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FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER
Ö N S Ö Z

Besmeleyle bafll›yal›m kitâba,
Allah ad›, en iyi bir s›¤nakd›r.
Ni’metleri s›¤maz ölçü, hisâba,
Çok ac›yan, afv› seven bir rabd›r!

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yarak, fâideli fleyle-
ri yarat›p göndermekdedir. Dünyâda iken, günâhlar›na tevbe et-
mifl olan mü’minlerin günâhlar› ne kadar büyük olsa da, âhiretde,
bunlar› muhakkak afv edecekdir. Tevbe etmeden ölen, Cehenne-
me gitmesi gereken mü’minlerden, diledi¤ini afv edecek, Cennete
kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her ân varl›kda
durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z Odur. Böy-
le bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma¤a bafll›yo-
ruz.

Allahü teâlâya hamd olsun! Resûlullaha salât ve selâm olsun!
Onun temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n “rad›yallahü te-
âlâ anhüm ecma’în” hepsine hayr düâlar olsun!

(Dünyâ mücâdeledir) sözünü lüzûmsuz sanmamal›d›r. Yaz›n
fliddetli s›cak ile, k›fl›n karl› havada dondurucu so¤uklar gibi, ta-
bî’at kuvvetlerine ve kötü kimselerin, kâfirlerin hîle ve iftirâlar›na
karfl› ma’nevî silâhlarla ve maddî sald›r›lar›na karfl› mücâdele hâ-
lindeyiz. Düflmanla mücâdele için, önce düflman› iyi tan›mak lâ-
z›md›r. Yoksa, kendimizi koruyaca¤›z derken, komflumuza, dostu-
muza zarar verebiliriz. ‹nsan›n râhat yaflamas› için, lâz›m olan fley-
lere (Mal) ve (Mülk) denir. ‹¤neden, iplikden, eve, apartmana ka-
dar, herfley mald›r. Allahü teâlâ, ba’z› kimselere ve topluluklara,
ba’z› mallar› kullanmak için, izn vermifldir. Bu mallar ve bir ada-
m›n zevcesi, çocuklar›, komflular›, akrabâlar›, onun fâidelendi¤i
fleyler olur. Herkes mal›n› ve mülkünü, Allahü teâlân›n izn verdi-
¤i kadar kullan›r. Fazlas›n› kullanmak ve baflkas›n›n mülkünü kul-
lanmak hiç câiz de¤ildir. (Mala, mülke olma ma¤rûr, deme var m›
ben gibi. Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi!) sözü meflhûr-
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dur. Harâm yoldan gelen mala, mülke (Dünyâ) denilmekdedir.
Dünyâ, ya’nî harâm ve mekrûhlar zararl›d›r. Bir fleyin fâideli, za-
rarl› oldu¤u, kitâblarda baflka dürlü bildirilmekdedir. Bunlardan
en do¤rusu, Allahü teâlân›n ay›rd›¤›d›r.

Allahü teâlân›n emrlerine (Farz), yasak etdi¤i fleylere (Ha-
râm) denir. Peygamberin emrlerine (Sünnet), yasaklar›na (Mek-
rûh) denir. Bunlar›n dördüne (‹slâmiyyet) denir. Kalbde îmân bu-
lunmas›na alâmet, ahkâm-› islâmiyyeyi be¤enmek, kabûl etmek-
dir. Bir sünneti bile be¤enmiyenin îmân› gider, kâfir olur. Îmân›
var iken, islâmiyyetin bir hükmüne uym›yan kimseye (Fâs›k) de-
nir. ‹slâmiyyete uymamak (Günâh) olur. Kâfir, Cehennemde son-
suz yanacak, fâs›k, günâh› kadar yanacak, sonra Cennete götürü-
lecekdir. Îmân› olup, islâmiyyete uyan kimseye (Sâlih kul) denir.
Da¤da, çölde yaflay›p da, dinden, islâmiyyetden haberi olm›yan
kimse, kâfir ve fâs›k olmaz. K›yâmetde hesâblafld›kdan sonra,
Cennete ve Cehenneme girmez. Hayvanlar gibi yok edilirler. ‹lâhî
dinlerden islâmiyyet, büyük se’âdete sebeb olan çok büyük
ni’metdir. Bu ni’metin k›ymetini anlam›yanlar, cezâlar›n› çekecek-
lerdir.

Her müslimân›n, hergün befl vakt (nemâz k›lmas›) lâz›md›r. Bu
nemâzlar, kalbde îmân bulundu¤una alâmetdir. Bu nemâzlara
inanm›yan (Kâfir) olur. Bozulmufl olan bir semâvî dîne inanan kâ-
fire (Ehl-i kitâb) ya’nî (Kitâbl› kâfir) denir. Buna inanm›yan kâfire
(Müflrik) denir. Kâfirlerden yehûdîlerin ba’z›lar› ile h›ristiyanlar›n
ço¤u, müflrikdir. fiimdi yer yüzünde müflrik olm›yan bir kâfir yok
gibidir. Muhammed aleyhisselâm›n ba’z› sözlerini yanl›fl anl›yan ve
anlatan müslimâna (Bid’at sâhibi) müslimân denir. fiî’îler ve veh-
hâbîler, bid’at sâhibi müslimând›rlar. Bunlardan, Muhammed aley-
hisselâm›n bir sözüne bile inanm›yanlar kâfir olur. Muhammed
aleyhisselâm›n sözlerini hiç de¤ifldirmeden inanan müslimânlara
(Ehl-i sünnet) olan hakîkî müslimân denir. Bu hakîkî müslimânla-
r›n reîsi ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbitdir. Ehl-i sün-
net i’tikâd›nda olan hakîkî müslimânlar, ibâdet yapmakda, dört
mezhebe ayr›lm›fllard›r: (Hanefî, fiâfi’î, Mâlikî ve Hanbelî) mezhe-
bi. Bu dört mezheb birbirlerini kardefl bilirler. Birbirlerinin arka-
s›nda nemâz k›larlar. Bu hakîkî müslimânlar› bozuk olan bid’at eh-
li ile kar›fld›rmamal›d›r. Bid’at ehli olanlar islâmiyyeti içerden y›k-
makdad›rlar. Elhamdülillah! Bugün yer yüzünde bulunan müsli-
mânlar›n ço¤u, do¤ru yol olan, (Ehl-i sünnet) mezhebindedir. Bo-
zuk yolda olan vehhâbîlerle flî’îler azalmakdad›r.

Kendilerine müslimân diyen kimseler, üç f›rkaya ayr›lm›fld›r.
Birinci f›rka, Eshâb-› kirâm›n yolunda olan, hakîkî müslimânlar-
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d›r. Bunlara (Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye), ya’nî
Cehennemden kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma
düflman olanlard›r. Bunlara, (Râfizî) ve (fiî’î) ve (F›rka-i dâlle),
ya’nî 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. Müslimâna kâfir diyene, Peygamberimiz la’net et-
mifldir. Müslimânlar› bu üç f›rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingiliz-
lerdir.

‹slâm dîninin inançlar›n›, emrlerini ve yasaklar›n› do¤ru olarak
bildiren binlerle k›ymetli kitâb yaz›lm›fl, bunlar›n ço¤u yabanc› dil-
lere çevrilerek, her memlekete yay›lm›fld›r. Bu do¤ru kitâblar› ya-
zan islâm âlimlerine (Ehl-i sünnet âlimi) denir “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”. Buna karfl›l›k, yaln›z kendi zevklerini düflünen,
k›sa görüfllü kimseler ve mevki’ ile, para ile, ingilizlere sat›lm›fl
olan ahmaklar, her zemân, islâm›n fâideli, feyzli ve ›fl›kl› yoluna
sald›rm›fl, Ehl-i sünnet âlimlerini lekeleme¤e, islâm dînini de¤ifldir-
me¤e, müslimânlar› aldatma¤a u¤raflm›fllard›r. Müslimânlar ile
dinsizler aras›ndaki bu mücâdele her asrda olmufl ve k›yâmete ka-
dar olacakd›r. Cenâb-› Hak, böyle olmas›n› ezelde irâde buyur-
mufldur.

Ehl-i sünnet âlimleri, bütün bilgilerini Eshâb-› kirâmdan ö¤-
rendiler. Eshâb-› kirâm da, Resûlullahdan ald›lar. Eshâb-› kirâm,
islâmiyyeti bildirmek için, uzak memleketlere da¤›ld›lar. Bunun
için, kitâb yazma¤a vakt bulamad›lar. ‹kiyüz seneden sonra gelen
âlimler aras›nda, din bilgilerine kendi görüfllerini, zemânlar›ndaki
fen bilgilerini ve eski felesoflar›n sözlerini kar›fld›ranlar oldu.
Böylece, yetmifliki bozuk (Bid’at) f›rkas› meydâna geldi. Bid’at
f›rkalar›n›n zuhûr etmesinde yehûdîlerin ve ingilizlerin çok te’sîri
oldu.

Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan
Cehenneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’nî nef-
sin yarat›l›fl›ndaki küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân
çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye, ya’nî nefsden ve 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›lm›yan›n ve aç›k kad›nlara, avret yeri aç›k olanlara baka-
n›n ve harâm yiyip içenin ahkâm-› islâmiyyeye uymad›¤› anlafl›l›r.
Bunlar›n düâs› kabûl olmaz.
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Müslimânlar iki k›smd›r: Havâs [âlimler] ve avâm [câhiller].
Türkçe (Dürr-i Yektâ) kitâb›nda diyor ki, (Avâm, sarf, nahv ve
edebiyyât ilmlerinin üsûllerini, kâ’idelerini bilmeyen kimselerdir.
Bunlar, f›kh ve fetvâ kitâblar›n› anl›yamaz. Bunlar›n, îmân ve ibâ-
det bilgilerini Ehl-i sünnet âlimlerinden sorup, ö¤renmeleri farz-
d›r. Âlimlerin de, sözleri, va’zlar› ve yaz›lar› ile, önce îmân, sonra
dînin temeli olan befl ibâdeti ö¤retmeleri farzd›r. (Zahîre) ve (Tâ-
târhâniyye) kitâblar›nda, îmân›n flartlar›n› ve Ehl-i sünnet i’tikâd›-
n› ö¤retmenin her fleyden evvel lâz›m oldu¤u bildirilmekdedir.)
Bunun içindir ki, büyük âlim, zâhir ve bât›n ilmlerinin mütehass›s›
seyyid Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi aleyh”[1], vefât›na yak›n,
(‹stanbul câmi’lerinde, otuz seneye yak›n, yaln›z îmân› ve Ehl-i
sünnet i’tikâd›n› ve islâm›n güzel ahlâk›n› anlatma¤a çal›fld›m) de-
mifldir. Bunun için, biz de, bütün kitâblar›m›zda, Ehl-i sünnet i’ti-
kâd›n›, islâm›n güzel ahlâk›n›, herkese iyilik ve devlete hizmet ve
yard›m etmek lâz›m oldu¤unu bildiriyoruz. Din câhillerinin ve
mezhebsizlerin [z›nd›klar›n] devlete karfl› k›flk›rt›c›, kardefli, karde-
fle düflman yap›c›, bölücü yaz›lar›n› tasvîb etmiyoruz. Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Din, k›l›nçlar›n gölgeleri alt›nda-
d›r) buyurarak, müslimânlar›n devlet ve kanûn himâyesinde râhat
yaflayabileceklerini bildirdi. Devlet kuvvetli oldukça, râhat, huzûr
artar. Avrupa, Amerika gibi kâfir memleketlerde râhat yaflayan,
dînî vazîfelerini serbestçe yapan müslimânlar da, kendilerine hür-
riyyet veren hükûmete, kanûnlara karfl› gelmemeli, fitneye, anarfli-
ye âlet olmamal›d›r. Ehl-i sünnet âlimleri, böyle olmam›z› emr et-
mekdedirler. Dört mezhebden birinin âlimlerine, (Ehl-i sünnet âli-
mi) denir.

Dikkat: Dünyân›n her yerinde ayr› ayr› manzaralar var. ‹nsan
bakma¤a doyam›yor. Bunlar kendi kendisine mi var olmufl? Her
varl›k, hep hesâbl› ve düzenli, sanki herfley ayn› bir makinadan
ç›km›fl. Her fley fizik, kimyâ, biyoloji, astronomi kanûnlar›na ba¤-
l›. Hele, insan›n yarat›l›fl›ndaki âhenk ve nizâm! ‹çimizdeki organ-
lar›n, bir makinan›n parçalar› gibi, birlikde çal›flmas›, anl›yanlar›
hayrân b›rakmakdad›r. Meflhûr ingiliz kâfiri Darwin bile, (Gözün
yap›s›ndaki intizâm›, incelikleri düflündükce, hayretden tepem
atacak gibi oluyor) demifl. Bütün varl›klar, birbirlerine de¤iflmez
kanûnlarla ba¤l›. Din sâhibleri, bunlar› yaratan, bilen, bir Hâl›k
var diyor. Hiçbir dîne inanm›yan kâfirler ise, herfley rastgele, tesâ-
düfle var olmufl diyor. Yarat›c›, Peygamberleri ile haber de gönde-
riyor. (Herfleyi ben yaratd›m. Hepinizin sâhibi benim. Bana ina-
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n›rsan›z, sizi Cennetime koyaca¤›m. Say›s›z ni’metler verece¤im.
Sonsuz zevk ve se’âdet içinde yaflayacaks›n›z. Peygamberlerime
inanm›yanlar› Cehennemde sonsuz yakaca¤›m) diyor. Cennet ve
Cehennem yok ise, Peygamberlere inanm›fl olanlar, aldanm›fl ise,
bunlar hiç zarar görmiyecek. Fekat Peygamberlerin sözleri do¤ru
oldu¤undan, bunlara inanm›yanlar ve bunlar›n sözlerini de¤ifldi-
renler, sonsuz yanacak.

Azîz vatan›m›z›n her yerinde, din adamlar›n›n, hep bu do¤ru
Ehl-i sünnet yolunu yayma¤a, savunma¤a çal›fld›klar› flükrânla gö-
rülmekdedir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumam›fl veyâ
anl›yamam›fl tek-tük câhilin flaflk›nca konufldu¤u ve yazd›¤› iflitili-
yor ise de, bunlar, milletin sa¤lam îmân› ve birbirlerini kardeflçe
sevmeleri karfl›s›nda, eriyip gitmekde, sâhibinin cehâletini ve ze-
vall›l›¤›n› göstermekden baflka te’sîri olmamakdad›r.

Müslimânlar› parçalay›c›, bozguncu yolda olanlar, Ehl-i sünnet
âlimlerine, tesavvuf büyüklerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” leke sürme¤e çal›fl›yorlar. Bütün Ehl-i sünnet âlimleri gibi,
Ahmed Cevdet Pâfla ve ilm hey’etimiz de, bunlara gerekli cevâbla-
r› vermifller, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-›
kerîmden ç›kard›¤› do¤ru ma’nâlar› de¤ifldirilmekden korumufllar-
d›r. Biz, bu kitâb›m›zda hak yol ile bât›l yolu, ayr› ayr› bildiriyoruz.
K›ymetli okuyucular›m›z›n, akl-› selîmleri ve temiz vicdânlar› ile,
bu kitâb› inceliyerek, âdil bir hükm vermeleri ve hak üzere, do¤ru
yolu gösteren kitâb›m›za sar›l›p birleflmeleri, yalanc›, iftirâc› ve sa-
p›k olanlardan sak›nmalar›, böylece, sonsuz felâkete düflmekden
korunmalar› için, yüce Allah›m›za düâ ederiz.

Kitâb›m›z›n ba’z› yerlerine sonradan yap›lan aç›klamalar, kö-
fleli parantez [ ] içine yaz›lm›fld›r. Bu aç›klamalar›n hepsi, mu’te-
ber kitâblardan al›nm›fld›r.

Mîlâdî sene Hicrî flemsî Hicrî kamerî
2001 1380 1422

__________________

KEL‹ME-‹ TENZÎH

(Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm). Bu ke-
lime-i tenzîhi sabâh ve akflam yüz kerre okuyan›n günâhlar›
afv olur. Bir dahâ günâh ifllemekden muhâfaza olunur. Bu
düâ, (Mektûbât Tercemesi) kitâb›n›n 307 ve 308.ci mektûb-
lar›nda yaz›l›d›r. Bütün derdlerin giderilmesine de sebeb
olur.
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Birinci K›sm

MA’LÛMÂT-‹ NÂF‹’A
(FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER)

Kitâb›m›z›n birinci k›sm›, Ahmed Cevdet Pâfla taraf›ndan yaz›l-
m›fld›r. Hepsi yirmibir sahîfedir. Ahkâm-› Kur’âniyyeyi, kanûn flek-
line sokarak (Mecelle) ismindeki çok k›ymetli kitâb› hâz›rlamakla,
islâma büyük hizmet eden ve en do¤ru, oniki cild Osmânl› târîhini
yazm›fl olan, meflhûr (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›n›n sâhibi Ahmed Cev-
det Pâfla “rahmetullahi teâlâ aleyh”, hicretin 1238 [m. 1823] senesin-
de Lofcada tevellüd etmifl, 1312 [m. 1894] de vefât etmifldir. Fâtih
Câmi’i ba¤çesindedir. Kitâb›m›z›n ikinci k›sm›, flirketimizin ilm
hey’eti taraf›ndan hâz›rlanm›fld›r.

Cevdet Pâfla diyor ki, bu âlem, ya’nî herfley yok idi. Allahü teâlâ,
bunlar› yokdan var etdi. Bu âlemin, k›yâmete kadar insanlarla
ma’mûr olmas›n› istedi. Âdem aleyhisselâm› toprakdan yarat›p,
Onun çocuklar› ile âlemi süsledi. ‹nsanlara dünyâda ve âh›retde râ-
hat yaflamak, se’âdete kavuflmak için lâz›m olan fleyleri bildirmek
için, içlerinden ba’z›lar›n› Peygamber yaparak flereflendirdi. Bunla-
ra yüksek mertebe vererek, baflka insanlardan ay›rd›. Bu Peygam-
berlere “aleyhimüsselâm”, Cebrâîl aleyhisselâm ismindeki bir me-
lek ile emrlerini ve yasaklar›n› bildirdi. Bunlar da, bu emrleri, Ceb-
râîl aleyhisselâm›n getirdi¤i gibi ümmetlerine bildirdi. Peygamber-
lerin birincisi, Âdem aleyhisselâm, son geleni, Muhammed Musta-
fâ “aleyhissalâtü vesselâm” efendimizdir. Bu ikisinin aras›nda, çok
Peygamber gelip geçmifldir. Bunlar›n adedini, ancak Allahü teâlâ
bilir. ‹smleri ma’lûm olan yirmiyedisi flunlard›r:

Âdem, fiis [fiît], ‹drîs, Nûh, Hûd, Sâlih, ‹brâhîm, ‹smâ’îl, ‹shak,
Ya’kûb, Yûsüf, Eyyûb, Lût, fiu’ayb, Mûsâ, Yûfla’, Hârûn, Dâvüd,
Süleymân, Yûnüs, ‹lyâs, Elyesa’, Zülkifl, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ
ve Muhammed Mustafâ “aleyhimüssalâtü vesselâm”d›r. Bunlar-
dan fiît ve Yûfla’dan baflka, yirmibefli Kur’ân-› kerîmde bildiril-
mifldir. Kur’ân-› kerîmde, Uzeyr ve Lokman ve Zülkarneyn de
yaz›l›d›r. Fekat, âlimlerimiz aras›nda, bu üçü için ve Tübba’ ile

– 8 –



H›d›r için, Peygamber diyen oldu¤u gibi, Velî diyen de vard›r.
Muhammed aleyhisselâm Habîbullahd›r. ‹brâhîm aleyhisselâm

Halîlullahd›r. Mûsâ aleyhisselâm Kelîmullahd›r. Îsâ aleyhisselâm
Rûhullahd›r. Âdem aleyhisselâm Safiyyullahd›r. Nûh aleyhisse-
lâm Neciyyullahd›r. Bu alt›s›, di¤er Peygamberlerden dahâ üstün-
dür. Bunlara (Ülül’azm) denir. Hepsinin üstünü, Muhammed
aleyhisselâmd›r.

Allahü teâlâ, yeryüzüne, yüz sahîfe ve dört büyük kitâb indir-
mifldir. Bunlar›n hepsini, Cebrâîl aleyhisselâm getirmifldir. On sa-
hîfe, Âdem aleyhisselâma; elli sahîfe, fiît aleyhisselâma; otuz sa-
hîfe, ‹drîs aleyhisselâma; on sahîfe, ‹brâhîm aleyhisselâma gön-
derildi¤i hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. [Sahîfe, küçük kitâb, risâle
demekdir. Bizim bildi¤imiz bir yaprak kâ¤›d›n bir yüzü demek
de¤ildir.] Dört kitâbdan, Tevrât-› flerîf, Mûsâ aleyhisselâma; Ze-
bûr-i flerîf, Dâvüd aleyhisselâma; ‹ncîl-i flerîf, Îsâ aleyhisselâma;
Kur’ân-› kerîm, âh›r zemân Peygamberi, [ya’nî son Peygamber]
Muhammed aleyhisselâma inmifldir.

Nûh aleyhisselâm zemân›nda tûfan olup, bütün dünyây› su kap-
lad›. Yeryüzünde bulunan insanlar›n ve hayvanlar›n hepsi bo¤ul-
du. Fekat, Nûh aleyhisselâm ile gemide bulunan mü’minler kur-
tuldu. Nûh aleyhisselâm gemiye binerken, her hayvandan birer
çift alm›fl oldu¤undan, hayvanlar da, bunlardan üredi.

Nûh aleyhisselâm›n gemide üç o¤lu vard›: Sâm, Yâfes ve Hâm.
fiimdi yer yüzünde bulunan insanlar, bu üçünün soyundand›r. Bu-
nun için, Nûh aleyhisselâma ikinci baba denir.

‹smâ’îl ve ‹shak “aleyhimesselâm”, ‹brâhîm aleyhisselâm›n
o¤ullar›d›r. ‹shak aleyhisselâm›n o¤lu, Ya’kûbdur. Ya’kûb aley-
hisselâm›n o¤lu, Yûsüf aleyhisselâmd›r. Ya’kûb aleyhisselâma ‹s-
râîl denir. Bunun için çocuklar›na ve torunlar›na (Benî ‹srâîl),
ya’nî ‹srâîl o¤ullar› denmifldir. Benî ‹srâîl ço¤alarak, içlerinden
çok Peygamber gelmifldir. Hattâ Mûsâ, Hârûn, Dâvüd, Süleymân,
Zekeriyyâ, Yahyâ ve Îsâ “aleyhimüsselâm” ve Îsâ aleyhisselâm›n
annesi hazret-i Meryem onlardand›r. Süleymân aleyhisselâm, Dâ-
vüd aleyhisselâm›n o¤ludur. Yahyâ aleyhisselâm da, Zekeriyyâ
aleyhisselâm›n o¤ludur. Hazret-i Meryem, ‹mrân›n ve Zekeriyyâ
aleyhisselâm›n bald›z›n›n k›z›d›r. Hârûn aleyhisselâm, Mûsâ aley-
hisselâm›n kardeflidir. Yûfla’ aleyhisselâm da, Mûsâ aleyhisselâ-
m›n hemfliresinin o¤ludur. ‹smâ’îl aleyhisselâm›n soyu, arab olup,
arabdan, Muhammed aleyhisselâm meydâna gelmifldir.

Hûd aleyhisselâm, Âd kavmine; Sâlih aleyhisselâm, Semûd kav-
mine gönderildi¤i gibi, Mûsâ aleyhisselâm Benî ‹srâîle gönderil-
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mifldir. Yûfla’, Hârûn, Dâvüd, Süleymân, Zekeriyyâ ve Yahyâ
“aleyhimüsselâm” da, yine Benî ‹srâîle gönderilmifldir. Fekat, bun-
lar›n ayr› dinleri olmay›p, Benî ‹srâîli, Mûsâ aleyhisselâm›n dînine
da’vet etmifllerdi. Dâvüd aleyhisselâma Zebûr kitâb› indi ise de,
Zebûrda flerî’at [ya’nî ahkâm, emr, ibâdet] yokdu. Va’z ve nasîhat-
larla dolu idi. Bunun için, Tevrât› nesh etmedi. Ya’nî, yürürlükden
kald›rmad›. Hattâ, onu kuvvetlendirdi. Bunun için, Mûsâ aleyhisse-
lâm›n dîni, Îsâ aleyhisselâm zemân›na kadar devâm etdi. Îsâ aley-
hisselâm gelince, bunun dîni, Mûsâ aleyhisselâm›n dînini nesh etdi.
Ya’nî Tevrât›n hükmü kalmad› ve bundan sonra, Mûsâ aleyhisselâ-
m›n dînine uymak câiz olmay›p, tâ Muhammed aleyhisselâm›n dîni
gelinceye kadar, Îsâ aleyhisselâm›n dînine uymak lâz›m oldu. Fe-
kat, Benî ‹srâîlin ço¤u, Îsâ aleyhisselâma îmân etmeyip, Tevrâta
uymak için inâd etdi. ‹flte Yehûdîlik [Mûsevîlik] ile Nasârâl›k ya’nî
[Îsevîlik] böylece ayr›ld›. Îsâ aleyhisselâma îmân edenlere (Nasârâ)
denildi. Bugün, h›ristiyan deniliyor. Îsâ aleyhisselâma îmân etme-
yip de, küfrde, dalâletde kalanlara (Yehûdî) denildi. Yehûdîler, hâ-
lâ Mûsâ aleyhisselâm›n dînine uyup, Tevrât ve Zebûr okuyoruz di-
yor. Nasârâ da, Îsâ aleyhisselâm›n dînine uyup, ‹ncîl okuyoruz di-
yor. Hâlbuki, iki cihân›n seyyidi, insanlar›n ve cinnin hepsinin Pey-
gamberi Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” efendimiz, bütün
âlemlere Peygamber olarak gönderildi ve dîni ki, (Dîn-i islâm)d›r,
bütün dinleri nesh etdi. Bu dînin hükmü k›yâmete kadar sürece¤in-
den, dünyân›n hiçbir yerinde, Onun dîninden baflka bir dinde bu-
lunmak câiz olmad›. Ondan sonra, hiç Peygamber gelmiyecekdir.
Biz çok flükr, Onun ümmetiyiz. Dînimiz, dîn-i ‹slâmd›r.

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, mîlâd›n 571. ci sene-
si, Nisan ay›n›n yirmisine rastl›yan, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci
pazartesi sabâh›, Mekke flehrinde tevellüd etdi. Hicretin 11. ci ve
mîlâd›n 632.ci senesinde Medînede vefât etdi. K›rk yafl›nda iken,
(Cebrâîl) ismindeki melek gelerek, Peygamber oldu¤unu kendisi-
ne bildirdi. Mîlâd›n 622 senesinde Mekkeden Medîne flehrine hic-
ret eyledi. Eylül ay›n›n yirminci pazartesi günü, Medînenin Kubâ
köyüne geldi. Bugün, müslimânlar›n (fiemsî) senebafl› oldu.
Acemlerin flemsî senelerinin bafllang›c›, bundan alt› ay evveldir.
Ya’nî, atefle tapan mecûsîlerin bayram› olan mart›n yirminci
(Nevruz) günüdür. O senenin Muharrem ay›n›n birinci günü de,
(Kamerî) sene bafl› oldu.

Peygamberlerin hepsine inan›r›z. Hepsi Allahü teâlâ taraf›n-
dan gönderilmifl Peygamberlerdir. Fekat, Kur’ân-› kerîm nâzil
olunca, baflka dinler nesh edildi. Onun için, flimdi hiçbirine uy-
mak câiz de¤ildir. Nasârâ da, geçmifl Peygamberlerin hepsine ina-
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n›yor. Fekat, Muhammed aleyhisselâm›n, bütün insanlar›n Pey-
gamberi oldu¤una inanmad›klar› için kâfir oluyor, do¤ru yoldan
ç›k›yor. Yehûdîler ise, Îsâ aleyhisselâma da inanmad›klar› için,
dîn-i islâmdan, dahâ uzakd›r.

Yehûdîlerle Nasârâ, ellerindeki bozuk kitâblar›n›n gökden böy-
le gelmifl oldu¤una inand›klar› için, bunlara (Ehl-i kitâb) [ya’nî ki-
tâbl› kâfir] denir. Nikâh ile bunlar›n k›zlar›n› almak ve [Allahü te-
âlân›n ismini söyliyerek] kesdiklerini yimek câizdir. [Fekat, mek-
rûhdur. Müslimân k›zlar›n›n, bunlar›n erkekleri ile evlenmesi câiz
de¤ildir. Bir k›z, bunlarla veyâ bir mürted ile, evlenme¤e niyyet
edince, Muhammed aleyhisselâm›n dînine ehemmiyyet vermemifl
olur. ‹slâmiyyete k›ymet vermiyen bir müslimân, dinden ç›kar
(mürted) olur ve iki kâfir birbiri ile evlenmifl olur.]

Hiçbir Peygambere inanm›yan, inansa da, Peygamberde veyâ
ba’z› mahlûklarda (Ülûhiyyet s›fat›) bulundu¤una inanarak, bun-
lara tap›nanlara ve mürtedlere (Müflrik) ya’nî kitâbs›z kâfir denir.
(Mülhid)lerin de, kitâbs›z kâfir oldu¤u bildirildi. Bunlar›n k›zlar›-
n› almak ve kesdiklerini yimek, câiz de¤ildir.

Îsâ aleyhisselâm, kendinden sonra dînini yaymak için, eshâb›
aras›ndan oniki kifli seçdi. Bunlara Havârî [Apostel, le Apôtre,
apostle] denir. Bunlar:

fiem’ûn [Petrus], Yuhannâ [Johannes], büyük Ya’kûb, Petru-
sun kardefli olan Andreas, Filip [Philippus], Toma [Thomas], Bar-
tolomi [Bartolomaus], Metiyyâ [Matthaus], küçük Ya’kûb, Barna-
bas, Yehûda [Jüdas] ve Tadyus [Yakobi]dur. Ba’z› kitâblarda Bar-
nabas yerine Simon yaz›l›d›r. Yehûdâ [Judas] mürted oldu. Yeri-
ne Matyes [Matthias] seçildi. Havârîlerin reîsleri Petrus idi. Bu
oniki mü’min, Îsâ “aleyhisselâm” otuzüç yafl›nda göke ç›kar›ld›k-
dan sonra, onun dînini etrâfa yayd›lar. Fekat, Allahü teâlân›n gön-
derdi¤i dînin do¤ru olarak yay›lmas›, seksen sene sürebildi. Sonra,
yehûdî dönmesi olan Bolüsün devrimleri, ilkeleri her tarafa yay›l-
d›. Bolüs, Îsâ aleyhisselâma îmân etmifl göründü. Kendini din âli-
mi tan›t›p, (Îsâ, Allah›n o¤ludur. Bunun için, kendisinde ülûhiyyet
s›fatlar› vard›r) dedi. Baflka fleyler de uydurup söyledi. fierâb› ve
domuzu halâl etdi. K›blelerini, Kâ’beden flarka, güneflin do¤du¤u
tarafa döndürdü. Allahü teâlân›n zât› birdir, s›fatlar› üç dürlüdür
dedi. Bu s›fatlara (Uknûm) denildi. Münâf›k yehûdînin bu ilkele-
ri, ilk yaz›lan ‹ncîl denilen dört kitâba, bilhâssa Lukan›n kitâb›na
kar›flarak, Nasârâ, f›rka f›rka ayr›ld›. Îsâ aleyhisselâmda ülûhiyyet
s›fat› bulundu¤una inananlar, müflrik oldu. Birbirine uymaz yet-
mifliki mezheb ve kitâblar meydâna ç›kd›. fiimdi üç büyük mez-
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hebleri kalm›fld›r. Ço¤u müflrikdir.
[‹spanyan›n Balear adalar›ndaki Miyorka (Majorque) adas›n-

da papas iken, Tunusda müslimân olup, Abdüllah ibni Abdüllah-
it-tercümân ismini alan bir zât, (Tuhfet-ül-erîb firredd-i alâ ehlis-
salîb) ismindeki arabî kitâb›n›, sekizyüzyirmiüç 823 [m. 1420] se-
nesinde yazm›fl, 1290 [m. 1872] da Londrada ve 1401 [m. 1981] de
‹stanbulda, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan, arabî olarak, (El-mün-
k›z-› aniddalâl) kitâb›n›n sonunda bas›lm›fl, türkçeye de terceme
edilmifldir. Bu kitâb›nda buyuruyor ki:

(Ad› geçen dört kitâb› yazanlar: Metâ [St. Mathieu] ve Luka [St.
Luc] ve Marko [St. Marc] ve Yuhannâ [St. Jean]d›r. ‹ncîli ilk de¤ifl-
diren, Nasarây› müflrik yapan bunlard›r. Filistinli olan Metâ, Îsâ
aleyhisselâm› yaln›z göke ç›kar›ld›¤› sene görmüfl ve bundan sekiz
sene sonra, birinci ‹ncîli yazm›fld›r. Burada, Îsâ aleyhisselâm›n, Fi-
listinde vilâdetinde görülen flafl›lacak fleyleri ve yehûdî pâdiflâh [He-
rod]un, onu, çocuk iken öldürmek isteyince, annesi hazret-i Merye-
min, o¤lunu al›p, M›sra götürdü¤ünü yazmakdad›r. Hazret-i Mer-
yem, o¤lu göke ç›kd›kdan alt› sene sonra vefât etdi. Kudüsde med-
fûndur. Antakyal› olan Luka, Îsâ aleyhisselâm› görmemifl, Îsâ
“aleyhisselâm” göke ç›kar›ld›kdan sonra, münâf›k olan Bolüs tara-
f›ndan Îsevî dînine al›nm›fl, Bolüsün [Pavlosun] zehrli fikrleri ile afl›-
lanarak, Allahü teâlân›n kitâb›n› büsbütün de¤ifldiren bir ‹ncîl yaz-
m›fld›r. Marko da, Îsâ “aleyhisselâm” göke ç›kar›ld›kdan sonra, Îse-
vî olmufl, ‹ncîl ismi ile, Petrusdan iflitdiklerini Romada yazm›fld›r.
Yuhannâ, Îsâ aleyhisselâm›n teyzesi o¤lu olup, Îsâ aleyhisselâm›
birkaç kerre görmüfldür. Bu dört kitâbda, birbirine uym›yan yaz›lar
çokdur.) Binüçyüzdokuz 1309 [m. 1892] senesinde vefât eden, Har-
putlu ‹shak efendinin yazd›¤› (Diyâ-ül-kulûb) ve (fiems-ül-hakîka)
ad›ndaki iki kitâb›nda ve 1299 da vefât eden Hayderîzâde ‹brâhîm
Fasîh efendinin arabî (Ess›rât-ül-müstekîm) kitâb›nda ve Necef Alî
Tebrîzînin 1288 de ‹stanbulda bas›lm›fl olan fârisî (Mîzân-ül-mevâ-
zîn) kitâb›nda ve 1959 da Beyrutda bas›lm›fl olan, ‹mâm-› Gazâlînin
arabî (Erreddül-Cemîl) kitâb›nda, bugünkü ‹ncîl denilen kitâblar›n
bozuk olduklar›, bunlara inananlar›n ço¤unun müflrik oldu¤u isbât
edilmekdedir. Bu üç kitâb, 1986 senesinde (Hakîkat Kitâbevi) tara-
f›ndan, ofset yolu ile tekrâr basd›r›lm›fld›r.

Îsâ aleyhisselâmdan gördüklerini ve iflitdiklerini do¤ru olarak
yazan Barnabas›n ‹ncîli bulunmufl ve 1973 de ‹ngilizce olarak Pâ-
kistânda bas›lm›fld›r. (Kâmûs-ul-a’lâm)da diyor ki: (Barnabe, Ha-
vârîlerin eskilerindendir. Markosun amcas› o¤ludur. K›br›sl›d›r.
Bolüs [Pavlos] ortaya ç›kd›kdan sonra, buna yanafld›. Berâber
Anadoluyu ve Yunanistân› dolafld›lar. Mîlâd›n altm›flüçüncü se-
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nesinde K›br›sda flehîd edildi. Bir ‹ncîl ve di¤er ba’z› fleyler yaz-
m›fld›r. Hazîran›n onbirinci günü yortusu yap›lmakdad›r.)

H›ristiyânlar›n din adamlar›na (Prétre), ya’nî papas ve keflifl de-
nir. Ortodokslar›n en büyü¤üne (Patrîk) denir. Orta derecelerde-
ki papaslara (Pasteur) denir. ‹ncîl okuyucular›na (K›ssîs), K›ssîsin
üst derecesine (Üskuf) denir. Bunlar, müftîleridir. Üskuflar›n
yüksek derecesindekilere (Evéque) veyâ (Piskopos), dahâ yük-
seklerine (Arflövek) veyâ (Metropolit) veyâ (Matrân) denir. Bun-
lar kâdîlar›, ya’nî hâkimleridir. Kilisede nemâz k›ld›ranlara (Câsi-
lîk), afla¤› derecedekilere (Curé veyâ fiemmâs) ve (Diyakoz), kili-
se hizmetçilerine (Ermite) veyâ (fiemâmise) denir. Bunlar, müez-
zinlik de yaparlar. Yaln›z ibâdetle meflgûl olanlara (Râhib) denir.
Katoliklerin bafl papaslar› (Papa), ya’nî (atalar atas›)d›r. Papa Ro-
madad›r. Bunun müflâvirlerine (Kardinal) denir.

Bütün bu din adamlar›, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu unutdu.
(Trinite) denilen (Teslîs)e bafllay›p, Îsâ Allah›n o¤ludur diyerek
müflrik oldular. Bir zemân sonra, Roma imperatorlar›ndan ikinci
Klavdius [215-271 mîlâdî y›lda] zemân›nda, Antakya patrîki Yû-
nüs fiemmâs, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu i’lân etdi. Çok kimse-
leri do¤ru yola getirdi. Ehl-i kitâb oldular. Fekat sonra gelen pa-
paslar, yine üç fleye tap›nma¤a bafllad›. Büyük Kostantin [274-
337] Îsevîli¤e, putperestli¤i de kar›fld›rd›. Mîlâd›n 325. ci senesin-
de ‹znikdeki rûhânî meclisinde, 318 papas› topl›yarak, flirk ile ka-
r›fld›r›lm›fl yeni bir h›ristiyanl›k dîni meydâna getirdi. Bu meclisde
bulunan Aryus ismindeki üskuf, Allah›n bir oldu¤unu, Îsâ aley-
hisselâm›n, Onun kulu oldu¤unu söyledi ise de, meclis reîsi, ‹s-
kenderiyye patrîki Aleksandrus, Aryusu kiliseden ko¤du. Büyük
Kostantin, Aryusun kâfir oldu¤unu i’lân etdi ve (Milel ve Nihal)
kitâb›nda ve Rum târîhçilerinden Circis ‹bnül’amîdin [601-671
(1205-1273) fiâmda] kitâb›nda yaz›l› olan (Melekâiyye) mezhebi-
nin esâslar›n› kurdurdu. 381 de ‹stanbulda ikinci meclis kurula-
rak, Rûhul-kuds ismi verilen Îsâ aleyhisselâm mahlûkdur diyen
Makdonyus tel’în edildi. Mîlâd›n üçyüzdoksanbefl [395]. ci y›l›n-
da, Roma devleti ikiye ayr›ld›. 421 de Kostantiniyye [ya’nî ‹stan-
bul] patrîki Nestoriusun kitâb›n› tedkîk için, ‹stanbulda, üçüncü
toplant› yap›ld›. Nestorius (Îsâ “aleyhisselâm” insand›r. Ona ta-
p›lmaz. ‹ki uknûm vard›r. Allah birdir. Bunun, vücûd, hayât, ilm
s›fatlar›ndan, hayât s›fat›, Rûhul-kudsdür. ‹lm uknûmu [kelime],
Îsâya hulûl etmifl, ilâh olmufldur. Meryem, ilâh anas› de¤il, insan
anas›d›r. Îsâ, Allah›n o¤ludur) diyordu. Bu fikrleri kabûl edildi.
Nestorius mezhebi, flark memleketlerinde yay›ld›. Bu mezhebde
olanlara (Nestûrî) denir. 431 de Efesus (Efes) de dördüncü mec-
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lis kurulup, Dioskorüsün fikrleri kabûl edildi. Nestorius tekfîr
edildi. Nestorius (439) senesinde M›srda öldü. Bundan yirmi sene
sonra Kad›köyde, 451 de beflinci meclisde, 734 papas toplan›p, ‹s-
kenderiyye patrîki Dioskorusun yaz›lar› red edildi. Dioskorusun
fikrlerine (Monofisiye) denir ki, Îsâ “aleyhisselâm” bir ilâhd›r di-
yorlar. Buna (Ya’kûbiyye) mezhebi de denir. Çünki, Dioskorusun
asl ad› Ya’kûbdur. O târîhde, flarkî Roma (Bizans) imperatoru
olan Merkyânus, red karâr›n› her tarafa bildirdi. Dioskorus kaç›p,
Kudüs ve M›srda mezhebini yayd›. Bunlar›n da ço¤u müflrikdir.
Îsâ aleyhisselâma tap›n›r. fiimdi Irakda ve Surîyede, Lübnanda
bulunan (Süryânî)ler ve (Maronî)ler, Ya’kûbiyye mezhebindedir-
ler.

Kad›köy meclisinde kabûl edilip, kral Merkyânusun tasdîk et-
di¤i f›rkaya (Melekâiyye) denir. Birinci ‹znik meclisinde kabûl
edilen mezheb de Melekâiyyeye yak›nd›r. Reîsleri, Antakya pat-
rîkidir. ‹lm s›fat›na (Kelime), hayât s›fat›na (Rûhul-kuds) derler.
Bu s›fatlar, insan ile birleflince (Uknûm) derler. ‹lâh üçdür. Biri,
vücûd uknûmu olup babad›r. Îsâ onun o¤ludur. Meryem de ilâh-
d›r dediler. Îsâ aleyhisselâma (Jesus christus) diyorlar.

H›ristiyanlar›n yetmifliki f›rkas›, Hindli Rahmetullah efendinin
“rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda ve Har-
putlu ‹shak efendinin türkçe (D›yâ-ül-kulûb) kitâb›nda uzun yaz›-
l›d›r. Bu kitâb, 1987 senesinde (Cevâb Veremedi) ismi alt›nda ‹s-
tanbulda bas›lm›fl, ingilizce tercemesi 1990 da neflr edilmifldir. (‹z-
hâr-ül-hak) kitâb› 1280 [m. 1864] senesinde arabî olarak ‹stanbul-
da basd›r›lm›fld›r. Rahmetullah efendi bu kitâb›nda 1270 senesin-
de, Hindistânda ve sonra ‹stanbulda h›ristiyan papaslar› ile yapd›-
¤› münâzaralar› ve onlar› nas›l ma¤lûb etdi¤ini uzun yazmakdad›r.
Fârisî (Seyf-ül-ebrâr) kitâb›n›n ‹stanbul bask›s›na, bu münâzara-
lar hakk›nda bilgi eklenmifldir. (‹zhâr-ül-hak) kitâb› iki k›smd›r.
Me’ârif nezâreti mektûbcusu Nüzhet efendi, kitâb›n birinci k›sm›-
n› türkçeye çevirmifl, (‹zâh-ul-hak) ismi ile ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
‹kinci k›sm›n›, 1292 de Seyyid Ömer Fehmi bin Hasen türkçeye
terceme etmifl, (‹brâz-ül-hak) ismi ile, 1293 [m. 1876] senesinde
Bosnada bas›lm›fld›r.

Bütün bu mezhebler, 446 [m. 1054] senesine kadar Romadaki
papaya ba¤l› idiler. Ço¤u müflrik oldu. Hepsine katolik denir.
1054 de, ‹stanbul patrîki Mihael Kirolarius, papadan ayr›l›p, flark
kiliselerini kendi idâre etdi. Bu kiliselere (Ortodoks) denildi.
Bunlar (Ya’kûbiyye) mezhebindedirler.

Lüther ismindeki Alman papas› da, hicretin dokuzyüzyirmiüç
[923] senesine rastl›yan mîlâd›n binbeflyüzonyedi [1517] senesin-
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de, Romadaki papaya isyân edip, kiliselerin bir k›sm› buna uydu.
Bunlara, (Protestan) kiliseleri denildi.]

