârebelerde telef edilen nüfûs, üç milyondur.
Bütün bunlarda katl edilen insanlar›n yekûnu, yirmibefl milyona yak›nd›r.
Bu kitâb› neflr eden târîhci, bildirdi¤i rakamlar›n do¤ruya nisbetle çok afla¤› oldu¤unu i’tiraf ederek der ki, (Ey benim kitâb›m›
okuyan Avrupal›lar! E¤er senin evinde soyunun fleceresi mevcûd
ise, bir kerre onu gözden geçir. Elbette baba ve dedelerinin içinde,
din kavgas›nda öldürülmüfl yâ bir maktûl, yâhud bir baflkas›n› öldürmüfl bir kâtil bulursun. Sâdece ‹rlandada katolikler taraf›ndan
yüzelli dört bin protestan›n katl edildi¤i, ‹ngiltere parlamentosunun 1052 [m. 1643] senesi hazîran›n›n yirmibeflinci gününde yaz›lm›fl olan i’lânnâmesinde bildirilmifldir.) Kitâbdan terceme burada
temâm oldu.
Katolikler, di¤er milletlere ve bilhâssa orta ça¤ sonlar›nda
protestanlara karfl› bu mezâlim ve eziyyetleri yaparken, protestanlar da, di¤er yanaklar›n› tutmam›fllard›r. Ellerinden gelen
kan dökücülü¤ü yapmakdan geri kalmam›fllard›r. Hattâ, ba’z›
def’alar katolikleri geride b›rakm›fllard›r. ‹ngiliz katoliklerinden
Thomas, 1267 [m. 1851] senesinde bas›lan, (Mir’ât-i s›dk) kitâb›n›n k›rkbir ve k›rkikinci sahîfelerinde diyor ki, (Protestanlar, ilk
zuhûrlar›nda, alt›yüz k›rkbefl imâret, doksan okul, ikibin üçyüz
kilise ve yüzon hastahâneyi soyup, ya¤ma etdiler. Buralarda
oturan, binlerce miskin ve ihtiyâr› öldürdüler. Ayr›ca, ölülere
dahî el uzat›p, kefenlerini soydular.) Elli ikinci sahîfesinde de,
(Protestanlar, katolikler aleyhinde, adâlet ve hakkâniyyetden
uzak, yüzden çok kanûn ç›kard›lar. Bu kanûnlar îcâb›, katolik
mezhebinde olanlar, protestanlardan mîrâs alamad›lar. Onsekiz
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yafl›ndan sonra protestan olm›yanlara, arâzî verilmedi. Katoliklere mekteb açmak için izn verilmedi. Va’z veren katolik papazlar›n›, habs etdiler. Vergilerini artd›rd›lar. Katolik mezhebi üzere
âyin yapanlar›, para cezâs›na mahkûm etdiler. Papaz olursa, yediyüz rubye al›p, habs etdiler. ‹ngilterenin d›fl›na okuma¤a gidenleri, ‹ngiltere hâricinde katl edip, mallar›n› ellerinden gasb etdiler.
Protestanlar›n belli günlerdeki âyinlerinde hâz›r bulunm›yan katolikleri para cezâs›na çarpd›rd›lar. Netîcede, katolik âyinlerinden
bir fley icrâ etdirmeyip, silâhlar›n› toplad›lar. Onlar› ata bindirmediler. Papazlardan, protestan olm›yanlar› ve onlar› evlerinde misâfir olarak sakl›yanlar› da, öldürdüler. Katoliklerin flehâdetleri kabûl edilmedi. ‹ngiltere kraliçesi Elizabeth[1], protestanl›¤› ‹ngilterede yaymak ve yükseltmek, rûhânî makâm›n› kendisi deruhde etmek için katoliklere her dürlü zulm ve haks›zl›¤›n yap›lmas›na izn
verdi. [Bu zulmlerde kendisi de reîslik yapd›.] Sâdece meflhûr flahslardan ikiyüz dört kifliyi cellâdlar eliyle i’dâm etdirdi. Hapishânelerde doksanbefl tane piskopos rütbesindeki katolik papaz› öldürtdü. Baz› katolik zenginler, ömr boyu habs edildi. Protestanlar,
rastlad›klar› katolikleri k›rbaç ile döverlerdi. Hattâ, ‹skoçya kraliçesi Estorat, katolik oldu¤u için, uzun müddet habs edildikden
sonra, cellâd eliyle i’dâm edildi. Yine kraliçe Elizabeth zemân›nda, katoliklerden ilm sâhibi olanlar ve rûhbanlar, gemilere doldurularak denize at›l›p bo¤uldular. Kraliçe, ‹rlandada bulunan katolikleri protestan yapmak için, üzerlerine asker gönderdi. Kiliselerini yakd›lar. ‹leri gelenlerini öldürdüler. Ormana kaçanlar›, vahflî hayvanlar gibi avlad›lar. Protestanl›¤› kabûl edenleri, kabûl etdikden sonra, yine katl etdiler. Parlamento, 1643 târîhinde, katoliklerin mallar›n› ve arâzîlerini zorla ellerinden almak için
me’mûrlar gönderdi. Bu hâl, kral 2.ci James zemân›na kadar böyle devâm etdi. Çünki bu kral, 1099 [m. 1687] senesinde katoliklere merhamet etdi. Fekat protestanlar, buna k›zarak k›rkdört bin
kifliden meydâna gelen bir topluluk ile, krala dilekçe verdiler.
Zulm kanûnlar›n›n devâm›n› istediler. Fekat parlamento, protestanlar›n bu arzûlar›na i’tibâr etmedi. Bunun üzerine protestanlardan yüzbin kifli birleflerek Londradaki katolik kiliselerini ve katolik mahallelerini yakd›lar. Hattâ, bir mahallede otuzalt› yang›n görüldü) demekdedir.
‹flte, cihâd yapmak ile emr olunm›yan ve sa¤ yana¤›na vururlarsa, di¤erini çevir, paltonu isteyene ceketini de ver, düflmanla[1] Elizabeth 1012 [m. 1603] de öldü.
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r›n›z› sevip, size beddüâ edenlere hayr düâ edin, kardeflin hatâ
ederse yetmifl kerreye kadar afv et, komflunu kendin gibi sev diye
tavsiye ve emr eden Îsâ aleyhisselâm›n dînine inand›klar›n› söyliyen h›ristiyanlar aras›nda, böyle korkunç ve vahflîce hâdiseler meydâna geldi.
‹slâm dîninin emr etdi¤i cihâd, böyle zâlim ve vahflîce bir hareket de¤ildir. Müslimânlar›n cihâda hâz›rlanmas›, zâlim h›ristiyanlar›n, islâm memleketlerine sald›rmalar›na mâni’ olmak için
ve milletleri, zâlim hükûmetlerin iflkencelerinden kurtarmak içindir. Cihâd, hakk›, do¤ruyu kabûlden kaç›nan zâlimleri, inadc›lar›
güç ve kuvvet ile terbiye etmek ve Allahü teâlân›n mubârek ismini yükseltmek ve islâm›n güzel ahlâk›n› her yere yaymak için yap›l›r.
Cihâd›n edebleri ve farzlar› vard›r:
1 — Harbden önce, uygun bir lisân ile, kâfirlere islâm dînini kabûl etmeleri teklîf olunur. Ya’nî, islâm dîninin, dinlerin en mükemmeli ve en üstünü oldu¤u ve Allahü teâlân›n bir olup, benzeri ve
flerîki bulunmad›¤› ve Muhammed aleyhisselâm›n Allahü teâlân›n
kulu ve Onun taraf›ndan gönderilmifl hak Resûlü oldu¤u, münâsib
bir lisân ile anlat›l›r. E¤er kabûl ve îmân ederlerse, mü’minler zümresine dâhil olup, mü’minlerle kardefl olurlar.
2 — E¤er, kâfirler, bu ni’meti, bu se’âdeti kendilerine uygun
görmeyip, (Biz babalar›m›z› böyle yap›yor bulduk) meâlindeki,
fiu’arâ sûresinin yetmifl dördüncü âyetinde bildirilen dalâlet içerisinde kalmak isterlerse, dinlerini de¤ifldirmeleri için zorlama ve
bask› yap›lmaz. ‹slâm memleketinde, kendilerinin mallar›n›, ›rzlar›n› ve canlar›n› korumak ve kendi ibâdetlerini yapmak karfl›l›¤›nda ve onlar›n sosyal hizmetleri için harc olunmak üzere, senede
çok az bir cizye ödemek (1,5 veyâ 2,5 veyâ 3 dirhem gümüfl) flart›
ile sulh yapma¤a ve vatanlar›nda kalma¤a da’vet olunurlar. E¤er
bunu kabûl ederlerse, dinleri müslimânlar›n dîni gibi serbest olur.
Irzlar›, kanlar› ve mallar› da aynen bir müslimân›n ›rz›, kan› ve mal› gibi, devletin muhâfazas›nda, himâyesinde olur. Bir müslimân,
onlar›n evlerine girip, kad›nlar›na bakamaz. Bir kurufllar›n› dahî,
haks›z yolla alamaz. Onlara, kötü söz söyliyemez. Kur’ân-› kerîmde bildirilen adâlet ile hükm eden mahkemelerde, dâimâ hukûk
sâhibi olup, kendilerine en küçük bir haks›zl›k yap›lamaz. Mü’minlerle berâber güzelce geçinirler. ‹slâm mahkemelerinde, bir çoban
ile vâlî müsâvî muâmele görürler.
3 — E¤er, kâfirler, ikinci hâli de kabûl etmeyip, mü’minler ile
harb etme¤e kalk›fl›rlarsa, islâmiyyetde bildirilen adâlet ve üsûl
üzere, onlarla cihâd yap›l›r.
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‹slâmiyyetin, cihâd husûsunda, uyulmas›n› emr etdi¤i adâlet ve
insâf yolu budur. Müslimânlar›n ve h›ristiyanlar›n târîhlerini ve
flimdiye kadar yapd›klar›n›, bir terâzîye koyup, insâf ile hükm etmelerini, akl ve idrâk ehlinin vicdanlar›na havâle ederiz.
Yukar›da bildirilenlerden aç›kca anlafl›l›yor ki, islâm dîninin
sür’at ile yay›lmas›, zor ile ve dünyâ mal›na tama’ gibi sebeblerden
olmam›fld›r. ‹slâmiyyetin sür’at ile yay›lmas›, hakîkî ve en son din
oluflu, hakîkî ve umûmî bir adâleti [ilmi, çal›flma¤›, merhameti, güzel huylu olma¤› emr etmesi ve insanlar›n f›tratlar›na tam uygun
bir din oluflundand›r. Çünki, islâmiyyete uyanlar›n, ona tam tâbi’
olup, emrlerini yerine getirenlerin, çok k›sa zemânda maddeten refâh, rûhen huzûr içerisinde oldu¤unu, papazlar da kabûl ve i’tirâf
ederek, (Evet, putperest ve bedevî olan arablar, islâmiyyeti kabûl
etdikden sonra, çok k›sa bir zemân içerisinde rûhen yükselmifl, ilm,
san’at ve medeniyyetde çok ileri giderek, dünyâya hâkim olmufllard›r) dediklerini, kitâb›m›z›n bafl›nda bildirmifldik. Keflki birazc›k
insâf edip, müslimânlar›n bu terakkîlerinin, en son ve en kâmil din
olan islâmiyyete ve onu teblîg eden, en son Peygamber Muhammed aleyhisselâma uymalar› sebebi ile oldu¤unu anlasalard›, se’âdete kavuflurlard›.]
Sâdece k›l›ç korkusu ile din de¤ifldirmek kolay olsayd›, katolikler ile protestanlar aras›nda, milyonlarca insan›n katl edilmesine
sebeb olan harbler olmazd›. Îmân esâslar›nda, büyük bir yak›nl›k
olmas›na ra¤men, ne katoliklerin zorlamalar› ve tazyîkleri protestanlar› kendi îmânlar›ndan döndürebildi, ne de protestanlar›n vahflîce zulmleri, ‹rlanda adas›ndaki katolikleri îmânlar›ndan ay›rabildi.
(Bir k›sm insanlar cizye vermemek için islâm dînini kabûl etdi)
denilirse, yukar›da tafsîlât›n› beyân etdi¤imiz gibi protestanlar,
dinlerine giren kimselere en az yar›m kese gümüflden, beflbin kurufla kadar maâfl tahsîs etdikleri ve uzun senelerden beri islâm
memleketlerinde bu kadar çal›fld›klar› hâlde, ismi bilinen ve dînini
ve kendini bilir kaç müslimân›, protestan yapabilmifllerdir? Hâl
böyle iken, (H›ristiyanlar, senede bir def’a verdikleri cizye ismindeki befl-on kurufla tama’ ederek islâmiyyeti kabûl etdiler) demek
kadar, ahmakl›k, câhillik ve inâdc›l›k olamaz.
[Burada papazlar›n unutduklar› veyâ söylemek istemedikleri
bir di¤er husûs da, gayr-i müslimlerden cizye alma¤› emr eden islâmiyyet, müslimânlar›n da, zekât ve uflr vermelerini emr etmifldir.
Müslimânlar›n vermifl oldu¤u zekât ve uflr, gayr-i müslimlerin vermifl oldu¤u cizyeden kat kat fazlad›r.
Cihâd bahsini bitirmeden önce, flu husûsu zikr etmek de fâi– 268 –

deli olacakd›r: Bir devlet, bir millet, çok mütevâzî ve nâzik olursa,
düflman devletlerin hücûmuna u¤rar, onlar›n tama’lar›n› üzerine
çeker. Düflman devletler, bu milletin tevâzu’unu, nezâketini, aczine ve korkakl›¤›na vererek onlara sald›r›r. Târîh, bu sözlerimizin
binlerce misâli ile doludur. ‹slâmiyyetde, cihâda hâz›rlanmak emri olmasayd›, müslimânlar›n etrâf›nda olan düflmanlar›, müslimânlar› ve islâmiyyeti yok etme¤e çal›flacaklar ve onlara sald›racaklard›. Günümüzde de, dünyâ devletleri, bütçelerinden en çok paray›,
müdâfe’a ve harb sanây›’ine ay›rmakdad›rlar. Hattâ, açl›k, k›tl›k
ve fakîrlik bulunan devletler dahî böyle yapmakdad›r. Bu, bir devletin bekâs› ve vatan›n muhâfazas› için flartd›r. Cihâd emrinin olmamas›n›, dinlerinin fazîleti için delîl getiren h›ristiyan devletler
kuvvetlenince, islâm memleketlerine ve di¤er za’îf milletlere sald›rm›fl, onlar› istîlâ etmifl, y›llarca zulm etmifl ve sömürmüfllerdir.
Bu zulmde, bilhâssa ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹spanya ve ‹talya
çok ileri gitmifllerdir. Hâl böyle olunca, h›ristiyanl›kda cihâd emrinin olmamas› sözü nerede kalm›fld›r. Papazlara bunu soruyoruz?]
Protestan papazlar›n, islâm dînine yapd›klar› i’tirâzlardan birisi de, cürümleri afv etmemek mes’elesidir. Neflr etdikleri risâlelerin birisinde, (‹ncîl, flahs›n husûsî muâmelelerinde, muhabbet, s›k›nt›ya katlanma ve afv›n lüzûmunu, Mûsâ aleyhisselâm›n
flerî’atinden dahâ çok beyân ederek ortaya koymufldur. Hâlbuki
islâmiyyetin, cürmü afv etmekde, h›ristiyanl›kdan dahâ çok bir
fazîlet ortaya koymas› lâz›m idi. Suçluya cezâ vermekde, de¤il
Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’ati, yehûdîlerin bu flerî’ati te’vîl ederek
yapd›klar› kanûnlardan da fliddetli davranmakdad›r. K›sâs› câiz
gösterdi¤i gibi, intikâm alma¤a da cevâz vermekdedir. Sûre-i ‹srân›n üçüncü âyetinde meâlen: (Kim mazlûm olarak öldürülürse,
biz o öldürülen kimsenin velîsi olan vârisine tasallut, ya’nî kuvvet ve salâhiyyet veririz) ve sûre-i Bekaran›n yüzyetmifl sekizinci âyetinde meâlen: (Ey îmân edenler! [kasden öldürülenler için]
sizin üzerinize k›sâs farz k›l›nd›. Hür ile hür, köle ile köle, kad›n
ile kad›n k›sâs olunur) buyurulmufldur. Buras› da dikkat edilecek
bir yerdir. Çünki Kur’ân-› kerîm, Tevrât gibi, böyle bir kanûnun
sûiisti’mâl edilmesini önleyecek tedbîrler beyân etmemifldir. Bunun için, islâmiyyeti kabûl eden kabîlelerden ba’z›lar›, yaln›z kâtil olan kimseyi de¤il, belki kâtilin akrabâs›ndan birini de, maktûlün yerine katl etmek, Kur’ân-› kerîme göre câizdir zan ederek, günâhs›z bir kimseyi kâtil yerine öldürürler. Fekat Tevrât,
k›sâs hükmünü böyle sûiisti’mâllerden önlemek için Tesniyyenin
(Kitâb-› istisnân›n) yirmidördüncü bâb›ndaki, (O¤ullar için baba– 269 –

lar öldürülmiyecekler ve babalar için o¤ullar öldürülmiyeceklerdir. Herkes kendi günâh› için öldürülecekdir) fleklindeki onalt›nc›
âyetinde aç›kca tenbîh eder. Kur’ân-› kerîm, katl vukû’unda lâz›m
gelen k›sâsdan baflka, küçük yaralamalar için bile, k›sâs› emr etmifldir. Hac sûresinin altm›fl›nc› âyetinde meâlen: (Mü’minlerden
kim, kendisine yap›lan cezâya ayn› ile mukabele eder de, sonra yine hakk›na tecâvüz edilirse, muhakkak ki, Allahü teâlâ ona yard›m
eder) buyurulmufldur. Böyle emrlerin netîcesi, Kur’ân-› kerîm, ‹ncîlin teflvîk etmifl oldu¤u s›k›nt›ya tehammül, muhabbet ve afv›n hilâf›na olarak, müslimânlar›n birbirlerine kinlerini izhâr etmelerini
bildirir. ‹flte bu gibi fleylerin zulm ve baflkalar›n›n haklar›na tecâvüz oldu¤unu, Osmânl› devleti de anl›yarak, (Erkek h›rs›zla kad›n
h›rs›z›n yapd›klar›na karfl›l›k ve Allahü teâlâdan bir azâb olmak
üzere [sa¤] ellerini kesin) meâlindeki Mâide sûresinin otuzsekizinci âyet-i kerîmesinin tatbîk edilmesini terk etmifldir) demekdedirler.
CEVÂB: Papazlar bu cümleler ile, ‹ncîllerde afv ve muhabbete dâir olan âyetlerin bulunup, Kur’ân-› kerîmde ise, bulunmad›¤›na, belki öldürülen kimsenin vârisine bir kudret ve hak verilmifl oldu¤una ve k›sâs âyet-i kerîmesinde, bu hak için bir tahdîd bulunmad›¤›ndan, sûiisti’mâl edilebilece¤ine ve Hac sûresinin altm›fl›nc›
âyet-i kerîmesinin, ‹ncîlin teflvîk etmifl oldu¤u s›k›nt›lara tehammül, s›k›nt› verenleri afv etmek ve onlar› sevme¤i bildiren hükmünün z›dd› olmas›na i’tirâz etmekdedirler.
Afv ve muhabbete dâir âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerden bir
k›sm›n›, dahâ önce yukar›da bildirmifldik. Burada tekrâr›na lüzûm
görmüyoruz. Fekat, k›sâs âyet-i kerîmesi, sâdece papaz›n yazd›¤›
kadar de¤ildir. Dahâ devâm› vard›r. Papazlar, hîle ile hakîkati örteceklerini zan etmifllerdir. Bekara sûresinin yüzyetmifl sekizinci
âyetinin temâm›nda meâlen: (Ey îmân edenler! [Kasden öldürülenler için] sizin üzerinize k›sâs yapmak farz k›l›nd›. Hür ile hür,
köle ile köle, kad›n ile kad›n, k›sâs olunur. Öldürülmüfl olan›n kardeflinden [vârislerinden ve velîsinden birisi], kâtilden bir fley [Diyet] alarak k›sâsdan vazgeçebilir. Al›nan bu [Diyet], pek ziyâde olmamal›, mikdâr› örfe, âdete göre hesâblanmal›d›r. Kâtil de maktûlün velîsine îcâb eden diyeti güzel bir fleklde ödemelidir. ‹flte, k›sâs› afv ederek diyet almak, Rabbiniz taraf›ndan size bir hafîflik ve
merhametdir. Kim bu afv ve diyet al›fldan sonra, kâtil veyâ kâtilin
akrabâs› ile düflmanl›k ve mukâtele ederse, o kimse için âhiretde
elîm bir azâb vard›r) buyurulmufldur.
‹flte, k›sâs emri ile berâber, diyet alarak, kâtile k›sâs yap›lmas›n› afv etmek de, Kur’ân-› kerîmin aç›k olan emrlerinden birisi– 270 –

dir. Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde k›sâs îcâb eden bir kimseden
diyet almak ve afv etmek yokdu. Diyet almak karfl›l›¤›nda k›sâsdan
vazgeçmek, müslimânlar için bir hafîflik ve bir ni’metdir.
Papaz, k›sâs husûsunda, Kur’ân-› kerîmdeki kolayl›¤› gizlemekdedir. Evvelâ, flunu bildirelim ki, kâtil veyâ kâtilin akrabâs› ile
düflmanl›k ve mukâtele etmek isteyen maktûlün yak›nlar›na, bu
âyet-i kerîmede, aç›k bir nehy ve tehdîd-i ilâhî vard›r. Papaz hîle
ile maktûlün vârisi ve yak›nlar› hakk›nda olan âyet-i kerîmeden,
yaln›z ifline gelen k›sm›n› yaz›p, bafl›n› ve sonunu yazmam›fld›r.
H›ristiyanlar›n ekserîsi ‹ncîllerden haberdâr olmad›klar› gibi,
müslimânlar› da, kendi dinlerini bilmiyorlar zan ederek, bu hîleye
bafl vurmufllard›r. ‹srâ sûresinin otuzüçüncü âyetinde meâlen:
([Îmân sâhiblerinden ve zimmîlerden] hiç kimseyi, hakl› bir sebeb
olmad›kca öldürmeyin. Bunu, Allahü teâlâ size harâm etdi. Kim
mazlûm olarak öldürülürse, biz o öldürülen kimsenin velîsi olan
vârisine [dînin ahkâm›n›n yap›lmas› için] bir kuvvet ve salâhiyyet
veririz. [Dilerse, kâtil k›sâsen, katl olunur veyâ velî diyetini alarak
afv eder. ‹kisi aras›nda tercîh hakk› vard›r.] Fekat o velî veyâ vâris, Allahü teâlân›n bu müsâadesi ile yard›m olundu¤undan k›sâs
yapma iflinde ileri gitmesin) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmede,
maktûlün velîsinin veyâ vârisinin, k›sâs iflinde ileri gitmemeleri
tenbîh edilerek, afv cihetine gidilmesi tavsiye edilmifldir. Vârise
veyâ velîye verilen kudret, kâtil aleyhinde da’va açmak veyâ diyet
karfl›l›¤›nda k›sâsdan vaz geçdi¤ini hâkime bildirmek aras›nda,
serbest olmas›d›r. Fekat, Arnavutluk, Çerkezistan ve ba’z› arab
kabîleleri gibi, Kur’ân-› kerîmin ahkâm›ndan habersiz kavmler
içerisinde, dîn-i islâm›n emrleri hilâf›na vukû’ bulan kan da’vâlar›
ve bir çok kimseleri öldürmeleri, bu âyet-i kerîmeye isnâd olunamaz. Bu fleklde, haks›z yere kan dökmek, vahflî kabîlelerin eski
âdetleridir.
Kur’ân-› kerîmde emr edilen k›sâs ve onu afv etmenin asl› budur. Dört ‹ncîlde k›sâs hükmü olmay›p, sâdece kötülük yapan› afv
etmek oldu¤undan, bunlara göre, her kâtili, her h›rs›z›, her cânîyi
afv etmek lâz›md›r. Böyle bir kanûn ile, bir cem’iyyetde medenîce
yaflamak mümkin ise, buna hiçbir sözümüz yokdur. Fekat, bu emrin tatbîk edildi¤i bir h›ristiyan memleketi görmedi¤imiz için, sâdece papazlar›n bofl ve fâidesiz sözlerine kulak veremeyiz.
Tevrâtda zikr edilen âyete gelince, yaln›z katl husûsunda de¤il, her cinâyetde Tevrât›n hükmü islâm dîninin hükmüne, uygundur. En’âm sûresinin yüzaltm›fldördüncü âyetinde meâlen: (Hiç
bir günâhkâr, baflkas›n›n günâh›n› yüklenmez) buyurulmufldur.
A’râf sûresinin yüzyetmifl dokuzuncu âyetinde meâlen: (‹flte bun– 271 –

lar, hayvanlar gibidirler, do¤rusu hayvanlardan dahâ afla¤›d›rlar)
buyurulmufldur. Papazlar, bu âyet-i kerîmede bildirilen, cevâb
verme¤e muktedir olm›yan bir zümreye karfl› konuflmakdad›rlar.
Hâl böyle iken, papazlara isnâd edilecek ifller, sâdece yalan ve iftirâdan ibâret de¤ildir. Onlar, islâm dînine karfl› kitâb yaz›p, bu
kitâblar›nda da, aç›kca vâki’ olan›n hilâf›n› iddiâya kalk›flm›fllard›r.
Yap›lan kötülü¤e misli ile mukâbele etme¤i bildiren, Hac sûresinin altm›fl›nc› âyet-i kerîmesinin nâzil olufl sebebi bilinince, bu
i’tirâzc› papaz›n zikr etdi¤i fleklde bir ma’nâya gelmiyece¤i ve bu
papaz›n tefsîr ilmini hiç bilmedi¤i ortaya ç›kar.
Mekke kâfirleri, harb edilmesi arablar aras›nda harâm kabûl
edilen dört ayda, mü’minlerin üzerine harb etme¤e geldiler. Müslimânlar, harâm aylarda harb etmekden çekinerek, müflrikleri
harb yapmakdan vazgeçirmek istedilerse de, müflrikleri bundan
vaz geçiremediler. Dahâ sonra, müflriklerle harbe bafllad›klar› zemân, Allahü teâlâ mü’minlere nusret-i ilâhiyyesi ile yard›m edip,
mü’minler gâlib geldiler. Fekat mü’minlerin kalblerinde, harâm
bir ayda harb yapmakdan dolay›, bir s›k›nt› ve üzüntü hâs›l olmufldu. Bu âyet-i kerîme, bunun üzerine nâzil oldu. Böylece,
mü’minlerin kalblerindeki bu s›k›nt› ve üzüntü zâil oldu. Bundan
anlafl›l›yor ki, Hac sûresinin altm›fl›nc› âyeti, bu papaz›n zan etdi¤i gibi, küçük yaralamalar ve kötülükler için k›sâs›n lâz›m oldu¤unu, kötülü¤ün karfl›l›¤›n›n kötülük oldu¤unu beyân etmemifldir. Mü’minlere, düflmanlar› zarar vermek için, böyle harb edilmesi harâm olan bir ay› seçerek, sald›r›rlarsa, kâfirlere mukâbele
etme¤e bir izndir. Ayr›ca, Allahü teâlâ taraf›ndan mü’minlere bir
yard›md›r. Çünki, Kur’ân-› kerîmde, fazîlet ve üstünlü¤ün, sâdece afv ve muhabbetde oldu¤u bildirilip de, böyle iznler, müsâadeler bulunmasayd›, müslimânlar da, h›ristiyanlar gibi, kitâblar›n›n
ahkâm›n› yâ terk etme¤e veyâ bu papaz gibi yalan ve iftirâ yapma¤a mecbûr olurlard›. Çünki, böyle sâdece afv ve muhabbet ile
medeniyyet âleminde hiç bir kavmin yaflamas› mümkin de¤ildir.
Bunun en tuhaf misâli, bu gibi emr ve ta’lîmât›n netîcesinde, h›ristiyanlar›n, ‹ncîllerin teflvîk etdi¤i, (s›k›nt›lara katlanma, muhabbet ve afv›n) tam tersine, bir di¤eri aleyhine kin sâhibi olmalar›d›r. ‹ncîllerin teflvîk etmifl olduklar› (s›k›nt›lara katlanma,
muhabbet ve afv›n) h›ristiyanlar›n ahlâk›na ne kadar menfî te’sîri oldu¤unu, târîhler bize aç›kca göstermifldir. ‹ncîllerin emrlerinin tersine, h›ristiyanlar›n birbirlerine yapd›klar› zulmlerden
ba’z›lar›n› s›ras› geldikce yukar›da zikr etmifldik. Burada hayret
edilecek bir di¤er husûs da, bu papaz›n, yukar›daki âyet-i kerîme– 272 –

ye istinâden, islâm kabîlelerinden ba’z›lar›n›n, kâtilin akrabâs›ndan birini öldürdüklerine üzülmesi ve merhamet etmesidir. Ancak, böyle bir kötülü¤ün insanlardan meydâna gelmesine ac›makla berâber, Âdem aleyhisselâmdan meydâna gelen bir zellenin
[hatân›n] alt› bin sene müddet ile dünyâya gelip giden milyonlarca evlâd›na ve bilhâssa Peygamberlere “aleyhimüsselâm” sirâyet
ederek, babalar›n›n yapd›¤› bir iflden dolay›, cezâ görmelerine ve
katlden çok dahâ fliddetli olan, Cehennem ateflinde azâb olunmalar›na inanmakdad›r. Ayr›ca, bütün kâinât› yokdan var eden Allahü teâlân›n, irtikâb olunan bu günâh› afv edemeyip, baflka çâre
bulamad›¤› için, biricik o¤lunu hazret-i Meryemden tevellüd etdirerek dünyâya göndermesine ve Mesîhin, istemiyerek çeflidli hakâretler ile çarm›ha gerdirmesine, bu papaz inanmakdad›r. Ya’nî,
kâtilin yerine akrabâs›n›n cezâland›r›lmas› fleklindeki bir fi’lin,
beflerden meydâna gelmesine râz› olmamakda, fekat yukar›da
sayd›¤›m›z di¤er zulmlerin hâflâ Allahü teâlâdan zuhûr etdi¤ini,
kabûl etmekdedir.
Erkek ve kad›n h›rs›z hakk›nda, el kesme emrinin tatbîk edilmemesi, sâdece Osmânl› devletinde sonradan meydâna gelmifl bir
hâdise de¤ildir. Dahâ önceki islâm devletlerinde de, asrlardan beri tatbîk edilmemifldir. fierâb içmek, yalan yere flâhidlik yapmak, iffetli kad›na iftirâ etmek ve zinâ hadleri de, birkaç hâdise d›fl›nda
tatbîk edilmemifldir. Çünki, bu cezâlar› tatbîk etmek için, ba’z›
flartlar›n bulunmas› lâz›md›r. fiartlar› bulunmadan cezâ verilemez.
‹slâm devletlerinde, bu cezây› tatbîk edecek flartlar› bulunan vak’a
zuhûr etmemifldir. Bunun da sebebi, Kur’ân-› kerîmde, bu suçlar›
iflleyenler için bildirilmifl olan, a¤›r cezâlard›r. ‹slâm devletlerinde
had cezâlar›n› hâkimler dahî afv edemez. Had cezâs›n› îcâb eden
suç iflleyenlere, cezâlar› herkesin gözü önünde tatbîk edilir. Bu a¤›r
cezâlara çarpd›r›lmak korkusundan, kimse bu suçlar› ifllemez, iflleyemez.
[Bekara sûresinin yüzyetmifldokuzuncu âyetinde meâlen: (Ey
akl sâhibleri, sizin için k›sâsda hayât vard›r) buyurulmufldur. Ba’z›
kimseler, (Adam öldürmekde hiç hayât olur mu?) diyebilir. ‹nsanlar, kendilerinin öldürülmesi korkusundan bir baflkas›n› öldürmekden korkarlar. Can korkusundan dolay› adam öldürme¤e teflebbüs
etmezler. Öldürmek vak’as› olmay›nca, cem’iyyet, millet hayât bulur ki, âyet-i kerîme de bunu bildirmekdedir.
Bugün, hukûk okuyan bir kimse iyice bilir ki, müeyyidesiz [cezâs›z] hiç bir kanûn tatbîk edilemez. Bu müeyyide, yâ para cezâs›, yâ hapis, yâ da ölüm cezâs›d›r. Bunu, günümüzde bütün dünyâ hukûkcular› hayk›r›rken, Allahü teâlân›n emri olan cezâlara
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karfl› ç›kmak do¤ru olur mu? Hiç bir f›trat›n kabûl etmedi¤i komünizm, son derece vahfliyâne müeyyideler ile yay›lm›fl ve hâlâ bu
müeyyideler ile ayakda tutulma¤a çal›fl›lmakdad›r. Ayn› fleklde papazlar, ilm ve fen adamlar›, akl ve mant›¤›n kabûl edemiyece¤i, h›ristiyanl›k akîdelerini terk etmifllerdir. ‹çlerinde, islâmiyyeti tan›mak f›rsat›n› bulanlar, hemen müslimân olmakdad›rlar. ‹slâmiyyeti tan›mak flerefine kavuflam›yanlar, dinsiz ve marksist olmufllard›r.
H›ristiyan gençleri aras›nda, (Hippilik), (eflk›yâl›k), (anarfli) gibi
birçok sap›k cereyânlar ortaya ç›km›fld›r. Bu gençlerden Avrupa
halk› da korkmakdad›r.
Bugün, gazete ve mecmû’alarda, Avrupa memleketlerinde, birçok kilisenin sat›ld›¤›n› okumakday›z. Bunlar›n ço¤unu, müslimânlar sat›n almakda ve câmi’ yapmakdad›rlar. Kiliselere, dahâ çok ihtiyârlar devâm etmekdedir. ‹mkân bulsalar, papazlar›n, bugün de
engizisyon mahkemeleri kuracaklar›nda, hiç flübhe yokdur. Misyonerler, Avrupada k›ymetini temâmen gayb eden h›ristiyanl›¤›, Afrikada ve geri kalm›fl di¤er dünyâ devletlerinde yayma¤a çal›flmakdad›rlar.
fiunu tekrar bildirelim ki, Kur’ân-› kerîmde suçluya verilen cezâlar, vücûdda kangren olmufl bir yaray› kesip alma¤a benzer. E¤er o
yara al›nmazsa, bütün vücûd zarar görür. Suçluya da, cezâ tatbîk
edilmezse, bütün cem’iyyet zarar görür. Bir flahs›n zarâr›, elbette
cem’iyyetin zarâr›na tercîh edilir. (Def’i mefâsid, celb-i menâfi’den
evlâd›r.)
‹slâmiyyetde el kesme cezâs›, her h›rs›zl›k yapana tatbîk edilmez. Bunun çeflidli flartlar› vard›r. Bu cezâ, baflkalar›n›n iznsiz olarak açmalar› veyâ girmeleri câiz olm›yan yerden, dâr-ül-islâmda,
bir def’ada on dirhem gümüfl paray› veyâ on dirhem gümüfl de¤erinde olan her dinde mütekavvim olan, ya’nî k›ymetli olan ve durmakla bozulm›yan mal›, müslim veyâ gayr-i müslimden çalan kimseye tatbîk edilir. On dirhem gümüfl 33,5 gramd›r. Bunun da k›ymeti takrîben yedide biri olan 5 gram alt›nd›r. Et, sebze, meyve ve
sütü çalan›n eli kesilmez. H›rs›z›n ikrâr etmesi veyâ iki flâhid ile sirkat anlafl›ld›kdan sonra, mal sâhibi, bu kimse benim mal›m› çalmad› veyâ ona hediyye, emânet etmifldim veyâ flâhidler do¤ru söylemiyor derse kesilmez. Hâkimin, böyle söylemesini mal sâhibine
teklîf etmesi sünnetdir. Bunlar›n tafsîlât› f›kh kitâblar›nda yaz›l›d›r. Papaz›n islâmiyyeti bilmedi¤i, hele f›kh kitâblar›ndan hiç haberi olmad›¤›, buradan da anlafl›lmakdad›r.]
Protestan papazlar›n›n islâm dînine i’tirâzlar›ndan biri de,
köle sâhibi olman›n islâm dîninde câiz olmas›d›r. Bu papazlar,
(Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’ati köleli¤in esâslar›n› gere¤i gibi ha– 274 –

fîfletmekle berâber, esîrleri kanûnun himâyesi alt›na alm›fld›r.
Ancak, esîrlerin al›n›p sat›lmas›na cevâz vermifl, müsâade etmifldir. Fekat h›ristiyanl›¤›n rûhu buna temâmen muhâlif olup, hâkim oldu¤u her yerde esîrlik, kölelik müessesesini la¤v etmekdedir) demekdedirler.
CEVÂB: Papazlar›n bu i’tirâz›, sâdece islâm dînine mahsûs olmay›p, Îsâ aleyhisselâm›n temâm etme¤e me’mûr oldu¤u, Mûsâ
aleyhisselâm›n flerî’atine de flâmildir. Bunun için, kendilerinin h›ristiyan olmalar›ndan flübhe edilir. Çünki, köleli¤in yasaklanmas›na dâir, mevcûd ‹ncîllerde tek bir harf dahî yokdur. Bunun için,
Îsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde de, tabîî olarak mûsevîlikdeki hükmün devâm etmesi îcâb eder. Fekat bu papazlar, yeni fikrler ile
yetiflmifl Avrupal›lardan olduklar› için, köleli¤i insanl›¤a muhâl
görüyor ve kald›r›lmas›n› arzû ediyorlarsa, bu ifle dinleri kar›fld›rmay›p, sâdece aklen köleli¤in, esîrli¤in kötülü¤ünden bahs etmeleri îcâb ederdi. Bunun için, papazlar›n bu i’tirâzlar› dînî mes’elelerden olmad›¤› için, cevâb vermek îcâb etmez. Ancak, islâmiyyetde mevcûd olan kölelik ile, h›ristiyanlar›n bildikleri kölelik aras›nda olan fark› anlatmak fâideli olacakd›r. Bu husûsu k›saca bildirelim:
Herkesin ma’lûmu oldu¤u üzere, kölelik müessesesi insanl›¤›n
yeryüzünde zuhûrundan beri mevcûddur. Her millet esîrleri hakk›nda kötü muâmelelerde bulunmufl ve hiç bir milletde, köle ile
efendisi aras›ndaki hukûk, müsâvî tutulmam›fld›r. Eski yunanl›lar›n buna dâir muhtelif kanûnlar› hâlâ kitâblarda yaz›l›d›r. Romal›larda ise, köleler için tatbîk edilen fliddet, zulm, tahkîr ve vahflîlikler, hiç bir milletde görülmemifldir. Buna âid olan tafsîlâtl› kanûnlar, kitâblar›nda yaz›lm›fld›r. Yine Asya ve Afrikada çok eski
zemânlardan beri, bu âdet mevcûd idi. Köle ticâretinin en çok
kârc›s›, Avrupal›lar olmufldur. Bu ticârete, ilk olarak, mîlâdî ondördüncü asrda, Portekizliler bafllam›fld›r. Dahâ sonra Amerika
keflf olununca, misyoner papazlar, bir yandan Amerikan›n yerli
ehâlîsi olan k›z›lderilileri yok ederek Amerika topraklar›n› bofl
b›rak›yor, bir yandan da Portekizliler, ‹ngilizler ve Frans›zlar, Afrikadan zencîleri kaç›r›p, gemilerine yükleyerek Amerika esîr pazarlar›nda köle diye sürü hâlinde sat›yor ve milyonlarca para kazan›yorlard›. Hattâ, bu çâresiz insanlar› doldurduklar› gemiler,
husûsî sûretde yap›l›p, ambarlar›na birbiri üzerine bu zevall›lar
dolduruluyordu. Nefes alam›yarak, yolculuk esnâs›nda, yar›s›ndan fazlas› ölüyordu. Fekat, kalanlar› ile arzû etdikleri ticâreti
yapmakdayd›lar. Zencîlerin bu zillete dayanamay›p, geminin ambar›nda isyân etdikleri de oluyordu. Bu hâlin vukûunda, esîrle– 275 –

ri yukar›dan silâh ile öldürmek için, güverte tahtas›nda mazgal
delikleri b›rak›l›yordu. Protestanlar›n hâmîsi olan ‹ngiliz kraliçesi Elizabeth, esîr ticâretini meflru’ sayarak teflvîk etdi. Fransa kral› Onuncu Lui, bunu iyice yaym›fld›. Fekat, 1194 [m. 1780] senesinde Amerikada Pansilvanya ehâlîsi, bunun yasaklanmas›na çal›fld›. Bundan oniki sene sonra Danimarka, ondan sonra 1807,
1811 ve 1823 senelerindeki tenbihnâmeler ile ‹ngiltere ve 1814 ve
1818 târîhlerinde Fransa ve 1841 de Prusya ve Rusya devletleri
esîr ticâretini yasaklad›lar. Ancak, bunlar› satanlar h›ristiyan tüccârlar oldu¤u gibi, alanlar da h›ristiyan oldu¤undan, zevâll› zencîler bunlar›n ellerine düfldükleri zemân, evvelâ vaftîz edilerek h›ristiyan yap›l›yordu. Dahâ sonra gece-gündüz, yaz ve k›fl çeflid çeflid sefâletler içinde çal›fl›p, efendilerine para kazand›rmak için
tarlalara, çiftliklere ve ma’denlere gönderiliyorlard›. 1860 târîhinde flimâl ve cenûb Amerika devletleri aras›nda bafll›yan harb ve
çarp›flmalar, bu esîrlik mes’elesi yüzünden meydâna gelmifldir.
Bununla berâber, Amerika k›t’as›nda yüzbinlerce zencî al›n›p sat›lmakda ve nice h›ristiyanlar, onlar›n yüzünden milyonlarca dolar kazanmakdad›rlar. fiimdi kölelik denilince, bütün Avrupal›lar, Amerikadaki zillet ve sefâlet içerisinde olan zencîleri düflünerek, nefret ederler. [Hâlbuki, bu zevall›lar›n sefâletini hâz›rl›yan,
onlara akl almaz iflkenceler yapanlar hep h›ristiyanlard›r.]
Avrupal›lar islâm memleketlerinde yasaklanmas›n› istedikleri köleli¤i, kendi memleketlerinde ve Amerikadaki kölelik gibi
zan ederler. Hâlbuki, müslimânlar aras›nda olan esâretin hürriyyetden fark›, sâdece belli bir bedel ile, bir elden di¤er bir ele nakl
olunmakdan ibâretdir. Esîrler ücretli bir iflçiden fazla, hiç bir
hizmetde bulunmazlar. Esîrlerin islâmiyyetde çekdikleri zahmet, yaln›z terbiye, ilm tahsîli ve edeblenme husûslar›ndad›r. ‹slâm devletinde, harbde al›nan esîrler, aslâ öldürülmez. Harb
meydân›nda dahî, aç ve susuz b›rak›lmaz. Harbden sonra, gâzî
müslimânlara, ganîmet mallar› taksîm edilirken, köle ve câriyeler de, bunlara da¤›t›l›r. Harbden sonra, gâzîler köle ve câriyelerini, yâ kendileri hizmetci olarak kullan›rlar, yâhud baflkalar›na
satarlar. Görülüyor ki, islâmiyyetde köleler, h›ristiyanlar›n Afrikadan ve Asyadan gizlice veyâ zorla kaç›rd›klar› hür insanlar ve
bunlar›n çocuklar› de¤ildir. Hür insan› kaç›rmak, bunlar› köle
olarak satmak, islâmiyyetde büyük günâhd›r. ‹slâm devletinde,
köleler ilmde ve siyâsetde, en yüksek makâmlara kavuflmufllar,
hattâ sadrazam dahî olmufllard›r. Osmânl› memleketlerinin büyük sülâlelerinde, sultân han›mlar›n ço¤u esîrlerden idi. Kölesini kendine dâmâd yapm›fl ve câriyesini nikâh ile kendine zevce
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edip, mal ve mülküne vâris k›lm›fl, binlerce müslimân vard›r. Bir
müslimân, köle ve câriye sat›n ald›¤› zemân, onun yiyece¤i, giyece¤i ve di¤er ihtiyâçlar› ve muâmelâtdaki hukûkunun bütün
mes’ûliyyetleri hep bu kimseye âid olur. Köle ve câriyesini yidirmek, içirmek, giydirmek ve gönlünü hofl tutmak mecbûriyyetindedir. Onlar› aslâ dövemez, yapam›yacaklar› ifl veremez ve hakâret edemez. ‹slâmiyyetde, köle azâd etmek en büyük ibâdetdir.
Öyle büyük günâhlar vard›r ki, ancak köle azâd etmekle afv olunur. Yedi sekiz sene hizmetden sonra, kölesini azâd edip, onu evlendirmek de, müslimânlar›n seve seve yapd›klar›, âdetlerdendi.
Bunlar›n hâli, Avrupadaki ve Amerikadaki esîrlerin ahvâline k›yâs ve tatbîk edilebilir mi?
[Bu bahsi bitirmeden önce papazlara di¤er bir husûsu da hât›rlatmak isteriz. Müslimânlar›n ellerinde bulunan esîrlerin akrabâ ve
yak›nlar›, kendi esîrlerini kurtarmak için, para ile, müslimânlara
mürâceat edip, kendi esîrlerinin fidyesini ödeyerek kurtarm›fllard›r. Fekat bu esîrler müslimânlardan gördükleri flefkat, merhamet
ve insanl›k sebebi ile kendilerini kurtaran akrabâlar› ile kendi
memleketlerine dönmek istememifllerdir. Müslimânlar›n yan›ndaki esâreti, kendi akrabâ, anne ve babalar›n›n yan›ndaki hürriyyete,
tercîh etmifllerdir. Bunun elbette bir sebebi vard›. Peygamberimizin kölesi Zeyd bin Hâriseyi kendi memleketine götürmeye gelen
babas› ve amcas›, Peygamberimize ne kadar para isterse ödeyeceklerini, Zeydi kendilerine vermesini ricâ etdiler. Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” her hangi bir ücret istemedi. Zeyd bin
Hâriseye “rad›yallahü anh”, serbest oldu¤unu, isterse babas› ve
amcas› ile gidebilece¤ini bildirdi. Zeyd bin Hârise, babas› ve amcas›n›n bütün yalvarmalar›na ra¤men; Peygamberimizden ayr›lam›yaca¤›n› bildirdi. Bunun misâlleri çokdur. Papazlar, acabâ buna ne
cevâb verirler?]
H›ristiyanlar›n, islâm dînine yapd›klar› i’tirâzlardan biri de,
teaddüd-i zevcât, ya’nî dörde kadar evlenme ile, talâk, ya’nî boflama mes’eleleridir. H›ristiyanlar, (Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde, teaddüd-i zevcât›n yasaklanmas›na dâir bir kanûn bildirilmemifldir. Talâk için de, aç›kca izn verilmifldir. Hâlbuki, Îsâ Mesîhin ‹ncîli, do¤rudan do¤ruya her ikisini de men’ etmifl, yasaklam›fld›r. Kur’ân-› kerîm ise, birden fazla evlenme¤e izn vermifldir. Nisâ sûresinin üçüncü âyetinde meâlen: (Size halâl olan kad›nlardan ikifler ikifler, üçer üçer, dörder dörder nikâh ediniz)
buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîme ile dörde kadar, nikâh ile evlenilebilmekdedir. Bundan baflka, islâm dîni, erkeklerin can› istedi¤i zemân câriyeler sat›n almas›na da müsâade etmifldir. Bu ise,
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kad›nlara, Allahü teâlân›n tahsîs buyurdu¤u hâle ve insanlar›n âdil
arkadafl› ve yard›mc›lar› olmak mertebesine uygun de¤ildir. Bu
hükm, kad›nlar› bir hizmetci derecesine indirmifldir. Birkaç kad›nla evlenmek, mes’ûd bir evlili¤e muhâlifdir. Çünki, zevc ile zevcenin
tam olarak anlaflmas› ve tan›flmalar›na mâni’ olup, sülâlenin emniyyet ve se’âdetini ortadan kald›rmakdad›r) demekdedirler.
Papazlar, âdetleri olan, hîlekâr fikrlerinden dolay›, burada da,
âyet-i kerîmeyi ifline geldi¤i yere kadar yazm›fl, sonraki k›sm›n›
yazmam›fld›r. Nisâ sûresinin üçüncü âyetinin temâm›nda meâlen:
(E¤er yetîm k›zlar›n haklar›n› [kendileri ile evlendi¤iniz takdîrde]
gözetemiyece¤inizden korkarsan›z, onlardan baflka kad›nlardan
halâl olanlar›, ikifler ikifler, üçer üçer ve dörder dörder nikâh edin.
[Ya’nî dört kad›ndan fazlas› ile evlenmeyin.] E¤er o kad›nlar aras›nda adâlet yapam›yaca¤›n›zdan korkarsan›z, birini ihtiyâr edin
[seçin]. Yâhud, sâhib oldu¤unuz câriyeleri ihtiyâr edin. ‹flte bu bir
zevce, yâhud câriyeler ile kanâat etmeniz, adâletden ayr›lmamaya dahâ yak›nd›r) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmenin meâlinden anlafl›l›r ki, dahâ önceki kavmler [bilhâssa arablar] aras›nda,
evlenilecek kad›n için belli bir aded olmad›¤›ndan, bir kimse befl,
on, yirmi kad›nla evlenebiliyordu. ‹slâm dîni bunu dörde indirmifldir. Ayr›ca, buna zevceler aras›nda adâlet yapma¤› da flart
koflmufldur.
Han›mlar› aras›nda adâleti yerine getirmekde olan zorluklar
göz önüne getirilirse, akl› olan ve adâletsizlikden korkan kimse
için, bir kad›ndan fazlas› ile evlenmek mümkin olamaz. Ya’nî islâm
dîni zâhirde dörde kadar evlenme¤e ruhsat [izn] verdi¤i hâlde, ortaya koydu¤u adâlet flart› ile, z›mnen birden fazla evlenmeme¤i
tenbîh etmifldir. Hattâ, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem” han›mlar aras›nda adâletin nas›l olaca¤› soruldu¤u zemân,
(Birinin elinden bir bardak su içersen, di¤erlerinin ellerinden de
bir bardak su içmekdir) cevâb›n› vermifldir. Bunu tatbîk etmek, bir
kimse için çok zor oldu¤undan, islâm dîni bir kad›nla evlenme¤i
tavsiye etmekdedir.
Papazlar›n, ‹ncîller birden fazla kad›nla evlenme¤i do¤rudan
do¤ruya men’ etdi [yasaklad›] demeleri, ‹ncîllerde bildirilenin tersidir. Çünki ‹ncîllerde, (Birden fazla kad›nla evlenmeyin) diye bir
nehy mevcûd de¤ildir. Fekat, Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n üçüncü ve devâm›ndaki âyetlerinde, (Ferîsîler Îsây› deniyerek gelip dediler: Her sebeb ile han›m›n› boflamak câiz midir? Îsâ
cevâb verip: Bafllang›çda yaratan onlar› erkek ve difli yaratd›¤›n› ve “Bunun için insan babas›n› ve anas›n› b›rakacak ve han›m›na yap›flacakd›r ve ikisi bir beden olacakd›r” dedi¤ini okumad›– 278 –