Görülüyor ki, h›ristiyanlar›n ço¤u müflrikdir ve yehûdîlerden
dahâ afla¤›d›r. Âh›retde azâblar› dahâ çokdur. Çünki bunlar, hem
Muhammed aleyhisselâma inanm›yor, hem de, ulûhiyyetde tafl-
k›nl›k ediyor, teslîse inan›yorlar. Îsâ aleyhisselâma ve anas› haz-
ret-i Meryeme tanr› diyerek tap›nanlar, müflrikdir. Lefl de yiyor-
lar. Yehûdîler ise, yaln›z iki Peygambere “aleyhimessalevâtü vet-
teslîmât” inanm›yor. Allahü teâlây› bir biliyor ve lefl yimiyor. Bu-
nunla berâber, yehûdîlerin islâma düflmanl›¤› dahâ çokdur. Yehû-
dîlerden birkaç›, (Uzeyr Allah›n o¤ludur) diyerek h›ristiyanlar gi-
bi müflrik oluyor ise de, ço¤u müflrik de¤ildir. Ortodoks, katolik
ve protestanlar›n her biri baflka baflka ‹ncîller okuyup, Îsâ aley-
hisselâma ba¤l› olduklar›n› söyler. Hâlbuki, i’tikâdda ve amelde,
birbirlerine uym›yan çok fleyleri vard›r. Hepsine nasârâ ve h›risti-
yan deniyor. Îsâ, Peygamberdir diyenlere, Ehl-i kitâb denir. fiim-
di, Ehl-i kitâb olan h›ristiyan yokdur. Muhammed aleyhisselâma
inanmad›klar› için, hepsi kâfirdir. Yehûdîler de, kendilerine mû-
sevî diyor. [1997 senesinde Fransada yay›nlanan iki cildlik Dinler
ansiklopedisinde diyor ki: 1995 senesinde yeryüzünde 4 milyar
550 milyon nüfûs vard›. Bunun 1 milyar 60 milyonu müslimân, 1
milyar 870 milyonu h›ristiyan [bunun 1 milyar 42 milyonu katolik,
505 milyonu protestan, 174 milyonu ortodoks], 14 milyonu yehû-
dî, 1 milyar 606 milyonu hiçbir peygambere inanmayan kâfirler,
ya’nî müflriklerdir.]

Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” hicretin, onbi-
rinci senesinde, âh›reti teflrîf buyurdukdan sonra, Ebû Bekr-i S›d-
dîk “rad›yallahü anh” halîfe oldu. Hicretin onüçüncü senesinde,
altm›flüç yafl›nda vefât etdi. Bundan sonra Ömer-ül-Fârûk “rad›-
yallahü anh” halîfe oldu. Yirmiüçüncü senede, altm›flüç yafl›nda
flehîd edildi. Bundan sonra, Osmân Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ
anh” halîfe oldu. Otuzbefl senesinde, sekseniki yafl›nda flehîd edil-
di. Sonra Alî “rad›yallahü anh” halîfe oldu. Hicretin k›rk›nc› sene-
sinde altm›flüç yafl›nda flehîd edildi. Bu dört halîfeye, (Hulefâ-i râ-
flidîn) denir. Zemân-› se’âdetde, (Ahkâm-› ‹slâmiyye) temâm icrâ
edilip, her taraf, hak, adâlet ve hürriyyet ile nûrland›¤› gibi, bun-
lar›n zemân›nda da öyle idi. Ahkâm-› islâmiyye kusûrsuz olarak
yap›l›yordu. Bu dört halîfe, Eshâb-› kirâm›n hepsinden üstündür.
Kendi aralar›ndaki üstünlükleri, hilâfetleri s›ras›na göredir.

Ebû Bekr “rad›yallahü anh” zemân›nda, müslimânlar, Arabis-
tân yar›madas›ndan d›flar› ç›kd›. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimiz âh›reti teflrîf buyurunca, yar›madada kar›-

– 15 –



fl›kl›klar ç›kd›. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” yar›madada hâs›l olan
bu kar›fl›kl›klar› düzeltdi. Mürtedlerin terbiyesi ile u¤rafld›.  Vakt-i
se’âdetde oldu¤u gibi, birlik te’mîn etdi. Ömer “rad›yallahü anh”
halîfe olunca, bir hutbe okuyup:

(Ey Resûlün Eshâb› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”! Ara-
bistân, ancak sizin atlar›n›za arpa yetifldirebilir. Hâlbuki Allahü te-
âlâ, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetine, yeryüzünün her tara-
f›nda, yer, memleket verece¤ini, Habîbine va’d etmifldir. Hani, bu
va’d edilen memleketleri zabt ederek, dünyâda ganîmete, âh›retde
gazâ ve flehîdlik rütbesine nâil olmak istiyen erler nerede? Din u¤-
runa can ve bafl fedâ ederek, vatanlar›n› b›rak›p, Allahü teâlân›n
kullar›n› zâlimlerin pençelerinden kurtaracak gâzîler nerede?) di-
yerek Eshâb-› kirâm› cihâda ve gazâya teflvîk buyurdu. ‹flte ‹slâm
memleketlerinin, üç k›t’a boyunca, h›zla genifllemesine, milyonlar-
ca insan›n küfrden kurtulmalar›na sebeb, hazret-i Ömerin “rad›-
yallahü anh” bu nutkudur. Bu nutk üzerine, Eshâb-› kirâm “aley-
himürr›dvân” ölünceye kadar cihâd ve gazâ etme¤e ahd ve ittifâk
etdi. Halîfenin gösterdi¤i fleklde ordular kurulup, Ehl-i islâm, yer-
lerini, yurdlar›n› terk ile Arabistândan ç›k›p, her tarafa yay›ld›. Gi-
denlerin ço¤u, geri dönmeyip, gitdikleri yerlerde, ölünciye kadar
cihâd etdi. Böylece, az vaktde çok memleket al›nd›. O vakt, iki bü-
yük devlet vard›. Biri Rum ‹mperatorlu¤u, di¤eri Îrân devleti idi.
Ehl-i islâm, ikisine de gâlib geldi. Hele Acem devleti, büsbütün or-
tadan kalkd›. Memleketlerinin hepsi, müslimânlar›n eline geçdi.
Ehâlîsi müslimân olmakla flereflendi. Dünyâda râhata, âhiretde
ebedî se’âdete kavufldular. Osmân ve Alî “rad›yallahü anhümâ”
zemânlar›nda da böyle gazâ ile u¤rafl›ld›. Fekat, Osmân “rad›yalla-
hü anh” zemân›nda, halîfeye karfl› gelenler türedi ve flehîd etdiler.
Alî “rad›yallahü anh“ zemân›nda, hâricî kavgalar› bafl gösterdi.
Ehl-i islâm aras›nda ayr›l›k bafllad›. Feth ve zaferin en büyük sebe-
bi ise, ittifâk ve birlik oldu¤undan, bunlar›n zemân›nda, Ömer “ra-
d›yallahü anh” zemân› kadar, memleket al›namad›.

Hulefâ-i râflidîn zemân›, otuz sene idi. Bu otuz sene, Peygam-
berimiz “aleyhisselâm” zemân› gibi güzel geçdi. Bu dört halîfe-
den sonra, Ehl-i islâm aras›nda, bid’atler ve yanl›fl yollar meydâ-
na ç›karak, nice kimseler do¤ru yoldan ayr›ld›. Yaln›z, Eshâb-› ki-
râm gibi îmân edenler ve ahkâm-› islâmiyyeye onlar gibi tâbi’
olanlar kurtuldu ki, bunlar›n yoluna (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at)
f›rkas› denir. Ehl-i sünnet âlimi demek, dört mezhebden birinin
âlimi demekdir. Do¤ru yol, yaln›z budur. Peygamber “aleyhisse-
lâm” efendimizin ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” gitdi¤i do¤ru yol, Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdi¤i
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yoldur “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Zemânla, yanl›fl f›r-
kalar, yollar unutuldu. fiimdi, ‹slâm memleketlerinin ço¤u, bu
do¤ru f›rkadad›r. Bu Ehl-i sünnet vel-cemâ’ate uymayan, yaln›z
yehûdî olan (Abdüllah bin Sebe’)in kurdu¤u, flî’î f›rkas› kalm›fl-
d›r. fiî’îler, (Hilâfet, Alînin “rad›yallahü anh” hakk› iken, Ebû
Bekr ve Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, zor ile onun hakk›n›
ald›) diyorlar. Eshâb-› kirâm›n ço¤unu kötülüyorlar.

[Bugün, müslimân denilen ve ümmet-i Muhammediyye olarak
tan›nanlar, ehl-i sünnet ile flî’î ve vehhâbîlerden ibâret gibidir. ‹n-
gilizlerin Hindistânda kurduklar› (Ahmediyye veyâ Kâdiyânî) de-
nilen z›nd›klar ile Behâîlerin ve (Teblîg-› cemâ’at) denilen mez-
hebsizlerin, z›nd›klar›n müslimânl›¤a ba¤l›l›klar› yokdur. Bunlar›n
üçü de (Ehl-i Sünnet)den ayr›lm›fllard›r.]

Ehl-i sünnet f›rkas›, ifl ve ibâdet bak›m›ndan dört (Mezheb)e
ayr›lm›fld›r: Birincisi, (Hanefî mezhebi) olup, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe Nu’mân bin Sâbit “rahmetullahi aleyh” mezhebidir. Ha-
nîf, do¤ru inanan, islâmiyyete sar›lan kimse demekdir. Ebû Hanî-
fe, hakîkî müslimânlar›n babas› demekdir. ‹mâm-› a’zam›n, Hanî-
fe ad›nda bir k›z› yokdu. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden ikinci-
si, (Mâlikî mezhebi) olup, imâm-› Mâlik bin Enes “rahmetullahi
aleyh” mezhebidir. Üçüncüsü, (fiâfi’î mezhebi) olup, imâm-› Mu-
hammed bin ‹drîs fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” mezhebidir. ‹mâm›n
dedesinin dedesi olan (fiâfi’) hazretleri, Eshâb-› kirâmdan oldu¤u
için, kendisine ve mezhebine fiâfi’î denildi. Dördüncüsü (Hanbelî
mezhebi) olup, Ahmed ibni Hanbel “rahmetullahi aleyh” mezhe-
bidir. ‹mâm-› a’zam 80, Mâlik 90, fiâfi’î 150, Ahmed 164 hicrî se-
nelerinde tevellüd ve 150 [m. 767] ve 179 ve 204 ve 241 senelerin-
de vefât etdikleri ibni Âbidîn mukaddemesinde yaz›l›d›r “rahme-
tullahi aleyhim”.

Ehl-i sünnet yolunu ö¤renmek istiyen, dört mezhebden birinin
kitâblar›n› okumal›d›r.

Bu dört mezheb, i’tikâdca, birbirinden ayr› de¤ildir. Hepsi
Ehl-i sünnet f›rkas›nda olup, îmânlar›, inan›fllar›, dinlerinin teme-
li birdir. ‹slâm milletinde bu dört imâm; büyük, herkesce kabûl
edilmifl, inan›l›r müctehidlerdir. Yaln›z ahkâm-› islâmiyyede,
ya’nî ifl bak›m›ndan, ba’z› ufak fleylerde ayr›lm›fllard›r. fiöyle ki:

Allahü teâlâ ve Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
mü’minlere merhamet etdikleri için, ba’z› ifllerin nas›l yap›laca¤›,
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k bildirilmedi. [Aç›kca
bildirilse idi, öylece yapmak farz ve sünnet olurdu. Farz› yapm›-
yanlar günâha girer, farza ve sünnete k›ymet vermiyenler de kâfir
olurdu. Mü’minlerin hâli güç olurdu.] Böyle iflleri, aç›k bildirilmifl
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bulunanlara benzeterek ifllemek lâz›m olur. Din âlimleri aras›nda,
ifllerin nas›l yap›labilece¤ini, böyle benzeterek anl›yabilenlere,
(Müctehid) denir. Müctehidin, bir iflin nas›l yap›laca¤›n› anlamak
için, son gayreti ile u¤raflarak görüflüne, do¤ruya en yak›n zann›-
na göre amel etmesi, kendine ve ona uyanlara vâcib olur. Ya’nî,
âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, böyle yapma¤› emr etmekde-
dir. Müctehid, bir iflin nas›l yap›laca¤›n› anlama¤a çal›fl›rken yan›-
l›rsa, günâh olmaz. Sevâb olur. U¤raflmas›n›n sevâb›n› kazan›r.
Çünki, insana gücü, kuvveti yetdi¤i kadar çal›flmas› emr olundu.
Müctehid yan›l›rsa, çal›flmas› için bir sevâb verilir. Do¤ruyu bulur-
sa, on sevâb verilir. Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în” büyük âlim, ya’nî müctehid idiler. Bunlardan sonra
gelenler aras›nda, ilk zemânlar ictihâd yapabilecek büyük âlim
çok idi. Bunlar›n her birine nice kimseler uyard›. Zemânla, bunla-
r›n ço¤u unutularak, Ehl-i sünnet içinde, yaln›z bu dört mezheb
kald›. Sonralar›, olur olmaz kimseler ç›k›p da, müctehidim diye-
rek, bozuk f›rkalar ç›karmamalar› için, Ehl-i sünnet, bu dört mez-
hebden baflka mezhebe uymad›. Bu dört mezhebden herbirine,
Ehl-i sünnetden milyonlarla kimse uydu. Dört mezhebin i’tikâd›
bir oldu¤undan, birbirine yanl›fl demez, bid’at sâhibi, sap›k bil-
mezler. Do¤ru yol, bu dört mezhebdedir deyip, her biri kendi
mezhebinin do¤ru olmak ihtimâli dahâ çokdur bilir. ‹ctihâd ile an-
lafl›lan ifllerde, islâmiyyetin aç›k emri bulunmad›¤› için, bir adam›n
mezhebi yanl›fl olup da, di¤er üç mezhebden birisinin do¤ru ol-
mak ihtimâli var ise de, herkes (Benim mezhebim do¤rudur, yan-
l›fl olmak ihtimâli de vard›r ve di¤er üç mezheb yanl›fld›r, do¤ru ol-
mak ihtimâli de vard›r) demelidir. Böylece, harac, s›k›nt› olmad›k-
ca, bir ifli bir mezhebe göre, baflka bir ifli de baflka mezhebe göre
yaparak, dört mezhebi kar›fld›rmak câiz olmaz. Bir kimse, dört
mezhebden hangisini taklîd ediyor ise, ya’nî hangi mezhebi seçmifl
ise, o mezhebdeki bilgileri ö¤renmesi, harac, s›k›nt› olmad›kca,
her iflinde o mezhebe uymas› lâz›md›r.

[Ancak, bir iflin yap›lmas›nda harac (güçlük) bulunursa, ya’nî
kendi mezhebine göre yapmas›na imkân olm›yan bir ifli, baflka
mezhebe uyarak yapmak câiz olur. Fekat, ikinci mezhebin o ifle
ba¤l› olan flartlar›n›, ya’nî farzlar›n› ve müfsidlerini gözetmesi de
lâz›md›r. Hanefî mezhebi âlimlerinin, böyle ifllerde, mâlikî mez-
hebini taklîd etme¤e fetvâ verdikleri, ibni Âbidînin (Nikâh-› ric’î)
k›sm›nda yaz›l›d›r.]

Âlimlerin ço¤u, Hanefî mezhebinin dahâ do¤ru oldu¤unu söy-
lemifllerdir. Bunun için, ‹slâm memleketlerinin ço¤unda, Hanefî
mezhebi yerleflmifldir. Türkistân ile Hindistân›n ve Anadolunun
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hemen hepsi hanefîdir. Afrikan›n garb [bat›] taraf›, hep Mâlikîdir.
Hindistân›n ba’z› sâhillerinde de bulunur. fiâfi’îler; M›srda, kürd-
lerde ve Arabistânda ve Da¤›standa çokdur. Hanbelîler azd›r.
Vaktiyle fiâm ve Ba¤dâdda çok idi.

(Edille-i fler’›yye) [ya’nî, din bilgilerinde, müctehid imâmlara
sened, kaynak] dörtdür: (Kur’ân-› kerîm), (Hadîs-i flerîfler), (‹c-
mâ’› ümmet) ve (K›yâs-› fükahâ).

Müctehidler, bir iflin nas›l yap›laca¤›n›, Kur’ân-› kerîmde aç›k
olarak bulamazlarsa, hadîs-i flerîflere bakarlar. Hadîs-i flerîflerde de
aç›kca bulamazlarsa, bu ifl için, (‹cmâ’) var ise, öyle yap›lmas›n› bil-
dirirler. [‹cmâ’ sözbirli¤i demekdir. Ya’nî, bu ifli, Eshâb-› kirâm›n
hepsinin ayn› sûretle yapmas› veyâ söylemesi demekdir. Eshâb-› ki-
râmdan sonra gelen tâbi’înin de icmâ’› delîldir, seneddir. Dahâ son-
ra gelenlerin, hele bu zemândaki insanlar›n, dinde reformcular›n,
din câhillerinin yapd›klar›, söyledikleri fleye, icmâ’ denmez.]

Bir iflin nas›l yap›lmas› lâz›m oldu¤u, icmâ’ ile de bilinemezse,
müctehidlerin k›yâs›na göre yapmak lâz›m olur. ‹mâm-› Mâlik
“rahmetullahi aleyh”, bu dört delîlden baflka, Medîne-i münevve-
renin o zemânki ehâlîsinin sözbirli¤ine de sened dedi. Bu âdetle-
ri, babalar›ndan, dedelerinden ve nihâyet, Resûlullahdan “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” görenek olarak gelmifldir, dedi. Bu sened,
k›yâsdan dahâ sa¤lamd›r dedi. Fekat di¤er üç mezhebin imâmlar›,
Medîne ehâlîsinin sözbirli¤ini sened olarak almad›.

‹ctihâd yolu ikidir: Biri, Irak âlimlerinin yolu olup, buna (Re’y
yolu) denir. Ya’nî k›yâs yoludur. Bir iflin nas›l yap›laca¤›, Kur’ân-›
kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmemifl ise, buna benzi-
yen baflka bir iflin nas›l yap›ld›¤› aran›r, bulunur. Bu ifl de, onun gi-
bi yap›l›r. Eshâb-› kirâmdan sonra “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” bu yolda olan müctehidlerin reîsi, imâm-› a’zam Ebû Hanî-
fedir “rahmetullahi aleyh”.

‹kinci yol, Hicâz âlimlerinin yolu olup, buna (Rivâyet yolu)
denir. Bunlar, Medîne-i münevverenin o zemânki ehâlîsinin âdet-
lerini, k›yâsdan üstün tutar. Bu yolda olan müctehidlerin büyü¤ü,
imâm-› Mâlik “rahmetullahi aleyh”dir ki, Medîne-i münevverede
oturuyordu. ‹mâm-› fiâfi’î ile Ahmed ibni Hanbel de “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhimâ”, imâm-› Mâlikin sohbetlerinde bulunmufllar-
d›r. ‹mâm-› fiâfi’î, imâm-› Mâlikin yolunu ö¤rendikden sonra,
Ba¤dâd taraf›na gelerek, ‹mâm-› a’zam›n talebesinden okuyup,
bu iki yolu birlefldirdi. Ayr› bir ictihâd yolu kurdu. Kendisi çok
belîg, edîb oldu¤undan, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin
ifâde tarz›na bak›p, kuvvetli buldu¤u tarafa göre ifl görürdü. ‹ki
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tarafda da kuvvet bulamazsa, o zemân, k›yâs yolu ile ictihâd eder-
di. Ahmed ibni Hanbel de, imâm-› Mâlikin yolunu ö¤rendikden
sonra Ba¤dâd taraflar›na gidip, ‹mâm-› a’zam›n talebesinden k›-
yâs yolunu alm›fl ise de, pek çok hadîs-i flerîf ezberlemifl oldu¤un-
dan, önce, hadîs-i flerîflerin birbirini kuvvetlendirmesine bakarak,
ictihâd etmifldir. Böylece, ahkâm-› islâmiyyenin ço¤unda, di¤er üç
mezhebden ayr›lm›fld›r.

Bu dört mezhebin hâli, bir flehr ehâlîsinin hâline benzer ki, ön-
lerine ç›kan bir iflin nas›l yap›laca¤› kanûnda bulunmazsa, o fleh-
rin eflrâf›, ileri gelenleri toplan›p, o ifli kanûnun uygun bir madde-
sine benzeterek yaparlar. Ba’zan uyuflamay›p, ba’z›s› devletin
maksad›, beldeleri ta’mîr ve insanlar›n râhatl›¤›d›r der. O ifli, re’y
ve fikrleri ile, kanûnun bir maddesine benzetir. Bunlar, hanefî
mezhebine benzer. Ba’z›lar› da, devlet merkezinden gelen
me’mûrlar›n hareketlerine bakarak, o ifli, onlar›n hareketine uy-
durur ve devletin maksad›, böyle yapmakd›r derler. Bunlar da,
Mâlikî mezhebine benzer. Ba’z›lar› ise kanûnun ifâdesine, yaz›n›n
gidifline bakarak, o ifli yapma yolunu bulur. Bunlar da, fiâfi’î mez-
hebi gibidir. Bir k›sm› ise, kanûnun baflka maddelerini de topla-
y›p, birbiri ile karfl›lafld›rarak, bu ifli do¤ru yapabilmek yolunu
arar. Bunlar da, Hanbelî mezhebine benzer. ‹flte flehrin ileri ge-
lenlerinden her biri, bir yol bulur ve hepsi, yolunun do¤ru ve ka-
nûna uygun oldu¤unu söyler. Kanûnun istedi¤i ise, bu dört yoldan
biri olup, di¤er üçü yanl›fld›r. Fekat, kanûndan ayr›lmalar›, kanû-
nu tan›mad›klar› için, devlete karfl› gelmek için olmay›p, hepsi ka-
nûna uymak, devletin emrini yerine getirmek için çal›fld›klar›n-
dan, hiçbiri suçlu görülmez. Belki, böyle u¤rafld›klar› için, be¤eni-
lir. Fekat, do¤rusunu bulan dahâ çok be¤enilip, mükâfât al›r.
Dört mezhebin hâli de böyledir. Allahü teâlân›n istedi¤i yol, el-
bette birdir. Dört mezhebin ayr›ld›¤› bir iflde, birinin do¤ru olup,
di¤er üçünün yanl›fl olmas› lâz›md›r. Fekat, her mezheb imâm›,
do¤ru yolu bulmak için u¤rafld›¤›ndan, yan›lanlar afv olur. Hattâ
sevâb kazan›r. Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Ümmetime, yan›ld›¤› ve unutdu¤u için cezâ yokdur) bu-
yurdu. Bu ayr›l›klar› ba’z› ifllerde olup, ibâdetlerin ço¤unda, ya’nî
Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin aç›k olarak bildirdikleri ah-
kâmda ve inan›lacak fleylerde, aralar›nda tam birlik bulundu¤un-
dan, birbirini kötülemezler.

[Süâl: ‹ngilizlerin Arabistânda kurmufl olduklar› bozuk f›rka-
daki vehhâbîler ve onlar›n kitâblar›n› okuyanlar diyor ki, (mez-
hebler ikinci asrda meydâna ç›kd›. Eshâb ve Tâbi’în, hangi mez-
hebde idi?)
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Cevâb: Mezheb imâm› demek, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîf-
lerde aç›kca bildirilmifl olan din bilgilerini, Eshâb-› kirâmdan ifli-
terek topl›yan, kitâba geçiren büyük âlim demekdir. Aç›kca bildi-
rilmemifl olan bilgileri de, aç›k bildirilmifl olanlara benzeterek
meydâna ç›karm›fld›r. (Hadîka) kitâb› üçyüzonsekiz (318). ci sahî-
fesinde diyor ki; (Bilinen dört imâm zemân›nda, baflka mezheb
imâmlar› da vard›. Bunlar›n da mezhebleri vard›. Fekat, bunlar›n
mezheblerinde olanlar azala azala bugün hiç kalmad›). Eshâb-› ki-
râm›n herbiri müctehid idi. Hepsi de, derin âlim, mezheb imâm›
idi. Herbiri kendi mezhebinde idi. Hepsi de, mezheb imâmlar›-
m›zdan dahâ üstün, dahâ çok bilgili idi. Mezhebleri dahâ do¤ru,
dahâ k›ymetli idi. Fekat, bunlar›n kitâblar› olmad›¤› için, mezheb-
leri unutuldu. Dört mezhebden baflkas›na uymak imkân› kalmad›.
Eshâb-› kirâm hangi mezhebde idi demek, alay kumandan›, hangi
bölükdendir? Yâhud, fizik ö¤retmeni, okulun hangi s›n›f› ö¤renci-
sidir deme¤e benzemekdedir.]

Hicretden dörtyüz [400] sene geçdikden sonra, mutlak ictihâd
yapabilecek kadar derin âlim kalmad›¤›, kitâblarda yaz›l›d›r. (Ha-
dîka) kitâb›n›n yine üçyüzonsekiz [318]. ci sahîfesindeki hadîs-i
flerîfde, yalanc›, sap›k din adamlar›n›n ço¤alacaklar› bildirilmek-
dedir. Bunun için, Ehl-i sünnet olan her müslimân›n, bilinen dört
mezhebden birini seçerek (Taklîd) etmesi lâz›md›r. Ya’nî, bu
mezhebin (‹lmihâl) kitâb›n› okuyup ö¤renmesi, îmân›n› ve bütün
ifllerini buna uydurmas› lâz›md›r. Böylece, bu mezhebe girmifl
olur. Dört mezhebden birini taklîd etmiyen kimse, Ehl-i sünnet
olamaz. Buna (Mezhebsiz ve Z›nd›k) denir. Mezhebsiz kimse, yâ
yetmifliki bozuk f›rkadan birindedir. Yâhud kâfir olmufldur. Böy-
le oldu¤u, (Bahr)de, (Hindiyye)de ve (Tahtâvî)nin Zebây›h k›s-
m›nda ve (‹bn-i Âbidîn)in Bâgîler k›sm›nda yaz›l›d›r. (El-besâir)
kitâb›n›n elliikinci sahîfesinde ve Ahmed Sâvî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” tefsîrinde, Kehf sûresinde de böyle yaz›l›d›r.

(Mîzân-ül kübrâ) kitâb›n›n sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh”
önsözünde diyor ki, (Unutulmufl olan mezheblerin ve bugün
mevcûd bulunan dört mezhebin hepsi hakd›r, sahîhdir. Birinin,
baflkas› üzerine üstünlü¤ü yokdur. Çünki, hepsi ayn› din kayna-
¤›ndan al›nm›fllard›r. Bütün mezheblerde, yap›lmas› kolay ifller
[Ruhsat] bulundu¤u gibi, yap›lmas› güç [Azîmet] olan ifller de
vard›r. Azîmet olan ifli yapabilecek kimsenin, kolay ifli yapma¤a
kalk›flmas›, din ile oynamak olur. Azîmeti yapmakdan âciz olan,
özrlü olan kimsenin ruhsat olan› yapmas› câiz olur. Böyle kimse-
nin ruhsat olan› yapmas›, azîmet yapm›fl gibi çok sevâb olur. Âciz
olm›yan›n, kendi mezhebindeki ruhsatlar› yapmamas›, azîmetleri
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yapmas› vâcibdir. Hattâ, kendi mezhebinde yaln›z ruhsat› bulu-
nan iflin, baflka mezhebde azîmeti varsa, o azîmeti yapmas› vâcib
olur. Mezheb imâmlar›ndan birinin sözünü be¤enmemekden ve-
yâ kendi düflüncesini onun sözünden dahâ üstün sanmakdan, çok
sak›nmal›d›r. Çünki, baflkalar›n›n ilmleri, anlay›fllar›, müctehidle-
rin, ilmleri ve anlay›fllar› yan›nda, hiç gibi kal›r). Özrü olm›yan
kimseye kendi mezhebinde ruhsat ile amel câiz olmay›nca, baflka
mezheblerdeki kolayl›klar› arafld›rman›n, ya’nî mezhebleri (Tel-
fîk) etmenin hiç câiz olmad›¤› anlafl›lmakdad›r.

(Dürr-ül-muhtâr)›n sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” önsözün-
de ve bunun (Redd-ül-muhtâr) hâfliyesinde [ya’nî ‹bni Âbidînde]
diyor ki, (Bir ifli, ibâdeti yaparken mezheblerin kolayl›klar›n›
arafld›r›p, bunlara göre yapmak bât›ld›r. Meselâ abdestli kimsenin
derisinden kan aksa, fiâfi’î mezhebinde abdesti bozulmaz. Hanefî-
de bozulur. Yabanc› kad›n›n derisine, derisi de¤se, fiâfi’îde bozu-
lur. Hanefî mezhebine göre bozulmaz. Abdest ald›kdan sonra de-
risinden kan akan ve derisi yabanc› kad›n›n derisine de¤en bir
kimsenin bu abdestle k›ld›¤› nemâz sahîh olmaz. Bunun gibi, bir
ifli bir mezhebe göre yaparken, ikinci bir mezhebe de uymak söz-
birli¤i ile bât›ld›r. fiöyle ki, fiâfi’î mezhebine uyarak, bafl›n›n az bir
yerini mesh eden kimseye köpek sürtünse, bu kimsenin Mâlikîyi
de taklîd ederek, buras›n› y›kamadan k›ld›¤› nemâz sahîh olmaz.
Çünki fiâfi’îde köpek sürtünenin nemâz› sahîh olmaz. Mâlikîde,
köpek necs de¤il ise de, bafl›n›n hepsini mesh etmesi lâz›md›r. Yi-
ne bunun gibi, ikrâh ile, ya’nî korkutularak yapd›r›lan talâk, Ha-
nefîde sahîh olur. Di¤er üç mezhebde sahîh olmaz. Bu adam›n,
fiâfi’î mezhebine uyarak, boflad›¤› kad›n ile ve Hanefîyi taklîd
ederek, bu kad›n›n k›z kardefli ile, ayn› zemânda evli olmas› câiz
de¤ildir. Çünki, bir ifl yaparken mezhebleri (Telfîk) etmek ya’nî
kolayl›klar›n› aray›p bunlara göre yapmak, sözbirli¤i ile sahîh de-
¤ildir. Dört mezhebden, hiçbirine uymadan bir fley yapmak da câ-
iz de¤ildir). Nemâz vaktlerini anlat›rken diyor ki, (Sefer ve matar
gibi özr olunca, ö¤le ve ikindiyi ve akflam ile yats›y› birlikde k›l-
mak fiâfi’îde câizdir. [Matar, ya¤mur demekdir.] Hanefîde câiz
de¤ildir. Bir hanefî, seferî iken, meflakkat olmad›¤› hâlde, ö¤leyi
ikindi vaktinde k›lsa harâm olur. ‹kindiyi ö¤le vaktinde k›lsa hiç
sahîh olmaz. fiâfi’î mezhebinde ise, ikisi de sahîh olur. Kendi mez-
hebine göre harac, ya’nî meflakkat oldu¤u zemân, kendi mezhe-
bindeki ruhsatla amel etmesi câiz olur. Ruhsat ile de yapmakda
meflakkat olursa, baflka mezhebi taklîd etmek câiz ise de, o mez-
hebde, o ibâdet için farz ve vâcib olan fleyleri de yapmas› lâz›md›r.)
Bir ifli, bir ibâdeti yaparken baflka bir mezhebi taklîd eden kimse,
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kendi mezhebinden ç›km›fl olmaz. Mezheb de¤ifldirmifl olmaz.
Yaln›z o ifli yaparken di¤er mezhebin flartlar›na ri’âyet etmesi lâ-
z›md›r.

‹bni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Redd-ül-muhtâr)›n
ikinci cildi, beflyüzk›rkikinci sahîfesinde buyuruyor ki, (Bir Hane-
fî, abdest al›rken niyyet etmese, bu abdest ile ö¤leyi k›lsa, câiz
olur. ‹kindiden sonra fiâfi’î olup ikindiyi k›lsa, sahîh olmaz. Niyyet
ederek tekrâr abdest almas› lâz›m olur). (Ta’zîr)i anlat›rken diyor
ki, (Bir kimse, dînî, ilmî lüzûm olmadan dünyâ iflleri için mezhe-
bini de¤ifldirse, dînini oyuncak yapm›fl olur. Cezâland›r›lmas› lâ-
z›m olur. Îmâns›z ölmesinden korkulur. Bir âyet-i kerîmede me-
âlen, (Bilenlerden sorunuz!) buyuruldu. Bunun için, müctehide
sormak, bir mezhebe uymak vâcib oldu. Bir mezhebi taklîd et-
mek, ya’nî bu mezhebe uymak, o mezhebde oldu¤unu söylemek-
le olur. Söylemeksizin, kalb ile niyyet ederek de olur. Mezhebe
uymak, mezheb imâm›n›n sözlerini okuyup, ö¤renip yapmak de-
mekdir. Ö¤renmeden, bilmeden, ben Hanefîyim, ben fiâfi’îyim
demekle, o mezhebe girmifl olmaz. Böyle olanlar, hocalara sora-
rak, ilmihâl kitâblar›ndan ö¤renerek ibâdet yapmal›d›r). fiâhidli¤i
anlat›rken diyor ki, (Mezhebe ehemmiyyet vermiyerek veyâ kola-
y›na geleni yapmak için mezheb de¤ifldirenin [ve mezhebleri bir-
lefldirenin, kolayl›klar›n› seçip topl›yanlar›n] flâhidli¤i kabûl ol-
maz).

‹bni Âbidîn önsözünde diyor ki, (Halîfe Hârûn-ür-reflîd,
imâm-› Mâlike dedi ki, islâm memleketlerinin her taraf›na senin
kitâblar›n› yaymak ve herkesin yaln›z bu kitâblara uymalar›n›
emr etmek istiyorum. ‹mâm-› Mâlik buyurdu ki, yâ Halîfe, böyle
yapma! Âlimlerin mezheblere ayr›lmas›, Allahü teâlân›n bu üm-
mete olan rahmetlerinden biridir. Herkes, diledi¤i mezhebe uyar.
Mezheblerin hepsi, do¤rudur).

(Mü’min) ve (Müslim) ve (Müslimân) demek, Allahü teâlâ ta-
raf›ndan, Muhammed aleyhisselâm vâs›tas› ile, insanlara bildiril-
mifl ve islâm memleketlerine yay›lm›fl din bilgilerine inanan, ka-
bûl eden kimse demekdir. Bu bilgiler Kur’ân-› kerîmde ve binler-
ce hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir. Bu bilgileri, Eshâb-› kirâm Pey-
gamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitmifl, (Selef-i sâli-
hîn) de, ya’nî Eshâb-› kirâmdan sonra, ikinci ve üçüncü asrlarda
[yüzy›llarda] gelen islâm âlimleri de, Eshâb-› kirâmdan ifliterek
veyâ bu iflitenlerden ifliterek kitâblar›na yazm›fllard›r. Sonra ge-
len islâm âlimleri, Selef-i sâlihînin kitâblar›ndaki bilgileri baflka
baflka aç›klam›fllar, birbirlerinden ayr›lm›fllar, ma’nâlar› aç›k bil-
dirilmemifl, inan›lmas› lâz›m bilgilerde, yetmiflüç ayr› f›rka mey-
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dâna gelmifldir. Bunlardan yaln›z bir f›rkas›, bu aç›klamalar› ya-
parken, kendi düflüncelerini, görüfllerini kar›fld›rmam›fl, bir de¤i-
fliklik ve ekleme yapmam›fllard›r. Bu do¤ru îmânl› f›rkaya (Ehl-i
sünnet) veyâ (Sünnî) denir. fiübheli âyetleri ve hadîsleri yanl›fl
te’vîl ederek i’tikâd› bozulan yetmifliki f›rkaya (Bid’at) veyâ (Da-
lâlet) f›rkalar› yâhud mezhebsiz denir. Bunlar da müslimând›r.
Fekat (Sap›k) yoldad›rlar.

Ma’nâlar› aç›k bildirilmifl olan, inan›lacak fleylerde, Kur’ân-›
kerîme ve hadîs-i flerîflere yaln›z kendi akl ve görüflleri ile ma’nâ
vererek, îmân› bozulan, kâfir olan kimseye (Mülhid) denir. (Mül-
hid) kendini samîmî müslimân ve Muhammed aleyhisselâm›n
ümmeti bilir. (Münâf›k) ise müslimân görünür. Fekat baflka din-
dendir. (Z›nd›k), dinsizdir. Hiçbir dîne inanmaz. Müslimânlar›
dinsiz, ateist yapmak için, müslimân görünür. (Dinde reform)
yapmak, islâmiyyeti de¤ifldirerek, bozarak yok etmek çabas›nda-
d›r, islâm düflman›d›r. Çok zararl›d›r. Masonlar ve ingiliz câsûsla-
r› böyledir.

(Müslimân) olmak için, inan›lmas› lâz›m gelen bilgiler, yaln›z
inan›lacak alt› fley de¤ildir. Meflhûr olan (Farz)lar›n yap›lmas›n›n
lâz›m oldu¤una ve (Harâm)lar› yapmamak, bunlardan sak›nmak
lâz›m oldu¤una inanmak da, müslimân olmak için lâz›md›r. Farz-
lar› yapman›n ve harâmlardan sak›nman›n birinci vazîfe oldu¤unu
kabûl etmiyen kimsenin îmân› gider. (Mürted) olur. Kabûl edip
de, nefsine ve fenâ arkadafllara uyarak farzlardan bir veyâ birka-
ç›n› yapm›yan yâhud bir veyâ birkaç harâm iflleyen kimse, müsli-
mând›r. Fekat, kusûrlu, kabâhatli müslimând›r. Böyle müslimâna
(Fâs›k) denir. Farzlar› yapma¤a ve harâmlardan sak›nma¤a (‹bâ-
det) yapmak denir. ‹bâdet yapma¤a çal›flan ve ibâdetde kusûru
olunca, hemen tevbe eden müslimâna (Sâlih) denir.

fiimdi, hür memleketlerde oturup da, îmân edilecek alt› fleyi ve
meflhûr olan farzlar› ve harâmlar› bilmemek özr de¤ildir. Ö¤ren-
memek büyük günâhd›r. K›sa olarak ö¤renmek ve çocuklar›na ö¤-
retmek lâz›md›r. Ehemmiyyet vermedi¤i için ö¤renmezse, kâfir
olur. Yaln›z (Eflhedü en lâilâhe illallah ve eflhedü enne Muhamme-
den abdühü ve Resûlüh) diyen ve ma’nâs›n› bilip inanan bir kâfir,
o anda müslimân olur ise de, sonra yavafl yavafl, îmân edilecek alt›
fleyi ve her müslimân için farz ve harâm olan meflhûr bilgileri ö¤-
renmesi ve bilenlerin, ya’nî müslimânlar›n buna ö¤retmeleri lâz›m-
d›r. Ö¤renmezse müslimânl›kdan ç›kar. (Mürted) olur. Bunlar›,
Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›¤› do¤ru (‹lmihâl) kitâblar›ndan ö¤-
renmesi lâz›md›r. [Ehl-i sünnet bilgilerinden haberi olmayan pro-
fesörlerin konferanslar›na ve kitâblar›na aldanmamal›d›r.]
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‹kinci K›sm

MUHTEL‹F B‹LG‹LER

BÖLÜCÜLER, BOZUK MEZHEBLER

Müslimânlar iki k›smd›r. Birincisi, Ehl-i sünnet f›rkas›d›r. Hak
olan, do¤ru olan bu Ehl-i sünnet f›rkas›ndaki müslimânlar dört
mezhebe ayr›lm›fllard›r. Bunlar›n i’tikâdlar›, îmânlar› birdir. Arala-
r›nda hiç ayr›l›k yokdur. ‹kincisi, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olm›yan-
lard›r. Bunlara, bid’at ehli, ya’nî mezhebsiz denir. fiî’îler ve vehhâ-
bîler bunlardand›r. Zemân›m›zda, ‹bni Teymiyyeciler, Cemâled-
dîn-i Efgânî, Muhammed Abduh, Seyyid Kutb, Mevdûdîciler ve
Teblîg-› Cemâ’atc›lar ve Vehhâbîler, bid’at ehlidirler. Vehhâbîler,
kendilerine beflinci mezheb diyorlar. Bu sözleri do¤ru de¤ildir.
(Beflinci mezheb) diye birfley yokdur. Bugün, din bilgilerini bu dört
mezhebden birinin ilmihâl kitâblar›ndan ö¤renmekden baflka çâre
yokdur. Herkes, kendine kolay gelen mezhebi seçer. Onun kitâbla-
r›n› okur, ö¤renir. Her iflini bu mezhebe uygun yapar. O mezhebi
(Taklîd) etmifl olur. O mezhebden olur. Herkese, anas›ndan baba-
s›ndan iflitdi¤ini, gördü¤ünü ö¤renmek kolay gelece¤i için, müsli-
mânlar, anas›n›n, babas›n›n mezhebinde olmakdad›r. Mezheblerin
bir olmay›p, dört olmas›, insanlar için kolayl›kd›r. Bir mezhebden
ç›k›p, baflkas›na girmek câiz ise de, yenisini ö¤renmek için, seneler-
ce çal›flmak lâz›m olur ve eski mezhebini ö¤renmek için yapd›¤› ça-
l›flmalar› bofluna gitmifl olur. Hem de, eski bilgileri ile yenisini ka-
r›fld›rarak, birçok iflleri yapmakda flafl›rabilir. Bir mezhebi be¤en-
miyerek ondan ç›kmak hiç câiz olmaz. Çünki Selef-i sâlihîni techîl
etmek, be¤enmemek küfr olur demifllerdir.

fiimdi, Pâkistânda Mevdûdî ve Hamîdullah ve Teblîg-›
cemâ’atc›lar ve M›srda Cemâleddîn-i Efgânî ve Kâhire müftîsi
Muhammed Abduh ve bunun talebeleri Seyyid Kutb ve Reflîd
R›zâ gibi mezhebsiz kimseler ve bunlar›n kitâblar›n› okuyarak
aldananlar, mezhebleri birlefldirmeli diyorlar. Dört mezhebin
kolay taraflar›n› seçip toplamal›, islâmiyyeti kolaylafld›rmal› di-
yorlar. K›sa akllar› ile, noksan bilgileri ile, bu fikri savunuyorlar.
Kitâblar›na göz at›l›nca, tefsîr, hadîs, üsûl ve f›kh bilgilerinden
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haberleri olmad›¤›, çürük mant›klar› ve yald›zl› yaz›lar› ile, cehl-
lerini ortaya koyduklar› hemen görülmekdedir. Çünki:

1 — Dört mezheb âlimleri (Hükm-i müleff›k bât›ld›r) buyuru-
yor. Ya’nî, birkaç mezhebe birlikde uyarak yap›lan bir ibâdet, bu
mezheblerin hiç birinde sahîh olmad›¤› zemân, mezhebleri kar›fl-
d›rmas› bât›l olur, sahîh olmaz. Dört mezheb âlimlerinin “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bu sözbirli¤ine uym›yan kimse, bu
mezheblerin hiçbirinden olmaz. Mezhebsiz olur. Mezhebsiz ola-
n›n iflleri, islâmiyyete uygun olmaz. Uydurma olur. Dîni oyuncak
hâline getirmifl olur.

2 — Müslimânlar›, ibâdetleri tek bir yolda s›k›fld›rmak, islâm
dînini güçlefldirmek olur. Allahü teâlâ ve Onun Peygamberi “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, isteselerdi, herfleyi aç›k bildirirler, ifller
tek bir yola uyarak yap›l›rd›. Fekat, Allahü teâlâ ve Onun Resû-
lü “sallallahü aleyhi ve sellem” insanlara ac›d›klar› için, herfleyi
aç›k bildirmediler. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” anlay›fllar›na göre, çeflidli mezhebler ortaya
ç›kd›. Bir kimse s›k›fl›nca, kendi mezhebinin kolay taraf›na kayar.
Dahâ da s›k›fl›nca, baflka mezhebi taklîd ederek, o ifli kolayca ya-
par. Tek mezheb yap›l›rsa, böyle kolayl›k olmaz. Mezhebsizler,
kolayl›klar› toplad›k sananlar, fark›na varmadan, müslimânlar›n
ifllerini güçlefldirmifl olurlar.

3 — Bir ibâdetin bir k›sm›n› bir mezhebe göre yaparken, di¤er
k›sm›n›, bu mezhebe göre yapmay›p, baflka mezhebe göre yap-
ma¤a kalk›flmak, birinci mezheb imâm›n›n bilgisini be¤enmemek
olur. Selef-i sâlihîni “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” techîl
etmenin küfr oldu¤u yukar›da bildirilmifldi.

‹bâdetleri de¤ifldirmek istiyenler, Ehl-i sünnet âlimlerini
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” tahkîr edenler, târîhde
çok görüldü. Mezheblerin kolayl›klar›n› seçip, dört mezhebi kal-
d›rmal› diyenlerin, mezheb imâmlar›n›n kitâblar›ndan bir sahîfe-
yi bile do¤ru okuyup anl›yamad›klar› meydândad›r. Çünki, mez-
hebleri ve mezheb imâmlar›n›n yüksekliklerini anl›yabilmek
için, âlim olmak lâz›md›r. Âlim olan, câhilce, ahmakca bir ç›¤›r
aç›p, insanlar›, felâkete sürüklemez. Târîh boyunca, ortaya ç›k-
m›fl olan câhillere, sap›klara aldananlar, felâkete sürüklenmifl-
lerdir. Bindörtyüz seneden beri her asrda gelmifl olan ve hadîs-i
flerîflerle övülmüfl bulunan (Ehl-i sünnet) âlimlerine uyanlar,
se’âdete kavuflmufllard›r. Bizler de ecdâd›m›z›n, o sâlih, temiz
müslimânlar›n, Allah için, islâmiyyetin yay›lmas› için, canlar›n›
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veren flehîdlerin do¤ru yoluna sar›lmal›, türedi dinde reformcula-
r›n zehrli, zararl› yaz›lar›na aldanmamal›y›z!