n›z m›? Art›k onlar iki de¤il, fekat bir vücûddurlar. ‹mdi Allah›n
birlefldirdi¤ini insan ay›rmas›n) dedi. Bundan, birden fazla kad›n
ile evlenmenin yasakland›¤› anlafl›lamaz. Fekat, her zevce, zevci ile
tek bir vücûd kabûl edildi¤inden, boflamak iflinde ileri gidilmemesini emr etdi¤i anlafl›l›r. Hâl böyle olunca, papazlar, yaln›z islâm dîninin de¤il, Îsâ aleyhisselâm›n, temâm etme¤e me’mûr oldu¤u,
Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin de bât›ll›¤›n› iddiâ ederek, Îsâ
aleyhisselâm›n dîninden ç›km›fl oluyorlar.
Talâk iflinde de hâl böyledir. ‹ncîllerde, zinâdan baflka bir sebeb ile talâk vermekden nehy vard›r. Ancak, bu ‹ncîllerin do¤rulu¤u bizce flübheli oldu¤undan, bu nehyin, Îsâ aleyhisselâma vahy
olunan hakîkî ‹ncîl âyetlerinden oldu¤unu kabûl edemeyiz. Buna
ba’z› delîllerimiz vard›r:
1 — Bu bahs, Matta ‹ncîlinde görülen, garîb bir âyetde yaz›l›d›r. Mattan›n ondokuzuncu bâb›n›n üçüncü ve devâm›ndaki âyetlerde diyor ki, (Ferîsîler, Îsân›n yan›na gelip onu deniyerek dediler: Her sebeb ile kar›s›n› boflamak câiz midir? Îsâ cevâb verip dedi: Bafllang›çda yaratan onlar› erkek ve difli yaratd›¤›n› ve “Bunun
için insan babas›n› ve anas›n› b›rakacak ve zevcesine yap›flacakd›r
ve ikisi bir beden olacakd›r” dedi¤ini okumad›n›z m›? Onlar art›k
iki de¤il, fekat bir bedendirler. ‹mdi Allah›n birlefldirdi¤ini insan
ay›rmas›n. Onlar Îsâya dediler: Öyle ise, Mûsâ niçin bir boflanma
kâ¤›d› verme¤i ve kad›n› boflama¤› emr etdi? Îsâ onlara dedi: Kalblerinizin kat›l›¤›ndan dolay› han›mlar›n›z› boflaman›za Mûsâ müsâade etdi. Fekat bafllang›çda böyle de¤il idi. Ben size derim: Kim zinâdan baflka bir sebeb ile zevcesini boflar ve baflkas› ile evlenirse,
zinâ eder. Boflanm›fl olan kad›nla evlenen de zinâ eder. fiâkirdler
Îsâya dediler, e¤er erke¤in han›m› husûsunda hâli böyle ise, evlenmek hayrl› de¤ildir. Fekat Îsâ onlara dedi: Bütün adamlar bu sözü
kabûl edemez. Ancak kendilerine kabûlü verilmifl olanlar kabûl
eder. Çünki ba’z› anadan do¤ma had›mlar vard›r ve ba’z›s› insanlar taraf›ndan yap›lm›fl had›m vard›r. Göklerin melekûtu u¤runda
kendilerini had›m edenler de vard›r. Kabûl edebilen bunu kabûl
etsin) demekdedir.
Bu ibâredeki birinci süâlin cevâb›nda, Mûsâ aleyhisselâm›n bofl
kâ¤›d› verme izninin sebebi bildirilmekde ve kalblerin kat›l›¤›ndan dolay›, han›ma boflama kâ¤›d› verme¤e Mûsâ aleyhisselâm›n
izn verdi¤i bildirilmekdedir. Bu, hem Mûsâ aleyhisselâma, hem de
Îsâ aleyhisselâma, ayb ve kusûr isnâd etmek olur. Çünki, bu cevâbdan, Allahü teâlân›n emri olmaks›z›n Mûsâ aleyhisselâm›n
kendili¤inden emr ve nehy yapabildi¤i, hattâ bafllang›çda böyle
de¤il iken, Benî ‹srâîlin kalblerinin kat›l›¤›ndan dolay›, bofla– 279 –

ma¤a izn vermifl oldu¤u ma’nâs› ç›kar. Bir di¤er husûs da: Kalb kat›l›¤›, talâka sebeb olan hâllerden olmad›¤› için, böylesine saçma
bir cevâb› Îsâ aleyhisselâma nisbet etmek rezîlli¤i ortaya ç›kar. Di¤er bir garîblik de fludur: Îsâ aleyhisselâm Ferîsîler ile konuflurken,
flâkirdler konuflmaya kar›flarak sohbeti bozup, (E¤er zinâdan baflka bir sebeb ile zevceyi boflamak yoksa, evlenmek hayrl› de¤ildir)
sözünü söylemeleridir. Çünki, havârîlerin önceki Peygamberlerin
kitâblar›na bilgileri gâyet az idi. Îsâ aleyhisselâm ise, tam vâk›f idi.
Havârîlerin Îsâ aleyhisselâma karfl› i’tirâz eder gibi böyle bir sözü
söylemelerine hayret edilir. Çünki bu hükm, akla, hikmete ve âdete o kadar muhâlif görünmüfl ki, Îsâ aleyhisselâm›n düflmanlar›ndan önce, kendi flâkirdleri, kendisine i’tirâz etmifller demek olur.
Bir di¤er garîblik ise, flâkirdlerin i’tirâz›na karfl› evlenmeme¤i, had›m kimseler gibi kabûl edip, onlar› üç k›sma ay›rarak, kiminin yarat›l›fldan, kiminin insanlar taraf›ndan yap›lm›fl, kiminin göklerin
melekûtuna kavuflmak arzûsu ile had›ml›¤› ihtiyâr etdikleri tafsîlât›n›, Îsâ aleyhisselâma isnâd etmekdir. Had›m olan kimselerin evlenmemeleri tabîî olup, evlili¤i kabûl etmelerinin veyâ etmemelerinin onlarca bir k›ymeti yokdur. Ayr›ca, burada aslâ münâsebeti
olm›yan had›ml›¤›n çeflidlerinin anlat›lmas› da temâmen hezeyând›r. Îsâ aleyhisselâm gibi, flân› yüksek bir Peygambere böyle fleyler
yak›fld›r›lamaz. Onun derecesinin pek yüksek oldu¤undan flübhe
olunamaz.
2 — Îsâ aleyhisselâm, (Ben flerî’ati y›kma¤a de¤il, temâm etme¤e geldim) deyip dururken, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinde olan
böyle bir esâs›, böyle bir hükmü de¤ifldirmiyece¤i meydândad›r.
3 — Matta ‹ncîlinde yaz›l› olan bu bahs, Markos ‹ncîlinin onuncu bâb›nda da anlat›lmakdad›r. Markosda, flâkirdlerin sorduklar›
süâl ve sonradan (Evlenmemek dahâ hayrl›d›r) dedikleri gibi birfley ve had›m olanlar›n çeflidleri ile ilgili, her hangi bir fleyin bulunmamas›d›r. Matta ‹ncîlinde bildirilen bu haber mütevâtir olsa idi,
Markos, Matta ‹ncîlinden anlat›lan bu bahsin bafl taraf›n› yazd›¤›
gibi, son taraf›n›, ya’nî havârîlerin süâlleri ve bunun cevâb› ve had›m olanlar ile ilgili k›smlar›n› da yazard›.
4 — ‹ki ‹ncîlin ibâreleri aras›nda, ma’nâ cihetinden olan farkl›l›kd›r. Çünki Markos ‹ncîlinin onuncu bâb›n›n ikinci âyeti ve devâm›nda, (Ferîsîler geldiler ve onu deniyerek: Adama zevcesini
boflamak câiz mi? diye kendisinden sordular. O da bunlara flöyle
cevâb verdi: Mûsâ size ne emr etdi? Onlar da dediler: Mûsâ bir
boflanma kâ¤›d› yazma¤a ve kad›n› boflama¤a müsâade etmifldir.
Fekat Îsâ onlara dedi ki, yüreklerinizin kat›l›¤›ndan dolay› size bu
emri yazd›. Fekat hilkatin bafllang›c›ndan Allah onlar› erkek ve
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difli yaratd›) demekdedir.
Matta ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n sekizinci âyetinde ise,
(Yüreklerinizin kat›l›¤›ndan dolay›, zevcelerinizi boflaman›za Mûsâ müsâade etdi. Fekat bafllang›çdan böyle de¤il idi) demekdedir.
Bu iki ibâre aras›nda iki fleklde ayr›l›k vard›r: Birinci ayr›l›k, Matta ‹ncîlinin ibâresinde, Mûsâ aleyhisselâm›n talâka izn verdi¤i anlafl›ld›¤› hâlde, Markosun ibâresinden, Mûsâ aleyhisselâm›n talâk›
emr etdi¤i anlafl›lmakdad›r. ‹kinci ayr›l›k ise, Matta ‹ncîlinin ibâresine göre, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinden önce talâk yokmufl,
sonradan Benî ‹srâîlin kalblerinin kat›l›¤›ndan dolay›, Mûsâ aleyhisselâm onlara talâk için izn vermifldir. Markosun bildirdi¤ine göre ise, bafllang›çdan kelimesi yerine hilkatden, ya’nî yarat›l›fldan
kelimesi kullan›lm›fld›r. Markosun ibâresindeki ma’nâ, ilk yarat›l›fldan Allahü teâlâ onlar› erkek ve difli yaratd› demek olur ki, Matta ‹ncîlinin ibâresine muhâlifdir.
5 — [‹ncîllerin bildirdi¤ine göre], Îsâ aleyhisselâm, Dâvüd aleyhisselâm›n sülâlesinden olmakla iftihâr etmifldir. Dâvüd aleyhisselâm›n, müteaddid zevceler sâhibi oldu¤unu bildi¤i hâlde, birden
baflka kad›nla evlenme¤i nehy etmesini, akl kabûl edemez.
Bu delîller ile, biz bu âyetlerin, Îsâ aleyhisselâma Allahü teâlâ
taraf›ndan inzâl edilen, hakîkî ‹ncîl âyetlerinden olmay›p, sonradan ‹ncîllere sokufldurulmufl oldu¤unu isbât ederiz. E¤er papazlar›n, tersini isbât etme¤e delîlleri var ise, beyân etmelidirler. Bizlere çok garîb görünen bir husûs da, islâm dînindeki talâka izn verilmesine i’tirâz›n, protestanlar taraf›ndan yap›lmas›d›r. Çünki târîhlerde bildirildi¤i gibi, mîlâd›n dörtyüz târîhine kadar h›ristiyanlar
aras›nda, talâka dâir aslâ bir münâkafla ve ihtilâf vukû’ bulmam›fl
ve Tevrât›n hükmü ile amel olunmufldu. O asrda, Sent Augustin ismindeki piskopos talâk› kesinlikle nehy etdi. Katolik kilisesi, bugün hâlâ onunla amel etmekdedir. [St. Augustin, katoliklerin azîzlerinden olup, mîlâd›n 430 senesinde, Tunusun Bone flehrinde öldü.] Avrupal› h›ristiyan krallardan ba’z›lar› için, papazlar›n talâka
izn verdikleri de oldu. Fekat bunlar, siyâset îcâb› oldu¤u için, kilise buna i’tibâr etmeyip, görüflleri bugün yine talâk›n câiz olam›yaca¤›, fleklindedir.
Protestanlar, katolik kilisesinin talâk verilmiyece¤i görüflüne
i’tirâz etdiler. Luther, di¤er husûslarda oldu¤u gibi, talâk husûsunda da, katolik kilisesine muhâlefet etdi ve talâka ruhsat verdi. O
hâlde, protestanlar›n talâka i’tirâzlar›, kendi dinlerinin kurucusu
olan, Luthere de i’tirâz olur.
Bu papaz, birden fazla evlenme ve talâk›n ba’z› ahvâlde lüzûmlu ve güzel birfley olmay›p, bil’aks nice zararlar›n meydâna ç›k– 281 –

mas›na sebeb oldu¤unu uzun uzun beyân ederek, islâm kad›nlar›n›n da zihnlerini kar›fld›rmak ve sap›tmak için, hayli s›k›nt›lara girmifldir. Mâdem kendisi, nakli b›rak›p, aklî deliller ile fesâd ç›karma¤a çal›flmakdad›r. Biz de onun iftirâlar›n›n aklî olan mahzûrlar›n› beyân edelim:
Her iklimin kendine mahsûs tabîati ve te’sîrleri oldu¤u gibi, her
iklîmde bulunan milletler ve kavmlerin de, kendilerine mahsûs bir
tak›m millî örf ve âdetleri vard›r. Asrlardan beri, o âdetlere al›flm›fl
olduklar›ndan, onu terk etmeleri mümkin de¤ildir. Çünki bu âdetlerin ekserîsi, o iklîmin havas› ve suyu ile yo¤rulmufl olan huylar›n›n
îcâb›d›r. Onlar›, bu huylardan vaz geçirmek, bir fleyin mâhiyyetini
de¤ifldirmek gibidir. ‹flte, teaddüd-i zevcât ve talâk husûsu da, ekvatora yak›n olan ve havas› s›cak olan memleketlerin ehâlîsi aras›nda,
uzun zemândan beri mevcûd olan, bir örf ve âdet idi. ‹mkân sâhibi
olanlar›n, çok kad›n› nikâh etmeleri; Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” zemân›na kadar devâm etdi. Bundan sonra,
Kur’ân-› kerîm nâzil olmufl ve Kur’ân-› kerîm bu kad›n say›s›n› dörde indirmifldir. Buna da, adâlet flart›n› koyarak, z›mnen bu say›y› bire tahsîs etmifldir. Buna göre, arab kavmi gibi pek çok kad›n ile evlenme¤e al›flm›fl bir kavmi, dörde kadar kad›nla evlenme¤e al›fld›rmak [ve eski âdetlerinden vaz geçirmek] Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mu’cizelerindendir. Bununla berâber, Asya
ehâlîsinin meflreb ve yarat›l›fllar›, Avrupal›lara benzemedi¤inden,
onlar birden fazla kad›nla evlendikleri zemân, papazlar›n zan etdikleri kadar uygunsuzluklar meydâna gelmez. Çünki evlenmek üç sebeb ile olur:
1 — ‹nsan neslinin devâm›,
2 — Bir baflkas›n›n mülküne tecâvüzden ve zinâdan sak›narak,
iffet ile yaflamak,
3 — Ev ifllerinin güzel bir fleklde tanzîmi ve mallar›n ve eflyân›n
muhâfazas›d›r.
Bir kad›n çocuk sâhibi olamad›¤› zemân, evlili¤in birinci sebebi yerine gelmeyip, insan neslinin ink›tâ›na sebeb olur. E¤er
zevce bir hastal›¤a mübtelâ veyâ yarat›l›flda bünyesi gâyet za’îf
olur, zevcinin bünyesi de kuvvetli ve s›hhatli olursa, evlili¤in
ikinci sebebi de zâil olur. Bunun zâil olmas› ise, zinâ gibi, pek büyük bir fesâda sebeb olur. Bir di¤er husûs da, e¤er kad›n müsrif,
sefîh, itâ’atsiz, hâin ve kötü huylu ve kötü dilli olursa, üçüncü sebeb de yok olmufl olur. Böylece erkek ömrünün sonuna kadar, garîblik, eziyyet ve hüsrân içerisinde bulunur. Zengin ve haysiyyet
sâhibi nice h›ristiyan vard›r ki, han›m› çocuksuz veyâ yafll› veyâ
sefîh ve kötü huylu oldu¤u için, onu boflayarak bir di¤erini ala– 282 –

maz. Böylece, h›ristiyan oldu¤una, günde bin kerre piflmân olur.
Fekat müslimânlarda, zevcesini boflamak zevcin ihtiyâr› alt›nda
oldu¤undan, zevcesi kendisine muvâf›k olmazsa, boflayarak ondan ayr›l›r. Zevcesi kendisine muvâf›k oldu¤u takdîrde, ömürlerinin sonuna kadar, mes’ûd olarak berâberce yaflarlar. Müslimânlar›n ekserîsi böyledir. Bunun için, islâm milletlerinde, müslimân
olduklar›na üzülmelerine ve piflmân olmalar›na hiç bir sebeb yokdur.
Bu husûsdaki bir di¤er incelik de, h›ristiyanlar evlenmeden önce birbirleri ile görüflüp, konuflurlar. Bu sebeb ile, iki taraf birbirlerinin ahlâk›n›, tavrlar›n› inceleyip ö¤rendikden sonra, taraflar›n
muvâfakati olursa evlenirler. Fekat iki taraf da birbirlerine hofl görünmek için berâber bulunduklar› s›rada, gâyet ihtiyâtl› davran›p,
kötü huylar›n› birbirlerine his etdirmeme¤e çal›fl›r, birbirlerini aldat›rlar. Ancak tecribesizlikle, gençlikden gelen duygular›n ve flehvânî kuvvetlerin te’sîri ile, önceden tan›flmalar›n›n fâidesi olmaz.
Bunun da delîli, h›ristiyan âilelerin ço¤unda, evlendikden sonra
görülen hofl olm›yan hâllerdir. Her memleketde, bilhâssa Avrupada, sâdece zevcesi ile ömrünün sonuna kadar berâber yaflay›p, baflka bir kad›nla ilgisi olmam›fl güçlü, kuvvetli kimse pek azd›r. Bu da
tabî’î bir ifldir. Çünki, onlarda kad›nlar ile görüflmek memnû’ olmad›¤›ndan, herkes zevcesini al›p balolara, [tiyatrolara, sinemalara ve di¤er e¤lence ve içki yerlerine ve] müsâfirli¤e giderler. Orada, kendi zevcesi ile berâber oturmak ayb oldu¤u için, herkes zevcesini baflka bir erke¤e teslîm eder. Kendisi de, bir baflkas›n›n zevcesini alarak dans ederler ve birbirlerini aldat›rlar. ‹nsan nefsinin
îcâb›, zemân ile her fleyden b›kk›nl›k ve usanç gelir. Bir kimsenin
zevcesi, ne kadar güzel ve iyi ahlâk sâhibi olsa, zemân ile bafllang›çdaki muhabbet ve atefli azal›r. Böyle bir mahalde, gerek erkek,
bir di¤er kad›na ve gerek zevce, bir di¤er erke¤e çâresiz meyl eder.
H›ristiyan memleketlerinde, kad›nlar ve erkekler, birbirleri ile kar›fld›klar›, görüfldükleri ve konuflduklar› için, zinâ etmeden ömr geçirmifl bir erkek ve kad›n pek nâdir bulunur. Kad›n erkek, hiç bir
çekinme ve kaç›nma olmaks›z›n, berâber oturmalar›, konuflmalar›
ve görüflmeleri ile, kad›nlara hurmet ediyoruz ve haklar›n› yerine
getiriyoruz dedikleri hâlde, onlar› bu tehlükelere kendileri düflürerek, hakîkatde kad›nlar› tahkîr etmekde, afla¤›lamakda ve ticâret
metâ’› olarak kullanmakdad›rlar. Fekat müslimânlar›n zevceleri,
›rz, nâmûs ve hayâ sâhibi olarak, zevcleri yan›nda [ve her yerde]
muhterem oldu¤undan, zevcleri onlar› böyle tehlükelere ve hakâretlere lây›k görmezler. Herkes, en çok sevdi¤i ve k›ymetli
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olan fleyleri kendi nefsi için saklad›¤› gibi, müslimânlar da, kendilerine her fleyden k›ymetli, azîz ve muhterem bildikleri zevcelerini,
han›mlar›n› uçan kufldan esirgerler. Bu ise, muhabbetin, sevginin
çoklu¤undand›r. Avrupal›lar, bu husûsda ahlâk ve nâmûs duygusundan uzaklaflm›fllard›r. Zevcin, zevcesini veyâ zevcenin zevcini
k›skanmas›, çok gülünç ve alay konusu olan bir ahmakl›k kabûl
edilmekdedir. Bir kimse hakk›nda, filan k›skanç imifl denilince,
terbiyesiz ve ahmak say›l›r.
Avrupan›n, insanl›k edeblerine temâmen z›d olan bu hâlinden,
ziyâdesi ile istifâde edenler, papazlar oldular. Papazlar için bu hâlin devâm›n› istemek tabî’îdir. Bizim tan›d›¤›m›z h›ristiyanlardan
birisi, Almanyada do¤up büyümüfl ve protestan olarak yetiflmifl
iken, balolara k›z kardefllerini götürüp, baflkalar›n›n eline terk etme¤e nâmûs duygusu ile râz› olmad›¤›ndan, vatan› olan Almanyay› ve dîni olan h›ristiyanl›¤› terk ederek, ‹stanbula gelmifl ve müslimân olmak ile flereflenmifldir. Bugün Osmânl› devletinin mühîm
ifllerinde hizmet etmekdedir.
Avrupay› görmüfl olanlar›n bildi¤i gibi, birçok kibâr âilelerde
zevc ve zevce aras›ndaki fleklî bir birleflme ve ittifâk vard›r. Evlerine müsâfir geldi¤i ve kendileri de müsâfirli¤e gitdikleri zemân, dostlar›na karfl›, zevc ve zevce güyâ, birbirlerine çok ba¤l›ym›fllar gibi, güzel muâmele ederler. Fekat bir müddet sonra,
âileler birbirlerine yak›nlafl›p kar›fld›klar› zemân, zevc ve zevcenin asl düflünceleri anlafl›l›r. Ya’nî her biri, di¤erini görmek istemiyecek kadar, birbirlerinden b›km›fl, usanm›fld›r. Hattâ ba’z›lar›, ne sen bana kar›fl, ne de ben sana kar›flay›m diye, mukâvele
yapm›fllard›r. Böylece, zevcin birkaç sevgilisi oldu¤u gibi, zevcenin de nice sevgilileri olup, ikisi de, kendi zevk ve safâlar›nda ayr› ayr› vakt geçirmekdedirler. Ayr›ca, iki tarafdan biri, hayâtda
oldu¤u müddetce, bir baflkas› ile evlenemediklerinden, birbirlerinin ölmesini beklerler. Bâzen, biri di¤erinden kurtulmak için,
öldürmeye dahî teflebbüs etmekdedir. Talâk›n bulunmamas›n›n
Avrupa milletleri için zararlar› pek çokdur. Bunun için, 1206 [m.
1792] senesinde, talâk›n resmen yasak oldu¤u Fransada talâk,
kanûnlarca tan›nd›. Ya’nî, talâka izn verildi. 1816 senesinde, papazlar›n çal›flmalar› ile yine kanûnlardan talâk izni kald›r›ld›. Talâka tekrâr kanûnlarca izn verilmesi için, 1830 ve 1264 [m. 1848]
senelerinde hükûmet adamlar›, hukûkcular ve ilm adamlar› taraf›ndan pek çok gayret sarf edildi ise de, papazlar›n entrikalar›
galebe çalarak talâk›n serbest b›rak›lmas› için çal›flanlar muvaffak olamad›lar. Avrupal›lar, köleli¤i insanl›¤a mugâyir, insanl›¤a
z›d gördüklerinden, köleli¤in kald›r›lmas› için sarf etdikleri çal›fl– 284 –

ma ve gayretleri ne kadar takdîre flâyan ise, kendilerinde bir
ömür boyu süren ve mal, nesl ve iffet için olan çeflidli zararlar›,
her gün dahâ aç›k bir fleklde görülmekde olan talâk verememek
[kad›n›n› bofl›yamamak] esâretini hâlâ kald›rmamalar›na çok teaccüb edilir. Yafll›ca bir adam›n genç zevcesi, aç›k saç›k dolafl›p,
istedi¤i delikanl›lar ile görüflse ve bu adam zevcesini bundan
men’ edemiyerek, baflkalar› ile yat›p kalkmas›ndan flübhe etse, bu
kad›ndan dünyâya gelen çocuklar her gün, gözünün önünde koflup gezerken, afla¤›l›k duygusu içerisinde âh ederek, elbette bu
çocuklar benden de¤ildir, fekat benim mîrâs›m› paylaflacaklard›r
demez mi? Dünyâdaki ömrünü gam ve keder içerisinde geçirmez
mi? O kimse için, bundan büyük azâb olur mu? Yâhud, afîfe genç
bir kad›n, kendi r›zâs› olmadan iktidars›z bir ihtiyârla veyâ hiç
hofllanmad›¤› bir adam ile evlendirilse, bu kad›n, bütün gençli¤ini büyük bir azâb içerisinde geçirir. Ayr›ca, ondan meydâna gelecek neslden, medenî bir cem’iyyeti mahrûm b›rakmak, hikmete
hiç uygun olmayan ve medeniyyetin îcâb etdirdi¤i bir fley de¤ildir.
Bu kad›n, art›k can›ndan bezerek, kocas› hayâtda iken, bu belâdan kurtulam›yaca¤›n› bilince, uygun bir vaktde kocas›n› suîkast
ile ortadan kald›rma fikrine kap›l›rsa veyâ afîfe iken ›zd›râb,
üzüntü ve gençlik arzûlar› ile yoldan ç›karsa, papazlar mes’ûl olmaz m›?
Erkeklerle kad›nlar›n bir arada toplanmalar›, oturup kalkmalar› ve balolarda kad›nlar›n boyunlar›, gerdanlar›, kollar› aç›k
olarak dans etmeleri ve süs eflyâlar›n› ve zînetlerini takarak gelip,
kad›n erkek karma kar›fl›k oturmalar› câiz olunca, buralarda gözlerini birbirlerine bakmakdan muhâfaza edecek kaç erkek ve kaç
kad›n bulunabilir? Müslimân kad›nlar›n, evlerinden s›k s›k soka¤a ç›kmalar› ve yabanc› erkeklerle konuflmalar› ve bir arada bulunmalar›, gülüp flakalaflmalar› olmad›¤›ndan, onlar için böyle bir
tehlüke yokdur. Bir müslimân›n zevcesi, çirkin ve kötü huylu olsa bile, kendisi ondan baflka kad›n görmedi¤inden ona kanâat
eder. Müslimân bir han›m›n, kocas› ne kadar uygunsuz olsa da,
kendisi baflka bir erkekle konuflmad›¤›, oturup kalkmad›¤› için,
ona tehammül eder ve geçinir gider. Felâkete sebeb olacak, zararl› hâllerde bulunmazlar. K›skançl›k sâhibi ve ayb bilen bir
kimse için, islâm dîninden baflka bir dinde, aslâ kalb huzûru ile
yaflamak mümkin de¤ildir. Dahâ önce de söyledi¤imiz gibi, her
milletin kendine mahsûs ba’z› âdetleri olup, bunlardan ayr›lmas›
mümkin olam›yaca¤›ndan, biz i’tirâzc› papaza iffet ve ismetin
[nâmûs ve hayân›n] lezzetini ve letâfetini anlatacak de¤iliz. Çünki bu, vicdânî bir lezzetdir. ‹nsan›n çok sevdi¤i ve sâdece kendi– 285 –

sinin su içdi¤i bir bardakdan, baflkas›n›n su içmesine bile râz› olmamas›, normal bir ifl oldu¤u hâlde, kendinin bir parças› ve neslinin
emânet olundu¤u bir gizli hazînesi olan han›m›n›, nefslerinin esîri
olan flehvetperestlerin helâk etmesi için, önlerine atmas›n›, bir insan›n nas›l kabûl edebilece¤ini anlam›yoruz.
[H›ristiyan memleketlerinde, kad›nlar, k›zlar, bafllar›, gerdanlar›, kollar›, bacaklar› aç›k geziyorlar. Erkekleri fuhfla, zinâya sürüklüyorlar. Evde zevcesi yemek piflirir, çamafl›r y›kar ve evi temizlerken, erke¤i ifl yerinde veyâ sokakda hofluna giden ç›plak bir kad›nla zevk safâ, hattâ zinâ yap›yor. Akflam evine düflünceli ve y›pranm›fl olarak geliyor. Kötü hayâllere dalarak, vaktîle be¤enmifl, sevmifl, seçerek alm›fl oldu¤u zevcesinin, yüzüne bile bakmaz oluyor.
Evdeki yorgunlu¤unu gidermek için, alâka ve nefle bekleyen zevcesi, haklar›na kavuflamay›nca, asabî buhrânlar geçiriyor. Âile yuvas› bozuluyor. Sokakdaki kad›na bakan erkek, onu kirli çamafl›r
gibi b›rak›yor. Bir baflkas› ile anlafl›yor. Böylece, her sene, binlerce kad›n ve erkek ve çocuklar› perîflân oluyor. Ahlâks›z ve anarflist
oluyorlar. Cem’iyyet, millet, çökme¤e sürükleniyor. Aç›k, kokulu,
süslü dolaflan kad›nlar›n, gençlere, millete ve devlete zararlar›, alkollü içkilerden ve uyufldurucu zehrlerden, dahâ çok ve dahâ korkunç oluyor. Allahü teâlâ, kullar›n›n dünyâda felâkete, âhiretde de
fliddetli azâblara yakalanmamalar› için, kad›nlar›n k›zlar›n örtünmelerini emr etdi. Ne yaz›k ki, nefslerinin, flehvetlerinin esîri olan
ba’z› kimseler, Allahü teâlân›n emrlerine gericilik, kâfirlerin flaflk›n, ç›lg›n ifllerine ilericilik diyor. Bu ilericilerden, ayd›nlardan
ba’z›s›, meslekdafllar› vâs›tas› ile, bir diploma ele geçirmifl. Köfle
bafllar›n› paylaflm›fllar. Baykufllar gibi ötüyorlar. Her f›rsatda islâmiyyete sald›r›yorlar. Bu kahramanl›klar›(!) ile, târîhî düflman›m›z
olan h›ristiyanlardan, yehûdîlerden ve komünistlerden, alk›fl ve
maddî yard›mlar toplayarak güçleniyor, binbir hiyle ile, gençleri aldat›yorlar. Allahü teâlâ, sözde ilericilere, ayd›n kimselere akl versin! Hakk› bât›ldan ay›rmalar›n› nasîb eylesin! 258. ci sahîfedeki
(Tenbîh)e bak›n›z!]
Ba’z›lar›, buna cevâb olarak, (Kad›nlar›n terbiyesine vakti ile
ihtimâm olunmakda idi. Kad›n, zevcelik vazîfelerini gere¤i gibi
ö¤rendikden sonra, her dürlü meclisde bulunabilir. Böyle olunca,
onun yoldan ç›kmas›ndan korkulmaz. Çünki, ilm nefse gâlib
olur) demekdedirler. Bunu söyliyen kimsenin otuz yafl›nda, bedenen kuvvetli ve terbiyeli bir erkek ve han›m›n›n da çirkin, fekat çok terbiyeli oldu¤unu ve bu ikisinin bir ziyâfet sofras›nda bulundu¤unu kabûl edelim. Erke¤in, gâyet güzel, cilveli ve insan›
cezb eden genç bir kad›n›n yan›na tesâdüfen oturup, onunla ül– 286 –