Fekat ne yaz›k ki, Kâhire mason locas› baflkan› olan Abduhun
zehrli fikrleri, bir yandan M›srda (Câmi’ul-ezher) medresesine
yay›ld›. Böylece M›srda, Reflîd R›zâ ve Ezher medresesi Rektö-
rü Mustafâ Merâgî ve Kâhire müftîsi Abdülmecid Selîm ve Mah-
mûd fieltüt ve Tentâvî Cevherî ve Abdürrâz›k pâfla ve Zekî Mu-
bârek ve Ferîd Vecdî ve Abbâs Akkâd ve Ahmed Emîn ve Dok-
tor Tâhâ Hüseyn pâfla ve Kâs›m Emîn ve Hasen Bennâ gibi (Din-
de reformcular) türedi. Bir yandan da, üstâdlar› Abduha yap›ld›-
¤› gibi, bunlara da ilerici islâm âlimi denilerek, kitâblar› türkçeye
terceme edildi. Câhil din adamlar›n›n ve gençlerin do¤ru yoldan
kaymalar›na sebeb oldular.

Büyük islâm âlimi, ondördüncü asr›n müceddidi olan seyyid
Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi aleyh”, (Kâhire müftîsi Ab-
duh, islâm âlimlerinin büyüklü¤ünü anl›yamam›fl, islâm düflman-
lar›na sat›lm›fl, sonunda mason olarak islâmiyyeti içerden y›kan
az›l› kâfirlerden olmufldur) buyurdu.

Abduh gibi küfre veyâ bid’ate, dalâlete sürüklenenler, kendi-
lerinden sonra gelen genç din adamlar›n› da do¤ru yoldan ç›kar-
mak için, âdetâ birbirleri ile yar›fl etmifller, (Ümmetimin felâke-
ti, fâcir [sap›k] olan din adamlar›ndan olacakd›r) hadîs-i flerîfinin
haber verdi¤i felâketlere ön-ayak olmufllard›r.

Abduh 1323 [m. 1905] de M›srda ölünce, yetifldirmifl oldu¤u
çömezleri de, bofl durmam›fl, kahr ve gadab-› ilâhînin tecellîsine
sebeb olan çok say›da zararl› kitâblar neflr etmifllerdir. Bunlar-
dan biri, Reflîd R›zân›n (Muhâverât) kitâb›d›r. Bu kitâb›nda, üs-
tâd› gibi, Ehl-i sünnetin dört mezhebine sald›rm›fl, mezhebleri
fikr ayr›l›¤› sanarak ve ictihâd üsûl ve flartlar›n›, te’assub ve mü-
nâkafla fleklinde göstererek, (islâm birli¤ini bozmufllard›r) diye-
cek kadar dalâlete düflmüfldür. Dört mezhebden birini taklîd
eden, bin seneden beri gelmifl milyonlarca hâlis müslimân ile
âdetâ alay etmifldir. Asr›n ihtiyâclar›n› karfl›lamay›, dîni, îmân›
de¤ifldirmekde arayacak kadar islâmiyyetden uzaklaflm›fld›r.
Dinde reformcular›n birlefldikleri tek nokta, kendilerini gerçek
müslimân ve asr›n ihtiyâclar›n› kavram›fl, genifl kültür sâhibi bir
islâm âlimi olarak tan›tmalar›, islâm kitâblar›n› okuyup, anlay›p,
Resûlullah›n vârisi olduklar› müjdelenmifl ve (Zemânlar›n en
hayrl›s›, onlar›n zemân›d›r) hadîs-i flerîfi ile övülmüfl Ehl-i sünnet
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âlimlerinin yolunda giden hakîkî, sâlih müslimânlara da, avâm gi-
bi düflünen taklîdciler demeleridir. ‹slâmiyyet ahkâm›ndan, f›kh
bilgilerinden haberleri olmad›¤›n›, ya’nî din bilgilerinden mah-
rûm, kara câhil olduklar›n›, konuflmalar› ve yaz›lar› aç›kca göste-
riyor. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsanlar›n
en üstünü îmân› do¤ru olan âlimlerdir) ve (Din âlimleri, Pey-
gamberlerin vârisleridir) ve (Kalb bilgileri, Allah›n esrâr›ndan
bir s›rd›r) ve (Âlimlerin uykusu ibâdetdir) ve (Ümmetimin âlim-
lerine sayg›l› olunuz! Onlar, yer yüzünün y›ld›zlar›d›r) ve (Âlim-
ler k›yâmet günü flefâ’at edeceklerdir) ve (F›kh âlimleri k›ymet-
lidir. Onlarla berâber bulunmak ibâdetdir) ve (Talebesi aras›nda
âlim, ümmeti aras›nda olan Peygamber gibidir) hadîs-i flerîfleri
ile, binüçyüz seneden beri gelmifl olan Ehl-i sünnet âlimlerini mi
medh buyuruyor? Yoksa, bunlardan sonra türemifl olan Abduhu
ve çömezlerini mi övüyor? Bu süâle yine Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” efendimiz cevâb vermekde, (Her asr, önceki
asrdan dahâ kötü olacakd›r. Böylece, k›yâmete kadar bozulacak-
d›r!) ve (K›yâmet yaklafld›kça, din adamlar› eflek leflinden dahâ
bozuk, dahâ kokmufl olacaklard›r) buyurmakdad›r. Bu hadîs-i
flerîfler, (Tezkire-i Kurtubî muhtasar›)nda yaz›l›d›r. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” medh ve senâ buyurdu¤u islâm
âlimlerinin hepsi ve binlerle Evliyân›n hepsi, sözbirli¤i ile bildiri-
yor ki, Cehennemden kurtulaca¤› müjdelenen bir f›rka, (Ehl-i
sünnet vel-cemâ’at) denilen âlimlerin mezhebidir. Ehl-i sünnet
olm›yanlar, Cehenneme gideceklerdir. Yine bildiriliyor ki, (Mez-
heblerin telfîk›) bât›ld›r. Ya’nî, dört mezhebin kolayl›klar›n› top-
lay›p uydurma tek bir mezheb yapman›n bât›l, saçma birfley ola-
ca¤›n› da sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.

Akl› olan kimse, bin seneden beri gelmifl olan islâm âlimleri-
nin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” sözbirli¤i ile övdükleri
Ehl-i sünnet mezhebine mi uyar? Yoksa, yüz seneden beri türe-
mifl olan kültürlü (!), ilerici din câhillerine mi inan›r?

Cehenneme gidecekleri, hadîs-i flerîflerle bildirilmifl olan yet-
mifliki f›rkan›n ileri gelenleri, çenesi kuvvetli olanlar›, her ze-
mân, Ehl-i sünnet âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” sald›rm›fllar, bu mubârek müslimânlar› lekeleme¤e yel-
tenmifller ise de, kendilerine âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîf-
lerle cevâb verilerek rezîl edilmifllerdir. Ehl-i sünnete karfl›, ilm
ile baflar› sa¤l›yam›yacaklar›n› görünce, eflkiyâl›¤a, zorbal›¤a
bafllam›fllar, her asrda binlerce müslimân kan› dökülmesine se-
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beb olmufllard›r. Ehl-i sünnetin dört mezhebinde bulunan hakîkî
müslimânlar ise, hep birbirlerini sevmifller, kardefl olarak yafla-
m›fllard›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹fl hayât›nda, müsli-
mânlar›n mezheblere ayr›lmas›, Allahü teâlân›n rahmetidir) bu-
yuruyor. 1282 [m. 1865] senesinde do¤mufl ve 1354 [m. 1935] de
Kâhirede füc’eten ölmüfl olan Reflîd R›zâ gibi dinde reformcular
ise, mezhebleri birlefldirerek, islâm birli¤i kuracaklar›n› söylü-
yorlar. Hâlbuki Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”,
yeryüzündeki bütün müslimânlar›n tek bir îmân yolunda, dört
halîfesinin do¤ru yolunda, birleflmelerini emr buyurdu. ‹slâm
âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, elele vererek, ça-
l›fl›p, dört Halîfenin i’tikâd yolunu kitâblara geçirdiler. Peygam-
berimizin emr etdi¤i bu tek yola, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) ismi-
ni verdiler. Yeryüzündeki bütün müslimânlar›n bu tek (Ehl-i
sünnet) yolunda birleflmeleri lâz›md›r. ‹slâmda birlik istiyenler,
sözlerinde samîmî iseler, mevcûd olan bu birli¤e kat›lmal›d›rlar.
Fekat, ne yaz›kd›r ki, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›flan mason-
lar, ingilizler, hep böyle yald›zl› sözlerle müslimânlar› aldatm›fl-
lar, (iflbirli¤i sa¤l›yaca¤›z) maskesi alt›nda (îmân birli¤i)ni parça-
lam›fllard›r.

‹slâm düflmanlar›, tâ ilk asrdan beri, islâmiyyeti yoketmek için
çal›fl›yorlar. fiimdi de, masonlar, komünistler, yehûdîler, h›risti-
yanlar, çeflidli plânlarla sald›r›yorlar. Cehenneme gidecekleri bil-
dirilmifl olan sap›k müslimânlar da, do¤ru yolda olan Ehl-i sünne-
ti lekelemek, müslimânlar› do¤ru yoldan ay›rmak için, hîle ve if-
tirâ yap›yorlar. Böylece, islâm düflmanlar› ile iflbirli¤i yaparak,
Ehl-i sünneti y›kma¤a u¤rafl›yorlar. Bu sald›r›lar›n öncülü¤ünü
(‹ngilizler) yapd›. Bütün imperatorluk kaynaklar›n›, hazînelerini,
silahl› kuvvetlerini, donanmas›n›, tekni¤ini, politikac›lar›n› ve ya-
zarlar›n› bu alçak savafllar›nda ileri sürdü. Böylece, dünyân›n en
büyük iki islâm devleti olan ve Ehl-i sünnetin bekçisi bulunan
Hindistândaki Gürgâniyye ve üç k›t’a üzerine yay›lm›fl bulunan
Osmânl› islâm devletlerini y›kd›. Bütün memleketlerde islâm›n
de¤erli kitâblar›n› yok etdi. ‹slâm bilgilerini birçok yerlerden sil-
di, süpürdü. ‹kinci cihân harbinde, komünistler yok olmak üzere
iken, bunlar›n kuvvetlenmelerine, yay›lmalar›na sebeb oldu.
Müslimânlar›n mukaddes yerleri olan Filistinde yehûdî devleti-
nin kurulmas› için çal›flan Siyonizm (Sihyûniyye) teflkilât›n›, ‹ngi-
liz baflvekîllerinden James Balfour, 1917 de meydâna getirdi. ‹n-
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giliz hükûmeti, bu ifli senelerce destekleyip, 1366 [m. 1947] da ‹s-
râil devletinin kurulmas›n› sa¤lad›. Yine ‹ngiliz hükûmeti, Ara-
bistân yar›madas›n› Osmânl›lardan al›p, Sü’ûd o¤ullar›na teslîm
ederek, 1351 [m. 1932] de, sap›k i’tikâdl›, vehhâbî devleti kurul-
mas›n› sa¤lad›. Böylece islâmiyyete en büyük darbeyi vurdu. Veh-
hâbîlerin, ingilizlerden ald›klar› emrler ile, Hicâzdaki müslimân-
lara yapd›klar› zulm ve iflkenceler, (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb›n›n
sonunda uzun yaz›l›d›r.

Abdürreflîd ‹brâhîm efendi, 1328 [m. 1910] da ‹stanbulda ba-
s›lan türkçe (Âlem-i islâm) kitâb›n›n ikinci cildinde, (‹ngilizlerin
islâm düflmanl›¤›) yaz›s›n›n bir yerinde diyor ki, (Hilâfet-i islâ-
miyyenin bir ân evvel kald›r›lmas›, ingilizlerin birinci düflüncesi-
dir. K›r›m muharebesine sebeb olmalar› ve burada türklere yar-
d›m etmeleri, hilâfeti mahv etmek için bir hîle idi. Pâris muâhe-
desi, bu hîleyi ortaya koymakdad›r. [1923 de yap›lan Lozan sul-
hunde yapd›klar› teklîflerde ingilizler, bu düflmanl›klar›n› aç›kca
göstermifllerdir.] Her zemân müslimânlar›n bafl›na gelen felâket-
ler, hangi perde ile örtülürse örtülsün, hep ingilizlerden gelmifl-
dir. ‹ngiliz siyâsetinin temeli, islâmiyyeti yok etmekdir. Bu siyâ-
setin sebebi, islâmiyyetden korkmalar›d›r. Müslimânlar› aldat-
mak için, sat›lm›fl vicdans›zlar› kullanmakdad›rlar. Bunlar› islâm
âlimi, kahraman olarak tan›t›rlar. Sözümüzün hülâsas›, islâmiy-
yetin en büyük düflman› ingilizlerdir.) Abdürreflîd efendi, 1363
[m. 1944]de Japonyada vefât etdi.

‹ngilizler, yüzy›llard›r islâm memleketlerini kana boyamakla
kalmam›fl, ‹skoç masonlar›, binlerce müslimân› ve din adamlar›n›
aldatarak, mason yapm›fl, (insanl›¤a yard›m, kardefllik) gibi lâf-
larla, seve seve dinden ç›kmalar›na, mürted olmalar›na sebeb ol-
mufldur. ‹slâmiyyeti büsbütün yok etmek için, bu mürted mason-
lar› mafla olarak kullanm›fllard›r. Böylece, Mustafâ Reflîd pâfla,
Âlî pâfla, Fuâd pâfla, Midhad pâfla, Tal’at pâfla, Cemâl pâfla ve En-
ver pâfla gibi masonlar›, islâm devletlerinin y›k›lmalar›nda kulla-
n›ld›klar› gibi, Cemâleddîn-i Efgânî ve Muhammed Abduh gibi
masonlar ve yetifldirdikleri çömezler de, islâm bilgilerini bozma-
¤a, yok etme¤e âlet olmufllard›r. Bu mason din adamlar›n›n yaz-
d›klar› yüzlerce y›k›c›, bozucu din kitâblar› aras›nda M›srl› Reflîd
R›zân›n (Muhâverât) kitâb›, arabîden çeflidli dillere terceme edi-
lerek, islâm memleketlerine da¤›t›lmakda, müslimânlar›n dinleri-
ni ve îmânlar›n› bozma¤a çal›flmakdad›rlar. Ehl-i sünnet âlimleri-
nin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitâblar›n› okumam›fl,
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anl›yamam›fl birkaç genç din adam›n›n da bu ak›nt›ya kap›larak
felâkete sürüklendikleri ve baflkalar›n›n da felâketlerine sebeb ol-
duklar› görülmekdedir.

(Muhâverât) kitâb›, 88.ci sahîfede bildirilmifldir. Bu kitâbda,
Ehl-i sünnetin dört mezhebine çat›lmakda, islâm bilgilerinin dört
kayna¤›ndan biri olan (‹cmâ’-› ümmet) inkâr edilmekde, herkes;
Kitâbdan, Sünnetden kendi anlad›¤›na göre amel etmeli denil-
mekdedir. Böylece, islâm bilgilerini kökünden y›kma¤a çal›fl-
makdad›r. Müslimân kardefllerimize, bu kitâb›n bozuklu¤unu ve
zararlar›n› anlatmak için (Din adam› bölücü olmaz) kitâb›n› hâ-
z›rl›yarak, türkçe, ingilizce ve arabî dillerinde neflr eyledik. Ayr›-
ca, büyük islâm âlimi Abdülganî Nablüsînin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (Hulâsat-üt-tahkîk fî-beyân-› hükm-ittaklîd vettelfîk) ve
Yûsüf-i Nebhânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Huccetullahi
alel’âlemîn) ve Muhammed Hayât Sindînin (Gâyet-üt-tahkîk) ri-
sâlesi ve Hind âlimlerinden Muhammed Abdürrahmân Silhetî-
nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Seyf-ül-ebrâr) kitâblar›n›n, o za-
rarl› kitâba tam bir cevâb olduklar›n› görüp, bu dört kitâb› da of-
set yolu ile teksîr ve neflr eyledik.

(Hulâsat-üt-tahkîk) sonunda buyuruyor ki, (müslimânlar, yâ
müctehid olur, yâhud, ictihâd derecesine yükselmemifldir. Müc-
tehid de, yâ (Mutlak müctehid) olur. Yâhud, (Mukayyed mücte-
hid) olur. Mutlak müctehidin, baflka bir müctehidi taklîd etmesi
câiz de¤ildir. Kendi ictihâd›na uymas› lâz›md›r. Mukayyed müc-
tehidin ise, bir mutlak müctehidin mezhebinin usûllerine uymas›
vâcibdir. Bu usûllere uyarak yapaca¤› kendi ictihâd›na uyar.

Müctehid olm›yanlar, dört mezhebden diledi¤ine uyar. Fekat,
bir ifli bir mezhebe göre yaparken, bu mezhebin, bu iflin sahîh ol-
mas› için flart etdi¤i fleylerin hepsini yapmas› lâz›md›r. Bu flart-
lardan birini yapmazsa, bu ifli sahîh olmaz. Bu iflin bât›l olaca¤›
sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Bir mezhebin dahâ üstün oldu¤una
inanmas› flart de¤il ise de, herkesin, kendi mezhebinin üstün ol-
du¤una inanmas› iyi olur. Bir ibâdeti veyâ bir ifli yaparken, bir-
kaç mezhebi (Telfîk etmek), ya’nî bu ifli bu mezheblerin birbir-
lerine uym›yan sözlerine göre yapmak, dört mezhebden ç›kmak
ve beflinci bir mezheb meydâna getirmek olur. Bu ifl, kar›fld›rm›fl
oldu¤u mezheblerin hiçbirine göre sahîh olmaz, bât›l olur. Dîni
oyuncak yapm›fl olur. Bunun için, (Havz-› kebîr)den az olan ve
kulleteyn denilen mikdârdan az olm›yan bir suyun içine necâset
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düflmüfl, suyun rengi, kokusu veyâ tad› de¤iflmemifl olup, bu su
ile abdest al›rken niyyet etmez ise ve abdest uzvlar›n› s›ra ile y›-
kamaz ve u¤maz ve birbirleri ard› s›ra çabuk y›kamazsa ve Bes-
mele ile bafllamazsa, bunun abdesti, dört mezheb imâmlar›n›n
hiçbirine göre sahîh olmaz. Buna sahîh diyen, beflinci bir mezheb
uydurmufl olur. Bir müctehidin dahî, dört mezhebin sözbirli¤ine
uym›yan beflinci bir söz söylemesi câiz de¤ildir. [Yukar›da ismi
geçen (Kulleteyn) mikdâr› suyun ne demek oldu¤u (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›nda uzun bildirilmifldir.] Sadr-üfl-flerî’a, (Tav-
dîh) kitâb›nda diyor ki, (Bir iflin yap›lmas› için, Eshâb-› kirâm-
dan iki dürlü haber gelmifl ise, sonradan gelenlerin, bir üçüncü-
sünü söylemeleri, söz birli¤i ile câiz de¤ildir. Her asr›n âlimleri
de, Eshâb-› kirâm gibidir diyenler oldu). Molla Husrev “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” (Mir’ât-ül-üsûl)de diyor ki, (Bir iflin yap›lma-
s›nda, birinci asr›n âlimlerinden, birbirlerine benzemiyen iki ha-
ber gelmifl ise, bu ifl için üçüncü bir söz söylemenin câiz olmad›-
¤› icmâ’ ile bildirilmifldir. Her asr›n alimlerinin de, Eshâb-› kirâm
gibi oldu¤unu söylemek sahîhdir). Celâleyn tefsîrinin ilk yazar›
Celâleddîn-i Mihallî, Süyûtînin (Cem’ul Cevâmi’)i flerhinde di-
yor ki, (‹cmâ’a muhâlefet harâmd›r. Âyet-i kerîme ile men’ edil-
mifldir. Bunun için, Selefin ihtilâf etdi¤i bir ifl için, üçüncü bir söz
söylemek harâm olur).

Bir ameli iki veyâ üç veyâ dört mezhebin birbirlerine uym›yan
sözlerine göre yapmak, bu mezheblerin icmâ’›n› bozar. Bu ameli
bu mezheblerden hiç birine göre sahîh olmaz. Ya’nî, (Telfîk) câ-
iz de¤ildir. Kâs›m bin Katlûbega, (Tashîh)de diyor ki, (Bir ifli iki
muhtelif ictihâda uyarak yapman›n sahîh olm›yaca¤› sözbirli¤i ile
bildirildi. Bunun için, abdest al›rken bafl›n›n hepsini mesh etmi-
yen kimse, köpe¤e de¤dikden sonra nemâz k›larsa, bu nemâz› sa-
hîh olmaz. Böyle nemâz›n, sözbirli¤i ile bât›l oldu¤u fiâfi’î âlim-
lerinden fiihâbüddîn Ahmed bin ‹mâd›n “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (Tevkîfül-hükkâm) kitâb›nda da yaz›l›d›r). Yukar›da ya-
z›l› kimse, bafl›n›n hepsini mesh etmedi¤i için, imâm-› Mâlik
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, köpe¤e süründü¤ü için de imâm-› fiâ-
fi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh”, bunun abdesti ve nemâz› sahîh ol-
maz dediler.

Hanefî âlimlerinden Muhammed Ba¤dâdî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, (Taklîd) risâlesinde diyor ki, (Baflka bir mezhebi taklîd
edebilmek için üç flart vard›r: Birinci flart, ‹bni Hümâm (Tah-
rîr)de yaz›yor ki, kendi mezhebine göre bafllad›¤› bir ifli, baflka
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mezhebe uyarak temâml›yamaz. Meselâ, Hanefîye göre ald›¤›
abdest ile fiâfi’îye göre nemâz k›lamaz. ‹kinci flart, ‹bni Hümâm,
(Tahrîr) kitâb›nda, Ahmed bin ‹drîs Karâfîden alarak diyor ki,
taklîd etdi¤i iki mezheb de, bu (Müleffak) ifle bât›l dememelidir.
Abdest al›rken, fiâfi’îye uyarak a’zâlar›n› u¤maz ve Mâlikîye
uyarak nikâh ile almas› câiz olan kad›na dokunursa, bu abdest ile
k›ld›¤› nemâz, bu iki mezhebe göre de sahîh olmaz. Üçüncü flart,
mezheblerin kolayl›klar›n› toplamamal›d›r. ‹mâm-› Nevevî ve
birçok âlimler, bu flarta çok ehemmiyyet vermekdedir. ‹bni Hü-
mâm, bu flart› bildirmemifldir. Hasen fiernblâlî, (‹kd-ül-ferîd)de
diyor ki, (Hanefîye uyarak velîsiz veyâ Mâlikîye uyarak flâhidsiz
yap›lan iki nikâhdan her biri sahîh olur. Fekat hem velîsiz, hem
de flâhidsiz olan bir nikâh sahîh olmaz). Avâm›n bu flart› gözet-
mesi çok güç oldu¤undan, câhillerin baflka mezhebi, zarûret ol-
madan taklîd etmeleri men’ edilmifldir. Bir âlime sorup ö¤renme-
den taklîd etmeleri sahîh olmaz denilmifldir.) Muhammed Ba¤-
dâdînin yaz›s› burada temâm oldu.

‹smâ’îl Nablüsî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Dürer) flerhini
flerh ederken (‹kd-ül-ferîd)den alarak diyor ki, (‹nsan›n bir mez-
hebe ba¤l› kalmas› flart de¤ildir. Baflka mezhebi taklîd ederek de
iflini yapabilir. Fekat, bu ifl için, o mezhebde olan flartlar›n hepsi-
ni yerine getirmesi lâz›md›r. Birbirine ba¤l› olm›yan iki ifli, baflka
iki mezhebe uyarak baflka dürlü yapabilir). Baflka mezhebi tak-
lîd ederken, flartlar›n hepsini yapmak lâz›m demek, telfîkin sahîh
olmad›¤›n› bildirmekdedir.

Hanefî âlimlerinden Abdürrahmân ‹mâdî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, (Mukaddime) kitâb›nda diyor ki, (Bir kimse, zarûret
olunca, baflka üç mezhebden birini taklîd edebilir. Fekat, o mez-
hebin bu ifl için bildirdi¤i flartlar›n hepsini de yapmas› lâz›md›r.
Meselâ, hanefî mezhebinde olan bir kimsenin, flâfi’îyi taklîd ede-
rek necâset bulaflm›fl kulleteyn mikdâr› sudan abdest al›rken,
niyyet etmesi ve tertîbi gözetmesi ve imâm arkas›nda Fâtiha oku-
mas› ve ta’dîl-i erkân› muhakkak yapmas› lâz›md›r. Bunlar› yap-
mazsa, nemâz›n›n bât›l olaca¤› sözbirli¤i ile bildirilmifldir). Baflka
mezhebi taklîd için, zarûret hâlinde olmas›n› yazmas› lâz›m de¤il-
di. Burada zarûret demekle, ihtiyâc› bildirmifl olmakdad›r. Çün-
ki, âlimlerin ço¤una göre, insan›n dâimâ ayn› bir mezhebe uyma-
s› lâz›m de¤ildir. Kendi mezhebine uyarken, harac, meflakkat hâ-
s›l olursa, baflka mezhebi taklîd edebilir. Bu yaz›lar›m›z telfîkin
sahîh olmad›¤›n› göstermekdedirler.
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‹bni Hümâm›n (Tahrîr) kitâb›nda, telfîk›n sahîh oldu¤unu gös-
teren bir yaz› yokdur. Muhammed Ba¤dâdî ve ‹mâm-› Münâvî,
‹bni Hümâm›n (Feth-ul-kadîr) kitâb›nda, (‹ctihâd ve burhân ile,
baflka mezhebe nakl etmek günâhd›r. Böyle kimse ta’zîr olunur.
‹ctihâd ve burhân olmadan nakl ise dahâ fenâd›r. Nakl, ifllerini,
ibâdetlerini baflka mezhebe göre yapmakd›r. Nakl etdim demek-
le olmaz. Buna va’d denir. Nakl denmez. Böyle söz vermekle, o
mezhebe tâbi’ olmas› vâcib olmaz. (Bilmedi¤inizi bilenlerden so-
runuz!) âyet-i kerîmesi, âlim oldu¤u bilinen [çok zan olunan] kim-
seden hükm isteme¤i emr etmekdedir. Âlimlerin, mezheb de¤ifl-
dirme¤i yasak etmeleri, mezheblerin kolayl›klar›n› toplama¤› ön-
lemek içindir. Âlimlerin ço¤una göre, her müslimân, baflka baflka
ifllerinde, kendine kolay gelen ictihâda uyabilir) dedi¤ini bildirdi-
ler. Bir câhil, ‹bni Hümâm›n (Her müslimân, her iflinde, kendine
kolay gelen ictihâda uyabilir) sözü, telfîk›n sahîh oldu¤unu göste-
riyor derse, bu anlay›fl› yanl›fld›r. Çünki o söz, bir iflin hepsini bir
mezhebe göre yapma¤› gösteriyor. Bir ifli çeflidli mezheblere uya-
rak yapma¤› göstermiyor. Bunu anl›yam›yan mezhebsizler ve din-
de reformcular, ‹bni Hümâm› kendilerine yalanc› flâhidi gösteri-
yorlar. Hâlbuki ‹bni Hümâm, (Tahrîr) kitâb›nda, telfîk›n câiz ol-
mad›¤›n› aç›kca yazmakdad›r.

Dinde reformcular, ‹bni Nüceymin “rahmetullahi teâlâ aleyh”,
(Kâdihân fetvâs›nda, vakf toprak, gaben-i fâhifl ile sat›l›rsa, Ebû
Yûsüfe göre, gaben-i fâhifl oldu¤u için câiz olmaz. ‹mâm-› a’zama
göre ise, vakf görevlisinin sat›fl için yapd›¤› vekîlinin gaben-i fâhifl
ile satmas› câiz olur diyor. Ebû Yûsüfe göre vakf›n istibdâl yolu ile
sat›lmas›, Ebû Hanîfeye göre de, vekîlin gaben-i fâhifl ile satmas›
câiz olup, iki ictihâd birlefldirilerek, bu sat›fl sahîh olur) yaz›s›n›
telfîk›n sahîh olaca¤›na misâl gösteriyorlar. Hâlbuki, buradaki tel-
fîk, bir mezheb içinde olmakdad›r. ‹kisinin de sözleri, ayn› üsûl-
den ç›km›fld›r. ‹ki mezhebin telfîk› böyle de¤ildir. ‹bni Nüceymin
telfîka câiz demedi¤i, (Kenz) kitâb›na yapd›¤› (Bahr-ür-râ›k) fler-
hindeki, (Baflka mezhebdeki cemâ’ate imâm olan›n, o mezhebin
flartlar›na da uymas› lâz›md›r) sözünden de anlafl›lmakdad›r.)
(Hulâsat-üt-tahkîk) sonundan terceme temâm oldu.

Hindistân âlimlerinden Muhammed Abdürrahmân Silhetî
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Seyf-ül-ebrâr-il-meslûl alel-füccâr)
kitâb›nda, fârisî olarak buyuruyor ki, allâme hâf›z Hasen bin
Muhammed Tayy›bî, (Miflkat) flerhinde (Kolaylafld›r›n›z! Güç-
lefldirmeyiniz!) hadîs-i flerîfini aç›klarken, (Mezheblerin kolay-
l›klar›n› toplayan z›nd›k olur) demifldir. Tayy›bî 743 [m. 1343] de
fiâmda vefât etmifldir. (Seyf-ül-ebrâr) kitâb›n›n birinci bask›s›,
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1300 [m. 1882] senesinde Hindistânda yap›lm›fld›r. Hakîkat kitâ-
bevi taraf›ndan 1415 [m. 1994] de yeniden tab’ edilmifldir. De-
mek oluyor ki:

1 — Her müslimân›n, bir ibâdet, bir ifl yaparken, dört mezheb-
den birine uymas› lâz›md›r. Dört mezhebin âlimlerinden baflka
bir âlime uymak câiz de¤ildir.

2 — Her müslimân, kendine kolay gelen, diledi¤i bir mezhebe
uyabilir. Bir iflini bir mezhebe, baflka iflini baflka mezhebe göre
yapabilir.

3 — Bir ifli çeflidli mezheblere uyarak yapma¤a gelince, o mez-
heblerden birinde, bu iflin s›hhati için flart olan fleylerin hepsini
yapmak lâz›md›r. Bu ifl, bu mezhebe göre sahîh olur. Buna (Tak-
vâ) denir, çok iyi olur. Bu mezhebi (Taklîd) etmifl, di¤er mezheb-
leri de gözetmifl olur. Bir mezhebi taklîd etmek, bunun bütün
flartlar›n› yerine getirmekle câiz olur. Bir ibâdeti, bir ifli uydu¤u
mezheblerin hiçbirine göre sahîh olmaz ise, buna (Telfîk) denir.
Telfîk, hiçbir sûretle câiz de¤ildir.

4 — ‹nsan, seçdi¤i mezhebe her zemân ba¤l› kalma¤a mecbûr
de¤ildir. Diledi¤i zemân baflka mezhebe nakl edebilir. Bir mezhe-
be tâbi’ olmak için, bu mezhebin f›kh bilgilerini iyi ö¤renmek lâ-
z›md›r. Bu da ilmihâl kitâblar›ndan ö¤renilir. Bunun için, hep bir
mezhebe ba¤l› kalmak kolay olur. Bir mezhebden ayr›l›p, baflka
mezhebe intikâl etmek veyâ her hangi bir iflde baflka mezhebi tak-
lîd etmek güçdür. Baflka mezheb, ancak ihtiyâc hâlinde, ya’nî ha-
rac bulununca ve bütün flartlar›na uyarak taklîd edilebilir.

Baflka mezhebin de f›kh bilgilerini ö¤renmek güç oldu¤u için,
câhillerin, ya’nî f›kh bilgisi olm›yanlar›n baflka mezhebi taklîd et-
melerini f›kh âlimleri men’ etmifllerdir. Meselâ (Bahr-ül-fetâ-
vâ)da, (Hanefî mezhebinde olan›n yaras› durmadan aksa, her ne-
mâz vaktinde abdest almas› güç olsa, fiâfi’î mezhebine uyarak ne-
mâz k›lmas› câiz olmaz) denilmekdedir. Çünki, fiâfi’î mezhebinin
flartlar›na da uymay›nca, nemâz› sahîh olmaz. ‹bni Âbidîn ta’zîr
bahsinde bunu genifl anlatmakdad›r. Ehl-i sünnet âlimleri “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, câhillerin ibâdetlerini fesâd-
dan korumak için, harac, ya’nî meflakkat olmad›kça, mezheb tak-
lîd etmelerine izn vermemifllerdir.

Tahtâvî, (Dürr-ül-muhtâr hâfliyesinde), Zebây›h k›sm›nda di-
yor ki, (Tefsîr âlimlerinden ba’z›s› buyurdu ki, (Âl-i ‹mrân) sûre-
sinin yüzüçüncü (Allah›n ipine sar›l›n›z!) âyet-i kerîmesi, f›kh
âlimlerinin bildirdiklerine sar›l›n›z demekdir. F›kh kitâblar›na uy-
m›yanlar, dalâlete düfler ve Allahü teâlân›n yard›m›ndan mahrûm
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kal›r ve Cehennem ateflinde yanar. Ey îmân sâhibleri! Bu âyet-i
kerîmeyi düflünerek, Cehennemden kurtulaca¤› müjdelenmifl
olan (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) f›rkas›na sar›l›n›z! Çünki, Allahü
teâlân›n r›zâs›, yard›m›, bu f›rkadan olanlarad›r. Bu f›rkadan ol-
mayanlara, Allahü teâlâ gadab edecek. Cehennemde azâb yapa-
cakd›r. Ehl-i sünnet olmak için, dört mezhebden birini taklîd et-
mek lâz›md›r. Bu dört mezhebden birine uym›yan kimse, Ehl-i
sünnet de¤ildir. Yetmiflüç f›rkadan yaln›z biri Ehl-i sünnetdir. Di-
¤er yetmifliki f›rka bid’at sâhibidir. Cehenneme gidecekdir. Bun-
lara (Dinde reformcu) denir. Z›nd›k olmakdan kurtulmak için,
bir mezhebe girmek, ya’nî Ehl-i sünnet olmak lâz›md›r). Dört
mezhebin kolayl›klar›n› topl›yan kimse, dört mezhebden hiçbiri-
ne uymam›fl, Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olur. Mezhebsiz olur. Gö-
rülüyor ki, dört mezhebden hiçbirine uym›yan kimse, mezhebsiz-
dir. Dört mezhebi telfîk eden, ya’nî dört mezhebi kar›fld›ran, mez-
hebsizdir. Dört mezhebden yaln›z birini taklîd ediyor ise de, bir
inan›fl›, Ehl-i sünnet i’tikâd›na uym›yor ise, bu kimse de mezheb-
sizdir. Bu üç kimse, Ehl-i sünnet de¤ildir. Bid’at sâhibidirler. Da-
lâlet yolunu taklîd etmekdedirler. Hakîkî müslimânlar ise, dört
mezhebden birini, ya’nî hak yolu taklîd ederek, Ehl-i sünnet ol-
makdad›r. Dört mezhebin îmân bilgileri ayn›d›r. ‹bâdetlerinde
ufak ayr›l›klar var ise de, bu farklar, Allahü teâlân›n rahmetidir.
Herkes dört mezhebden, kendine kolay geleni seçer.

‹lm olmazsa, din, s›yr›l›p kalkar aradan,
öyleyse, cehâlet denilen, yüz karas›ndan,

kurtulmaya çal›flmal›, bafldan bafla millet,
kâfi de¤il mi yoksa, bu son ders-i felâket?

Bu felâket dersi, neye mal oldu, düflünsen,
beynin eriyip, yafl gibi, damlard› gözünden.

Son olaylar, ne demekdir, bilsen ne demekdir:
Gelmezse e¤er, kendine millet, gidecekdir.

Zîrâ, yeni bir sars›nt›ya pek dayan›lmaz,
zîrâ, bu sefer, uyku ölümdür uyan›lmaz.

Ahlâk› düzeltip, fenne çok çal›flmak lâz›m,
dîne ba¤l›, atomla silâhl› er olmak lâz›m!

Din bilgisi, harb gücü, ileri olmak gerek,
ikisidir ancak, millete huzûr verecek.

Baflka sözlere, art›k aldanma aç gözünü,
bu ikisi edecekdir, mahflerde ak yüzünü!
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EHL-‹ SÜNNET ‹’T‹KÂDI

Afla¤›daki sat›rlar›, Allahü teâlâya hamd ederek yaz›yorum.
Hamd, bütün ni’metleri Allahü teâlân›n yaratd›¤›na ve gönderdi-
¤ine inanmak ve söylemek demekdir. Ni’met, fâideli fleyler de-
mekdir. fiükr, bütün ni’metleri ahkâm-› islâmiyyeye uygun olarak
kullanmak demekdir. Ni’metler, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâbla-
r›nda yaz›l›d›r. Ehl-i sünnet âlimleri, meflhûr olan dört mezhebin
âlimleridir.

‹mâm-› Muhammed Gazâlî “rahmetullahi aleyh” (Kimyâ-i
se’âdet) kitâb›nda buyuruyor ki, müslimân olan bir kimseye, ilk
önce (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) kelimesinin
ma’nâs›n› bilmek ve inanmak farzd›r. Bu kelimeye (Kelime-i tev-
hîd) denir. Her müslimân›n, kelime-i tevhîdin ma’nâs›na hiç flüb-
he etmeden, yaln›z inanmas› yetiflir. Bunlar›, delîl ile isbât etmesi
ve akla uydurmas› farz de¤ildir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, arablara, delîl ile bilmelerini ve bu delîlleri de söylemele-
rini, flübhelerini arafld›r›p, bunlar›n çözülmesini emr buyurmad›.
Yaln›z inanmalar›n›, flübhe etmemelerini emr eyledi. Herkesin
böyle k›saca îmân etmesi yetiflir. Fekat, her flehrde birkaç din âli-
minin bulunmas› farz-› kifâyedir. Bunlar›n, delîlleri bilmesi, flüb-
heleri gidermesi, süâlleri çözmeleri vâcibdir. Bunlar, mü’minlerin
çoban› gibidir. Bir tarafdan, onlara i’tikâd, ya’nî îmân bilgisi ö¤re-
tir. ‹’tikâdlar›n› korur. Bir tarafdan da din düflmanlar›n›n iftirâla-
r›na cevâb verirler.

Kelime-i tevhîdin ma’nâs›n›, Kur’ân-› kerîm bildirmekde, Re-
sûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem” bu bildirilenleri aç›kla-
makdad›r. Eshâb-› kirâm›n hepsi, bu aç›klamalar› ö¤rendi ve ken-
dilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Eshâb-› kirâm›n bildirdikle-
rini hiç de¤ifldirmeden, oldu¤u gibi, kitâblara geçirerek bizlere
ulafld›ran yüksek din âlimlerine (Ehl-i sünnet âlimi) denir. Herke-
sin, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ö¤renmesi, bu inançda birleflmeleri, se-
viflmeleri lâz›md›r. Se’âdetin tohumu, bu i’tikâdd›r ve bu i’tikâdda
birleflmekdir.

Kelime-i tevhîdin ma’nâs›n›, Ehl-i sünnet âlimleri flöyle bildiri-
yor: ‹nsanlar yok idi. Sonradan yarat›ld›. ‹nsanlar›n bir yaratan›
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vard›r. Her varl›¤›, O yaratm›fld›r. Bu yaratan birdir. Orta¤›, ben-
zeri yokdur. Bir ikincisi yokdur. O, hep var idi. Varl›¤›n›n bafllan-
g›c› yokdur. Hep vard›r. Varl›¤›n›n sonu olmaz. Yok olmaz. Onun
hep var olmas› lâz›md›r. O, yok olamaz. Varl›¤› kendindendir.
Hiçbir sebebe ihtiyâc› yokdur. Ona muhtâç olm›yan hiçbirfley
yokdur. Herfleyi var eden, her vâr› her an varl›kda durduran
Odur. O, madde de¤ildir. Cism de¤ildir. Bir yerde de¤ildir. Hiçbir
maddede bulunmaz. fiekli yokdur. Ölçülmez. Nas›ld›r diye sorul-
maz. O deyince, akla hayâle gelen herfley, O de¤ildir. O, bunlara
benzemez. Bunlar hep Onun mahlûklar›d›r. O, mahlûklar› gibi
de¤ildir. Akla, vehme, hayâle gelen herfleyi, O yaratmakdad›r.
Yukar›da, afla¤›da, yanda de¤ildir. Yeri yokdur. Her varl›k, Arfl›n
alt›ndad›r. Arfl ise, Onun kudreti, kuvveti alt›ndad›r. O, Arfl›n üs-
tündedir. Fekat bu, Arfl Onu tafl›yor demek de¤ildir. Arfl, Onun
lutfu ve kudreti ile vard›r. O, ezelde, sonsuz öncelerde nas›l ise,
flimdi hep öyledir. Arfl› yaratmadan önce nas›l idi ise, ebedî son-
suz geleceklerde de, hep öyledir. Onda de¤ifliklik olmaz. Onun s›-
fatlar› vard›r. (S›fât-› sübûtiyye)si sekizdir: Hayât, ilm, sem’, ba-
sar, kudret, irâde, kelâm, tekvîn. Bu s›fatlar›nda da, hiç de¤ifliklik
olmaz. De¤ifliklik olmak, kusûrdur. Onda kusûr, noksanl›k yok-
dur. Hiçbir mahlûkuna benzemez ise de, bu dünyâda, Onu kendi-
sinin bildirdi¤i kadar bilmek ve âh›retde görmek vard›r. Burada
nas›l oldu¤u anlafl›lamadan bilinir. Orada da, anlafl›lamadan görü-
lecekdir. [1.ci cild, 46.c› mektûbu okuyunuz!]

Küllümâ hatara bî-bâlike, Allahü gayrü zâlike.

Allahü teâlâ, kullar›na, Peygamberler “aleyhimüsselâm” gön-
derdi. Bu büyük insanlar vâs›tas› ile kullar›na, se’âdete ve felâkete
sebeb olan iflleri bildirdi. Peygamberlerin en yükse¤i, son Peygam-
beri olan (Muhammed) “aleyhisselâm”d›r. Yeryüzündeki dinli din-
siz herkese, her yere, her millete Peygamber olarak gönderilmifldir.
Bütün insanlar›n, meleklerin ve cinnin Peygamberidir. Dünyân›n
her yerinde, herkesin, o yüce Peygambere tâbi’ olmas›, uymas› lâ-
z›md›r. ‹mâm-› Gazâlînin yaz›s› burada temâm oldu. ‹mâm-› Mu-
hammed Gazâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, islâm›n en büyük âlim-
lerindendir. Yüzlerce kitâb yazm›fld›r. Kitâblar›n›n hepsi çok k›y-
metlidir. Hicretin dörtyüzelli (450) senesinde Tûs, ya’nî Meflhed
flehrinde tevellüd, 505 [m. 1111] senesinde orada vefât etdi.

Büyük âlim ve mürflid-i kâmil seyyid Abdülhakîm Arvâsî
“rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: (Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” üç dürlü vazîfesi vard›: Birincisi, ahkâm-›
Kur’âniyyeyi, ya’nî îmân edilecek bilgileri ve ahkâm-› f›kh›yyeyi
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bütün insanlara (teblîg) etmek, bildirmek idi. Ahkâm-› f›kh›yye,
yap›lmas› emr veyâ yasak edilen ifllerdir. Bu bilgilere (Ahkâm-› is-
lâmiyye) denir. ‹kinci vazîfesi, Kur’ân-› azîmüflflân›n ahkâm-›
ma’neviyyesini, ya’nî Allahü teâlân›n zât›na ve s›fatlar›na âid
ma’rifetleri, yaln›z ümmetinin yüksek olanlar›n›n kalblerine ak›t-
makd›r. Bu vazîfeyi, birinci teblîg vazîfesi ile kar›fld›rmamal›d›r.
Mezhebsiz olan kimseler, bu ikinci vazîfeye inanm›yorlar. Hâlbu-
ki, Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, (Resûlullahdan
“sallallahü aleyhi ve sellem” iki dürlü ilm ö¤rendim. Bunlardan
birini sizlere bildirdim. ‹kincisini söylersem, beni öldürürsünüz).
Ebû Hüreyrenin bu sözü, (Buhârî) ve (Miflkât)da ve (Hadîka)da
ve (Mektûbât Tercemesi)nin 267. ci mektûbunda yaz›l›d›r. Üçün-
cü vazîfesi, ahkâm-› f›kh›yyeyi, va’z ile, nasîhat ile yapm›yan müs-
limânlara, kuvvet kullanarak, zor ile yapd›rmakd›r.

Resûlullahdan sonra “sallallahü aleyhi ve sellem” dört halîfe-
den herbiri “rad›yallahü anhüm”, bu üç vazîfeyi tam olarak baflar-
d›. Hazret-i Hasenin “rad›yallahü anh” imâmeti zemân›nda, fitne-
ler, bid’atler ço¤ald›. ‹slâmiyyet üç k›t’aya yay›ld›. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” nûru, yer yüzünden uzaklafld›. Sahâ-
be-i kirâm “rad›yallahü anhüm” azald›. Bu üç vazîfeyi, bir kifli ya-
pamaz oldu. Bu üç vazîfe, baflka baflka üç s›n›fa ayr›ld›. Üsûl ve fü-
rû’ ahkâm›n› teblîg vazîfesi, ya’nî îmân› ve ahkâm-› f›khiyyeyi
[ya’nî ahkâm-› islâmiyyeyi] bildirmek vazîfesi, din imâmlar›na,
ya’nî müctehidlere verildi. Bu müctehidlerden îmân› bildirenlere
(Mütekellimîn), f›kh› [ya’nî ahkâm-› islâmiyyeyi] bildirenlere (Fu-
kahâ) denildi. ‹kinci vazîfe, ya’nî dileyen müslimânlar›, Kur’ân-›
azîmüflflân›n manevî ahkâm›na kavufldurmak, Ehl-i beytin oniki
imâm›na ve tesavvuf büyüklerine verildi. Cüneyd-i Ba¤dâdî ve S›r-
rî-yi Sekatî bunlardand›r. Cüneyd-i Ba¤dâdî, hicretin 207. ci sene-
sinde tevellüd, 298 [m. 911] de Ba¤dâdda vefât etdi. S›rrî-yi Seka-
tî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 251 de Ba¤dâdda vefât etdi.