fet ve yak›nl›k kurdu¤unu, zevcesinin de, genç bir delikanl›n›n yan›na oturup, onunla kadeh tokufldurup, yak›nl›k kurdu¤unu düflünelim. Gerek zevc, gerek zevce, hât›rlar›na gün begün fleytânî fikrlerin gelmesine mâni’ olabilirler mi? ‹lm ve terbiye, bir dereceye
kadar insan›n nefsinin tabî’î arzûlar›n›n îcâb›n› önliyebilir. Fekat
ilk f›rsatda, insan nefsinin tabîat› îcâb› olan arzûlar, temâmen meydâna ç›k›p, terbiye bir tarafda kal›r. Sa’dî-i fiîrâzînin[1] flu sözü ne
güzeldir: (Aç bir z›nd›¤›n, hiç bir kimsenin bulunmad›¤› bir sofrada, ramezânda oldu¤unu düflünece¤ine inan›l›r m›?)
Evet, e¤er erkek had›m ise, ona güvenilebilir. Fekat bundan,
mecâzen had›m olanlar›n, ya’nî din için nefslerinin flehvânî arzûlar›ndan kurtuldu¤unu iddiâ edenlerin, müstesnâ tutulmalar› îcâb
eder. Çünki, böyle kendini mecâzen had›m etdiklerini söyliyen nice papazlar görülmüfldür ki, yapd›klar› söylediklerine aslâ uymam›fld›r. [Kendilerini mecâzen had›m eden papazlar›n, günâh ç›karmak için gelen kad›nlarla, bir hücrede yaln›z kal›nca, yapd›klar› fuhfliyyât›, bütün dünyâ bilmekdedir. Gündüzleri ruhbân k›yâfetinde,
geceleri ise, e¤lence yerlerinde dans ederken, resmleri çekilip, gazetelerde teflhîr edilen papazlara, s›k s›k flâhid oluyoruz.] Evet, Allah
r›zâs› için nefsini temâmen terbiye edenler için, flübhe götüren bir
taraf kalmaz. Böyle cismânî bir fedâkârl›k, dindâr ve i’timâda lây›k
görünen papazlarda zuhûr etseydi, h›ristiyanl›¤›n rûhânî te’sîrine
karfl› söylenecek bir fley olmazd›.
Bu papaz, bir risâlesinde, müslimânlar›n (Îsâ aleyhisselâm öldürülmeyip, diri olarak semâya kald›r›lm›fld›r) fleklindeki i’tikâdlar›na i’tirâz ediyor ve (Bu i’tikâd, bütün târîhlere muhâlif oldu¤u gibi, tevâtüre de z›dd›r. Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmesinde
bir tak›m mu’cizeler gösterdi¤i dört ‹ncîlde yaz›l›d›r. Havârîlerin
gözleri ile gördükleri, tevâtüren bizlere ulaflm›fl oldu¤u için, bu tevâtürü inkâr etmek nas›l câiz olabilir) diyor.
CEVÂB: Herkesin ma’lûmu oldu¤u gibi, selefde [geçmiflde]
vukû’ bulan ve tevâtürün, haleflerin [sonra gelenlerin] emniyyet
ve itmînanlar›na sebeb olmas› için, rivâyet edenlerin vak’ay› bizzat görmüfl olmalar› ve bunlar›n yalan üzere birleflmelerinin aklen mümkin olmamas› lâz›md›r. Hâlbuki, Îsâ aleyhisselâm›, h›ristiyanlar›n i’tikâd›na [inanc›na] göre yehûdîler yakalad›klar› zemân, yan›nda bulunan flâkirdlerin hepsi firâr edip, sâdece Petrus
onun arkas›ndan gitdi. O da, horoz üç def’a ötünce ve üç def’a yalan söyliyerek, Îsâ aleyhisselâm› tan›mad›¤›n› söyledi. Îsâ aleyhis[1] Sa’dî fiîrâzî, 691 [m. 1292] de flehîd edildi.
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selâm zan etdikleri kimse çarm›ha gerildi¤inde, yan›nda kimse bulunmad›¤› gibi, havârîlerden biri dahî bulunmam›fld›r. Birkaç kad›n›n uzakdan seyr etdikleri, Matta ve Markos ‹ncîllerinde yaz›l›d›r.
Yuhannâda ise, bu sözler olmad›¤› için, papaz›n (Dört ‹ncîlde yaz›l›d›r ve havârîler gözleri ile gördüler) demesinin, yanl›fl oldu¤u
anlafl›lmakdad›r. Ya’nî, bu husûsda herhangi bir tevâtür yokdur.
Hele papaz›n, delîl olarak beyân etdi¤i târîh kitâblar›, tevâtür ile
sâbit olm›yan haberleri me’haz olarak kabûl etdikleri için, bu kitâblar›n hiç birisi i’timâda lây›k de¤ildir. Bu husûsda ‹ncîllerin rivâyetleri flöyledir:
Matta ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›n›n ellinci ve devâm›ndaki
âyetlerde, (Îsâ çarm›h üzerinde rûhunu teslîm etdi. Ve iflte ma’bedin perdesi yukar›dan afla¤›ya kadar iki parça oldu. Yer sars›l›p kayalar yar›ld›. Kabrler aç›l›p uykuda olan nice mukaddeslerin cesedleri k›yâm etdiler. Onlar kabrlerden ç›k›p, Îsân›n k›yâm›ndan sonra mukaddes flehre (Kudüse) girdiler ve birçok kimselere göründüler) demekdedir. Bat›l› yazarlardan Norton, kitâb›nda bu vâk›an›n
aç›k bir yalan oldu¤unu bildirmekde ve bunun delîllerini de beyân
etmekdedir. Norton, ‹ncîli himâye ve müdâfea eden kitâb›nda diyor ki, (Bu hikâye yaland›r. Bunun en mühim delîli fludur ki, Kudüsün harâb edilmesi üzerine perîflân olan yehûdîler, Mescid-i aksâ için söyledikleri hârikulâde fleyler aras›nda bulunan yalanlardan
birisi de budur. Sonradan bir ahmak, bu f›kray› Îsâ aleyhisselâm›n
çarm›ha gerilmesi zemân›na münâsib görerek, Matta ‹ncîlinin ibrânice nüshas› kenâr›na teberrüken yazm›fl, dahâ sonra ise, kendisi gibi ahmak bir kâtib, bunun bir sûretini yazarken, bunu Matta ‹ncîlinin içerisine alm›fld›r. Bu metin de, onlar gibi bir mütercimin eline
geçmifl ve oldu¤u gibi terceme etmifldir.) [Bu terceme de, kilisenin
resmî din kitâb› olmufldur.]
Papaz›n, mu’cizeler olarak bildirdi¤i hikâyesinin asl› olmad›¤›n›n çeflidli delîlleri vard›r:
1 — Matta ‹ncîlinde yaz›ld›¤›na göre, çarm›ha gerilme hâdisesinin ikinci günü yehûdîler, Romal›lar›n Kudüsdeki vâlîsi olan Pilatusa gelip, (Ey efendimiz! O aldat›c› dahâ sa¤ iken üç gün sonra k›yâm ederim demifl idi. ‹mdi emr et ki, üçüncü güne kadar
kabri beklesinler de, flâkirdleri gelip onu çalarak halka: O k›yâm
etdi demesinler. Sonuncu sap›kl›k birincisinden dahâ kötü olur)
dediler. [Matta bâb yirmiyedi, âyet altm›fliki ve devâm›.] Mattan›n yirmiyedinci bâb›n›n, 24. cü âyetine göre, Pilatus ve zevcesi,
Îsâ aleyhisselâm›n katl edilmesine, kalben râz› de¤illerdi. Pilatus,
yehûdîlerin ›srarlar›ndan dolay› çâresiz müsâade etmifldi. E¤er
mu’cizeler görülseydi, yehûdîlerin Pilatusa sonradan giderek,
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bu sözü söylemeleri mümkin olamazd›. Çünki heykelin, ya’nî
Mescid-i aksân›n perdesi y›rt›lm›fl ve kayalar yar›lm›fl ve kabrler
aç›l›p, meyyitler âflikâr Kudüs flehrinde dolafl›p durduklar›, Mattada bildirilmekdedir. Pilatus ve zevcesi, Îsâ aleyhisselâm›n katl
edilmesine râz› olmad›klar› hâlde, bu kadar mu’cizeyi gözleri ile
görürlerken, yehûdîler onun huzûrunda, Îsâ aleyhisselâma aldat›c› ve do¤ru yoldan dalâlete sapt›r›c› diyemiyecekleri ve demifl olsalar dahî, Pilatusun onlar› tekzîb edece¤i, aç›kca anlafl›labilecek
bir ifldir.
2 — Rûh-ül-kuds havârîlere inip, havârîler muhtelif lisânlar ile
konuflma¤a bafllad›klar› zemân, A’mâl-i rusulün ikinci bâb›nda yaz›ld›¤› gibi, insanlar hayret edib, üç bin kimse derhâl îmâna gelmifldir. Ölülerin kabrlerinden ç›k›p Kudüsde dolaflmalar›, ma’bedin
perdesinin y›rt›lmas›, yerin sars›l›p kayalar›n parçalanmas›, havârîlerin çeflidli lisânlar ile konuflmalar›ndan dahâ ziyâde insanlara
dehflet vericidir. E¤er Îsâ aleyhisselâm›n görünmesi ve mu’cizeler
göstermesi do¤ru olsayd›, binlerce kiflinin o zemân îmâna gelmeleri îcâb ederdi. Hâlbuki, bu hâdiselerin vukû’unda, bir kimsenin dahî îmâna geldi¤ine dâir, ‹ncîllerde bir iflâret yokdur. [Bu da isbât
ediyor ki, Mattan›n sözü do¤ru de¤ildir.]
3 — Markos ve Luka, sâdece heykelin perdesinin y›rt›ld›¤›n›
söylemifller ve zelzelenin vukû’ bulmas›ndan ve kayalar›n yar›lmas›ndan ve mezârlar›n aç›l›p, mukaddeslerin cesedlerinin k›yâm ile
flehr içerisinde gezdiklerinden hiç bahs etmemifllerdir. Îsâ aleyhisselâm›n mu’cizelerini, elinden geldi¤i kadar mübâla¤al› gösterme¤e u¤raflan Yuhannâ ‹ncîlinde ise, ne ma’bedin perdesinin y›rt›lmas›na, ne zelzele olup kayalar›n yar›lmas›na, ne de mukaddeslerin cesedlerinin k›yâm edip flehrde gezmelerine dâir, bir bilgi yokdur. E¤er bu hâdiseler do¤ru olsayd›, Markos, Luka ve Yuhannâ
‹ncîllerinin, bu husûsda sukût etmiyecekleri aç›kd›r.
4 — Mattan›n yazd›¤›na göre, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha gerilirken, orada flâkirdlerden hiç kimse yokmufl. Fekat, Celîleden beri
kendisini ta’kîb eden Mecdelli Meryem ve Ya’kûb ile Yosesin anneleri olan Meryem ve Zebedenin o¤ullar›n›n anas› orada bulunup, uzakdan bakm›fllar. [Matta: 27-56]
Markosun bildirdi¤ine göre, orada flâkirdlerden kimse bulunmay›p, Mecdelli Meryem ve Ya’kûb ile Yosesin anneleri olan
Meryem ve Salome ve onunla berâber Kudüse gelmifl olan baflka bir çok kad›nlar var imifl. [Markos bâb onbefl, âyet k›rk, k›rkbir.]
Lukan›n ifâdesine göre, Îsâ aleyhisselâm yakaland›¤› zemân,
Onu tan›yanlar›n hepsi, Celîleden gelen kad›nlar ile berâber hâ– 289
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z›r imifller. Fazla olarak da bunu seyr etmek için toplanan halk var
imifl. Bütün bunlar, Îsâ aleyhisselâma yap›lan hakâretleri gördükleri için, gö¤üslerini döverek, Îsâ aleyhisselâm›n ard› s›ra gidiyorlar imifl. [Luka bâb yirmiüç, âyet yirmiyedi.]
Lukan›n bu yaz›lar›, Matta ve Markosun bildirdiklerine uymamakdad›r. Matta ile Markosa göre, Îsâ aleyhisselâm [zan edilen
Esharyûtî Yehûdâ] çarm›ha gerildi¤i zemân orada hâz›r olanlar,
birkaç kad›ndan ibâret olup, bunlar da uzakdan seyr etmifllerdir.
Birkaç kimsenin, uzakdan gördükleri bir fleye dâir olan flehâdetleri, akl sâhibleri nazar›nda, dînin esâs i’tikâd› olarak kabûl edilebilecek bir delîl olamaz. Lukan›n halkdan ta’bîrinden de, orada bulunanlar›n Îsâ aleyhisselâm› tan›yan, fekat Ona îmân etmiyen ba’z›
kimseler olduklar› anlafl›lmakdad›r. Çünki Luka ‹ncîlinin her yerinde, flâkirdler ve havârîler ta’bîrleri var iken, sâdece burada halk
kelimesini kullanmas›, orada flâkirdlerden kimsenin bulunmad›¤›na iflâretdir.
Yuhannâ ‹ncîli ise, flâkirdlerden ve Celîleli a¤l›yan ve dövünen
kad›nlardan, bir kimsenin bulundu¤una dâir, hiç bir fley söylememekle berâber, orada sâdece sevdi¤i flâkird ile kendi annesi ve annesinin k›z kardefli ve Mecdelli Meryemin bulundu¤unu bildirmifldir. [Yuhannâ bâb ondokuz, âyet yirmibefl, yirmialt›.] Di¤er ‹ncîllerden fazla olarak, Îsâ aleyhisselâm›n çarm›h üzerinde iken sevdi¤i flâkirdi ve annesini yan›nda görüp, anas›na, (Kad›n iflte o¤lun)
dedi¤i, (Ondan sonra flâkirde, iflte anan!) diye iflâret etdi¤i ve bu
flâkirdin, annesi Meryemi, kendi evine götürdü¤ü bildirilmekdedir.
[Yuhannâ bâb ondokuz, âyet yirmialt›, yirmiyedi.]
Di¤er ‹ncîller ise, böyle bir hâdiseden hiç bahs etmezler. fiübhe yokdur ki, çarm›ha gerilme hâdisesi vukû’ bulmufldur. Fekat,
orada bu hâdiseyi tesbît ve îzâh edecek, Îsâ aleyhisselâma îmân
etmifl kimseler bulunmufl olsa idi, ‹ncîller aras›nda bu hâdise üzerinde ihtilâf olmaz ve hepsi vukû’ bulan hâli ayn› fleklde yazarlard›.
5 — Matta ‹ncîline göre, Îsâ aleyhisselâm, vâlînin kona¤›nda çeflidli hakâretlere u¤ram›fl, elbisesi ç›kar›l›p üzerine k›rm›z› bir kaftan giydirilmifl, bafl›na dikenden taç konulmufl ve eline bir de kam›fl
verilerek, yüzüne tükürülmüfl ve bafl›na vuruldukdan sonra, çarm›ha gerilmek üzere kap›dan ç›karken, Sim’un isminde Karineli bir
adam bulup, çarm›h› ona tafl›tm›fllar. Oradan Golgota ya’nî kafa kemi¤i denilen yere geldikleri zemân, ona öd ile kar›fl›k sirke vermifller. Çarm›h üzerinde iken, (Allah›m, Allah›m, beni niçin terk etdin)
dedi¤i zemân, orada duranlardan biri, bir süngeri sirkeye bat›r›p,
kam›fl ile ona uzatm›fl. [Matta: 27-28, ... 48]
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Markos ‹ncîlinde, kamç› ile dö¤ülüp, bafl›na dikenden taç konuldu¤u ve erguvânî bir kaftan giydirilerek, yüzüne tükürülüp, bafl›na vurularak hakâretler edildikden sonra d›flar› ç›kar›ld›¤›, ‹skender ile Ruhusun babas› Karineli Sim’un isminde bir kimse de
k›rdan gelip, oradan geçerken onun haç›n›n buna tafl›t›ld›¤›, sonradan Golgota denilen yere gelince ona mürr-ü sâfi ile kar›fl›k flerâb verildi¤i, onun ise kabûl etmedi¤i ve çarm›hda iken yan›ndan
geçenlerin bafllar›n› sallay›p, ona küfr ederken, (Vâh sen ki, heykeli y›k›p, üç günde yapars›n, haçdan inerek kendini kurtar) dedikleri ve onunla berâber çarm›ha gerilen iki h›rs›z›n ona sitem
edip sövdükleri, dahâ sonra, Îsâ aleyhisselâm, (Allah›m, Allah›m,
beni niçin terk etdin) dedi¤i zemân, orada duranlardan biri, süngeri sirkeye bat›r›p kam›fl ile a¤z›na uzat›p içirdi¤i, bildirilmekdedir. [Markos: 15-17, ... 36.]
Luka ‹ncîlinde, (Pilatus, evvelce Îsâ aleyhisselâm› Hirodese
gönderdi. Hirodes Îsây› görünce çok sevindi. Çünki Onun hakk›nda çok fleyler iflitmifldi. Bir mu’cizesini görmek için çokdan beri,
onu görmek istiyordu. Fekat Îsâ aleyhisselâm, onun süâllerine cevâb vermedi. Hirodes, askerleri ile berâber, ona hakâret ederek
alay etdiler. Üzerine parlak renkli bir elbise giydirip, onu Pilatusa
gönderdi. O da Îsây› yehûdîlerin eline teslîm etdi. Onu götürdükleri zemân tarlas›ndan gelen Karineli Sim’unu yakalay›p, Îsân›n
arkas›ndan tafl›mak üzere haç› bu adama yüklediler. O s›rada, gerek halkdan ve gerek onun için a¤l›yan ve dövünen kad›nlardan
büyük bir kalabal›k ard› s›ra gidiyordu. Îsâ onlara dönüp, Ey Yeruflalim k›zlar›! Benim için a¤lamay›n. Ancak kendiniz ve çocuklar›n›z için a¤lay›n. Çünki, iflte günler geliyor ki, o günlerde, ne
mutlu çocu¤u olm›yanlara denilecek. O zemân da¤lara, üzerimize
düflün ve bay›rlara, bizi örtün deme¤e bafll›yacaklar. Çünki, yafl
a¤aca bu nesneleri gösterirlerse, kurusuna ne vâki’ olur dedi. Dahâ sonra çarm›ha vurulunca, Ey Baba, onlar› afv et. Çünki, ne
yapd›klar›n› bilmiyorlar, dedi. Askerler onunla alay ederek, yaklafl›p sirke sundular. Ve berâber as›lm›fl olan suçlulardan biri ona
küfr edip, e¤er sen Mesîh isen, hem kendini, hem bizi kurtar dedi.
Fekat di¤eri cevâb verip, onu azarlad›. Onun üzerine Îsâ ona, bugün sen benimle berâber Cennete gideceksin) dedi¤i bildirilmekdedir. [Luka: 23-7, ... 43.]
Yuhannâ ‹ncîlinde, (Pilatus, Îsây› tutup dövdü. Askerler de,
dikenden bir taç örüp, onun bafl›na koydular ve ona k›rm›z› bir
kaftan giydirdiler. Sonra, ona tokat vuruyorlard›. Baflkâhinler ve
me’murlar, onu bu k›yâfetde görünce ba¤›r›p, haça ger, haça ger
dediler. Pilatus onlara, onu siz al›p haça gerin. Çünki, ben onda
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bir suç bulam›yorum dedi. Yehûdîler ona cevâb verip, bizim bir flerî’atimiz vard›r. O flerî’ate göre, Onun ölmesi vâcibdir. Çünki, kendisini Allah›n o¤lu etdi dediler. Pilatus da, bu sözü iflitdi¤i zemân,
dahâ çok korkdu. Îsâya hitâben, sen neredensin dedi. Fekat Îsâ
ona cevâb vermedi. Pilatus ona hitâb ederek, bana söylemezmisin,
seni haça germe¤e ve sal›verme¤e kudretim oldu¤unu bilmiyor
musun? dedi. Îsâ cevâb verip, e¤er yukar›dan [izn] verilmemifl olsayd›, benim üzerime senin hiç kudretin olmazd›. Beni senin eline
teslîm edenin günâh› dahâ büyükdür, dedi. Bunun için, Pilatus
onun sal›verilmesine çal›fld› ise de, yehûdîler ba¤›r›p, e¤er bunu sal›verirsen, kayserin dostu de¤ilsin. Kim kendini melik ederse, kayserin aleyhinde söyler diye ba¤›r›flmalar› üzerine, Pilatus Îsây› d›flar› ç›kar›p, yehûdîlere teslîm etdi. Ve Îsâ kendi haç›n› tafl›yarak
Golgota ya’nî kafa kemi¤i denilen yere ç›kd›) demekdedir. [Yuhannâ: 19-1, ...17.]
[Dört ‹ncîlin bu ibâreleri aras›ndaki farklar günefl gibi meydândad›r. Papaz›n, do¤rulu¤unun tevâtüren sâbit oldu¤unu iddiâ etdi¤i bu hâdisede, h›ristiyanlar›n çok i’timâd etdikleri ‹ncîlleri aras›nda böyle ihtilâf vard›r. Bunu kim inkâr edebilir? Hâl böyle olunca,
bu papaz›n yazd›¤› tevâtür, nerede kalm›fld›r.]
6 — Matta ‹ncîlinin yirmiyedinci bâb›n›n otuzyedinci âyetine
göre, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha gerilince, üzerine as›lan yaftada,
(Yehûdîlerin meliki Îsâ budur) yaz›l›d›r.
Markos ‹ncîlinin onbeflinci bâb›n›n yirmialt›nc› âyetine göre, bu
yaftada (Yehûdîlerin meliki) yaz›l›d›r.
Luka ‹ncîlinin yirmiüçüncü bâb›n›n otuzsekizinci âyetine göre,
bu yaftada, (Yehûdîlerin meliki budur) diye ibrânîce olarak yaz›l›d›r.
Yuhannâ ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n ondokuzuncu âyetine
göre, Pilatus bir yafta yaz›p, onu haç üzerine koydu. (Nâs›ral› Îsâ,
yehûdîlerin meliki) diye ibrânîce, yunanca ve lâtince yaz›lm›fl idi.
Yirmibirinci ve yirmiikinci âyetlerinde ise, (Bafl kâhinler Pilatusa,
yehûdîlerin meliki de¤il, fekat bu adam, ben yehûdîlerin melikiyim
dedi, diye yaz dediler. Pilatus ise, ne yazm›fl isem yazm›fl›m diye cevâb verdi) diye yaz›l›d›r. [Bugünkü ‹ncîllerin [hâflâ] as›ld›¤›n› iddiâ etdikleri Îsâ aleyhisselâm›n üzerine, as›lm›fl olan yaftadaki yaz›lar›n muhtelif olmalar› da, bize gösteriyor ki, as›lan kimse, Îsâ aleyhisselâm de¤ildir.]
7 — Markos ‹ncîlinin onbeflinci bâb›nda, (Îsâ aleyhisselâm› çarm›ha gerdikleri zemân, sâat üç idi. Sâat alt› olunca, dokuza kadar bütün
yeryüzüne karanl›k çökdü) diye yaz›l›d›r. [Markos: 15-25, 33]
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Matta ve Luka ‹ncîllerinde, (çarm›ha gerdikleri zemân sâat alt› s›ralar› olup, dokuza kadar bütün yeryüzüne karanl›k çökdü) diye yaz›l›d›r. [Matta: 28-45, Luka: 23-44] Yuhannâ ‹ncîlinde ise, sâat maddesi ve karanl›k çökdü¤ü mes’elesi yokdur.
8 — Yuhannâ ‹ncilinde, sebt gününde Îsâ aleyhisselâm ile berâber çarm›ha gerilen iki kiflinin çarm›hda kalmamas› için bacaklar›n› k›rd›lar. Îsâ aleyhisselâma gelince, onun öldü¤ünü görünce,
bacaklar›n› k›rmad›lar, diye bahs edilen k›sm, di¤er üç ‹ncîlde yokdur. [Yuhannâ: 19-32, 33]
9 — H›ristiyanlar›n i’tikâd›na göre, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha
gerildikden sonra, k›yâm etmesi ve mu’cizeler görülmesi mes’elesine dâir, mevcûd ‹ncîller aras›nda büyük ihtilâflar vard›r. Bu
mes’eleleri yukar›da, (‹ncîl denilen dört kitâb hakk›nda incelemeler) bahsinde bildirdi¤imizden, okumay› arzû edenler, oraya mürâce’at edebilirler. [4. Bölüm]
Bu ihtilâflara nazar edildi¤i zemân, Îsâ aleyhisselâm›n çarm›ha
gerilmesi ve tekrar dirilmesi, mu’cizeler hâs›l olmas›, h›ristiyanlar
aras›nda temâmen flübhelidir. H›ristiyanlar›n ileri gelenleri, [Îsâ
aleyhisselâm›n çarm›ha gerilmedi¤i ve öldürülmeden gö¤e yükseltildi¤i, çarm›ha gerilenin, ona benzeyen bir yehûdî oldu¤u fleklinde olan nezîh islâm i’tikâd›n› red edecek ve] h›ristiyanlar aras›ndaki bu flübheyi giderecek hiçbir delîl beyân edememifller ve müslimânlar›n süâllerine cevâb verememifllerdir. H›ristiyanlar, (‹ncîller,
aralar›ndaki ihtilâflar ile de, bizce vesîka, delîl olma¤a lây›kd›r)
derlerse, mes’elenin asl› de¤iflir. Çünki bir kimse, aç›kca anlafl›lacak fleyleri inkâr eder ve ben bu husûsda flöyle inanaca¤›m diye ›srâr ederse, onunla konuflmak abes olur.
Ehl-i kitâb olm›yan, akl› bafl›nda bir kimse için, Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmedi¤i ve çarm›ha gerilmedi¤i, çarm›ha gerilenin O
olmad›¤›n› isbât edecek bir çok delîli, mevcûd ‹ncîllerden ç›karmak mümkindir. Bundan baflka papaz›n (Dört ‹ncîlin ittifak ile
bildirdi¤i red edilemez) sözüne karfl›l›k olarak, (Îsâ aleyhisselâm›
çarm›ha gerdikleri zemân, ac› ve ›zd›râb ile bay›lm›fl ve onu bu
hâlde görenler, vefât etmifl sanm›fllar ve sebt gününde çarm›hda
kalmamas› için, çarm›hdan indirmekde acele etmifller ve Yûsüf ismindeki flâkirdi onu al›p, tenhâ bir yerde bir mezâra koymufl, bir
müddet sonra, akl› bafl›na gelip kalkm›fl ve o s›rada flâkirdlerden
biri ona keten elbise, ya’nî bahç›van elbisesi giydirip, bu fleklde
Mecdelli Meryeme görünmüfl ve dahâ sonra, flâkirdleri ile buluflarak konuflmufl, bir müddet sonra, yâ çarm›h yaralar›ndan veyâ
baflka bir hastal›kdan tenhâda vefât etmifl) oldu¤u iddi’â edilse,
buna ne cevâb verilebilir? Hattâ, böyle flübhelerin, o zemânda da
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vâki’ oldu¤u, Matta ‹ncîlindeki, (Yehûdîlerin Pilatusa gidip, üç
gün kadar mezâr›n muhâfaza alt›nda bulundurulmas›n› emr eyle;
flâyed, flâkirdler geceleyin gelip, onu çalarlarsa, öldükden sonra
tekrar dirildi diye halka söylerler) demelerinden anlafl›lmakdad›r. Çünki, (‹ncîl denilen dört kitâb hakk›nda incelemeler) bahsinde bildirdi¤imiz gibi, Matta ‹ncîli, Îsâ aleyhisselâm›n gö¤e
yükselmesinden k›rk elli sene sonra yaz›lm›fld›r. Matta, ‹ncîlini
yazd›¤› s›rada, insanlar›n a¤›zlar›nda konuflulan bu rivâyeti, ‹ncîline bu fleklde alm›fl, di¤er ‹ncîl yazanlar ise, bu rivâyetleri, gaflet
ile kitâblar›na yazm›fl olabilirler. Bu husûsda çeflidli delîller vard›r.
Birinci delîl: Matta ‹ncîlinin, flübheyi ortadan kald›rmak için,
(Yehûdîler, muhaf›z askerlerle gidip, tafl› mühürliyerek, kabri
emîn k›ld›lar) sözünü getirmesindeki ihtiyâtl› hareketi, flübheyi ortadan kald›rmak yerine, dahâ da kuvvetlendirir.
‹kinci delîl: Yuhannâ ‹ncîlinin yirminci bâb›nda yaz›ld›¤› üzere,
Mecdelli Meryem, Îsâ aleyhisselâm› mezârdan kalkd›kdan sonra
görmüfl ve bahç›van zan etmifldir. [Yuhannâ: 20-14, 15] Yine, Yuhannâ ‹ncîlinin ondokuzuncu bâb›n›n sonunda bildirildi¤ine göre,
Arimetal› Yûsüf, Îsân›n “aleyhisselâm” cesedini al›nca, keten bezlerine sar›p, haça gerildi¤i yerde bir ba¤çe bulup, oradaki yeni bir
kabre koymufldur. [Yuhannâ: 19-38, 39, 40, 41] fiimdi, Îsâ aleyhisselâm zan edilen kimse, mezârda bir müddet bayg›n yatd›kdan
sonra, ay›lm›fl ve kendisi veyâ o s›rada gelen ba’z› flâkirdler mezâr›n tafl›n› kald›r›p, kefenini ç›kar›p bir bahç›van elbisesi giymifl olabilece¤i niçin mümkin olmas›n?
Üçüncü delîl: Luka ‹ncîlinin yirmidördüncü bâb›nda yaz›ld›¤›na göre, (Îsâ aleyhisselâm mezârdan kalk›p, flâkirdlerine görününce, flafl›r›p, korkarak, onu bir rûh, hayâl zan etdiler. Îsâ onlara, neden flafl›r›yorsunuz. Niçin yüre¤inizden ›zd›râb çekersiniz. Ellerime, ayaklar›ma bak›n. Bizzat benim, kendimim. Bana ellerinizi sürün ve bak›n. Çünki bende oldu¤unu gördü¤ünüz gibi, bir rûhda et
ve kemik yokdur dedi. Bunu söyledikden sonra, onlara ellerini ve
ayaklar›n› gösterdi. Onlar henüz flaflk›nl›k içinde iken, burada yiyecek bir fleyiniz var m›? dedi. Ona bir parça k›zarm›fl bal›k [ile bir
mikdâr kömeç bâl›] verdiler. Onu ald› ve önlerinde yidi) denilmekdedir. [Luka: 24-36, ... 43]
Bu rivâyete göre, çarm›ha gerilen kimse, çarm›h üzerinde ölmeyip, kurtulmufl ve sonra ac›karak, yemek yimifldir. Bu rivâyet,
öldükden sonra dirilme mu’cizesinin olmad›¤›n› göstermekdedir.
Dördüncü delîl: Îsâ aleyhisselâm, k›yâm›ndan sonra, Kudüsde
flâkirdleri ile görüflmeyip, Celîlede konufldu deniliyor. Bu söz,
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çarm›hda öldükden sonra dirilen kimsenin, yehûdîlerden korkdu¤unu göstermekdedir. Hâlbuki, yehûdîlerce, çarm›ha gerilip ölmesi ile Îsâ fitnesi ortadan kald›r›lm›fl, zihnlerinde böyle bir fley kalmam›fld›. Kudüsde görüflüp konuflmak, mümkin idi. Yehûdîlerden
korkmas›na sebeb yokdu. Bu rivâyetin de, ‹ncîllere sonradan ilâve
edilmifl oldu¤u meydândad›r.
Beflinci delîl: ‹ncîllerde, k›yâm›ndan sonra, Kudüsde ba’z› flahslara görünüp, havârîlerine, bilhâssa annesine görünmedi¤i yaz›l›d›r. Bu sözler, Îsâ aleyhisselâm›n onlarla görüflme¤i istemedi¤ini
ve onlar› kendi semtine u¤ratmad›¤›n› anlatmakdad›r. Onlara i’timâd› kalmad›¤›ndan, yehûdîlerin haberi olur korkusu ile, mülâkât›n›, önce birkaç kimseye hasr eyledi¤i anlafl›l›yor. Bunun ise, çok
yanl›fl oldu¤u meydândad›r.
Alt›nc› delîl: Îsâ aleyhisselâm›n defn edildi¤i zemân ve k›yâm
etdi¤i zemân, flâkirdlerinden kimsenin hâz›r bulunmad›¤›, Arimetal› Yûsüfün defn etdi¤i ve sonradan Mecdelli Meryemin onu diri olarak gördü¤ü bildiriliyor. Bu habere karfl›l›k olarak, (Arimetali Yûsüf çarm›ha gerilen kimsenin yan›na gelince, bunun ölmedi¤ini görmüfl olabilir. Ölmedi¤ini söylerse, öldükden sonra tekrâr dirilece¤ini bildiren ‹ncîl haberinin inkâr edilmesine sebeb
olaca¤›ndan korkarak, gördü¤ünü saklam›fl olabilir) düflüncesi
hât›ra gelebilir. Bu flübheyi gidermek için papazlar ne cevâb verebilir?
Yedinci delîl: Arimetal› Yûsüf, Mattaya göre, Îsâ aleyhisselâm›n
flâkirdlerinden zengin bir kimsedir. [Matta: 27-57] Lukan›n ifâdesine göre, meclis a’zâs›ndan, Pilatus nezdinde yüksek bir derecesi
olan, sâlih bir kimsedir. [Luka: 23-50] Bu zât, çarm›ha gerilen kimseyi kabre koydu¤unu bildiriyor. Kabre koymas› muhakkak ölmüfl
oldu¤una alâmetdir. Tekrâr gördüm diyenlerin, yalan söylemiyeceklerine göre, bir hayâl görmüfl olmalar› düflünülebilir.
Sekizinci delîl: Çarm›ha gerilen kimse, ölmeksizin çarm›hdan
kurtuldukdan sonra, flâkirdleri onu gördükleri zemân, öldükden
sonra dirilmifldir zan etmeleri mümkindir.
Îsâ aleyhisselâm›n, çarm›hda ölmüfl oldu¤unu ve defn edildi¤ini isbât etmek için papazlar, Matta ‹ncîlinde yaz›l› olan, (‹nsano¤lu üç gün üç gece arz içinde duracakd›r) âyetini delîl getiriyorlar. [Matta: 20-40] Evet, çarm›ha gerdikleri kimse ölmüfl ve
defn edilmifldir. Bunu isbât etme¤e lüzûm yokdur. Papazlar›n bu
delîli ileri sürmeleri, öldükden üç gün sonra tekrâr dirildi¤ini isbât içindir. Fekat, çarm›ha gerdikleri kimse, kabrde üç gün ve üç
gece kalmam›fld›r. Cesedi Cum’a günü akflam haçdan indirilip hemen defn olundu¤u ve pazar günü günefl do¤madan önce cesedin
– 295 –

mezârda bulunmad›¤› dört ‹ncîlde bildirilmifldir. Hesâba göre, cesed, iki gece bir gün mezârda kalm›fld›r. Bu hesâba göre, üç gün
üç gece arz içinde durmad›¤›ndan, Mattan›n bu sözü, vâki’ olan›n
z›dd› olur. Bir di¤er husûs ise fludur: Îsâ aleyhisselâm hakîkaten
bu sözü söylemifl ise, onun k›yâm etmesinde, flâkirdler aslâ flek ve
flübhe etmeyip, hemen gördükleri anda kabûl etmeleri lâz›m gelirdi. Hâlbuki, onun k›yâm etdi¤ini haber veren kimseleri, havârîlerin hepsinin bir anda tekzîb etdikleri ve k›yâm›na aslâ inanmad›klar›, ‹ncîllerde yaz›l›d›r. Bu hakîkatler karfl›s›nda, (Çarm›ha gerilenin Îsâ aleyhisselâm olmad›¤› ve Onun bulundu¤u yeri
haber veren Esharyûtî Yehûdây›, Îsâ aleyhisselâm zan ederek,
çarm›ha gerdiklerini ve Îsâ aleyhisselâm›n göke ç›kar›ld›¤›n›) bildiren (Kur’ân-› kerîm)e karfl›, papazlar›n sükûtdan baflka verecekleri cevâblar› yokdur.
‹slâm i’tikâd›na göre, bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm”,
ma’sûmdurlar. Yalan söylemekden, hîle yapmakdan berîdirler. Allahü teâlâ, kudret-i ilâhiyyesi ile, Îsâ aleyhisselâm çarm›ha gerilece¤i s›rada, yehûdîlerin gözüne, onu haber veren flahs› Îsâ aleyhisselâm fleklinde göstermifl ve onu çarm›ha germifllerdir. Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm› hemen semâya yükseltmifldir. Müslimânlar›n
bu i’tikâdlar› dahâ ma’kûl ve Îsâ aleyhisselâm›n nübüvvetinin flân›na dahâ lây›kd›r.
Nisâ sûresinin yüzelliyedinci âyetinde meâlen: (Hâlbuki onlar,
Îsây› öldürmediler ve onu asmad›lar, lâkin baflkas› onun flekline sokuldu [onu asd›lar]) buyurulmufldur. Bütün tefsîr âlimleri “rahimehümullah”, bu âyet-i kerîmeyi, Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmedi¤i ve
çarm›ha gerilerek as›lmad›¤› fleklinde tefsîr etmifllerdir.
Âl-i imrân sûresinin ellibeflinci âyetinde meâlen: ([Hât›rla ki]
Allahü teâlâ, Îsâya “aleyhisselâm”, muhakkak ben seni yerden
[en mükemmel fleklde] al›p, meleklerin makâm›na yükseltece¤im [dedi]) buyurulmufldur. Papazlar, bu âyet-i kerîmenin Nisâ
sûresinin yüzelliyedinci âyet-i kerîmesini nakz etdi¤ini söyliyorlar. Âl-i imrân sûresinin ellibeflinci âyetindeki, (Müteveffîke)
lâfz›n› Îsâ aleyhisselâm›n vefât etmifl oldu¤una delîl getirmek istiyorlar. Hâlbuki, bu lâfz›n s›fat oldu¤unu, (Müteveffîke) ya’nî
seni öldürece¤im ma’nâs›na olmad›¤›n› düflünmezler. [Bir h›ristiyan papaz›n hâz›rlam›fl oldu¤u ve Beyrutda katolik matbâas›nda bas›lm›fl olan arabca (El-müncid) lügat kitâb›nda (teveffâ)
kelimesine (Hakk›n› tam olarak almak) ma’nâs› verilmifldir. Bu,
flân›na lây›k olan› vermek demekdir. Öldürmek ma’nâs›nda mecâzen kullan›lmakdad›r.] Ya’nî bu âyet-i kerîmenin meâli, (Ben
seni öldürürüm ve yükseltirim) demek de¤il, (Ben senin flan›na
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lây›k olan› yapar›m, meleklerin makâm›na yükseltirim) demekdir. Allahü teâlâ dilerse yükseltir. Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm›
yükseltme¤i dilemifl ve yükseltmifldir. Yehûdîler taraf›ndan öldürülmesini dilememifl ve çarm›ha baflkas›n› gerdirmifl, Onu öldürtmemifldir. Bunun için, ba’z› tefsîr âlimleri “rahimehümullahü teâlâ” (teveffî) kelimesine (almak) ma’nâs›n› verip, (Yehûdîlerin katlinden h›fz etmek için, yerden seni kâmilen al›r kabz
ederim) meâli ile te’vîl etmifllerdir. Ne garîbdir ki, h›ristiyan f›rkalar› Îsâ aleyhisselâma, (Allah›n o¤lu) ve (Aynen Allah) dedikleri hâlde, Onun öldürüldü¤ünü ve as›ld›¤›n› kabûl ederler. ‹slâm
dîni, Îsâ aleyhisselâm›n bir insan ve bir Peygamber oldu¤unu bildirmifl iken, Onun için yap›lan böyle iftirâlar› red eder. Ayr›ca,
Onun k›ymetini art›rarak, semâya yükseltildi¤ini ve yehûdîlerin,
(Onu öldürdük ve i’dâm etdik) fleklindeki düflüncelerinin bât›l,
iftirâ oldu¤unu bildirir. Îsâ aleyhisselâm için müslimânlar›n bu
i’tikâd› ile h›ristiyanlar›n i’tikâdlar›ndan hangisinin, O yüce Peygamberin flerefine lây›k oldu¤unu sorar›z. Buna göre, h›ristiyanlar›n m›, yoksa müslimânlar›n m›, Îsâ aleyhisselâm› dahâ çok sevdikleri ve Îsevî olduklar›, karfl›lafld›r›lmal›d›r. Müslimânlar›n, Îsâ
aleyhisselâm›n flân›na yak›flmayan yalanlardan uzaklafld›rmak
için olan [do¤ru ve nezîh] i’tikâdlar›na, h›ristiyanlar k›zarak, aksini isbât etmek için çal›flmalar›na, ibret ve insâf nazar› ile bak›lmal›d›r. Biz müslimânlar, hem Mûsâ aleyhisselâm›, hem de Îsâ
aleyhisselâm›, Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl hak Peygamber olarak tan›d›¤›m›z için, hem Mûsevî, hem de Îsevîyiz.
H›ristiyan f›rkalar›, dürlü dürlü çirkin yalanlar ile dolu olan
muharref [ve bugün ellerde dolaflan] ‹ncîllere inand›klar› için, Îsâ
aleyhisselâm ah›rda do¤du ve yehûdîlerin elinde zelîl olarak öldürüldü ve Cehenneme girdi, mel’ûn oldu, gibi en terbiyesiz bir flahs›n, bir düflman›na bile söylemekde tereddüd edece¤i isnâdlar ile,
o mukaddes Peygamberi tahkîr etmekdedirler. Bunun için, ne Mûsevî, ne de Îsevîdirler. Teslîs mes’elesinde, Eflâtûnun bozuk felsefesini kabûl [ve müdâfe’a] etdikleri için, bunlara Eflâtûnî demek
dahâ do¤ru olur.
Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmedi¤i ve as›lmad›¤› husûsunda, h›ristiyanlara verilecek dahâ pek çok aklî ve naklî delîller vard›r.
Bunlar›n tafsîlât›, fârisî (Mîzân-ül-mevâzîn) ile arabî ve türkçe (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda ve türkçe (fiems-ül-hakîka) ve (Îzâh-ul-merâm) kitâblar›nda ve imâm-› Gazâlînin “rahmetullahi aleyh” arabî
(Er-Reddül-cemîl) kitâb›nda yaz›l›d›r. Arzû edenler, bu kitâblara
mürâce’at edebilirler.
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ALLAHÜ TEÂLÂ VARDIR VE B‹RD‹R
Papazlar›n asl iddiâlar›, h›ristiyanl›k ile islâmiyyetin hakîkatini
karfl›lafld›r›p, hangisi dahâ hak, dahâ do¤ru ise, onu kabûl etmek
imifl. Bunlara cevâb olarak, Kur’ân-› kerîm ile ‹ncîl diye neflr etdikleri kitâblar›n›, kitâb›m›z›n bafl taraf›nda karfl›lafld›rm›fld›k. Burada, h›ristiyanlar ile müslimânlar›n i’tikâd [inanç] esâslar›n› karfl›lafld›rma¤› da, lüzûmlu gördük. Naklî delîllerden sarf-› nazar ederek, aklî delîller ile, bu mes’elenin tafsîlat›na bafll›yoruz.
H›ristiyanlar›n en mühim i’tikâdlar›, üç tanr› ya’nî teslîsdir. Onlara göre, hâflâ tanr› üçdür: (Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm ve Rûhül-kuds). Hâlbuki ‹ncîlde, Îsâ aleyhisselâm için (o¤lum) denilmesi
fazla sevgiyi göstermek içindir. Elde mevcûd ‹ncîl denilen kitâblarda diyor ki, (Îsâ aleyhisselâm ilm, kudret ve bütün s›fatlarda, Allahü teâlâya müsâvîdir. Çarm›ha gerilip, öldürülmesinden sonra, sekiz gün Cehennemde yan›p, Pavlosa göre, hâflâ la’net a¤ac›na ç›k›p, sonradan semâya yükselmifl, kürsîsini Baban›n sa¤›na koyarak, yaratma ve îcâd iflini eline alm›fld›r. fiimdi, hükm o¤uldad›r.
K›yâmetde de, hâkim-i mutlak Îsâ olaca¤›ndan, [hâflâ] Baba amelden uzak kalm›fld›r.)
Müslimânlar›n i’tikâd›na göre, Allahü teâlâ birdir. Zât›nda ve
s›fatlar›nda orta¤› ve benzeri yokdur.
[Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine, yoluna
tam yap›flan hakîkî müslimânlar›n, Allahü teâlâ hakk›ndaki do¤ru i’tikâdlar›n› en güzel fleklde anlatan, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî “rahmetullahi aleyh”
(Mektûbât) kitâb›n›n ikinci cild, altm›flyedinci mektûbunda buyuruyor ki:
(Biliniz ki, Allahü teâlâ, kadîm olan [hiç yok olm›yan] Zât› ile
vard›r. Ondan baflka herfleyi, O yaratm›fld›r. O, sonsuz olarak var
idi. Ya’nî, kadîmdir, ezelîdir. Ya’nî hep var idi. Varl›¤›ndan evvel
yokluk olamaz. Ondan baflka herfley, yok idi. Bunlar›n hepsini, O,
sonradan yaratd›. Kadîm ve ezelî olan, bâkî ve ebedî olur. Hâdis
ve mahlûk olan, fânî ve muvakkat olur, ya’nî yok olur. Allahü teâlâ birdir. Ya’nî varl›¤› lâz›m olan, yaln›z Odur. ‹bâdete hakk› olan
da, yaln›z Odur. Ondan baflka fleylerin var olmas›na lüzûm yok– 298 –

dur. Olsalar da olur, olmasalar da. Ondan baflka hiçbirfley, ibâdet
olunma¤a lây›k de¤ildir.
Allahü teâlân›n kâmil s›fatlar› vard›r. Bu s›fatlar›: Hayât, ‹lm,
Semi’, Basar, Kudret, ‹râde, Kelâm ve Tekvîndir. Bu s›fatlar› da,
kadîmdir, ezelîdir. Varl›klar›, Allahü teâlâ iledir. Mahlûklar›n sonradan yarat›lmas› ve onlarda her ân meydâna gelen de¤ifliklikler,
Onun s›fatlar›n›n kadîm olmas›n› bozmaz. S›fatlar›n ba¤land›¤›
mahlûklar›n sonradan var olmas›, s›fatlar›n ezelî olmas›na mâni’
olmaz. Felsefeciler, yaln›z akla güvendikleri için, akllar› da noksan
oldu¤undan, müslimânlardan mu’tezîle f›rkas› da, iyi göremedi¤inden, eflyâ hâdis oldu¤u için, bunlar› var eden ve idâre eden s›fatlar
da hâdisdir deyip geçdiler. Bu sûretle kadîm olan (S›fât-› kâmile)yi
inkâr etdiler. ‹lm s›fat›, zerrelere kadar ifllemez. Ya’nî Allahü teâlâ, ufak tefek fleyleri bilmez. Çünki, eflyâdaki de¤ifliklikler, ilm s›fat›nda da de¤ifliklik yapar. Kadîm olanda ise, de¤ifliklik olamaz,
dediler. Hâlbuki bilmediler ki, s›fatlar ezelîdir. Bunlar›n eflyâya
te’alluklar›, ba¤lant›lar› hâdisdir.
Noksan s›fatlar, Allahü teâlâda yokdur. Allahü teâlâ, maddelerin, cismlerin, arazlar›n, ya’nî hâllerin s›fatlar›ndan ve bunlara
lâz›m olan fleylerden münezzehdir, uzakd›r. Allahü teâlâ, zemânl›
de¤ildir, mekânl› de¤ildir, cihetli de¤ildir. Bir yerde, bir tarafda
de¤ildir. Zemân›, yerleri, cihetleri O sonradan yaratm›fld›r. Câhil
bir kimse, Onu, Arfl›n üstünde san›r, yukar›da bilir. Arfl da, yukar›s› da, afla¤›s› da, Onun mahlûkudur. Bunlar›n hepsini, sonradan,
O yaratm›fld›r. Sonradan yarat›lan birfley kadîm olana, her zemân
var olana, yer olabilir mi? Ancak, flu kadar var ki, Arfl, mahlûklar›n en flereflisidir. Herfleyden dahâ sâf ve dahâ nûrludur. Bunun
için, ayna gibidir. Allahü teâlân›n büyüklü¤ü orada görünür. Bunun içindir ki, Ona (Arflullah) denir. Yoksa, Allahü teâlâya göre,
Arfl da, di¤er eflyâ gibidir. Hepsi, Onun mahlûkudur. Yaln›z Arfl,
ayna gibidir. Di¤er eflyâda bu kâbiliyyet yokdur. Aynada görünen
bir insana, aynan›n içindedir denilir mi? O insan›n aynaya olan
nisbeti, di¤er eflyâya olan nisbeti gibidir. ‹nsan›n, hepsine olan
münâsebeti ayn›d›r. Yaln›z, ayna ile di¤er eflyâ aras›nda fark vard›r. Ayna, insan›n sûretini gösterebiliyor, di¤er eflyâ ise, göstermiyor.
Allahü teâlâ, madde de¤ildir, cism de¤ildir, araz, hâl de¤ildir.
Hudûdlu, boyutlu de¤ildir. Uzun, k›sa, genifl, dar de¤ildir. Ona,
(Vâsi’) ya’nî genifl deriz. Fekat, bu genifllik, bizim bildi¤imiz, anlad›¤›m›z gibi de¤ildir. O, (Muhît)dir. Ya’nî herfleyi çevirmifldir.
Fekat, bu ihâta, çevirmek, bizim anlad›¤›m›z gibi de¤ildir. O,
(Karîbdir) yak›nd›r ve bizimledir. Fekat, bizim anlad›¤›m›z gibi
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de¤il! Onun vâsi’, muhît, karîb ve bizim ile berâber oldu¤una inan›r›z. Fekat, bu s›fatlar›n ne demek oldu¤unu bilemeyiz. Allahü teâlân›n zât› ve s›fatlar› için, akla gelen herfley yanl›fld›r, deriz. Allahü teâlâ, hiçbir fley ile ittihâd etmez, birleflmez. Hiçbir fley de,
Onunla birleflmez. Ona hiçbirfley hulûl etmez. O da, birfleye hulûl
etmez. Allahü teâlâ, ayr›lmaz, parçalanmaz, tahlîl [analiz], terkîb
[sentez] edilmez. Onun benzeri, efli yokdur. Kad›n›, çocuklar› yokdur. O, bildi¤imiz, düflünebilece¤imiz fleyler gibi de¤ildir. Nas›l oldu¤u anlafl›lamaz, düflünülemez. Benzeri, nümûnesi olamaz. fiu kadar biliriz ki, Allahü teâlâ vard›r. Bildirdi¤i s›fatlar› da, vard›r. Fekat kendisinde, varl›¤›nda ve s›fatlar›nda akla gelen, hayâlimize
gelen herfleyden münezzehdir, uzakd›r. ‹nsanlar Onu anl›yamaz.
Fârisî beyt tercemesi:
Rabbiniz de¤il miyim? Soruldu¤unda, Onu,
anl›yanlar, O vard›r deyip kesdiler sözü.
Allahü teâlân›n ismleri (Tevkîfî)dir. Ya’nî islâmiyyetin bildirmesine mevkûfdur, ba¤l›d›r. ‹slâmiyyetin bildirdi¤i ismleri söylemelidir. ‹slâmiyyetin bildirmedi¤i ismler söylenemez. Ne kadar kâmil, güzel ism olsa da, söylenmemelidir. Cevâd denir. Çünki islâmiyyet, Cevâd demekdedir. Fekat, yine cömert ma’nâs›nda olan
(Sahî) ismi söylenemez. Çünki islâmiyyet Ona sahî dememifldir.
[fiu hâlde, tanr› da denemez. Hele ibâdet ederken, ezân okurken,
Allah ismi yerine, tanr› demek, çok günâh olur.]
Kur’ân-› kerîm, Allah kelâm›d›r. Onun sözüdür. Sözünü, islâm
harflerinin ve seslerinin içine sokarak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma göndermifldir. Bununla kullar›na emrlerini,
nehylerini, ya’nî yasaklar›n› bildirmifldir.
Biz mahlûklar, bo¤az›m›zdaki ses iplikcikleri, dil ve dama¤›m›z ile konufluyoruz. Arzûlar›m›z› harf ve ses flekline sokuyoruz.
Allahü teâlâ da, ses zarlar›, a¤›z, dil olmaks›z›n, kendi kelâm›n›,
büyük kudreti ile, harf ve ses içinde kullar›na göndermifldir. Emrlerini, nehylerini harf ve ses içinde meydâna ç›karm›fld›r. Her iki
kelâm da, Onundur. Ya’nî harf ve ses içine sokulmadan evvelki
(Kelâm-› nefsî)si ve harf ve ses içinde bulunan (Kelâm-› lafzî)si,
hep Onun kelâm›d›r. Her ikisine de kelâm demek do¤rudur. Nitekim bizim de, nefsî ve lafzî kelâm›m›z›n ikisi de, sözümüzdür.
Kelâm-› nefsîye hakîkî deyip, lafzîye mecâz demek, ya’nî kelâm
gibi demek, yanl›fld›r. Çünki, mecâz olan fleyler, red edilebilir.
Allahü teâlân›n kelâm-i lafzîsini red edip buna, Allah kelâm› de¤ildir demek, küfrdür. Evvelce gelen Peygamberlere “âlâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönderilen kitâblar ve sa– 300 –

hîfeler de, hep Allah kelâm›d›r. O kitâblarda ve sahîfelerde ve
Kur’ân-› kerîmde bulunanlar›n hepsi, (Ahkâm-› ilâhî)dir. Her vakte uygun olan hükmleri, o zemân›n insanlar›na göndermifldir.
Allahü teâlây› mü’minler Cennetde, cihetsiz olarak ve karfl›s›nda bulunm›yarak ve nas›l oldu¤u anlafl›lm›yarak ve ihâtas›z,
ya’nî bir fleklde olm›yarak görecekdir. Allahü teâlây› âh›retde
görme¤e inan›r›z. Nas›l görülece¤ini düflünmeyiz. Çünki, Onu
görme¤i akl anl›yamaz. ‹nanmakdan baflka çâre yokdur. Felsefecilere ve mu’tezîle f›rkas›ndaki müslimânlara ve Ehl-i sünnetden
baflka bütün f›rkalara yaz›klar olsun ki, kör olduklar›ndan, buna
inanmakdan mahrûm kald›lar. Görmedikleri, bilmedikleri fleyi,
gördükleri fleylere benzetme¤e kalkarak, îmân flerefine kavuflamad›lar.
‹nsanlar›, Allahü teâlâ yaratd›¤› gibi, insanlar›n ifllerini de, O
yarat›yor. ‹yi ve fenâ fleylerin hepsi Onun takdîri [dilemesi] iledir.
Fekat, iyi ifllerden râz›d›r [be¤enir]. Fenâ, kötü ifllerden râz› de¤ildir, be¤enmez. ‹yi ve kötü her ifl, Onun istemesi ve yaratmas› ile ise
de, Onu yaln›z, bir kötü fleyin yarat›c›s› olarak ismlendirmek,
edebsizlik olur. Kötülüklerin hâl›k› [yarat›c›s›] dememelidir. ‹yilerin ve kötülerin hâl›k›d›r, yarat›c›s›d›r demelidir.) (Mektûbât)dan
terceme temâm oldu.]
Allahü teâlân›n vahdâniyyetini [birli¤ini] isbât husûsunda Fahreddîn-i Râzî “rahimehullah”,[1] kelâm âlimlerinin bildirdikleri
burhânlardan [delîllerden] yirmi kadar›n› beyân etmifldir. Bunlardan birkaç›n› afla¤›da bildirece¤iz:
1 — Enbiyâ sûresinin yirmiikinci âyetinde meâlen: (E¤er yer ile
gökde, Allahdan baflka ilâhlar olsayd›, bunlardaki nizâm bozulur,
karma kar›fl›k olurdu) buyurulmufldur.
Bu âyet-i kerîmenin iflâreti (Burhân-› temânü’)dür. Ya’nî âlemin hâl›k›n›n [yarat›c›s›n›n] iki oldu¤u farz edilse, bu iki yarat›c›n›n fi’lleri, birbirinden, yâ farkl› veyâ ayn› olur. Birbirinden farkl›
olursa, âlemin fesâd› lâz›m olur. Ya’nî semâvât ve arz›n bu husûsî
nizâm›ndan [düzeninden] ç›kmas›n› ve yok olmas›n› veyâ birbirine z›d fleylerin ayn› anda bir araya cem’ edilmesini îcâb etdirir.
Meselâ, iki ilâhdan birisi, Zeyd ismindeki insan›n hareketini, di¤eri de o anda hareket etmeyip sükûnunu irâde etse [dilese], ilâh olduklar› için kudretleri Zeyde te’sîr edince, cem-i z›ddeyni îcâb etdirir. [Bu ise, mümkin de¤ildir. Çünki, cem-i z›ddeyn muhâldir.
Ya’nî, iki z›d fleyin, ayn› anda bir araya gelmesi, mümkin de¤ildir.
[1] Fahrüddîn Râzî, 606 [m. 1209] da Hirâtda vefât etdi.
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Ya’nî, Zeyd, ayn› anda hem hareketli, hem hareketsiz olamaz. Yâ
hareketlidir yâhud hareketsizdir.]
‹ki ilâh›n fi’lleri, yek-di¤erinin ayn› olursa, aralar›nda muhâlefetin bulunmas›, yâ mümkin olur veyâ olmaz. Muhâlefet mümkin
olamaz. Çünki ikisi, ayn› fleyi irâde etmekdedirler. ‹kinci fleklde
ya’nî muhâlefetin mümkin olmas› ise, ikisinden birisinin âcizli¤ini
îcâb etdirir. Âcizlik ise, mahlûkluk, sonradan olma, ya’nî yarat›lma
alâmetidir. Bu ise, ilâhl›¤›n flân›na yak›flmaz. Sonradan yarat›lan
ilâh olamaz.
2 — Âlemin yarat›c›s›n›n [hâflâ] iki oldu¤u farz olunsa, ikisinden biri, tedbîrinde ya’nî diledi¤ini yapmakda yâ kâfî olur veyâ olmaz. ‹ki ilâhdan birincisi, yarat›c› olarak, diledi¤ini yapmakda kâfî ise, ikinci ilâh›n zâyi’ ve zâid ya’nî lüzûmsuz ve fazla olmas› îcâb
eder. Bu ise, noksanl›kd›r. Noksan olan ise, yarat›c›, ya’nî hâl›k
olamaz. E¤er ikinci ilâh, diledi¤ini yapmakda kâfî gelirse, birinci
ilâh›n yok ve ât›l olmas› îcâb eder.
3 — Âlemin yarat›c›s›n›n [hâflâ] iki oldu¤u farz olunsa, kudretlerin [mahlûklara] te’sîrinde, yâ birbirlerine muhtâcd›rlar veyâ de¤ildirler. Yâhud, biri di¤erine muhtâc olup, di¤eri ona muhtâc de¤ildir.
Birinci sûretde, ikisi birbirine muhtâc oldu¤undan, noksan olmalar› lâz›m gelir. Noksan olan ise, ilâh olamaz. ‹kinci sûretde,
ya’nî ikisi de birbirine muhtâc de¤ilse, ikisinin de ilâh olmamas› lâz›m gelir. [Çünki her biri, di¤erine göre, fazla ve lüzûmsuz olmas›
îcâb eder. Bu da, ilâhl›k vasf›na z›dd›r.] Çünki ilâh, her fleyin kendisine, her an muhtâc oldu¤u ve her fleye kâfî olan bir varl›k olup,
buna ihtiyâc duyulmamas› olamaz. Üçüncü sûretde ise, muhtâc
olan nâk›s olaca¤›ndan, sâdece muhtâc olm›yan›n ilâh olmas› ya’nî
ilâh›n bir olmas› lâz›m gelir.
Kâdî Beydâvî “rahmetullahi aleyh”[1] buyuruyor ki, âlemin
yarat›c›s›n›n iki oldu¤u kabûl edilse, her iki ilâh›n, bütün mümkinâta kudretlerinin kâfî gelmesi, müsâvî [eflid] olur. Çünki, kudreti kâfî olmak, imkân›n, ya’nî var ve yok etmenin sebebidir. Var ve
yok olabilmek, ya’nî mümkin olmak ise, bütün varl›klar aras›nda müflterek bir vasfd›r. Buna göre, âlemde hiçbir varl›¤›n olmamas› îcâb eder. Çünki mevcûd olacak, yarat›lacak fleyin vücûdünde, yarat›lmas›nda, iki ilâhdan her ikisi de te’sîr etmez veyâ biri
te’sîr edip, di¤eri te’sîr etmez. Her iki sûretde de (tercîh-i bilâ müreccih) olmas› lâz›m gelir. [Tercîh-i bilâ müreccih, iki fleyden bi[1] Abdüllah Beydâvî 685 [m. 1286] da vefât etdi.
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rini di¤erine tercîh etme¤e hiç bir sebeb yok iken, o iki fleyden birini di¤erine tercîh etmek demekdir. Bu ise, bât›ld›r.]
Mümkinin [mahlûklar›n] yarat›lmas›na iki ilâh›n te’sîr etmemesi olamaz. Çünki, mümkinin var olmas› ve yok olmas› aras›nda bu
te’sîr olmay›nca, mümkinin yok olmas› lâz›md›r. Tercîh eden olmay›nca, tercîh edilen de olmaz. Ya’nî, yaratan olmay›nca, yarat›lan da olamaz.
‹kinci hâl olan, mümkinin yarat›lmas›na iki ilâhdan birinin
te’sîr edip, di¤erinin te’sîr etmemesi hâlinde, mümkinin yarat›lmas›n›n, iki yarat›c›dan her birine nisbeti müsâvî [eflid] oldu¤u
için, ikisinden birinin te’sîri ile yarat›lmas› muhakkak tercîh-i bilâ müreccihdir. Tercîh-i bilâ müreccih ise, bât›ld›r. E¤er, iki ilâhdan herbiri ayn› anda te’sîr ederse, iki müstakil müessirin, bir eser
üzerine te’sîr etmeleri lâz›m gelir. Bu ise, muhâldir. Bu fleklde, iki
ilâh›n mümkinâtdan bir fley üzerine, birbirine z›d olan iki te’sîr ile
te’sîr etmeleri mümkin de¤ildir. Bunlardan anlafl›l›yor ki, burada
lâz›m›n ya’nî iki müstakil müessirin (ilâh›n), bir eser üzerine te’sîr
ederek, ikisinin de te’sîrlerinin netîcelerinin meydâna gelmesi bât›ld›r. Bunun için, melzûmun ya’nî iki ilâh›n her birinin ayn› anda
bir esere te’sîr etmeleri de bât›ld›r. fiu hâlde, âlemin Yarat›c›s› iki
olamaz. [Bu âlemin mutlak bir yarat›c›s› vard›r. O, bu âlemi yaratma¤› dilemifl ve yaratm›fld›r. E¤er o dilemeseydi, yaratmasayd› hiçbir fley var olamazd›. Hiçbir fley, kendi kendine var olamaz.
Herfleyi mutlak bir yaratan vard›r. Kalem, kendi kendine yazmaz.
Yazmas› için, mutlaka bir sebeb lâz›md›r. Bu sebeb ise, herkesin
bildi¤i gibi, kâtibdir. Kâtibsiz kalemin yazmas› nas›l mümkin de¤il ise, bir yarat›c›, sâni’ olmadan, âlemin var olmas› da, mümkin
de¤ildir.]
4 — Âlemin yarat›c›s›n›n iki oldu¤u farz olunsa, onlardan birisi, Zeydin kalkmas›n› diledi¤i anda, di¤erinin de, Zeydin oturmas›n› diledi¤ini farz edelim. Zeydin hem kalkmas›, hem de oturmas› mümkindir. Fekat, iki ilâh›n irâdeleri ayn› anda hâs›l
olunca, Zeydin ayn› anda hem oturmas›, hem de kalkmas› îcâb
eder. Bu ise, iki z›d fleyi birlefldirmek oldu¤undan muhâldir.
E¤er, sâdece birinin irâdesi [diledi¤i] hâs›l olursa, di¤erinin âciz
olmas› lâz›m gelir. ‹lâh›n âciz olmas› muhâldir. Çünki âcizlik,
mümkin olan varl›klarda ya’nî mahlûklarda bulunur. Mahlûk
olan›n ise, ezelde var olmas›, vücûd sâhibi olmas› muhâldir. Ezelî âcizlik muhâl oldu¤u gibi, ilâh›n âciz ve hâdis olmas› da muhâldir. Çünki, ilâh›n âciz olmas›, ezelde kâdir olup, sonradan kudretin zevâli, gitmesi ile tahakkuk eder. Bu ise, kadîmin zevâlini
îcâb etdirir. E¤er, di¤er ilâh için, Zeydin oturmas›n› irâde etmek
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mümkin olmaz ise, ikisinden biri, di¤erinin irâdesine mâni’ oldu¤undan âcizlik lâz›m gelir. Âciz olan ise, ilâh olamaz.
Yukar›da zikr etdi¤imiz Enbiyâ sûresinin yirmiikinci âyet-i kerîmesindeki (Fî-himâ) kelimesinden murâd, iki ilâh›n te’sîrleridir.
Bu ise, birden fazla yarat›c›n›n olam›yaca¤› husûsunda kat’î bir
huccetdir. Sa’deddîn-i Teftâzânî “rahimehullah”,[1] (bu âyet-i kerîme, iki ilâh›n olm›yaca¤› husûsunda, iknâ edici bir huccet ve herkesin anl›yabilece¤i bir delîldir) buyurmufldur.
Bütün bu anlatd›klar›m›za göre, (Vâcib-ül-vücûd) olan Allahü teâlân›n, bütün mevcûdât›n hâl›k› [yarat›c›s›] ve hakîkî
ma’bûdu olup, orta¤› ve benzeri olmad›¤› anlafl›lm›fld›r. Eski yunan felesoflar›n›n, Allahü teâlân›n birli¤ini isbât husûsunda bildirdikleri delîlleri on kadard›r. Kelâm âlimleri, (innî) usûlü üzere, ma’lûl ile illete delîl getirmekde, ya’nî eseri görüp, müessirin
var oldu¤unu anlamakdad›rlar. Hukemâ ise, (Limmî) usûlü üzere, illetden ma’lûle gitmek sûreti ile, ya’nî müessirin kudretini
görerek, her fleyi bunun yapd›¤›n› anlamakdad›rlar. [(Limmî),
limmeli, ya’nî (Niçinli) demekdir. Niçin sorular›n› cevâbland›rmak lâz›m olur. (‹nnî) usûlü ise, ‹nneli ya’nî (Elbette öyledir) demekdir.]
Âlemde mevcûd olan varl›klar, kendi kendilerine var ve yok
olamazlar. Onlara bir te’sîr eden, ya’nî onlar› bir yaratan vard›r.
Mâdem ki, âlemler ve âlemlerde mahlûklar vard›r. Öyle ise, âlemleri ve âlemde olan mahlûklar› bir yaratan vard›r. Mahlûklar›n var
olmas›, bu yarat›c›n›n varl›¤›na bir delîldir [ki, bu yarat›c› Allahü
teâlâd›r.]. Âlemdeki mahlûklar›n s›fatlar› vard›r. O hâlde onlar›
yaratan Allahü teâlâda da bu s›fatlar vard›r.
[Allahü teâlâdan baflka herfleye, (Mâ-sivâ) veyâ (Âlem) denir.
fiimdi (Tabî’at) diyorlar. Âlemlerin hepsi yok idi. Hepsini Allahü
teâlâ yaratd›. Âlemlerin hepsi mümkindir ve hâdisdir. Ya’nî, yok
iken var olabilirler ve var iken de yok olabilirler ve yok iken var olmufllard›r. (Allahü teâlâ var idi. Hiçbirfley yok idi) hadîs-i flerîfi,
bunu bildiriyor.
Âlemin hâdis oldu¤unu gösteren di¤er bir delîl de, âlemin her
zemân bozularak de¤iflmesidir. Herfley de¤iflmekdedir. Kadîm
olan fley ise, hiç de¤iflmez. Allahü teâlân›n zât› (ya’nî kendisi) ve
s›fatlar› böyledir. Bunlar hiç de¤iflmez. Hâlbuki âlemde, fizik
olaylar›nda, maddelerin hâl de¤ifldirmesi oluyor. Kimyâ reaksiyonlar›nda, maddelerin özü, yap›s› de¤ifliyor. Cismlerin yok ola[1] Teftâzânî, 792 [m. 1389] da Semerkandda vefât etdi.
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rak, baflka cismlere döndü¤ünü görüyoruz. Bugün yeni bilinen
atom de¤iflmelerinde ve çekirdek reaksiyonlar›nda, madde, element de yok oluyor. Enerjiye dönüyor. Âlemlerin, maddelerin
böyle de¤iflmeleri, birbirlerinden hâs›l olmalar›, sonsuzdan gelemez. Bir bafllang›c› olmas›, yokdan var edilmifl olan ilk maddelerden, elementlerden hâs›l olmalar› lâz›md›r.
Âlemin mümkin oldu¤una, ya’nî yok iken var olabilece¤ine
baflka bir delîl de, âlemin hâdis olmas›d›r. Ya’nî herfleyin yok
iken var olduklar›n› görüyoruz. Cismler yok oluyor. Bunlardan,
baflka cismler meydâna geliyor. Ancak, son kimyâ bilgimize göre,
yüzbefl madde, kimyâ reaksiyonlar›nda, hiç yok olmuyor. Yaln›z
yap›lar› de¤ifliyor. Radioaktif hâdiseler, elementlerin, hattâ
atomlar›n da yok olduklar›n›, maddenin enerjiye döndü¤ünü isbât etmifldir. Hattâ, Einstein[1] ad›ndaki Alman fizikçisi, bu tehavvülün [de¤iflmenin] riyâzî [matematik] formülünü ortaya koymufldur.
Cismlerin durmadan de¤iflmeleri, birbirlerinden hâs›l olmalar›,
sonsuzdan gelerek de¤ildir. Böyle gelmifl, böyle gider denilemez.
Bu de¤iflmelerin bir bafllang›c› vard›r. De¤iflmelerin bafllang›c› vard›r demek, maddelerin var olufllar›n›n bafllang›c› vard›r demekdir.
Hiçbir fley yok iken, hepsi sonradan yokdan yarat›lm›fld›r demekdir. ‹lk, birinci olarak maddeler yokdan yarat›lm›fl olmasalard› ve
birbirlerinden hâs›l olmalar›, sonsuz öncelere do¤ru uzasayd›, flimdi bu âlemin yok olmas› lâz›m olurdu. Çünki, âlemin sonsuz öncelerde birbirlerinden var olabilmesi için, bunu meydâna getiren
maddelerin dahâ önce var olmalar›, bunlar›n da var olabilmeleri
için, baflkalar›n›n bunlardan önce var olmalar› lâz›m olacakd›r.
Sonrakinin var olmas›, öncekinin var olmas›na ba¤l›d›r. Önceki var
olmazsa, sonraki de var olm›yacakd›r. Sonsuz önce demek, bir bafllang›c› yok demekdir. Sonsuz öncelerde yokdan var olmak demek,
ilk ya’nî bafllang›ç olan bir varl›k yok demekdir. ‹lk, birinci varl›k
olmay›nca, sonraki varl›klar da olamaz. Herfleyin her zemân yok
olmas› lâz›m gelir. Her birinin var olmas› için, bir öncekinin var olmas› lâz›m olan sonsuz say›da varl›klar dizisi olamaz. Hepsinin yok
olmalar› lâz›m olur.
Âlemin flimdi var olmas›, sonsuzdan var olarak gelmedi¤ini,
yokdan var edilmifl bir ilk varl›¤›n bulundu¤unu göstermekdedir.
Âlemin yokdan var edilmifl oldu¤una, o ilk mahlûkdan hâs›l ola
ola, bugünkü âlemin var oldu¤una inanmak îcâb eder.
[1] Einstein, 1375 [m. 1955] de öldü.
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Vücûd, var olmak demekdir. (Vücûd) kelimesinin z›dd›
(Adem) kelimesidir. Adem, yokluk demekdir. Âlemler, ya’nî herfley, var olmadan önce, ademde idi. Ya’nî yok idiler.
Mevcûd, ya’nî var olan fley ikidir: Biri, yok iken, sonradan var
olan (Mümkin), ikincisi hep var olan (Vâcib)dir. E¤er mevcûd, yaln›z mümkin olsayd› ve vâcib-ül-vücûd bulunmasayd›, hiçbir fley var
olamazd›. Çünki, yok iken var olmak, bir de¤ifliklikdir, bir olayd›r.
Fizik bilgimize göre, her cismde bir olay olmas› için, bu cisme d›flardan bir kuvvetin te’sîr etmesi, bu kuvvet kayna¤›n›n, bu cismden önce mevcûd olmas› lâz›md›r. Bunun için, mümkin olan mevcûd, kendi kendine yokdan var olamaz ve varl›kda duramaz. Ona
bir kuvvet te’sîr etmeseydi, hep yoklukda kal›rd›. Var olamazd›.
Kendini var edemiyen, baflka mümkinleri de elbette halk edemez,
yaratamaz. Mümkini yaratan›n, vâcib-ül-vücûd olmas› lâz›md›r.
Âlemin var olmas›, bunu yokdan var eden bir yarat›c›n›n var oldu¤unu gösteriyor. Görülüyor ki, hâdis olm›yarak ve mümkin olm›yarak, ya’nî hep var olarak, bütün mümkinlerin tek yarat›c›s›, ancak vâcib-ül-vücûd olan Allahü teâlâd›r.
Allahü teâlân›n vâcib-ül-vücûd ve hakîkî ma’bûd ve bütün varl›klar›n yarat›c›s› oldu¤una inanmak lâz›md›r. Dünyâ âleminde ve
âhiret âleminde bulunan herfleyi, maddesiz, zemâns›z ve benzersiz
olarak yokdan var eden, ancak Allahü teâlâd›r diye kesin inanmal›d›r. Her maddeyi, atomlar›, molekülleri, elementleri, bileflikleri,
organik cismleri, hücreleri, hayât›, ölümü, her olay›, her reaksiyonu, her çeflid kuvveti, enerji nev’lerini, hareketleri, kanûnlar›, rûhlar›, melekleri, canl› cans›z her var›, yokdan var eden ve hepsini,
her ân varl›kda bulunduran yaln›z Odur. Âlemlerde olan herfleyi,
hiçbiri yok iken, bir anda yaratd›¤› gibi, her zemân, birbirlerinden
de var etmekdedir. K›yâmet zemân› gelince, herfleyi bir ânda yine
yok edecekdir. Her varl›¤›n yaratan›, sâhibi, hâkimi yaln›z Odur.
Onun hâkimi, âmiri, üstünü yokdur diyerek inanmak lâz›md›r. Her
üstünlük, her kemâl s›fat, Onundur. Onda hiçbir kusûr, hiçbir noksan s›fat yokdur. Diledi¤ini yapar. Yapd›klar›, kendine veyâ baflkas›na fâideli olmak için de¤ildir. Bir karfl›l›k için yapmaz. Bununla
berâber, her iflinde, hikmetler, fâideler, lutflar ve ihsânlar vard›r. O
kadîmdir. Ya’nî hep var idi. (Vâcib-ül-vücûd) demek, vücûdu baflkas›ndan olmay›p, ancak kendindendir, ya’nî kendi kendine hep
vard›r demekdir. Baflkas› taraf›ndan yarat›lmam›fld›r. E¤er böyle
olmazsa, mümkin ve hâdis olmas›, baflkas› taraf›ndan yarat›lmas›
lâz›m olur. Bu ise, düflünülenin tersine olan bir netîcedir. Fârisîde
(Hudâ) demek, kendi kendine hep var olucu, ya’nî kadîm demekdir.
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Allahü teâlâ üzerinden, gece gündüz ve zemân geçmesi düflünülemez. Allahü teâlâda, hiçbir bak›mdan, hiçbir de¤ifliklik olm›yaca¤› için, geçmiflde, gelecekde flöyledir, böyledir denemez. Allahü teâlâ, hiçbir fleye hulûl etmez. Hiçbir fleyle birleflmez. Allahü teâlân›n z›dd›, tersi, benzeri, orta¤›, yard›mc›s›, koruyucusu yokdur.
Anas›, babas›, o¤lu, k›z›, efli yokdur. Her zemân, herkes ile hâz›r ve
herfleyi muhît ve nâz›rd›r. Herkese can damar›ndan dahâ yak›nd›r.
Fekat, hâz›r olmas›, ihâta etmesi, berâber ve yak›n olmas›, bizim
anlad›¤›m›z gibi de¤ildir. Onun yak›nl›¤›, âlimlerin ilmi, fen adamlar›n›n zekâs› ve Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” keflf ve
flühûdü ile anlafl›lamaz. Bunlar›n iç yüzünü, insan akl› kavr›yamaz.
Allahü teâlâ, zât›nda ve s›fatlar›nda birdir, hiçbirinde de¤ifliklik,
baflkalaflmak olmaz.
Âlemlerin, flafl›lacak bir nizâm içinde olduklar›n› görüyoruz.
Her hayvan yavrusu, anas› fleklinde olarak dünyâya geliyor. Çocuk, do¤ar do¤maz ba¤›r›yor, a¤l›yor. Yavruya o flekli veren birdir. Çocuk, organlar› temâm yerinde olmasa ses ç›karabilir mi?
Fen, her sene, âlemdeki mahlûklar aras›ndaki nizâmlar›, yeni yeni keflf etmekdedir. Bu nizâmlar› yaratan›n, (Hay) diri, (Âlim) bilici, (Kâdir) gücü yetici, (Mürîd) dileyici, (Semî’) iflitici, (Basîr) görücü, (Mütekellim) söyleyici ve (Hâl›k) yarat›c› olmas› lâz›md›r.
Çünki, ölmek ve câhil olmak ve gücü yetmemek ve zorla yapmak,
sa¤›rl›k ve körlük ve söyliyememek, birer kusûrdur, utan›lacak
fleylerdir. Bu kâinât›, bu âlemi, bu nizâm üzere yaratanda ve yok
olmakdan koruyanda, böyle kusûrlu s›fatlar›n bulunmas› olacak
fley de¤ildir.
Atomdan y›ld›zlara kadar her varl›k, birer hesâbla, kanûnla yarat›lm›fld›r. Fizikde, kimyâda, astronomide ve biyolojide keflf edilebilen kanûnlardaki, ba¤lant›lardaki nizâm, akllara hayret vermekdedir. Darvin bile, (Gözün yap›s›ndaki nizâm›, incelikleri düflündükçe, hayretden tepem atacak gibi oluyor) demek zorunda kalm›fld›r. Fen derslerinde okutulan bütün kanûnlar›, ince hesâblar›,
formülleri yaratan Allahü teâlâ, hiç noksan s›fatl› olur mu?
Bundan baflka, bu kemâl s›fatlar›n›, mahlûklarda da görüyoruz.
Bunlar› mahlûklar›nda da yaratm›fld›r. Bu s›fatlar, kendisinde bulunmasayd›, mahlûklar›nda nas›l yaratabilirdi? Bu s›fatlar kendisinde bulunmasayd›, mahlûklar› Ondan dahâ üstün olurlard›.
Bu âlemleri yaratanda, bütün kemâl [üstün] s›fatlar›n bulunmas› ve noksan s›fatlardan hiçbirinin bulunmamas› lâz›md›r. Çünki,
noksan, kusûrlu olan, Hudâ, yarat›c› olamaz.
Akl›n gösterdi¤i bu delîlleri bir yana b›rak›rsak, Kur’ân-› kerîmdeki âyet-i kerîmeler ve Peygamberimiz Muhammed aleyhis– 307 –

selâm›n hadîs-i flerîfleri de, Allahü teâlân›n kemâl s›fatlar› oldu¤unu aç›kca bildirmekdedir. Bunda flübhe etmek câiz de¤ildir. fiübhe etmek küfre sebeb olur. Yukar›da yaz›l› sekiz kemâl s›fat›na
(S›fât-› sübûtiyye) denir. Ya’nî, Allahü teâlân›n s›fât-› sübûtiyyesi
sekizdir. Allahü teâlâda, bütün kemâl s›fatlar vard›r. Onun zât›nda ve s›fatlar›nda ve ifllerinde hiçbir kusûr ve kar›fl›kl›k ve de¤ifliklik yokdur.]
Kur’ân-› kerîmin, Allahü teâlân›n zât›nda, s›fatlar›nda ve fi’llerinde bir oldu¤unu bildiren âyet-i kerîmeler ile dolu oldu¤unu bildirmifldik. ‹hlâs sûresinin birinci âyetinde meâlen: ([Yâ Muhammed! Allahü teâlâdan süâl edenlere] de ki, O Allah [zât›nda, s›fatlar›nda ve fi’llerinde] birdir) buyurulmufldur. Bekara sûresinin yüzaltm›flüçüncü âyetinde meâlen: (Sizin ilâh›n›z, bir olan Allahd›r.
Ondan baflka ilâh yokdur. Dünyâda ni’metlerini bütün herkese, âhiretde ise, sâdece mü’minlere rahmet ve ihsân edicidir) buyurulmufldur. Bunlar›n pek çok misâlleri Kur’ân-› kerîmde vard›r.
Lügat âlimlerine göre, (Ehad) ve (Vâhid) kelimelerinden herbiri, bir di¤erinin ma’nâs›ndad›r. Fekat, tahkîk edildi¤i zemân, kullan›ld›¤› yerlerin birbirinden farkl› oldu¤u görülür. Çünki, (Ehad)
lafz› ile her bak›mdan (Vâhid) murâd olunur. Ehâdiyyet ya’nî birlik, say› olarak kullan›lan çoklu¤un aksine, z›dd›na, tek varl›kd›r.
Bir çok parçalardan meydâna gelmifl, ortakl›k ve mikdâr ve baflkal›k ve renklilik, ayd›nl›k, karanl›k gibi fleyleri olm›yan varl›kd›r.
(Ehad) olan›n, ayn› cinsden bir nev’i ve benzeri bir ferdi olmaz. Aklen ve hissen tecezzîyi, ya’nî parçalanmay› ve ink›sâm› ya’nî k›smlara ayr›lmay› kabûl etmez. Ehad, muhtelif olan cismler, (eczâ-i lâ yete cezzâ) ya’nî bölünmiyen parçalar, küçük kat› cismler ve sûret gibi hâricî cüzlerden, cins ve fasl gibi zihnî cüzlerden de münezzehdir.
(Ehad) diye misli, benzeri ve orta¤› olm›yan ya’nî kendisinden baflkas› olm›yan basît olan zâta denir ki, bu da Allahü teâlâd›r. [Vâhid
ile Ehad aras›ndaki bir di¤er fark, Vâhid, Ehadin içinde olabilir.
Fekat, ehad vâhide dâhil olmaz. Ya’nî ehad vâhiddir, fekat her vâhid ehad de¤ildir. Vâhid isbâtda, ehad nefyde kullan›l›r. (Reeytü
racülen vâhiden) bir adam gördüm denilir. Nefyde ise, (mâ reeytü
ehâden) hiç kimse görmedim denilir.]
Allahü teâlâ, kullar›na merhamet etmekdedir. Âl-i imrân sûresinin otuzuncu âyetinde meâlen: (Allahü teâlâ size, azâb›ndan korkup sak›nman›z› emr eder. Allahü teâlâ kullar›na çok
merhametlidir) buyurmufldur. [Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlân›n yaratd›klar›n› düflününüz, Onun
zât›n› düflünmeyiniz. Çünki siz Onun kadrini takdîr edemez,
Onu anlama¤a güç yetiremezsiniz) buyurmufldur. Hiç bir masnü’,
– 308 –

yarat›lan, aslâ sâni’ini [yaratan›n›] anl›yamaz, kavr›yamaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” baflka bir hadîs-i flerîflerinde de, (Allahü teâlâ, hât›ra gelen her fleyden uzakd›r) buyurmufldur.]
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‹LM BAHS‹
Allahü teâlân›n s›fât-› sübûtiyyesinin sekiz oldu¤unu ve bunlardan birincisinin (Hayât) oldu¤unu, onsekizinci sahîfeden bafll›yarak
uzun bildirmifldik. fiimdi burada ilm-i ilâhîsini bildirece¤iz.
H›ristiyanlar, Allahü teâlân›n ilm-i ilâhîsi husûsunda, (Allahü
teâlâ eflyây› bilicidir) demekle berâber, Ona çeflidli flekllerde de, cehâlet isnâd etmekdedirler. Çünki, hâlen kiliselerde okunan Kitâb-›
Mukaddesin, Ahd-i atîk k›sm›nda, tekvînin birinci bâb›nda, (Allahü teâlâ birinci semây› ya’nî gökleri ve yeri yaratd›. Yer ›ss›z ve bofl
ve karanl›k idi. Ifl›k olsun dedi. Ifl›k oldu. Allah ›fl›¤›n güzel oldu¤unu gördü. Allah gö¤ü ve yeri yaratd›. ‹yi ve güzel oldu¤unu gördü...
Sonra flunu yaratd›, güzel, iyi oldu¤unu gördü, sonra flunu, sonra flunu....) demekdedir.
[Ey h›ristiyanlar!] ‹nsâf ediniz. Bir mühendis, bir binâ inflâ etmek istese, önceden düflünmez ve o binân›n güzel veyâ çirkin olaca¤›n› bilmezse, o binây› yapma¤a bafllar m›? Elbette bafllamaz.
[Bugün de, herhangi bir binâ inflâ edilmeden önce, bir mi’mâr o binân›n güzel ve düzgün olmas› için evvelâ bir plân çizer. Bu plânda,
o binân›n bütün müfltemilât›n›n ölçülerini bildirir. Binâ o plâna göre yap›l›r. Gelifli güzel y›¤›lm›fl çimento, tafl, kum ve tu¤la ile, muntazam bir binâ meydâna gelir mi? Elinde hiçbir plân olmadan binâ
yapd›ran görülmüfl müdür?] Allahü teâlân›n, [hâflâ] âciz bir kulu
olan mühendis kadar da ilmi yok mudur?
Ahd-i atîkde, tekvînin alt›nc› bâb›n›n beflinci âyet ve devâm›nda
Allahü teâlâ için, (Rab gördü ki, yeryüzünde insan›n kötülü¤ü ço¤ald›. Yeryüzünde insan› yaratd›¤›na piflmân oldu ve yüre¤inde ac› duydu ve Rab, yaratd›¤›m insan› ve hayvanlar›, sürünenleri ve göklerin
kufllar›n› yeryüzünden silece¤im. Çünki onlar› yaratd›¤›ma piflmân
oldum dedi) denilmekdedir. Ayr›ca, Allahü teâlân›n Nûh aleyhisselâma bir gemi yapmas›n› ve kendisine tâbi’ olanlarla berâber bu gemide sâkin olmas›n› emr etdi¤i, gemiye binenlerden baflka yeryüzünde bütün insanlar› ve hayât sâhibi herfleyi yok etdi¤i ve k›rk gün k›rk
gece ya¤mur ya¤›p tûfân oldu¤u ve sonra durdu¤u, Allahü teâlân›n
ise, Nûh aleyhisselâm› yüzelli gün sonra hât›rlad›¤›, yine tekvînin yedinci ve sekizinci bâblar›nda yaz›l›d›r.
‹nsâf etmelidir ki, ahmak bir kimse, büyük bir ifl yapm›fl olsa,
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k›rk y›l geçse dahî onu unutmaz. Bütün âlemlerin yarat›c›s› olan
Allahü teâlâ, Nûh aleyhisselâm› ve onunla berâber olanlar›, acabâ
nas›l unutabilir. H›ristiyanlar›n Allahü teâlâya isnâd etdikleri cehâletin haddi ve hesâb› yokdur.
Müslimânlar›n i’tikâd›na ve kelâm âlimlerinin bildirdiklerine
göre, Allahü teâlâ geçmifl ve gelecek herfleyi, her ân bilicidir. O
fley, gerek mevcûd, gerek ma’dûm, gerek mümkin, gerek mümteni’ olsun, Allahü teâlâ onu bilicidir. Allahü teâlân›n ilminin d›fl›nda zerre mikdâr› birfley yokdur. Müslimânlar, bunun böyle oldu¤unu pek çok aklî delîller ile isbât etmifllerdir.
Allahü teâlân›n fi’lleri, muhkemdir. Bozukluk ve eksiklikden
uzakd›r. Her yaratd›¤› fleyde birçok fâideler ve hikmetler vard›r. Fi’li
sâbit ve muhkem olan bir zât, elbette ki âlemin yarat›c›s›d›r. Bir kimse, semâvât ve arzdaki nizâm› ve intizâm›, göklerin yokdan yarat›lmas›n›, maddelerde olan hâssa ve cevherleri, çeflid çeflid meyveleri,
sebzeleri, bitkileri, ma’denleri, s›n›f s›n›f hayvanlar› görünce, Allahü
teâlân›n fi’llerinin sâbit ve muhkem oldu¤unu anlar. Tefekkür edilince, bunlar›n belli bir nizâm ve ahkâm üzerine yarat›lm›fl olmas›nda,
befler akl› hayretde kal›r. Akl, Allahü teâlân›n yaratd›¤› bu âlemdeki çok fleyleri idrâkdan, âciz kalmakdad›r.
[‹nsan dahâ çocukken, etrâf›nda gördü¤ü eflyân›n nereden
geldi¤ini arafld›rma¤a bafllar. Çocuk büyüdükce, üzerinde yaflamakda oldu¤u bu dünyân›n nas›l mu’azzam bir eser oldu¤unu
anl›yarak, hayretden hayrete düfler. Hele yüksek tahsîlini yaparak, her gün etrâf›nda görülen bütün bu eflyâ ve mahlûklar›n inceliklerini ö¤renme¤e bafllay›nca, hayreti, hayranl›¤a dönüflür.
‹nsanlar›n, büyük bir sür’at ile fezâda tek bafl›na dönmekde olan,
içerisi atefl dolu, toparlak (iki kutbu biraz bas›k) bir küre üzerinde, s›rf yer çekimi kuvveti ile kalabilerek yaflamas›, ne büyük bir
mu’cizedir. Yâ etrâf›m›zdaki da¤lar, tafllar, denizler, canl› varl›klar, nebâtlar, nas›l bir büyük kudret sâyesinde meydâna gelebilmekde, geliflmekde ve dürlü dürlü hâssalar göstermekdedir.
Hayvanlar›n bir k›sm› toprak üstünde yürürken, bir k›sm› havâda uçar ve bir k›sm› su içinde yaflar. Üzerimize ›fl›klar›n› gönderen günefl, düflünebilece¤imiz en yüksek harâreti sa¤lar ve nebâtlar›n yetiflmesini, ba’z›lar›n›n içinde ise, kimyevî de¤ifliklikler yaparak, un, fleker ve dahâ nice maddelerin meydâna gelmesini
te’mîn eder. Hâlbuki biliyoruz ki, yer küremiz, kâinât içinde ufac›k bir varl›kd›r. Güneflin etrâf›nda dönen seyyârelerden meydâna gelen ve içinde dünyâm›z›n da bulundu¤u günefl sistemi, kâinât içinde bulunan ve say›s› bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Kâinât›n kuvvet ve gücünü îzâh için, bir küçük misâl vere– 310 –

lim: ‹nsanlar›n en son elde etdikleri mu’azzam enerji kayna¤›,
atomlar› parçal›yarak meydâna ç›kard›klar› atom enerjisidir. Hâlbuki, insanlar›n “en büyük enerji kayna¤›” sayd›klar› atom bombas›n›n enerjisi, büyük yer sars›nt›lar›nda ortaya ç›kan enerji ile karfl›lafld›r›lacak olursa, bu enerjinin, on binlerce atom bombas› enerjisinden dahâ fazla oldu¤u görülür.
‹nsan, kendi vücûdunun ne mu’azzam bir fabrika ve laboratuvar oldu¤unun fark›na varmaz. Hâlbuki, yaln›z nefes al›p vermek
bile, mu’azzam bir kimyâ hâdisesidir. Havadan al›nan oksijen, vücûddaki maddeleri yakd›kdan sonra, karbon dioksid hâlinde d›flar› ç›kar›l›r.
Sindirim (haz›m) sistemi ise, mu’azzam bir fabrikad›r. A¤›zla
al›nan g›dâ maddeleri ve içecekler, mi’de ve ba¤›rsaklarda parçalan›p ifllendikden sonra, vücûda fâideli olan k›sm›, ince ba¤›rsaklarda süzülerek kana kar›flmakda ve posas› d›flar› at›lmakdad›r. Bu
mu’azzam hâdise, otomatik olarak ve büyük bir intizam ile yap›lmakda, vücûd bir fabrika gibi ifllemekdedir.]
Bunlar›n tafsîlat›n› anlatma¤a defter ve kalem kâfî gelmez. Astronomi, anatomi, ya’nî ilm-i teflrîh, zooloji ve botanik ya’nî hayvânat ve nebâtat› inceleyen ilmlerde âlim olanlara, bu husûs güneflden dahâ aç›kd›r. [‹flte bütün bunlar› yaratan pek muazzam bir
kudret sâhibi olan, hiç de¤iflmeyen ve sonsuz var olan yarat›c›
“ALLAHÜ TEÂLÂ”d›r.]
Bilhâssa Evliyâ-i kirâma, ya’nî rûhlar âleminde yükselmifl
olanlara, Allahü teâlân›n fi’llerinin ne kadar muhkem ve muntazam oldu¤u, gâyet âflikârd›r, aç›kd›r. Muhkem ve muntazam ifller
ise, o iflleri yapan›n ilminin yüksekli¤ine delâlet eder. fiöyle ki, bir
kimse çok güzel bir yaz› görse, bundan onu yazan›n hat san’at›ndaki mehâret ve ilminin yüksekli¤ini anlar. Nitekim, Bekara sûresinin yüzaltm›fldördüncü âyetinde meâlen: (Muhakkak ki, [y›ld›zlarla süslü] göklerin ve [da¤lar, denizler ve nebâtât vb. ile süslü]
Arz›n yarat›l›fl›nda, gece ve gündüzün birbirini ta’kîbinde, [insanlar› ve] insanlara fâideli olan fleyleri denizde götürüp giden gemilerde; yeryüzü kurudukdan sonra, Allahü teâlân›n gökden ya¤mur indirerek nebâtât› diriltmesinde, o Arz üzerinde, her dürlü
hayvânât› yaymas›nda, rüzgârlar› her tarafdan esdirmesinde, semâ ile Arz aras›nda bulutlar›n, Allahü teâlân›n emr ve hükmü ile
gitmesinde, akl, fikr ve nazar sâhibi olanlar için, Allahü teâlân›n
kudret ve azametine delîller ve ibretler vard›r) buyurulmufldur.
Fussilet sûresinin elliüçüncü âyetinde meâlen: (Biz onlara [Mekke
halk›na], gerek âfâkda [göklerde ve yerde], gerek kendi nefslerinde
[yarat›l›fllar›n›n latîfli¤inde ve benzersizli¤inde, kudretimize delâ– 311 –

let eden] âyetlerimizi [günefl, ay, y›ld›zlar, a¤açlar, rüzgâr, ya¤mur,
insan›n ana rahminde, uzvlar›n›n teflekkülü vb.] gösterece¤iz. Nihâyet Onun [Kur’ân-› kerîmin ve Resûlullah›n] söyledi¤i fleyin hak oldu¤u, kendilerine zâhir olacakd›r) buyurulmufldur.
Bu âyet-i kerîmelerde bildirilen, âfâkdaki âyetlerden, ya’nî yeryüzünde Allahü teâlân›n kudretini gösteren alâmetlerden murâd,
gökler, y›ld›zlar, gece, gündüz, güneflin fluâlar›, karanl›k, gölge,
anâs›r-› erbe’a [su, atefl, toprak ve hava] gibi, Allahü teâlân›n kudretine delâlet eden fleylerdir. Enfüsdeki ya’nî insan›n kendindeki
âyetlerden [alâmetlerden] murâd, ana rahminde çocu¤un a’zalar›n›n teflekkülü, [havadan al›nan oksijenin, vücûddaki maddeleri
yakd›kdan sonra, karbondioksid gaz› olarak d›flar› ç›kar›lmas›, a¤›z
ile al›nan g›da maddeleri ve içeceklerin parçalan›p hazm oldukdan
[ö¤ütüldükden] sonra, vücûda fâideli k›sm›n›n ba¤›rsaklarda süzülerek kana kar›flmas› ve posas›n›n d›flar› at›lmas›, kalbin çal›flmas›,
böbreklerin kandaki zararl› maddeleri süzmesi.... vs. gibi muazzam
hâdiselerin otomatik olarak ve büyük bir intizâm ile yap›lmas›] gibi fleylerdir. Bu âyet-i kerîmelerde, âfâkî ve enfûsî delîllerin bildirilmesinin hikmeti, kullar›n, z›dd› ve misli olmakdan münezzeh,
her fleyi bilen, hikmet sâhibi ve her fleye kâdir olan Allahü teâlân›n
varl›¤›n› bilmeleri, [Ona îmân ve ibâdet etmeleri] içindir. K›saca,
bu mükemmel ve muntazam fi’ller, bunlar›n fâili, yarat›c›s› olan,
Allahü teâlân›n ilminin ve kudretinin kemâline delâlet etmekdedir. Kelâm âlimleri bunu çeflidli delîller ile isbât etmifllerdir. Meselâ:
1 — Allahü teâlâ mücerreddir. Ya’nî cism de¤ildir, [Madde de¤ildir. Element de¤ildir. Kar›fl›m, bileflik de¤ildir. Say›l› de¤ildir.
Ölçülemez. Hesâb edilemez. Onda de¤ifliklik olmaz. Mekânl› de¤ildir. Bir yerde de¤ildir. Zemânl› de¤ildir. Öncesi, sonras›, önü arkas›, alt› üstü, sa¤› solu yokdur. Bunun için, insan düflüncesi, insan
bilgisi, insan akl›, Onun hiçbirfleyini anl›yamaz.] Mücerred oldu¤u
için, her fleyi bilir.
2 — Zât›, âlî [yüce] olan Allahü teâlâ, kendi zât›n› bilir. Böyle
olan bir hâl›k [yarat›c›], kendinden baflkas›n› da bilir. ‹nsan›n bilmesi demek, zât› ile kâim olan fleylerin, asllar›n›n, maddeden mücerred olan mâhiyyetlerinin zihnde hâs›l olmas›d›r. Allahü teâlâ
için meçhûl olan hiçbir fley yokdur. Kendi zât›n›n, mâhiyyetini,
künhünü bilir. Kendini bilenin, kendinden baflkas›n› da bilece¤i sâbitdir.
Allahü teâlâ, kendinden baflka herfleyi, vâs›tal› veyâ vâs›tas›z
olarak yaratm›fld›r. Mahlûklar› bilmek, bir yarat›c›n›n var oldu¤unu bilme¤i îcâb etdirir.
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KUDRET BAHS‹
H›ristiyanlar, dilleri ile Allahü teâlân›n kudret sâhibi oldu¤unu
söylemekle berâber, Allahü teâlâ için âcizlik isnâd etdikleri de
ma’lûmdur. [Dahâ önce bildirdi¤imiz gibi] Tevrât (Ahd-i Atîk)
muharrefdir. Tevrâtda Allahü teâlân›n âlemi alt› günde yarat›p,
yedinci günde oturup istirâhat etdi¤i bildirilmekdedir. Tekvînin
ikinci bâb›n›n bafl›nda, (Ve Allah yapd›¤› ifli yedinci günde bitirdi.
Ve yapd›¤› bütün iflden yedinci günde istirâhat etdi. Ve Allah yedinci günü mubârek k›ld› ve onu takdîs etdi. Çünki Allah, yarat›p
yapd›¤› bütün iflden o günde istirâhat etdi) denilmekdedir. [Bunun
için h›ristiyanlar haftan›n yedinci günü olan (Pazar) günü çal›flmaz,
istirâhat eder, ta’tîl yaparlar.]
Allahü teâlâ, [hâflâ] bir marangoz gibi çeflidli âletlerle mi yaratd› da, bu yorgunluk hâs›l oldu? Tekvînin otuzikinci bâb›n›n yirmidördüncü ve devâm›ndaki âyetinde, [hâflâ] (Ya’kûb yaln›z bafl›na
kald› ve seher sökünceye kadar bir adam onunla güreflirken, Ya’kûbun uyluk bafl› incindi. Ve Rab dedi: B›rak gideyim. Çünki, seher
vakti oluyor. Ve Ya’kûb dedi: Beni mubârek k›lmad›kca, seni b›rakmam. Ve Rab ona dedi: Ad›n nedir? Ve o dedi: Ya’kûb. Ve Rab
dedi: Art›k sana Ya’kûb de¤il, ancak ‹srâîl denilecek. Çünki, Allah
ile ve de insanlarla u¤rafl›p yendin) demekdedir.
Ey h›ristiyanlar! ‹nsâf ediniz. Allahü teâlâ yaratd›¤› kul ile sabâha kadar alt üst olup, gürefl tutup, yakas›n› Ya’kûb aleyhisselâm›n
eline vermifl ve yakas›n› kurtaramam›fl! Hiç böylesine âciz bir ilâh
olur mu? Allahü teâlâ, elbette böyle fleylerden münezzehdir.
Müslimânlar›n [temiz] i’tikâdlar›na göre, Allahü teâlâ, her
mümkini yaratma¤a kâdirdir. Kudret s›fat› ile muttas›fd›r. Kudret,
ezelî bir s›fat olup, te’alluk [irâde, arzû] etdi¤i fleye te’sîr eder, yarat›r. Böyle oldu¤unda, bütün müslimânlar ittifâk etmifllerdir. Allahü teâlâ, kudretinin te’alluk etdi¤i herfleyi yaratma¤a kâdirdir.
Yarat›lan herfley Onun kudreti ile var olmufldur.
Hak tecellî eyleyince, herfleyi âsân eder,
Halk eder esbâb›n›, bir lahzada ihsân eder.
Allahü teâlân›n kudretinin te’alluk etdi¤i herfley, kudretin te’al– 313 –