[Ehl-i sünnet âlimleri, Resûlullah efendimizin bu ikinci vazîfesi-
ni oniki imâmdan ö¤renerek, tesavvuf ilmini meydâna getirdiler.
Ba’z›lar› Evliyâya, kerâmetlere ve tesavvufa inanm›yorlar. Onlar›n
bu inanmamalar›, oniki imâmla ilgileri olmad›¤›n› göstermekdedir.
Ehl-i beytin yolunda olsalard›, Peygamberimizin bu ikinci vazîfesi-
ni oniki imâmdan ö¤renirler, içlerinden tesavvuf âlimleri, Velîler
yetiflirdi. Bunlar yetiflmedi¤i gibi, bunlar›n bulundu¤una da inan-
m›yorlar. Görülüyor ki, oniki imâm Ehl-i sünnetin imâmlar›d›r.
Ehl-i beyti seven ve oniki imâm›n yolunda olanlar Ehl-i sünnetdir.
‹slâm âlimi olabilmek için, Resûlullah›n bu iki vazîfesinde, kendi-
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sinin vârisi olmak lâz›md›r. Ya’nî, bu ilmlerin ikisinde de mütehas-
s›s olmak lâz›md›r. ‹flte böyle büyük âlimlerden biri olan Abdülga-
nî Nablüsî, (Hadîkat-ün-nediyye) kitâb›n›n 233 ve sonraki sahîfele-
rinde ve 649. cu sahîfesinde Kur’ân-› kerîmin ma’nevî ahkâm›n›
gösteren hadîs-i flerîfleri bildirmekde, buna inanmaman›n, câhillik
ve nasîbsizlik alâmeti oldu¤unu, yazmakdad›r.]

Üçüncü vazîfe, ya’nî ahkâm-› dîniyyeyi kuvvet ile, satvet ve sal-
tanat ile yapd›rmak ifli, meliklere ve sultânlara, ya’nî hükûmetle-
re verildi. Birinci s›n›f›n k›smlar›na (Mezheb), ikincisinin k›smla-
r›na (Tarîkat), üçüncüsüne de (Kanûn) denildi. Îmân› bildiren
mezheblere (‹’tikâdda mezheb) denir. ‹’tikâd mezheblerinin yet-
miflüçe ayr›laca¤›n›, bunlardan yaln›z birinin do¤ru, ötekilerinin
bozuk olaca¤›n›, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” haber vermifldi. Öyle de oldu. Do¤ru yolda oldu¤u müjdele-
nen f›rkaya, (Ehl-i sünnet velcemâ’at) mezhebi denir. Yanl›fl ol-
duklar› bildirilen yetmifliki f›rkaya (Bid’at f›rkalar›), ya’nî sap›k
denir. Bunlar›n hiçbiri kâfir de¤ildir. Hepsine müslimân denir. Fe-
kat yetmifliki f›rkadan herhangi birinde bulundu¤unu söyliyen bir
kimse, Kur’ân-› kerîmde veyâ hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmifl
ve müslimânlar aras›na yay›lm›fl bilgilerden birine inanmazsa, kâ-
fir olur. fiimdi, (Ehl-i sünnet) mezhebinden ç›karak sap›k veyâ kâ-
fir olmufl, müslimân ad›n› tafl›yan kimseler çokdur.) Abdülhakîm
Efendi hazretlerinin yaz›s› burada temâm oldu. Kendisi hicretin
binikiyüzseksenbir (1281) senesinde Van vilâyetinin Baflkal’a ka-
zâs›nda tevellüd ve 1362 [m. 1943] senesinde Ankarada vefât etdi.
Ba¤lum kazâs›nda medfûndur.

Müslimânlar›n, beflikden mezâra kadar, ilm ö¤renmesi lâz›m-
d›r. Müslimânlar›n ö¤renmesi lâz›m olan ilmlere (Ulûm-i ‹slâmiy-
ye) denir. Ulûm-i islâmiyye, ya’nî islâm bilgileri ikiye ayr›l›r:

1 — Ulûm-i Nakliyye, 2 — Ulûm-i akliyye.

1 — Ulûm-i nakliyye: Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler,
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan okuyarak ö¤renilir. Din
âlimleri, bu bilgileri, (Edille-i fler’›yye) denilen dört kaynakdan al-
m›fllard›r. Bu dört kaynak, Kur’ân-› kerîm ve Hadîs-i flerîfler ve
‹cmâ’-› ümmet ve K›yâs-i fükahâd›r.

Din bilgileri de iki k›sma ayr›l›r: (Ulûm-i âliyye), ya’nî yüksek
din bilgileri ve (Ulûm-i ibtidâiyye), ya’nî âlet ilmleri. Yüksek din
bilgileri sekiz k›sma ayr›l›r:

I: ‹lm-i tefsîrdir. Bu ilmin mütehass›slar›na (Müfessir) denir.
Müfessir demek, kelâm-› ilâhîden, murâd-› ilâhîyi anl›yan derin
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âlim demekdir.

II: ‹lm-i üsûl-i hadîsdir. Bu ilm, hadîslerin cinslerini ay›r›r. Ha-
dîs-i flerîflerin çeflidleri, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›, ikinci k›sm, al-
t›nc› maddede yaz›l›d›r.

III: ‹lm-i hadîsdir. Bu ilm, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi
ve sellem” sözlerini, hareketlerini ve hâllerini inceler.

IV: ‹lmi üsûl-i kelâmd›r. Bu ilm, kelâm ilminin, âyet-i kerîme-
lerden ve hadîs-i flerîflerden nas›l ç›kar›laca¤›n› anlat›r.

V: ‹lm-i kelâmd›r. Kelâm ilmi, kelime-i flehâdeti ve kelime-i
tevhîdi ve bunlara ba¤l› olan îmân›n alt› flart›n› anlat›r. Bunlar,
kalb ile îmân edilmesi lâz›m olan bilgilerdir. Kelâm âlimleri,
Üsûl-i kelâm ve kelâm bilgilerini birlikde yazma¤› âdet etmifller-
dir. Câhiller bunun için, bu iki ilmi tek bir kelâm ilmi sanmakda-
d›r.

VI: ‹lm-i üsûl-i f›khd›r. Bu ilm, f›kh bilgilerinin, Kur’ân-› ke-
rîmden ve hadîs-i flerîflerden nas›l ç›kar›laca¤›n› bildirir.

VII: ‹lm-i f›khd›r. Bu ilm, (ef’âl-i mükellefîn)i, ya’nî âk›l, bâlig
olanlar›n, beden ile nas›l hareket [ibâdet] edece¤ini bildirir. Be-
den için lâz›m olan bilgilerdir. (Ef’âl-i mükellefîn), farz, vâcib,
sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh ve müfsid olmak üzere
sekiz k›sm ise de, k›saca üçe ayr›labilir: Emr edilen ifller, yasak
edilen ifller, mubâh olanlard›r.

VIII: ‹lm-i tesavvufdur. Bu ilme, (‹lm-i ahlâk) da denir. Kalb
ile yap›lmas› emr ve yasak edilen fleyleri bildirdi¤i gibi, îmân›n vic-
dânîleflmesini ve f›kh ifllerinin, seve seve ve kolayl›kla yap›lmas›n›
ve ma’rifete kavuflma¤› sa¤lar.

Erkek ve kad›n her müslimân›n bu sekiz bilgiden, kelâm, f›kh
ve tesavvuf bilgilerini, ya’nî (‹slâmiyyet)i lüzûmu kadar ö¤renme-
sinin farz-› ayn oldu¤unu, ö¤renmemek, suç, günâh oldu¤unu,
(Hadîka) kitâb›n›n sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” üçyüzyirmi-
üçüncü sahîfesinde ve ‹bni Âbidîn önsözünde bildirmifllerdir.

2 — Ulûm-i akliyye: Bunlara tecribî ilmler de denir. Bunlar, fen
bilgisi, edebiyyat bilgisi olarak ikiye ayr›l›r. Müslimânlar›n, bu
ilmleri ö¤renmeleri farz-› kifâyedir. Dînî bilgileri ise, lâz›m olan-
lar› ve harbde kullan›lan silâhlar› ö¤renmek farz-› aynd›r. Lüzû-
mundan fazla olanlar› ve harbde kullan›lan silâhlarda, mütehass›s
olmak farz-› kifâyedir. Bir flehrde bu bilgileri bilen bir âlim, yapan
san’at merkezleri bulunmazsa, flehrde bulunanlar›n hepsi ve hü-
kûmet adamlar› günâhl› olurlar.
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Din bilgileri zemânla de¤iflmez. Kelâm bilgilerinde fikr yürüte-
rek yan›lmak, yanl›fl düflünmek, özr olmaz, suç olur. F›khdaki ifl-
lerde, islâmiyyetin gösterdi¤i özrlerle, islâmiyyetin bildirdi¤i de¤i-
flikliklerden, kolayl›klardan istifâde olunur. Kendi düflüncesi, gö-
rüflü ile de¤ifliklik yapmak, din ifllerinde reform yapmak hiç câiz
de¤ildir. Dinden ç›kma¤a sebeb olur. Ulûm-i akliyyede de¤ifliklik,
yenilik, ilerlemek câizdir. Bunlar› kâfirlerden de aray›p, bulup ö¤-
renmek, yapmak lâz›md›r.

Me’ârif nâz›r› esseyyid Ahmed Zühdü pâflan›n “rahmetullahi
teâlâ aleyh” toplam›fl oldu¤u (Mecmû’a-i Zühdiyye) kitâb›n›n ba-
fl›ndaki yaz›y› afla¤›ya yaz›yoruz:

F›kh kelimesi, arabcada, fek›ha yefkahü fleklinde kullan›l›nca,
ya’nî dördüncü bâbdan olunca bilmek, anlamak demekdir. Beflin-
ci bâbdan olunca, islâmiyyeti bilmek, anlamak demekdir. Ah-
kâm-› islâmiyyeyi bilen âlimlere (Fakîh) denir. F›kh ilmi, insanla-
r›n yapmas› ve yapmamas› lâz›m olan iflleri bildirir. Bu ilme (Ah-
kâm-› islâmiyye) de denir. F›kh bilgileri, Kur’ân-› kerîmden, ha-
dîs-i flerîflerden, icmâ’-› ümmetden ve k›yâsdan meydâna gelmek-
dedir. Eshâb-› kirâm›n veyâ bunlardan sonra gelen müctehidlerin
söz birli¤ine (‹cmâ’-› ümmet) denir. Kur’ân-› kerîmden veyâ ha-
dîs-i flerîflerden veyâ icmâ-› ümmetden ç›kar›lan ahkâm-› islâmiy-
yeye (K›yâs-› fükahâ) denir. Bir iflin, halâl veyâ harâm oldu¤u,
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlafl›lmazsa, bu ifl, bili-
nen baflka bir ifle benzetilir. Böyle benzetme¤e (K›yâs) denir. K›-
yâs yapmak için, o ifli halâl veyâ harâm yapan sebebin, birinci ifl-
de de bulunmas› lâz›md›r. Bunu da, ictihâd derecesine yükselmifl
âlimler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” anl›yabilir.

F›kh ilmi çok genifldir. Hepsi, dört büyük k›sma ayr›l›r.

1 — ‹bâdât olup, befle ayr›l›r: Nemâz, oruc, zekât, hac, cihâd.
Herbirinin dallar› çokdur. Görülüyor ki, cihâda hâz›rlanmak ibâ-
detdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” din düflman-
lar› ile cihâd›n iki dürlü oldu¤unu bildiriyor. ‹fl ile, söz ve yaz› ile.
‹fl ile cihâda hâz›rlanmak, yeni silâhlar› yapmas›n› ve kullanmas›-
n› ö¤renmek farzd›r.  Bu cihâd› devlet yapar. Milletin, devlet ka-
nûnlar›na, emrlerine uyarak cihâda ifltirâk etmesi farzd›r. Zemâ-
n›m›zda ikinci savafl, ya’nî dinsizlerin yaz› ile, film ile, radyo ile,
her çeflid propaganda ile sald›rmas› ald›, yürüdü. Buna da karfl›
koymak cihâdd›r.

2 — Münâkehât: Evlenme, boflanma, nafaka ve dahâ nice dal-
lar› vard›r.
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3 — Mu’âmelât olup, al›fl-verifl, kirâ, flirketler, fâiz, mirâs... gibi
birçok bölümleri vard›r.

4 — Ukûbât, ya’nî cezâlar olup, bafll›ca befle ayr›lmakdad›r. K›-
sâs, sirkat, zinâ, kazf, riddet, ya’nî mürted olmak cezâlar›d›r. [Bu
dört k›sm, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda genifl bildirildi.]

F›kh›n ibâdât k›sm›n› k›saca ö¤renmek, her müslimâna farzd›r.
Münâkehât ve mu’âmelât k›smlar›n› ö¤renmek, farz-› kifâyedir.
Ya’nî, bafl›na gelenlerin ö¤renmesi farz olur. Tefsîr, hadîs ve ke-
lâm ilmlerinden sonra, en flerefli ilm, f›kh ilmidir. Afla¤›daki alt›
hadîs-i flerîf, f›kh›n ve f›kh âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” flerefini gösterme¤e kâfidir:

(Allahü teâlâ, bir kuluna iyilik etmek isterse, onu fakîh yapar).

(Bir kimse fakîh olursa, Allahü teâlâ, onun özledi¤i fleyleri ve
r›zk›n›, ummad›¤› yerlerden gönderir).

(Allahü teâlân›n en üstün dedi¤i kimse, dinde fakîh oland›r).

(fieytâna karfl› bir fakîh, bin âbidden (‹bâdet çok yapandan)
dahâ kuvvetlidir).

(Herfleyin dayand›¤› bir direk vard›r. Dînin temel dire¤i, f›kh
bilgisidir).

(‹bâdetlerin efdali, en k›ymetlisi, f›kh ö¤renmek ve ö¤retmek-
dir).

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin üstünlü¤ü “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, bu hadîs-i flerîflerden de anlafl›lmakdad›r.

Hanefî mezhebindeki ahkâm-› dîniyye, Eshâb-› kirâmdan olan
Abdüllah ibni Mes’ûddan “rad›yallahü anh” bafll›yan yol ile mey-
dâna ç›kar›lm›fld›r. Ya’nî mezhebin reîsi olan imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh”, f›kh ilmini, Hammâddan,
Hammâd da, ‹brâhîm-i Neha’îden, bu da, Alkamadan, Alkama
da, Abdüllah bin Mes’ûddan, bu da Resûl-i ekremden “sallallahü
aleyhi ve sellem” alm›fld›r.

Ebû Yûsüf, ‹mâm-› Muhammed fieybânî, Züfer bin Hüzeyl ve
Hasen bin Ziyâd, hep ‹mâm-› a’zam›n talebeleridir “rahimehümul-
lah”. Bunlardan imâm-› Muhammed, din bilgilerinde, bin kadar ki-
tâb yazm›fld›r. Hicretin 135 senesinde tevellüd, 189 [m. 805] da Rey
flehrinde vefât etmifldir. Talebesinden olan imâm-› fiâfi’înin annesi-
ni nikâh etdi¤i için, ölünce, bu kitâblar›, imâm-› fiâfi’îye mirâs kala-
rak, imâm-› fiâfi’înin bilgisinin artmas›na hizmet etmifldir. Bunun
için, imâm-› fiâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Yemîn ederim ki,
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f›kh bilgim imâm-› Muhammedin kitâblar›n› okumakla artd›. F›kh
bilgisini derinlefldirmek isteyen, Ebû Hanîfenin talebesi ile berâber
bulunsun) dedi. Bir kerre de, (Bütün müslimânlar, ‹mâm-› a’zam›n
ev halk›, çoluk çocu¤u gibidir) buyurdu. Ya’nî bir adam çoluk ço-
cu¤unun nafakas›n› kazand›¤› gibi, ‹mâm-› a’zam da, insanlar›n, ifl-
lerinde muhtâc olduklar› din bilgilerini meydâna ç›karma¤› kendi
üzerine alm›fl, herkesi güç bir fleyden kurtarm›fld›r.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” f›kh bilgilerini
topl›yarak, k›smlara, kollara ay›rd›¤› ve üsûller, metodlar koydu¤u
gibi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm›n
“r›dvânullahi aleyhim ecma’în” bildirdi¤i i’tikâd, îmân bilgilerini
de toplad› ve yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden, (ilm-i ke-
lâm) ya’nî îmân bilgileri mütehass›slar› yetifldi. Bunlardan imâm-›
Muhammed fieybânînin yetifldirdiklerinden, Ebû Bekr-i Cürcânî
meflhûr oldu. Bunun talebesinden de, Ebû Nasr-› ‹yâd, kelâm il-
minde, Ebû Mensûr-i Mâtürîdîyi yetifldirdi. Ebû Mensûr, ‹mâm-›
a’zamdan gelen kelâm bilgilerini kitâblara yazd›. Yoldan sapm›fl
olanlarla çarp›flarak, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› kuvvetlendirdi. Her ta-
rafa yayd›. Üçyüzotuzüç 333 [m. 944] senesinde, Semerkandda ve-
fât etdi. Kabrini, bir yehûdî ruslardan sat›n alarak, e¤lence yeri
yapd›. ‹stanbuldan gelen ‹hlâs flirketi, bu çirkin hâli görünce, 1416
[m.1996]da, yehûdîden 30.000 dolara sat›n alarak k›ymetli hâle ge-
tirdi. Bu büyük âlim ile Ebül-Hasen-i Efl’arî ad›ndaki âlime, Ehl-i
sünnetin (i’tikâdda mezheb imâmlar›) denir.

F›kh âlimleri yedi tabakad›r. Kemâl pâfla zâde Ahmed bin Sü-
leymân efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Vakfunniyyât) kitâ-
b›nda bu yedi dereceyi flöyle anlat›yor:

1— ‹slâmiyyetde (mutlak müctehid) olan âlimlerdir. Bunlar
(Edille-i erbe’a)dan hükm ç›karmak için, üsûl ve kâideler kurmufl-
lar ve koyduklar› esâslara göre, ahkâm ç›karm›fllard›r. Dört mez-
heb imâm› bunlardand›r.

2— (Mezhebde müctehid)lerdir. Bunlar, mezheb reîsinin koy-
du¤u kâidelere uyarak, dört delîlden ahkâm ç›karan imâm-› Ebû
Yûsüf ve Muhammed ve benzerleridir “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”.

3— Mes’elelerde müctehid olanlard›r. Bunlar, mezheb reîsinin
bildirmedi¤i mes’eleler için, mezhebin üsûl ve kâidelerine göre
ahkâm ç›kar›rlarsa da, imâma uygun ç›karmalar› flartd›r. Tahâvî
(238-321 M›srdad›r), Hassâf Ahmed bin Ömer (261 Ba¤dâdda),
Abdüllah bin Hüseyn Kerhî (340), fiems-ül-eimme Halvânî (456
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Buhârâda), fiemsül-eimme Serahsî (483), Fahrül islâm Alî bin
Muhammed Pezdevî (400-482 Semerkandda), Kâdîhân Hasen bin
Mensûr Fergânî (592) ve benzerleri gibi “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”.

4— Eshâb-› tahrîc, ictihâd derecesinde olmay›p, müctehidlerin
ç›kard›¤›, k›sa, kapal› bir hükmü aç›kl›yan âlimlerdir. Ahmed bin
Alî bin Ebî Bekr Râzî bunlardand›r. Cessâs ismi ile ma’rûfdur.
370 de vefât etmifldir.

5— Erbâb-› tercîh, müctehidlerden gelen birkaç rivâyet aras›n-
dan birini tercîh ederler. Ebülhasen Kudûrî (362-428 Ba¤dâdda-
d›r), (Hidâye) sâhibi Burhâneddîn Alî Merg›nânî (593 [m. 1198]
de, Buhârâ katl-i’âm›nda, Cengiz askeri flehîd eyledi) gibi.

6— Mukallidler olup, bir mes’ele hakk›nda gelen çeflidli haber-
leri, kuvvetlerine göre s›ralay›p yazm›fllard›r. Kitâblar›nda red
edilen rivâyetler yokdur. (Kenz-üd-dekâ›k) sâhibi Ebülberekât
Abdüllah bin Ahmed Nesefî (710) ve (Muhtâr) sâhibi Abdüllah
bin Mahmûd Mûsulî (683) ve (Vikâye) sâhibi Burhânüflflerî’a
Mahmûd bin Sadrüflflerî’a Ubeydüllah (673) ve (Mecma’ul-bah-
reyn) sâhibi ‹bnüssâ’âtî Ahmed bin Alî Ba¤dâdî (694) bunlardan-
d›r “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.

7— Za’îf haberleri, kuvvetlilerinden ay›ram›yan mukallidler-
dir. (Bunlar okuduklar›n› iyi anlad›klar› ve anlam›yan mukallidle-
re aç›klad›klar› için, f›kh âlimlerinden say›lm›fllard›r).

Mezhebsiz kimse kendi, do¤ru yolu bulamaz,
etse herkesi taklîd, bu da, do¤ru olamaz!
dinde âlim olm›yan, bir müctehid olamaz,
Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!

Rahmetin mücrîmedir, kusûrum pek çok benim,
edemem cürmüm inkâr, hâlim ma’lûmun Senin,
yüz karas›yle geldim, sürüyerek zincirim,
Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!

Yan›lm›fl flimdi herkes, muhakkak ki hak Sensin,
gayr› yok, ibâdete yaln›z müstehak Sensin!
abd-i âciz ne yapar, kâdir-i mutlak Sensin!
Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!
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‹MÂM-I A’ZAM EBÛ HANÎFE
“rahmetullahi teâlâ aleyh”

(Kâmûs-ül-a’lâm)da diyor ki:

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin ad› Nu’mând›r. Babas›n›n ad› Sâ-
bit, dedesinin ad› da Nu’mând›r. Ehl-i sünnetin dört büyük imâ-
m›n›n birincisidir. ‹mâm, derin âlim demekdir. Muhammed aley-
hisselâm›n parlak olan dîninin büyük bir dire¤idir. Acemistan ile-
ri gelenlerinden birinin soyundand›r. Dedesi, islâm dînini kabûl
etmifldi. Seksen (80) senesinde Kûfe flehrinde do¤du. Eshâb-› ki-
râmdan “aleyhimürr›dvân” Enes bin Mâlik ve Abdüllah bin Ebî
Evfâ ve Sehl bin Sa’d Sâidî ve Ebüttufeyl Âmir bin Vâsile zemân-
lar›na yetiflmifldir. F›kh ilmini Hammâd bin Ebî Süleymândan ö¤-
rendi. Tâbi’înden birçok büyük zâtlarla ve imâm-› Ca’fer Sâd›kla
sohbet etdi. Çok hadîs-i flerîf ezberledi. Mezheb imâm› olmasay-
d›, büyük bir hakîm olacak fleklde yetifldi. Üstün bir akl› ve her-
kesi flafl›rtan keskin zekâs› vard›. F›kh ilminde, az zemânda, efli,
orta¤› olmayan bir dereceye yükseldi. Ad›, flöhreti dünyâya yay›l-
d›.

Emevîlerin, ondördüncü ve son halîfesi olan Mervân bin Mu-
hammed, Mervân bin Hakemin torunu olup, 132 [m. 750] de M›sr-
da katl olunmufldur. Befl sene halîfelik yapm›fld›r. Bunun zemâ-
n›nda, Irak vâlîsi olan Yezîd bin Amr, kendisine, Kûfe mahkeme-
si hâkimli¤ini teklîf etdi ise de, zühd ve takvâs› ve vera’› da, ilmi
ve zekâs› gibi son derece çok oldu¤undan kabûl etmedi. ‹nsanl›k
dolay›s› ile kullar›n hakk›n› gözetmede kusûr etmesinden korkdu.
Yezîdin emri ile bafl›na yüzon kamç› vuruldu. Mubârek bafl›, yüzü
flifldi. Ertesi gün ‹mâm› ç›kar›p, tekrâr teklîf edip s›k›fld›rd›. (Da-
n›flay›m) buyurup izn ald›. Mekke-i mükerremeye gidip, befl alt›
sene orada kald›.

Yüzelli 150 [m. 767] senesinde, Abbâsî halîfesi Ebû Ca’fer
Mansûrun emr etdi¤i temyîz baflkanl›¤›n› kabûl etmedi¤i için,
zindana at›ld›. Kamç› ile dö¤üldü. Hergün on kamç› artd›r›larak
dö¤üldü. Kamç› say›s› yüz oldu¤u gün, flehîd oldu. Selçûkî pâdi-
flâhlar›ndan sultân Melikflâh›n vezîrlerinden Ebû Sa’d Muham-
med bin Mensûr Hârezmî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Ebû Hanî-
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fe hazretlerinin mezâr› üzerine mükemmel bir türbe yapd›. Sonra,
Osmânl› pâdiflâhlar›, bu türbeyi çok def’a ta’mîr ve tezyîn eyledi.
Melikflâh “rahmetullahi teâlâ aleyh”, üçüncü Selçûkî sultân› olup,
Alparslan›n o¤ludur [447-485].

Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh”, f›kh ilmini ilk olarak
kollara ay›rm›fl, her branfl›n bilgilerini ayr› ayr› toplam›fl ve (Ferâ-
iz) ve (fiürût) kitâblar›n› yazm›fld›r. F›khdaki çok genifl bilgisini ve
hele k›yâsdaki hârikulâde kuvvetini ve zühd ve takvâdaki ve hilm
ve salâhdaki, akllara hayret veren üstünlü¤ünü bildiren kitâblar›,
say›lam›yacak kadar çokdur. Talebesi pek çok olup, içlerinden
büyük müctehidler yetiflmifldir.

Hanefî mezhebi, Osmânl› devleti zemân›nda her yere yay›ld›.
Devletin resmî mezhebi gibi oldu. Bugün, dünyâ yüzünde bulu-
nan Ehl-i islâm›n yar›dan fazlas› ve Ehl-i sünnetin pek ço¤u, Ha-
nefî mezhebine göre ibâdet etmekdedir. (Kâmûs-ül a’lâm)›n yaz›-
s› temâm oldu.

(Mir’ât-ül-kâinât) kitâb›nda diyor ki:

‹mâm-› a’zam›n dedeleri, Îran›n Fâris denilen flehrindendir.
Babas› Sâbit, Kûfede imâm-› Alî ile “rad›yallahü anh” buluflup,
‹mâm, buna ve evlâd›na hayrl› düâ buyurmufldu. ‹mâm-› a’zam,
Tâbi’înin büyüklerinden olup, Eshâb-› kirâmdan Enes bin Mâliki
“rad›yallahü teâlâ anh” ve dahâ üç veyâ yedisini gördü. Bunlar-
dan hadîs-i flerîfler ö¤rendi.

‹mâm-› Hârizmînin Ebû Hüreyreden isnâd-› muttas›l ile haber
verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetimden Ebû Hanîfe ad›nda biri ge-
lecekdir. Bu, k›yâmet günü, ümmetimin ›fl›¤› olacakd›r) buyurul-
du. Bir hadîs-i flerîfde, (Nu’mân bin Sâbit ad›nda ve Ebû Hanîfe
denilen biri gelecek, Allahü teâlân›n dînini ve benim sünnetimi
canland›racakd›r) ve (Her asrda, ümmetimden yükselenler ola-
cakd›r. Ebû Hanîfe, zemân›n›n en yükse¤idir) buyuruldu. Bu üç
hadîs-i flerîf, (Mevdû’ât-ül-ulûm) kitâb›nda ve (Dürr-ül-muh-
târ)da da yaz›l›d›r. (Ümmetimden, Ebû Hanîfe ad›nda biri gele-
cekdir. ‹ki küre¤i aras›nda ben vard›r. Allahü teâlâ, dînini, onun
eli ile canland›r›r) hadîs-i flerîfleri meflhûrdur.

[(Dürr-ül-muhtâr)›n önsözünde diyor ki, (Hadîs-i flerîfde, (Â-
dem aleyhisselâm benimle ö¤ündü¤ü gibi, ben de ümmetimden,
ismi Nu’mân ve künyesi Ebû Hanîfe olan biri ile ö¤ünürüm. O,
ümmetimin ›fl›¤›d›r) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Peygamber-
ler benimle ö¤ünürler. Ben de Ebû Hanîfe ile ö¤ünüyorum. Onu
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seven, beni sevmifl olur. Ona düflmanl›k eden, bana düflmanl›k
etmifl olur) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfler büyük âlim Ebülleys-i
Semerkandî hazretlerinin (Mukaddime) kitâb›nda ve bunun fler-
hi (Tekaddüme) kitâb›nda da yaz›lm›fld›r. Gaznevînin (Mukaddi-
me) ad›ndaki f›kh kitâb›n›n önsözünde ‹mâm-› a’zam› öven ha-
dîs-i flerîfler yaz›l›d›r. Bunun flerhi olan (Diyâ-i ma’nevî) kitâb›n-
da kâdî Ebülbekâ buyuruyor ki, Ebülferec Abdürrahmân ‹bnül-
cevzî, Hatîb-i Ba¤dâdîye uyarak, bu hadîslere mevdû’ demifl ise
de, bu sözü te’assubdur. Çünki bu hadîsler çeflidli yollardan gel-
mifldir). ‹bni Âbidîn (Dürr-ül-muhtâr)› flerh ederken, bunlar›n
mevdû’ olmad›¤›n› isbât ediyor. Bu arada, ‹bni Hacer-i Mekkî
hazretlerinin (Hayrât-ül-hisân) kitâb›ndaki flu hadîs-i flerîfi de
bildiriyor: (Dünyân›n zîneti, yüzelli senesinde kald›r›l›r). Hicre-
tin beflyüzaltm›flikinci 562 [m .1166] senesinde vefât eden büyük
f›kh âlimi fiems-ül-eimme Abdülgaffâr Kerderî, (Bu hadîs-i flerî-
fin, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeyi bildirdi¤i aç›kd›r. Çünki, yüzelli
senesinde vefât etmifldir) dedi. Buhârî ve Müslimin bildirdikleri
hadîs-i flerîfde, (Îmân Zühre y›ld›z›na gitse, Fâris o¤ullar›ndan bi-
ri, onu al›p getirir) buyuruldu. fiâfi’î mezhebi âlimlerinden
‹mâm-› Süyûtî buyuruyor ki, (Bu hadîsin, ‹mâm-› a’zam› göster-
di¤i sözbirli¤i ile bildirilmifldir). Nu’mân Âlûsî (Gâliyye)de, bu
hadîsin Ebû Hanîfeyi gösterdi¤ini, dedesinin Fâris cinsinden ol-
du¤unu yazmakdad›r. Hanbelî âlimlerinden allâme Yûsüf, (Ten-
vîr-üs-sahîfe) kitâb›nda, Endülüsde Lizbon kâdîs› hâf›z allâme
Yûsüf ibni Abdülberrden alarak diyor ki, (Ebû Hanîfeye dil
uzatmay›n›z ve ona dil uzatanlara inanmay›n›z! Allaha yemîn
ederim ki, ondan dahâ üstün, ondan dahâ vera’ sâhibi ve ondan
dahâ bilgili kimse bilmiyorum. Hatîb-i Ba¤dâdînin sözlerine al-
danmay›n›z! Onun, âlimlere karfl› te’assubu vard›r. Ebû Hanîfe-
ye, imâm-› Ahmede ve talebelerine dil uzatm›fld›r. ‹slâm âlimleri
Hatîbe cevâb yazm›fllar, onu ayblam›fllard›r. ‹bnül Cevzînin toru-
nu allâme Yûsüf fiemseddîn Ba¤dâdî (Mir’ât-üz-zemân) ad›nda-
ki k›rk cild kitâb›nda dedesinin Hatîbe uymas›na çok flafld›¤›n›
yazmakdad›r). ‹bni Abdülberr, 368 [m. 978] de tevellüd, 463 [m.
1071] de fiât›ba (Jativa)da vefât etmifldir. ‹mâm-› Gazâlî “rahme-
tullahi teâlâ aleyh”, (‹hyâ) kitâb›nda, ‹mâm-› a’zam› âbid, zâhid,
ârif-i billah diye övmekdedir. Eshâb-› kirâm›n ve din âlimlerinin,
birbirlerinden baflka söylemelerini, birbirlerinin sözlerini be¤en-
memelerinden, geçimsizliklerinden sanmamal›, birbirlerini sev-
mediklerini anlamamal›d›r. Müctehidler “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”, Allah için, dîne yard›m için ictihâdlar›nda bir-
birlerinden ayr›l›rlar. Buraya kadar, ‹bni Âbidînden biraz terce-
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me edildi. (Üsûl-i hadîs) ilminde (Mevdû’ hadîs), yalan, uydurma
hadîs demek olmad›¤›, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›nda uzun bildi-
rilmifldir.]

Âlimlerden biri, rü’yâda, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” (Ebû Hanîfenin ilmi için ne buyurursunuz?) dedi. Cevâb›n-
da (Onun ilmi herkese lâz›md›r!) buyurdu. Baflka bir âlim rü’yâ-
s›nda, (Yâ Resûlallah! Kûfe flehrindeki Nu’mân bin Sâbitin bilgi-
leri için ne buyurursunuz?) dedi. (Ondan ö¤ren ve onun ö¤retdi¤i
ile amel et! O, çok iyi kimsedir) buyurdu. ‹mâm-› Alî “rad›yalla-
hü anh” buyurdu ki, (Size, bu Kûfe flehrinde bulunan Ebû Hanîfe
ad›nda birini haber vereyim. Onun kalbi, ilm ile, hikmet ile dolu
olacakd›r. Âh›r zemânda, birçok kimse, onun k›ymetini bilmiye-
rek helâk olacakd›r. Nitekim flî’îler de, Ebû Bekr ve Ömer için he-
lâk olacakd›r.) ‹mâm-› Muhammed Bâk›r bin Zeynel-âbidîn Alî
bin Hüseyn “rahmetullahi aleyhim” Ebû Hanîfeye bak›p (Ceddi-
min dînini bozanlar ço¤ald›¤› zemân, Sen onu canland›racaks›n.
Sen korkanlar›n kurtar›c›s›, flafl›ranlar›n s›¤›na¤› olacaks›n! Sap›k-
lar› do¤ru yola çevireceksin! Allahü teâlâ yard›mc›n olacak!) bu-
yurdu. Muhammed Bâk›r, hicretin 57. ci senesinde Medînede te-
vellüd, 113 de vefât etdi. Medînede, hazret-i Abbâs “rad›yallahü
teâlâ anh” türbesindedir.

Gençli¤inde, kelâm ilmine ve ma’rifete çal›fl›p pek mâhir ol-
du. Sonra imâm-› Hammâda onsekiz sene hizmet edip yetifldi.
Hammâd vefât edince, onun yerine, müctehid ve müftî oldu. ‹l-
mi, üstünlü¤ü her yere yay›ld›. Fazîleti, zekâs›, anlay›fl›, zühd ve
takvâs›, emâneti, çabuk cevâbl› olmas›, dîne ba¤l›l›¤›, do¤rulu¤u
ve bütün insanl›k olgunluklar›nda, herkesin üstünde idi. Zemâ-
n›nda bulunan ve sonra gelen bütün müctehidler, üstün kimse-
ler, hattâ h›ristiyanlar, kendisini hep medh etmifl, ö¤müfldür.
‹mâm-› fiâfi’î, (F›kh bilgisinde, herkes, Ebû Hanîfenin çocukla-
r›d›r) buyurdu. Bir kerre de (Ebû Hanîfe ile teberrük ediyorum.
Hergün, mezâr›n› ziyâret ediyorum. Zor bir durumda kal›nca,
onun kabrine gidip, iki rek’at nemâz k›lar›m. Allahü teâlâya yal-
var›r›m. Dile¤imi verir) buyurdu. ‹mâm-› fiâfi’î, imâm-› Muham-
medin talebesi idi. (Allahü teâlâ bana ilmi iki kimseden ihsân et-
di: Hadîsi, Süfyân bin Uyeyneden; f›kh›, Muhammed fieybânî-
den ö¤rendim) buyurdu. Bir kerre de, (Din bilgilerinde ve dün-
yâ ifllerinde, kendisine minnetdâr oldu¤um bir kifli vard›r. O da,
imâm-› Muhammeddir) buyurdu. Yine imâm-› fiâfi’î buyurdu ki,
(imâm-› Muhammedden ö¤rendiklerimle bir hayvan yükü kitâb
yazd›m. O olmasayd›, ilmden birfley edinemiyecekdim. ‹lmde
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herkes, Irak âlimlerinin çocuklar›d›r. Irak âlimleri de, Kûfe âlim-
lerinin talebesidir. Kûfe âlimleri ise, Ebû Hanîfenin talebesidir).

‹mâm-› a’zam dörtbin kimseden ilm ald›.

‹mâm-› a’zam›n büyüklü¤ünü anlatmak için, her asrda gelen
âlimler, çeflidli kitâblar yazm›fld›r.

Hanefî mezhebinde, beflyüzbin din mes’elesi çözülmüfl, hepsi
cevâbland›r›lm›fld›r.

Hâf›z-› kebîr Ebû Bekr Ahmed Hârizmî (Müsned) kitâb›nda
diyor ki, (Seyf-ül-eimme dedi ki, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe,
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden bir mes’ele ç›kard›¤› ze-
mân, bunu üstâdlar›na söylerdi. Hepsi tasdîk etmedikçe, süâl sâ-
hibine bu cevâb›n› bildirmezdi). Kûfe flehri câmi’inde ders verir-
ken, bin talebesi her dersinde bulunurdu. Bunlardan k›rk adedi
müctehid idi. Bir mes’eleye cevâb bulunca, bunu talebelerine bil-
dirirdi. Birlikde incelerler. Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîfe ve Es-
hâb-› kirâm›n sözlerine uygun oldu¤unda sözbirli¤i olursa, sevin-
cinden (El-hamdülillah vallahü ekber) derdi. Dersde bulunanla-
r›n hepsi de, böyle söylerdi. Bundan sonra, bunu yaz›n›z buyurur-
du.

[(Redd-i vehhâbî) kitâb›nda, fârisî olarak diyor ki, (Müctehid)
olmak için, arab lügatinde ve bunun evdâ’›n›, sahîhini, mervîsini,
mütevâtirini, red yollar›n›, mevdû’ lügatlar›, fasîh ve redî ve mez-
mûm flekllerini bilmekde ve müfred, flâz, nâdir, müsta’mel, müh-
mel, mu’reb, ma’rife, ifltikak, hakîkat, mecâz, müflterek, ›zdâd,
mutlak, mukayyed, ibdâl, kalb denilen lügat bilgilerinde üstâd ol-
mak lâz›md›r. Sonra sarf, nahv, me’ânî, beyân, bedî’, belâgat ilm-
lerinde ve üsûl-i f›kh, üsûl-i hadîs ve üsûl-i tefsîrde mâhir olmas›
ve cerh ve ta’dîl imâmlar›n›n sözlerini ezberlemifl olmas› lâz›md›r.
(Fakîh) olmak için, bunlardan baflka, her mes’elenin delîlini bil-
mek ve her delîlin ma’nâs›n›, murâd›n› ve te’vîlini tahkîk etmek
lâz›md›r. (Muhaddis) ya’nî, hadîs âlimi olmak için, hadîs-i flerîfle-
ri, iflitdi¤i gibi ezberlemek lâz›m olup, ma’nâ, murâd ve te’vîlleri-
ni bilmek ve ahkâm-› islâmiyyenin delîllerini anlamak flart de¤il-
dir. Bir hadîs-i flerîf için, f›kh âlimi sahîh der ve hadîs âlimi da’îf
derse, fakîhin sözü k›ymetli olur. Bunun içindir ki, müctehidlerin
birincisi ve fakîhlerin en üstünü olan ‹mâm-› a’zam›n sözü ve
re’yi, hepsinden dahâ k›ymetlidir. Çünki, birçok hadîsi, Eshâb-›
kirâmdan vâs›tas›z iflitmifldir. Bu yüce ‹mâm›n sahîh dedi¤i hadî-
se, bütün islâm âlimleri sahîh demifllerdir. Hadîs âlimi, f›kh âlimi
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derecesinde olamaz. Mezheb imâm› derecesine ise, hiç eriflemez.

Hadîs âlimlerinden Abdülhak-› Dehlevî, (S›rât-› müstekîm) ki-
tâb›nda diyor ki, (‹mâm-› fiâfi’înin delîl olarak ald›¤› ba’z› hadîs-i
flerîfleri, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe delîl olarak almam›fld›r. Bunu
gören mezhebsizler, ‹mâm-› a’zam› lekelemek için f›rsat olarak
kullanm›fllar, Ebû Hanîfe hadîslere uymam›fld›r yaygaras›n› bas-
m›fllard›r. Hâlbuki, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretleri, o
mes’eleye delîl olarak dahâ sahîh ve dahâ kuvvetli baflka hadîsler
bulmufl ve bu hadîsleri alm›fld›r).

Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin en hayrl› olanlar›, benim asr›mda
bulunanlard›r. Dahâ sonra hayrl› olanlar, bunlardan sonra gelen-
lerdir. Bunlardan sonra hayrl› olanlar da, bunlardan sonra gelen-
lerdir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Tâbi’înin Tebe’› tâbi’înden da-
hâ hayrl›, dahâ üstün oldu¤unu gösteriyor. ‹mâm-› a’zam Ebû Ha-
nîfenin Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar›n› gördü¤ünü ve bunlardan ha-
dîs-i flerîfler iflitdi¤ini, bu sebeble Tâbi’înden oldu¤unu, islâm
âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Meselâ, (Allah r›zâs› için câ-
mi’ yapan kimseye Cennetde bir köflk verilir) hadîs-i flerîfini
imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, Abdüllah bin Ebî Evfâ ismindeki sahâ-
bîden iflitmifldir. fiâfi’î âlimlerinden, Celâlüddîn-i Süyûtî, (Tebyîd-
üs-sahîfe) kitâb›nda diyor ki, flâfi’î âlimlerinden imâm-› Abdülke-
rîm, ‹mâm-› a’zam›n gördü¤ü sahâbîleri uzun bildiren müstekîl bir
kitâb yazm›fld›r. (Dürr-ül-muhtâr)da, ‹mâm-› a’zam›n yedi sahâbî-
yi gördü¤ü yaz›l›d›r. Dört mezheb imâmlar› aras›nda tâbi’înden ol-
mak flerefi, yaln›z ‹mâm-› a’zama nasîb olmufldur. Birfleyi kabûl
edenlerin sözünü, bunu red edenlerin sözlerine tercih etmek,
(‹lm-i üsûl) kâidelerindendir. Görülüyor ki, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe, tâbi’înden oldu¤u için de, mezheb imâmlar›n›n en üstünü-
dür. Mezhebsizlerin ‹mâm-› a’zam›n üstünlü¤ünü inkâr etmeleri,
(Onun hadîs bilgisi za’îf idi) diyerek, bu yüce ‹mâm› lekeleme¤e
kalk›flmalar›, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin üstünlüklerini
inkâr etmelerine benzemekdedir. Bunlar›n inkârlar› ve inadlar›,
va’z ve nasîhat ile flifâ bulacak hastal›klardan de¤ildir. Cenâb-›
Hak, kendilerine flifâ ihsân eylesin! Müslimânlar›n halîfesi olan
Ömer “rad›yallahü anh” hutbe okurken, (Ey müslimânlar! fiimdi
benim size söyledi¤im gibi Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
de, bize hutbe okuyarak buyurdu ki, (‹nsanlar›n en hayrl›s› benim
Eshâb›md›r. Bunlardan sonra hayrl›s›, bunlardan sonra gelenler-
dir. Onlardan sonra hayrl›lar› da, onlardan sonra gelenlerdir. Da-
hâ sonra gelenler aras›nda yalan söyleyenler bulunacakd›r.)) Bu-
gün müslimânlar›n tâbi’ olduklar›, taklîd etdikleri dört mezheb
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Resûlullah›n hayrl› olduklar›na flehâdet etdi¤i hayrl› insanlar›n
mezhebleridir. fiimdi, bu dört mezhebden baflka mezheb edinme-
nin câiz olmad›¤›n›, islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildirdiler.