luku, ya’nî yarat›lmas› husûsunda müsâvîdirler. Çünki mümkindirler, mahlûkdurlar. Kudret s›fat›, vâcib-ül-vücûd ve mümteni’ [var
olamaz] olan fleylere te’alluk etmez. Te’alluk [irâde] etmesi, mümteni’dir, imkâns›zd›r. Mümkin olmak, ya’nî var ve yok olabilmek,
mümkinâtdan olan bütün varl›klar aras›nda müflterek bir vasfd›r.
Mümkinât›n [mahlûkât›n] hepsi, kudret s›fat› te’sîr edince, var veyâ
yok olmakdad›rlar. Allahü teâlân›n kâdir olmas› zât›ndand›r. Bu husûs, kudretin te’alluk etdi¤i bütün varl›klar için müsâvîdir.
Allahü teâlân›n kudreti, mahlûklardan [varl›klardan] ba’z›s›na
mahsûs olsa idi, bunun bir sebebi olmas› lâz›m olurdu. Bu ise, [hâflâ] Allahü teâlân›n kemâlinin baflka bir fleye ba¤l› olmas›n› îcâb etdirirdi. [Çünki bu hâl, Allahü teâlân›n kudretini, ba’z› varl›klara
sarf etme¤e mecbûr k›lan bir sebeb olmas›n› îcâb etdirirdi.] Bu ise,
noksanl›kd›r. Noksanl›k ise, ilahda bulunamaz.
H›ristiyanlara göre, Allahü teâlâ, [hâflâ] her fleye kâdir de¤ilmifl. Çünki, Tevrâtda yaz›ld›¤›na göre, Allahü teâlâ, (Benî ‹srâîl ile
Kenân diyâr›na berâber gidece¤im. Boruyu kuvvet ile çals›nlar ki,
ben de iflitebileyim) demifldir. Müslimânlar›n i’tikâd›na göre, Allahü teâlâ her fleyi iflitici ve görücüdür. Fekat Allahü teâlâ göz ve kulak [ses ve ›fl›k] gibi vâs›talardan münezzehdir. [Görmesi ve iflitmesi vâs›tas›zd›r.]
H›ristiyanlar›n i’tikâd›na [inanc›na] göre, Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâma hulûl etmifldir. Onlar›n Îsâ aleyhisselâm için, Allahdan
Allah, Nûrdan Nûr dediklerini, dahâ önce bildirmifldik.
Müslimânlar›n i’tikâd›na [inanc›na] göre, Allahü teâlâ, baflka
bir fleye hulûl etmekden münezzehdir. Çünki, bir fleyin baflka
bir fleye hulûlü iki yolla olur. Birincisi, bir fleyin mekân›na hulûl
olur, ya’nî girilir. ‹kincisi ise, s›fat›na, mevsûfa hulûldür. Allahü
teâlâ, herhangi bir mekâna hulûl etmekden münezzehdir. Bunun
delîli, Allahü teâlân›n mekândan ve bir fleye cüz, ya’nî bir fleyin
parças› olmakdan münezzeh olmas›d›r. Çünki, mekân ile bir fleye cüz olmak, cismlerin ve cisme âid fleylerin husûsiyyetlerindendir. Hâlbuki, Allahü teâlân›n cism olmad›¤›, cisme âid husûsiyyetlerin onda olmad›¤›, delîllerle isbât edilmifldir. Böyle oldu¤u,
bütün âlimler taraf›ndan ittifak ile bildirilmifldir. S›fat›n mevsûfa hulûlü yolu ile, Allahü teâlân›n bir fleye hulûl etmesinin muhal olmas›na gelince, bu ve baflka yollarla olan hulûl fleklleri, Allahü teâlân›n (vâcib-ül-vücûd) olmas›na muhâlifdir [ayk›r›d›r].
Çünki, bir fleye hulûl eden, elbette o fleye muhtâc olur. Gerek cismin mekâna hulûlü, gerekse a’râz›n [s›fat›n] cevhere [maddeye]
hulûlü veyâ sûretin [fleklin] maddeye yâhud s›fat›n mevsûfa hulûlü, hükemâya [felsefecilere] göre hulûl etmek de¤il, sâdece bir
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vas›fdan ibâretdir. Hülâsa, hulûl eden fley, hulûl etdi¤i mahalle
muhtâcd›r. [Bu ise, ilah için muhaldir.]
H›ristiyanlara göre, Allahü teâlâ maddedir ve cismdir. Çünki,
Tevrâtda tekvînin birinci bâb›n›n yirmiyedinci âyetinde, (Allahü
teâlâ insan› kendi fleklinde yaratd›¤› için sever) demekdedir. Hattâ h›ristiyanlar, kiliselerine çeflidli resmler, heykeller [putlar] yap›p
onlara tap›n›rlar. (Allahü teâlâ göklerde oturur. Yer, Onun aya¤›n›n basama¤›d›r) diye inan›rlar.
Allahü teâlâ, h›ristiyanlar›n bu i’tikâdlar›ndan ve böyle fleylerin
hepsinden münezzehdir. Bu husûs, Ehl-i islâm (müslimânlar) ile
eski yunan felesoflar› aras›nda ittifakl›d›r.
Böyle oldu¤unun delîlleri kelâm kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Yine h›ristiyanlar, ([önceden zikr etdi¤imiz gibi], Âdem aleyhisselâmdan meydâna gelen zelleden [hatâdan] dolay›, Îsâ aleyhisselâm›n zemân›na kadar, dünyâya gelen bütün insanlar ve bütün
Peygamberler “aleyhimüsselâm”, [günâh kirine bulaflm›fl olduklar›ndan] Cehennemde azâb olunacaklar› ve [hâflâ] Allahü teâlâ, bu
büyük günâh› afv etmek için bir çâre bulamay›p, biricik o¤lunu yehûdîler elinde çeflidli hakâret ve iflkencelerle öldürtüp, sekiz gün
Cehennemde yakd›kdan sonra, bunlar›n afv›na çâre buldu¤u)
inanc›ndad›rlar.
Müslimânlar›n i’tikâd›na [inanc›na] göre, Allahü teâlân›n üzerinde bir hâkim ve Ondan hesâb soracak bir kimse yokdur. Allahü
teâlâ gafûrdur, ya’nî afv›, ma¤fireti pek çokdur ve rahîmdir. Günâh
iflleyip, tevbe etmeden ölen bir kulunu dilerse afv eder, dilerse, günâh› kadar azâb eder. [Bütün kullar›n› afv edip, Cennetine koysa,
ihsân›na muvâf›kd›r. Bütün kullar›n› Cehenneme atsa, adâletine
muvâf›kd›r.] Allahü teâlân›n, kullar›n›n afv›na, biricik o¤lunu katl
etmekden baflka çâre bulamad›¤› husûsu, çok garîb bir fleydir. Hâlbuki papazlar, köy köy dolafl›p h›ristiyanlar›n günâhlar›n› [belli ücret karfl›l›¤› afv etdim diyerek] afv etmekde, papalar da, Cennetin
anahtarlar›n› cebine koymufl, tapusunu alm›fl [gibi], Cennetden kar›fl kar›fl yer satmakdad›rlar. [Papazlar›n, bu ifllere esâs ald›klar› ‹ncîl âyetlerini yukar›da bildirmifldik.]
H›ristiyanlar›n Peygamberlere “aleyhimüsselâm” olan hurmetlerine [!] gelince, her bir Peygambere bir dürlü günâh isnâd
ederler. Peygamberlere isnâd etdikleri bu çirkin fleylerin, en afla¤›
bir papaza dahî isnâd edilmesini câiz görmezler. Meselâ, Lût aleyhisselâm›n [hâflâ] sekr hâlinde mubârek k›zlar› ile zinâ etmesi,
[Tekvin: 19-33, 34, 25] Yehûdân›n gelini ile zinâ etmesi, [Tekvin:
38-13, ...18] Dâvüd aleyhisselâm›n Uryân›n zevcesi ile zinâ etme– 315 –

si, [II Samuel: 11-2, 3, 4] Süleymân aleyhisselâm›n puta tapmas›,
iftirâlar› gibi. H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâm›n oniki havârîsinin
nübüvvet ve resûllüklerine inan›rlarken, bunlardan Yehûdân›n,
otuz dirhem rüflvet al›p, Îsâ aleyhisselâm› yehûdîlere teslîm etmesi, Petrus resûlün [Îsâ aleyhisselâm›n yehûdîlere yakaland›¤› gece] horoz üç def’a ötünce, üç def’a Îsâ aleyhisselâm› tan›d›¤›n› inkâr etmesi, resûl Pavlosun da onalt›, onyedi sene Îsâ aleyhisselâma îmân edenleri çeflidli ezâlarla katl etdirmesi ve havârîlerden
bir resûlün de, diri diri derisini yüzdürmesi ve bu Pavlosun îmân
etdi¤ini bildirmesi ve h›ristiyanlar›n i’tikâd›na [inanc›na] göre,
Pavlosun [hâflâ] Mûsâ aleyhisselâmdan efdal bir resûl olmas› ve
sünnet olmak yerine vaftîzi, ‹ncîlde ve Tevrâtda aç›kca bildirilmifl
bir ifl olan, oruc ibâdeti yerine perhîz yapma¤› ihdâs etmesi ve ‹ncîlin ve Tevrât›n bir çok ahkâm›n› de¤ifldirmesi i’tikâdlar›, Peygamberlere “aleyhimüsselâm” olan yukar›da zikr etdi¤imiz iftirâlar› gibidir.
H›ristiyanlar, Îsâ aleyhisselâma ülûhiyyet isnâd etmek için, her
Peygambere bir günâh isnâd ederler. H›ristiyanlarla yap›lan bir
münâzara toplant›s›nda, Îsâ aleyhisselâm›n ülûhiyyetini iddiâ eden
bir papaza, bir islâm âlimi taraf›ndan delîlinin ne oldu¤u sorulunca, cevâb›nda dört delîlim vard›r diyerek, bunlar› sayma¤a bafllam›fld›r:
(Birinci delîlim, Babas›z yarat›ld›) deyince, islâm âlimi, (Âdem
aleyhisselâm hem annesiz, hem de babas›z yarat›ld›. Melekler de
baba ve annesiz olarak yarat›ld›lar. [Meleklerde erkeklik ve diflilik
yokdur.] O hâlde, Âdem aleyhisselâm›n ve meleklerin de, Îsâ aleyhisselâm gibi [hâflâ] ilah [tanr›] olmalar› îcâb ederdi) diye cevâb
verdi. Papaz buna (cevâb veremedi). Bunun üzerine, ikinci delîline geçdi.
(‹kinci delîlim, Îsâ aleyhisselâm›n ölüleri diriltmesidir) deyince,
islâm âlimi ona, (Tevrâtda yaz›ld›¤›na göre, Benî ‹srâîl Peygamberlerinden birkaç Peygamber de, ölüleri diriltmifldir. Bilhâssa Mûsâ
aleyhisselâm, canl› olm›yan asây›, diriltdi. Bunlar›n da hâflâ Allahü
teâlân›n o¤lu olmalar› lâz›m gelir) diye cevâb verdi. Papaz, buna da
(cevâb veremedi). Bunun üzerine, üçüncü delîline geçdi.
(Üçüncü delîlim, Îsâ aleyhisselâm›n semâya kald›r›lmas›d›r)
deyince, ‹slâm âlimi, (Îsâ aleyhisselâm çeflidli hakâretlerle katl
olundukdan sonra, semâya kald›r›ld› diyorsunuz. ‹drîs aleyhisselâm›n da, hayâtda iken izzet ve rif’at ile semâya kald›r›ld›¤› h›ristiyanlar ile müslimânlar aras›nda ittifakl›d›r. Bunun için, ‹drîs aleyhisselâm›n, Allahü teâlâya o¤ul olma¤a dahâ lây›k olmas› lâz›m
gelir) diye cevâb verdi. Papaz buna da (cevâb veremedi). Bunun
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üzerine dördüncü delîline geçdi.
(Her Peygamber günâh iflledi. Fekat, Îsâ aleyhisselâm günâh ifllemedi. ‹flte bu ülûhiyyet s›fat›d›r) deyince, islâm âlimi (Hangi
Peygamber günâh iflledi) diye sorunca papaz, (Dâvüd aleyhisselâm) dedi. ‹slâm âlimi (Ey papaz! Bu sözünle sen yehûdîlerden dahâ kötü, dahâ afla¤› oldun. Çünki, dört ‹ncîlde de, Îsâ aleyhisselâm›n dâimâ, Dâvüd o¤lu Îsâ diye, kendinden bahs etdi¤i yaz›l›d›r.
Sizin inanc›n›za göre, [hâflâ] Dâvüd aleyhisselâm zânî olunca, Îsâ
aleyhisselâm›n kendisi için Dâvüd o¤lu demesinin [hâflâ hâflâ] veled-i zinây›m demek oldu¤unda flübhe var m›d›r? Ey papaz! Îsâ
aleyhisselâm›n kudretini, önce ülûhiyyete, ilâhl›¤a ç›kar›p, sonra
da veled-i zinâ derecesine indiriyorsun. Bu ikisi aras›ndaki tezâd
[z›dl›k] ne kadar çokdur) deyince, papaz yine (cevâb veremedi).
Gâyet utanarak, hayret içinde, oradan ayr›ld› gitdi.
H›ristiyanlar›n garîb i’tikâdlar›ndan birisi de, Allahü teâlân›n
fadl ve keremi ile, kullar› aras›ndan seçerek gönderdi¤i Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” hepsine günâh isnâd edip, günâhkâr
bildikleri hâlde, kendi aralar›ndan seçdikleri papalar›n ma’sûm olduklar›na inanmalar›d›r. Ne büyük ahmakl›k! Haflr sûresinin ikinci âyetinde meâlen: (Ey basîret sâhibleri [Allahü teâlân›n emrine
nazar ederek düflünün de] ibret al›n›z) buyurulmufldur.

— 16 —
[Tam ilmihâl (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n birinci k›sm doksanikinci maddesinde diyor ki:

ÎSÂ “aleyhisselâm” ‹NSAN ‹D‹,
ONA TAPILMAZ
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize, Necrândan bir h›ristiyan hey’eti gelmifldi. Necrân, Hicâz ile Yemen aras›nda bir flehrdir. Bunlar, altm›fl süvârî olup, içlerinden yirmidördü büyükleri idi. Bunlar›n içinde de, üçü en büyükleri idi. Reîsleri, Abdülmesîh idi. ‹çlerinden Ebûlhâris bin Alkama, en âlimleri idi. Âh›r zemân Peygamberinin alâmetlerini ‹ncîlde okumufl
idi. Fekat, dünyâ mevk›’ini, flöhretini sevdi¤i için, müslimân olmuyordu. Çünki, ilmi ile meflhûr olup, kayserlerden ikrâm görür,
birçok kiliselere emr verirdi. Medîneye gelip, ikindi nemâz›ndan
sonra, Mescid-i flerîfe girdiler. Üzerlerinde süslü papaz elbiseleri
vard›. O s›rada, onlar›n da nemâz vakti gelmifl oldu¤undan,
Mescid-i flerîfde nemâza kalkm›fllar, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de, (B›rak›n›z k›ls›nlar) buyurmufldu. fiarka do¤ru
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k›ld›lar. Üç büyükleri konuflma¤a bafllad›. Söz aras›nda, Îsâ “aleyhisselâm” için, ba’zan Allah diyorlar, ba’zan Allah›n o¤lu, ba’zan
da, üç tanr›dan biri diyorlard›. Allah demelerine sebeb, ölüleri diriltir, hastalar› iyi ederdi. Gayblar› haber verir, çamurdan kufl yap›p üfleyince uçard› diyorlard›. Allah›n o¤lu oldu¤una sebeb, belli
bir babas› olmamas› idi. Üçden birisi olmas›na sebeb de, Allah
(Yapd›k, yaratd›k) diyor. E¤er bir olsayd›, (Yapd›m, yaratd›m)
derdi diyorlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunlar›
dîne da’vet etdi. Birkaç âyet-i kerîme okudu. Îmâna gelmediler.
(Biz senden önce îmân etdik) dediler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yalan söylüyorsunuz! Allah›n o¤lu var diyenin îmân› olmaz) buyurdu. Allah›n o¤lu de¤ilse, o hâlde bunun babas›
kim, dediler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Bilmiyor
musunuz? Allahü teâlâ, hiç ölmez ve herfleyi varl›kda tutan Odur.
Îsâ aleyhisselâm ise, yok idi ve yok olacakd›r.
Onlar — Evet biliyoruz.
Resûlullah — Bilmiyor musunuz, babas›na benzemiyen hiçbir
yavru var m›?
Onlar — Her yavru babas›na benzer. [Koyun yavrusu, koyuna
benzer.]
Resûlullah — Bilmiyor musunuz, Rabbimiz herfleyi yarat›yor,
büyütüyor, besliyor. Hâlbuki Îsâ “aleyhisselâm”, bunlar›n birini
yapm›yordu.
Onlar — Evet, yapm›yordu.
Resûlullah — Rabbimiz, Îsâ aleyhisselâm› diledi¤i gibi yaratd›
de¤il mi?
Onlar — Evet, yaratd›.
Resûlullah — Rabbimiz yimez, içmez. Onda de¤ifliklik olmaz.
Bunu da biliyor musunuz?
Onlar — Evet, biliyoruz.
Resûlullah — Îsâ aleyhisselâm›n anas› var idi. O, her çocuk gibi dünyâya geldi. Onlar gibi beslendi. Yir, içer, zararl› maddeleri
kendinden atard›. Bunu da biliyorsunuz de¤il mi?
Onlar — Evet, biliyoruz.
Resûlullah — O hâlde, Îsâ aleyhisselâm, zan etdi¤iniz gibi nas›l
olur?
Onlar, birfley diyemeyip, susdular. Biraz sonra:
Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Sen Îsân›n (Allah›n kelîmesi
ve Ondan bir rûh) oldu¤unu söylemiyor musun, dediler.
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Resûlullah — Evet, buyurdu.
Onlar — Eh, bu da bize yetiflir deyip, inâd etdiler.
Bunun üzerine, Allahü teâlâ, onlar› mübâheleye ça¤›rmas›n›
emr etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de, bana inanm›yorsan›z, gelin sizinle mübâhele edelim. Ya’nî (Hangimiz zâlim
isek, yalanc› isek, Allahü teâlâ ona la’net etsin diyelim!) buyurdu.
Allahü teâlân›n bu emri, Âl-i imrân sûresinin, altm›flbirinci âyet-i
kerîmesinde bildirilmekdedir. Seyyid dedikleri fierhabîl, bunlar›
toplay›p, (Bunun Peygamber oldu¤u, herfleyinden anlafl›l›yor. Bununla mübâhele edersek, ne biz kurtuluruz, ne de, bizden sonra gelenlerimiz kurtulur. Muhakkak bir belâya u¤rar›z!) dedi. Mübâhele etmekden kaç›nd›lar ve (Yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve
sellem”! Senden râz›y›z. Ne istersen sana verelim. Eshâb›ndan bir
emîn kimseyi bizimle berâber gönder, vergilerimizi ona verelim!)
dediler.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Gâyet emîn bir
kimseyi sizinle gönderirim) buyurdu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, emîn olarak kimin flereflenece¤ini merâk ediyorlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Kalk yâ Ebâ Ubeyde!) buyurdu. (Ümmetimin emîni budur), diyerek onlarla berâber gönderdi.
Sulh flart› flöyle idi: Her sene, ikibin elbise vereceklerdi. Bini
Receb, bini de Safer ay›nda teslîm edilecekdi. Her elbise ile de,
k›rk dirhem [135 gram] gümüfl verilecekdi. Reîsleri Abdülmesîh
ile seyyidleri fierhabîl, sonradan müslimân olup, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” hizmetinde bulunmakla flereflendiler.
H›ristiyanlar›n, her lisâna terceme ederek, her memlekete
yayd›klar›, (Kitâb-› Mukaddes)in, ahd-i atîk k›sm›n›n, (Tesniyye)
kitâb›n›n, alt›nc› bâb›, dördüncü, beflinci, alt›nc› ve yedinci âyetlerinde diyor ki, (Ey ‹srâîl, dinle! Allah›m›z, Rabbimiz birdir. Bu
sözüm kalbine yerleflsin. O¤ullar›na da dikkatlice ö¤ret!)
(Efl’iyâ) kitâb›n›n, k›rkbeflinci bâb›n›n beflinci ve alt›nc› âyetlerinde diyor ki, (Rab, benim. Benden baflka Rab yokdur. Benden
baflka ilah yokdur. fiarkda ve garbda olanlar, benden gayr› Rab olmad›¤›n› bileler. Rab, benim. Benden baflka yokdur.)
Yirmiikinci âyetinde diyor ki, (Hepiniz bana ibâdet ediniz! Allah, benim ve benden gayri yokdur.)
K›rkalt›nc› bâb›n›n dokuzuncu âyetinde diyor ki, (Allah, benim ve gayr› yokdur. Ben Allah›m. Benim nazîrim, bana benziyen, hiçbirfley yokdur.) H›ristiyanlar›n ellerinde bulunan mu– 319 –

kaddes kitâblar›, (Allah birdir. Ona benziyen hiçbirfley yokdur) diyor. Onlar ise, (Îsâ, Allahd›r. Allah›n o¤ludur) diyorlar. Kendi kitâblar›n›, kendileri inkâr ediyorlar. Allahü teâlâ, onlara akl ve insâf versin! Hakîkati, do¤ruyu anlamak nasîb eylesin. Aldanmas›nlar ve herkesi aldatmakdan vazgeçsinler!
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ÎSÂ “aleyhisselâm” PEYGAMBERD‹R,
ONA TAPILMAZ
Büyük islâm âlimi, (Tefsîr-i kebîr) ve çeflidli k›ymetli kitâblar›n
sâhibi, ‹mâm-› Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh” [606 h.=1209
m.de Hirâtda vefât etdi.] Âl-i imrân sûresinin, altm›flbirinci âyet-i
kerîmesini tefsîr ederken buyuruyor ki:
Hârezm flehrinde idim. fiehre bir papaz›n geldi¤ini ve h›ristiyanl›¤› yaymak için çal›fld›¤›n› iflitdim. Yan›na gitdim. Konuflma¤a
bafllad›k. Bana, (Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤unu
gösteren delîl nedir?) dedi. fiu cevâb› verdim:
Fahreddîn Râzî — Mûsân›n, Îsân›n ve di¤er Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” hârikalar, mu’cizeler gösterdi¤i haber verildi¤i
gibi, Muhammed aleyhisselâm›n da mu’cizeler gösterdi¤i haber verilmifldir. Bu haberler tevâtür hâlindedir. Tevâtür ile gelen haberleri, yâ kabûl eder veyâ red edersin. Red eder ve mu’cize, bir zât›n
Peygamber oldu¤unu isbât etmez der isen, mu’cizeleri tevâtür ile
bize haber verilen di¤er Peygamberlere de inanmaman lâz›m gelir.
fiâyed tevâtür ile gelen haberlerin do¤rulu¤unu ve mu’cize gösteren zât›n Peygamber oldu¤unu kabûl eder isen, Muhammed aleyhisselâm›n da Peygamber oldu¤unu kabûl etmen lâz›m gelir. Çünki, Muhammed aleyhisselâm; mu’cizeler göstermifl ve bu mu’cizeler, bizlere, (tevâtür) denilen sa¤lam haberler ile bildirilmifldir. Di¤er Peygamberlerin peygamberli¤ine, tevâtür ile bildirilen mu’cizeler sebebi ile inand›¤›n için, Muhammed aleyhisselâm›n da, Peygamber oldu¤una îmân etmelisin!
Papaz — Îsâ aleyhisselâm›n, Peygamber de¤il, ilah, tanr› oldu¤una inan›yorum.
[Tanr›, ma’bûd demekdir. Tap›lan fleylerin hepsine tanr› denir.
Allahü teâlân›n ismi, Allahd›r, tanr› de¤ildir. Allahü teâlâdan baflka tanr› yokdur. Allah yerine tanr› demek, yanl›fld›r ve çok çirkindir.]
Fahreddîn Râzî — Biz flimdi Peygamberlik hakk›nda konufluyoruz. ‹lahl›kdan önce, nübüvvet mevzû’unu hâl etmemiz lâz›m– 320 –

d›r. Ayr›ca, Îsâ aleyhisselâm›n, ilah oldu¤unu söylemen de bât›ld›r.
Çünki, ilâh›n, tanr›n›n, her zemân var olmas› lâz›md›r. Madde,
cism, yer kapl›yan fleyler tanr› olamaz. Hâlbuki, Îsâ aleyhisselâm,
cism idi, insan idi. Yok iken var oldu ve size göre öldürülmüfldür.
Önce çocuk idi, büyüdü. Yirdi, içerdi. Bizim gibi konuflurdu. Yatard›, uyurdu, uyan›rd›, yürürdü. Her insan gibi yaflamak için, birçok fleye muhtâc idi. Muhtâc olan, ganî olur mu? Yok iken sonradan var olan birfley, ebedî, sonsuz var olur mu? De¤iflen birfley devâml›, sonsuz var olur mu?
Îsâ aleyhisselâm kaçd›¤›, sakland›¤› hâlde, yehûdîler yakalay›p
asd› diyorsunuz. Îsâ aleyhisselâm›n, o zemân çok üzüldü¤ünü, bu
durumdan kurtulmak için çârelere baflvurdu¤unu söylüyorsunuz.
‹lah veyâ ilahdan bir parça kendisine hulûl etmifl olsayd›, yehûdîlerden korunmaz m›, onlar› yok etmez mi idi? Niçin üzüldü ve saklanacak yer arad›? Vallâhi, buna hayret ediyorum. Akl› olan kimse, bu sözleri nas›l söyler, buna nas›l inan›r. Akl, bu sözlerin bozuklu¤una flâhiddir.
Üç dürlü söylüyorsunuz:
1 — O gözle görülen cismânî bir ilâhd›r diyorsunuz. Âlemin ilâh›n›n, cism ve befler olan Îsâ aleyhisselâm oldu¤unu söylemek, yehûdîler Onu öldürdü¤ü zemân, âlemin ilâh›n› öldürdüklerini söylemek olur. Bu takdîrde, âlemin ilahs›z kalmas› lâz›m gelirdi. Hâlbuki, âlemin ilahs›z kalmas› mümkin de¤ildir. Ayr›ca, yehûdîler,
haks›z olduklar› hâlde, bunlar›n yakalay›p öldürdü¤ü, âciz, kuvvetsiz bir kimse, âlemlerin tanr›s› olabilir mi?
Îsâ aleyhisselâm›n, Allahü teâlâya çok ibâdet etdi¤i, tâ’ata çok
ra¤bet etdi¤i husûsu da, tevâtür ile sâbitdir. Îsâ aleyhisselâm ilah
olsayd›, ibâdet ve tâ’atda bulunmazd›. Çünki, ilah, aslâ kendisine
ibâdet etmez. [Bil’aks baflkalar› ona ibâdet eder.]
Papaz›n sözünün bât›l oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r.
2 — ‹lah, Ona temâmen hulûl etmifldir. O, Tanr›n›n o¤ludur
diyorsunuz. Bu inan›fl yanl›fld›r. Çünki, ilah, cism ve araz [s›fat]
olamaz. ‹lah›n, bir cisme hulûl etmesi imkâns›zd›r. E¤er, ilah cism
olsayd›, baflka bir cisme de hulûl ederdi. Cisme hulûl eden fley,
cism olur ve hulûl edince iki cismin maddeleri birbirine kar›fl›r.
Bu da, ilah›n parçalanmas›n› îcâb etdirir. E¤er ilah, araz olsayd›,
bir mahalle, mekâna muhtâc olurdu. Bu ise, ilah›n baflkas›na
muhtâc olmas› demekdir. Baflkas›na muhtâc olan ise, ilah olamaz.
[‹lah›n, Îsâ aleyhisselâma hulûl etmesine sebeb, ne idi? Sebebsiz
Îsâ aleyhisselâma hulûlü, tercihün bilâ müreccihdir. Bunun ise
bât›l oldu¤unu, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu isbât ederken bil– 321
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dirmifldik.]
3 — O, Tanr› de¤ildir. Fekat, Tanr›n›n bir parças› ona hulûl etmifl, yerleflmifldir diyorsunuz. E¤er Ona hulül eden parça, ilah›n
ilah olmas›nda te’sîri var ise, bu parça ilahdan ayr›l›nca, ilahl›¤› temâmen bozulur. E¤er bu parça, ilah›n ilah olmas›nda te’sîrli de¤ilse, Tanr›n›n parças› olmam›fl olur. Bu da, ilah›n Ona hulûl etmedi¤ini gösterir.
Öyle ise, Îsâ aleyhisselâm›n ilah, Tanr› oldu¤una baflka delîlin
nedir?
Papaz — Ölüleri diriltdi¤i, anadan do¤ma körlerin gözünü açd›¤› ve beras denilen, derideki çok kafl›nan beyâz lekeleri iyi etdi¤i için, O tanr›d›r. Böyle iflleri ancak tanr› yapabilir.
Fahreddîn Râzî — Delîl [alâmet] bulunmay›nca, medlûlün [delîlin delâlet etdi¤i fleyin] bulunm›yaca¤› söylenebilir mi? Delîl bulunmay›nca, medlûl de olmaz, var olmaz dersen, âlem yarat›lmadan önce, ya’nî ezelde âlemi yaratan›n yok oldu¤unu söylemifl
olursun ki, bu bât›ld›r. Çünki, âlem [bütün mahlûklar], yaratan›n
varl›¤›na delîldir.
Delîl bulunmay›nca, medlûl bulunabilir dersen, ezelde mahlûklar yok iken yaratan›n var oldu¤unu kabûl etmifl olursun. Fekat, Îsâ aleyhisselâm ezelde yok iken, ilah›n Ona ezelde hulûl etdi¤ini söylersen, bunu isbât edecek bir delîlin olmas› lâz›md›r.
Yoksa, delîlsiz kabûl etmifl olursun. Çünki, Îsâ aleyhisselâm sonradan yarat›lm›fld›r. Ezelde yok olmas› delîlin bulunmamas› demekdir. Tanr›n›n Îsâ aleyhisselâma hulûl etdi¤ini delîlsiz kabûl
ediyorsun da, bana, sana, hayvanlara, otlara ve tafllara hulûl etmedi¤ini nereden biliyorsun? Delîlsiz, bunlara hulûl etdi¤ini niçin kabûl etmiyorsun?
Papaz — ‹lah›n Îsâ aleyhisselâma hulûl etmesi ile, sana, bana
ve di¤er varl›klara hulûl etmemesinin sebebi aç›kd›r. Çünki Îsâ
aleyhisselâmda mu’cizeler göründü. Sende, bende ve di¤er varl›klarda böyle hârikulâde hâller görülmedi. Bundan ilah›n Ona hulûl
edip, bize ve di¤er varl›klara hulûl etmedi¤ini anl›yoruz.
Fahreddîn Râzî — Îsâ aleyhisselâma hulûl etmesine delîl olarak, Onun mu’cizeler göstermesi oldu¤unu söylüyorsun. Delîl olmay›nca ya’nî mu’cizeler görülmeyince, hulûl edemiyece¤ini niçin söylüyorsun? Sende, bende ve di¤er varl›klarda hârikalar,
mu’cizeler bulunmad›¤› için tanr› bunlara hulûl etmez diyemezsin. Çünki, delîl olmad›¤› hâlde, medlûl bulunabilir demifldik.
Buna göre, ilah›n hulûl etmesi, delîlin bulunmas›na, ya’nî hârikalar›n, mu’cizelerin görülmesine ba¤l› de¤ildir. O hâlde, bana, sa– 322 –

na, kediye, köpe¤e, fareye de hulûl etdi¤ine inanman lâz›m gelir.
‹lah›n, bu afla¤› mahlûklara hulûl etdi¤ini inand›rma¤a varan bir
din, hak din olabilir mi?
Asây› [bastonu] ejder, y›lan yapmak, ölüyü diriltmekden dahâ
güçdür. Çünki, baston ile y›lan, hiçbir bak›mdan birbirine yak›n
de¤ildir. Mûsâ aleyhisselâm›n asây› ejdere çevirdi¤ine inan›yorsunuz da, Ona, tanr› veyâ tanr›n›n o¤lu demiyorsunuz. Îsâ aleyhisselâma niçin tanr› veyâ flöyle böyle diyorsunuz?
Papaz, bu sözüme karfl› diyecek hiç birfley bulamad›, susma¤a
mecbûr oldu. Yukardaki yaz›, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›ndan
al›nm›fld›r.
Ey papaz! Bu iki dînin i’tikâdlar›n› [inan›fllar›n›], bu iki dîne
ba¤l› olm›yan felsefecilere, akl ve insâf sâhiblerine bildirerek, ikisinden hangisinin akla uygun, do¤ru ve güzel oldu¤unu kendilerine sorup ö¤renmeni ve senin (Gadâ-ül-mülâhazât) ismindeki kitâb›nda, (iki dîni karfl›lafld›r›p, hangisi dahâ güzel ise, onu kabûl etmelidir) diye, tavsiye etdi¤in sözünde durman› dileriz.
Tevfîk [yard›m], Allahü teâlâdand›r.

— 18 —
DÖRT ‹NCÎL HAKKINDA
Afla¤›daki yaz›, Abdüllah Abdînin 1288 [m. 1871] ‹stanbul bask›l›, türkçe, (Îdâh-ul-merâm) kitâb›n›n bafl›ndan al›nm›fld›r:[1]
fiimdi, h›ristiyanlar›n din kitâb› olan, dört ‹ncîl, Cebrâîl aleyhisselâm vâs›tas› ile, Îsâ aleyhisselâma gökden inen hakîkî ‹ncîl
de¤ildirler. Çünki, Îsâ aleyhisselâm semâya ç›kd›kdan sonra, dört
kimse taraf›ndan yaz›lm›fl târîh kitâblar›d›rlar. Bunlardan biri
(Metta)d›r. Bu adam, Havârîlerden imifl. Ahbâblar›ndan, arkadafllar›ndan ba’z›lar›n›n arzûsu üzerine, Îsâ aleyhisselâm›n semâya urûcundan oniki sene sonra (Mîlâd-i Îsâ) isminde bir kitâb yazm›fld›r. Bu kitâb, Îsâ aleyhisselâm›n dünyâya gelmesini anlatan
bir târîhdir. ‹kincisi (Markos), Îsâ aleyhisselâm› hiç görmemifl ve
Havârîlerden iflitdi¤i sözleri ve hikâyeleri, urûcdan yirmisekiz sene sonra yazm›fld›r. Üçüncüsü, (Luka) dedikleri adamd›r. Bu da,
Îsâ aleyhisselâm› görmemifl, Havârîlerden iflitdiklerini urûcdan
otuziki sene sonra, ‹skenderiyyede yazm›fld›r. Dördüncüsü, (Yu[1] Abdüllah Abdî bin Destân Mustafâ Manastrî, 1303 [m. 1885] de vefât
etdi. Türkçe (Îdâh-ul-merâm) ve arabî (Bürhân-ül-hüdâ fî-redd-i kavlinnasârâ), (Errisâletü-samsâmiyye) kitâblar› bas›lm›fld›r.
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hannâ)d›r. Bunun Havârîlerden oldu¤u söyleniyor. Urûcdan k›rkbefl sene sonra, Îsâ aleyhisselâm›n hayât›n›, târîhini yazm›fld›r. Allahü teâlân›n gönderdi¤i, ‹ncîl kitâb› tek bir kitâbd›r. Bu hakîkî ‹ncîlde, birbirine uymayan ve hâdiselere ters düflen bir fley olmad›¤›
muhakkakd›r. Hâlbuki, bu dört ‹ncîlde, birbirine uymayan ihtilâflar doludur.
Kur’ân-› kerîmde, Îsâ aleyhisselâm›n öldürülmedi¤i, as›lmad›¤›
aç›kca haber veriliyor. Bu dört târîh kitâb›nda ise, katl edildi¤i
aç›kca yaz›l› oldu¤undan, Kur’ân-› kerîmin bildirdi¤i, Allah kelâm›
olan ‹ncîlin, bu dört târîh kitâb›ndan baflka oldu¤u anlafl›lmakdad›r.
Bu kitâblardaki hikâyelerden bir k›sm›n› Îsâ aleyhisselâmdan
iflitmedikleri, urûcdan sonra yazd›klar›, hem kitâblardan anlafl›l›yor, hem de papazlar söylüyorlar. Meselâ, Îsâ aleyhisselâmdan,
mahbûs iken ve öldürülürken, nakl etdikleri sözler böyledir. Bu
sözlerin asl ‹ncîlde bulunmad›¤›, Allah kelâm› olmad›¤› meydândad›r. Bu gibi, dahâ nice misâllerin, bu dört ‹ncîlin Allah kelâm›
olam›yaca¤›n› gösterdi¤ini, ‹mâm-› Kurtubî[1] (Kitâbül a’lâm fî beyân-› mâfî-dîninnasârâ minel-bid’i vel-evhâm) kitâb›nda ve ‹bnül
Kayy›m-ül Cevziyye[2] (Hidâyetül h›yârâ fî-ecvibetil yehûdî vennasârâ) ve Sâlih Sü’ûdî mâlikî hazretleri (Ettahcîl min-harfil ‹ncîl) kitâblar›nda ve Taflköprülü Ahmed efendi ve Kâtib Çelebî, meflhûr
kitâblar›nda yazm›fllard›r. Sâlih, kitâb›n› 942 [m. 1535] de yazm›fld›r.
Bugün, hakîkî ‹ncîl mevcûd de¤ildir. H›ristiyanlar›n elinde
bulunmad›¤› gibi, müslimânlar aras›nda da böyle bir kitâb yokdur. Hattâ, papazlar›n ço¤u, semâdan inen bir ‹ncîl bulundu¤unu
inkâr ediyorlar. Bir rivâyete göre, yehûdîler Îsâ aleyhisselâm› katl
edecekleri zemân, ‹ncîli ateflde yakd›lar. Yâhud, parçalay›p, ortadan kald›rd›lar. O zemân, ‹ncîl yay›lmam›fl idi. Çünki, Îsâ aleyhisselâm›n peygamberlik zemân› üç sene kadar olup, îmân edenler
de pek az idi. Bunlar›n ço¤u da, köylü olup, okumak, yazmak bilmiyorlard›. Yâhud, mîlâd›n üçyüzyirmibefl senesinde telef etdikleri ‹ncîller aras›nda, bunu da, bozuk zannederek, imhâ etmifllerdir. O zemân birbirine uymayan k›rk, elli ‹ncîl kitâb› vard›. Her
birine inananlar aras›nda mücâdele oluyor, çok kan dökülüyordu. Aryüsün mahkemesi esnâs›nda, bunlardan dördünü intihâb
ederek, di¤erlerini men’ etdikleri, kilise târîhlerinde yaz›l›d›r.
Bir ingiliz papaz›, yasak edilmifl ‹ncîlleri aray›p, bulduklar›n› in[1] Muhammed Kurtubî, 671 [m. 1272] de vefât etdi.
[2] ‹bni Kayy›m Muhammed, 751 [m. 1350] de vefât etdi.
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gilizceye terceme etmifl, bulamad›klar›n›n da ismlerini yazarak,
1236 [m. 1820] de Londrada tab’ edilmifldir. (El-cevâib) gazetesinin kâtibi Ahmed Fârisî efendi, bunu arabîye terceme etmifl, ‹ncîl
denilen kitâblar›n ismleri (Samsâmiyye) kitâb›m›za ilâve edilmifldir.
H›ristiyanlar, bu dört ‹ncîlin ve (Tevrât)ve (Zebûr) dedikleri
ellerindeki kitâblar›n semâdan indi¤ine inan›yorlar. Bu dört ‹ncîlde, Îsâ aleyhisselâm›n sözleri olarak bildirilenler, flübheli ve (haber-i vâhid) olup, (mütevâtir) olmad›klar›ndan, aslâ sened olamaz. Markos ve Luka ise, Pavlosun talebeleri olup, Îsâ aleyhisselâm› hiç görmemifllerdi. Pavlosun da, Îsâ aleyhisselâm› görmedi¤i
ve semâya urûcundan sonra, meydâna ç›karak, (Îsâ bana semâdan tecellî etdi) dedi¤i, (Kitâb-› mukaddes)deki, (Resûllerin
a’mâli) kitâb›n›n dokuzuncu fasl›nda, Luka taraf›ndan yaz›l›d›r.
Bunlar›n, Havârîlerden iflitdikleri hikâyeleri yazm›fl olduklar›na
da, inan›lamaz. Çünki, kendilerine haber verenlerden hiçbirinin,
ismlerini ve hâllerini bildirmemifller, Îsâ aleyhisselâm› görmüfl ve
kendisinden iflitmifl gibi yazm›fllard›r. Târîhciler, böyle yaz›lara
yalan ve iftirâ demekdedir. Meselâ, Îsâ aleyhisselâm› yehûdîler
yakalama¤a geldikleri gece, yan›nda bulunan onbir Havârînin
kaçd›klar› ve reîsleri olan (Petrus)un da, uzakdan gözeterek, Îsâ
aleyhisselâm› götüren yehûdîlerin arkas›ndan, hahambafl›n›n hânesine kadar gitdi¤i ve korkudan, firâr etdi¤i, (Metta)n›n yirmialt›nc› ve (Markos)un ondördüncü bâblar›nda yaz›l› iken, dört ‹ncîlde, yehûdîler Îsây› tutup, flöyle böyle yapd›lar. O da, flöyle böyle cevâb verdi fleklinde, görmüfl ve iflitmifl gibi yazm›fllard›r. Böyle yaz›lar›n, yehûdîlerden iflitdikleri yalanlar ve iftirâlar olduklar›
meydândad›r.
(Îsâ, üç gün sonra mezârdan kalk›p, bafl›na gelenleri anlatd›.
‹ncîllerde yaz›l› olanlar, yehûdîlerden iflitdikleri de¤il, Îsân›n haber verdikleridir) denirse, yehûdîler asd›klar›, öldürdükleri kimseyi mezâra koyarken, bunun Îsâ olmad›¤›n› kendileri de anlam›fllar, baflkalar›n›n anlamamalar› için, kabrden gizlice ç›kar›p, baflka
bir mahalle defn etmifller, (Havârîler gelip mezârdan çald›lar)
fleklinde yalan ve iftirâ etmifllerdir, sözü, bu düflüncenin yanl›fl oldu¤unu göstermekdedir. (Mezârdan kalkd›) sözünün do¤ru olmad›¤›n› kendileri de bildiriyor. (Markos)un kitâb›n›n son bâb›nda
(Îsâ, ihyâ edilip, evvelâ Mecdelli Meryeme göründü. O da gidip,
Havârîlere haber verdi. ‹nanmad›lar) yaz›l›d›r. Meryemin dahî bunu bostan bekcisi zan etdi¤ini, (Yuhannâ), yirminci bâb›nda yazm›fld›r. (Îsâ, bafl›na gelecekleri ve üç gün sonra mezârdan kalkaca¤›n›, Havârîlere evvelden haber vermifldi) denirse, Meryem, Îsâ– 325 –

y› gördü¤ünü haber verince, flübhe etmezlerdi. Hattâ, mezâr bafl›na gelip kalkmas›n› beklerlerdi.
[Bugün, bütün h›ristiyanlar, ‹znik meclisindeki papazlar›n kabûl etdikleri dört kitâb›n, semâdan inen ‹ncîl olduklar›na inan›yorlar. Yuhannâ ‹ncîlinde yaz›lm›fl olan (Teslîs), dinlerinin esâs›d›r.
Ya’nî Îsâ tanr›d›r veyâ tanr›n›n o¤ludur diyorlar. Ebedî olan tek
tanr›, onu çok seviyor. Onun her istedi¤ini yap›yor, yarat›yor. Bunun için, herfleyi Ondan istiyoruz. Ona ve onu temsil eden putlar›m›za, bu niyyet ile yalvar›yoruz. Tanr› ve o¤ul, çok sevilen kimse
demekdir, diyorlar. Tanr›n›n o¤lu demek, tanr› onu çok seviyor demekdir, diyorlar. Böyle inananlara (Ehl-i kitâb) denir. (O da, ebedîdir. Herfleyi yokdan var ediyor) diyen h›ristiyanlar, (Müflrik)dir.
Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar›, müslimân olmad›klar›
için, hepsi kâfirdirler.]