(Bahr-ür-râ›k) kitâb›n›n sâhibi olan ‹bnü Nüceym-i M›srî “rah-
metullahi teâlâ aleyh”, (Eflbâh) kitâb›nda diyor ki, (‹mâm-› fiâfi’î,
f›kh ilminde mütehass›s olmak isteyen, Ebû Hanîfenin kitâblar›n›
okusun buyurdu.) Abdüllah ibni Mübârek diyor ki, (F›kh ilminde
Ebû Hanîfe gibi mütehass›s görmedim. Büyük âlim Mis’ar, Ebû
Hanîfenin karfl›s›nda diz çökerek, bilmediklerini sorar ö¤renirdi.
Bin âlimden ders ald›m. Fekat, Ebû Hanîfeyi görmeseydim, Yu-
nan felsefesinin batakl›¤›na kayacakd›m). Ebû Yûsüf buyuruyor
ki, (Hadîs ilminde Ebû Hanîfe gibi derin bilgi sâhibi olan kimseyi
görmedim. Hadîs-i flerîfleri tefsîr etmekde onun gibi bir âlim yok-
dur). Büyük âlim ve müctehid Süfyân-› Sevrî buyuruyor ki, (Biz-
ler, Ebû Hanîfenin yan›nda, do¤an kuflu yan›ndaki serçeler gibi
idik. Ebû Hanîfe, âlimlerin önderidir). Alî bin Âs›m diyor ki,
(Ebû Hanîfenin ilmi, zemân›ndaki âlimlerin ilmlerinin toplam› ile
ölçülse, Ebû Hanîfenin ilmi fazla gelir). Yezîd bin Hârûn diyor ki,
(Bin âlimden ders ald›m. Bunlar›n aras›nda Ebû Hanîfe “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” gibi vera’ sâhibi olan›n› ve akl› onun akl› ka-
dar çok olan›n› görmedim.) fiâm âlimlerinden Muhammed bin
Yûsüf fiâfi’î, (Ukûd-ül-cümân fî-menâk›b-in-Nu’mân) kitâb›nda,
Ebû Hanîfeyi çok övmekde, Onun üstünlü¤ünü uzun anlatmakda
ve Ebû Hanîfe, müctehidlerin reîsidir demekdedir. Ebû Hanîfe
buyurdu ki, (Resûlullah›n hadîs-i flerîfleri bafl›m›z›n tâc› ve gözü-
müzün nûrudur. Eshâb-› kirâm›n sözlerini arar, seçer ve onlara
uyar›z. Tâbi’înin sözleri ise, bizim sözlerimiz gibidir). (Redd-i
Vehhâbî)den terceme temâm oldu. Bu kitâb 1264 [m. 1848] de
Hindistânda ve 1401 [m. 1981] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r.

(Seyf-ül-mukallidîn alâ a’nâk-il-münkirîn) kitâb›nda mevlânâ
Muhammed Abdülcelîl, fârisî olarak buyuruyor ki, mezhebsizler
(Ebû Hanîfenin hadîs bilgisi za’îf idi) diyor. Bu sözleri, câhil ol-
duklar›n› veyâ hased etdiklerini göstermekdedir. ‹mâm-› Zehebî
ve ‹bni Hacer-i Mekkî buyuruyorlar ki, imâm-› a’zam Ebû Hanî-
fe hadîs âlimi idi. Dört bin âlimden hadîs ald›. Bunlardan üç yüzü
Tâbi’înin hadîs âlimi idi. ‹mâm-› fia’rânî, (Mîzân)›n›n birinci cil-
dinde diyor ki, (‹mâm-› a’zam›n müsnedlerinden üçünü incele-
dim. Hepsi, Tâbi’înin meflhûr âlimlerinden rivâyet edilmifldir).
Mezhebsizlerin Selef-i sâlihîne olan düflmanl›klar› ve müctehid
imâmlara ve hele bunlar›n en önde olan›, ‹mâm-ül-müslimîn Ebû
Hanîfeye olan hasedleri, kalblerini kör ve vicdânlar›n› yok etmifl
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olacak ki, bu islâm âlimlerinin güzelliklerini, üstünlüklerini inkâr
ediyorlar. Kendilerinde bulunmayan fleylerin baflka sâlih kimse-
lerde bulunmas›n› istemiyorlar. Bunun için, din imâmlar›m›z›n
üstünlüklerini inkâr ediyorlar. Böylece, kendilerini hased flirkine
kapd›r›yorlar. (Hadâ›k) kitâb›nda diyor ki, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe, ezberledi¤i hadîs-i flerîfleri yazard›. Yazd›¤› hadîs kitâbla-
r›n› sand›klarda saklard›. Böylece hâz›rlad›¤› birkaç sand›¤› hep
yan›nda tafl›rd›. Az hadîs rivâyet etmesi, ezberledi¤i hadîs adedi-
nin az oldu¤unu göstermez. Bunu ancak din düflman› olan mü-
te’ass›b kimseler söyliyebilir. Onlar›n bu te’assublar› ise, ‹mâm-›
a’zam›n kemâline flâhid olmakdad›r. Çünki, nâk›slar›n kötüleme-
leri, âlimlerin kemâllerini gösterir. Büyük bir mezhebi kurmak ve
yüzbinlerle süâli, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden delîl
getirerek cevâbland›rabilmek, tefsîr ve hadîs bilgilerinde derin ih-
tisâs sâhibi olmayan›n yapaca¤› bir ifl de¤ildir. Hem de, bir benze-
ri, bir örne¤i olmadan nev’i flahs›na münhas›r, yeni bir mezheb or-
taya koymak, ‹mâm-› a’zam›n tefsîr ve hadîs ilmlerindeki vukûfu-
nu, ihtisâs›n› aç›kca göstermekdedir. ‹nsan gücünün üstünde çal›-
flarak, bu mezhebi ortaya koydu¤u için, hadîs-i flerîfleri ayr›ca bil-
dirme¤e, râvîlerini sayma¤a vakt bulamamas›, bu yüce imâm›, ha-
dîs bilgisi za’îf idi gibi, hased tafllar› atarak lekeleme¤e sebeb ola-
maz. Zâten dirâyet olmadan rivâyet etmenin makbûl olmad›¤›
ma’lûmdur. Meselâ, ‹bnü Abdilberr (Dirâyetsiz rivâyet, k›ymet-
li olsayd›, çöpçünün bir hadîs söylemesi, Lokmân›n akl›ndan üs-
tün olurdu) demifldir. ‹bni Hacer-i Mekkî, flâfi’î mezhebi âlimle-
rinden oldu¤u hâlde, (Kalâid) kitâb›nda diyor ki, büyük hadîs
âlimi A’mefl, imâm-› a’zam Ebû Hanîfeden birçok mes’ele sor-
du. ‹mâm-› a’zam, süâllerinin herbiri için hadîs-i flerîfler okuya-
rak cevâb verdi. A’mefl, ‹mâm-› a’zam›n hadîs ilmindeki derin
bilgisini görünce, (Ey f›kh âlimleri! Sizler mütehass›s tabîb! Biz
hadîs âlimleri ise, eczâc› gibiyiz! Hadîsleri ve bunlar› rivâyet
edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin ma’nâlar›n› siz an-
lars›n›z!) dedi. (Ukûd-ül-cevâhir-il-münîfe) kitâb›nda diyor ki,
Ubeydullah bin Amr, büyük hadîs âlimi A’meflin yan›nda idi.
Birisi gelip, birfley sordu. A’mefl bunun cevâb›n› düflünme¤e bafl-
lad›. O esnâda, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe geldi. A’mefl, bu süâli
‹mâma sorup cevâb›n› istedi. ‹mâm-› a’zam, hemen genifl cevâb
verdi. A’mefl, bu cevâba hayrân olup, yâ ‹mâm! Bunu hangi ha-
dîsden ç›kard›n dedi. ‹mâm-› a’zam, bir hadîs-i flerîf okuyup,
bundan ç›kard›m. Bunu senden iflitmifldim dedi. ‹mâm-› Buhârî,
üçyüz bin hadîs ezberlemifldi. Bunlardan yaln›z oniki bin kadar›-
n› kitâblar›na yazd›. Çünki, (Benim söylemedi¤imi hadîs olarak
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bildiren, Cehennemde çok ac› azâb görecekdir) hadîs-i flerîfinin
dehfletinden çok korkard›. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin vera’ ve
takvâs› dahâ çok oldu¤undan, hadîs nakl edebilmesi için çok a¤›r
flartlar koymufldu. Ancak bu flartlar›n bulundu¤u hadîs-i flerîfi
nakl ederdi. Ba’z› hadîs âlimlerinin meslekleri genifl, flartlar› hafîf
oldu¤u için, çok say›da hadîs rivâyet etmifllerdir. Hiçbir hadîs âli-
mi, bu flartlar›n ayr›l›¤› sebebiyle baflkalar›n›, baflka âlimleri kü-
çültmemifldir. Böyle olmasayd›, ‹mâm-› Müslim, ‹mâm-› Buhârîyi
“rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” incitecek birfley söylerdi. Ebû Ha-
nîfenin takvâs› çok oldu¤u için, az hadîs rivâyet etmesi, ancak onu
medh ve senâ etme¤e sebebdir. (Seyf-ül-mukallidîn)den terceme
temâm oldu.]

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” hergün sabâh
nemâz›n› câmi’de k›l›p, ö¤leye kadar tâliblere cevâb verirdi. Ö¤le
nemâz›ndan sonra, yats›ya kadar, talebeye ilm ö¤retirdi. Yats›dan
sonra, evine gelip, biraz dinlenir, sonra câmi’e gider, sabâh nemâ-
z›na kadar ibâdet ederdi. Bu hâli, Selef-i sâlihînden Mis’ar bin Ke-
dâm-› Kûfî ve baflka k›ymetli kimseler haber vermifllerdir. Mis’ar
115 [m. 733] senesinde vefât etdi.

Ticâret ederek halâl kazan›rd›. Baflka yerlere mal gönderir, ka-
zanc› ile talebesinin ihtiyâclar›n› al›rd›. Kendi evine bol harc eder,
evine harc etdi¤i kadar da, fakîrlere sadaka verirdi. Her Cum’a gü-
nü, anas›n›n babas›n›n rûhu için, fakîrlere ayr›ca yirmi alt›n da¤›-
t›rd›. Hocas› Hammâd›n “rahmetullahi teâlâ aleyh” evi taraf›na
aya¤›n› uzatmazd›. Hâlbuki, aralar›nda yedi sokak uzakl›k vard›.
Ortaklar›ndan birinin, çok mikdârda bir mal›, islâmiyyete uygun
olm›yarak satd›¤›n› anlay›nca, bu maldan kazan›lan doksan bin
akçan›n hepsini fakîrlere da¤›t›p, on paras›n› kabûl etmedi. Kûfe
flehrinin köylerini haydûdlar bas›p, koyunlar› kaç›rm›fllard›. Bu ça-
l›nan koyunlar, flehrde kesilip, halka sat›labilir düflüncesi ile, o
günden beri yedi sene kesilmifl koyun eti al›p yimedi. Çünki, bir
koyunun, en çok yedi y›l yaflayaca¤›n› ö¤renmifldi. Harâmdan bu
derece korkar, her hareketinde islâmiyyeti gözetirdi.

‹mâm-› a’zam “rahmetullahi aleyh”, k›rk sene yats› nemâz›n›n
abdesti ile sabâh nemâz› k›ld›. (Ya’nî yats›dan sonra uyumad›).
Ellibefl def’a hac yapd›. Son hacc›nda, Kâ’be-i mu’azzama içine
girip, burada iki rek’at nemâz k›ld›. Nemâzda bütün Kur’ân-› ke-
rîmi okudu. Sonra a¤l›yarak (Yâ Rabbî! Sana lây›k ibâdet yapa-
mad›m. Fekat senin akl ile anlafl›lam›yaca¤›n› iyi anlad›m. Hiz-
metimdeki kusûrumu, bu anlay›fl›ma ba¤›flla!) diyerek düâ etdi.
O anda, bir ses iflitildi ki, (Ey Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ a-
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leyh”! Sen beni iyi tan›d›n ve bana güzel hizmet etdin. Seni ve k›-
yâmete kadar, senin mezhebinde olup, yolunda gidenleri afv ve
ma¤firet etdim) buyuruldu. Hergün bir ve her gece bir kerre
Kur’ân-› kerîmi hatm ederdi.

‹mâm-› a’zam›n takvâs› o kadar çokdu ki, otuz y›l (harâm olan
befl günden baflka) hergün oruc tutdu. Çok kerre, bir rek’atde ve-
yâ iki rek’atde bütün Kur’ân-› kerîmi okurdu. Ba’zan da, yaln›z
bir azâb veyâ rahmet âyetini nemâzda veyâ nemâz d›fl›nda tekrâr
tekrâr okuyup, h›çk›ra h›çk›ra a¤lar, s›zlard›. (Hanefî mezhebin-
de, Allah için a¤lamak nemâz› bozmaz). ‹flitenler, hâline ac›rd›.
Muhammed aleyhisselâm›n ümmeti içinde, bir rek’at nemâzda
bütün Kur’ân-› kerîmi hatm etmek, yaln›z Osmân ibni Affân ve
Temîm-i Dârî ve Sa’îd bin Cübeyr ve imâm-› a’zam Ebû Hanîfe-
ye nasîb olmufldur. Kimseden hediyye kabûl etmezdi. Fakîrler gi-
bi giyinirdi. Ba’zan da, Allahü teâlân›n ni’metlerini göstermek
için, çok k›ymetli elbise giyerdi. Ellibefl kerre hac edip, birkaç y›l
Mekke-i mükerremede kald›. Yaln›z rûhu kabz olundu¤u yerde
[z›ndanda], yedibin kerre hatm-i Kur’ân okumufldu. (Ömrümde
bir kerre güldüm. Ona da piflmân›m) demifldir. Az söyler, çok dü-
flünürdü. Ba’z› din konular›nda, talebesi ile münâzara, konuflma
yapard›. Bir gece, yats› nemâz›n› cemâ’at ile k›l›p ç›karken, bir
aya¤› kap›n›n d›fl›nda, bir aya¤› dahâ mescidde iken, bir konu üze-
rinde, talebesi Züfer ile sabâh ezân›na kadar konuflup, ikinci aya-
¤›n› d›flar› ç›karmadan, sabâh nemâz›n› k›lmak için, yine mescide
girmifldir. (‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh”, dörtbin dirheme kadar
nafaka câizdir buyurdu) diyerek, kazanc›n›n dörtbin dirheminden
fazlas›n› fakîrlere da¤›t›rd›.

Halîfe Mensûr, ‹mâma çok hürmet ederdi. Onbin akça ile bir
câriye hediyye etmifldi. ‹mâm, kabûl etmedi. O zemân, bir akça,
bir dirhem gümüfl idi. Yüzk›rkbefl senesinde, ‹brâhîm bin Abdül-
lah bin hazret-i Hasen, Medîne-i münevverede halîfeli¤ini i’lân
eden kardefli Muhammede “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
yard›m için asker topluyordu. Kûfeye gelmifldi. (Ebû Hanîfe buna
yard›m ediyor) diye yay›ld›. Mensûr iflitip, ‹mâm› Kûfeden Ba¤dâ-
da getirtdi. (Mensûr, hakl› olarak halîfedir) diye herkese bildir de-
di. Buna karfl›l›k temyîz reîsli¤ini verdi. Çok zorlad›. ‹mâm-› a’zam
kabûl buyurmad›. Mensûr, ‹mâm› habs etdi. Otuz de¤nek vurdu-
rup, mubârek aya¤›ndan kan akd›. Mensûr piflmân olup, otuzbin
akçe gönderdi ise de, kabûl buyurmad›. Tekrâr habs edip, her-
gün on de¤nek fazla vurdurdu. (Ba’z› haberlere göre) onbirinci
günü, halk›n hücûmundan korkulup, zorla s›rtüstü yat›r›ld›. A¤-
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z›na zehrli flerbet döküldü. Vefât ederken secde etdi. Nemâz›n› el-
libin kadar kimse k›ld›. Güçlükle ikindiye kadar k›l›nd›. Yirmi
gün, nice kimseler gelip, kabri yan›nda nemâz›n› k›ld›lar.

Yediyüzotuz talebesi vard›. Herbiri fazîlet ile ve sâlih amelleri
ile meflhûr olmufldu. Ço¤u kâdî ve müftî oldu. O¤lu Hammâd
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, talebesinin ileri gelenlerinden idi.
(Mir’ât-ül-kâinât)›n yaz›s› temâm oldu.

Oldu bunlar, muktedâ’y› ehl-i dîn,
rahmetullahi aleyhim ecma’în.

Allahü teâlâdan çok korkard›. Kur’ân-› kerîme uyma¤a çok
dikkat ederdi. Talebesine, (Bir ifl için, sözüme uym›yan bir sened
elinize geçerse, benim sözümü b›rak›n›z! O senede uyunuz!) bu-
yururdu. Bütün talebesi yemîn ediyor ki, (Ona uym›yan sözlerimi-
zi de, elbette ondan iflitdi¤imiz bir delîle, senede dayanarak söyle-
dik).

‹ctihâdla anlafl›lan bilgilerde, ‹mâm-› a’zam ile talebesi aras›n-
da ayr›l›klar olmufldur. (Ümmetimin âlimleri aras›ndaki ayr›l›k
rahmetdir) hadîs-i flerîfi, bu ayr›l›¤›n fâideli oldu¤unu haber ver-
mekdedir.

Hanefî mezhebindeki müftî efendiler, ‹mâm-› a’zam›n sözü ile
fetvâ vermelidir. Onun sözü bulunmazsa, imâm-› Ebû Yûsüfe uy-
mal›d›r. Bundan sonra, imâm-› Muhammedin sözü ile amel olu-
nur. ‹mâm-› Ebû Yûsüf ile imâm-› Muhammedin sözü bir tarafda,
‹mâm-› a’zam›n sözü karfl› tarafda ise, müftî, her iki tarafa göre
fetvâ verebilir. Zarûret oldu¤u zemân, müftî, müctehidlerden en
kolay söyliyenin sözüne uygun fetvâ verir. Müctehidlerden her-
hangi birinin sözüne uym›yan fetvâ veremez. Böyle olan bildiriye
fetvâ denmez.

Geçdi gençlik tatl› bir rüyâ gibi ey çeflmim zâr! [a¤la!]
Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!

___________

Muhammed Ma’sûm, ikinci cild, 80.ci mektûbunda buyuruyor ki
(‹stigfâr düâs›na devâm edeni, Allahü teâlâ derdlerden kurtar›r).

Düâ budur:

Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyel kayyûme ve
etûbü ileyh.

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tüh›bbül afve fa’fü annî.
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VEHHÂBÎL‹K VE EHL-‹ SÜNNET‹N CEVÂBI

Müslimân olduklar›n› söyledikleri hâlde, Ehl-i sünnetden ayr›-
lanlardan biri de, (Vehhâbî)lerdir. Bunlara (Necdî) de denir.

Otuzdördüncü Osmânl› pâdiflâh›, ikinci sultân Abdülhamîd
hân [1258-1336 (1842-1918) ‹stanbulda sultân Mahmûd türbesin-
de] “rahmetullahi aleyh” zemân›ndaki devlet adamlar›ndan Ah-
med Cevdet Pâfla, oniki cild (Târîh-i Osmânî) kitâb›n›n yedinci
cildinde ve bahriyye mîrlivâs› (Tu¤amirali) olan Eyyûb Sabri Pâ-
fla “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazd›¤› befl cildlik (Mir’ât-ül-hare-
meyn) târîh kitâb›n›n, üçüncü cildi, doksandokuzuncu sahîfesin-
den bafll›yarak Vehhâbîli¤i uzun anlatmakdad›rlar. Mir’ât-ül-ha-
remeyn târîhi türkçedir. Süleymâniyye kütübhânesinde mevcûd-
dur. Afla¤›daki yaz›n›n ço¤u Pâflan›n bu kitâb›ndan al›nm›fld›r. Pâ-
fla bu bilgileri, Ahmed Zeynî Dahlân›n (Fitne-tül-vehhâbîyye) ki-
tâb›ndan terceme etmifldir. 1308 [m.1890] de vefât etmifldir.

Vehhâbîli¤i kuran, Muhammed bin Abdülvehhâbd›r. Hicretin
binyüzonbir 1111 [m. 1699] senesinde Necdde, Hüreymile kasaba-
s›nda dünyâya gelmifl, binikiyüzalt› 1206 [m. 1792] senesinde öl-
müfldür. Önceleri, seyâhat ve ticâret için, Basra, Ba¤dâd, Îrân,
Hind ve fiâm taraflar›na gitmifl, 1125 [m. 1713] senesinde, Basra-
da, ingiliz câsûslar›ndan, Hempherin tuza¤›na düflerek, ingilizlerin
(‹slâmiyyeti imhâ) çal›flmalar›na âlet olmufldur. Câsûsun yazd›rd›-
¤› bozuk fleyleri, (Vehhâbîlik) ismi ile neflr eyledi. (‹ngiliz câsûsu-
nun i’tirâflar›) kitâb›m›zda, Vehhâbîli¤in kuruluflu uzun anlat›l-
makdad›r. Eline geçirdi¤i Harranl› Ahmed ibni Teymiyyenin
[661-728 [m. 1328] fiâmda] Ehl-i sünnete uym›yan kitâblar›n› oku-
mufl, (fieyh-i Necdî) diye meflhûr olmufldur. ‹ngiliz câsûsu ile bir-
likde hâz›rlad›¤› (Kitâb-üt-tevhîd) kitâb›na Mekke-i mükerreme
âlimleri, binikiyüzyirmibir (1221) senesinde, çok güzel cevâb ya-
zarak, kuvvetli vesîkalarla red etdiler. (Seyf-ül-Cebbâr) ismindeki
bu reddiyye, sonradan Pâkistânda bas›lm›fl ve 1395 [m. 1975] se-
nesinde ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r. Abdülvehhâb o¤lu
Muhammedin torunu Abdürrahmân, (Kitâb-üt-tevhîd)i flerh et-
mifl ve Muhammed Hamîd ad›nda bir vehhâbî, eklemeler yapa-
rak, (Feth-ul-mecîd) ad› ile M›srda basd›r›lm›fld›r. Abdülvehhâb
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o¤lu Muhammedin düflünceleri, köylülere ve Der’iyye ehâlîsi ile
reîsleri Muhammed bin Sü’ûde yay›lm›fld›r. Vehhâbîlik ismini
verdi¤i fikrlerini kabûl edenlere (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Ken-
dini kâdî, Sü’ûd o¤lu Muhammedi emîr ve hâkim tan›tm›fld›r.
Kendilerinden sonra, hep çocuklar›n›n bu makâmlara geçmeleri-
ni kabûl etdirmifldir.

Muhammedin babas› Abdülvehhâb, sâlih bir müslimân idi. Bu
ve Medînedeki âlimler, Abdülvehhâb o¤lunun yanl›fl bir yol tuta-
ca¤›n› anlam›fl, herkese, bununla konuflmamalar›n› nasîhat etmifl-
lerdi. Fekat, binyüzelli 1150 [m. 1737] senesinde Vehhâbîli¤i i’lân
etdi. Din âlimlerinin ictihâdlar›n› kötüledi. Ehl-i sünnet vel-ce-
mâ’ate kâfir diyecek kadar ileri gitdi. Peygamberlerin ve Evliyâ-
n›n mezârlar›na gidip de, ona karfl› (Yâ Nebiyyallah), (Yâ Abdel-
kâdir!) gibi söyliyen müflrik olur, dedi.

Vehhâbîlere göre, Allahü teâlâdan baflka birfleyin bir ifl yapd›-
¤›n› söyliyen, müflrik, kâfir olur imifl. Meselâ (Filân ilâç a¤r›y› kes-
di) veyâ (Filânca Peygamberin veyâ Velînin mezâr› yan›nda Alla-
hü teâlâ düâm› kabûl etdi) diyen müflrik olur imifl. Bu düflüncele-
rini isbât için, Fâtiha sûresindeki (‹yyâke neste’în), ya’nî (Biz yal-
n›z senden yard›m bekleriz) meâlindeki âyet-i kerîmeyi ve tevek-
kül etme¤i bildiren âyet-i kerîmeleri sened gösterdi. Ehl-i sünnet
âlimlerinin bu âyet-i kerîmelere verdi¤i do¤ru ma’nâlar ve tevhîd
ve tevekkül mes’eleleri (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n ikinci k›sm,
Tevekkül maddesinde uzun yaz›l›d›r. Buradan okuyanlar, tevhî-
din do¤ru ma’nâs›n› ö¤renir. Kendilerine muvahhid diyen vehhâ-
bîlerin, muvahhid olmad›klar›n› görür.

Âyinesi iflidir kiflinin, lâfa bak›lmaz.
fiahs›n görünür rütbe-i akl›, eserinde!

(El-Üsûl-ül-erbe’a fî-terdîd-il-vehhâbiyye) kitâb›nda ikinci as-
l›n sonunda, fârisî olarak diyor ki: Vehhâbîler ve bunlar gibi mez-
hebsizler (Mecâz) ve (‹sti’âne) ne demek oldu¤unu anl›yam›yor-
lar. Bir kimsenin bir ifl yapd›¤›n› söyleme¤e, bu söz mecâz olarak
söylenmifl olsa bile, hemen flirk ve küfr diyorlar. Hâlbuki Allahü
teâlâ, Kur’ân-› kerîmin birçok yerinde, bir iflin hakîkî yap›c›s›n›n
kendisi oldu¤unu, mecâzî yap›c›s›n›n da kullar oldu¤unu bildir-
mekdedir. En’âm sûresinin elliyedinci âyetinde ve Yûsüf sûresin-
de, bir âyetde meâlen, (Hükm, ancak Allah›nd›r), yanî hâkim yal-
n›z Allahü teâlâd›r, buyuruldu. Nisâ sûresinin altm›fldördüncü
âyetinde meâlen, (Aralar›ndaki anlaflmazl›klarda, seni hâkim
yapmad›kça, îmân etmifl olmazlar) buyurulmufldur. Birinci âyet-i
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kerîme, hakîkî hâkimin, yaln›z Allahü teâlâ oldu¤unu bildiriyor.
‹kinci âyet-i kerîme ise, insana da, mecâz olarak hâkim denilece-
¤ini bildiriyor.

Her müslimân, diriltenin ve öldürenin, yaln›z Allahü teâlâ ol-
du¤unu bilmekdedir. Çünki, Yûnüs sûresinin ellialt›nc› âyetinde
meâlen, (Dirilten ve öldüren, yaln›z Odur) ve Zümer sûresinin
k›rkikinci âyetinde meâlen, (Ölüm zemân›nda insan›, Allahü teâlâ
öldürüyor) buyuruldu. Secde sûresinin onbirinci âyet-i kerîmesin-
de ise, meâlen, mecâz olarak, (Öldürmek için vekîl yap›lm›fl olan
melek sizi öldürüyor) buyuruldu. [Mâide sûresinin 30.cu âyetinde
(Âdem aleyhisselâm›n o¤lu, kardeflini öldürdü) buyuruyor. Bu
âyet-i kerîme, Vehhâbîleri rezîl etmekdedir.]

Hastalara flifâ veren yaln›z Allahü teâlâd›r. Çünki, fiü’arâ sûre-
sinin sekseninci âyetinde meâlen, (Hasta oldu¤um zemân, bana
ancak O flifâ verir) buyuruldu. Âl-i ‹mrân sûresinin k›rkdokuzun-
cu âyetinde ise meâlen, Îsâ aleyhisselâm›n, (A’mân›n gözünü aça-
r›m ve Baras illetini iyi ederim ve Allahü teâlân›n izni ile, ölüleri
diriltirim) dedi¤ini bildirmekdedir. [Baras, ebrefl (Vitiligo) deni-
len cild hastal›¤›d›r. Derinin rengi gider. Büyük beyâz lekeler
olur. Yâhud, albino hastal›¤›d›r. Vücûdun temâm› beyâzd›r.] ‹nsa-
na evlâd veren, hakîkatde Allahü teâlâd›r. Cebrâîl aleyhisselâm›n
ise, mecâz olarak, (Sana, temiz bir o¤ul veririm) dedi¤ini, Meryem
sûresinin onsekizinci âyeti bildirmekdedir.

‹nsan›n hakîkî sâhibi Allahü teâlâd›r. Bekara sûresinin ikiyüz-
elliyedinci âyetinin meâl-i flerîfi, (Allahü teâlâ, îmân edenlerin ve-
lîsidir) bunu aç›kca bildiriyor. Mâide sûresinin ellialt›nc› âyetinde
meâlen, (Sizin velîniz, Allahd›r ve Onun Resûlüdür) ve Ahzâb sû-
resinin alt›nc› âyetinde meâlen, (Peygamber, mü’minlere, kendi-
lerinden dahâ çok sâhibdir!) buyurarak, kulun da mecâz olarak
velî oldu¤u bildirilmekdedir. Bunlar gibi hakîkî yard›mc›, Allahü
teâlâd›r. Kullar›na da, mecâz olarak mu’în demifldir. Mâide sûre-
sinin üçüncü âyetinde meâlen, (‹yilikde ve takvâda birbirinize
yard›mc› olunuz!) buyuruldu. Vehhâbîler, Allahdan baflkas›n›n
kulu diyene, meselâ Abdünnebî, Abdürresûl diyen müslimâna
müflrik diyorlar. Hâlbuki, Nûr sûresinin otuzikinci âyetinde me-
âlen, (Evli olm›yan kad›nlar›n›z› ve kullar›n›zdan ve câriyeleriniz-
den sâlih olanlar› evlendiriniz!) buyuruldu. ‹nsanlar›n hakîkî Rab-
bi, Allahü teâlâd›r. Fekat, mecâz olarak, baflkas›na da rab denilir.
Yûsüf sûresinin k›rkikinci âyetinde meâlen, (Rabbinin yan›nda
beni söyle!) buyruldu.
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Vehhâbîlerin en çok tak›ld›klar› fley, (‹stigâse) kelimesidir. Al-
lahdan baflkas›ndan yard›m istemek, ona s›¤›nmak flirkdir diyor-
lar. Evet, hakîkî istigâse olunacak, yaln›z Allahü teâlâd›r. Bunu
bilmiyen hiçbir müslimân yokdur. Fekat, baflkas›ndan da istigâse
olunaca¤›n›, mecâz olarak söylemek câizdir. Çünki, Kasas sûresi-
nin onbeflinci âyetinde meâlen, (Onun kavminden olan, düflman›-
na karfl›, ondan istigâse eyledi) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde de,
(Mahfler yerinde, Âdem aleyhisselâmdan istigâse edeceklerdir)
buyuruldu. (H›sn-ül-hasîn)de yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Yard›m iste-
yen kimse, Ey Allah›n kullar› bize yard›m ediniz desin!) buyurul-
du. Bu hadîs-i flerîf, yan›nda olm›yan kimseye seslenerek, ondan
yard›m isteme¤i emr etmekdedir. (El-Üsûl-ül-erbe’a) kitâb›ndan
terceme burada temâm oldu. Bu kitâb, fârisî olup, 1346 [m. 1928]
da Hindistânda bas›lm›fl, 1395 [m. 1975] de, ‹stanbulda ofset üsû-
lü ile ikinci bask›s› yap›lm›fld›r. Bu kitâb›n yazar›, imâm-› Rabbâ-
nî hazretlerinin torunlar›ndan Muhammed Hasen Cân sâhibdir
“rahmetullahi teâlâ aleyhimâ”. Cân sâhib, (Tarîk-un-necât) kitâ-
b›nda da, vehhâbîlere ve di¤er mezhebsizlere k›ymetli cevâblar
vermekdedir. Bu kitâb›, arabî olup, urdu diline tercemesi ile bir-
likde, 1350 senesinde Hindistânda bas›lm›fl ve 1396 [m. 1976] da
‹stanbulda, ofset bask›s› yap›lm›fld›r.[1]

[Her kelimenin belli bir ma’nâs› vard›r. Buna hakîkî ma’nâs›
denir. Bir kelime, kendi hakîkî ma’nâs›nda kullan›lmay›p da, bir
ba¤lant›s›, iliflkisi bulunan baflka bir ma’nâda kullan›l›nca, bu ke-
limeye (Mecâz) denir. Allahü teâlâya mahsûs olan bir kelime, me-
câz olarak, insanlar için kullan›l›nca, vehhâbîler bunu hakîkî
ma’nâda kullan›ld› san›yorlar. Bunu söyliyene müflrik, kâfir diyor-
lar. Böyle kelimelerin, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde de
insanlar için mecâz olarak kullan›ld›klar›n› düflünmüyorlar].

Resûlullahdan “aleyhisselâm” ve Evliyâdan flefâ’at istemek,
(‹sti’âne) etmek, ya’nî yard›m istemek, Allahü teâlây› b›rakmak,
Onun yarat›c› oldu¤unu unutmak demek de¤ildir. Bulut vâs›tas›
ile Allahü teâlâdan ya¤mur beklemek, ilâç içerek Allahü teâlâdan
flifâ beklemek, top, bomba, füze, tayyâre kullanarak Allahü teâlâ-
dan zafer beklemek, hep Allahü teâlâdan ‹sti’ânedir. Bunlar se-
bebdir. Allahü teâlâ, herfleyi sebeble yaratmakdad›r. Bu sebeble-
re yap›flmak, flirk de¤ildir. Peygamberler “aleyhimüsselâm” hep
sebeblere yap›fld›lar. Allahü teâlân›n yaratd›¤› suyu içmek için
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çeflmeye, Onun yaratd›¤› ekme¤i yimek için f›r›nc›ya gidildi¤i ve
Allahü teâlân›n zafer vermesi için, harb vâs›talar› ve ta’lîm terbi-
ye yap›ld›¤› gibi, Allahü teâlân›n düây› kabûl etmesi için de, Pey-
gamberin, Evliyân›n rûhlar›na gönül ba¤lan›r. Allahü teâlân›n
elektromagnetik dalgalarla yaratd›¤› sesi almak için radyo kullan-
mak, Allahü teâlây› b›rak›p bir kutuya baflvurmak de¤ildir. Çün-
ki, radyo kutusundaki âletlere o özellikleri, o kuvvetleri veren Al-
lahü teâlâd›r. Allahü teâlâ, her fleyde, kendi kudretini gizlemifldir.
Müflrik, puta tapar, Allahü teâlây› düflünmez. Müslimân, sebeble-
ri, vâs›talar› kullan›rken, sebeblere, mahlûklara, te’sîr, hâssa ve-
ren Allahü teâlây› düflünür. ‹stedi¤ini Allahü teâlâdan bekler. Ge-
leni Allahü teâlâdan bilir. Yukar›da yaz›l› âyet-i kerîmenin ma’nâ-
s› da, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Ya’nî, mü’minler her ne-
mâzda Fâtiha sûresini okurken, (Yâ Rabbî, dünyâdaki arzûlar›-
ma, ihtiyâçlar›ma kavuflmak için maddî, fennî sebeblere yap›fl›yor
ve bana yard›m etmeleri için, sevdi¤in kullar›na yalvar›yorum.
Bunlar› yaparken ve her zemân, dilekleri verenin, yaratan›n yal-
n›z Sen oldu¤una inan›yorum. Yaln›z Senden bekliyorum!) de-
mekdedir. Hergün böyle söyliyen mü’minlere müflrik denilemez.
Peygamberlerin, Velîlerin rûhlar›ndan yard›m istemek, Allahü te-
âlân›n yaratd›¤› bu sebeblere yap›flmakd›r. Bunlar›n müflrik olma-
d›klar›n›, hâlis mü’min olduklar›n› (Fâtiha) sûresinin bu âyeti
aç›kca haber vermekdedir. Vehhâbîler maddî, fennî sebeblere ya-
p›fl›yor, nefslerinin isteklerine kavuflmak için, her vesîleye, her çâ-
reye baflvuruyorlar. Peygamberleri ve Evliyây› vesîle edinme¤e
niçin flirk diyorlar.

Abdülvehhâb o¤lunun sözleri nefse uygun geldi¤inden, din bil-
gisi olm›yanlar kolay inand›. Ehl-i sünnet âlimlerine, do¤ru yol-
daki müslimânlara kâfir dediler. Emîrler, kuvvetlenmek için,
vehhâbîli¤i uygun buldular. Arab kabîlelerini, vehhâbî olma¤a
zorlad›lar. ‹nanm›yanlar› öldürdüler. Köylüler, ölüm korkusu ile
Der’iyye emîri Muhammed bin Sü’ûdün emrine girdi. Vehhâbî
olm›yanlar›n mallar›na, canlar›na, ›rzlar›na, kad›nlar›na sald›r-
mak için, emîre asker olmak ifllerine iyi geldi.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammedin kardefli fleyh Süleymân
efendi, Ehl-i sünnet âlimi idi. Vehhâbîli¤i red eden (Savâ’ik-ul-
ilâhiyye firred-i alel-vehhâbiyye) kitâb›n› yazarak, bu sap›k fikr-
lerin yay›lmas›n› önledi. Bu k›ymetli kitâb, [1306] senesinde ba-
s›lm›fl, 1395 [m. 1975] de ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r.
Muhammedin yanl›fl bir ç›¤›r açd›¤›n› anl›yan hocalar› da, onun
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bozuk kitâblar›na güzel cevâblar yazd›lar. Onun do¤ru yoldan
sapd›¤›n› aç›klad›lar. Vehhâbîlerin âyet-i kerîmelere ve hadîs-i
flerîflere yanl›fl ma’nâ verdiklerini isbât etdiler. Fekat, bunlar›n
hepsi, köylülerin ehl-i îmâna karfl› olan kinlerini, düflmanl›klar›n›
artd›rd›.

Vehhâbîlik, câhiller taraf›ndan, ilm ile de¤il, ingiliz paras› ve si-
lâhlar› ile ve zulm ederek, kan dökerek yay›ld›. Bu yolda ellerini
kana bulayan zâlimlerin en tafl yüreklisi, Der’iyye emîri Muham-
med bin Sü’ûd idi. Bu adam, Benî Hanîfe kabîlesinden olup, Mü-
seylemet-ül-kezzâb›n peygamberli¤ine inanan ahmaklar›n soyun-
dan idi. 1178 [m. 1765] de öldü. Yerine o¤lu Abdül’azîz geçdi. Bu
da, 1217 de bir flî’î taraf›ndan öldürüldü. Yerine o¤lu ikinci Sü’ûd
geçdi ve 1231 de öldü. Yerine o¤lu Abdüllah geçdi ve 1240 da, ‹s-
tanbulda i’dâm edildi. Yerine, Abdül’azîzin torunlar›ndan Terkî
bin Abdüllah geçdi. 1254 de, bunun o¤lu Faysal geçdi. 1282 de o¤-
lu Abdüllah emîr yap›ld›. Bunun kardefli Abdürrahmân ile o¤lu
Abdül’azîz Kuveyte yerlefldi. Abdül’azîz 1319 [m. 1901] de R›yâ-
da gelip, emîr oldu. ‹ngilizlerin yard›m› ile Mekkeye sald›rd›. 1351
[m. 1932] de, Sü’ûdî arabistân devletini i’lân etdi. Sü’ûdî Arabis-
tân emîri Fahd›n, Efgânistândaki Ehl-i sünnet mücâhidleri ile
harb etmekde olan Rus kâfirlerine dört milyar dolar yard›m yap-
d›¤›n› 1991 târîhli gazetelerde okuduk.

Vehhâbîler, Allah›n birli¤inde hâlis olmak, küfrden kurtulmak
yolunda imifl. Bütün müslimânlar, alt›yüz seneden beri flirk için-
de imifl. Müslimânlar› flirkden, küfrden kurtarma¤a çal›fl›yorlar-
m›fl. Kendilerini hakl› göstermek için, Ahkâf sûresinin beflinci ve
Yûnüs sûresinin yüzalt›nc› âyet-i kerîmelerini de ileri sürüyorlar.
Hâlbuki, bunlar gibi âyet-i kerîmelerin, müflrikler için gelmifl ol-
du¤unu tefsîrler bildirmekdedir. Bu âyet-i kerîmelerin birincisin-
de meâlen, (Allahü teâlây› b›rak›p da k›yâmete kadar hiç iflitme-
yen fleylere düâ eden kimseden dahâ sap›k kimse yokdur), ikinci-
sinde meâlen, (Mekke müflriklerine söyle! Bana emr olundu ki,
Allahü teâlâdan baflka fleylere, fâidesi ve zarar› olm›yan fleylere
düâ etme! E¤er Allahü teâlâdan baflkas›na düâ edersen, kendine
zulm etmifl, zarar etmifl olursun) buyuruldu.

Vehhâbîlerin (Keflf-üfl-flübühât) kitâb›, Zümer sûresinin üçün-
cü âyetini de ele al›yor. Bu âyetde, meâlen, (Allahdan baflkas›n›
Velî edinenler, biz bunlara tap›n›yor isek, bizi Allaha yaklafld›r-
malar› için, bize flefâ’at etmeleri için tap›n›yoruz derler) buyurul-
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du¤unu yaz›yor. Bu âyet-i kerîme, putlara tapan müflriklerin söz-
lerini bildirmekdedir. fiefâ’at isteyen mü’minleri, bu müflriklere
benzetiyor. (Müflrikler de putlar›n yarat›c› olmad›¤›n›, yarat›c›
yaln›z Allahü teâlâ oldu¤unu söylerdi) diyor. (Rûh-ul-beyân)da,
bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde diyor ki, (‹nsan, kendisinin ve her-
fleyin yarat›c›s›n› tan›ma¤a elveriflli olarak, yarat›lm›fld›r. Yarat›c›-
s›na ibâdet etmek ve Ona yaklaflmak arzûsu, her insanda vard›r.
Fekat böyle elveriflli yarat›lm›fl olman›n ve bu iste¤in k›ymeti yok-
dur. Çünki, nefs, fleytân ve kötü arkadafl, insan› aldatarak [yarat›-
l›fl›ndaki bu arzûyu yok eder. Yâ, yaratana ve k›yâmet gününe
inanmaz olur. Komünistler ve masonlar böyledir. Yâhud] müflrik
yapar. Müflrik, Allahü teâlâya yaklaflamaz. Onu tan›yamaz. fiirk-
den uzaklafl›p, Tevhîde sar›larak hâs›l olan ma’rifet, tan›mak, k›y-
metlidir. Bunun alâmeti, Peygamberlere ve kitâblar›na inanmak
ve bunlara uymakd›r. ‹nsan, Allahü teâlâya ancak böyle yaklafla-
bilir. Secde etmek, ‹blîsin yarat›l›fl›nda vard›. Fekat, nefsine uya-
rak, secde etmek istemedi. Eski Yunan Felsefecileri de, Allahü te-
âlâya yaklaflma¤›, Peygamberlere uyarak de¤il, kendi akllar›na,
nefslerine uyarak istedikleri için kâfir oldular. Mü’minler Allahü
teâlâya yaklaflmak için, islâmiyyete uyuyor. Kalbleri nûr ile dolu-
yor. Rûhlar›na Cemâl s›fatlar› tecellî ediyor. Müflrikler, Allahü te-
âlâya yaklaflmak için, Peygambere, islâmiyyete uym›yorlar. Nefs-
lerine, noksan olan akllar›na, bid’atlere uyuyorlar. Kalbleri kara-
r›yor. Rûhlar› perdeleniyor. Putlara, bize flefâ’at etmeleri için ta-
p›n›yoruz demelerinin yanl›fl oldu¤unu, Allahü teâlâ, bu âyetin so-
nunda haber veriyor). Görülüyor ki, Lokman sûresinin yirmibe-
flinci âyetinde meâlen, (Kâfirlere sorarsan, yeri ve gökleri kim ya-
ratd› dersen, elbette Allah yaratd› derler) ve Zuhruf sûresinin
seksenyedinci âyetinde meâlen, (Allahdan baflkas›na tap›nanlara,
bunlar› kim yaratd› diye sorarsan, elbette Allah yaratd› derler)
buyuruluyor. Bu âyet-i kerîmeleri ele alarak [mezhebsizlerin,
(Müflrikler de yarat›c›n›n yaln›z Allah oldu¤unu biliyorlard›. Put-
lar›n›n k›yâmetde kendilerine flefâ’at etmeleri için tap›n›yorlard›
ve putlara tap›nd›klar› için müflrik ve kâfir oldular) diyerek, müfl-
rikleri müdafe’a etmeleri çok haks›zl›kd›r.]

Mü’minler, Peygamberlere ve Evliyâya tap›nm›yor ve bunlar›n
Allahü teâlâya flerîk, ortak olmad›¤›n› söylüyorlar. Peygamberle-
rin ve Evliyân›n, mahlûk, birer kul oldu¤una, ibâdet edilme¤e
haklar› olmad›¤›na inan›yorlar. Onlar›n, Allahü teâlân›n sevdi¤i
kullar› oldu¤una, Allahü teâlân›n, sevdiklerinin bereketi ile, kul-
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lar›na merhamet edece¤ine inan›yorlar. Zarar› ve fâideyi yaratan
yaln›z Allahü teâlâd›r. Tap›nma¤a hakk› olan yaln›z Odur. Sev-
diklerinin bereketi ile kullar›na merhamet eder diyorlar. Müflrik-
ler, yarat›l›fllar›nda mevcûd olan ma’rifetden dolay›, putlar›n›n ya-
rat›c› olmad›¤›n› söylüyor ise de, bu tabî’î ma’rifeti Peygamberle-
re uyarak kuvvetlendirmedikleri için, putlar›n tap›nma¤a haklar›
oldu¤una inan›yor, bunun için tap›n›yorlar. Putlar›n ibâdet olun-
ma¤a hakk› vard›r dedikleri için müflrik oluyorlar. Yoksa, bize fle-
fâ’at etmelerini istiyoruz dedikleri için müflrik olmazlar. [Putlar-
dan flefâ’at beklemek bât›l, ya’nî bozuk bir inan›fld›r. Böyle inan-
mak câiz de¤ildir. Fekat böyle inanmak flirk de de¤ildir. Putlara
tap›nmak flirkdir.] Görülüyor ki, Ehl-i sünneti puta tapan kâfirle-
re benzetmek, temâmen yanl›fld›r. Bu âyet-i kerîmelerin hepsi,
putlara tap›nan kâfirler ve müflrikler için gelmifldi. (Keflf-üfl-flübü-
hât) vehhâbî kitâb›, âyet-i kerîmeyi te’vîl ederek, âyet-i kerîmeye
yanl›fl ma’nâ vererek ve bozuk mant›k yürüterek, Ehl-i sünnet
olan müslimânlar› müflriklere benzetiyor.