— 19 —
YEHÛDÎL‹K, TEVRÂT ve TALMUD
Îsevîlik, Mûsâ aleyhisselâm›n flerî’atinin devâm› oldu¤u için,
yehûdîler ve kitâblar› hakk›nda ma’lûmât vermemiz fâideli olacakd›r. Önce yehûdîli¤in târîhcesini bildirelim:
‹brâhîm aleyhisselâm, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne yehûdî, ne de h›ristiyan idi. Hakîkî müslimân idi. ‹brâhîm aleyhisselâm Benî ‹srâîlin, ya’nî yehûdîlerin, ve ayr›ca arablar›n da ceddidir.
Muhammed aleyhisselâm›n da, dedelerindendir.
Geldânîlerin merkezi Bâbil flehri idi. Meliklerine (Nemrûd)
denirdi. Geldânîler o zemân, aya, günefle ve y›ld›zlara taparlard›.
Bunlar› temsîl eden çeflidli putlar yapm›fllard›. Nemrûdlar da putlar aras›nda idi. Allahü teâlâ, ‹brâhîm aleyhisselâm› bunlara Peygamber olarak gönderdi. Fekat îmân etmediler. O mübârek Peygamberi, ateflde yakmak istemifller, ancak Allahü teâlâ, atefli selâmet k›lm›fld›. Günlerce odun topl›yarak yakd›klar› bu ateflin
içerisi, ‹brâhîm aleyhisselâm için yeflil bir ba¤çe oldu. Bu mu’cize
karfl›s›nda da, ço¤u îmân etmedi. ‹brâhîm “aleyhisselâm” M›sra
gitdi. Sonra Allahü teâlân›n emri ile Filistine döndü. ‹brâhîm
aleyhisselâm›n vefât›ndan sonra, o¤lu, ‹shak aleyhisselâm, bundan sonra da, bunun o¤lu Ya’kûb aleyhisselâm Peygamber oldular. Ya’kûb aleyhisselâm›n di¤er ismi, ‹srâîldir. Bunun için,
Ya’kûb aleyhisselâm›n oniki o¤lundan ço¤alan insanlara, (Benî
‹srâîl) ya’nî ‹srâîl o¤ullar› denilir. Ya’kûb aleyhisselâm›n o¤ullar›ndan Yûsüf aleyhisselâm›, kardeflleri k›skand›lar. Bir kuyuya
at›p, Ya’kûb aleyhisselâma, öldü diye yalan söylediler. Sonra,
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kuyuya gelen yolcular, Onu kuyudan ç›kar›p, M›sra götürdü. Orada, köle diye satd›lar. Yûsüf aleyhisselâm›, M›sr›n mâliye vezîri,
Azîz sat›n ald›. Evine götürdü. Han›m› Zelîha, Ona âfl›k oldu. Yûsüf “aleyhisselâm”, ona iltifât etmeyince, iftirâ etdi. Bu iftirâ üzerine, Yûsüf aleyhisselâm zindâna habs edildi. M›sr hükümdâr›
Fir’avn›n bir rü’yâs›n› ta’bîr ederek, zindândan ç›kar›ld›. Fir’avn,
Yûsüf aleyhisselâm› mâliye vekîli yapd›. Yûsüf aleyhisselâm, babas› Ya’kûb aleyhisselâm› ve di¤er kardefllerini Ken’ân diyâr›ndan
ya’nî Filistinden M›sra getirdi. Fir’avn, Ya’kûb aleyhisselâma ve
çocuklar›na çok hurmet ve iltifât etdi. Böylece, ‹srâîl o¤ullar›, M›sra yerleflmifl oldular. Önce, M›srda râhat bir hayât süren ‹srâîl
o¤ullar›, sonradan M›srda büyük bir zulm ve s›k›nt› görmüfller, köleli¤e düflmüfllerdir. Onlar› bu s›k›nt›lardan kurtaran ve (Ard-›
Mev’ûd) ya’nî va’d olunmufl topraklara [Filistine] götüren, Mûsâ
aleyhisselâm olmufldur.
Mûsâ aleyhisselâm›, Fir’avn serây›nda büyütdü. K›rk yafl›na gelince, serây› terk edip, akrabâlar›n›n ve büyük kardefli Hârûnun
yan›na geldi.
Birgün, M›srl› bir kâfirin [k›ptînin], Benî ‹srâîlden birine iflkence etdi¤ini gördü. Kurtar›rken, k›ptî öldü. Mûsâ aleyhisselâm
korkarak, Tebük civâr›ndaki Medyen flehrine gitdi. Orada fiu’ayb
aleyhisselâm›n k›z› ile evlendi. Ona on sene hizmet etdi. M›sra
dönmek için yola ç›kd›. Yolda, Tûr da¤›nda, Allahü teâlâ ile konufldu. M›sra gelip, Fir’avn› dîne da’vet etdi. Benî ‹srâîle serbestlik verilmesini istedi. Fir’avn kabûl etmedi. (Mûsâ, büyük sihrbâzd›r. Bizi aldat›p, memleketimizi elimizden almak istiyor) dedi. Yan›ndaki vezîrlere sordu. Onlar da, (sihrbâzlar› topla, onu ma¤lûb
etsinler) dediler. Sihrbâzlar geldiler. M›sr halk› önünde, ipleri yere atd›lar. Her ip, y›lan görünüp, Mûsâ aleyhisselâma do¤ru yürüdü. Mûsâ “aleyhisselâm” asâs›n› yere b›rakd›. Büyük y›lan oldu. ‹pleri yutdu. Sihrbâzlar flafl›rd›lar. Îmân etdiler. Fir’avn k›zd›. (O, sizin ustan›z imifl. Ellerinizi, ayaklar›n›z› kesece¤im. Hepinizi hurma dallar›na asaca¤›m) dedi. (Biz Mûsâya inand›k.
Onun Rabbine s›¤›n›yoruz. Yaln›z Onun afv ve merhametini isteriz) dediler. Kâfirlerin sular› kan oldu. Kurba¤a ya¤d›. Cild hastal›klar› oldu. Üç gün karanl›k oldu. Fir’avn, bu mu’cizeleri görünce korkdu. Benî ‹srâîlin M›srdan ç›kmas›na izn verdi. Mûsâ
aleyhisselâm, Benî ‹srâîl ile, Kudüse do¤ru giderken, Fir’avn
piflmân oldu. Askerleriyle arkalar›na düfldü. Süveyfl körfezi aç›l›p,
mü’minler karfl›ya geçdi. Fir’avn geçerken, deniz kapand›. Askerleri ile birlikde bo¤uldu. Benî ‹srâîl, yolda öküze tapanlar› gördüler. Mûsâ aleyhisselâma (Biz de böyle tanr› isteriz) dediler. Mû– 327 –

sâ aleyhisselâm, (Allahü teâlâdan baflka tanr› yokdur. Allahü teâlâ sizi kurtard›) dedi. Sonra, Tîh çölüne düfldüler. Yolu flafl›rd›lar.
Aç ve susuz kald›lar. Gökden (Men) ve (Selva) ya’nî helva ve et
inerdi. Bunlar› yirlerdi. Asâs› ile yere vurunca, su ç›kard›. Bundan
da içerlerdi. (Helva ile etden b›kd›k. Bakla, so¤an gibi fleyler isteriz) dediler. Mûsâ aleyhisselâm› gücendirdiler. Bunun için, k›rk sene çölde kald›lar. Mûsâ “aleyhisselâm”, Hârûn aleyhisselâm› vekîl
b›rak›p, Tûr da¤›na gitdi. Orada k›rk gün ibâdet etdi. Allahü teâlân›n kelâm›n› iflitdi. Allahü teâlâ (Tevrât) kitâb›n› ve on emrin yaz›l› oldu¤u iki levhây› indirdi. Tîh çölünde, Sâmirî ad›nda bir münâf›k, herkesdeki alt›nlar›, süs eflyâs›n› eritip, bunlardan bir buza¤›
yapd›. (Mûsân›n ilâh› budur. Buna tap›n›z!) dedi. Tapma¤a bafllad›lar. Hârûn aleyhisselâm› dinlemediler. Mûsâ “aleyhisselâm” gelip olanlar› görünce çok k›zd›. Sâmirîye la’net etdi. Büyük kardeflinin sakal›ndan tutup, dar›ld›. Piflmân olarak, yalvard›lar. Mûsâ
aleyhisselâm, Tevrât› ve on emri teblîg etdi. (Tevrât)a göre ibâdet
etme¤e bafllad›lar. Sonra yine bozuldular. Yetmiflbir f›rkaya ayr›ld›lar.
Mûsâ “aleyhisselâm”, ümmeti ile Lût gölünün cenûb taraf›na
geldi. (Ûc bin Ûnk) ad›nda bir melik ile harb etdi. fierî’a nehri flark›ndaki yerleri ele geçirdi. Erîha flehri karfl›s›ndaki da¤a ç›kd›.
Ken’ân ilini uzakdan gördü. Yerine Yûflâ aleyhisselâm› halîfe b›rak›p, bir rivâyete göre, mîlâddan 1605 sene evvel yüzyirmi (120) yafl›nda, orada vefât etdi. Erîha flehrini, sonra da Kudüsü, Yûfla’
“aleyhisselâm” Amâlika kâfirlerinden ald›.
Dahâ sonra, Dâvüd aleyhisselâm melik oldu. Kudüsü tekrâr ald›. Böylece, yehûdîlerin en parlak zemân› bafllad›. Sonra, Süleymân aleyhisselâm, babas›n›n hâz›rlatd›¤› yere meflhûr ma’bedi
ya’nî (Mescid-i Aksâ)y› yapd›rd›. Süleymân aleyhisselâm, içinde
Tevrât ve on emr ve di¤er emânetler ve on emrin yaz›l› oldu¤u levhalar bulunan (Tâbût-› sekîne)yi, ya’nî (Mukaddes sand›¤›) ma’bedin bir odas›na koydurdu.
Oniki kabîleye ayr›lm›fl olan yehûdîler, Süleymân aleyhisselâm›n vefât›ndan sonra, iki devlete ayr›ld›lar. On kabîle ‹srâîl devletini, di¤er ikisi Yehûdâ devletini kurdular. Azg›nlaflarak hak
yoldan ayr›l›p, taflk›nl›k etdiler. Gadab-› ilâhîye u¤rad›lar. ‹srâîl
devleti M.Ö. 721 de Âsûrîler, sonra da, Yehûdâ devleti M.Ö. 586
da Bâbilliler taraf›ndan y›k›ld›. Âsûrîler Bâbil devletini iflgâl etdi. 587 de Âsûrî hükümdâr› Buhtunnasar Kudüsü yak›p y›kd›.
Yehûdîlerin ço¤unu öldürdü, kalanlar›n› da, Bâbile sürdü. Bu kar›fl›kl›kda gökden inen Tevrât yak›ld›, yok edildi. Bu hakîkî Tevrât, çok büyükdü. Ya’nî, k›rk cüz idi. Her cüzde bin sûre, her sû– 328 –

rede bin âyet vard›. Bu muazzam kitâb›, Uzeyr aleyhisselâmdan
baflka kimse ezberlememifl idi. Tevrât› yehûdîlere yeniden ta’lîm
etdi. Zemânla bir çok yerleri unutuldu, de¤ifldirildi. Muhtelif kimseler, hât›rlar›nda kalan âyetlerini yazarak, Tevrât isminde çeflidli
risâleler meydâna geldi. Mîlâddan takrîben dörtyüz sene evvel yaflam›fl olan Azrâ ismindeki bir haham bunlar› topl›yarak, flimdi
mevcûd olan Ahd-i atîk denilen Tevrât› yazd›. Îrân hükümdâr› fiîreveyh, Âsûrîleri yenince, yehûdîlerin tekrâr Kudüse dönmelerine
izn verdi. Yehûdîler, M.Ö. 520 den sonra Mescid-i Aksây› yeniden
ta’mîr etdiler. Önce Perslerin, sonra da, Makedonyal›lar›n idâresi
alt›nda yaflad›lar. M.Ö. 63 senesinde Kudüs, Romal› kumandan
Pompey taraf›ndan zabt edildi. Pompey, yehûdîleri da¤›td›. fiehri
ve Mescid-i Aksây›, yakd›, y›kd›. Böylece yehûdîler, Roma devleti
hâkimiyetine girdiler. M.Ö. 20 de Romal›lar›n Filistindeki yehûdî
vâlîsi Herod, ma’bedi tekrâr yapd›rd›. Yehûdîler dahâ sonra, Roma hâkimiyetine isyân etdiler. Fekat mîlâd›n 70. senesinde Romal› kumandan Titus, Kudüsü temâmen yakd›, y›kd›. fiehri virâneye
çevirdi. Beyt-i mukaddes de yand›. Sâdece bat› d›var› kald›. Bu d›vara türkler (A¤lama d›var›) derler. Bu d›var, yüzy›llarca yehûdîlerdeki millî ve dînî fluuru ayakda tutmufldur. Kurtar›c› Mesîh
inanc› da, yehûdîlerde bu fluurun devâm›n› te’mîn etmifldir. Bizansl›lar ve sonra Emevîler ve Osmânl›lar bu d›var› muhâfaza ederek, mescidi ta’mîr etmifllerdir.
Titusun, katliâm ve zulmünden sonra yehûdîler, bölük bölük
Filistini terk etdiler. Kudüs ve çevresinden kovuldular. Yehûdî
esîrler, Romal›lar›n emrinde çal›fld›r›lmak üzere, M›sra sevk edildiler. Bu sene, yehûdîler dünyân›n her yerine yay›ld›lar.
Yehûdîler, Yehûdîli¤in iki emr kayna¤›n› birbirinden ay›rm›fld›r: 1- Yaz›l› emrler, 2- Sözlü emrler.
Yehûdîlerin mukaddes sayd›klar› kitâblar›, (Torah) [ya’nî Tevrât] ve (Talmud) olmak üzere ikiye ayr›l›r: Birincisi, yaz›l› emrleri,
ikincisi ise, sözlü emrleri ihtivâ ediyor derler.
Torah kitâb›na h›ristiyanlar (Ahd-i atîk) ismini verirler. Yehûdîler, Torah› üç k›sma ay›rm›fllard›r: 1- Torah, ya’nî Tevrât, 2- Neviim, ya’nî Peygamberler, 3- Ketûbîm, ya’nî Kitâblar.
Torah ismini, bu üç k›sm›n, ibrânîce bafl harflerini birlefldirerek meydâna getirmifller. Neviim iki k›smd›r. ‹lk peygamberler
dört kitâb, son peygamberler onbefl kitâbd›r. Ketûbîm, ya’nî kitâblar ise, yehûdîlere göre onbir, h›ristiyanlara göre onbefl kitâbd›r.
Yehûdîler, Tevrât ismini verdikleri befl kitâb›n Allahü teâlâ ta– 329 –

raf›ndan, Mûsâ aleyhisselâma indirildi¤ine inanmakdad›rlar. Bu
befl kitâb, (Tekvin), (Hurûc), (Levililer), (Say›lar), (Tesniye)dir.
Tesniyede, Mûsâ aleyhisselâm›n ölümü, ihtiyârl›¤›, yafl› ve defn
edildi¤i ve yehûdîlerin ona mâtem [yas] tutduklar› yaz›l›d›r. [Tesniye bâb 34]. Bu ahvâl, Mûsâ aleyhisselâm vefât etdikden sonra,
Mûsâ aleyhisselâma vahy olundu dedikleri kitâbda nas›l bildirilmifldir? Bu misâl, Tevrât›n Mûsâ “aleyhisselâm” taraf›ndan bildirilen ve Allahü teâlâ taraf›ndan vahy edilmifl olan, hakîkî Tevrât
olmad›¤›n›n aç›k delîllerindendir.
Bir yehûdî din adam› olan, H.Hirsch Graetzin, (History of the
Jews) kitâb›ndaki beyân›na göre, yehûdîler, kendi cemâ’atlerinin
Tevrât›n emrlerine tam ittibâ’ edebilmelerini te’mîn için (Yetmifller Meclisi)ni kurdular. Bu meclisin reîsine, (Bafl Kâhin) dediler.
Yehûdî gençlerine, mekteblerde dinlerini ö¤reten, Tevrât› aç›klayan yehûdî din adamlar›na (Yaz›c›lar) denilir. Bunlar›n, Tevrâta
yapd›klar› aç›klamalar›n, ilâvelerin bir k›sm›, sonradan yaz›lan
Tevrâtlara kar›fld›r›lm›fld›r. ‹ncîllerde geçen yaz›c›lar iflte bunlard›r. Bunlar›n bir di¤er vazîfesi de, yehûdîlerin Tevrâta ittibâ’ etmelerini sa¤lamakd›r.
Yehûdîlerin ekserîsinin inanmad›klar› bir Tevrât dahâ vard›r
ki, buna (fiomranim Tevrât›=Tora Ha-fiomranim) derler. Bu Tevrâta inananlar, yaz›c›lar›n Tevrâta aç›klamalar ve ilâveler yapmalar›na, hattâ harflerini dahî de¤ifldirmelerine karfl› ç›km›fllard›r.
Yehûdîlerin ellerindeki Tevrât ile fiomranim Tevrât› aras›nda alt›
bin kadar ihtilâf bulundu¤u bildirilmekdedir.
H›ristiyanlar Torah kitâb› için, (Ahd-i Atîk) ya’nî (Eski Ahd)
ta’bîrini kullan›rlar. Yehûdîler, bu ta’bîri kabûl etmezler.
Bugün Tevrât dedikleri kitâb›n, Allahü teâlâ taraf›ndan Mûsâ
aleyhisselâma gönderilen hakîkî Tevrât olmad›¤› flübhesizdir. En
eski yaz›lan Tevrât nüshas› ile, Mûsâ aleyhisselâm aras›nda iki bin
sene vard›r. Mûsâ aleyhisselâm, Tevrât›n (Tâbût-i sekîne)ye, ya’nî
(Mukaddes Sand›¤›)na konularak muhâfaza edilmesini ümmetinin
âlimlerinden istemifldi. Süleymân aleyhisselâm (Mescid-i Aksâ)y› binâ edince, Ahd sand›¤›n› buraya koymufl ve sand›¤› açd›rm›fld›r.
Sand›k aç›l›nca, içerisinden yaln›z (Evâmir-i Aflere), ya’nî on emrin yaz›l› oldu¤u iki levhâ ç›km›fld›r.
ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Elliot
Friedman›n, 1987 senesinde neflr etdi¤i, (Tevrât› Kim Yazd›)
ismli kitâb, yehûdî ve h›ristiyan dünyâs›n› kar›fld›rd›. Profesör
Friedman, Tevrât› teflkil eden befl kitâb›n, befl ayr› ilâhiyyâtc› taraf›ndan yaz›ld›¤›n› ve Mûsâ aleyhisselâma indirilen Tevrât kitâb›n›n asl nüshas› ile hiç bir sûretde k›yaslanamayaca¤›n› aç›klad›.
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H›ristiyanlar›n inand›¤›, (Kitâb-› Mukaddes)in (ahd-i atîk) ve
(ahd-i cedîd) k›smlar›n›n birbirleriyle tenâkuz içerisinde bulundu¤unu belirten profesör Friedman, kitâb›nda bunun misâllerini zikr
etmifldir. Ayr›ca, Tevrât›n içerisindeki kitâblar›n da birbirleri ile,
hattâ kendi bâblar› aras›nda tenâkuzlarla dolu oldu¤una dikkati
çeken profesör Friedman, böyle bir esere (‹lâhî kitâb) vasf›n›n verilemiyece¤ini bildirmifldir. Tevrât› meydâna getiren befl kitâbdaki,
ifâde tarzlar› da, birbirinden temâmen farkl›d›r.
Prof. Elliot Friedman’a göre bugünkü Tevrât, Mûsâ aleyhisselâmdan birkaç asr sonra yafl›yan befl haham taraf›ndan kaleme
al›nm›fl ve Azrâ ad›ndaki haham bunlar› tek tek topl›yarak, Ahd-i
Atîk’in asl nüshas› oldu¤u iddi’âs› ile ço¤altd›rm›fld›r. Târîh profesörü Friedman, kaleme ald›¤› eserinde, dahâ sonra flu ifâdelere yer
vermifldir:
(Günümüzde, Tevrât’›n üç nüshas› mevcûd: Yehûdîler ve protestanlar›n kabûl etdikleri ibrânîce nüsha, katolik ve ortodokslar taraf›ndan kabûl edilen yunanca nüsha ve sâmirîlerce kabûl edilen
sâmirî dilinde yaz›lm›fl nüsha. Bunlar Tevrât›n en eski ve en i’timâdl› nüshalar› olarak bilinmelerine ra¤men, gerek ayn› nüshan›n
içinde ve gerekse nüshalar aras›nda birçok yerlerinde tezâdlar vard›r. Hiçbir ilâhî dinde bulunm›yan, insanlara zulm telkînleri, Peygamberlerden ba’z›lar›na karfl› çok çirkin ve makâmlar›na yak›flm›yacak isnâdlar vard›r. Hakîkî Tevrâtda ise, tezâdlar bulunaca¤›ndan söz edilemez.)
Frans›z papazlar›ndan, Richard Simon da, (Historia Critique
du Vieux Testament) kitâb›nda, Tevrât›n Mûsâ aleyhisselâma
vahy edilen Tevrât olmad›¤›n›, sonradan farkl› zemânlarda yaz›larak bir araya getirildi¤ini belirtmifldir. Papaz›n bu kitâb› toplatd›r›lm›fl, kendisi de kiliseden kovulmufldur.
Dr. Jean Astruc de, (Conjectures il parait que Mouse s’est Servi pour composer le livre dela Genese) adl› eserinde, Tevrât›n befl
k›sm›n›n çeflidli yerlerden derlenmifl birer kitâb oldu¤unu yazm›fld›r. Jean, bir k›sm›ndaki ismlerin de¤ifldirilerek, iki-üç yerde tekrâr edildi¤ine de dikkatleri çekmifldir.
Tekvînin birinci bâb›n›n onbirinci âyeti ve devâm›nda, nebâtlar›n insandan önce yarat›ld›¤›, yaz›l›d›r. ‹kinci bâb›n›n befl, alt›,
yedi, sekiz ve dokuzuncu âyetlerinde ise, insan›n yarat›ld›¤› ve o
zemân yer yüzünde hiç bir nebât›n bulunmad›¤›, nebâtât›n insandan sonra yarat›ld›¤› yaz›l›d›r. Bu ve bunun gibi pek çok tenâkuzlara, büyük hatâlara dikkati çeken Jean Astruc dinsiz i’lân edilmifldir.
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Gottfried Eichhorn, Tekvînden baflka, sonra gelen befl kitâb›n
da, târîhleri i’tibâr› ile ve lisân olarak birbirinden farkl› oldu¤unu
1775 senesinde neflr etdi¤i kitâb›nda yazm›fld›r. Fekat Eichhorn ve
kitâblar› aforoz edilmifldir.
Alman flâiri ve filozof Herden [1744-1803] (Von Geiste den
hebraischen Poesie) eserinde, Ahd-i atîkin, (Mezmûrlar) kitâb›n›n
içindeki fli’rlerin birçok ibrânî flâirlerine âid oldu¤unu, baflka baflka zemânlarda yaz›ld›¤›n› ve sonradan bir araya cem’ edildi¤ini
yazmakdad›r. Ayr›ca (Neflîdeler Neflîdesi)nin de, beflerî ve müstehcen bir aflk kasîdesi oldu¤unu, bu fli’rlerin Süleymân aleyhisselâm gibi bir Peygambere atf olunam›yaca¤›n› da beyân etmekdedir. Merâk edenlerin, (Neflîdeler Neflîdesi) kitâb›na göz gezdirmeleri kâfîdir.
19. yüzy›lda ‹brânî lisân› üzerindeki incelemeler art›nca, Tevrâtdaki befl kitâb›n Mûsâ aleyhisselâma âid olmad›¤› ve ahd-i atîkdeki kitâblar›n muhtelif zemânlarda bir araya getirildi¤i isbât edildi. Bu husûsda, Avrupal› pek çok târîhci, papaz ve piskoposlar
eserler neflr etmifllerdir.
Mood ‹ncîl Enstitüsünden Dr. Graham Scroggie, (‹ncîl Allah
kelâm› m›d›r?) ismli kitâbda (Ahd-i Atîk) ve (Ahd-i Cedîd)in Allah kelâm› olmad›¤›n› i’tirâf etmekdedir.
Dr. Stroggie ise, (Tekvîn kitâb›, flecerelerle doludur. Kim kimden do¤du, nas›l do¤du? Hep bunlardan bahs ediliyor. Bunlardan
bana ne? Bunlar›n ibâdet ve Allahü teâlây› sevmek ile ne alâkas›
var? Nas›l iyi bir insan olunabilir? K›yâmet günü nedir? Kime ve
nas›l hesâb verece¤iz? Sâlih bir insan olmak için neler yapmak lâz›md›r? Bunlardan pek az bahs olunuyor. Ekseriyâ, muhtelif efsâneler var. Dahâ gündüz anlat›lmadan, geceye geçiliyor) demekdedir. Böyle bir kitâb nas›l Allah kelâm› olabilir?
Bugün, yehûdîlerin (Torah), h›ristiyanlar›n ise, (Ahd-i Atîk)
dedikleri kitâblar› okuyan bir kimse, Allahü teâlâ taraf›ndan indirilmifl bir kitâb de¤il, fuhfl, müstehcenlik ve ahlâks›zl›¤› ö¤reten bir
seks kitâb› okudu¤unu zan eder. Bu kitâblar›n, Allah kelâm› olmad›¤›n› anlayan bat›l› birçok papaz ve fen adamlar›, pekçok kitâblar
neflr ederek, hakîkati herkese duyurma¤a çal›flm›fllard›r. Bunlar›
burada zikr etme¤e kitâb›m›z›n hacmi müsâid de¤ildir.
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TALMUD
Yehûdîlerin Tevrâtdan sonraki kudsî kitâblar›d›r. (Sözlü emrler) dedikleri kitâbd›r. Talmud, iki k›smdan meydâna gelmifldir.
Bunlar Miflna ve Gamârâd›r:
Miflna: ‹brânîce tekrâr demekdir. Sözlü emrlerin, kanûn hâline
getirilmifl ilk hâlidir. Yehûdî i’tikâd›na göre, Allahü teâlâ, Mûsâ
aleyhisselâma, Tûr da¤›nda Tevrât kitâb›n› (Yaz›l› emrleri) verdi¤i gibi, ba’z› ilmleri, ya’nî (Sözlü emrler)i de söyledi. Mûsâ “aleyhisselâm”, bu ilmleri Hârûn, Yûflâ’ ve Eliâzâra “aleyhimüsselâm”
bildirdi. Bunlar da, kendilerinden sonra gelen Peygamberlere bildirdiler. Eliâzâr, fiu’ayb aleyhisselâm›n o¤ludur [Mir’ât-i kâinât].
Uzeyr aleyhisselâma yehûdîlerin Azrâ dedikleri (Müncid)de yaz›l›d›r.
Bu bilgiler, neslden nesle, ya’nî hahamlardan hahamlara rivâyet edildi. Mîlâddan önce 538 ve mîlâddan sonra 70 senelerinde çeflidli Miflnalar yaz›ld›. Bunlara yehûdîlerin âdetleri, kanûn müesseseleri, hahamlar›n bir mevzû’daki tart›flmalar› ve flahsî görüflleri de
kar›fld›r›ld›. Böylece Miflnalar, hahamlar›n indî görüfl ve münâkaflalar›n› ifâde eden kitâblar hâline geldi.
Yehûdî hahamlar›ndan Akiba, bunlar› toplad› ve k›smlara
ay›rd›. Talebesi, haham Meir, bunlara ilâveler yaparak basitlefldirdi. Dahâ sonraki hahamlar bu rivâyetlerin, te’lîfi ve bir araya toplanmas› için çeflidli üsûller ve flartlar koydular. Böylece pek çok rivâyetler ve kitâblar zuhûr etdi. Nihâyet bunlar, Mukaddes Yehûdâya (Judah Hanesiye) ulafld›. Yehûdâ, bu kar›fl›kl›klara son vermek için, mîlâd›n ikinci asr›nda, bu kitâblar›n en sa¤lam kabûl
edilenini yazd›. Yehûdâ, mevcûd nüshalardan, bilhassa Meirin
yazd›¤› nüshadan istifâde ederek, k›rk y›lda bir kitâb vücûde getirdi. Bu kitâb, di¤erlerini içinde topl›yan, en son ve meflhûr (Miflna) oldu.
Miflnan›n yaz›lmas›na ifltirâk eden, fikrleri Miflnada yaz›l›
olan, mîlâdî birinci ve ikinci asrda yaflayan yehûdî hahamlara
(Tannaim) ya’nî (muallim) derler. Yehûdâ en son muallimlerdendir. (Hâkim) diye de ta’bîr olunurlar. (Gamârâ)n›n toplanmas›na ifltirâk eden hahamlara (Amoraim) ya’nî (îzâhc›lar) derler.
Bunlar muallimlerin fikrlerinin yanl›fl›n› ç›karamaz, ancak îzâh
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edebilirler. Mîlâddan sonra alt›nc› ve yedinci asrlarda, Talmuda
flerh ve ilâve yapanlara (Saboraim) ya’nî (akll›lar veyâ münâkaflac›lar) denildi. Talmudu flerh ve tefsîr eden hahamlardan, yehûdî
konsillerinin baflkan› olanlar›na (Geonim) denilir ki, fetvâ veren
demekdir. Konsil baflkan› olmayanlara ise (Posekim) ya’nî karar
verenler, tercîh edenler derler.
Yehûdâdan sonra gelen hahamlar, Miflnaya ilâve ve flerhler
yapm›fllard›r. Miflnan›n lisân›, kendisinde Yunanca ve Lâtincenin
te’sîri görülen Yeni ‹brânîce (Neo Hebrew)dir.
Miflnan›n yaz›lmas›ndan maksad, yaz›l› emr kabûl edilen, Tevrât› temâmlay›c› olan, sözlü emrleri tan›tmakd›r. Yehûdân›n, yazd›¤›
Miflnaya almad›¤› ve di¤er hahamlar›n yazd›¤› Miflnalardaki ma’lûmâtlar sonradan topland›. Bunlara ‹lâveler (Tosefta) denildi.
Miflnalar, Tevrâtlardan dahâ basît olup, kelime ve cümle fleklleri onlardan çok farkl›d›r. Emrler, umûmî kâideler fleklinde bildirilmifldir. Dikkat çekici misâller verilmifldir. Vâki’ olmufl hâdiselere ba’zen rastlan›l›r. Emrler beyân edilirken, kaynak olarak Tevrâtlar›n›n âyetleri verilir. Miflna 6 k›smdan müteflekkildir: 1- Zerâim (tohumlar), 2- Moed (Mubârek günler, Bayram ve oruc günleri gibi), 3- Naflim (Kad›nlar), 4- Nezikin (Zararlar), 5- Kedoflim
(Mukaddes fleyler), 6- Tehera (Tahâret, temizlik)dir. Bunlar altm›flüç risâleye, risâleler de cümlelere taksîm edilmifldir.
Gamârâ: Yehûdîlerin Filistin ve Bâbilde iki mühim dînî mektebleri vard›. Bu mekteblerde, Amoraim (îzâhc›lar) denilen hahamlar, Miflnan›n ma’nâs›n› aç›klama¤a, tezâdlar› düzeltme¤e, örf
ve âdetlere dayanarak verilen hükmlere kaynak arama¤a, olmufl
veyâ olmam›fl, ya’nî teorik mes’eleler üzerinde hükmler verme¤e
çal›fld›lar. Bâbildeki hahamlar›n yapd›klar› flerhlere (Bâbil Gamârâs›) denildi. Bu Gamârâ, Miflna ile berâber yaz›ld›. Meydâna gelen kitâba (Bâbil Talmud)u denildi. Kudüsdeki hahamlar›n yapd›klar› flerhlere de, (Kudüs Gamârâs›) denildi. Bu Gamârâ da Miflna ile berâber yaz›ld›. Meydâna gelen bu kitâba (Kudüs Talmud)u
denildi.
Filistin Gamârâs›, bir rivâyete göre mîlâdî üçüncü asrda temâmland›.
Bâbil Gamârâs›, mîlâd›n dördüncü asr›nda bafllad› ve alt›nc› asr›nda temâmland›.
Dahâ sonra, Kudüs ve Bâbil flerhleri tefrîk edilmeksizin Miflna ve bir Gamârâya (Talmud) ta’bîr edildi. Bâbil Talmudu, Kudüs Talmudunun üç misli dahâ uzundur. Yehûdîler, Bâbil Talmudunu Kudüs Talmudundan dahâ üstün tutarlar. Miflnan›n bir-iki
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cümlesi, ba’zen Talmudda on sahîfe anlat›l›r. Talmudun anlafl›lmas›, Miflnadan dahâ zordur. Her yehûdî, din e¤itiminin üçde birini
Tevrât, üçde birini Miflna, üçde birini de, Talmuda ay›rmak mecbûriyyetindedir.
Hahamlar, Talmudda, bir kimse kötü bir fleye niyyet etse, onu
yapmasa bile günâhkâr olaca¤›n› bildirmifllerdir. Onlara göre, hahamlar›n nehy etdi¤i birfleyi yapma¤a niyyet eden kifli, necs, pis olur.
Bu i’tikâdlar›n [inançlar›n] kayna¤› olan Talmuda müslimânlar
(Ebül-Encâs=Necâsetlerin babas›) demifldir. (Hebrew Literature sahîfe 17). Yehûdîler, Talmuda inanm›yan›, onu kabûl etmiyeni, yehûdî saymazlar. Bunun için yehûdîler, sâdece Tevrât› kabûl eden ve
ona ba¤lanan Karâim yehûdîlerini yehûdî kabûl etmezler.
Yehûdî din adamlar›, Kudüs ve Bâbil Talmudlar› aras›nda büyük farklar, tezâdlar oldu¤unu i’tirâf etmekden sak›n›rlar.
Bâbil Talmudu, ilk def’a mîlâdî 1520-1522 de, Kudüs Talmudu
ise, 1523 senesinde Venedikde bas›ld›. Bâbil Talmudu, Almanca ve
‹ngilizceye, Kudüs Talmudu da, Frans›zcaya terceme edilmifldir.
Bâbil Talmudunun % 30’unu, Kudüs Talmudunun % 15’ini hikâyeler ve k›ssalar teflkil eder. Bu hikâyelere (Hagada) derler. Yehûdî edebiyyât›n›n esâs›n› bu hikâyeler teflkîl eder. Mekteblerinde
bunlar› okuturlar. Yehûdî mekteblerinde, hattâ üniversitelerinde
Tevrât ve Talmudun ö¤renilmesi ve ö¤retilmesi mecbûrîdir.
H›ristiyanlar, Talmuda düflman olup, ona fliddetle hücûm etmekdedirler.
H›ristiyanlar›n, yehûdîlere yapd›klar› zulmleri, iflkenceleri, kitâb›m›z›n çeflidli yerlerinde bildirdi¤imiz için, burada zikr etmiyece¤iz. Ancak, h›ristiyanlar›n yehûdîlere Talmudla ilgili yapd›klar›
zulmlerden k›saca bahs edelim:
Fransa, Polonya ve ‹ngiltere gibi, h›ristiyan beldelerde, Talmudlar toplatd›r›lm›fl ve yak›lm›fld›r. Yehûdîlerin evlerinde bile
Talmud bulundurmalar› yasak edilmifldir. Talmud hükmlerini
aç›klayan en mühim kifliler, Yehûdî dönmeleri Nicolas Donin ile
Pablo Christianidir. Pablo Christiani, mîlâdî onüçüncü asrda,
Fransa ve ‹spanyada yaflam›fld›r. 1263 senesinde ‹spanyan›n Barcelona flehrinde yap›lan münâzarada hahamlar, Talmudun kat› prensiblerine ve yaz›lar›na karfl› vârid olan süâllere (Cevâb veremediler), bunlar› müdâfeadan âciz kald›lar.
(El-Kenz-ül-Mersüd fî Kavâid-it-Talmud) kitâb›n›n beyân›na
göre, Talmudda, Îsâ aleyhisselâm›n Cehennemin derinliklerinde,
zift ve atefl aras›nda oldu¤u, hazret-i Meryemin asker Pandira ile
zinâ etdi¤i, kiliselerin necâset dolu [pislik] oldu¤u, papazlar›n
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kelblere [köpeklere] benzedi¤i, h›ristiyanlar›n öldürülmesi lâz›m
oldu¤u gibi husûslar yaz›l›d›r.
927 [m. 1520] de Papan›n izni ile Bâbil Talmudu, üç sene sonra
da Kudüs Talmudu bas›lm›fl, bundan otuz y›l sonra yehûdîler için
felâketler zuhûr etmifldir. 9 Eylül 1553 de Romada ele geçirilen bütün Talmud nüshalar› yak›lm›fld›r. Bu hâl, di¤er ‹talya flehrlerinde
de tatbîk edilmifldir. 1554 senesinde Talmud ve di¤er ‹brânîce kitâblara sansür konulmufldur. 1565 de Papa, Talmud kelimesinin
kullan›lmas›n› dahî, yasak etmifldir.
1578-1581 seneleri aras›nda Talmud, Basel flehrinde yeniden bas›lm›fld›r. Bu bask›da, ba’z› risâleler ç›kar›lm›fl, h›ristiyanl›¤› kötüleyen birçok cümleler kald›r›lm›fl, birçok kelimeler de de¤ifldirilmifldir.
Bu târîhden sonra, Papalar yine Talmudlar› toplatm›fllard›r.
Endülüs Emevî Sultânlar›n›n dokuzuncusu ‹kinci Hakem, haham Joseph Ben Masesa emr ederek, Talmudu Arapcaya terceme
etdirmifldir. Okundukdan sonra, bu tercemeye (Keseye konan pislik) ismi verilmifldir. ‹kinci Hakem, 366 [m. 976] da vefât etdi.
Karâim yehûdîleri, Talmudu red etmifl ve bunu bid’at kabûl etmifllerdir.
Talmuda göre kad›n, dînî mekteblere al›namaz. Çünki hafîf
akll›d›r ve ona din e¤itimi flart de¤ildir. (Kim k›z›na Tevrât ö¤retirse, ona kötü bir fley ö¤retmifl olur) cümlesi haham Eliazerindir.
(Miflna, Naflim (kad›nlar), Sotak k›sm› 216). Yehûdî haham Mûsâ
bin Meymun, bundan maksad›n Tevrât de¤il, Talmud oldu¤unu
zikr etmifldir.
Talmud, müneccimli¤in insan hayât›na hükm eden bir ilm oldu¤unu bildirmekdedir. Talmud, (Günefl tutulmas›, milletler için kötü bir alâmetdir) demekdedir. [Evil-Sign] Ay tutulmas›n›n ise, yehûdîler için kötü bir alâmet oldu¤u yaz›l›d›r. Talmud, sihr ve kehânetlerle doludur. Birçok fleyleri ifrîtlere (Demons) ba¤lam›fllard›r.
Haham Rav Hunr (Her birimizin sa¤›nda onbin, solunda onbin ifrît [fleytân] bulunur) demekdedir. Haham Rabba ise, (Havradaki
va’z s›ras›nda zuhûr eden izdihâm, ifrîtler sebebi iledir. Elbiselerin
eskimesi, ifrîtlerin sürtünmelerindendir. Ayaklar›n k›r›lmas›, yine
ifrîtler sebebi iledir) demekdedir. Talmudda, fleytânlar›n, öküzlerin boynuzlar›nda raks etdikleri, fleytân›n Tevrât okuyanlara zarar
veremiyece¤i, Cehennem ateflinin, Benî ‹srâîlin günâhkârlar›n›
yakm›yaca¤› yaz›l›d›r.
Yine Talmudda, Benî ‹srâîlin günâhkârlar›n›n oniki ay Cehennemde yanaca¤›, K›yâmeti inkâr edenlerin ve di¤er milletlerden
olan günâhkârlar›n elîm bir azâb içinde ebedî olarak kalacakla– 336 –

r›, orada vücûdlar›n›n kurtlar›n›n ölmiyece¤i ve atefllerinin sönmiyece¤i yaz›l›d›r.
Yine ba’z› hahamlar Talmudda, rûh cesedden ayr›ld›kdan sonra, hesâb olmad›¤›n›, günâhlardan cesedin mes’ûl oldu¤unu, rûhun
cesedden mes’ûl olmas›n›n mümkin olmad›¤›n› yazm›fllard›r. Baflka bir haham da, yine Talmudda buna i’tirâz etmifldir.
Talmudda, (Hahamlardan ba’z›lar›, insan ve karpuz yaratma¤a
kâdirdir) diye yaz›l›d›r. Bir haham›n, bir kad›n› difli merkeb hâline
getirdi¤i, üzerine bindi¤i, onunla çarfl›ya gitdi¤i, sonra da baflka bir
haham›n, onu eski hâline çevirdi¤i, Talmudun rivâyetlerindendir.
Talmudda, hahamlar›n hârikulâde iflleri, y›lanlar, kurba¤alar, kufllar ve bal›klara âid pekçok efsâne ve k›ssalar› yaz›l›d›r. Yine Talmudun beyân›na göre, ormanda bir y›rt›c› hayvan olup, Rum kayseri bunu görmek istemifl, bu hayvan Romaya 400 mil yaklafl›nca
kükremifl ve Roma flehrinin d›varlar› y›k›lm›fld›r. Yine Talmudun
beyân›na göre, ormanda bir yafl›nda bir öküz, Tûr da¤› kadar imifl.
Çok büyük oldu¤u için, bunlar› kurtarmak Nûh aleyhisselâma çok
zor gelmifl ve bunlardan sâdece birini boynuzlar›ndan gemiye ba¤lam›fl. O zemân›n Bashan (Bolan) beldesinin mâliki olan (Avc),
vücûdu çok büyük oldu¤u için, gemiye binememifl, o da öküzün
s›rt›na binmifl. Bu melik Avc, dünyâ kad›nlar›ndan biri ile evlenen
bir melekden do¤an Amâlikal›lardan imifl. Aya¤› 40 mil uzunlu¤unda imifl. Akl ve mant›¤›n aslâ kabûl edemiyece¤i dahâ nice safsatalar...
Yine Talmudun bildirdi¤ine göre, Titus ma’bede girmifl, k›l›c›n› çekerek ma’bedin perdesini parçalam›fl ve perdeden kan akm›fl,
onu cezâland›rmak için, bir sivrisinek gönderilmifl ve beynine girmifl. Titusun beyninde sinek güvercin gibi oluncaya kadar büyümüfl. Titus ölünce kafas› aç›lm›fl, sivrisine¤in bak›rdan bir a¤z› ve
demirden ayaklar› oldu¤u görülmüfl imifl.
Hahamlar›n ö¤retdi¤i fleylere i’tirâz edenlerin cezâland›r›laca¤›,
bir yehûdî, bir yabanc› yan›nda bir yehûdînin aleyhine flâhidlik yaparsa, la’netlenece¤i, bir yehûdînin yabanc›ya karfl› yapd›¤› yemînin hükmü olmad›¤›, yine Talmudun beyânlar›ndand›r.
Talmudun Hoflem hamiflpat, Yoreh deah, Sultan Arah k›smlar›nda, (Yehûdî olm›yan kimselerin kan›n› ak›tmak Allaha kurban takdim etmekdir), (Yehûdîlik maksad ve gâyesi için ifllenen
bütün günâhlar, gizli olmak flart› ile mubâhd›r), (Yaln›z yehûdî
olanlara insan gözü ile bak›l›r. Yehûdî olmayanlar birer hayvand›r), (Allah dünyân›n bütün servetini sâdece yehûdîlere tahsîs etmifldir), (H›rs›zl›k etmeyiniz emri sâdece yehûdîler içindir. Di¤er
milletlerin canlar› ve mallar› halâldir), (Yehûdî olm›yanlar›n ›r– 337
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z›, nâmûsu halâldir. Zinâ etmiyeceksin emri yehûdîler içindir),
(Yehûdî olmayan›n, mal›n› çalan ve iflini elinden alan bir yehûdî,
iyi bir ifl yapm›fld›r), (Emrlerimizi, yehûdî olm›yan birine haber
vermek, bütün yehûdîleri katl edilmeleri için ihbâr etmekle ayn›d›r. Yehûdî olm›yanlar, kendileri için ö¤retdi¤imiz fleylerden
ma’lûmât sâhibi olunca bizi sürgün ederler), (Zirâatden dahâ afla¤› bir ifl yokdur) gibi cümleler vard›r.
Talmudda, yehûdîlerin bekledikleri Mesîh için, (Mesîh, yehûdî
olm›yanlar›, harb arabalar›n›n tekerlekleri alt›nda ezecekdir. Büyük harb olacak ve insanlar›n üçde ikisi ölecekdir. Yehûdîler gâlib
olacak, ma¤lûb olanlar›n silâhlar›n› yedi sene yakacak olarak kullanacaklard›r.
Di¤er milletler yehûdîlere itâat edeceklerdir. Mesîh h›ristiyanlar› kabûl etmiyecek ve onlar› temâmen imhâ edecekdir. Bütün
milletlerin hazîneleri yehûdîlerin ellerine geçecek, yehûdîler çok
zenginleflecekler. H›ristiyanlar yok edilince, di¤er milletlerin gözleri aç›lacak, onlar da yehûdî olacaklard›r. Böylece yehûdîler dünyâya hâkim olacak, dünyân›n hiç bir yerinde yehûdî olm›yan kimse kalm›yacakd›r) demekdedir.
TENBÎH 1 – ‹flbu (Cevâb veremedi) kitâb› gösteriyor ki, h›ristiyanlar ve yehûdîler, her zemân müslimânlara sald›rm›fl, kitâblar› ile, radyo ve televizyonlar› ile ve devlet kuvvetleri ile, islâmiyyeti yok etme¤e çal›flm›fllard›r. Bu sald›r›lar›n›n baflar›l› olmas›
için, önce islâm ilmlerini, islâm âlimlerini yok etmifller, gençlerin
dinden habersiz, câhil yetiflmelerini sa¤lam›fllard›r. H›ristiyan
misyonerlerinin ve hâin komünistlerin tuzaklar›na düflerek, onlar›n hîlelerine, yalanlar›na aldanan, islâmiyyetin meziyyetlerini,
üstünlüklerini ve ecdâd›n›n flanl›, flerefli baflar›lar›n› ö¤renmekden mahrûm b›rak›lan müslimân evlâdlar›ndan ba’z›lar›, zemânla söz ve yaz› sâhibi oldular. Ötede beride, câhilce, ahmakca konuflma¤a bafllad›lar. Meselâ, (Dedelerimiz çöl kanûnlar›na tâbi’
olmufl, islâm›n akllara, fikrlere vurdu¤u kara zincirler içinde hareketsiz kalm›fl, ilk ça¤ hayât› yaflam›fllar. Öldükden sonra, dirilmek varm›fl. Cennetlerde ni’metler, e¤lenceler, Cehennemde
ateflde yanmak varm›fl gibi telkînler alt›nda dünyâdan so¤utulmufl,
tanr› dedikleri, ne oldu¤u belirsiz birisine tevekkül ederek, tenbel, miskin, hayvan gibi yaflam›fllar. Biz onlar gibi gerici de¤iliz.
Üniversiteyi bitirdik. Avrupa ve Amerika medeniyyetini, bunlar›n fende, teknikdeki ilerlemelerini ta’kîb ediyoruz. Zevk ve e¤lence içinde yafl›yoruz. Nemâz, oruc gibi fleylerle zemân›m›z› öldürmüyoruz. ‹lerici, ayd›n kimsenin câmi’de, Mekkede ifli ne? O¤lan, k›z bir arada, çalg›, flark›, içki, kumar,......, gibi zevkler, e¤len– 338 –

celer b›rak›l›p da, nemâz, oruc, mevlid gibi can s›k›c› fleylerle ömür
çürütülür mü? Cenneti, Cehennemi kim gitmifl, kim görmüfl. Yaflad›¤›m›z tatl› hayât, bir vehm, bir hayâl için terk edilir mi?) diyorlar. Hâlbuki, özendikleri, övündükleri dünyâ hayât› geçip
gitmekde, hayâl olmakda, sevdiklerinden ayr›lmakdad›rlar. Bu zevall› kimselerin, imrendikleri, ayd›n, ilerici, modern dedikleri Avrupal›, Amerikal› devlet, siyâset, fen adamlar›n›n ve benzeme¤e
özendikleri milyonlarca bat›l›n›n, öldükden sonra dirilme¤e, Cennete, Cehenneme, Allahü teâlâya ve Peygamberlere inand›klar›n›,
her pazar günü ak›n ak›n kiliselere giderek ibâdet etdiklerini, bu
kitâb›m›zdan ö¤renerek, insâfa gelmelerini, aldat›lm›fl olduklar›n›
anlamalar›n› dileriz.
TENBÎH 2 – H›ristiyânlar›n ellerinde bulunan dört ‹ncîl
kitâb›n›n Allahü teâlâ taraf›ndan gönderilmifl olan ‹ncîl olmay›p,
papazlar›n yazd›¤› târîh kitâb› olduklar›, yehûdîlerin okuduklar›
Tevrât ve Talmûdun da, hahamlar›n uydurduklar› yaz›larla dolu
oldu¤u, bu kitâb›m›zda vasîkalarla isbât edilmifldir. Kur’ân-› kerîm
ise, Allah›n sevgili peygamberi oldu¤u, say›s›z mu’cizelerle
meydânda olan Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i Allah kelâm›
oldu¤u, günefl gibi meydândad›r. Akl› ve ilmi olan h›ristiyânlar›n ve
yehûdîlerin bu hakîkatlar› anlayarak seve seve müslimân
olduklar›n› gazetelerde hergün okuyoruz.

MEDEN‹YYET NED‹R?
(‹lericilik, gericilik)
Müslimânlar›n ö¤renmeleri farz olan bilgilere (‹slâm ilmleri)
denir. ‹slâm ilmleri ikiye ayr›l›r: (Din bilgileri), (Fen bilgileri). Din
bilgilerinden birisi, ahlâk ilmidir.
‹slâmiyyetin bildirdi¤i güzel ahlâk sâhibi olan ve zemân›n›n fen
bilgilerinde ya’nî islâm›n iki bilgisinde yükselmifl olan millete (Medenî) denir. Fende ilerlemifl, a¤›r sanây›’ kurmufl, fekat islâm ahlâk›ndan mahrûm olan millete, (Zâlim) ya’nî gerici, eflkiyâ, diktatör
denir. Fen ve san’atda geri ve islâm ahlâk›ndan mahrûm olanlara
(Vahflî), âdî denir. (Medeniyyet) ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâdd›r.
Ya’nî, flehrler yapmak ve insanlara hizmetdir. Bu da, fen ve san’at
ve güzel ahlâk ile olur. K›sacas›, fen ve san’at ile güzel ahlâk›n birlikde olmas›na (Medeniyyet) denir. Medenî insan, fen ve san’ati, insanlar›n hizmetinde kullan›r. Zâlimler ise, insanlara iflkence yapmakda kullan›r. Görülüyor ki, hakîkî müslimân, medenî, ilerici bir
insand›r. H›ristiyan, yehûdî ve komünist [ya’nî dinsiz], gerici, flakî
ve zevall› bir kimsedir.
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B‹R fiEHÎD‹M‹Z‹N SON SÖZLER‹
fiEHÎD‹N K‹ML‹⁄‹:
‹SM‹
: M.Tevfîk
RÜTBES‹
: Kola¤as› (Ön. Yzb.)
GÖREV‹
: Bölük Komutan›
BABA ADI
: Alî R›zâ
DO⁄UM TÂRÎH‹ : 1296 (1881)
DO⁄UM YER‹
: ‹stanbul
2 Hazîran 1916 da bir ‹ngiliz mermisi ile yaralanm›fl ve Çanakkale Askerî Hastahânesinde flehîd olmufldur.

OVACIK KARÎB‹NDEK‹ ORDUGÂHDAN
18 MAYIS 1331-PAZARTES‹
(1915)
Sebeb-i hayât›m, feyz-ü refîkim,
Sevgili Babac›¤›m, Vâlideci¤im;
Ar›burnunda ilk girdi¤im müdhifl muhârebede sa¤ yan›mdan ve
pantolonumdan hâin bir ‹ngiliz kurflunu geçdi. Hamd olsun kurtuldum. Fekat, bundan sonra girece¤im muhârebelerden kurtulaca¤›ma ümmîdim olmad›¤›ndan, bir hât›ra olmak üzere flu yaz›lar›m›
yaz›yorum:
Cenâb-› Hakka hamd-senâlar olsun ki, beni bu rütbeye kadar
îsâl etdi. Yine mukadderât-i ilâhîye olarak beni asker yapd›. Siz de
ebeveynim olmak dolay›s›yla, beni mukaddes dînimize ve vatan ve
millete hizmet etmek için ne sûretle yetifldirmek mümkin ise, öylece yetifldirdiniz. Sebeb-i feyz-ü refîk›m ve hayât›m oldunuz. Cenâb-› Hakka ve sizlere çok teflekkürler ederim.
fiimdiye kadar milletin bana verdi¤i paray› bugün hak etmek
zemân›d›r. Vazîfe-i mukaddese-i dîniyye ve vataniyyeyi îfâya
cehd ediyorum. Rütbe-i flehâdete su’ûd edersem, Cenâb-› Hakk›n en sevgili kulu oldu¤uma kanâat edece¤im. Asker oldu¤um
için, bu her zemân benim için pek yak›nd›r, sevgili babac›¤›m ve
vâlideci¤im. Göz bebe¤im olan zevcem Münevveri ve o¤lum Nezîhci¤imi evvelâ Cenâb-› Hakk›n, sâniyen sizin himâyenize tevdî’
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ediyorum. Onlar hakk›nda ne mümkin ise, lutfen yap›n›z! O¤lumun ta’lîm ve terbiyesine ve sâlih bir müslimân olarak yetiflmesine
siz de refîkamla birlikde lutfen sa’y ediniz. Servetimizin olmad›¤›
ma’lûmdur. Mümkin olandan fazla bir fleyi isteyemem. ‹stesem de
pek beyhûdedir. Refîkama hitâben yazd›¤›m melfûf mektûbu lutfen kendi eline veriniz. Fekat çok müteessir olacakd›r. O teessürü
izâle edecek veçhile veriniz. A¤layacak, üzülecek, tabî’î tesellî ediniz. Mukadderât-› ilâhiye böyle imifl. Matlûbât ve düyûnât›m hakk›nda refîkam›n mektûbuna lef etdi¤im deftere ehemmiyyet veriniz! Münevverin hâf›zas›nda ve yâhud kendi defterinde mukayyed
düyûnât da do¤rudur. Münevvere yazd›¤›m mektûbum dahâ mufassald›r. Kendisinden sorunuz.
Sevgili babac›¤›m ve vâlideci¤im! Belki bilmeyerek size karfl›
birçok kusûrlarda bulunmuflumdur. Beni afv ediniz! Hakk›n›z› halâl ediniz! Rûhumu flâd ediniz. ‹fllerimizin tasfiyesinde refîkama
muâvenet ediniz ve mu’în olunuz.
Sevgili hemflîrem Lutfiyeci¤im.
Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için, sa’yimin yetdi¤i nisbetde ne yapmak lâz›msa isterdim. Belki size karfl› da kusûr etmiflimdir. Beni afv et, mukadderât-i ilâhiye böyle imifl. Hakk›n› halâl et,
rûhumu flâd et! Yengeniz Münevver han›mla o¤lum Nezîhe sen de
yard›m et!
Hepiniz, hergün befl vakt nemâz k›l›n›z! Bir nemâz› kaç›rmama¤a çok dikkat ediniz. Rûhuma Fâtiha okuyarak beni sevindiriniz! Sizi de Cenâb-› Hakk›n lutf ve himâyesine tevdî ediyorum.
Ey akrabâ ve ehibbâ ve eviddâ cümlenize elvedâ! Cümleniz
hakk›n›z› halâl ediniz. Benim taraf›mdan cümlenize hakk›m halâl
olsun. Elvedâ, elvedâ! Cümlenizi Cenâb-› Hakka tevdî’ ve emânet
ediyorum. Ebediyyen Allahü teâlâya ›smarlad›m. Sevgili babac›¤›m ve vâlideci¤im.
Üç niflân olur Velîlerde, demifl, erbâb-› dil,
biri ol ki, görenin gönlü ona mâil olur.
Onun ikinci niflân›, oldur ki, iyi bil,
her ne dese, dinleyenler, sözüne kâil olur.
Üçüncüsüne gelince, cümle a’zâs› onun,
hayrl› ifl ve edeb ile, her zemân, âmil olur.
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147. ci MEKTÛB TERCEMES‹
Hindistân›n büyük âlimlerinden, mürflid-i kâmil Muhammed
Ma’sûm Fârûkî[1] “rahmetullahi aleyh”, (Mektûbât)›n›n birinci cildi yüzk›rkyedinci mektûbu, Mîr Muhammed Hâfîye yaz›lm›fld›r.
Fârisî olarak buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, sizi ve bizi, habîbi, sevgilisi ve Peygamberlerin en
üstünü Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmakla flereflendirsin! Ey
merhametli kardeflim! Dünyâ hayât› çok azd›r. Ebedî ve sermedî
olan âhiret hayât›nda, dünyâda yapd›klar›m›z›n karfl›l›klar›n› görece¤iz. Bu dünyâda en mes’ûd kimse, k›sa ömründe, âhirete yarayacak iflleri yapan, uzun olan âhiret yolculu¤una hâz›rlanan kimsedir.
Allahü teâlâ, size insanlar›n ihtiyâclar›n› karfl›layacak, onlar› adâlete ve râhata kavuflduracak bir makâm, bir vazîfe ihsân etmifldir.
Bu büyük ni’mete çok flükr ediniz! Buna flükr etmek, Allahü teâlân›n kullar›n›n ihtiyâclar›n› karfl›lamakla olur. Kullara hizmet etmeniz dünyâ ve âhiret derecelerine kavuflman›za sebeb olacakd›r.
Bunun için, Allahü teâlân›n kullar›na iyilik etme¤e, güler yüz, tatl› dil ve güzel huy ile onlara kolayl›k gösterme¤e çal›fl›n›z! Bu çal›flman›z, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanman›za ve âh›retde yüksek
derecelere kavuflman›za sebeb olacakd›r. Hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar
Allahü teâlân›n ›yâlidir, kullar›d›r. Kullar›na iyilik edenleri çok sever) buyuruldu. Müslimânlar›n ihtiyâclar›n› karfl›laman›n ve onlar› sevindirmenin ve güzel huylu ve yumuflak ve sabrl› olman›n fazîletini ve sevâblar›n› bildiren hadîs-i flerîfler çokdur. Bunlardan
birkaç›n› yaz›yorum. Dikkat ile okuyunuz. Ma’nâs›n› iyi anlayamad›¤›n›z olursa, dînini iyi bilen ve dînine sar›lm›fl olan hakîkî âlimlerden sorunuz.
Bir hadîs-i flerîfde, (Müslimân, müslimân›n kardeflidir, ona
zulm etmez. Onu s›k›nt›da b›rakmaz. Kardefline yard›m edene, Allahü teâlâ yard›m eder. Kardeflinin s›k›nt›s›n› giderenin, Allahü teâlâ k›yâmet günü s›k›nt›s›n› giderir. Bir müslimân› sevindireni, Allahü teâlâ k›yâmet günü sevindirir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Din kardefline yard›m edenin yard›mc›s›,
[1] Muhammed Ma’sûm, 1079 h.=1668 m. senesinde Serhend flehrinde vefât etdi.

– 342 –

Allahü teâlâd›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, ba’z› kullar›n› insanlar›n ihtiyâclar›n› karfl›lamak için yaratm›fld›r. Derdli olanlar, bunlara s›¤›n›rlar. Bunlar k›yâmet gününün azâb›ndan emîndirler) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, ba’z› kullar›na çok ni’metler
vermifl, bunlar› derdli kullar›na derman için sebeb yapm›fld›r. Bu
ni’metleri muhtâc olanlara vermezlerse, ellerinden al›p, baflkalar›na verir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Din kardeflinin ihtiyâc›n› karfl›layana, on
sene i’tikâf sevâb› verilir. Allah r›zâs› için bir gün i’tikâf eden ile
Cehennem atefli aras›nda üç hendek uzakl›k vard›r. ‹ki hendek
aras›, flark ile garb aras› gibi uzakd›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Bir din kardeflinin ihtiyâc›n› karfl›layan
kimseye Allahü teâlâ, yetmiflbefl bin melek gönderir. Sabâhdan akflama kadar onun için düâ ederler. Akflam ise, sabâha kadar düâ
ederler. Her ad›m› için bir günâh› afv olur ve bir derece yükseltilir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Bir mü’min kardeflinin ihtiyâc›n› karfl›lamak
için giden kimseye, her ad›m› için yetmifl sevâb verilir ve yetmifl günâh› afv olunur. Onu s›k›nt›dan kurtar›nca, anadan do¤mufl gibi günâhlar›ndan kurtar›l›r. Bu yard›m› yaparken ölürse, hesâbs›z olarak
Cennete girer) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Bir din kardeflinin s›k›nt›s›n› gidermek için,
onunla hükûmete [mahkemeye] giderse, s›rât köprüsünü aya¤› kaymadan geçenlerden olur) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Amellerin, ibâdetlerin efdali, en k›ymetlisi,
bir mü’mini sevindirmek veyâ elbise vermek veyâ aç ise doyurmak
veyâ herhangi bir ihtiyâc›n› karfl›lamakd›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Farzlardan sonra, amellerin en k›ymetlisi,
bir müslimân› sevindirmekdir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, mü’min kardeflini sevindirince,
Allahü teâlâ bir melek yarat›r. O kimse ölünceye kadar bu melek
hep ibâdet eder. Ölüp kabre konunca, yan›na gelerek, beni tan›yormusun der. Hay›r, sen kimsin deyince, bir müslimâna vermifl
oldu¤un sevincim. Bu gün seni sevindirmek ve süâl meleklerine
cevâb verirken yard›mc› olmak ve cevâblar›na flehâdet etmek
için, flimdi sana gönderildim. Kabrde ve k›yâmetde sana flefâ’at
– 343 –

edece¤im. Sana Cennetdeki makâm›n› gösterece¤im der) buyuruldu. Çok kimsenin Cennete girmesine sebeb olan fley nedir denildikde, (Takvâ, ya’nî harâmlardan sak›nmak ve güzel huylu olmakd›r) buyuruldu. Çok kimsenin Cehenneme girmesine sebeb
olan fley nedir denildikde, (Dili ve fercidir. Ya’nî tenâsül uzvudur)
buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Mü’minlerden îmân› kâmil [temâm] olan›,
huyu güzel ve zevcesine karfl› yumuflak oland›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kul, güzel ahlâk› sebebi ile âh›retde
yüksek derecelere kavuflur ve ibâdetlerine kat kat fazla sevâb verilir. Kötü huy, insan› Cehennemin derin tabakalar›na sürükler)
buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (‹bâdetlerin en kolay› ve en hafîfi, az konuflmak ve güzel huylu olmakd›r) buyuruldu.
Bir kimse, Resûlullah›n karfl›s›na gelip, Allahü teâlân›n çok
sevdi¤i amel nedir deyince, (Güzel huylu olmakd›r) buyurdu. Sa¤
taraf›ndan gelip, tekrâr sorunca, (Güzel huylu olmakd›r) buyurdu.
Sol taraf›ndan gelip sorunca, yine (Güzel huylu olmakd›r) buyurdu. Sonra, dolafl›p arkadan sorunca, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, mubârek yüzünü buna çevirerek, (Niçin anlam›yorsun? Güzel huy, elden geldi¤i kadar k›zmamak demekdir) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Hakl› oldu¤u hâlde dahî, münâkafla etmeyen kimseye, Cennetin kenâr›nda bir köflk verilecekdir. Latîfe [flaka] olarak dahî, yalan söylemiyene, Cennetin ortas›nda bir köflk
verilecekdir. Güzel huylu olana, Cennetin en yüksek yerinde bir
köflk verilecekdir) buyuruldu.
Hadîs-i kudsîde, (Bütün dinler içinde, bu dîni seçdim. Bu din,
cömerdlik ile ve güzel huy ile temâm olur. Bu dîni, her gün, bu ikisi ile temâmlay›n›z!) buyuruldu.
Hadîs-i flerîfde, (Güzel huy, ›l›k suyun buzu eritdi¤i gibi, günâhlar› eritir. Kötü huy, sirkenin bal› bozdu¤u gibi, ibâdetleri bozar)
buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ refîkdir. Her iflinde yumuflak
huylu olan› sever) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ yumuflak huyu sever, böyle
kimseye hep yard›m eder. Aksine, sert kimseye yard›m etmez) buyuruldu.
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Bir hadîs-i flerîfde, (Cehenneme girmeyecek olan, Cehennem
ateflinin yakmayaca¤› kimse, yumuflak huylu olan ve herkese kolayl›k gösterendir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, acele etmeyeni sever. Acele
fleytândand›r. Allahü teâlâ, hilmi, ya’nî yumuflak huyu sever) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Hilm sâhibi kimse, gündüzleri oruc tutan,
geceleri nemâz k›lan kimsenin derecesine kavuflacakd›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Gadab [k›zg›nl›k] zemân›nda, yumuflak
davranan› Allahü teâlâ çok sever) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Sert olana karfl› yumuflak davranan› ve
zulm yapan› afv edeni ve kendisini mahrûm b›rakana ihsân yapan›
ve kendisini aramayan› ziyâret edeni, Allahü teâlâ yüksek derecelere kavuflduracak ve Cennetde köflkler ihsân edecekdir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Kahraman, güreflde, yar›flda kazanan de¤ildir. Gadab zemân›nda, nefsine hâkim oland›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Güler yüzle selâm verene sadaka sevâb› verilir) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Din kardeflini güler yüzle karfl›lamak ve
emr-i ma’rûf yapmak ve nehy-i anil-münker yapmak ve din bilgileri unutuldu¤u, dalâletin, [dinsizli¤in] yay›ld›¤› zemânda, bir kimseyi dalâletden kurtarmak ve yollardan, meydânlardan tafl, diken,
kemik ve çöpleri kald›rmak ve susuz kalan›n su kab›n› doldurmak,
hep sadakad›r) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Cennetde, d›flardan içerisi ve içerden d›flar›s› görülen köflkler vard›r. Bunlar, tatl› sözlü olanlara ve açlar› doyuranlara ve herkes uykuda iken nemâz k›lanlara verilecekdir) buyuruldu.
Bu hadîs-i flerîfler, (Tergîb ve Terhîb) kitâb›ndan al›nd›. Bu
kitâb, k›ymetli hadîs kitâblar›ndand›r.[1] Allahü teâlâ, hepimize bu
hadîs-i flerîflere uymak nasîb eylesin. Hâli, hareketleri bunlara
uyan kimse, Allahü teâlâya, çok flükr eylesin. Hâli uymayan da,
bu hadîs-i flerîflere uymak için, Allahü teâlâya yalvars›n. Hâli uy[1] Bu kitâb› yazan Abdülazîm Münzirî Kayrevânî flâfi’î, 656 [m. 1258] de
vefât etmifldir.

– 345 –

gun olmayan›n kusûrunu anlamas› da, büyük bir ni’metdir. Kusûrlu oldu¤unu anlamayan, bunun için üzülmeyen kimsenin dîni, îmân› za’îf oldu¤u anlafl›l›r.

83. cü MEKTÛB TERCEMES‹
Muhammed Ma’sûm hazretleri, ikinci cildin seksenüçüncü
mektûbunda, Mirzâ Muhammed Sâd›ka, fârisî olarak buyuruyor
ki: ‹ki ni’meti ve kazâ ve kader mes’elesini flerh etmekdedir. Bu
iki ni’mete kavuflan kimsede, hiç zevk ve hâl bulunmasa, bunun
için hiç üzülmemelidir. Bu iki ni’metden birisi, dînin sâhibi olan
Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmakd›r. ‹kincisi, üstâd›n›, mürflidini sevmekdir. Bu iki ni’met, insan› bütün se’âdetlere ve feyzlere kavufldurur. Bu iki ni’metden birisi noksan ise, sonu felâket
olur. ‹lmin, amelin, kerâmetlerin bol olmas›, bunu felâketlerden
kurtarmaz. Bu iki ni’metin bozulmas›na, elden ç›kmas›na sebeb
olan en zararl›, en tehlükeli fley, dinsiz ve mezhebsiz kimselerle
ve bunlar›n kitâblar› [gazeteleri] ve her dürlü yay›nlar› ile berâber olmakd›r. Böyle bozuk kimselerden, arslandan kaçar gibi
kaçmal›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin [îmân› ve ibâdetleri bozuk
olmayan hakîkî müslimânlar›n] kitâblar›n› okumal›d›r. Büyüklerin kitâblar›n› okumak isteyenlere, ‹mâm-› Rabbânînin Mektûbât›n› okumak çok fâidelidir[1]. [Hakîkat Kitâbevinin ç›kard›¤› kitâblar, bu do¤ru âlimlerin kitâblar›ndan terceme edilmifldir. ‹slâmiyyeti do¤ru olarak ö¤renmek isteyenlere bu kitâblar› tavsiye
ederiz.]
Kazâ ve kader bilgileri çok nâzik, ince ve anlamas› güçdür.
Bunlar› konuflmak ve münâkafla etmek, hadîs-i flerîflerle yasak
edilmifldir. Müslimânlar›n vazîfesi, Allahü teâlân›n emrlerini ve
yasaklar›n› ö¤renmek ve bunlara uygun yaflamakd›r. Kazâ ve
kadere inanmam›z emr olundu. Bunlar› incelememiz emr olunmad›. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi¤i kadar ö¤renmemiz ve
inanmam›z lâz›md›r. Bu hakîkî âlimler [islâm bilgilerinin mütehass›slar›] buyuruyor ki, Allahü teâlâ insanlar›n, hayr ve fler, bütün yapacaklar›n› ezelde biliyordu. Vaktleri gelince, bunlar›n yarat›lmas›n› irâde etmekde ve yaratmakdad›r. Onun yaratmas›na
(takdîr) denir. [Ezeldeki ilme kader denir. Kader, ilm-i ezelîdir.
Emr-i ezelî de¤ildir.] Hâl›k ve mûcid yaln›z Odur. Ondan baflka yarat›c› yokdur. Hiç bir insan, hiç birfley yaratamaz. (Mu’tezi[1] ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî, Hindistânda yetiflen Ehl-i sünnet
âlimlerinin ve Evliyân›n en büyüklerindendir. 1034 [m. 1624] senesinde Serhend flehrinde vefât etmifldir.
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le) ve (Kaderiyye) denilen câhil ve ahmak kimseler, kazâ ve kadere inanmad›lar. ‹nsan, diledi¤ini, kendi gücü ile yaratmakdad›r dediler. Böyle, kâfir olan kimseler, zemân›m›zda çokdur.
Hayr ve fler, herfleyin yarat›lmas›nda, insan›n irâdesinin ve ihtiyâr›n›n da te’sîri vard›r. ‹nsan bir fley yapmak ister, Allahü teâlâ da isterse, o fleyi yarat›r. ‹nsan›n irâdesine, dilemesine (kesb)
denir. Demek ki, insanlar›n yapd›¤› her hareket, her ifl, insan›n
kesbi ve Allahü teâlân›n yaratmas› iledir. Adam öldürene k›yâmetde azâb yap›lmas›, onu kesb etdi¤i içindir. (Cebriyye) denilen
kimseler ise, insan›n kesbini, irâdesini inkâr etdiler. ‹nsan istese
de, istemese de, her hareketini, her iflini Allah yarat›r. ‹nsan›n her
ifli, a¤aç yapraklar›n›n rüzgârdan sallanmas› gibidir dediler. Her
fleyi Allah zorla yapd›r›yor. ‹nsan hiç bir fley yapamaz zannetdiler. Böyle söylemek küfrdür. Böyle inanan kâfir olur. Bunlara göre, iyi ifl yapanlara k›yâmetde sevâb verilir. Günâh iflleyenlere,
azâb yap›lmaz. Kâfirlere, âsîlere, fâs›klara azâb yap›lmaz. Çünki,
bu günâhlar› yapan hep Allahü teâlâd›r. Bunlar, günâh iflleme¤e
mecbûr olmufllard›r dediler. Bütün Peygamberler, böyle inananlara la’net etdi. Elin, aya¤›n titremesi ile, irâde ederek hareket etdirilmesi, bir olur mu? (Hicr) sûresinin 92 ve 93. üncü âyetlerinde meâlen, (Allahü teâlâ onlar›n yapd›klar›n›n hepsini soracakd›r) buyuruldu. (Vâk›’a) sûresinin 24. üncü âyetinde meâlen,
(Yapd›klar›n›n cezâs›n› çekeceklerdir) buyuruldu. (Kehf) sûresinin 29. uncu âyetinde meâlen, (‹steyen îmân etsin, dileyen inkâr
etsin. ‹nkâr edenlere Cehennem ateflini hâz›rlad›k) buyuruldu.
(Nahl) sûresinin 33. üncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, onlara
zulm etmez. Onlar, kendilerine zulm ediyorlar) buyuruldu. Ba’z›
mezhebsizler, z›nd›klar, Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na
uymak zahmetinden kurtulmak için ve günâhlar›ndan dolay›
azâb çekmemek için, insanlar›n irâdesi, kesbi bulundu¤una inanm›yorlar.
Allahü teâlâ kerîmdir, merhameti sonsuzdur. ‹nsanlara hep fâideli olan fleyleri ve yapabilecekleri kadar emr etmifldir. Zarârl›
olanlar› yasak etmifldir. (Bekara) sûresinin 286. ›nc› âyetinde
meâlen, (Allahü teâlâ insanlara kolay yapacaklar› fleyleri emr etdi) buyuruyor. ‹nsanda irâde bulundu¤una inanmayanlara, çok flafl›l›r. Bunlar, kendilerine itâ’at etmiyenlere, s›k›nt› verenlere niçin k›z›yorlar? O¤ullar›n› ve k›zlar›n› niçin terbiye etme¤e
u¤rafl›yorlar? Zevcelerini kötü yolda görseler, niçin k›z›yorlar?
Niçin, bunlar›n irâdesi yokdur, mecbûrdurlar diyerek, hofl görmüyorlar? Dünyâda her kötülü¤ü yap›p, âh›retde azâb görmemek
için böyle inan›yorlar. Hâlbuki, (Tûr) sûresinin 7. inci âyetinde
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meâlen, (Rabbin elbette azâb yapacakd›r. Ondan kurtulufl yokdur) buyuruldu.
Kaderiyye, kazâ ve kaderi inkâr etdikleri için, cebriyye de,
irâdeyi inkâr etdikleri için, do¤ru yoldan ayr›ld›lar. Bid’at sâhibi
oldular. Do¤ru yol, ikisinin aras›nda olan (Ehl-i sünnet ve cemâat) f›rkas›n›n inand›¤› yoldur. Bu hak yolda olanlara (sünnî) denir. Ehl-i sünnet f›rkas›n›n reîsi olan imâm-› Ebû Hanîfe, imâm-›
Ca’fer Sâd›kdan[1] sordu “rad›yallahü anhümâ”: (Ey Resûlullah›n torunu! Allahü teâlâ insanlar›n hareketlerini, bunlar›n irâdesine mi b›rakm›fld›r. Yoksa, herfleyi cebr ile mi yapd›rmakdad›r?)
dedi. Cevâb›nda buyurdu ki, (Allahü teâlâ, kendi hakk›n› kullar›na b›rakmaz ve onlara zor ile yapd›r›p, azâb etmesi, Onun adâletine yak›flmaz). Kâfirler diyor ki, (Allahü teâlâ, bizim kâfir,
müflrik olmam›z› istedi. Onun istedi¤i oldu). (En’âm) sûresinin
148. inci âyetinde meâlen, (Müflrikler diyor ki, Allah bizim ve babalar›m›z›n müflrik olmam›z› istemeseydi...) buyurulmakda ve
(Bunlardan evvel gelenler de, inanmad›klar› için, kendilerine
azâb yapd›k) cevâb›n› vermekdedir. Müflrikler, bu sözleri, özr
olarak söylemiyorlar. Böyle söylemeleri, azâbdan kurtulmalar›
için de¤ildir. Bunlar, flirklerinin, küfrlerinin kötü olduklar›n› bilmiyorlar. Allahü teâlân›n her diledi¤i iyidir, irâde etdi¤i fleylerin
hepsinden râz›d›r. Râz› olmasayd› irâde etmezdi. Bizim flirkimizden de râz› olmas›, bize azâb yapmamas› lâz›md›r, demekdedirler. Hâlbuki, Allahü teâlâ küfrden, flirkden râz› olmad›¤›n› Peygamberleri ile bildirdi. Küfrün kabîh oldu¤unu ve kâfirlerin
mel’ûn olduklar›n›, bunlara sonsuz azâb yapaca¤›n› bildirdi. ‹râde edilen fleyden râz› olmak lâz›m gelmez. Allahü teâlâ küfrü ve
isyân› irâde eder, yarat›r. Fekat, bunlardan râz› de¤ildir. Bunlardan râz› olmad›¤›n›, Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildirmifldir. Belki
de, müflriklerin böyle söylemeleri, Peygamberlerle alay etmek
için idi.
Süâl: Allahü teâlâ, hayr ve flerri ezelde takdîr etmifl, bilmifldir.
Bildi¤ine göre irâde etmekde ve yaratmakdad›r. ‹nsan›n irâdesi
aradan kalkmakdad›r. ‹nsanlar hayr› ve flerri yapmakda mecbûr
olmuyor mu?
Cevâb: Allahü teâlâ, ezelde, insan›n kendi irâdesi ile yapaca¤›n› bilmifldir. Allahü teâlân›n böyle bilmesi, kulda irâde ve ihtiyâr olmad›¤›n› göstermez. Allahü teâlâ, insan›n hâricinde olan birçok fleyleri de ezeldeki takdîrine uygun olarak yaratmakdad›r. ‹n[1] ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, Resûlullah›n torunu olan imâm-› Hüseynin torununun o¤ludur.
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san, hareketlerinde mecbûr olsayd›, Allahü teâlâ da, bütün yaratd›klar›nda mecbûr olurdu. Görülüyor ki, Allahü teâlâ muhtârd›r,
ya’nî mecbûr de¤ildir, insan da muhtârd›r.

110. cu MEKTÛB TERCEMES‹
Muhammed Ma’sûmun “rahmetullahi aleyh”, Abdülhakîm ismindeki bir talebesine yazd›¤›, ikinci cildin yüzonuncu mektûbunun, fârisîden tercemesi flöyledir: ‹’tikâd› ve ameli bozuk olan kimse ile görüflmemeli, bid’at sâhibi ile sohbet, arkadafll›k yapmamal›d›r. Yahyâ bin Mu’âz Râzî, 258 [m. 872] de vefât etmifldir. Buyuruyor ki, (Üç s›n›f kimse ile sohbet etme: Gâfil olan âlimler ile ve hep
dünyâ kazanc›n› düflünen hâf›zlar ile ve din câhili olan fleyhler ile).
fieyh olarak tan›nan bir kimsenin sözleri, iflleri, hareketleri, ahkâm-› islâmiyyeye uygun olmaz ise, sak›n, sak›n, ona yaklaflma!
Hattâ, onun bulundu¤u flehrden, köyden kaç! O, gizli, sinsi bir h›rs›zd›r. ‹nsan›n dînini, îmân›n› çalar. ‹nsan› fleytân›n tuza¤›na düflürür. Hârikalar, kerâmetler gösterse, dünyâya ba¤l› olmad›¤› görünse de, arslandan kaçar gibi, ondan uzaklafl! Tesavvuf yolunun mütehass›slar›ndan Cüneyd-i Ba¤dâdî, 298 [m. 910] da vefât etmifldir.
Buyuruyor ki, (Tesavvuf ehli oldu¤unu söyleyenler çokdur. Bunlar
içerisinde, yaln›z Resûlullaha tâbi’ olanlar do¤rudur). Yine buyurdu ki, (Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere tâbi’ olm›yan kimseyi,
Allah adam› sanmay›n›z!). Yine buyuruyor ki, (‹nsan›, Allah›n r›zâs›na, sevgisine kavuflduran yol, kitâba ve sünnete ba¤l› olanlar›n
gitdikleri yoldur.) Sözleri, iflleri ve ahlâk›, Resûlullah›n yoluna uygun olm›yan, [âilesini, k›zlar›n›, bu yola ba¤lam›yan] kimseyi Velî,
Allah adam› zan etmeyiniz! Yehûdîler, papazlar ve Berehmen denilen Hind din adamlar› da, çok tatl› konuflur, kötülüklerden uzak
görünürler. Bunlar›n sözlerine, görünüfllerine aldanmamal›d›r.
Dünyâya düflkün olmad›¤›na ve hârikalar göstermesine ve tevhîd-i
vücûdî üzerindeki sözlerine aldanmay›n›z! Ebû Ömer Sülemî diyor ki, (Ahkâm-› islâmiyyeye uym›yan her söz, her hâl, zararl›d›r.
Tesavvuf, ahkâm-› islâmiyyeye uyma¤a çal›flmakd›r. Do¤ru ile
yalanc›y› ay›ran tek niflan, Resûlullaha uymakd›r. Ona uygun olm›yan zühd, tevekkül, tatl› sözlerin hiç k›ymeti yokdur. ‹slâmiyyete uygun olm›yan zikrlerin, fikrlerin, zevklerin ve kerâmetlerin
hiç fâidesi olmaz.). [Abdüllah-i Dehlevî “kuddise sirruh” 1240 h.
[m. 1824] de Delhîde vefât etdi. Onikinci mektûbda buyuruyor
ki, (Tarîkata giren kimse, vazîfelerine devâm etmezse tarîkatdan
ç›km›fl olur).] Kerâmet, açl›k çekenlerde, nefse uym›yanlarda da
hâs›l olur. Bunlar›n Velî olduklar›n› göstermez. Abdüllah ibni
Mubârek 181 [m. 797] senesinde vefât etdi. Buyuruyor ki, (‹slâ– 349 –

miyyetin edeblerine uym›yan kimse, Resûlullah›n sünnetine uymakdan mahrûm kal›r. Sünnete uymakda gevflek davranan, farzlara uymakdan mahrûm kal›r. Farzlarda, harâmlarda gevflek olan,
Velî olamaz). Bunun için, hadîs-i flerîfde, (Harâmlara devâm, küfre sebeb olur) buyuruldu. Ebû Saîd-i Ebül-hayr 440 h.da vefât etdi. Buna, (Falanca, su üstünde yürüyor dediler. Bu, k›ymetli birfley
de¤ildir. Çöp de, saman da, su üstünde gidiyor dedi. Falanca, havada uçuyor dediklerinde, karga, sinek de uçuyor dedi. Falanca, bir
anda, flehrleri dolafl›yor dediklerinde, fleytân da gidiyor. Bunlar,
k›ymetli olma¤› göstermez. Merd olan, herkes gibi al›fl-verifl yapar.
Evlenir. Çocuklar› olur. Fekat, bir ân Allah›n› unutmaz) buyurdu.
Büyük Velî, Ebû Alî Ahmed Rodbârî 321 senesinde M›srda vefât
etdi. Bir kimse, çalg› dinliyor. Ben tesavvufda yüksek dereceye yetifldim [çalg›lar›, k›zlar›n seslerini dinlemek], bana harâm olmaz diyor denildikde, (Evet, Cehenneme yetiflmifldir) dedi. Ebû Süleymân Abdürrahmân Dârânî, 205 h.de fiâmda vefât etdi. Buyurdu ki,
(Kalbime birçok, iyi zan etdi¤im fleyler geliyor. Bunlar›, islâmiyyet
terâzîsi ile ölçmedikce, hiç ehemmiyyet vermiyorum.)
[‹mâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”, ikinci cildin 82. ci mektûbunda buyuruyor ki, (Dünyân›n yald›zl› lezzetlerine sar›lma, geçici, çabuk biten güzelliklerine aldanma! Bütün sözlerinin ve ifllerinin islâmiyyete uygun olmas›na çal›fl! Evvelâ, i’tikâd›n›, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar›na göre düzelt! Bundan sonra, bütün hareketlerin ve ibâdetlerin, bu âlimlerin (F›kh) kitâblar›na uygun olmas›na dikkat et! Halâla, harâma uymak, çok mühimdir. Nâfile
ibâdetlerin, farz ibâdetler yan›nda hiç k›ymeti yokdur. Bir lira zekât vermenin sevâb›, yüzbinlerce lira nâfile sadaka vermek sevâb›ndan katkat fazlad›r. Dünyân›n zararlar›ndan kurtulmak ve âhiretdeki sonsuz ni’metlere kavuflmak için [müslimân olmak lâz›md›r. Ya’nî] evvelâ îmân etmek, sonra ahkâm-› islâmiyyeye uymakdan baflka çâre yokdur.) ‹slâmiyyet, kalb ile îmân etmek ve beden
ile ahkâm-› islâmiyyeye uymakd›r. Allahü teâlân›n emr etdi¤i fleylere (Farz) denir. Yasak etdi¤i fleylere (Harâm) denir. Her ikisine
birden (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Kalb ile îmân edilecek, inan›lacak alt› fleyi ve her tarafa yay›lm›fl olup, günlük ifller hâline gelmifl
olan din bilgilerini meselâ nemâz k›lmas›n› ve nemâzda okunacak
fâtiha sûresini, hemen ö¤renmek ve bunlara uygun yaflamak, kad›n, erkek, her müslimâna farzd›r. Çocuklar›na ö¤retmek de analara, babalara farzd›r. Evlenecek yafla gelen müslimân evlâd› ve yeni
müslimân olan, bunlar› ö¤renme¤e ve uyma¤a ehemmiyyet vermez
ise, birinci vazîfe oldu¤unu kabûl etmezse, kâfir olur. Buna (Mürted) denir. Mürted, müslimân olmam›fl kâfirden dahâ fenâd›r. ‹s– 350 –

lâm ilmlerinin menba›, kayna¤›, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîflerdir. Muhammed aleyhisselâm›n her sözüne (Hadîs-i flerîf) denir.
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler arabîdir. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n›, yaln›z Muhammed aleyhisselâm anlam›fl ve hepsini Eshâb›na
bildirmifldir. ‹slâm âlimleri, bunlar›, Eshâb-› kirâmdan ö¤renerek
kitâblara yazm›fllard›r. Bu kitâblara (Tefsîr) kitâblar› denir. Bu
k›ymetli âlimlere de (Ehl-i sünnet) âlimleri denir. Ehl-i sünnet
âlimlerinin en üstün olanlar›, Tefsîr kitâblar›ndaki ahkâm-› islâmiyye bilgilerini toplay›p, ayr›ca yazm›fllard›r. Böylece, (F›kh) kitâblar› meydâna gelmifldir. Sonradan meydâna ç›kan din câhilleri
ve din düflmanlar›, kendi akllar›na ve zemânlar›ndaki fen bilgilerine göre tefsîr ve f›kh kitâblar› yazarak, gençleri aldatm›fllard›r. Aldanan›n îmân› gitmedi ise, buna (Bid’at sâhibi) denir. Îmân› giderse, (Mürted) olur. Bu bozuk kitâblar› okuyan, islâmiyyeti de¤il,
bunlar› yazanlar›n görüfllerini, düflüncelerini ö¤renir. Bu kitâblar,
islâmiyyeti içerden parçalamakda, (Ehl-i sünnet) denilen hakîkî
müslimânlar› yok etmekdedir. Bu islâm düflmanl›¤›n›n bafl›nda yehûdîler ve ingilizler gelmekdedir. Yehûdî kitâblar›na aldananlara
(fiî’î) denildi. ‹ngiliz câsûslar›na aldananlara (Vehhâbî) denildi. ‹ngilizlerin vehhâbîli¤i nas›l kurdu¤u, (‹ngiliz câsûsunun i’tirâflar›)
kitâb›m›zda, ingilizlerin vehhâbî Sü’ûdî hükûmetini nas›l kurdu¤u
da (Müncid) lugat kitâb›nda (Lavrence) kelimesinde yaz›l›d›r. fiî’îler ve vehhâbîler, kitâblar›ndaki bozuk yaz›lara gençleri inand›rmak için, aralar›na âyetler, hadîsler ve Eshâb-› kirâm›n ve Selef-i
sâlihînin sözlerini kar›fld›r›yorlar. Bu ilâvelere, kendilerine göre
yanl›fl ma’nâlar vererek, kitâblar›n›n do¤ru oldu¤unu isbâta kalk›fl›yorlar. Gençleri flafl›rt›yorlar. Kitâblar›n›, Ehl-i sünnetin kitâblar›ndan ay›rmak, güç oluyor. Ancak, onlar›n bozuk i’tikâdlar›n› ö¤renip, kitâbda gören, bu kitâb›n bozuk oldu¤unu anl›yarak, tuzaklar›na düflmekden kurtulur.
Allahü teâlâ, herfleyi nizâml›, düzenli olarak yaratd›. Kur’ân-›
kerîmde, herfleyin nizâml›, hesâbl› oldu¤unu bildirdi. Bu nizâma,
flimdi, fizik, kimyâ, biyoloji, astronomi kanûnlar› diyoruz. Bu
nizâm›n devâm› için, herfleyi bir sebeb ile yaratmakdad›r. Maddeleri, birbirlerinin yarat›lmas›na sebeb yapd›¤› gibi, insan›n irâdesini ve kuvvetini de sebeb k›lm›fld›r. Ba’zan, (hârik-ul-âde)
olarak, ya’nî bu âdetinin hilâf›na, sebebsiz de yaratmakdad›r.
Peygamberlerin düâs› ile sebebsiz yaratmas›na, (Mu’cize) denir. ‹slâmiyyete uyarak, kalblerini ve nefslerini temizliyen Evliyân›n düâs› ile sebebsiz yaratmas›na, (Kerâmet) denir. fieytân
bunlar› aldatamaz. Açl›k çekerek, s›k›nt›lar içinde yafl›yarak,
nefslerini ezip, onu kalbi aldatamaz bir hâle getiren fâs›klar›n ve
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kâfirlerin istediklerini, sebebsiz yaratmas›na (‹stidrâc) ve (Sihr)
denir. Sebebsiz ifl yapan, gayb olan fleylerin yerlerini ve gelecekde olacak fleyleri haber veren ve cinlerle konuflan bir kimse, islâmiyyete uyuyor ise, bunun Velî oldu¤u anlafl›l›r. Uymuyorsa, kâfir oldu¤u, nefsini tasfiye etmifl, cilâlam›fl oldu¤u anlafl›l›r. Bunun
kalbi mahlûklar›n sevgisinden temizlenmemifl, nefsi de Allahü teâlâya düflmanl›kdan vazgeçmemifldir. fieytân da, yanlar›ndan ayr›lmaz.
Birfleye kavuflmak istiyen bir müslimân, Allahü teâlân›n âdetine uyar. Bu fleyin yarat›lmas›na sebeb olan fleyi yapar. Meselâ, para kazanmak isteyen, san’at, ticâret yapar. Aç olan, yemek yir. Hasta olan, tabîbe koflar, ilâc al›r. Dînini ö¤renmek istiyen, Ehl-i sünnet
âlimlerinin kitâblar›n› okur. Hasta, câhil kimseden ilâc al›rsa, flifâ
bulmaz, ölür. Ehl-i sünnet olm›yan, bid’at sâhibi, mezhebsiz kimsenin bozuk, sap›k din kitâb›n› okuyan›n da, dîni, îmân› bozulur.
Allahü teâlâ, din ve dünyâ ihtiyâclar›na kavuflmak için, düâ etme¤i de sebeb yapd›. Fekat, düân›n kabûl olmas› için, müslimân olmak, Ehl-i sünnet olmak, sâlih olmak, ya’nî Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak için, çal›flmak. Bunun için de, harâm yoldan, kul
hakk›ndan sak›nmak ve yaln›z Allahü teâlâya yalvarmak lâz›md›r.
Böyle olm›yan kimse, böyle olan kimseden, ya’nî, Evliyâdan, kendisine düâ etmesini ister. Evliyâ öldükden sonra da, iflitir. Kabrine
gelip, dileyenlere düâ eder.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹fllerinizde flafl›rd›¤›n›z zemân, kabrde olanlardan yard›m isteyiniz!) buyurdu.
fieyh-ul-islâm Ahmed ibni Kemâl, (Hadîs-i erba’în tercemesi)nde
bu hadîs-i flerîfi îzâh etmekdedir. (Hakîkat Kitâbevi)nin neflr etdi¤i, arabî (Et-tevessülü bin Nebî ve bis-Sâlihîn) ve fârisî (Redd-i
Vehhâbî) ve türkçe (K›yâmet ve âhiret) kitâblar›nda da uzun yaz›l›d›r. Abdüllah-i Dehlevînin sekizinci ve yirmisekizinci ve otuzbeflinci mektûblar›, bu husûsda k›ymetli vesîkad›r. Otuzüçüncü
mektûbunda, flu beyti yazmakdad›r:
Evliyâya Allah, öyle kudret verdi ki;
geri çevirirler, atefllenen mermîyi.
‹ngiliz câsûslar›na aldanm›fl olan Vehhâbîler, buna inanm›yor.
(Hakîkat Kitâbevi)nin kitâblar›, Vehhâbîlere cevâb vermekdedir.]
Hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibleri, Cehennemdekilerin köpekleri olacakd›r) buyuruldu. [Ya’nî, köpek fleklinde, Cehenneme at›lacaklard›r.] Bir hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhiblerini, fleytân ibâdet
yapma¤a sürükler. ‹bâdet yaparken [Allah korkusundan] a¤larlar) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, bid’at sâhible– 352 –

rinin, nemâzlar›n›, oruclar›n›, sadakalar›n›, haclar›n› ve umrelerini
ve cihâdlar›n›, farzlar›n› ve nâfile ibâdetlerini kabûl etmez. Bunlar,
ya¤dan k›l çekilir gibi, islâmdan ç›karlar) buyuruldu.
Günâh iflleyince, hemen [kalb ile] tevbe ve [dil ile] istigfâr etmelidir. Gizli yap›lan günâh›n tevbesi gizli, âflikâr yap›lan›n tevbesi âflikâr olmal›d›r. Tevbeyi gecikdirmemelidir. Günâh iflleyince,
melekler üç sâat yazmaz. Bu zemânda tevbe edilirse, hiç yaz›lmaz.
Tevbe edilmezse, bir günâh yaz›l›r. Tevbeyi gecikdirmek, dahâ
büyük günâhd›r. Ölünciye kadar, tevbe kabûl olur. Takvây› [harâmlardan sak›nma¤›] ve vera’› [flübhelilerden de sak›nma¤›] huy
edinmelidir. Menhî [yasak] olandan sak›nmak, emri yapmakdan
dahâ mühimdir. Çünki, bu yolda ilerlemekde [ya’nî kalbi temizlemekde ve nefsi ezmekde], yasaklardan sak›nmak, emrleri yapmakdan dahâ fazla ilerletir, dahâ fâidelidir. ‹yi iflleri, iyi insanlar
da, fâcirler de yapar. Fekat, ancak s›dd›klar, îmân› kuvvetli olanlar, harâmlardan sak›n›r. Ma’rûf-i Kerhî, S›rrî Sekatînin mürflidi
idi. 200 h. senesinde, Ba¤dâdda vefât etdi. (Kad›nlara, k›zlara,
hattâ difli koyuna bakmay›n›z!) buyururdu. Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, Allahü teâlân›n ihsân›na kavuflacaklar›n bafl›nda, vera’
ve zühd sâhibleri bulunacakd›r) buyuruldu. [Zühd, halâl mal›n
fazlas›ndan da sak›nmakd›r.] Hadîs-i flerîfde, (Vera’ sâhibi imâm›n arkas›nda k›l›nan nemâz kabûl olur. Vera’ sâhibine verilen
hediyye kabûl olur. Vera’ sâhibi ile oturmak ibâdet olur. Onunla
konuflmak, sadaka olur) buyuruldu. [Kabûl olur, çok sevâb verilir
demekdir.] Hadîs-i flerîfde, (Vera’ sâhibi imâm ile k›l›nan iki
rek’at nemâz, fâs›k ile k›l›nan bin rek’atdan dahâ efdaldir) buyuruldu. [Efdal, sevâb› dahâ çok demekdir.] Bir ifli yaparken, kalbin
râhat etmezse, [s›k›l›rsa, çarparsa], o ifli terk et! fiübhe etdi¤in iflleri yapmakda, kalbini müftî yap! Hadîs-i flerîfde, (Kalbin sâkin
oldu¤u [râhat etdi¤i, be¤endi¤i] ve nefsin s›k›ld›¤› [be¤enmedi¤i]
ifller, hayrl›d›r. Yaln›z nefsin sâkin oldu¤u ifl flerdir) buyuruldu. Bir
hadîs-i flerîfde, (Halâl ve harâm olan fleyler aç›k bildirilmifldir.
fiübheli fleylerden sak›n! Aç›k bildirilmifl olanlara tâbi’ ol!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Halâl ve harâm olan fleyleri, Allahü teâlâ, aç›k bildirdi. Bildirmediklerini afv eder) buyuruldu. fiübheli
bir fley ile karfl›lafl›nca, elini gö¤sünün [kalbinin] üstüne koy! Çarp›nt› olmazsa, o ifli yap! Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Elini kalbinin üzerine koy! Halâl olan fley yap›l›rken, kalb sâkin olur [râhat
eder].)
Bütün tâatlar›n›, ibâdetlerini kusûrlu bil! Hakk› ile yapamad›¤›n› düflün! Ebû Muhammed bin Menâzil buyurdu ki, (Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin onyedinci âyetinde, sabr edenleri, sâ– 353
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d›klar›, nemâz k›lanlar›, zekât verenleri ve seher vaktlerinde istigfâr edenleri medh buyurdu. Hepsinden sonra, istigfâr edenleri bildirmesi, insân›n, her ibâdetini kusûrlu görüp, dâimâ istigfâr etmesi
içindir). Ca’fer bin Sinân “kuddise sirruh” (‹bâdet yapanlar›n kendilerini be¤enmeleri, fâs›klar›n günâhlar›ndan dahâ kötü ve dahâ
zararl›d›r) buyurdu. ‹mâm-› Mürteifl, Ramezân-› flerîfin yirmisinden
sonra, câmi’i kebîrde i’tikâf yapard›. D›flarda görenler, câmi’den
ç›kmas›n›n sebebini sorduklar›nda, (Hâf›zlar›n, kendilerini be¤endiklerini görüp, onlardan kaçd›m) buyurdu.
Kendinin ve âilesinin nafakas›n› temîn için çal›flmak câizdir.
Böyle çal›flanlar, hadîs-i flerîflerde medh olundu. Selef-i sâlihîn,
kendilerine bir kazanc yolu bulmufllard›r. Çal›flmay›p, tevekkül etmek de iyidir. Fekat, kimseden birfley beklememesi flartd›r. Muhammed bin Sâlim, Hamâda flâfi’î kâd› idi. 697 h.de vefât etdi.
Kendisine (Çal›fl›p kazanal›m m›? Yoksa, tevekkül ederek otural›m m›?) denildikde, (Tevekkül, Resûlullah›n hâlidir. Kesb de,
Onun sünnetidir. Tevekkül edemiyen kimsenin çal›fl›p kazanmas›
sünnetdir. Tevekkül edebilenin, ancak islâmiyyete ve müslimânlara hizmet için çal›flmas› mubâh olur. Kesb [çal›flmak] ile tevekkülün birlikde olmas›, her zemân iyidir) buyurdu. Çok yimemeli, az
da yimemeli. Yimek, i’tidâl, tevassut mikdâr› olmal›d›r. Çok yimek, gevfleklik, tenbellik yapar. Az yimek, ifle ve ibâdete mâni’
olur. Hâce Muhammed Behâüddîn Nakflibend “kuddise sirruh”
791 [m. 1389] da Buhârâda vefât etdi. (Doyuncaya kadar yi, ibâdetini güzel yap!) buyururdu. [Ac›kmadan önce ve doydukdan sonra
yimemelidir.] Mühim olan fley, ibâdetleri iyi, nefleli yapmakd›r.
Buna yard›mc› olan herfley mubârekdir. Bunu bozan fleyler memnû’dur.
Her iflde iyi niyyet yapmal›d›r. Kalb ile hâlis [Allahü teâlâ
emr etdi¤i için] niyyet etmedikce, hiçbir ibâdete bafllamamal›d›r.
Fâidesiz [hele zararl› olan] fleylerle vakt geçirmemeli. [Îmân›,
Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olan ve islâmiyyeti ö¤renip, bunlara göre amel eden sâlih kimseleri bulamayan]
uzlet etmeli [ya’nî ifli ile, halâl kazanmakla, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumakla, vaktlerini k›ymetlendirmelidir. Dînini bu kitâblardan ö¤renmeyip de, kendi kafas›na, düflüncesine
göre inanan kimse ile ve böyle mezhebsizlerin kitâblar›na aldanan câhiller ile arkadafll›k etmemelidir. Evine, dinsizlerin, kâfirlerin, h›ristiyanl›k, yehûdîlik, ahlâks›zl›k zehrlerini saçan zararl›
radyolar›, televizyonlar› sokmamal›d›r]. Hadîs-i flerîfde, (Hikmet
[fâideli fleyler], on k›smd›r. Bunlar›n dokuzu, uzlet etmek, biri de
az konuflmakd›r) buyuruldu. Arkadafllarla, lüzûmlu fleyleri ö¤re– 354 –