(El-fecr-üs-sâd›k firredd-i alâ münkiri-t-tevessüli-velkerâmâ-
ti-vel-havâr›k) kitâb›nda, yukar›da bahs edilen Zuhruf sûresinin
87.ci âyet-i kerîmesi tefsîr edilmifl, vehhâbîlerin yanl›fl ma’nâ ver-
dikleri isbât olunmufldur. Bu kitâb›, Irâk âlimlerinden Cemil S›d-
kî Zehâvî “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazm›fl, 1323 [m. 1905] de
M›srda bas›lm›fld›r. 1396 [m. 1976] da, ‹stanbulda ofset ile ikinci
bask›s› yap›lm›fld›r. 1422 [m. 2001]de Hakîkat Kitâbevi taraf›n-
dan yeniden tab’ edilmifldir. Cemil S›dkî, ‹stanbul Üniversitesin-
de (‹lm-i kelâm) üzerinde dersler vermifl, 1355 [m. 1936] de ve-
fât etmifldir. 1956 da bas›lan (Müncid) lügat kitâb›nda resmi var-
d›r.

Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinin
bildirdi¤i iki hadîs-i flerîfde, (Onlar do¤ru yoldan ayr›ld›. Kâfirler
için inmifl olan âyet-i kerîmeleri, mü’minlere yüklediler) ve (Üm-
metim için korkduklar›m›n en korkuncu, Kur’ân-› kerîme kendi
görüfllerine göre ma’nâ vermeleri, yersiz terceme etmeleridir) bu-
yuruldu. Bu iki hadîs-i flerîf, mezhebsizlerin ortaya ç›kacaklar›n›
ve kâfirler için gelmifl olan âyet-i kerîmeleri mü’minlere yüklete-
ceklerini, yanl›fl ma’nâ vereceklerini haber vermekdedir.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammedin yanl›fl fikrler tafl›d›¤›n›,
müslimânlar için ilerde zararl› olaca¤›n› anl›yarak buna nasîhat
verenlerden biri, Medînenin büyük âlimlerinden, fleyh Muham-
med bin Süleymân Medenîdir “rahime-hullahü teâlâ”. fiâfi’î f›kh
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âlimi olan bu zât›n, çok kitâb› vard›r. ‹bni Hacer-i Mekkînin “ra-
hime-hullahü teâlâ” (Minhâc)a yapd›¤› (Tuhfet-ül-muhtâc) is-
mindeki flerhe olan hâfliyesi meflhûrdur. 1194 [m. 1780] de Medî-
nede vefât etdi. (El-fetâvâ) ad›ndaki iki cild kitâb›nda, (Ey Ab-
dülvehhâb o¤lu! Müslimânlara dil uzatma! Allah r›zâs› için sana
nasîhat ediyorum. Evet, iflleri, Allahdan baflkas› yapar diyen olur-
sa, ona do¤ruyu söyle! Fekat, sebeblere yap›flanlar›n ve sebeble-
ri de, sebeblerin te’sîr kuvvetlerini de, Allah›n yaratd›¤›na ina-
nanlar›n kâfir oldu¤u söylenemez. Sen de bir müslimâns›n. Müs-
limânlar›n hepsi yerine, birine sap›k demek dahâ do¤ru olur. Sü-
rüden ayr›lan›n sap›tmas› dahâ kolayd›r. Nisâ sûresinin yüzon-
dördüncü âyetinde meâlen, (Kendisine do¤ru yol gösterildikden
sonra, Peygamberlerin yolundan ayr›lan, mü’minlerin inan›fllar›-
n› ve ibâdetlerini terk eden kimseyi, âh›retde dost oldu¤u küfr ve
irtidâd üzere diriltir ve Cehenneme atar›z) buyuruldu. Bu âyet-i
kerîme, sözümün do¤ru oldu¤unu göstermekdedir) diyor. Veh-
hâbîlerin say›lam›yacak kadar çok bozuk fikrleri varsa da, bunla-
r›n temeli, üç fleydir:

1 — (Amel, ibâdet, îmân›n parças›d›r) diyorlar. (Bir farz›,
inand›¤› hâlde, tenbellikle yapm›yan kimse, meselâ bir nemâz›
k›lm›yan, hasîsli¤inden dolay› zekât vermiyen kâfir olur. Bunu öl-
dürmeli, mallar›n› vehhâbîlere taksîm etmelidir) diyorlar.

(Milel ve nihal) tercemesi altm›flüçüncü sahîfede diyor ki:
(Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile dediler ki, ibâdetler îmâna dâ-
hil de¤ildir. Farzlar›n farz oldu¤una inan›p, tenbellikle yapm›yan,
kâfir olmaz. Yaln›z, nemâz k›lm›yan için sözbirli¤i olmad›. Han-
belî mezhebine göre, tenbellikle nemâz k›lm›yan kâfir olur). [Se-
nâüllah pâni-pütî “rahmetullahi aleyh” (Mâ-lâ-büdde) kitâb›n›n
bafl›nda diyor ki, (Müslimân, büyük günâh ifllemekle kâfir olmaz.
E¤er Cehenneme sokulursa, az veyâ uzun zemân sonra, Cehen-
nemden ç›kar›l›p, Cennete sokulur. Cennetde sonsuz kal›r.) Bu
kitâb fârisî olup, 1376 [m. 1956] da Delhîde ve 1410 [m. 1990] da
‹stanbulda, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r. (Hukûk-ul
islâm) kitâb›n›n sonundad›r.] Hanbelî mezhebinde, yaln›z nemâz
k›lm›yan için kâfir olur denildi. Di¤er ibâdetler için denilmedi. O
hâlde, vehhâbîler bu bak›mdan da Hanbelî de¤ildir. Ehl-i sünnet
olm›yanlar›n Hanbelî de olm›yaca¤›n› yirmibirinci ve otuzalt›nc›
sahîfelerde bildirmifldik. Dört mezhebden birinde olm›yanlar,
Ehl-i sünnet de¤ildirler.
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2 — (Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve Evliyân›n rûhla-
r›ndan flefâ’at istiyen, bunlar›n mezâr›n› ziyâret edip, bunlar› ve-
sîle ederek düâ eden kâfir olur. Meyyitde his yokdur) diyorlar.

Kabrdekine söyliyen kâfir olsayd›, Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve büyük âlimler, Velîler, böyle düâ etmezler-
di. Peygamberimiz, Medînedeki (Bakî’) kabristân›n› ve Uhud fle-
hîdlerini ziyâret etme¤e giderdi. Kabrdekilere selâm verdi¤i ve
onlarla konufldu¤u, vehhâbîlerin (Feth-ul-mecîd) kitâblar›n›n
dörtyüzseksenbeflinci sahîfesinde de yaz›l›d›r.

Peygamberimiz düâ ederken (Allahümme innî es-elüke bi-
hakk›ssâilîne aleyke), ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de verdi-
¤in kimselerin hât›r› için Senden istiyorum!) derdi ve böyle düâ
ediniz buyururdu. Hazret-i Alînin annesi Fât›may› “rad›yallahü
anhümâ” kendi mubârek elleri ile, mezâra koyunca: (‹¤fir li-üm-
mî Fât›mate binti Esed ve vessi’ aleyhâ medhalehâ bi-hakk› ne-
biyyike vel enbiyâillezîne min kablî inneke erhamürrâhimîn) de-
mifldi. Bu düâ (Yâ Rabbî! Annem Fât›ma binti Esedi ma¤firet ey-
le, ya’nî günâhlar›n› afv eyle! ‹çinde bulundu¤u yeri genifllet!
Peygamberinin hakk› için ve benden önce gelmifl, Peygamberle-
rin hepsinin hakk› için bu düâm› kabûl et! Sen, merhametlilerin
en merhametlisisin) demekdir. Ensâr›n büyüklerinden Osmân
bin Huneyfin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, iyi olmas› için düâ isteyen
bir a’mâya, abdest al›p, iki rek’at nemâzdan sonra, (Allahümme
innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin
nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî
hâcetî hâzihî li-takdiye-lî Allahümme fleffi’hü fiyye) düâs›n› oku-
mas›n› emr etmifldi. Bu düâda, dile¤in kabûl edilmesi için, Mu-
hammed aleyhisselâm› vesîle etmesi emr olunmakdad›r. Eshâb-›
kirâm, bu düây› hep okurdu. Bu düâ, (Efli’at-ül leme’ât) ikinci cil-
dinde ve (H›sn-ül hasîn)de senedleri ile birlikde yaz›l›d›r. fierh
ederken (Peygamberini vesîle ederek sana dönüyorum) demek-
dedirler.

Bu düâlar gösteriyor ki, Allahü teâlân›n sevdiklerini araya ko-
yarak, onlar›n hât›r› ve hürmeti ile düâ etmek câizdir.

1361 [m. 1942] senesinde vefât eden (Câmi’ul-ezher) kibâr-›
ulemâs›ndan fleyh Alî Mahfûz, 1375 [m. 1956] de M›srda bas›lan
(El-ibdâ’) kitâb›nda, ‹bni Teymiyyeyi ve Abduhu çok övdü¤ü
hâlde, ikiyüzonüçüncü [213] sahîfesinde (Evliyây› kirâm “rahi-
mehümullahü teâlâ” öldükden sonra, dünyâ ifllerinde tesarruf

– 66 –



ederler demek, meselâ hastalar› iyi eder, bo¤ulacaklar› kurtar›r,
düflman karfl›s›nda olana yard›m eder ve gayb olan fleylere kavufl-
durur demek, do¤ru de¤ildir. Mertebeleri yüksek oldu¤u için, Al-
lahü teâlâ, bu iflleri onlara b›rakm›fld›r. Dilediklerini yaparlar de-
mek yanl›fld›r. Fekat Allahü teâlâ, Evliyâs› aras›ndan diledikleri-
ne, sa¤ iken ve öldükden sonra, ikrâm ederek, onlar›n kerâmeti
ile hastay› iyi eder. Bo¤ulmak üzere olan› kurtar›r. Düflman kar-
fl›s›nda olana yard›m eder. Gayb olan fleyi buldurur. Böyle olma-
s›n› akl kabûl eder. Kur’ân-› kerîm de bunlar› haber veriyor) di-
yor. Câmi’ul-ezher profesörlerinden Abdüllah Desûkî ve Yûsüf
Decvî, ‹bdâ’ kitâb›n›n sonuna takrîz yazm›fllar, kitâb› övmüfller-
dir.

Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ”, (Hadîka) kitâb›-
n›n yüzseksenikinci sahîfesinde diyor ki, (Buhârînin Ebû Hürey-
reden “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi¤i hadîs-i kudsîde, (Al-
lahü teâlâ, kulum farzlar› yapmakla bana yaklafld›¤› gibi, baflka
fleyle yaklaflamaz. Kulum nâfile ibâdetleri de yap›nca, onu çok se-
verim. Öyle olur ki, benimle iflitir. Benimle görür. Benimle her-
fleyi tutar. Benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana s›-
¤›n›nca, onu korurum buyurdu) denilmekdedir. Burada bildirilen
nâfile ibâdetler, farzlar› yapanlar›n yapd›klar› sünnet ve nâfile
ibâdetlerdir. [Böyle oldu¤unu, (Merâk›l-felâh) ve bunun (Tahtâ-
vî) hâfliyesi de aç›k yazmakdad›r. 437. ci sahîfeye bak›n›z!] Bu ha-
dîs-i flerîf gösteriyor ki, farzlar› yapd›kdan sonra, nâfile ibâdetle-
ri de yapan, Allahü teâlân›n sevgisini kazan›r ve düâlar› kabûl
olur). Bunlar›n diri iken de, öldükden sonra da, düâ etdikleri
kimseler, murâdlar›na kavuflur. Öldükden sonra da iflitirler. Dile-
yenleri bofl çevirmez, düâ ederler. Bunun için, hadîs-i flerîfde, (‹fl-
lerinizde s›k›fld›¤›n›z zemân, kabrde olanlardan yard›m isteyiniz!)
buyuruldu. Bu hadîsin, ma’nâs› aç›kd›r. Âlûsînin te’vîl etmesi
yersizdir.

(Hadîkat-ün-nediyye) kitâb›n›n ikiyüzdoksan›nc› sahîfesinde
diyor ki: (Mü’minler, uykuda iken oldu¤u gibi, öldükden sonra
da mü’mindir. Peygamberler de, uykuda iken oldu¤u gibi, öldük-
den sonra da Peygamberdirler. Çünki, mü’min olan ve Peygam-
ber olan, rûhdur. ‹nsan ölünce, rûhu de¤iflmez. Böyle oldu¤u
imâm-› Abdüllah Nesefînin (Umdet-ül akâid) kitâb›nda yaz›l›d›r.
[Bu kitâb, 1259 [m. 1843] senesinde Londrada bas›lm›fld›r.] Bu-
nun gibi, Evliyân›n da, uykuda iken oldu¤u gibi, öldükden sonra
da Evliyâl›klar› gitmez. Buna inanm›yan câhildir, inâdc›d›r. Evli-
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yân›n öldükden sonra da kerâmet sâhibi olduklar›n›, ayr› bir ki-
tâb›mda isbât etdim). Hanefî mezhebi âlimlerinden Ahmed bin
seyyid Muhammed Mekkî Hamevî ve fiâfi’î mezhebi âlimlerin-
den Ahmed bin Ahmed fiücâ’î ve Muhammed fievberî M›srî, Ev-
liyân›n kerâmetleri oldu¤unu, kerâmetlerinin öldükden sonra da
devâm etdi¤ini ve Evliyân›n kabrleri ile tevessül ve istigâsenin câ-
iz oldu¤unu vesîkalarla isbât eden risâleler yazm›fllard›r. Bu üç ri-
sâle, Ahmed Zeynî Dahlan›n “rahime-hullahü teâlâ” (Ed-dürer-
üs-seniyye firreddi alel-vehhâbiyye) kitâb› ile bir arada, 1319 [m.
1901] senesinde M›srda bas›lm›fl ve 1396 [m. 1976] senesinde, ‹s-
tanbulda ofset bask›lar› yap›lm›fld›r.

Konyal› Muhammed Hâdimî efendi “rahime-hullahü teâlâ”,
1176 [m. 1762] senesinde Konyan›n Hâdim kasabas›nda vefât et-
mifldir. (Berîka) kitâb›n›n ikiyüzaltm›fldokuzuncu sahîfesinde di-
yor ki, (Evliyân›n kerâmet göstermesi, hakd›r, do¤rudur. Velî, Al-
lahü teâlâya ve s›fatlar›na, mümkin oldu¤u kadar ârif olan müsli-
mân demekdir. Tâ’atleri, ibâdetleri çok yapar. Günâhlardan ve
nefsine, flehvetlerine uymakdan çok sak›n›r. Allahü teâlân›n, âde-
tinin ve fen kanûnlar›n›n d›fl›nda olarak yaratd›¤› fleylere (Hârik-
ul’âde) fleyler denir. Hârik-ul’âde fleyler, sekizdir: Mu’cize, kerâ-
met, i’ânet, ihânet, sihr, ibtilâ, isâbet-i ayn ya’nî nazar de¤mesi ve
irhâs. Kerâmet, müttekî, ârif-i billah olan bir mü’minin elinde hâ-
s›l olan hârik-ul’âde fley demekdir. Bu kimse Velîdir. Peygamber
de¤ildir. fiâfi’î mezhebi âlimlerinden Ebû ‹shak ‹brâhîm ‹sferâînî
kerâmetlerin ba’z›s›n› ve Mu’tezile f›rkas›nda olanlar kerâmetle-
rin hepsini inkâr etdi. Mu’cize ile kar›fl›r. Peygambere inanmak
güç olur dediler. Hâlbuki, bir Velîden, kerâmet görülünce, kendi-
sinin Peygamber oldu¤unu söylemez. Kerâmetini göstermek iste-
mez. Peygamberler ve Velîler öldükden sonra da, bunlar vâs›tas›
ile Allahü teâlâya yalvarmak câizdir. Böyle düâ etme¤e, (Teves-
sül) ve (‹stigâse) etmek denir. Çünki, bunlar ölünce, mu’cizeleri
ve kerâmetleri devâm eder. Remlî de böyle söyledi. ‹mâm-ül-ha-
remeyn diyor ki, (Kerâmetin, öldükden sonra da devâm etdi¤ini
yaln›z flî’î inkâr eder). M›srdaki mâlikî mezhebinin büyüklerinden
Alî Echûrî diyor ki, (Velî, dünyâda iken, k›n›ndaki k›l›nç gibidir.
Ölünce, k›n›ndan ç›kan k›l›nç gibi olup, tesarrufu, te’sîri kuvvetle-
nir). Bu sözü, Ebû Alî Sencî de, (Nûr-ül-hidâye) kitâb›nda yaz-
makdad›r. Kerâmetin hak oldu¤u, Kitâb ile, Sünnet ile ve icmâ’-›
ümmet ile sâbitdir. Evliyân›n, yüzlerce, binlerce kerâmetleri, k›y-
metli kitâblarda bildirildi.) (Berîka)dan terceme temâm oldu.
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(Mir’ât-› Medîne) kitâb›n›n yüzalt›nc› sahîfesinden bafll›yarak
diyor ki: Hadîs âlimlerinden ‹bni Huzeyme ve Dâr-› Kutnî ve Ta-
berânînin, Abdüllah bin Ömerden bildirdikleri sahîh hadîsde,
(Kabrimi ziyâret edene flefâ’atim vâcib oldu) buyuruldu. Bu ha-
dîs-i flerîf, imâm-› Münâvînin (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda da
vard›r. Ayr›ca, ‹bni Hibbân›n haber verdi¤i (Vefât›mdan sonra
kabrimi ziyâret eden, hayât›mda ziyâret etmifl gibidir) hadîs-i fle-
rîfini ve Taberânînin bildirdi¤i (Kabrimi ziyâret edene flefâ’at
edece¤im) hadîs-i flerîfini yazmakdad›r. ‹mâm-› Bezzâr›n Abdül-
lah ibni Ömerden haber verdi¤i (Kabrimi ziyâret edene flefâ’atim
halâl oldu) hadîs-i flerîfi ve Müslim-i flerîfde, Abdüllah ibni Öme-
rin bildirdi¤i, (Beni ziyâret için Medîne-i münevvereye gelenlere,
k›yâmet günü flefâ’at etmekli¤im hak oldu) merfû’ hadîs-i flerîfini
her müslimân bilmekdedir.

Taberânînin ve Dâr-› Kutnînin ve ‹bnül-Cevzînin haber ver-
dikleri (Hac eden, sonra kabrimi ziyâret eden, beni sa¤ iken ziyâ-
ret etmifl gibi olur) hadîs-i flerîfi büyük müjdedir. Dâr-› Kutnînin
bildirdi¤i (Hac eden kimse, beni ziyâret etmezse, beni üzmüfl
olur) hadîs-i flerîfi, hac edip de, özrü olmad›¤› hâlde, Kabr-i
se’âdeti ziyâret etmiyenleri bildirmekdedir.

Medîne-i münevvere islâm üniversitesi rektörü Abdül’azîz,
(Tahkîk ve îzâh) ismindeki kitâb›nda, ziyâret etme¤i teflvîk eden
yukar›daki hadîs-i flerîflerin hiçbirinin senedi, delîli olmad›¤›n›
yaz›yor. Hepsinin mevdû’ oldu¤unu fleyhul-islâm ‹bni Teymiyye
bildirdi diyor. Hâlbuki Zerkânînin (Mevâhib) flerhinin sekizinci
cildinde ve Semhûdînin (Vefâ-ül-vefâ)s›n›n dördüncü cildi so-
nunda bu hadîs-i flerîflerin kaynaklar›, uzun yaz›l› olup, hasen ha-
dîs olduklar› bildirilmifl, ‹bni Teymiyyenin bu sözü mevdû’dur
denilmifldir. Medîne üniversitesinin, vehhâbî olan rektörü ve ho-
calar›, böylece Ehl-i sünnet âlimlerinin yaz›lar›na gölge düflürme-
¤e çal›flmakda, kendi inançlar›n›, kitâblar› ile dünyâya yaymakda-
d›rlar. Dünyâdaki bütün milletleri, ya’nî hem müslimânlar›, hem
de baflkalar›n› aldatmak, kendilerini hakîkî müslimân tan›tmak
için, yeni bir siyâset kullan›yorlar: (Râb›tat-ül-âlem il-islâm) is-
minde bir ‹slâm merkezi kurdular. Her memleketdeki müslimân-
lar aras›ndan, câhil, kirâl›k din adamlar›n› seçerek, burada topla-
d›lar. Herbirine yüzlerce alt›n ma’âfl veriyorlar. Ehl-i sünnet
âlimlerinin kitâblar›ndan haberi olm›yan, bu câhil din adamlar›n›
kukla gibi kullan›yorlar. Kendi inançlar›n› bu merkezlerden bü-
tün dünyâya yayarak, bunlara (Dünyâ ‹slâm Birli¤i)nin fetvâlar›
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diyorlar. 1395 [m. 1975] Ramezân-› flerîf ay›nda ç›kard›klar›, böy-
le uydurma fetvâlar›nda, (Kad›nlara Cum’a nemâz› k›lmak farz-
d›r. Cum’a ve bayram hutbeleri, her memleketde kendi dilleri ile
okunur) dediler. Mekkedeki bu fitne ve fesâd oca¤›na üye olan,
Mevdûdînin adamlar›ndan Sabri ismindeki bir sap›k, bu fetvây›
hemen Hindistâna getiriyor. Hindistândaki, bol ayl›kl›, apartman-
l› câhiller, kad›nlar› zorla câmi’lere sürüklediler. Çeflidli dillerle
hutbe okuma¤a bafllad›lar. Hindistândaki Ehl-i sünnet âlimleri,
hakîkî din adamlar› “rahimehümullahü teâlâ”, bu hareketi önle-
mek için, k›ymetli kaynaklardan fetvâlar hâz›rlay›p, yayd›lar.
Vehhâbîler, bu ilmî yaz›lara cevâb veremeyip, hak sözün karfl›s›n-
da duramad›lar. Hindistân›n güneyindeki (Kerala) bölgesinde,
yüzlerce din adam›, aldanm›fl olduklar›n› anl›yarak, tevbe etdiler.
Tekrâr, Ehl-i sünnet saflar›na kat›ld›lar. Ehl-i sünnet âlimlerinin,
sa¤lam kaynaklara dayanan bu k›ymetli fetvâlar›ndan dört adedi,
ofset yolu ile basd›r›larak bütün islâm memleketlerine gönderildi.
Her yerdeki hakîkî din adamlar›, buna karfl› müslimânlar› uyan-
d›rmakda, islâmiyyeti içerden y›kan, parçal›yan felâket ateflini
söndürme¤e çal›flmakdad›rlar. Elhamdü-lillah ki, dünyân›n her
yerinde temiz rûhlu, uyan›k gençler, hakk› bât›ldan ay›rmakda-
d›rlar.

‹bni Âbidîn “rahime-hüllahü teâlâ”, Cum’a hutbesini ve ifti-
tâh tekbîrini ve nemâz içinde düây› anlat›rken buyuruyor ki,
(Hutbeyi arabîden baflka lisan ile okumak, nemâza dururken,
baflka dil ile iftitâh tekbîrini söylemek gibidir. Bu da, nemâzdaki
di¤er zikrler gibidir. Nemâz içindeki zikrleri ve düâlar› arabîden
baflka dil ile söylemek ise, tahrîmen mekrûhdur. Hazret-i Ömer
yasak etmifldir). Nemâz›n vâciblerini anlat›rken diyor ki, (Tahrî-
men mekrûh ifllemek, büyük günâh olur. Buna devâm edenin
adâleti gider). (Tahtâvî)de diyor ki, (Küçük günâha devâm eden
fâs›k olur. Fâs›k olan veyâ bid’at iflliyen imâmlar›n arkas›nda ne-
mâz k›lmamal›, baflka câmi’de k›lmal›d›r). Eshâb-› kirâm ve Tâ-
bi’în-i izâm “rahime-hümullahü teâlâ”, Asyada ve Afrikada, hut-
belerin temâm›n› hep arabî okudu. Çünki, hutbenin hepsini veyâ
bir k›sm›n› baflka dil ile okumak, mekrûh ve bid’at olur. Bid’at
ise büyük günâhd›r. Hâlbuki, dinliyenler arabî bilmiyorlar, hut-
beleri anl›yam›yorlard›. Din bilgileri de yokdu. Onlara ö¤retmek
lâz›m idi. Fekat, yine hutbenin hepsini arabî okudular. Bunun
için, Osmânl› imperatorlu¤undaki fieyh-ul-islâm efendiler ve
dünyâda meflhûr olan büyük islâm âlimleri, alt›yüz seneden beri,
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hutbeleri, türkçe de okutarak, cemâ’atin anlamas›n› çok istediler
ise de, câiz olm›yaca¤›n› bildikleri için, buna izn veremediler.

‹mâm-› Beyhekînin Ebû Hüreyreden “rad›yallahü anh” haber
verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse bana selâm verince, Allahü te-
âlâ rûhumu cesedime verir. Onun selâm›n› iflitirim) buyuruldu.
‹mâm-› Beyhekî “rahime-hüllahü teâlâ”, bu hadîs-i flerîfe daya-
narak, Peygamberler “aleyhimüsselâm” kabrlerinde, bizim bil-
medi¤imiz bir hayât ile diridirler demifldir.

Medînedeki vehhâbî Abdül’azîz bin Abdüllah da, (El-hac vel-
Umre) kitâb›n›n altm›flalt›nc› sahîfesinde bu hadîs-i flerîfi yaz›p,
bu hadîs Onun meyyit oldu¤unu gösteriyor diyor. Ayn› sahîfede,
kabrinde, bilinmiyen bir hayât ile diridir de diyor. Sözleri birbiri-
ni tutmuyor. Hâlbuki, bu hadîs-i flerîf, mübârek rûhunun geldi¤i-
ni, selâmlara cevâb verdi¤ini bildiriyor. Yine, bu kitâb›n›n yet-
miflüçüncü sahîfesinde yazd›¤› iki hadîs-i flerîfde, (Kabr ziyâret
ederken, Esselâmü aleyküm ehl-el-diyâr-› minel mü’minîn) de-
nilmesi emr buyurulmakdad›r. Bu hadîs-i flerîfler, bütün müsli-
mânlar›n kabrlerine selâm verilece¤ini emr ediyor. ‹flitene selâm
verilir. ‹fliten ile konuflulur. Hem bu hadîs-i flerîfleri haber veri-
yorlar. Hem de, meyyit iflitmez diyor. Meyyitin iflitdi¤ine inanan-
lara müflrik diyorlar. Âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri yanl›fl
te’vîl ediyorlar.

Resûlullah›n, kabrinde, bilinmiyen bir hayât ile diri oldu¤unu
bildiren çok hadîs-i flerîf vard›r. (Kabrim bafl›nda söylenen sale-
vâti iflitirim. Uzakdan söylenen salevât bana bildirilir) ve (Bir
kimse, kabrim bafl›nda bana salevât okursa, Allahü teâlâ bir me-
lek gönderip, bu salevâti bana bildirir. K›yâmet günü ona flefâ’at
ederim) hadîs-i flerîfleri, meflhûr alt› kitâbda yaz›l›d›r.

Bir müslimân, dünyâda iken tan›d›¤› bir müslimân›n kabri ya-
n›na gidip selâm verse, kabrdeki kimse, selâm vereni tan›r ve ce-
vâb verir. ‹bni Ebiddünyân›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, müsli-
mân meyyitin, selâm vereni tan›d›¤› ve sevindi¤i ve cevâb verdi¤i
haber verilmekdedir. Tan›mad›¤› mevtâlara selâm verirse selâma
sevinerek cevâb verirler. Sâlihler ve flehîdler “rahime-hümullahü
teâlâ” selâm vereni tan›r ve cevâb›n› verir de, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” tan›maz olur mu? Gökde günefl her tarafa
›fl›k sald›¤› gibi, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de, bir
anda her yerde söylenen selâmlara, o anda cevâb verir.
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Bir hadîs-i flerîfde, (Vefât›mdan sonra da, diri iken oldu¤u gi-
bi iflitirim) ve Ebû Ya’lân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Peygam-
berler “aleyhimüsselâm” kabrlerinde diridir. Nemâz k›larlar) bu-
yuruldu. ‹brâhîm bin Biflar ve seyyid Ahmed R›fâ’î ve dahâ nice
Velîler, Resûlullaha verdikleri selâm›n cevâb›n› iflitmifllerdir.

Celâleddîn-i Süyûtî hazretlerine, (Seyyid Ahmed R›fâ’înin Re-
sûlullah›n mubârek elini öpmüfl oldu¤u do¤ru mudur?) dedikle-
rinde, cevâb olarak (fieref-ül-muhkem) ad›nda bir kitâb yazm›fl-
d›r. Bu kitâb›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efen-
dimizin, Kabr-i se’âdetlerinde, bilinmiyen bir hayâtla diri oldu¤u-
nu ve selâmlar› iflitip cevâb verdi¤ini, aklî ve naklî delîller ile is-
bât etmifldir. Mi’râc gecesi, Resûlullah›n, Mûsâ aleyhisselâm›,
kabrinde nemâz k›larken gördü¤ünü de, bu kitâb›nda bildirmifl-
dir.

Âifle-i S›ddîkan›n “rad›yallahü anhâ” haber verdi¤i bir hadîs-i
flerîfde, (Hayberde yidi¤im zehrli etin ac›s›n› duymakday›m. O
zehrin te’sîri ile, ebher [avort] damar›m flimdi çal›flm›yacak hâle
geldi) buyuruldu. Allahü teâlân›n, insanlar›n en üstünü olan Mu-
hammed aleyhisselâma, peygamberlikle birlikde flehîdlik derece-
sini de vermifl oldu¤unu bu hadîs-i flerîf göstermekdedir. Âl-i ‹m-
rân sûresinin yüzaltm›fldokuzuncu âyetinde meâlen, (Allah yo-
lunda öldürülenleri ölü sanmay›n›z! Onlar Rablar›n›n yan›nda di-
ridirler. R›zkland›r›lmakdad›rlar) buyuruldu. Allah yolunda zehr
yidirilen o büyük Peygamberin, bu âyet-i kerîmede bildirilen fle-
refli derecenin en üstünde bulundu¤u flübhesizdir.

‹bni Hibbân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Peygamberlerin
“aleyhimüsselâm” mübârek vücûdlar› çürümez. Bir mü’min bana
salevât okursa, bir melek o salevâti bana getirip, ümmetinden fa-
lan o¤lu filân sana salevât ve selâm söyledi der) buyuruldu.

‹bni Mâcenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Cum’a günleri bana
çok salevât getirin! Okunan salevât bana hemen bildirilir) buyu-
ruldu. Bunu iflitenlerden Ebüdderdâ “rad›yallahü teâlâ anh” (Öl-
dükden sonra da bildirilir mi?) dedikde, (Evet, ben öldükden
sonra da bildirilir. Çünki, topra¤›n Peygamberleri çürütmesi ha-
râm k›l›nd›. Onlar öldükden sonra diridirler, r›zkland›r›l›rlar) bu-
yuruldu. [Bu hadîs-i flerîf, Senâüllah Pâni-pütînin (Tezkiret-ül
mevtâ vel-kubûr) kitâb›n›n sonunda da yaz›l›d›r. Bu kitâb, fârisî
olup, 1310 [m. 1892] de Delhîde ve 1990 da, Hakîkat Kitâbevi ta-
raf›ndan, ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r.]
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Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” Kudüs-i flerîfi kâfirlerden al-
d›kdan sonra, do¤ru, Hucre-i se’âdete gidip, Kabr-i nebevîyi ziyâ-
ret etdi ve selâm verdi. Evliyân›n büyüklerinden olan Ömer bin
Abdül’azîz hazretleri, fiâmdan Medîneye me’mûr gönderip,
Kabr-i se’âdete salât ve selâm okuturdu. Abdüllah ibni Ömer
hazretleri, yolculukdan döndü¤ü zemân, do¤ruca Hucre-i se’âde-
te girer, önce Resûlullah›, sonra Ebû Bekr-i S›ddîk›, en sonra da
babas›n› ziyâret edip selâm verirdi. ‹mâm-› Nâfi’ diyor ki, Abdül-
lah ibni Ömer hazretlerinin, Kabr-i se’âdete gelerek (Esselâmü
aleyke yâ Resûlallah!) dedi¤ini yüzden fazla gördüm. Hazret-i
Alî “rad›yallahü anh”, birgün mescid-i flerîfe girip, hazret-i Fât›-
man›n “rad›yallahü anhâ” mübârek makâm›n› görünce a¤lad›.
Sonra Hucre-i se’âdete giderek, çok a¤lad› ve (Esselâmü aleyke
yâ Resûlallah ve esselâmü aleykümâ yâ iki kardefllerim!) diyerek,
hazret-i Ebû Bekrle hazret-i Ömere selâm verdi “rad›yallahü te-
âlâ anhümâ”.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye göre, önce hac yapmal›, sonra
Medîne-i münevvereye gidip, Resûlullah› ziyâret etmelidir. Ebül-
leys-i Semerkandînin fetvâs›nda da böyle yaz›l›d›r.

(fiifâ) kitâb›n›n sâhibi kâdî ‹yâd ve fiâfi’î âlimlerinden imâm-›
Nevevî ve Hanefî âlimlerinden ‹bni Hümâm “rahimehümullahü
teâlâ”, Kabr-i se’âdeti ziyâret lâz›m oldu¤una icmâ-› ümmet hâs›l
olmufldur dediler. Ba’z› âlimler ise, vâcibdir dedi. Zâten, kabr zi-
yâretinin sünnet oldu¤unu vehhâbîlerin (Feth-ul-mecîd) kitâb› da
yaz›yor.

Nisâ sûresinin altm›flüçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (On-
lar, nefslerine kötülük etdikden sonra, e¤er sana gelerek, Allahü
teâlâdan afv dilerlerse, Allah›n Resûlü de, onlar için afv dilerse,
Allahü teâlây› tevbeleri elbette kabûl edici ve merhamet edici
bulurlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” flefâ’at edece¤ini ve flefâ’atinin kabûl ola-
ca¤›n› bildiriyor. Ayr›ca, Kabr-i se’âdeti ziyâret için uzaklardan
gelip, flefâ’at dileme¤i emr buyurmakdad›r.

(Ancak üç mescide gitmek için uzun yolculu¤a ç›k›l›r) hadîs-i
flerîfi, Mekkedeki Mescid-i harâm› ve Medînedeki Mescid-i Nebî-
yi ve Kudüsdeki Mescid-i aksây› ziyâret için uzun yolculu¤a ç›k-
man›n sevâb oldu¤unu bildirmekdedir. Bunun için, hacca gidip
de, Mescid-i Nebîdeki Kabr-i se’âdeti ziyâret etmiyenler, bu se-
vâbdan mahrûm kal›rlar.
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‹mâm-› Mâlik (Kabr-i se’âdeti ziyârete gelenlerin, Hucre-i
se’âdet yan›nda çok durmalar› mekrûhdur) buyurdu. ‹mâm-›
Zeynel’âbidîn, Kabr-i se’âdeti ziyâret ederken, Ravda-i mütah-
hera taraf›ndaki direk yan›nda durur, dahâ yanaflmazd›. Hazret-i
Âifle, vefât edinceye kadar, Hucre-i se’âdetin kap›s›n›n d›fl yan›n-
da, k›bleye karfl› ayakda durarak ziyâret ederlerdi.

Hadîs âlimlerinden Abdül’azîm-i Münzirî hazretleri (Kabrimi
bayram yapmay›n!) hadîs-i flerîfine ma’nâ verirken (Kabrimi
bayram gibi y›lda bir ziyâret etmekle b›rakmay›n! Her zemân zi-
yâret etme¤e gayret edin!) demekdir, buyurdu. (Evlerinizi me-
zârl›k yapmay›n!) hadîs-i flerîfi de, evlerinizi nemâz k›lmamakla,
kabrlere benzetmeyin, demek oldu¤u için, Münzirînin verdi¤i
ma’nân›n do¤ru oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Çünki kabristânda ne-
mâz k›lmak câiz de¤ildir. Hadîs-i flerîfin ma’nâs› (Kabrimi ziyâ-
ret için, bayram gibi belli gün ta’yîn etmeyin!) demek de olabilir
denildi. Yehûdîler ve h›ristiyanlar, Peygamberlerinin mezârlar›n›
ziyâret için toplan›p çalg› çalar, flark› söyler, bayram yaparlard›.
Siz böyle yapmay›n, ziyâret için, bayramda harâm fleylerle e¤le-
nir gibi, ney, dümbelek çalmay›n, toplan›p, merâsim yapmay›n
demekdir. Ziyâret için, gelip, selâm vermeli, düâ etmeli, fazla
durmamal›d›r.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hüllahü teâlâ” buyurdu ki:
(Kabr-i se’âdeti ziyâret etmek sünnetlerin en k›ymetlisidir). Vâ-
cib diyen âlimler de vard›r. Bunun için, fiâfi’î mezhebinde Kabr-i
se’âdeti ziyâret etmek nezr olunur.

(Mir’ât-i Medîne)nin 1282. ci sahîfesinden bafll›yarak diyor ki,
(Allahü teâlâ (Seni yaratmasayd›m, hiç birfleyi yaratmazd›m) bu-
yurarak, Muhammed aleyhisselâm›n Habîbullah oldu¤unu, Onu
çok sevdi¤ini bildiriyor. Bu hadîs-i kudsî, ‹mâm-› Rabbânî “rahi-
me-hüllahü teâlâ” (Mektûbât)›n›n üçüncü cildinin yüzyirmiikinci
mektûbunda da yaz›l›d›r. Afla¤› bir insan bile, sevgilisinin hât›r›
için istenileni bofl çevirmez. Âfl›ka, ma’flûkunun hât›r› için ifl gör-
dürmek kolayd›r. Bir kimse (Yâ Rabbî! Habîbin Muhammed
“aleyhisselâm” hât›r› için senden istiyorum) dese, bu iste¤i red
olunmaz. Fekat, de¤eri olm›yan dünyâl›k ifller için, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hât›r›n›, hurmetini vesîle et-
mek lây›k de¤ildir).

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki:
Medînede idim. Sâlihlerden fleyh Eyyûb-i Saht›yânî, Mescid-i fle-
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rîfe girdi. Ben de birlikde girdim. fieyh hazretleri, Kabr-i nebevî-
ye karfl› dönerek ve k›bleyi arkada b›rakarak durdu. Sonra d›flar›
ç›kd›. ‹bni Cemâ’a hazretleri (Mensek-i kebîr) ad›ndaki kitâb›n-
da diyor ki: Ziyâret ederken minber yan›nda iki rek’at nemâz k›-
l›p, düâdan sonra, Hucre-i se’âdetin k›ble taraf›na gelmeli, mubâ-
rek bafl›n› sol tarafa al›p, (Merkad-› flerîf) d›var›ndan iki metre
kadar uzak durmal›, sonra yavafl yavafl k›ble d›var›n› arkaya al›p,
(Muvâcehe-i se’âdet)e karfl› döndükde selâm vermelidir. Bütün
mezheblerde de böyledir.

(Hadîka)da, dil âfetlerinin yirmiüçüncüsünü anlat›rken diyor
ki, (Düâ ederken, Peygamberlerin hakk› için veyâ diri yâhud ölü
olan bir Velînin hakk› için diyerek, Allahdan birfley istemek tah-
rîmen mekrûhdur. Ya’nî Allahü teâlâ hiç kimsenin istedi¤ini yap-
ma¤a mecbûr de¤ildir. Çünki, Allahü teâlâda hiçbir mahlûkun
hakk› yokdur denildi. Evet öyledir. Fekat, Allahü teâlâ sevdi¤i
kullar›na söz vererek, kendinde onlar için hak tan›m›fld›r. Ya’nî
dileklerini kabûl edecekdir. Kullar›na, kendinde hak ihsân etdi¤i-
ni Kur’ân-› kerîmde bildirmifldir. Meselâ, bir âyet-i kerîmede me-
âlen, (Mü’minlere yard›m etmek, üzerimize hak oldu)buyurul-
du.) (Bezzâziyye) fetvâs›nda diyor ki, (Ölü veyâ diri olan bir Ve-
lînin veyâ bir Nebînin ismini söyliyerek, bunun hürmeti için dilek-
de bulunmak câizdir). (fiir’a) flerhinde, (Peygamberlerini ve sâlih
kullar›n› vesîle ederek düâ etmelidir. (H›sn-ül-hasîn)de de böyle
yaz›l›d›r) demekdedir. Görülüyor ki, ‹slâm âlimleri, Allahü teâlâ-
n›n sevdiklerine verdi¤i hak ve hürmet için, Allahü teâlâya düâ
etmek câizdir dediler. Kullar›n, Allahü teâlâ üzerinde haklar› var-
d›r san›p, bu haklar› için istemek flirk olur diyen hiçbir âlim yok-
dur. Bunu yaln›z, vehhâbîler söylemekdedir.

(Feth-ul-mecîd) kitâb›nda Bezzâziyye fetvâs›n› övdükleri, bu-
nun fetvâlar›n› vesîka olarak ileri sürdükleri hâlde, burada, ona
da karfl› gelmekdedirler. (Berîka)da, yine dil âfetlerini aç›klarken
diyor ki, (Peygamberin, Velînin hakk› için demek, Onun nübüv-
veti hakd›r, vilâyeti hakd›r demek olur. Peygamberimiz de, bu
niyyet ile (Peygamberin Muhammed hakk› için) demifl ve harb-
lerde Allahü teâlâdan, Muhâcirlerin fukarâs› hakk› için yard›m
dilemifldir. ‹slâm âlimlerinden (Senden istedikleri zemân verdi¤in
kimseler hakk› için) ve (Muhammed Gazâlînin hakk› için) gibi
düâlar yapanlar ve kitâblar›na yazanlar çok olmufldur.) (H›sn-ül-
hasîn) kitâb› böyle düâlarla doludur. (Rûh-ul-beyân) tefsîrinde,
Mâide sûresinin onsekizinci âyetinde diyor ki, Ömer-ül Fârûkun
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“rad›yallahü anh” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Âdem “aleyhis-
selâm” yan›ld›¤› zemân, yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hak-
k› için beni afv et dedi. Allahü teâlâ da, Muhammedi dahâ yarat-
mad›m. Onu nas›l tan›d›n dedi. Yâ Rabbî! Beni yarat›p rûhundan
bana ihsân edince, bafl›m› kald›rd›m. Arfl›n eteklerinde, Lâ ilâhe
illallah Muhammedün resûlullah yaz›lm›fl oldu¤unu gördüm. Sen
isminin yan›na, en çok sevdi¤inin ismini yazars›n. Bunu düflüne-
rek Onu çok sevdi¤ini anlad›m dedi. Allahü teâlâ da buna karfl›-
l›k, ey Âdem, do¤ru söyledin. Mahlûklar›m›n içinde, ençok sevdi-
¤im Odur. Onun için, seni afv eyledim. Muhammed olmasayd›, se-
ni yaratmazd›m dedi) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, imâm-› Beyhe-
kînin (Delâil) kitâb›nda yaz›l›d›r. Âlûsînin (Gâliyye) kitâb›nda da
yaz›l›d›r.

(Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n ikiyüzellidokuzuncu [259] sahîfesin-
de, imâm-› Zeynel’âbidîn Alî “rahime-hullahü teâlâ” hazretleri-
nin, bir kimsenin, Resûlullah›n kabri yan›na gelip düâ etdi¤ini gö-
rünce, buna mâni’ oldu¤unu ve (Bana salât okuyunuz! Her nere-
de olursan›z verdi¤iniz selâm bana ulafld›r›l›r) hadîsini okudu¤u-
nu yaz›yor. Hâdiseyi yanl›fl anlatarak, (Buradan anlafl›l›yor ki,
düâ ve salât okumak için kabr yan›na gitmek yasak edilmifldir.
Bu, kabri bayram yeri yapman›n bir k›sm›d›r. Mescid-i Nebîye
nemâz k›lmak için giren kimsenin, selâm vermek için kabrin ya-
n›na gitmesi yasakd›r. Eshâb›n hiçbiri böyle yapmad›. Böyle ya-
panlar› da men’ etdiler. Peygambere, yaln›z ümmetinin okuduk-
lar› salât ve selâm bildirilir. Baflka iflleri bildirilmez) diyor. Buna
mâni’ olmak için, Sü’ûd hükûmetinin, Mescid-i Nebî içine, (Huc-
re-i se’âdet) yan›na asker koydu¤unu da, ikiyüzotuzdördüncü
[234] sahîfesinde yaz›yor.

Yûsüf Nebhânî, (fievâhid-ül-hak) kitâb›n›n çeflidli yerlerinde
bunlara cevâb vermekdedir. Sekseninci [80] sahîfesinde: ‹mâm-›
Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh” Resûlullah›n mubârek kabrini
ziyâret etme¤i yasak etmemifldir. ‹slâmiyyete uygun olm›yan,
sayg›s›zca yap›lan ziyâreti yasak etmifldir. Torunu imâm-› Ca’fer
Sâd›k, Hucre-i se’âdeti ziyâret eder, Ravda taraf›ndaki direk ya-
n›nda durup, Resûlullaha selâm verirdi ve mubârek bafl› burada-
d›r derdi. (Kabrimi bayram yapmay›n›z!) demek, ziyâretinizi
bayram gibi belli zemânlara b›rakmay›n! Her zemân ziyâret edi-
niz demekdir. 88. ci ve 106. c› sahîfelerinde: Ebû Abdüllah Kur-
tubî (Tezkire)sinde buyuruyor ki, Resûlullaha, ümmetinin amel-
leri, her sabâh ve her akflam bildirilir. 89. cu ve 116. c› sahîfele-
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rinde diyor ki: Halîfe Mensûr, Resûlullah› ziyâret ederken,
imâm-› Mâlike sordu: Yüzümü kabre karfl› m›, k›bleye karfl› m›
döneyim? ‹mâm-› Mâlik buyurdu ki: Yüzünü Resûlullahdan na-
s›l ay›rabilirsin? O “sallallahü aleyhi ve sellem” senin ve baban
Âdemin afv olmas›na vesîledir. 92. ci sahîfede diyor ki: (Kabrle-
ri ziyâret ediniz!) hadîs-i flerîfi emrdir. Ziyâret yaparken harâm
ifllenirse, ziyâret yasak edilemez. Harâm› yapmas› yasak edilir.
98. ci sahîfede diyor ki: ‹mâm-› Nevevî (Ezkâr) kitâb›nda, (Re-
sûlullah›n ve Sâlihlerin kabrlerini çok ziyâret etmek ve her ziyâ-
retde, kabr bafl›nda çok durmak sünnetdir) buyurmakdad›r. 100.
cü sahîfede diyor ki: ‹bni Hümâm, (Feth-ul-kadîr) kitâb›nda,
Dâr-› Kutnînin ve Bezzâr›n bildirdikleri hadîs-i flerîfi yaz›yor.
Bu hadîs-i flerîfde, (Baflka bir ifl görmeyip, yaln›z beni ziyâret
için gelene, k›yâmet günü flefâ’at etmek üzerimde hakk› olur)
buyuruldu. 118. ci sahîfede buyuruyor ki: (Allahü teâlâ, Evliyâ-
ya kerâmet vermifldir. Evliyân›n, öldükden sonra da kerâmetle-
ri çok görülmüfldür. Öldükden sonra da tesarruf ederler. Bunla-
r› Allahü teâlâya vesîle etmek câizdir. Fekat, islâmiyyete uygun
olarak istigâse etmelidir. Câhillerin, dile¤imi verirsen veyâ has-
tam› iyi edersen, sana flu kadar ...... verece¤im, demesi câiz de¤il-
dir. Fekat, buna küfr, flirk denilemez. Çünki çok câhil olan da,
Velînin îcâd edece¤ini düflünmez. Velîyi, Allahü teâlân›n îcâd
etmesine vesîle etmekdedir. Onun, Allahü teâlân›n sevgili kulu
oldu¤unu düflünmekdedir. Dile¤imi yapmas›n› Allahdan iste!
Allahü teâlâ, senin düân› red etmez demekdedir. Çünki, Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Afla¤›, de¤ersiz san›lan çok
kimseler vard›r ki, onlar, Allahü teâlân›n sevgili kullar›d›r. Bir-
fleyi yapmak dileseler, Allahü teâlâ o fleyi, elbet yarat›r) buyur-
du. Bu hadîs-i flerîf, (Feth-ul-mecîd) vehhâbî kitâb›n›n, 381. ci
sahîfesinde de yaz›l›d›r. Müslimânlar, böyle hadîs-i flerîflere gü-
venerek, Evliyây› vesîle etmekdedir. ‹mâm-› Ahmed, imâm-› fiâ-
fi’î, imâm-› Mâlik ve imâm-› a’zam Ebû Hanîfe, (sâlihlerin kabr-
leri ile teberrük etmek câizdir) dediler. Ehl-i sünnetin dört mez-
hebinden birinde oldu¤unu, Ehl-i sünnet oldu¤unu söyliyen bir
kimsenin de böyle söylemesi lâz›md›r. Böyle söylemezse, Ehl-i
sünnet olmad›¤›, yalanc› oldu¤u anlafl›l›r). (Fetâvâ-yi Hindiyye)de,
baflkas› yerine hacca gitme¤i anlat›rken diyor ki, (Yap›lan ibâde-
tin sevâb›n› baflkas›na ba¤›fllamak câizdir. Böylece, nemâz, oruc,
sadaka, hac, Kur’ân-› kerîm okumak ve zikr etmek ve Peygamber-
lerin, fiehîdlerin, Evliyân›n, Sâlihlerin kabrlerini ziyâret etmek ve
mevtâya kefen vermek ve bütün hayrât ve hasenât sevâblar› ba-
¤›fllanabilir). Evliyâ kabrlerini ziyâret etmenin sevâb oldu¤u bu-
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radan da anlafl›lmakdad›r. [Zikrin çeflidleri vard›r. Bunlardan bi-
ri (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
Allahü ekber ve lillâhil hamd)d›r. Buna (Tekbîr-i teflrîk)de de-
nir. Bunu çok okumal›d›r. (‹stigfâr düâs›) da, fâidesi pekçok olan
zikrdir.]

Buraya kadar bildirilenlerin vesîkalar› arabî ve ingilizce kitâb-
lar›m›zda uzun yaz›l›d›r. Allahü teâlâ müslimânlara birleflme¤i
emr ediyor. O hâlde, her mü’minin (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at)
i’tikâd›n› ö¤renip, bu büyük âlimlerin, kitâblar›nda bildirdikleri
gibi îmân ederek, bu do¤ru ve hak yolda birleflmeleri lâz›md›r.
Do¤ru yolun, yaln›z (Ehl-i sünnet) yolu oldu¤unu Peygamberi-
miz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber vermifldir. Müsli-
mânlar› aldatmak istiyen sap›klara ve din kitâb› ticâreti yapan
câhil din adamlar›n›n yald›zl› yaz›lar›na aldan›p (Ehl-i sünnet)
birli¤inden ayr›lmama¤a çok dikkat etmelidir. Müslimânlar›n
birli¤inden ayr›lanlar›n Cehenneme gideceklerini Allahü teâlâ
Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde aç›k olarak bildirmekde-
dir. Dört mezhebden birini taklîd etmiyenin, Ehl-i sünnet birli-
¤inden ayr›lm›fl olaca¤›, böyle mezhebsizin de sap›k veyâ kâfir
olaca¤›, büyük âlim Ahmed Tahtâvînin (Dürr-ül-muhtâr) hâfli-
yesinde ve (El besâir alâ münkirit-tevessül-i bilmekâbir) kitâb›n-
da, vesîkalar› ile yaz›l›d›r. Bu kitâb, (Fethul-mecîd) kitâb›na kar-
fl› reddiye olup, Pâkistânda yaz›lm›fl, ikinci bask›s› ‹stanbulda ya-
p›lm›fld›r.

‹bni Teymiyyenin, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) mezhebinden
ayr›lm›fl oldu¤u, (Et-tevessül-ü bin Nebî ve cehelet-ül-vehhâbiy-
yîn) kitâb›nda, isbât edilmifldir. ‹bni Teymiyyenin sap›k yaz›lar›
ile ingiliz câsûsu Hempherin yalan ve iftirâlar›n›n kar›fl›m›na
(Vehhâbîlik) denir.

3 — Mezâr üzerine türbe yapmak ve türbelerde hizmet ve ibâ-
det edenlere kandil yakmak ve ölülerin rûhlar›na sadaka ada-
mak, flirk, küfr imifl. Haremeyn ehâlîsi flimdiye kadar, kubbelere,
d›varlara tap›n›yorlar imifl.

Kabr üzerine türbe yapmak, süs için, gösterifl için olursa ha-
râmd›r. Kabrin harâb olmamas› için ise mekrûhdur. Hayvan›n,
h›rs›z›n açmamas› için ise câizdir. Fekat ziyâret yeri yapmamak
lâz›md›r. Ya’nî belli zemânlarda ziyâret etmek lâz›md›r dememe-
lidir.

‹nsan›, önceden yap›lm›fl binâ içine defn etmek mekrûh de¤il-
dir. Eshâb-› kirâm, Resûlullah› ve iki halîfesini binâ içine defn
etdiler. Hiçbiri buna karfl› gelmedi. Onlar›n sözbirli¤inin dalâlet
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olmad›¤›n› hadîs-i flerîf haber vermekdedir. Büyük islâm âlimi ‹b-
ni Âbidîn (Dürr-ül-muhtâr hâfliyesi), beflinci cild, ikiyüzotuzikin-
ci sahîfesinde buyuruyor ki, (Âlimlerden birkaç›, sâlihlerin ve
Velîlerin kabrleri üzerine örtü sermek, bafll›k, sar›k koymak
mekrûhdur dedi. (Fetâvâ-y› hucce)de, kabrlerin üzerine örtü ört-
mek mekrûhdur, diyor. Fekat, bize göre, kabrdekinin k›ymetini
herkese bildirmek için örtülürse ve ona hakâret olunmamas›, zi-
yâret edenlerin sayg›l›, edebli davranmalar› için ise, câizdir.
(Edille-i fler’›yye) ile yasak edilmemifl olan ameller, ifller, niyyete
göre de¤erlendirilir. Evet, kabrler üzerine türbe yapmak, sandu-
ka, örtü koymak, Eshâb-› kirâm zemân›nda yokdu. Fekat, Resû-
lullah›n ve fieyhayn›n odaya defn edilmelerini inkâr edenleri de
hiç olmad›. Bunun için ve (Kabrler üzerine basmay›n›z!), (Ölüle-
rinize sayg›s›zl›k etmeyiniz!) emrlerini yerine getirmek için ve ya-
sak edilmifl olmad›klar› için, bunlar›n sonradan yap›lmalar› bid’at
olmaz. Vedâ tavâf›ndan sonra Mescid-i harâmdan hemen ç›k-
mak, böylece Kâ’be-i mu’azzamaya sayg› göstermek lâz›m oldu-
¤unu bütün f›kh kitâblar› haber veriyor. Hâlbuki, Eshâb-› kirâm
böyle yapmazd›. Çünki, onlar her hareketlerinde, Kâ’beye sayg›
gösterirlerdi. Sonra gelenler, böyle sayg› gösteremedikleri için,
âlimlerimiz, mescidden geri geri ç›karak sayg› gösterilmesini bil-
dirdiler. Eshâb-› kirâm gibi sayg›l› olma¤› böylece sa¤lad›lar. Sâ-
lihlerin, Velîlerin kabrlerine, Eshâb-› kirâm gibi sayg›l› olabilmek
için, üzerlerine örtü serilmesi, türbe yap›lmas› da, bunun gibi câiz
oldu. Büyük âlim Abdülganî Nablüsî hazretleri, (Keflf-ün-nûr) ki-
tâb›nda, bunu uzun anlatmakdad›r). (Keflf-ün-nûr), Celâlüddîn-i
Süyûtînin “rahimehullahü teâlâ” (Tenvîr-ul-halek fî imkân-›
rü’ye-tin-nebî cihâren vel-melek) kitâb› ile birlikde arabî olarak
1393 [m. 1973] de (Minhat-ül-vehbiyye) ile birlikde ‹stanbulda
neflr edilmifldir. Arabistânda, türbeye (Meflhed) denir. Medîne-i
münevverede, (Bakî’) kabristân›nda, meflhed dolu idi. Vehhâbîler
hepsini y›kd›. Hiçbir ‹slâm âlimi, türbe yapman›n ve türbe ziyâret
etmenin flirk, küfr olaca¤›n› söylememifldir. Türbe y›kan hiç görül-
memifldir.

‹brâhîm Halebî “rahime-hüllahü teâlâ” (Halebî-i kebîr) so-
nunda diyor ki, (Bir kimse tarlas›n› kabristân yapsa, birisi mevtâ
defn için buraya türbe yapsa, kabristânda bofl yer varsa, câiz olur.
Baflka yer yoksa, türbe y›k›l›p, yerine kabr kaz›l›r. Çünki buras›,
kabr yapmak için vakf edilmifldir). Türbe flirk olsayd›, put olsay-
d›, her zemân y›k›lmas› lâz›m olurdu.

– 79 –



Yeryüzünde bulunan ‹slâm türbelerinin birincisi Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” medfûn oldu¤u hucre-i mu’attara-
d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, çok sevdi-
¤i zevcesi Âifle “rad›yallahü anhâ” vâlidemizin odas›nda, hicretin
onbirinci senesi, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci pazartesi günü ö¤-
leden önce vefât etdi. Çarflamba gecesi, bu odaya defn edildiler.
Hazret-i Ebû Bekrle hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”
de, bu türbe içinde defn edildiler. Eshâb-› kirâmdan hiçbiri, buna
mâni’ olmad›. Eshâb-› kirâm›n bu sözbirli¤ine karfl› geliyorlar.
fiübheli delîli yanl›fl te’vîl ederek, (‹cmâ-› ümmet)i inkâr etmek,
küfr olmaz ise de, bid’at olur.

Âifle “rad›yallahü anhâ” hazretlerinin odas›, üç metre yüksek-
li¤inde ve üç metre genifllik ve dörtbuçuk metre uzunlukda, ker-
piçden yap›lm›fld›. Biri garb, di¤eri flimâl d›var›nda, iki kap›s› var-
d›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken, Hücre-i
se’âdetin etrâf›na k›sa bir tafl d›var çekdi. Abdüllah bin Zübeyr
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” halîfe iken, bu d›var› y›k›p siyâh tafl
ile yeniden yapd›. D›var› güzel s›vatd›. Bu d›var›n üstü aç›k olup,
flimâl taraf›nda bir kap›s› vard›. Hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ
anh”, hicretin k›rkdokuzuncu senesinde vefât edince, vas›yyeti ge-
re¤ince, hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh”, kardeflinin cenâ-
zesini (Hücre-i se’âdet) kap›s›na getirterek tevessül ve düâ edece-
¤i zemân, buraya defn edeceklerini sanarak, istemiyenler oldu.
Gürültüyü önlemek için, Bakî’ kabristân›na defn olundu. ‹leride
böyle çirkin hâller olmamas› için d›var›n ve odan›n kap›s›n› d›var-
la kapad›lar.

Emevî halîfelerinin alt›nc›s› olan Velîd, Medîne vâlîsi iken, tafl
d›var› yükseltdi ve üzerini küçük bir kubbe ile örtdü. Halîfe olun-
ca, Medîne vâlîsi olan Ömer bin Abdül’azîze emr vererek, 88 [m.
707] senesinde, Mescid-i flerîfi tevsî’ etdirirken, bu d›var›n etrâf›-
na ikinci bir d›var yapd›rd›. Bu d›var› befl köfleli idi ve üstü kapa-
l› idi. Hiç kap›s› yokdu. [Dahâ çok bilgi almak için (K›yâmet ve
Âh›ret) kitâb›n›n, Müslimâna Nasîhat k›sm›n›n onbeflinci madde-
sinin sonunu okuyunuz!]

(Feth-ul-mecîd) ismindeki vehhâbî kitâb›nda, yüzotuzüçüncü
ve sonraki sahîfelerinde diyor ki, (A¤aç, tafl, kabr ve benzerleri
ile teberrük eden müflrik olur. Kabrler üzerine kubbeler yap›la-
rak putlafld›r›ld›. Câhiliyye ehli de sâlih kimselere ve heykellere
tap›n›rlard›. Bunlar›n hepsi ve dahâ kötüleri flimdi türbelerde,
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mezârlarda yap›l›yor. Sâlih insanlar›n kabrleri ile teberrük et-
mek, lât putuna tap›nmak gibidir. Bu müflrikler, Evliyân›n düây›
iflitece¤ini ve cevâb verece¤ini zan ediyorlar. Kabrlere nezr yapa-
rak, sadaka vererek, ölülere yaklafl›l›r diyorlar. Bunlar›n hepsi
büyük flirkdir. Müflrik, kendine baflka ism verse de, yine müflrik-
dir. Ölülere sayg› ve sevgi göstererek düâ etme¤e, hayvan kesme-
¤e, adak ve benzeri ifller yapma¤a ne ism verirlerse versinler,
hepsi, flirkdir. Zemân›m›z müflrikleri, bu yapd›klar›na ta’zîm ve
teberrük ismi vererek câizdir diyorlar. Bu flübheleri yanl›fld›r).

Ehl-i sünnet olan müslimânlara yap›lan bu sald›r›lara ve iftirâ-
lara, islâm âlimlerinin verdikleri cevâblardan ba’z›lar›n› türkçeye
terceme ederek, çeflidli kitâblar›m›zda yazd›k. Burada, (Üsûl-ül-
erbe’a fî terdîd-il vehhâbiyye) kitâb›n›n birinci asl›ndan, bir mik-
dâr terceme ediyoruz. Dikkat ile okunursa, vehhâbîlerin aldan-
d›klar›, do¤ru yoldan ayr›ld›klar› ve müslimânlar› felâkete sürük-
lemekde olduklar› hemen anlafl›l›r.

Allahü teâlâdan baflkas›n› ta’zîm etmenin câiz oldu¤unu,
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler ve Selef-i sâlihînin sözleri ve ifl-
leri ve âlimlerin ço¤u bildirmifllerdir. Hac sûresinin otuzikinci
âyetinde meâlen, (Bir kimse, Allahü teâlân›n fie’âirini ta’zîm
ederse, bu ifl, kalblerin takvâs›ndand›r) buyuruldu. Bunun için,
Allahü teâlân›n fle’âirini ta’zîm etmek vâcib oldu. fie’âir, niflanlar,
alâmetler demekdir. Abdülhak-› Dehlevî “rahime Rabbüh” bu-
yuruyor ki, (fie’âir, fia’îreler demekdir. fia’îre, alâmet demekdir.
Görülünce, Allahü teâlâ hât›rlanan her fley, Allahü teâlân›n
fie’âiri olur). Bekara sûresinin yüzellisekizinci âyetinde meâlen,
(Safâ ve Merve, Allahü teâlân›n fie’âirindendir) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîmeden anlafl›l›yor ki, Allahü teâlân›n fie’âiri, yaln›z Sa-
fâ ve Merve tepeleri de¤ildir. Bunlardan baflka fie’âir de vard›r.
Bunun gibi, fie’âir yaln›z Arafât, Müzdelife ve Minâ denilen yer-
ler de¤ildir. fiâh Veliyyullah-› Dehlevî, (Huccetullah-il-bâliga) ki-
tâb›n›n altm›fldokuzuncu sahîfesinde diyor ki, (Allahü teâlân›n
fie’âirinin en büyükleri dörtdür: Kur’ân-› kerîm, Kâ’be-i mu’az-
zama, Peygamber “aleyhissalâtü vesselâm” ve nemâz). fiâh Ve-
liyyullah “rahimehüllahü teâlâ”, (Eltâf-ül-kuds) kitâb›n›n otu-
zuncu sahîfesinde diyor ki, (Allahü teâlân›n fie’âirini sevmek de-
mek, Kur’ân-› kerîmi ve Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ve Kâ’beyi sevmek demekdir. Hattâ, Allahü teâlây› hâ-
t›rlatan herfleyi sevmekdir. Allahü teâlân›n evliyâs›n› sevmek de
böyledir). [Çünki, (Evliyâ görülünce, Allah hât›rlan›r) hadîs-i fle-
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rîfi (‹bni Ebî fieybe)de ve (‹rflâd-ut-tâlibîn)de ve (Künûz-üd-de-
kâ›k)da yaz›l›d›r. Bu hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki, Evliyâ da, Al-
lahü teâlân›n fie’âirindendir. Evliyây›, ulemây› ta’zîm için, kabr-
leri üzerine türbe yapman›n câiz oldu¤u (Câmi’ul fetâvâ)da da
yaz›l›d›r.] Mekke-i mükerreme flehrinde, Mescid-i harâm›n ya-
n›nda bulunan Safâ ve Merve ismindeki iki tepecik aras›nda, ‹s-
mâ’îl aleyhisselâm›n annesi hazret-i Hâcer, gidip geldi¤i için, bu
iki tepecik, Allahü teâlân›n fie’âiri oluyorlar. O mubârek anneyi
hât›rlama¤a sebeb oluyorlar da, bütün mahlûklar›n en üstünü ve
Allahü teâlân›n sevgilisi olan Muhammed aleyhisselâm›n do¤du-
¤u, büyüdü¤ü, ibâdet etdi¤i, hicret etdi¤i, nemâz k›ld›¤›, vefât et-
di¤i yerler ve mubârek türbesi ve Âlinin, Eshâb›n›n yerleri niçin
fie’âirden olmas›nlar? Bunlar› neden y›k›yorlar? [Burada Âl ke-
limesi, mubârek zevceleri ve Ehl-i beyti demekdir].

Kur’ân-› kerîm dikkat ile ve insâf ile okunursa, birçok âyet-i
kerîmenin, Resûlullah› ta’zîm etdi¤i, kolayca görülür. Hucurât
sûresindeki âyet-i kerîmelerde meâlen, (Ey îmân edenler! Allahü
teâlân›n ve Resûlünün önüne geçmeyiniz! Allahü teâlâdan kor-
kunuz! Ey îmân edenler! Peygamberin sesinden dahâ yüksek ses-
le konuflmay›n›z! Ona “sallallahü aleyhi ve sellem” birbirinize
seslendi¤iniz gibi seslenmeyiniz! Böyle yapanlar›n ibâdetlerinin
sevâblar› yok olur! Resûlullah›n yan›nda seslerini k›sanlar›n
kalblerini, Allahü teâlâ, takvâ ile doldurur. Onlar›n günâhlar›n›
afv eder ve çok sevâb verir. Onu d›flar›dan ba¤›rarak ça¤›ranlar,
düflünemiyorlar. D›flar› ç›k›ncaya kadar bekleseler, kendileri için
iyi olur) buyuruldu. Bu befl âyeti insâf ile okuyan, düflünen bir
kimse, Allahü teâlân›n, sevgili Peygamberinin ta’zîmini, ne kadar
çok yükseltdi¤ini iyi anlar. Ona karfl›, ümmetinin edebli, sayg›l›
olmas›n› ehemmiyyetle emr etdi¤ini görür. Ona karfl› seslerini
yükseltenlerin bütün ibâdetlerinin yok olaca¤›n› düflünen kimse,
bu önemin derecesini anl›yabilir. (Benî Temîm) kabîlesinden
yetmifl kifli, Medîneye gelip, d›flar›dan ba¤›rarak, Resûlullah› say-
g›s›zca ça¤›rm›fllard›. Bu âyet-i kerîmeler, bunlara cezâ olarak
geldi. Ba’z› kimseler, kendilerinin Benî Temîm soyundan olduk-
lar›n› söylüyorlar. Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Kaba ve ifl-
kence yap›c›lar flarkdad›r) ve (fieytân, buradan fitne ç›kar›r) bu-
yurarak, mübârek eli ile Necd taraf›n› gösterdi. Mezhebsizlerin
bir k›sm› da (Necdî)dir. Necd ülkesinden türedikleri için, bu ism
ile an›lmakdad›rlar. Yukar›daki hadîs-i flerîfin haber verdi¤i fit-
ne, binikiyüz sene sonra ortaya ç›kd›. Necdden Hicâza gelerek,
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müslimânlar›n mallar›n› ya¤ma etdiler. Erkeklerini öldürdüler.
Kad›nlar›n› ve çocuklar›n› esîr ald›lar. Kâfirlerin yapmad›klar›
kötülükleri, alçakl›klar› yapd›lar.

FÂ‹DE: Yukar›daki âyet-i kerîmelerde, tekrâr tekrâr (Ey
îmân edenler!) buyuruldu. Bu da, K›yâmete kadar gelecek olan
bütün müslimânlar›n, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
edebli olmalar›n› emr etmekdir. Yaln›z Eshâb-› kirâm için “rad›-
yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” emr edilseydi, (Ey Eshâb) denir-
di. Nitekim, (Ey Resûlün zevceleri) ve (Ey Medîne ehâlîsi) buyu-
rulmufldur. Nemâz›n, orucun, hacc›n ve zekât›n ve baflka ibâdet-
lerin, k›yâmete kadar, bütün müslimânlara farz olduklar›n› bildir-
mek için (Ey îmân edenler?) buyurulmufldur. Böylece, vehhâbî-
lerin (Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” diri iken
ta’zîm lâz›m idi. Öldükden sonra sayg› gösterilmez ve Ondan yar-
d›m istenmez) sözleri, âyet-i kerîme ile çürütülmüfl oldu.

Yukar›daki âyet-i kerîmeler, Allahü teâlâdan baflkalar›n› da
ta’zîm lâz›m oldu¤unu göstermekdedir. Bekara sûresinin yüzdör-
düncü âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Râ’inâ demeyiniz! Bi-
ze nazar et deyiniz. Allahü teâlân›n hükmlerini dinleyiniz!) buyu-
ruldu. Mü’minler, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Râ’inâ), ya’nî bizi gözet, koru derlerdi. Râ’inâ, yehûdî lisan›nda
sö¤mek, kötülemek olup, yehûdîler, Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”, bu ma’nâda Râ’inâ derlerdi. Kötü ma’nâs› da
oldu¤u için bu kelimeyi kullanma¤›, Allahü teâlâ, mü’minlere ya-
sak etdi. Enfâl sûresinin otuzüçüncü âyetinde meâlen, (Sen ara-
lar›nda oldu¤un için, Allahü teâlâ onlara azâb yapmaz) buyurul-
du. K›yâmete kadar azâb yap›lmayaca¤› va’d edildi. Bu âyet-i ke-
rîme, vehhâbîlerin (O, aran›zdan gitdi. Toprak oldu) sözlerini red
etmekdedir.

Bekara sûresinin otuzdördüncü âyetinde meâlen, (Meleklere,
Âdeme karfl› secde ediniz dedi¤imiz zemân, secde etdiler. Yaln›z
‹blîs secde etmedi) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, Âdem aleyhis-
selâma ta’zîm olunmas›n› emr etmekdedir. fieytân, Allahü teâlâ-
dan baflkas›na ta’zîm olunmas›n› inkâr ederek ve Peygamberlere
hakâret ederek, bu emri dinlemedi. Vehhâbîler de fleytân›n yo-
lundad›rlar. Yûsüf aleyhisselâm›n anas›, babas› ve kardeflleri de
kendisine secde ederek sayg› gösterdiler. Allahdan baflkas›na
sayg›, ta’zîm flirk ve küfr olsayd›, Allahü teâlâ, sevdi¤i kullar›n›
anlat›rken bununla övmezdi. Ehl-i sünnete göre, Allahdan bafl-

– 83 –



kas›na secde harâmd›r. ‹bâdet secdesine benzedi¤i için harâmd›r.
Ta’zîmi gösterdi¤i için de¤il!

fieytân, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, hep Necdli
ihtiyâr fleklinde görünürdü. Kâfirler Mekkede (Dâr-ün-Nedve)
denilen yerde toplan›p, Resûlullah› öldürme¤e karâr verdikleri
zemân, fleytân Necdli bir ihtiyâr fleklinde görünüp, nas›l öldüre-
ceklerini ö¤retmifldi. Onlar da, Necdli ihtiyâr›n dedi¤ini yapal›m
demifllerdi. O günden beri, fleytâna (fieyh-i Necdî) denilmekde-
dir. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, (Müsâmerât) kitâb›nda diyor
ki: Kureyfl kâfirleri, Kâ’beyi ta’mîr ederken, kabîle reîslerinden
herbiri, (Hacer-ül-esved) tafl›n›, yerine ben koyaca¤›m dediler.
Yar›n sabâh ilk geleni hakem yapal›m. Aram›zdan Onun seçece-
¤i koysun dediler. ‹lk olarak, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” geldi. O zemân, yirmibefl yafl›nda idi. Bu gelen emîndir. Bu-
nun sözüne uyar›z dediler. (Bir kilim getirip tafl› içine koyunuz ve
hepiniz kenârlar›ndan tutup, tafl›n konulaca¤› yere kadar kald›r›-
n›z!) buyurdu. Sonra mubârek elleri ile tafl› kilimin içinden al›p,
d›vardaki yerine koydu. O anda, fleytân, fieyh-i Necdî fleklinde
görünüp, bir tafl göstererek, bunu da, destek olarak yan›na koy
dedi. Maksad›, o çürük tafl›n ileride ayr›larak, Hacer-i esvedin ye-
rinden oynamas›, bu yüzden, herkesin Resûlullaha u¤ursuz de-
mesi idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunu anlay›p
(E’ûzü billahi minefl-fleytân-ir-racîm) dedi. fieytân, o anda gayb
oldu, kaçd›. Muhyiddîn-i Arabî “rahmetullahi teâlâ aleyh” bu ya-
z›s›nda, fleytân›n fieyh-i Necdî oldu¤unu dünyâya yayd›¤› için, bu
büyük Velîye düflman oldular. Hattâ kâfir dediler. Mezhebsizle-
rin üstâdlar›n›n, önderlerinin fleytân oldu¤u buradan da anlafl›l-
makdad›r. Vehhâbîler, Resûlullahdan yâdigâr kalan mukaddes
yerleri ve türbeleri bunun için y›k›yorlar. Bu yerler, insanlar› müfl-
rik yap›yor diyorlar. Mubârek yerlerde, Allahü teâlâya düâ etmek
flirk olsayd›, Allahü teâlâ hacca gitmemizi emr etmezdi. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” tavâf yaparken, Hacer-ül-esvedi
öpmezdi. Arafâtda, Müzdelifede düâ edilmez, Minâda tafl at›lmaz
ve Safâ ile Merve aras›nda koflulmazd›. Bu mubârek yerler, böyle
ta’zîm olunmazd›.

Ensâr›n topland›¤› yere, reîsleri olan Sa’d bin Mu’âz “rad›yal-
lahü teâlâ anh” gelince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Reîsiniz için aya¤a kalk›n›z?) buyurdu. Bu emr, Sa’di ta’zîm et-
meleri içindi. (Sa’d hasta idi. Onu hayvandan indirmek içindi)
demek yanl›fld›r. Çünki, hepsine emr olundu. ‹ndirmek için ol-
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sayd› bir iki kifliye emr olunurdu. Yaln›z (Sa’d için) denirdi. (Re-
îsiniz) deme¤e lüzûm olmazd›.

Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” hac için Medîne-
den Mekkeye giderken, yoldaki mubârek yerlerde, Resûlullah›n
oturdu¤u yerlerde durur, nemâz k›lar, düâ ederdi. Buralarla be-
reketlenirdi. Resûlullah›n minberine ellerini koyar, sonra yüzüne
sürerdi. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel, Hucre-i se’âdeti ve minberi-
ni öperek bereketlenirdi. Hem Hanbelî mezhebinde olduklar›n›
söyliyorlar, hem de, bu mezhebin imâm›n›n yapd›¤›na flirk diyor-
lar. (Hanbelîyiz) demelerinin sahte oldu¤u anlafl›l›yor. ‹mâm-›
Ahmed bin Hanbel, imâm-› fiâfi’înin gömle¤ini ›slat›p, bu suyu iç-
di. Bununla bereketlendi. Hâlid ibni Zeyd Ebû Eyyûb-el-Ensârî
“rad›yallahü anh”, Resûlullah›n mubârek kabrine yüzünü sürdü.
Biri gelip kald›rmak isteyince, (Beni b›rak! Tafla, topra¤a gelme-
dim. Resûlullah›n huzûruna geldim) buyurdu.

Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, Resûlullah›n eserleri ile te-
berrük ederlerdi. Abdest al›rken kulland›¤› su ile, mubârek teri ile
bereketlenirlerdi. Gömle¤i, asâs›, k›l›nc›, na’l›nlar›, kadehi, yüzü-
¤ü ile ve kullanm›fl oldu¤u herfleyle bereketlenirlerdi. Mü’minlerin
annesi Ümm-i Selemenin “rad›yallahü anhâ” yan›nda mubârek
sakal›ndan bir k›l vard›. Hasta gelince, k›l› suda b›rak›r. Sonra ç›-
kar›p bu suyu ona içirirdi. Mubârek kadehine su kor, flifâ için içer-
lerdi. ‹mâm-› Buhârînin kabrinden misk kokusu duyulurdu. Bere-
ketlenmek için topra¤›ndan al›p götürürlerdi. Hiçbir âlim ve müf-
tî buna mâni’ olmazd›. Hadîs ve f›kh âlimleri, bunlara izn vermifl-
dir. (Üsûl-ül-erbe’a)dan terceme burada temâm oldu.

[Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în-i izâm zemânlar›nda, hattâ bin sene-
sine kadar, Evliyâ, Sulehâ çokdu. Herkes bunlar› ziyâret ederek
bereketlenir, düâlar›n› al›rlard›. Kabrle tevessül etme¤e, cans›z
eflyâ ile bereketlenme¤e lüzûm kalmazd›. O zemânlarda bunlar›n
az yap›lmas›, câiz olmad›klar›n› göstermez. Câiz olmasalard›, mâ-
ni’ olanlar bulunurdu. Hiçbir âlim mâni’ olmad›. Âh›r-zemân
yaklafld›kça, küfr alâmetleri, bid’atler ço¤ald›. ‹slâm düflmanlar›,
fen adam›, din adam› flekline girip, gençler aldat›ld›. Bunlara
(Z›nd›k) denildi. Fen adam› flekline girip aldatanlara (Fen yoba-
z›), din adam› flekline girip aldatanlara (Din yobaz›) denildi. Din-
sizlik, irtidâd, nefslerine uyan azg›nlar›n, diktatörlerin ifllerine ya-
rad›¤› için, bu felâketi körüklediler. Âlimler, Velîler “rahimehü-
mullahü teâlâ” azald›. Son zemânlarda, hiç görünmez oldular.
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Evliyân›n kabrlerinden, eflyâs›ndan bereketlenmek zarûrî oldu.
Her iflde, her ibâdetde oldu¤u gibi, bunlara da harâmlar kar›fld›r›l-
d›. Böyle kar›fl›k olan meflrû’ ifllere mâni’ olmamak, bunlara kar›fl-
m›fl olan bid’atleri temizlemek lâz›m oldu¤unu, islâm âlimleri söz-
birli¤i ile bildirmifllerdir. Âlimlerin bu sözleri, (Ed-dürer-üs-seniy-
ye firredd-i alel-vehhâbiyye) kitâb›nda yaz›l›d›r. Okuyanlar›n hiç
flübhesi kalmaz. Bu kitâb 1319 ve 1347 senelerinde M›srda bas›l-
m›fl ve 1395 [m. 1975] de, ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r.
Vehhâbîlerin Hicâzdaki müslimânlara yapd›klar› zulmler ve ifl-
kenceler, (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb›n›n sonunda uzun yaz›l›d›r.
Müslimânlar, kabr üzerine tafl dikerler. Tafl›n üzerine meyyitin is-
mini yazarlar. Ziyârete gelenler, tafldaki ismin sâhibinin rûhuna
Fâtiha ve düâ okurlar. Evliyân›n kabrini ziyâret eden, ayr›ca bu-
nun rûhundan, flefâ’at ve düâ etmesini ister.]

_________________

Mescid-i Nebînin dört tevsî’ini gösteren resm,

1- Bâbüsselâm

2- Bâb› Cibril

3- Bâbünnisâ

4- Bâbürrahme

5- Bâbüttevessül

6- fiebeke-i seâdet

7- Hücre-i seâdet

8- Muvâcehei flerîfe

9- Mihrâb-› Nebî

10- Mihrab-› Osmânî

11- Kum döfleli yer
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D‹N ADAMI BÖLÜCÜ OLMAZ

ÖNSÖZ

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yor. Ni’metlerini,
ya’nî fâideli, lüzûmlu fleyleri herkese gönderiyor. Zararlardan ko-
runmak, se’âdete kavuflmak için yol gösteriyor. Âh›retde Cehen-
neme girmesi gereken suçlu mü’minlerden diledi¤ini afv ederek,
ihsân yapacakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr› her ân varl›kda
durduran, hepsini korkudan ve dehfletden koruyan yaln›z Odur.
Böyle bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma¤a bafl-
l›yoruz.

Allahü teâlân›n çok sevdi¤i Peygamberi Muhammed aleyhisse-
lâma salât ve selâm ederiz. O yüce Peygamberin temiz ehl-i bey-
tine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n herbirine hayrl› düâlar ederiz.

Allahü teâlân›n, kullar›na merhameti pek çokdur. Bütün insan-
lar›n dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflamalar›n› ve öldükden
sonra da, ni’metler, lezzetler içinde sonsuz kalmalar›n› istiyor. Bu
se’âdetlere kavuflabilmek için îmân etmelerini, müslimân olmala-
r›n›, Peygamberi Muhammed aleyhisselâm›n ve Onun Eshâb›n›n
yolunda birleflmelerini, seviflmelerini, yard›mlaflmalar›n› emr edi-
yor. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Karanl›k gece-
lerde, y›ld›zlar yol gösterdikleri gibi, Eshâb›m da, se’âdet yolunu
göstermekdedirler. Herhangisinin sözlerine tâbi’ olursan›z,
se’âdete kavuflursunuz)buyurdu. Eshâb-› kirâm›n hepsi, Kur’ân-›
kerîmi, Resûlullahdan ö¤rendiler. Ö¤rendiklerini, gitdikleri yerle-
re yayd›lar. Resûlullahdan iflitdiklerine kendi düflüncelerini kar›fl-
d›rmad›lar. ‹slâm âlimleri, Eshâb-› kirâmdan iflitdiklerini kitâbla-
ra yazd›lar. Bu âlimlere (Ehl-i sünnet âlimleri) denir. Sonradan
gelen âlimlerden ba’z›lar›, eski yunan felesoflar›ndan, yehûdîler-
den, h›ristiyânlardan ve bilhâssa ingiliz câsûslar›n›n yalanlar›ndan
ve kendi zemânlar›ndaki fen bilgilerinden, kafalar›nda hâs›l olan
düflüncelerini ekliyerek, yeni din bilgileri ortaya ç›kard›lar. ‹slâm
âlimi olarak konuflup, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›fld›lar. Bun-
lara (Z›nd›k) denir. Bunlardan ma’nâlar› aç›k olan nasslar›, ya’nî
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âyetleri ve hadîs-i flerîfleri de¤ifldirenler (Kâfir) oldu. Ma’nâlar›
aç›k olm›yanlara yanl›fl ma’nâ verenlere (Bid’at f›rkalar›) denildi.
Müslimân ismini tafl›yan birçok bozuk bid’at f›rkas› meydâna gel-
di. ‹ngilizler, bundan istifâde ederek, küfr ve bid’at f›rkalar› mey-
dâna ç›kararak, hakîkî müslimânl›¤› yok etme¤e çal›fl›yorlar.

Bugün, dünyâda mevcûd müslimânlar üçe ayr›lm›fld›r: Ehl-i
sünnet, flî’î, vehhâbî. Üçünün inan›fllar› birbirlerinden farkl›d›r.
Bu farklar, iyi anlafl›lam›yan nasslar› [âyetleri, hadîsleri] te’vîl
ederken yapd›klar› hatâdan hâs›l oldu¤u için ve aç›k olan nasslar›
inkâr etmedikleri için, birbirlerine kâfir demiyorlar. Fekat, birbir-
lerini sevmiyorlar. Ehl-i sünnet denilen hakîkî müslimânlar›n bir-
birlerini sevmeleri, zarar vermemeleri, yard›mlaflmalar›, tatl› dil
ve yaz›lar ile birbirlerini îkâz etmeleri, uyarmalar› lâz›md›r. Bir-
birlerine ve bütün insanlara iyilik etmeleri, islâm›n güzel ahlâk›na
uymalar›, bulunduklar› memleketlerin kanûnlar›na karfl› gelme-
meleri, fitne ç›karmakdan çok sak›nmalar›, kimsenin, mal›na, ca-
n›na, ›rz›na sald›rmamalar› lâz›md›r. Müslimân böyle olur. Bütün
sözlerimiz, yaz›lar›m›z, hareketlerimiz, yap›c›, birlefldirici olmal›-
d›r. Ne yaz›k ki, din düflman›, insanl›k düflman› soysuzlar ve men-
fe’atlerini, zevklerini ön plânda tutanlar, kendilerini müslimân,
hattâ din adam› göstererek, ingiliz câsûslar›n›n yalanlar›n› yaz›-
yor, müslimânlar› bölme¤e çal›fl›yorlar. Dinde reform yapaca¤›z
diyerek, islâm dînini bozma¤a kalk›fl›yorlar. Câhillik ve tenbellik
gibi iki büyük düflman da, akla ve dîne uyma¤a, hakk› bât›ldan,
iyiyi kötüden ay›rmam›za mâni’ olmakdad›r. Meselâ, M›sr vâlîsi
Muhammed Alî pâfla, iyi, akll› ve dindâr bir zât idi. Ondan sonra
gelenler, öyle olmad›lar. Din iflleri, ehliyyetsiz ellerde kald›. Asr-
lardan beri islâm âlimi yetifldiren (Câmi’ul-ezher) medresesi idâ-
re meclisine, Abduh ad›nda bir mason getirildi. ‹skoç masonlar›,
M›srdaki müslimânlar› maddî ve ma’nevî imhâya bafllad›. ‹ngiliz-
ler de bu masonlar vâs›tas› ile, Osmânl› devletini içerden y›kd›.
Mason olan Mustafâ Reflîd pâflan›n yetifldirmesi, sadr-› a’zam Âlî
pâfla, 1284 [m. 1868] de Belgrad kal’as›n›n anahtar›n› S›rbl›lara
teslîm etdi. Mason arkadafl› Cemâleddîn-i Efgânîyi de ‹stanbula
getirtip, islâmiyyeti içerden y›kmak için birlikde çal›fld›lar. Bölü-
cü kitâblar yazd›lar. Bunlardan Kâhire müftîsi Abduhun yetifldir-
melerinden Reflîd R›zân›n (Muhâverât) ismindeki kitâb›, 1324
[m. 1906] senesinde M›srda bas›lm›fld›r. ‹lâvesi ile birlikde yüz-
k›rküç sahîfedir. Süleymâniyye kütübhânesinde, ‹zmirli k›sm›n-
da, 810 numarada mevcûddur. Bu kitâb›nda, bir dinde reformcu
ile, medrese tahsîli görmüfl bir vâizin konuflmalar›n› bildirmekde,
bunlar›n a¤z›ndan, kendi fikrlerini, yazmakdad›r. Dinde reform-
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cuyu genç, kültürlü, ilerici, muhâkemesi, mant›k› kuvvetli olarak,
vâiz efendiyi ise, gerici, taklîdci, akl› ermez, ince düflünemez biri
olarak göstermekde, dinde reformcu a¤z›ndan, vâiz efendiye na-
sîhat vermekde, onu gafletden uyand›r›c› pozu tak›nmakdad›r.
Nasîhat olarak, islâm âlimlerine sald›rmakda, dalâlet ehli olan
z›nd›klar›, mülhidleri, genifl kültür sâhibi, islâm âlimi olarak tan›t-
makdad›r. Tâm bir mason a¤z› ile, kurnazca yaz›lm›fl olan bu ki-
tâb, saf ve temiz gençleri kolay avlamak tehlükesini tafl›makda-
d›r.