tecek ve ö¤renecek kadar görüflmeli, di¤er vaktlerini ibâdet ile,
kalbi temizleyecek fleylerle geçirmelidir.
Dost, düflman, herkesi güler yüz ve tatl› dil ile karfl›lamal›, hiç
kimse ile münâkafla etmemelidir. Herkesin özrünü kabûl etmeli,
kabâhatlerini afv etmeli, zararlar›na karfl›l›k yapmamal›d›r. Abdüllah Belyânî diyor ki, (Dervîfllik, yaln›z nemâz, oruc ve geceleri ibâdet yapmak de¤ildir. Bunlar, herkesin yapaca¤› kulluk vazîfeleridir. Dervîfllik, kalb k›rmamakd›r. Bunu yapabilen, Allahü
teâlân›n r›zâs›na kavuflur. [Velî olur]). Muhammed Sâlim hazretlerine, (Bir kimsenin Velî oldu¤u nas›l anlafl›l›r?) dediklerinde,
(Tatl› dili, güzel ahlâk›, güler yüzü ve cömerdli¤i ve münâkafla
etmemesi ve özrleri kabûl etmesi ve herkese merhamet etmesi
ile anlafl›l›r) buyurdu. [Velî, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmufl
sâlih insan demekdir.] Abdüllah Ahmed Makkarî mâlikî, 1041
h.de vefât etdi. Buyuruyor ki, (Fütüvvet [mertlik], düflmanl›k
edene iyilik yapmak, seni sevmiyene ihsânda bulunmak ve sevmedi¤in ile de tatl› konuflmakd›r). Az konuflmal›, az uyumal› ve
az gülmelidir. Çok kahkaha, kalbi öldürür. [Allahü teâlây› unutdurur.] Her ifli, Allahü teâlâya havâle etmeli [ya’nî, sebeblere yap›flmal›. Fekat, sebeblerin te’sîr etmesini, Allahdan beklemelidir]. Hiçbir farz› kaç›rmamal› ve gecikdirmemelidir. Cüneyd-i
Ba¤dâdî buyuruyor ki, (‹htiyâclardan kurtulman›n ilâc›, muhtâc
oldu¤un fleyi terk etmekdir. Her ihtiyâc›n› [hâs›l edecek sebebi]
Allahdan beklemelidir). Hadîs-i flerîfde, (‹nsan, ihtiyâclar›n›, Allaha havâle ederse, ihtiyâclar›n› [husûle getirecek sebebleri] ihsân eder) buyuruldu. Meselâ, herkesin sana merhamet ve hizmet
etmesini temîn eder. Yahyâ bin Mu’âz Râzî, 258 h.de Nîflâpûrda
vefât etdi. Buyuruyor ki, (Herkes seni, Allah›n› sevdi¤in kadar
sever. Allahdan korkdu¤un kadar, senden korkarlar. Allaha itâat etdi¤in kadar, sana itâat ederler). Yine buyurdu ki, (Allahü teâlâya hizmet etdi¤in kadar, sana hizmet ederler. Hulâsa, her iflin,
Onun için olsun! Yoksa, hiçbir iflinin fâidesi olmaz. Hep kendini
düflünme! Allahü teâlâdan baflka, kimseye güvenme!). Ebû Muhammed Râflî[1] diyor ki, (Kendin ile Allahü teâlâ aras›nda en büyük perde [mâni’], hep kendi menfe’atini düflünmek ve kendin
gibi, bir âcize güvenmekdir. Sôfîlik, istedi¤in her yere gidebilmek
ve bulutlar›n gölgesinde râhat etmek ve herkesden hurmet görmek de¤ildir. Her hâlinde, Allahü teâlâya güvenmekdir). Evlâd
ve âile ile dâimâ tatl› sözlü ve güler yüzlü olmal›d›r. Onlarla da
[1] Râflî, Sûriyedeki Râsya kazâs›ndan demekdir. Rüflvet verici demek
de¤ildir.
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zarûret kadar, haklar›n› ödeyecek kadar görüflmelidir. Onlar›n
aras›nda bulunmak da, Allahü teâlây› unutacak kadar uzun olmamal›d›r. Kavufldu¤un hâlleri herkese söyleme! Makam ve servet
sâhibleri ile çok görüflme! Her hâlinde, sünnete uyma¤a ve bid’atden sak›nma¤a çal›fl! S›k›nt›l› zemânlar›nda, Allahdan ümmîdini
kesme, hiç üzülme! ‹nflirâh sûresinin beflinci âyetinde, meâlen,
(Her s›k›nt›dan sonra, ferahl›k, kolayl›k vard›r) buyuruldu. S›k›nt›l› ve ferahl›k zemân›nda, hâlinde bir de¤ifliklik olmas›n! Varl›k
ve yokluk zemânlar›, hâlini de¤ifldirmesin. Hattâ, yokluk zemân›nda nefl’en, varl›kda da s›k›nt›n arts›n! Ebû Saîd-i Arâbîye, fakîr [dervîfl] nas›l olur denildikde, (Fakîrlik zemân›nda sâkin olurlar. Servet zemân›nda, muzdarib, s›k›nt›l› olurlar ve râhatl›k zemân›nda s›k›nt› ararlar. Hâdiselerin de¤iflmesi, ahlâklar›n› de¤ifldirmez. Baflkalar›n›n ayblar›na bakmazlar. Dâimâ, kendi ayblar›n›, kusûrlar›n› görürler. Kendilerini hiçbir müslimândan üstün
bilmezler. Hepsini kendinden üstün görürler) buyurdu. S›rrî Sekatî, Cüneyd-i Ba¤dâdînin mürflidi idi. 251 h.de Ba¤dâdda vefât
etdi. (Ben, kimseden üstün de¤ilim) buyururdu. (Aç›k günâh iflliyen fâs›kdan da m›?) dediklerinde, (Evet) buyurdu. Her müslimân› gördükde, (Benim se’âdete kavuflmakl›¤›m, bunun kalbini
kazanmakla ve düâs›n› almakla olabilir) demelidir. Kendini, üzerinde hakk› olanlar›n esîri bilmelidir. Hadîs-i flerîfde, (Üç fleyi yapan, tam mü’mindir: Ehline, zevcesine hizmet eden, fakîrler ile
oturup kalkan ve hizmetcisi ile birlikde yiyen, tâm mü’mindir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, mü’minin alâmetlerini böyle bildirdi) buyurdu. Selef-i sâlihînin hâllerini her vakt okumal› ve garîbleri, fakîrleri ziyâret etmelidir. Hiç kimseyi g›ybet etmemeli, çekifldirmemeli, g›ybet yapana mâni’ olmal›d›r. Emr-i ma’rûfu ve
nehy-i münkeri, ya’nî nasîhati elden kaç›rmamal›d›r. Fakîrlere,
mücâhidlere, mal ile yard›m etmelidir. Hayr, hasenât yapmal›d›r.
Günâh ifllemekden sak›nmal›d›r. Muhammed bin Alyâna, (Allahü teâlân›n, bir kulundan râz› oldu¤unun alâmeti nedir?) denildikde, (‹bâdet yapmakdan lezzet almas› ve günâhlardan sak›nmas›d›r) buyurdu. Hadîs-i flerîfde, (Günâhdan nefret eden ve ibâdetden lezzet alan, hakîkî mü’mindir) buyuruldu. Fakîrlikden
korkarak, hasîslik yapmamal›d›r. Bekara sûresinin 268. ci âyetinde meâlen, (fieytân, sizi fakîrlikle korkutur ve fuhfl iflleme¤e sürükler) buyuruldu. Fakîr olunca üzülmemelidir ki, Allahü teâlâ,
servet de ihsân eder. Hakîkî servet, âhiretde râhat etmekdir.
Dünyâ s›k›nt›lar›, âhiret râhatl›¤›na sebeb olur. Hadîs-i flerîfde,
(Çoluk çocu¤u çok ve r›zk› az olup, nemâzlar›n›, flartlar›na uygun
olarak k›lan ve müslimânlar› g›ybet etmiyen, K›yâmetde benim– 356 –

le birlikde haflr olunacakd›r) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Hac
yolunda ölenlere ve Allah yolunda gazâ edenlere müjdeler olsun!
Çoluk çocu¤u çok ve kazanc› az olup, hâlinden flikâyet etmiyerek,
evine nefle ile girip, gülerek ç›kan kimse de, hâc›lardand›r ve gâzîlerdendir) buyuruldu.
Beyt:
Hak teâlâ diler ise, her ifli âsân eder,
halk eder esbâb›n›, bir lahzada ihsân eder.
Fakîrlere ve bütün din kardefllerine hizmet etmelidir. Ca’fer
Huldî, Cüneyd-i Ba¤dâdînin eshâb›ndan olup, 348 h.de vefât etmifldir. Buyuruyor ki, (Büyüklerimiz, kendi nefsleri için de¤il, din
kardefllerine yard›m için, çal›fl›p kazanm›fllard›r). Muhammed Ebû
Abdüllah bin Hafîf, 371 h.de vefât etmifldir. Diyor ki, bir din kardeflim müsâfir geldi. Mi’desi bozuldu. Sabâha kadar, elimde le¤en,
ibrik ona hizmet etdim. Bir aral›k, uyumuflum. Bana, (Uyudun
mu? Allah, sana la’net etsin) dedi. Bunu iflitenler, (O la’net ederken, kalbin nas›l oldu?) dediklerinde, (Allah sana rahmet etsin)
demifl gibi, sevindim dedi. Ebû Ömer Züccâcî diyor ki, (Bir kimse,
kavuflamad›¤› yüksek dereceden laf ederse, sözleri fitneye sebeb
olur. Bu dereceye yetiflmesine mâni’ olur).
Mürflidin sohbetinde [yan›nda] edebli olma¤a çal›fl! Ondan,
ancak edebli olan, istifâde eder. (Tarîkatin esâs›, edebdir). Edebi
olm›yan, Allah›n r›zâs›na kavuflamam›fld›r. Mubârek babam,
imâm-› Rabbânî, bu yolun edeblerini uzun yazd›. Hulâsa, varl›¤›
b›rak›p, toprak gibi olup, büyüklerin hizmetine, sohbetine koflmal›d›r. Yoksa, Evliyân›n sohbetine özenmemelidir. Fâide yerine zararl› olur. Ebû Bekr Ahmed bin Sa’dân diyor ki, (Sôfiyye-yi aliyye
ile sohbet etmek istiyen, kendini, kalbini, mal›n›, mülkünü düflünmemelidir. Bunlar› düflünen, maksad›na kavuflamaz. Allahü teâlân›n ma’rifetini [r›zâs›n›], aramakda vakt kaç›rma! Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Allahü teâlân›n ma’rifeti
[Onu tan›mak], hiçbir sûretle tan›nam›yaca¤›n› anlamak demekdir). ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin, (Seni iyi tan›d›m) sözü, (Anlafl›lam›yaca¤›n› iyi anlad›m) demekdir. Ebû Bekr-i Tamstânî diyor
ki, (Tesavvuf, ›zd›râb çekmekdir. Sükûn ve râhatl›kda, tesavvuf olmaz). Ya’nî, âfl›k›n ma’flûku arama¤a çal›flmas›, çabalamas›,
ma’flûkdan baflkas› ile râhat etmemesi lâz›md›r.
Beyt:
Nereye bakar›m, neyi düflünebilirim ki,
kalbim seni düflünüyor, gözüm seni ar›yor.
– 357 –

Mürîdin, Tevbe sûresi 118. ci âyetinde bildirilen, (Genifl olan
yer yüzü, onlara dar olur. Kalbleri de, hiçbir fley ile râhat edemez
oldu. Allahü teâlân›n azâb›ndan, ancak yine Ona s›¤›n›laca¤›n› anlad›lar) s›fatda olmas› lâz›md›r. Allahü teâlâya olan aflk, bu dereceye var›p, yer yüzü daral›r ve karar›rsa, rahmet deryâs›n›n dalgalanarak, bu garîbe damlamas› ile vahdet halvethânesine kabûl
olunmas› umulur.
Beyt:
Özlenen hazînenin yolunu gösterdik sana,
belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da.
fii’r:
Biz nerde, Onun saç›n›n k›vr›mlar› nerde?
Deli gibi, Ona kavuflmak istiyorum yine.

16. c› MEKTÛB TERCEMES‹
Muhammed Ma’sûm “rahmetullahi aleyh” üçüncü cildin onalt›nc› mektûbunda, Nasîr hân›n o¤lu Muhammed Sâd›ka buyuruyor
ki: Bugünlerde, ba’z› acâib haberler iflitiyoruz. Bilen, bilmeyen
(vahdet-i vücûd) ma’rifetini dillerine dolam›fl, (herfley Odur) diyorlar. (Allah ismi, kâinât› ya’nî bütün varl›klar›n toplam›n› bildiren bir kelimedir. Meselâ, Zeyd ismi, bir insan›n her parças›n› bildirmekdedir. Bununla berâber, her parçan›n muhtelif ismleri vard›r. Hiç bir parças›n›n ismi, Zeyd de¤ildir. Fekat, Zeyd ismi, her
parçay› bildirmekdedir. Bunun gibi Allahü teâlâ, kâinâtda görülmekdedir. Bu kâinâta Allah demek câizdir) diyorlar. Hâlbuki, bu
sözler, vahdet-i vücûdu inkâr etmekdir. Mahlûklar›n varl›¤›n› göstermekdedir. Bunlara göre, Allahü teâlân›n varl›¤›, mahlûklar›n
varl›¤› içindedir. Mahlûklar›n hâricinde baflka bir varl›k yokdur.
Bu sözlerinin bozuk oldu¤u günefl gibi meydândad›r. Çünki, Allahü teâlân›n vücûdü ve bütün kemâl s›fatlar›, mahlûklar›n vücûdüne muhtâc olmakdad›r. Bileflik bir cismin, kendisini meydâna getiren elemanlara muhtâc olmas› gibidir. Hattâ, Allahü teâlân›n vücûdünü [varl›¤›n›] inkâr etmekdir ki, küfr oldu¤u ve böyle söyleyenlerin kâfir oldu¤u meydândad›r.
Hakîkatde, Allahü teâlân›n vücûdü baflkad›r, mahlûklar›n vücûdü baflkad›r. Allahü teâlây› mahlûklar›n hâricinde anlamal›d›r.
‹ki vücûd birbirinden ayr›d›r. Birbirine benzemez. (Vahdet-i vücûd) vard›r diyen tesavvuf büyükleri de, sözleri ile, maksadlar›n›n
ne oldu¤unu anlatamam›fllard›r. Çünki, yukar›da bildirdi¤imiz gibi
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söyleseler, küfr olur. Mahlûklardan ayr› olarak vard›r deseler,
vahdet, tevhîd sözlerinin ma’nâs› kalmaz. E¤er mahlûklar hâricde
mevcûd olsayd›, vahdet, tevhîd bilgisi yanl›fl olurdu. Hâlbuki,
âlem hâricde mevcûd de¤ildir. Vücûdlar› [varl›klar›] vehmdir, hayâldir. [Televizyonda, sinemada görülen hayâller gibidir] derlerse,
vahdet [birleflmifl olmak] ve herfley Odur sözlerinin ma’nâs› olmaz. Çünki, hâricde hakîkaten mevcûd olan fleyin, hayâl olan fleyle birleflmesi söylenemez. Her fley Odur sözü ile (Yaln›z O vard›r.
Ondan baflka birfley yokdur) demek istiyorlarsa, sözleri do¤ru
olur. Fekat, herfley Odur sözleri mecâz olur. Hakîkat olmaz. Meselâ, bir kimsenin aynadaki hayâline, bunun kendisidir demekle
veyâ bunu aynada gördüm demek mecâzd›r. Birfleyin akslerine,
zuhûrlar›na mecâz olarak, teflbîh olarak, o fleydir denilebilir. Fekat, hakîkatde o fley baflkad›r, hayâli baflkad›r. [Televizyondan,
radyodan, ho-parlörden iflitilen ezân sesleri, Kur’ân-› kerîm sesleri de, okuyan kimsenin kendi sesi de¤ildir. Kendi sesine benzeyen,
baflka seslerdir. Bunlara müezzinin, imâm›n, hâf›z›n sesleri demek, mecâz, teflbîh olarak do¤rudur. Hakîkatde ise, yanl›fld›r. Bunun için, imâm›n sesini yaln›z ho-parlörden ifliterek, bu imâma uymak câiz olmamakdad›r.] Bunlara birbirinin ayn›d›r demek, arslana eflek deme¤e benzer. Hâlbuki, bu iki hayvan hakîkatde temâmen baflkad›r. ‹nsanlar›n söylemesi ile, ikisi bir olur denilemez.
Tesavvuf büyüklerinden ba’z›lar› dediler ki, herfley Odur demek,
Allahü teâlâ mahlûklar fleklinde göründü. Ayr›ca vard›r demek
de¤ildir. Allahü teâlâ vard›r. Mahlûklar, o varl›¤›n hayâlleri, görüntüleri demekdir. Bu sözlerden ise, mahlûklar›n kadîm oldu¤u
anlafl›l›yor. Fânî olduklar› ya’nî yok olacaklar› inkâr ediliyor ki, bu
sözler küfrdür.
Yine iflitiyoruz ki, (ba’s) ya’nî k›yâmet ve âhiret için flöyle söylüyorlar: (Gördü¤ümüz her canl›, toprakdan hâs›l oluyor. Yine
toprak oluyorlar. Meselâ toprakdan sebzeler, otlar hâs›l oluyor.
Bunlar› hayvanlar yiyor, et flekline dönüyorlar. ‹nsanlar bu sebzeleri, hubûbât› ve hayvanlar› yiyorlar. ‹nsan flekline dönüyorlar. ‹nsandan da baflka insan hâs›l oluyor. ‹flte k›yâmet budur) diyorlar.
Bu sözler, k›yâmeti, öldükden sonra tekrâr dirilme¤i inkâr etmekdedir. (‹lhâd) ve (z›nd›kl›k)d›r. Hadîs-i flerîfleri ve Kur’ân-› kerîmi
inkâr etmekdir.
Yine iflitiyoruz ki, (Bu gördü¤ümüz nemâzlar, câhiller için
emr edilmifldir. ‹nsanlar ve her fley ibâdet yapmakdad›r. Kendileri bilse de, bilmese de, her mahlûk ibâdet yap›yor. Muhammed
aleyhisselâm, nemâz›, geri kalm›fl insanlar›n kötülük, eflkiyâl›k yapmamalar› için emr etdi) diyenler bulunuyor. fiunu biliniz ki, ne– 359 –

mâz ve di¤er ibâdetler için böyle söyleyenler, câhil ve ahmakd›rlar.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Nemâz,
dînin dire¤idir. Nemâz k›lan dînini yapm›fl olur. Nemâz k›lm›yan
dînini y›km›fl olur) ve (Nemâz mü’minin mi’râc›d›r) ya’nî insan›n
Allahü teâlâya en yak›n oldu¤u zemân, nemâz k›ld›¤› zemând›r.
Ve (Nemâz gözümün nûrudur) ve (‹nsan ile Rabbi aras›ndaki perdeler, nemâz k›lar iken kald›r›l›r) buyuruldu.
Bütün üstünlükler, se’âdetler, Allahü teâlân›n emrleri ve yasaklar› içindedir. Yûnüs sûresinin otuzikinci âyetinde, (Bunun d›fl›nda kalan her fley dalâletdir) buyuruldu. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, ahkâm-› islâmiyyeye uymam›z› emr ediyor. (S›rât-›
müstakîm) bu yoldur. Bu yolun hâricinde kalanlar, fleytânlar›n yolundad›r. Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kumlar›n üzerine, do¤ru
bir hat çizdi. (Bu hat, insan› Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduran
yoldur) buyurdu. Sonra, bu hatt›n sa¤›na soluna, [bal›k k›lç›¤› gibi]
hatlar çizdi ve (Bunlar, fleytânlar›n sürükledi¤i felâket yollar›d›r)
buyurdu. Bütün Peygamberlerin bildirdikleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yaz›l› olan bilgiler, hayâl ve masal zan edilmesin. ‹slâmiyyet, gericiler için, ahmaklar içindir demek, küfrdür, ilhadd›r, ahmakl›kd›r.
Mahlûklar, Allahü teâlân›n kendisi de¤ildir. Onun gayr› da de¤ildir, sözü sizi flafl›rtmas›n. (O hâlde nedir?) demeyiniz! Mahlûklar, Allahü teâlân›n ismlerinin görünüflleridir, kendisi de¤ildir.
Gayr› de¤ildir demek, Ondan ayr› ve Ona benzemeyen bir varl›k
de¤ildir, demekdir. Çünki, Allahü teâlân›n ismleri ve s›fatlar›,
Onunla vard›r. Ondan ayr› de¤ildirler. Kendi kendilerine var de¤ildirler. ‹nsan›n aynadaki hayâli, onun kendisi de¤ildir, baflkas› da
de¤ildir, demek gibidir.
Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ Âdemi kendi sûretinde yaratd›)
buyuruldu. Allahü teâlân›n benzeri olmad›¤› gibi, Âdem aleyhisselâm› da baflka mahlûklara [hayvanlara] benzetmeyerek yaratd› demekdir. Bu ve di¤er birçok hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilen fleylere hemen inanmam›z lâz›md›r. Birçok kelimenin ma’nâlar› o zemân baflka idi. fiimdi baflkad›r. fiimdiki ma’nâlar› düflünerek, îmân›
sarsmamal›d›r. Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmda, kendi kemâlât›na benzer üstünlükler yaratd›. Yukar›daki hadîs-i flerîf, bu üstünlüklerin ayn› olmad›¤›n›, o üstünlüklere benzediklerini göstermekdedir. ‹lm, kudret ve di¤er s›fatlar böyledir. Yaln›z ismleri benzemekdedir. Hakîkatleri baflkad›r.
Kur’ân-› kerîm mu’cizedir. Bu mu’cizenin, yaln›z edebiyyât bak›m›ndan, belâgat ve i’câz bak›m›ndan oldu¤unu söylemek, için– 360 –

deki emrlerin, yasaklar›n, haberlerin mu’cize olmad›¤›n› bildirmek,
Kur’ân-› kerîme inanmamak ve âyet-i kerîmeler ile alay etmekdir.
Kur’ân-› kerîmde (Fuss›let) sûresinin ellidördüncü âyetinde
meâlen, (Biliniz ki, O her fleyi ihâta edicidir) buyuruluyor. ‹hâta
etmek, etrâf›n› çevirmek demekdir. Ehl-i sünnet âlimleri, Allahü
teâlân›n ilmi ihâta etmifldir, her fleyi bilir dediler. Allahü teâlân›n
kendisi ihâta etmifldir denirse, bir cismin bir cismi ihâta etmesi gibi de¤ildir. Allahü teâlân›n her fleyi ihâta etdi¤ine ve her fleyle berâber oldu¤una inan›r›z. Fekat, bunlar›n nas›l oldu¤unu arafld›rmay›z. Çünki, akl›m›z ermez. Bunlar, insan›n akl›na, hayâline gelen
fleyler gibi de¤ildirler.
(Lâ ilâhe illallah) derken, kâfirlerin putlar›na ilâh demelerini
reddetme¤i düflünmelidir. Kâfirlerin ilâh demeleri, putlar› ma’bûd
bilmek, ibâdet etmek ma’nâs›nad›r. Yarat›c› ve varl›¤› lâz›m
ma’nâs›na de¤ildir. Ya’nî, kâfirlerin ço¤u ibâdetde müflrikdirler.
Müslimân olmak için (Muhammedün resûlullah) demek de lâz›md›r. ‹nsân bunu da söylemedikce, îmân etmifl olmaz. Îmân›n kâmil
olmas› için, nefsin arzûlar›n› da red etmek lâz›md›r. (Lâ ilâhe) deyince, bu arzûlar da red edilmekdedir. (Câsiye) sûresinin yirmiüçüncü âyetinde meâlen, (Nefsinin arzûlar›n› ilâh edinen kimseyi
gördün mü?) buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimleri, insan›n maksûdu,
ya’nî hep arzû etdi¤i fleyler, onun ma’bûdu olur buyurdular. (Lâ
ilâhe) demekle, bu arzûlar red edilmekdedir. ‹nsan bu kelime-i
tevhîdi çok söyleyince, nefsin arzûlar›ndan ve fleytân›n vesveselerinden kurtulup, yaln›z Allahü teâlân›n kulu oldu¤unu bildirir. Allahü teâlân›n ismini çok söylemek, insan› Allahü teâlâya yaklafld›r›r. Ya’nî karfl›l›kl› muhabbeti artd›r›r. ‹nsan fâni olur. Ya’nî kalbinde Allahdan baflka hiç bir fleyin sevgisi kalmaz. Kelime-i tevhîdi çok söylemek ise, mahlûklara ba¤l›l›¤› büsbütün keser. Allahü
teâlâ ile kul aras›nda bulunan perdelerin hepsi kalkar. fiâh-› Nakflibend Muhammed Behâüddîn-i Buhârî, (Gördüklerinin ve iflitdiklerinin ve bildiklerinin hiç biri o de¤ildir. Lâ derken, bunlar›n
hepsini red etmek lâz›md›r) buyurdu.[1] Ebû ‹shak Kâzrûnî,[2] Peygamberimizi “sallallahü teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” rü’yâda
görüp, tevhîd nedir, diye sordu. Cevâb›nda, (Allah deyince, kalbine, hât›r›na ve hayâline gelen fleylerin hiç birinin Allah olmad›¤›n›
bilmekdir) buyurdu.
Kendine fleyh, mürflid deyip de, islâmiyyete uymayan sözler
söyleyerek, müslimânlar›n îmân›n› bozanlar, din adam› de¤ildir.
[1] Muhammed Behâüddîn, 791 [m. 1389] da Buhârâda vefât etdi.
[2] Kâzrûnî 426 [m. 1034] de vefât etdi.
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Din h›rs›zlar›d›r. Kâfirdirler. Bunlar›n yan›na yaklaflmamal›d›r.
Bunlarla konuflmak, kitâblar›n› okumak, insan›n îmân›n› bozar.
Ebedî felâkete sürükler. Bunlardan ve bunlar›n kitâblar›n› okumakdan arslandan kaçar gibi kaçmal›d›r. Bunlara aldanm›fl olan›n,
hemen tevbe etmesi lâz›md›r. Tevbe kap›s› aç›kd›r. Son nefese kadar tevbeler kabûl edilir.

153. cü MEKTÛB TERCEMES‹
Muhammed Ma’sûm hazretleri, fleyh Ebülmekârime yazd›¤›,
üçüncü cild, 153.cü mektûbda buyuruyor ki, islâm âlimi aramak,
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› bulup okumak lâz›md›r. Geçen her gün, çok k›ymetlidir. Dünyâya bir dahâ gelmek yokdur.
En büyük ni’met, sohbetdir. Ya’nî, Ehl-i sünnet âliminin yan›nda
bulunup, onun sözlerinden [ve nefeslerinden] istifâde etmekdir.
Üveys-i Karnî, Resûlullah› çok sevdi¤i ve gece gündüz ibâdet etdi¤i hâlde, Onun yan›na kavuflmakla flereflenen Eshâb-› kirâm›n
hiçbirinin derecesine eremedi.
Ak›ll›, uyan›k bir kimse, geçmifl mürflidlerden herhangi birini çok
severse, [kalbini Onun kalbine çevirirse], Onun mubârek kalbindeki feyzlerden, bereketlerden, bunun kalbine de elbette akar. Çok
ma’rifetlere kavuflur. Fekat, vilâyet derecelerine kavuflmak için, sohbet lâz›md›r. Bu k›sa hayâtda, mürflid-i kâmilden feyz alarak ve çok
zikr ederek, ebedî se’âdete kavuflanlara müjdeler olsun!

154. cü MEKTÛB TERCEMES‹
Bu mektûb, Muhammed Hanîf Kâbilînin çocuklar›na yaz›lm›fld›r: Ey mes’ûd kardeflim hâce Ubeydullah, birâderinize, hemflirenize, zevcenize, vâlidenize ve bütün din kardefllerinize hizmet ediniz! Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafân›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” sünnetine [ya’nî ahkâm-› islâmiyyeye] sar›l›n›z!
[Bu dîni, din adam› fleklinde ortaya ç›kan kimselerin, kendi düflüncelerine göre yazd›klar›, uydurma kitâblar›ndan de¤il, Allah adamlar›n›n, Ehl-i sünnet âlimlerinden nakl etdikleri kitâblar›ndan ö¤reniniz! Bu kitâblar›, bozuk kitâblardan ay›rmak, böylece bozuk
kitâblar›n flerlerinden, zararlar›ndan kurtulmak, büyük bir ni’metdir. Bu ni’mete kavuflanlara müjdeler olsun!].
Belâlar, dertler, Allahü teâlân›n irâdesi ve ezeldeki takdîri ile
gelmekdedir. Onun takdîrine râz› olmak ve teslîm olmak lâz›md›r. Ölmüfllerin rûhlar›na Fâtiha, düâ ve sadaka sevâblar› hediyye edilmelidir. Evliyân›n mezârlar›na gidip, onlardan yard›m is– 362 –

temeli, yalvarmal›d›r. Onlar›n hayâtda olan çocuklar›na, torunlar›na hizmet etmek, kendilerinden feyz alma¤a sebeb olur. Çocuklar›m›z› islâm terbiyesi ile yetifldirmeliyiz! K›zlar›m›z› küçük yaflda
iken örtünme¤e al›fld›rmal›, din bilgilerini, nemâz k›lmalar›n› ö¤retmeliyiz! Befl vakt nemâz› vakti geldi¤ini anlay›nca, Ehl-i sünnet
olan imâm arkas›nda k›lmal›y›z! Kur’ân-› kerîmi do¤ru, hatâs›z ve
tegannî yapmadan okuma¤› ö¤renmeli ve her gün okumal›y›z! Üstâd›n›z›n ikinci cild, 70.ci mektûbunu okuyunuz!
Sevdiklerimin ayr›l›¤›ndan rûhum kan a¤l›yor,
Onlar›n firâk›ndan kemiklerimin ilikleri yan›yor.
NAZLI BUD‹N
Ötme bülbül ötme, sonbehâr geldi,
Bülbülün figan› ba¤r›m› deldi.
Gül al›p satman›n zemân› geçdi,
Ald› Nemçe bizim nazl› Budini.
Çeflmelerde abdest al›nmaz oldu,
Câmilerde nemâz k›l›nmaz oldu.
Ma’mûr olan yerler hep harâp oldu,
Ald› Nemçe bizim nazl› Budini.
Budinin içinde uzun çarfl›s›,
Orta yerde Sultân Ahmed câmisi,
Kâ’be sûretine benzer yap›s›,
Ald› Nemçe bizim nazl› Budini.
Cephâne tutufldu, akl›m›z flafld›,
Selâtin câmiler yand›, tutufldu.
Hep sabî sübyanlar atefle düfldü,
Ald› Nemçe bizim nazl› Budini.
K›ble taraf›ndan üç top at›ld›,
Perflembe günüydü, günefl tutuldu.
Cum’a günüydü, Budin al›nd›,
Ald› Nemçe bizim nazl› Budin’i.
1939 da Budini Almanlar ald›,
Macar kâtillerinin k›zlar› kocas›z kald›.
Budin flehîdlerinin rûhlar› bu hâli görünce,
‹lâhî adâlete îmânlar› artd›.
Budini Kânûnî 933 [m. 1526] de feth eylemifl, 1098 [m. 1686] de
Avusturya istilâ etmifldir.
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EHL-‹ SÜNNET KASÎDES‹
Ehl-i sünnet i’tikâd›, sana önce, lâz›m olan,
Yetmiflüç f›rka var, ammâ, Cehennemlik geri kalan,
Müslimânlar, hep sünnîdir; cümlenin reîsi Nu’mân.
Cennet ile müjdelendi; îmânda bunlara uyan.
‹’tikâd› sa¤lam edip; sonra islâmiyyete ba¤lan!
‹slâm›n befl flart›n› yap; harâmlardan sak›n hemân!
Bir günâh› ifller isen, tevbe et, kaç›rma zemân!
Kim ki uymaz islâma, birgün olur, elbet piflmân.
Dinsize sak›n aldanma, mahv olursun sen de, amân!
Tatl› söze inan›rsan; olur sonra, hâlin yamân!
‹ki yüzlüler ço¤ald›: d›fl› melek, içi y›lan,
Tuza¤a düflürmek için; dost görünür, hem de candan.
Herkes kendin hakl› san›r: Kötü der, bana uymayan.
‹slâmiyyet terâzidir, odur hakl›y› ay›ran!
‹slâma uym›yan bil ki; do¤ru yoldan sap›k insan.
Bu söze inan›r elbet: Târîhi iyi anl›yan.
Neden doktora kofluyor; herhangi bir yeri a¤ran?
Çünki, ölmek sevmez kimse; herfleyden dahâ tatl›, can.
Sonsuz yaflamak arzûsu; bende yokdur, var m› diyen?
Ölmek, yok olmak de¤ildir; kabîr hayât›na inan!
Cennet sonsuz, Cehennem de; haber verdi, bunu Kur’ân,
Sonsuz derdden sak›nmal›; hattâ, olsa da, bir gümân,
Buna inanm›yan da var; yarasa kaçar ziyâdan.
Karga çöplükden tad al›r; bülbüldür, gülü arayan.
‹slâm› elbet sevemez, nefse, keyfe düflkün olan.
Bu ikisi, bir olur mu? Ayr›d›r iyi, fenâdan!
Müslimânlar, hakk› tan›r, her mahlûka eyler ihsân,
Îmâns›zlar, y›lan gibi; lezzet al›r can yakmakdan.
Amân yâ Rabbî el’amân; ne müflkilmifl âh›r zemân,
Din bilgisi unutuldu; pek azald› nemâz k›lan,
Mason olanlar, sinsice; dîni y›kmakda her yandan,
Komünistlerde iflkence; müslimâna ölüm, z›ndân.
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Bugünkü flaflk›n hâlleri, eylemifldi, Resûl beyân.
Demifldi: (Birgün gelecek; garîb olur, bana uyan.
Her evde, çalg› çal›n›r; iflitilmez olur ezân,
Âlim bulunmaz bir yerde, câhillere kal›r meydân!
Mü’minler, olur zevall›; kâfirler, sanki Süleymân,
Kad›na uyar her erkek; olur evde hâkim, zenân,
Yüksek binâlar yap›l›r; kelb difli gibi apartman.
Yolculuk sür’atli olur; uzakl›k kalkar aradan.
Zekâ, çok fley bulursa da; gaflet, gitmez insanlardan.)
Birgivî[1] kitâbda yazd›, eyledi çok hadîs beyân:
K›yâmet alâmetleri, ç›kar, birbiri ard›ndan,
Alâmetlerin meflhûru, serhofl olur; pek çok kesân.
Âlim diye tan›t›l›r, dinden haberi olm›yan.
Zâlime ikrâm olunur, kurtulmak için belâdan.
Hayâs›zl›k pek ço¤al›r, deyyûslara kal›r meydân,
‹nsanlar›n en alça¤›, Moskovada okur fermân.
Herkes kendin âlim san›r, Müslimâna denir nâdân.
Do¤ru konuflan azal›r, yalanc› söyler durmadan.
Çok medh edilen kimsede, bir zerre bulunmaz îmân,
Erkekler de kad›n gibi, ipek giyer, s›k›lmadan.
G›nâ, zinâ san’at olup, k›z yerine geçer o¤lan.
Kad›nlar dar libâs giyer, hep aç›l›r bald›r, gerdan.
Fitne kaplar her taraf›, adam öldürülür yokdan.
Bid’at yay›l›r her yere, kalmaz sünnetlere uyan.
Deccâl gibi vicdans›zlar, uydururlar binbir yalan,
Bir kimse do¤ru söylerse, sald›r›rlar her tarafdan.
Erkekler dînini bilmez, taflk›nl›k eder çok nisvân,
Emr-i ma’rûf unutulur, f›sk emr eder flaklaban.
‹slâmiyyet kötülenir, harâm ifllenir her yandan.
Müslimânl›k lâfda kal›r, ses için dinlenir Kur’ân.
Mü’mine gerici denir, kayr›l›r mürted olan.
Bunlar›n hepsi muhakkak, olur k›yâmet kopmadan.
Büyük alâmet Deccâldir, ç›kaca¤› yer, Horasân.
Sonra, fiâmdaki Câmi’e Îsâ inecek semâdan.
Bir hadîsde buyuruldu, (K›z›m Fât›ma evlâd›ndan,
Babas› Abdüllah olan, Mehdî ad›nda bir civân.
[1] Muhammed Birgivî, 981 [m. 1573] de vefât etdi.
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Ç›k›p dine kuvvet verir, cihâna yay›l›r îmân,
Îsâ aleyhisselâmla, birleflerek ol pehlivân.
Deccâl› da öldürürler, dünyâ dolar adl-ü emân.
Ye’cüc Me’cüc ad›ndaki, kavim ç›kar sed ard›ndan.
Say›s› milyonlarcad›r, her tarafda dökerler kan.
Dâbbet-ül-erd ç›kar sonra, Mekkede Safâ alt›ndan.
Da¤ kadar bir hayvand›r, ay›r›r iyiyi fenâdan.
Dahâ sonraki alâmet, günefl, do¤acakd›r garbdan.
Kâfirler bunu görünce, îmâna gelecek cem’an,
Fekat, kabûl olmaz art›k, do¤ru yola gelen mihmân.
Alâmetlerin biri de, Adenden ç›kan bir duhân.
Kâ’beyi y›kacak hem de habefl renkli birkaç yaban,
Yer yüzünde kalm›yacak, büyük ni’met olan Kur’ân.
Müslimânlar hep ölecek, yafl›yacak ehl-i tu¤yân.
Her kötülü¤ü yapacak, insan adl› canaverân,
Lâkin Hicâzdan bir atefl, verip herkese heyecân.
fiaflk›n, azg›n dolafl›rken, k›yâmet kopar nâ-gehân.
Dahâ neler olur, ammâ söyleyemez onu, lisân.)
Ne hazîndir, ne yaz›kd›r; Ma’bûd oldu, falan filân,
‹lâhî, sen korumazsan, olur hep sonumuz giryân.
Bu irtidâd modas›nda; iflimiz suç, günâh, isyân.
‹nsanlar, yolu flafl›rd›; gemisin kurtaran kaptan!
Etrâf›m›n zulmetinden, beni de kaplad› nisyân.
Ömür geçdi, pek sür’atle, uyan gönül, art›k uyan!
Hep, bu dünyâya çal›fld›n; âh›retin oldu ziyân.
Düfldün bedenin pefline, kalbini eyledin vîrân.
Akla, ilme hiç uymad›n; nefs oldu, sana kumandan,
Geçdi gençlik, hep gafletle; dünyâ h›rs›ndas›n el’an.
Nasîhat hiç dinlemedin; yoldan ç›kd›n, sanki sekrân.
Dünyâ zevklerine dald›n; flimdi hâlin âh-ü figân.
Hâinler aldatd› seni; sand›n sonsuz bu deverân.
Didinmeler, bofla gitdi; yâr olmad›, servet sâmân!
‹slâma uyan kimse, anlad›m olur flâdümân,
Ne yaz›k, ömrü uçurdum, ye’is çökdü, her tarafdan,
Keflki, Kur’âna uysayd›m; olurdum, ebedî sultân,
Dünyâya mâlik olsa da; kalm›yor insân bî pâyân!
Hani Dârâ ve ‹skender; hani Roma, hani Yunan?
Hani Nemrud, hani Fir’avn; hani Kârun, hani Hâmân?
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Hani Cengiz, hani Hitler![1] nesi kald›, zikre flâyân?
Edison,[2] Markoni, Pastör, âh›retde bulmaz ihsân!
Dünyâya fayda verenler; sanma olur, kâmil insan!
Y›landan tiryak yap›l›r; zehir olur ba’zan derman!
Sak›n bakma görünüfle, insan›n kemâli, îmân!
Îmân eden, tenbel olmaz; çal›fl›n›z! diyor Sübhân,
Tenbeli ve gericiyi; zem etdi Nebiy-yi zîflân,
Bir hadîsde buyurdu ki (Rabbe mahbûbdur, çal›flan!)
Rûhu da, düflünmek lâz›m; hep bedeni besler, hayvân!
Bu bedenin sa¤laml›¤›; geçer, sanki âb-› revân!
Evet, beden lâz›m, çünki; odur, rûhumuz tafl›yan.
Her birin korumak gerek, böyle olmal›, müslimân!
Nebiyyullah, bofl durdu mu? ‹yi düflün, eyle iz’an!
Eshâb›n hepsi olmufldu; sulhda üstâd, harbde arslan.
Bunlar› bildi¤im hâlde, nefse uydum, hâlim lerzân.
Günâhlardan sak›nmad›m; böyle mi olurdu flükrân?
Hilmi ümîdini kesme, Rabbinin ismidir, Rahmân!
‹lâhî imdâd et bize; etrâf›m›z sarm›fl düflman!
Kitâb, gazete, film, radyo; olmufl hepsi birer fleytân.
Bunlar do¤ruyu gösterse; olur idi, hepsi burhân.
Bilgi, fen kaynaklar› da; niye aceb, böyle husrân?
Yeni fizik, modern kimyâ seni gösteriyor, her ân!
Her zerre diyor, Allah var; atomdan tâ be âsümân!
Fekat, bunlar› gören yok; kalblerden silinmifl irfân.
Hakka inâd edenlere; olur dünyâ elbet zindân!
Avrupa, Amerika hem; Asyada da, niçin buhrân?
Çünki, Hakk› görmiyorlar; kafalar›n› sarm›fl dumân,
Maddede yükselmifl ammâ; haberi yok insanl›kdan!
Râhat, huzûr beklenir mi komünizm ve masonlukdan?
Se’âdete kavuflamaz; islâml›kdan uzaklaflan!
Moskova radyosu hergün; dine çatd›, bu Ramezân.
Çok alçakça, pek nâmerdce; ‹slâma eyledi bühtân.
Küfr, devâm ederse de; zâlimler kalkar aradan,
Zâlime imhâl ederim; ihmâlim yok! dedi Yezdân.
Müslimânlar üzülmesin; Kur’ân› h›fz eder Deyyân!
Târîhde hep böyle oldu; küfrde geldi, Peygamberân,
[1] Almanya reîsi 1945 de intihâr etdi.
[2] Amerikal› Edison 1350 [m. 1931] de öldü.
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Dünyây› zulmet bas›nca; do¤ar idi flems-i tâbân,
fiimdi de hidâyet flemsi; do¤acak, Anadoludan!
Hidâyete ermek için; Habîbullah, verdi imkân!
Habîb ne demek? Düflünse; kemâlini anlar, insân.
Yâ Rab! büyük nebîdir O; köleleri, olur sultân!
Bir kalbe sevgisi dolsa; eder envâr, ondan feyzân.
Niye görünmüyor o flems? A’mâ olmufl, bütün cihân,
Sonsuz ni’met, büyük fleref; Onu sevmekde, bî gümân.
Onun sevgisine vallah; mâl›m, cân›m olsun kurbân!
fiekerin tâd›n› bilmez; a¤z›na koym›yan bir ân.
Günâhkâr›m, yüzüm kara; fekat kalbim, aflkla lem’ân.
Aflkîle pek çok yafl dökdüm; flâhiddir, hâk-i Erzincan!
Bu sevgi, cürme son verdi; hâlim oldu, nâle figân.
Bilinmez son nefes, ammâ; se’âdete budur niflân!
Ni’met, Onu sevmek imifl; oldu bana flimdi ›yân!
Habîbin yan›nda olsun; bu aflk› bizlere sunan!
1960 Mîlâdî

1380 hicrî
Erzincan
____________________

Ed’›ye-i meflhûre:
Ehl-i sünnet âlimlerinden seçilmifl düâlar:
E’ûzü billâhi mineflfleytânirracîm, e’ûzü billâhissemî’il’alîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî
fley’ün fil-erd› velâ fissemâ’ ve hüvessemî’ul’alîm. Yâ Allah, yâ
Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ men nusibet ileyhil’azametülebediyyetü veddeymümiyyetüs-sermediyyetü tekaddeset esmâüke ve tenezzehet an müflâbehetil-emsâli zâtüke. Yâ Allah bike
tehassantü ve bi-Abdike ve Resûlike Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme istecertü. Yâ Afüvvü, yâ Kerîm, fa’fü annî
verhamnî ente Erhamürrâhimîn, teveffenî müslimen ve elh›knî
bissâlihîn. Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-âbâî ve ümmehât-i zevcetî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât ve li-üstâdî Abdülhakîm-i Arvâsî “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Allahümmagfir lil-mü’minîne vel-mü’minât el-ahyâ-i minhüm vel-emvât birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Allahümmagfir verham ente Erhamürrâhimîn teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ
yemlikü li-nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüflûrâ.
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