Abduhun ve çömezlerinin kurnazca hâz›rlad›klar› böyle kitâb-
lar› okuyup, te’sîrleri alt›nda kalanlardan Diyânet iflleri eski bafl-
kanlar›ndan Hamdi Akseki, bu zararl› kitâb› arabîden türkçeye
terceme etmifl ve uzun bir önsöz ekliyerek, (Mezâhibin telfîk› ve
islâm›n bir noktaya cem’i) ismini verip, rûmî 1332 senesinde,
ya’nî 1334 [m. 1916] da ‹stanbulda basd›rm›fld›r. Dörtyüzyedi sa-
hîfedir. ‹zmirli k›sm›nda 725 numarada mevcûddur. Dinde re-
formcular› din adam› sananlardan profesör ‹zmirli ‹smâ’îl Hakk›-
n›n bu tercemeyi çok öven, reklâm›n› yapan yaz›s› kitâb›n bafl›na
konmufl ise de, sultân ikinci Abdülhamîd hân zemân›nda yetiflmifl
olan hakîkî din adamlar›, bu kitâb›n zararl› oldu¤unu görerek ya-
y›lmas›n› önlemifllerdir. fiimdi de, gençlerin bu ve benzeri zararl›
kitâblar› okuyarak, islâm âlimlerinin, dört mezheb imâmlar›n›n
büyüklüklerinde flübheye düfleceklerini düflünerek çok üzülüyo-
ruz. Dört mezhebden birini taklîd etmenin hak oldu¤unu, mez-
hebsizli¤in ise, bât›l› taklîd etmek oldu¤unu, çeflidli kitâblar›m›z-
da bildirdik. Kâfirler, ya’nî müslimân olm›yanlar, analar›n›, baba-
lar›n›, hocalar›n› taklîd ederek, edindikleri bozuk inançlar›ndan
dolay›, islâm dîninin ahkâm›na, ya’nî emrlerine ve yasaklar›na tâ-
bi’ olm›yorlar. Müslimânlar ise, bu ahkâma sar›l›yorlar. Bunun
gibi, mezhebsizler de, ana-babalar›n›, hocalar›n› taklîd ederek,
edindikleri bât›l inançlar›ndan dolay›, bu ahkâm›n aç›klamas›
olan, dört mezhebden birine tâbi’ olm›yorlar. Ehl-i sünnet deni-
len hakîkî müslimânlar ise, Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” ve mezheb imâmlar›ndan “rahime hümullahü
teâlâ” gelen bilgilerden edindikleri do¤ru îmânlar›ndan dolay›,
dört mezhebden birine sar›l›yorlar. Ehl-i sünnet olan müslimân-
lar hak olan taklîde kavuflmufllard›r. Müslimânlar› hak olan tak-
lîdden ay›rarak, bât›l olan taklîde sürüklemek için, pek sinsice
hâz›rlanm›fl olan (Muhâverât) kitâb›ndaki yalan ve iftirâlar›, genç
ve temiz din kardefllerimizin önlerine sererek, bu çirkin iftirâlar›n
herbirine, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan cevâb verme¤i,
böylece, müslimânlar› ebedî felâkete sürüklenmekden koruma¤a
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nâçîz hizmet etme¤i düflündük. Böylece (Din adam› bölücü ol-
maz) kitâb›n› hâz›rlad›k. Bu kitâb› hâz›rlamakdaki hâlis niyyeti-
mizi ve bununla milletimize yapaca¤›m›z küçük hizmetimizi gü-
nâhlar›m›z›n afv› için bir vesîle ve Rabbimizin sonsuz ni’metlerine
karfl› flükr borcumuza biricik sermâye biliyoruz.

Gerçek ve nezîh din adamlar›m›z›n, Reflîd R›zân›n yalan ve çir-
kin iftirâlar›n› ve Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü te-
âlâ”, bunlara cevâb olan yaz›lar›n› dikkatle okuyarak, temiz vic-
dânlar› ile, âdil karâr vermelerini, hakk› anlay›p buna sar›lmalar›-
n›, bât›l› tan›y›p, bunun yald›zlar›na, reklâmlar›na aldanmamala-
r›n› dileriz. Bu kudsî hizmeti ve ulvî uyar›y› yapabilmek için hâz›r-
lad›¤›m›z bu kitâb›n bask›s›n› nasîb eden Rabbimize hamd ve
flükrler ederiz.

(Dârimî)nin bildirdi¤i hadîs-i flerîf:

“B‹L‹N‹Z K‹, D‹N ADAMLARININ KÖTÜSÜ, KÖTÜLE-
R‹N EN KÖTÜSÜDÜR. D‹N ADAMLARININ ‹Y‹S‹ DE,
‹Y‹LER‹N EN ‹Y‹S‹D‹R!”

— Bu hadîs-i flerîfin aç›klamas›, imâm-› Rabbânî hazretlerinin
(Mektûbât)›n›n birinci cildinin elliüçüncü mektûbunda yaz›l›d›r.

______________________

E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min flerri külli fleytâ-
nin ve hâmmatin. Ve min flerri külli effâkin kâzibetin. Ve-
min flerri külli gammâzin hâinetin. Ve min flerri külli aynin
lâmmetin. Ve min flerri külli bid’atin dâlletin.

______________________

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. Al-
lahümmagfirlî 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-üstâdî
Abdülhakîm-i Arvâsî ve lil mü’minîne vel mü’minât yevme yekû-
mülhisâb. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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D‹N ADAMI BÖLÜCÜ OLMAZ

Bu kitâbda, din adam› olarak ortaya ç›kan, M›srl› Reflîd R›zâ
ad›ndaki bir mezhebsizin, (‹slâmda birlik ve mezheblerin telfî-
k›)n› savunan (Muhâverât) ismindeki kitâb›nda, islâm âlimlerine
“rahime-hümullahü teâlâ” karfl› yazd›¤› yalan ve çirkin iftirâlara
cevâb verilmekdedir:

1 — Kitâb› türkçeye terceme eden Hamdi Akseki, eklemifl ol-
du¤u önsözünde, (Asr-› se’âdetde, gerek îmân ve gerekse amel ile
alâkal› hükmlerde görüfl ayr›l›klar› meydâna gelmemifldir) diyor.
Birkaç sat›r sonra da, (Nass olm›yan yerlerde, Eshâb kendi ictihâ-
d› ile hükm ediyordu) diyerek, yukar›daki sözünü çürütmekdedir.
Do¤rusu da budur. Aç›k nass bulunm›yan ifllerde Eshâb-› kirâm
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kendi ictihâdlar› ile hükm ç›-
karm›fllar, böyle hükmlerinde ayr›l›klar olmufldur.

2 — Hamdi Akseki, yine bu önsözünde, (Birinci ve ikinci asr-
da, halk mu’ayyen bir mezhebi taklîd etmiyor. Belli bir imâm›n
mezhebine girmiyorlard›. Yeni bir hâdise meydâna gelince de, flu
veyâ bu mezheb demeksizin, hangi müftîye rast gelirlerse, ona
sorup müflkillerini çözerlerdi. ‹bni Hümâm (Tahrîr) kitâb›nda
böyle demekdedir) diyor. Bu sözü de, âlimlerin bildirdiklerine
uymamakdad›r. (Efledd-ül-cihâd) kitâb›n›n onalt›nc› sahîfesinde,
‹bni Emîr Hac’›n, (Hocam ‹bni Hümâm, (vefât› 861 [m. 1457]),
müctehid olm›yanlar›n dört mezhebden birini taklîd etmesi lâ-
z›md›r dedi) dedi¤i yaz›l›d›r. ‹bni Nüceym-i M›srî, (vefât› 970 [m.
1563]) (Eflbâh) kitâb›nda, ikinci nev’in birinci kâ’idesinde, ictihâ-
d› anlat›rken diyor ki, (‹bni Hümâm›n (Tahrîr) kitâb›nda aç›kça
bildirdi¤i üzere, dört mezhebden birine uym›yan iflin bât›l oldu-
¤u, sözbirli¤i ile bildirilmifldir). Büyük âlim Abdülganî Nablüsî
“rahimehullahü teâlâ” (Hulâsat-üt-tahkîk) kitâb›nda, ‹bni Hü-
mâm›n bu yaz›s›n› bildirerek, (Bundan anlafl›l›yor ki, dört mez-
hebden baflkas›n› taklîd etmek câiz de¤ildir. Bugün, Muhammed
aleyhisselâm›n dînine uymak, yaln›z bu dört mezhebden birini
taklîd etmekle oluyor. (Taklîd), baflkas›n›n sözünü delîlini arafl-
d›rmadan kabûl etmek demekdir. Bu da, kalb ile niyyet etmekle
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olur. Niyyet etmeden yap›lan ifl bât›l olur. Delîlini anlamak, müc-
tehidin vazîfesidir. Mukallidin, her iflde, dört mezhebden birini
taklîd etmesi lâz›md›r. Âlimlerin ço¤una göre, çeflidli ifllerde, dört
mezhebden diledi¤ini taklîd etmesi câizdir. (Tahrîr) kitâb› da,
böyle yazmakdad›r. Fekat, bir mezhebe göre bafllam›fl oldu¤u bir
ifli bu mezhebe göre bitirmesi lâz›m oldu¤u, sözbirli¤i ile bildiril-
mifldir. Ya’nî bu ifli kolay yapabilmek için, baflka mezhebleri ka-
r›fld›ramaz. [Otuzüçüncü maddeye bak›n›z!]. Bir mezhebi taklîde
bafllay›nca, zarûret olmad›kça, hiçbir iflinde, baflka mezhebi taklîd
etmemeli diyen âlimler de vard›r) demekdedir.

Din imâmlar›n›n birbirlerinin mezheblerine uygun ibâdet yap-
malar›, dinde reformcular›n zan etdikleri gibi, o mezhebe uymak
de¤ildir. Kendinin o ifl için o andaki ictihâd›na uyarak böyle yap-
d›lar. Müctehidlerin böyle yapd›klar›n› ileri sürerek, herkes böyle
yapard› demek do¤ru olmaz. Hakîkî bir misâl vermeden, bu sözü
söylemek bir din adam›na yak›flmaz.

3 — Yine bu önsözünde, (Sonradan din perdesine bürünerek
ortaya ç›kan siyâsî çekiflmeler, mezheblerde olan asl maksad›
unutdurdu) diyor. Bu sözü, hiç afv edilemiyecek büyük ve çok çir-
kin bir hatâd›r. Mezhebden ç›kanlar›n, mezhebleri bozma¤a kal-
k›flanlar›n kabâhatlerini f›kh âlimlerine yüklemekdedir. Dört
mezhebin çok eskiden ve yeni bas›lan kitâblar› meydândad›r.
Mezheb imâm›n›n ictihâd›n› de¤ifldirecek hiçbir yaz›, hiçbir fetvâ,
hiçbir kitâbda yokdur. Abduh ve onun çömezleri gibi dinde re-
formcular, elbet bu âlimlerin d›fl›ndad›rlar. Mezhebleri ç›¤›r›ndan
ç›karmak isteyenler, bunlard›r. Fekat, bunlar›n hiçbir sözü, mu’te-
ber f›kh kitâblar›nda mevcûd de¤ildir. F›kh kitâb›, f›kh âlimlerinin
kitâblar›na denir. Câhillerin, mezhebsizlerin ve (fen yobaz›) olan
dinde reformcular›n ve dîni siyâsete kar›fld›ran (din yobazlar›)n›n
kitâblar›na, f›kh kitâb› denilmez. Bunlar›n bozuk yaz›lar›n› ileri
sürerek, f›kh âlimlerine leke sürülemez.

4 — Yine bu önsözünde, (Mezheb imâmlar›n›n hepsi, bizi tak-
lîd etmeyin. Delîlimizi al›n. Neye dayanarak söyledi¤imizi bilmi-
yenler için sözümüzle amel etmek câiz de¤ildir demifllerdir) de-
mesi de flafl›lacak birfley, hiç afv olunm›yacak bir yaland›r. Bu söz-
leri mezheb imâmlar› de¤il, mezhebsizler böyle söylemekdedir.
Mezheb imâmlar›, (Mukallide müctehidin delîllerini bilmek lâz›m
de¤ildir. Onun için delîl, mezheb imâm›n›n sözleridir) demifller-
dir.
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5 — Kitâb›n yazar›, M›srl› Reflîd R›zâ, arabî olan önsözünde,
(‹nsanl›k tekâmül ederek, zemân›n geliflmesi ile akllar› de¤ifldi)
diyor. Bu sözü, masonlar›n tekâmül inanclar›n›n bir ifâdesidir. ‹lk
insanlar›n akllar› az imifl. fiimdiki kâfirler çok akll› imifl. Bu sözü
ile, ilk Peygamberlere ve sahâbîlerine akls›zl›k isnâd ediyor. Böy-
le inanan, kâfir olur. Âdem, fiit, ‹dris ve Nûh ve dahâ nice Pey-
gamberler “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, ilk insanlardan
idi. Hepsi de, flimdiki insanlar›n hepsinden dahâ akll› idiler. Ha-
dîs-i flerîf, her asr›n kendinden önceki asrdan dahâ kötü olaca¤›-
n› bildiriyor. Reflîd R›zân›n bu sözü, bu hadîse de ters düflmekde-
dir.

6 — Yine önsözünde, (Târîhi aç da, Ehl-i sünnet, fiî’a ve Hâri-
cîler aras›nda, hattâ Ehl-i sünnet mezhebinde olanlar aras›nda
meydâna gelen dö¤üflmeleri oku! fiâfi’îlerle Hanefîler aras›ndaki
düflmanl›k, mo¤ollar›n müslimânlar üzerine hücûm etmesine se-
beb oldu) diyor.

Mezhebsizler ve dinde reformcular, Ehl-i sünnetin dört mezhe-
bine sald›rabilmek için, hîle yoluna sap›yorlar. Bunun için, Ce-
henneme gidecekleri hadîs-i flerîfde bildirilen yetmifliki f›rkan›n
Ehl-i sünnete sald›r›lar›n›, ç›kard›klar› kanl› olaylar› yaz›yorlar.
Sonra da, Ehl-i sünnetin dört mezhebi birbiri ile dö¤üfldüler diye-
rek, alçakça yalan söyliyorlar. Hâlbuki, hiçbir zemânda ve hiçbir
yerde fiâfi’îlerle Hanefîler aras›nda tek bir çat›flma olmam›fld›r.
Nas›l çat›fl›rlar ki, ikisi de Ehl-i sünnetdir. ‹kisi de ayn› fleylere
inanmakdad›rlar. Birbirlerini hep sevmifller, yard›mlaflm›fllar, hep
kardeflçe yaflam›fllard›r. Birbirleri ile dö¤üfldüler diyen mezheb-
sizler, bir misâl verebilseler ya! Veremezler. Misâl olarak, Ehl-i
sünnetin dört mezhebinin elele vererek, mezhebsizlerle yapd›kla-
r› cihâdlar› yaz›yorlar. Müslimânlar›, bu yalanlarla aldatma¤a ça-
l›fl›yorlar. fiî’î ismi ile, Ehl-i sünnet olan fiâfi’î ismi birbirine ben-
zedi¤i için, Hanefîlerin mezhebsizler ile yapd›klar› savafllar› yaza-
rak, Hanefîler, fiâfi’îlerle çat›fld› diyorlar. Mezhebsizler, bir mez-
hebi taklîd eden müslimânlar› kötülemek için, ilmî kelimelere
yanl›fl ma’nâ vererek iftirâ ediyorlar. Meselâ, mezheb bilgilerini
aç›klama¤a ve bunlar› isbât etme¤e (Te’assub) diyorlar. Papasla-
r›n yazd›¤› (Müncid) lugat kitâb›n› da kendilerine flâhid göstere-
rek, (Te’assub, ilmî, dînî ve aklî olm›yan âmillerin te’sîri alt›nda
bir görüfle ba¤lanmakd›r) diyorlar. Te’assub, mezheb gavgalar›na
sebeb oldu diyorlar. Hâlbuki islâm âlimlerine “rahimehümullahü
teâlâ” göre te’assub, haks›z yere düflmanl›k etmek demekdir.
Ya’nî, bir mezhebe ba¤lanmak, bu mezhebin, sünnete ve râflid
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halîfelerin sünnetlerine uygun oldu¤unu savunmak, te’assub de-
¤ildir. Hak olan baflka mezhebleri kötülemek te’assubdur. Dört
mezhebi taklîd edenler, hiçbir zemân böyle te’assub yapmad›.
Hiçbir asrda mezheb te’assubu olmad›.

Yetmifliki bât›l, sap›k f›rkan›n hepsine (Bid’at ehli) ve (Mez-
hebsiz) denir. Bu mezhebsizler, Emevî ve Abbâsî halîfelerini
Ehl-i sünnetin hak yolundan ay›rma¤a çal›fld›lar. Bunu baflaran-
lar, kanl› hâdiselere sebeb oldular. Mezhebsizlerin sebeb olduk-
lar› bu zararlar› önlemek için islâm âlimlerinin halîfelere nasîhat
vermelerine, onlar› Ehl-i sünnetin dört mezhebinden birini taklîd
etme¤e ça¤›rmalar›na mezheb te’assubu demek, islâm âlimlerine
karfl› çirkin bir iftirâd›r. Biraz arabî ö¤renmifl birinin, târîh kitâb-
lar›n› kar›fld›r›p, tesâdüf etdi¤i çeflidli hâdiseleri, kendi aç›s›ndan
de¤erlendirmesi, bunlar› mezheb te’assubunun zararlar›na vesîka
olarak gençlerin önüne sürmesi, dört mezhebe sald›rman›n yeni
bir takti¤i oldu. Dört mezhebe karfl› olanlardan bir k›sm›, kendi-
lerini hakl› göstermek için, ben mezheblere karfl› de¤ilim. Mez-
heb te’assubuna karfl›y›m diyorlar. Fekat, te’assuba yanl›fl ma’nâ
vererek, mezheblerini savunan f›kh âlimlerine sald›r›yorlar. ‹s-
lâm târîhindeki kanl› hâdiselere bunlar sebeb oldu diyorlar. Böy-
lece, gençleri mezhebsiz yapma¤a u¤rafl›yorlar.

(Kâmûs-ül a’lâm)da diyor ki, (Selçûkî sultânlar›ndan Tu¤rul
be¤in vezîri Amîd-ül-mülk Muhammed Kündürî, [mu’tezile mez-
hebinde idi. Ehl-i sünnet mezhebine] minberlerde la’net okutmak
için fermân ç›karm›fl, bunun için Horasandaki âlimlerin ço¤u bafl-
ka yerlere hicret etmifllerdir). ‹bni Teymiyye (vefât› 728 [m.
1327]) gibi mezhebsizler, bu hâdiseyi, (Hanefîler ile fiâfi’îler bir-
birlerine düflmüfl, minberlerde Efl’arîlere la’net edilmifl) flekline
sokdular. Bu yanl›fl yaz›lar›, vesîka olarak etrâfa yay›yorlar.
‹mâm-› Süyûtînin (vefât› 911 [m. 1505]) kitâblar›ndan da yanl›fl
tercemeler yaparak gençleri aldat›yorlar. Ehl-i sünnetin dört mez-
hebini y›karak, mezhebsizli¤i yayma¤a çal›fl›yorlar.

Mezheb te’assubundan islâm târîhinde kardefl gavgalar› olmufl,
bunun misâllerinden biri de flu imifl: Hicrî 617 târîhinde Rey flehri-
ni ziyâret eden Yâkût, buras›n›n da harâb oldu¤unu görünce, rast
geldi¤i kimselere, bunun sebebini sormufl. Hanefîler ile fiâfi’îler
aras›nda te’assub baflgösterdi. Harb bafllad›. fiâfi’îler gâlib geldi.
fiehr harâb oldu demifller. Bunlar, Yâkûtun (Mu’cem-ül-büldân)
kitâb›nda yaz›l› imifl. Hâlbuki, Yâkût-i Hamevî, bir târîhci de¤il-
dir. Rum çocu¤u idi. Esîr al›n›p, Ba¤dâdda bir tüccâra sat›lm›fld›.
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Efendisinin ifllerini görmek için, çeflidli flehrlere gitdi. Efendisinin
vefât›ndan sonra, kitâb ticâreti yapd›. Gitdi¤i yerlerde gördükleri-
ni, iflitdiklerini yazarak, (Mu’cem-ül-büldân) kitâb›n› meydâna
getirdi. Bunun ticâretinden de çok kazanc sa¤lad›. Rey flehri, Tah-
ran›n befl kilometre cenûbunda olup, flimdi harâbe hâlindedir.
Hicretin yirminci senesinde hazret-i Ömerin emri ile Urve bin
Zeyd-i Tâî “rahime-hümallahü teâlâ” taraf›ndan feth olunmufldu.
Ebû Ca’fer Mensûr zemân›nda i’mâr edilmifl, büyük âlimlerin
kayna¤› ve medeniyyet merkezi olmufldu. 616 senesinde Cengiz
kâfiri, bu islâm flehrini de, tahrîb ve ehâlîsini flehîd ve kad›nlar›,
çocuklar› esîr etdi. Yâkûtun gördü¤ü harâbeleri, bir sene önce
Mo¤ol ordusu meydâna getirmifldi. Yâkûtun sordu¤u mezhebsiz-
ler, bu cinâyeti, Ehl-i sünnete yüklemifl, Yâkût da, buna inanm›fl-
d›. Bu da, Yâkûtun târîhci de¤il, câhil bir turist oldu¤unu göster-
mekdedir. Mezhebsizler ve dinde reformcular, dört mezhebden
birini taklîd edenleri ve yüce f›kh âlimlerini kötülemek için, ilmî
ve târihî vesîka bulamay›nca, acem hikâyelerine dayanan yaz›lar-
la ve sözlerle sald›rmakdad›rlar. Böyle hikâyeler, Ehl-i sünnet
âlimlerinin üstünlüklerini, k›ymetlerini sarsmaz. Aksine, mezheb-
siz din adamlar›n›n câhil ve sap›k olduklar›n› ortaya koymakdad›r.
Din adam› de¤il, din düflman› olduklar›n› göstermekdedir. Din
adam› görünüp, müslimânlar› aldatmak, böylece dört mezhebi
içerden y›kmak gayretinde olduklar› anlafl›l›yor. Dört mezhebi
y›kmak, Ehl-i sünneti y›kmakd›r. Çünki, Ehl-i sünnet, amelde
dört mezhebe ayr›lm›fld›r. Bu dört mezhebden baflka Ehl-i sünnet
yokdur. Ehl-i sünneti y›kmak da, islâmiyyeti y›kmak, Muhammed
aleyhisselâm›n, Allahü teâlâdan getirdi¤i hak dîni, islâm dînini
y›kmakd›r. Çünki, (Ehl-i sünnet) demek, Eshâb-› kirâm›n yolun-
da giden hakîkî müslimânlar demekdir. Eshâb-› kirâm›n yolu,
Muhammed aleyhisselâm›n yoludur. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine
uyarsan›z, do¤ru yolu bulursunuz) hadîs-i flerîfinde, Eshâb-› kirâ-
ma uymam›z› emr buyuruyor.

Uymak, tâbi’ olmak, iki dürlü olur: Biri, i’tikâdda, ya’nî îmân-
da, ya’nî inanmakda uymakd›r. ‹kincisi, yap›lacak ifllerde uymak-
d›r. Eshâb-› kirâma uymak, inan›lacak fleylerde uymak demekdir.
Onlar gibi îmân etmek demekdir. Eshâb-› kirâm gibi îmân eden
müslimânlara (Ehl-i sünnet) denir. Amelde, ya’nî yap›lacak ve sa-
k›n›lacak ifllerin herbirinde Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” hepsine uymak lâz›m de¤ildir. Buna imkân da
yokdur. Her ifli Eshâb-› kirâm›n nas›l yapd›klar› bilinemiyor. Çok
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ifller de, Eshâb-› kirâm zemân›nda yokdu. Sonradan meydâna ç›k-
d›lar. Ehl-i sünnetin reîsi, imâm-› a’zam Ebû Hanîfedir “rahme-
tullahi aleyh”. Dört mezheb de, ‹mâm-› a’zam›n Eshâb-› kirâm-
dan ö¤renip söyledi¤i gibi inanmakdad›r. ‹mâm-› a’zam, Eshâb-›
kirâmdan birkaç›n› gördü. Çok fleyleri bunlardan iflitip ö¤rendi.
Çok fleyleri de, hocalar› vâs›tas› ile ö¤rendi. ‹mâm-› fiâfi’înin ve
imâm-› Mâlikin, inan›lacak ba’z› fleyleri de¤iflik söylemeleri,
‹mâm-› a’zamdan ayr›lmak de¤ildir. ‹mâm-› a’zamdan iflitdikleri-
ni öyle anlam›fllar. Anlad›klar› gibi bildirmifllerdir. Sözlerinin asl›
birdir. Anlatmalar› farkl›d›r. Dördüne de inan›r›z. Dördünü de se-
veriz.

Dinde reformcular›n büyük bir kurnazl›¤›, inan›lacak fleylerde-
ki ayr›l›¤›n kötülü¤ünü yazarak, bu kötülü¤ü, dört mezhebin ayr›-
l›¤›na bulafld›rma¤a çal›flmalar›d›r. Îmânda parçalanmak, çok fe-
nâd›r. Îmânda Ehl-i sünnetden ayr›lan, yâ kâfir olur. Yâhud,
bid’at sâhibi, sap›k, mezhebsiz olur. Bunun ikisinin de Cehenne-
me gidecekleri, Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” hadîs-i flerîflerinde bildirildi. Kâfir, Cehennemde, sonsuz ka-
lacakd›r. Bid’at sâhibi ise, Cehennemde azâb çekdikden sonra, ç›-
k›p Cennete gidecekdir.

Müslimân görünüp de, Ehl-i sünnetden ayr›lanlardan kâfir
olanlar da, iki k›smd›r: Biri, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere
ma’nâ verirken, kendi akllar›na, görüfllerine o kadar ba¤l› kalm›fl-
lar ki, yan›lmalar›, kendilerini küfre sürüklemifldir. Kendilerini
do¤ru yolda sanmakda, hâlis müslimân olduklar›na inanmakda-
d›rlar. Îmânlar›n›n gitdi¤ini anl›yamam›fllard›r. Bunlara (Mülhid)
denir. ‹kincileri, islâmiyyete zâten inanmazlar. ‹slâm düflman›d›r-
lar. Müslimânlar› aldat›p, dîni içerden y›kmak için müslimân gö-
rünürler. Yalanlar›n›, iftirâlar›n› dîne kar›fld›rmak için âyet-i kerî-
melere ve hadîs-i flerîflere ve fen bilgilerine, yalan yanl›fl, bozuk
ma’nâlar verirler. Bu sinsi kâfirlere (Z›nd›k) denir. M›srdaki ma-
son din adamlar› ve yeni türeyen (sosyalist müslimânlar) böyledir.
Bu z›nd›klara (Fen yobaz›) ve (Dinde reformcu) da denir.

Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, îmânda parçalanman›n, f›r-
kalara ayr›lman›n kötü oldu¤unu bildiriyor. Bu bölünmeyi fliddet
ile yasakl›yor. Tek îmânda birleflme¤i emr ediyor. Kur’ân-› ke-
rîmde ve hadîs-i flerîflerde yasaklanan bölünme, îmânda bölün-
mekdir. Zâten, bütün Peygamberlerin “aleyhimüssalâtü vesse-
lâm” bildirdikleri îmân ayn›d›r. ‹lk Peygamber Âdem aleyhisse-
lâmdan son insana kadar bütün mü’minlerin îmânlar› hep ayn›-
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d›r. Z›nd›klar ve mülhidler, îmânda parçalanmay› kötüleyen, ya-
sakl›yan âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri ele al›p, bunlar›n,
Ehl-i sünnetin dört mezhebini bildirdiklerini iddi’â ediyorlar. Hâl-
buki, dört mezhebin ayr›lmas›n› Kur’ân-› kerîm emr ediyor. Bu
ayr›l›¤›n, Allahü teâlân›n mü’minlere rahmeti, ihsân› oldu¤unu
hadîs-i flerîfler bildiriyor.

Mo¤ollar›n islâm memleketlerine yay›lmas›n› ve Ba¤dâd› y›k›p
kana boyamalar›n›, Hanefî-fiâfi’î çekiflmelerine ba¤lamak çok i¤-
renç, pek alçak bir yalan ve iftirâd›r. Târîhin hiçbir devrinde Ha-
nefî-fiâfi’î çat›flmas› olmam›fld›r ve olamaz. Bu iki mezhebin îmân-
lar› ayn›d›r. Birbirlerini severler. Kardefl olduklar›na inan›rlar.
Amelde, ibâdetde olan ufak tefek ayr›l›klar›n› da, Allahü teâlân›n
rahmeti bilirler. Kolayl›k oldu¤una inan›rlar. Bir mezhebdeki
müslimân, bir ifli yaparken s›k›fl›k hâle düflerse, bu ifli öteki üç
mezhebden birine uyarak yap›p s›k›nt›dan kurtulur. Dört mezhe-
bin kitâblar›, bu kolayl›¤› sözbirli¤i ile tavsiye etmekde ve misâl-
lerini yazmakdad›r. Dört mezheb âlimlerinin, kendi mezhebleri-
nin delîllerini, vesîkalar›n› aç›klamalar›, yazmalar›, birbirlerine
çatmak, (Hâflâ) kötülemek de¤ildir. Bunlar›, Ehl-i sünneti mez-
hebsizlere karfl› savunmak ve kendi mezhebinde olanlar›n güven-
lerini sa¤lamak için yazd›lar. Hem böyle yazd›lar. Hem de, s›k›fl›n-
ca, baflka mezhebi taklîd ediniz dediler. Mezhebsizler ve mülhid-
ler ve z›nd›klar, Ehl-i sünnete sald›racak baflka sebeb bulamad›k-
lar› için, Ehl-i sünnet âlimlerinin hakl› ve yerinde olan yaz›lar›n›
ele alarak, bunlara yanl›fl ma’nâ veriyorlar.

Tatarlar›n, mo¤ollar›n, islâm memleketlerine yay›lmalar›na ge-
lince, târîhler bunun sebeblerini aç›kca yazmakdad›r. Meselâ,
meflhûr (K›sas-› enbiyâ) kitâb›n›n sekizyüzdoksan›nc› sahîfesin-
den bafll›yan yaz›lar›n›n hulâsas› fludur:

(Abbâsî devletinin son halîfesi Müsta’s›m, dînine çok ba¤l› ve
sünnî idi. Vezîri olan ibni Alkamî ise mezhebsiz olup, halîfeye sâ-
d›k de¤ildi. Devlet idâresi bunun elinde idi. Abbâsîleri devirip,
baflka devlet kurmak istiyordu. Mo¤ol hükümdâr› Hülâgünün
Ba¤dâd› almas›n›, kendisinin de ona vezîr olmas›n› istiyordu.
Onun Irâka gelmesini teflvik etme¤e bafllad›. Hülâgüden gelen
mektûba sert cevâb yazarak onu k›zd›rd›. Mezhebsiz [flî’î] olan
Nasîr-üd-dîn-i Tûsî, Hülâgünün müflâviri idi. Bu da, onu Ba¤dâd›
alma¤a teflvik ederdi. ‹fller, iki sap›k elinde dönüyordu. Hülâgü
Ba¤dâda yürütüldü. Yirmi bine yak›n halîfe ordusu, ikiyüzbin ta-
tar›n oklar›na karfl› duramad›. Hülâgü, Ba¤dâda, naft ateflleri ve
manc›n›k tafllar› ile sald›rd›. Elli gün muhâsaradan sonra, ‹bni Al-
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kamî, sulh için diyerek, Hülâgünün yan›na gitdi. Onunla anlafld›.
Halîfeye gelip, teslîm olursak, serbest b›rak›laca¤›z dedi. Halîfe
buna aldand›. 656 [m. 1258] senesinin, Muharremin yirminci günü
Hülâgüye gidip teslîm oldu. Yan›ndakilerle berâber i’dâm edildi.
Sekizyüzbinden ziyâde müslimân k›l›nçdan geçirildi. Milyonlarca
islâm kitâb› Dicleye at›ld›. Güzel flehr, harâbeye döndü. (H›rka-i
se’âdet) ve (Asâ-y› nebevî) yak›l›p külleri Dicleye at›ld›. Beflyüz-
yirmidört (524) senelik Abbâsî devleti yok oldu.

[TENBÎH: Âdem aleyhisselâmdan bugüne kadar, her zemân,
her yerde kötü insanlar iyilere sald›rm›fllard›r. Allahü teâlâ her fle-
yi sebebler ile yaratmakdad›r. Kötülerin cezâs›n› da, kötü insanlar
vâs›tas› ile vermekdedir. ‹flkence edenlere dünyâda da cezâlar›n›
vermekdedir. Kötülerin yan› s›ra, iyiler de azâb görmekdedir. ‹yi-
lerden, ya’nî müslimânlardan harbde ölenlerin ve kazâda ölenle-
rin hepsi flehîddir. Dünyâda azâb çeken iyi, suçsuz müslimânlara
âh›retde bol ni’metler verilecekdir. Âh›retde ni’mete kavuflmak
için, îmân sâhibi olmak lâz›m oldu¤u din kitâblar›nda yaz›l›d›r. Bu
kitâblar dünyân›n her yerinde çok vard›r. Bu kitâblar› okuyup da
inanm›yana kâfir denir. ‹slâmiyyeti iflitmiyen kâfir olmaz. ‹flitince
(Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) diyen ve buna inanan
müslimân olur. Bunun ma’nâs›, (Herfleyi yaratan bir Allah vard›r
ve Muhammed aleyhisselâm Onun resûlüdür)d›r. Müslimân olan,
Onun son Peygamberine tâbi’ olur. Birçok yerde, kâfirler, zâlim-
ler, suçsuz müslimânlar›, kad›nlar›, çocuklar› öldürmüfllerdir. Öl-
dürülen müslimânlar, flehîd olur. Öldürülürken yap›lan iflkencele-
rin ac›s›n› duymaz. Ölürken, kabrde verilecek olan Cennet
ni’metlerini görerek çok sevinir. fiehîdler ölürken hiç ac› duymaz.
Sevinir ve çok nefl’elenir. Cennet ni’metlerine kavuflur. Hadîs-i fle-
rîfde, (Müslimânlar›n kabri Cennet ba¤çelerindendir.) buyurul-
du.]

‹bni Alkamî Ehl-i sünnete yapd›¤› hiyânetinin cezâs›na çabuk
kavufldu. Kendisine hiçbir vazîfe verilmeyip, zillet içinde o sene
öldü. Osmânl› devletinin kurucusu Osmân gâzi “rahmetullahi te-
âlâ aleyh”, o sene, Sö¤üd kasabas›nda tevellüd etdi). Görülüyor
ki, Mo¤ollar›n islâm memleketlerini y›kmalar›na mezhebsizlerin
Ehl-i sünnete olan h›yânetleri sebeb olmufldur.

Hanefîler ile fiâfi’îler aras›nda hiç çekiflme olmam›fl, dört mez-
hebde bulunan müslimânlar birbirlerini kardefl gibi sevmifllerdir.
Reflîd R›zân›n Ehl-i sünnete yapd›¤› bu alçak iftirây›, Seyyid Kutb
denilen mezhebsiz de tekrâr etmifl ise de gereken cevâb› vesîka-
larla verilmifldir.
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7 — Yine önsözünde, (Birçok memleketlerde, Hanefîlerin fiâ-
fi’îlerle berâber nemâz k›lmad›klar› görülüyor. ‹mâm arkas›nda
yüksek sesle âmîn demek ve teh›yyât okurken parmak kald›rmak
düflmanl›¤a sebeb oluyor) diyor.

Dört mezhebdekilerin birbiri arkas›nda nemâz k›laca¤›n›,
hepsinin kitâblar› aç›kça yazmakdad›r. Dört mezhebin ibâdetle-
rindeki ufak farklar›n düflmanl›¤a sebeb olaca¤›n› söylemek,
mezhebsizlerin, mülhid ve z›nd›klar›n hulyâlar› ve i¤renç iftirâla-
r›d›r. Dünyân›n her yerinde, dört mezheb müslimânlar› birbirle-
rinin arkas›nda nemâz k›lmakdad›r. Çünki, hepsi birbirini kardefl
bilmekde, seviflmekdedirler. Büyük velî, derin âlim, Mevlânâ
Hâlid-i Ba¤dâdî, (vefât› 1242 [m. 1826]) flâfi’î mezhebinde idi.
Bunun mürflidi olan, buna feyz ve hilâfet veren Abdüllah-i Deh-
levî ise hanefî idi. Abdülkâdir-i Geylânî (vefât› 561 [m. 1165]),
flâfi’î idi “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Hanbelî mezhebi-
nin unutulma¤a yüztutdu¤unu görünce, bu mezhebi kurtarmak,
kuvvetlendirmek için Hanbelî oldu. (Celâleyn tefsîri)ni yazan,
Celâleddîn Muhammed Mahallî (vefât› 864 [m. 1459]), fiâfi’îdir.
Mâlikî mezhebinde olan Ahmed Sâvî bu tefsîri flerh ederek her
yere yay›lmas›na hizmet etmifldir. Bu flerhinde, (Fât›r) sûresinin
alt›nc› âyetini tefsîr ederken, (Arabistân›n Hicâz k›sm›nda bulu-
nan mezhebsizler, yaln›z kendilerine müslimân diyorlar. Ehl-i
sünnet olan hakîki müslimânlar›n müflrik olduklar›n› söyliyorlar.
Bunlar, yalan söyliyorlar. Allahü teâlâdan, bu sap›klar› yok et-
mesini dileriz) buyurmakdad›r. Ahmed Sâvî, binikiyüzk›rkbir
1241 [m. 1825] de M›srda vefât etdi. (Beydâvî tefsîri)ne hâfliyesi
de meflhûrdur. Meflhûr Beydâvî (vefât› 685 [m. 1286]) flâfi’îdir.
Tefsîri, tefsîrlerin en k›ymetlilerindendir. Dört mezhebin âlimle-
rinden ço¤u bu tefsîri flerh etmifl, çok övmüfllerdir. Bunlardan ha-
nefî mezhebindeki âlimlerden fieyhzâde Muhammed efendinin
flerhi meflhûr ve pek k›ymetlidir. [Bu tefsîr, dört büyük cild hâlin-
de, Hakîkat kitâbevi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r.] Dört mezheb
âlimlerinin birbirlerini öven, seven kitâblar› binleri aflmakdad›r.
Bunu bilmiyen bir müslimân yokdur. Parmak kald›rmakdaki ce-
vâb›m›z 36. c› maddededir.

8 — Yine önsözünde, (‹slâm ümmetinde derin âlimler yetifldi.
Huccet-ül-islâm imâm-› Gazâlî ile fleyh-ül-islâm ‹bni Teymiyye gi-
bi mürflidler bunlardand›r) diyor.

‹bni Teymiyye (vefât› 728 [m. 1327]) gibi, Allahü teâlâya cism-
dir diyen ve kâfirlerin Cehennemde sonsuz azâb göreceklerine
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inanm›yan, k›l›nmayan nemâzlar› kazâ etme¤e lüzûm görmiyen,
hazret-i Alîye ve Ehl-i beyte, flanlar›na lây›k olm›yan iftirâlar ya-
pan ve dahâ nice sap›k sözleri ile islâmiyyeti içerden y›kma¤a ça-
l›flan bir mezhebsizi, islâm âlimi ve mürflid olarak göstermekde,
onu büyük islâm âlimi Gazâlî gibi bir müctehid olarak tan›tmak-
dad›r. Bu iki ismi birlikde yazmak, bir kara tafl›, p›rlantan›n yan›-
na koymak gibi flafl›lacak bir bulufldur. Mâlikî mezhebi âlimlerin-
den Ahmed Sâvî, (Celâleyn tefsîri)nin flerhinde, Bekara sûresinin
ikiyüzotuzuncu âyetinin tefsîrinde buyuruyor ki, (Ehl-i sünnet
âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, ‹bni Teymiyyenin
sap›k oldu¤unu bildirdiler. Ya’nî hem sap›kd›r. Hem de, çok müs-
limân›n do¤ru yoldan sapmas›na sebeb olmufldur. Onun mâlikî
âlimlerinden imâm-› Eflheb ile münâsebeti oldu¤u bât›ld›r, yalan-
d›r).

9 — Reflîd R›zâ, önsözünün sonunda, (1315 [m. 1898]) sene-
sinde M›srda ç›kard›¤›m (El-menâr) mecmû’as›nda, taklîdin bâ-
t›l oldu¤unu yazd›m. Bunlar›n bir k›sm›n› imâm-› allâme ‹bni
Kayy›m-› Cevziyyeden ald›m. Bu yaz›lar› toplay›p (Muhâverât)
kitâb›n› neflr eyledim) diyor.

Bu dinde reformcu, taklîdin bât›l oldu¤unu yazmakla, bindört-
yüz seneden beri gelmifl milyonlarca Ehl-i sünnet müslimân› leke-
liyor. Bunlar›n Cehenneme gideceklerini anlatmak istiyor. Mez-
hebsizler, mülhidler ve z›nd›klar ya’nî dinde reformcular, haks›z
olduklar›n›, kendileri de bilmifl olacaklar ki, Ehl-i sünnete aç›kça
sataflam›yorlar. Hep, yald›zl›, kaçamak kelimeler kullanarak, per-
de arkas›nda oynuyorlar. Mezheb imâm›n› taklîd etme¤e nas›l bâ-
t›l denilebilir? Allahü teâlâ, Nahl ve Enbiyâ sûrelerindeki âyet-i
kerîmelerinde meâlen, (Bilenlerden sorup ö¤reniniz!) buyuruyor.
(Ülül emr)e, ya’nî âlimlere (tâbi’ olunuz!) buyuruyor. Mezheb
imâm›n› taklîd etmek, bunun için vâcib oldu. Bu dinde reformcu,
taklîd bât›ld›r diyerek, (Mezheb imâmlar›na uymay›n›z! Bize uyu-
nuz) demek istiyor. Müslimânlar› hak yolu taklîdden vazgeçirip
kendi bât›l yollar›n› taklîde sürüklüyor. Kendileri, bât›l›n taklîdci-
leridir.

Taklîd iki dürlü olur. Birisi kâfirlerin, analar›n›, babalar›n›,
papaslar› taklîd ederek kâfir olmalar›d›r. Böyle taklîd, elbet bâ-
t›ld›r, yanl›fl yoldur. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler bu taklîdi
yasak etmekdedirler. Müslimânlar›n da, analar›n›, babalar›n›
taklîd ederek, müslimân›m demeleri kâfî de¤ildir. (Âmentü)de
bildirilen alt› fleyin ma’nâlar›n› bilip, be¤enip, kabûl eden kimse-
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ye müslimân denir. ‹nan›lacak fleylerde mezhebsizlere aldan›p,
Ehl-i sünnetden ayr›lmak, bât›l olan taklîddir. Fekat, amelde,
ya’nî yap›lacak ifllerde taklîdcili¤i buna benzetmek do¤ru de¤il-
dir. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler bu taklîdcili¤i emr etmek-
dedir. Büyük âlim Abdülganî Nablüsînin (Hülâsat-üt-tahkîk fî
beyân-› hükm-it-taklîd vet-telfîk) kitâb›nda ve Abdülvehhâb-i
fia’rânînin (vefât› 973 [m. 1565]) (Mîzân-ül-kübrâ)s›n›n önsözün-
de ve imâm-› Rabbânînin (vefât› 1034 [m. 1624]) (Mektûbât) ki-
tâb›n›n çeflidli yerlerinde ve Yûsüf Nebhânînin (Huccetullahi
alel’âlemîn) kitâb›n›n son k›sm›nda yaz›l› olan (Ümmetim dalâlet
üzerinde icmâ’ yapmaz!) hadîs-i flerîfi gösteriyor ki, do¤ru yolda-
ki âlimlerin sözbirli¤i ile bildirdiklerinin hepsi elbet do¤rudur.
Buna karfl› olanlar haks›z ve yanl›fld›r. ‹flte, bindörtyüz seneden
beri gelmifl olan milyonlarca Ehl-i sünnet âlimi ve binlerce Evli-
yâ, sözbirli¤i ile bildirdiler ki, (Müctehid olm›yan müslimânlar›n
ifllerini, ibâdetlerini do¤ru yapabilmeleri için, inand›klar›, güven-
dikleri, diledikleri bir müctehidi taklîd etmeleri vâcibdir). Bu söz-
birli¤ine inanm›yan, yukar›daki hadîs-i flerîfe inanmam›fl olur. Bu
sözbirli¤i gösteriyor ki, müctehidin kendi ictihâd›na göre amel et-
mesi lâz›md›r. Baflka müctehide uymas› câiz de¤ildir. Eshâb-› ki-
râm›n hepsi müctehid idi. Bunun için ba’z› ifllerde birbirlerine uy-
mam›fllard›r. Bunun gibi, imâm-› Ebû Yûsüfün, bir Cum’a günü,
tekrâr abdest almamas› ve imâm-› fiâfi’înin, imâm-› a’zam Ebû
Hanîfenin kabri yan›nda nemâz k›larken, rükû’dan sonra ellerini
kald›rmamas›, baflkas›n› taklîd olmay›p, kendi ictihâdlar›na göre
hareket etmelerindendir.

10 — Dinde reformcu, birinci konuflmaya bafllarken, (Fazîletli,
reformcu genç, müslimânlar›, se’âdete kavufldurmak için, sonra-
dan ortaya ç›kan taklîd belâs›ndan kurtarmak, Kitâba, Sünnete ve
Selefin yoluna sar›lmalar›n› te’min etmek istiyor. ‹lk zemânda ko-
yun çobanlar› bile din bilgilerini do¤ruca Kitâb ile Sünnetden al›-
yorlard›) diyor.

Reflîd R›zân›n flu maskaral›¤›na bak›n›z! Kendi gibi sap›k ola-
na fazîletli diyor. Bu dinde reformcu câhilin a¤z› ile, yafll› vâiz
efendiye ders verme¤e kalk›yor. Allahü teâlân›n ve Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” emr etdikleri ve islâm âlimle-
rinin sözbirli¤i ile lâz›m dedikleri, amelde, iflde taklîd ni’metine,
(belâ) diyor. Anlam›yor ki, dört mezhebden birini taklîd etmek,
hak olan taklîddir. Mezhebsizlere uyarak, mezhebden ayr›lmak
da, bât›l olan taklîddir. Vâiz efendi ile ve bu mubârek kelime ile
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alay ediyor. Din adamlar›na mahsûs olan mubârek ismlerle alay
edenin kâfir olaca¤›n›n fark›nda bile de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (En
âdî, en alçak kimseler müslimânlar›n bafl›na geçecek) buyurulmufl
oldu¤unu bilmeseydik, M›sr gibi bir islâm memleketinde, bu ada-
m›n nas›l fetvâ merci’i oldu¤una flaflard›k. Ey alçak z›nd›k! Müsli-
mânlarla alay edece¤ine, vâiz efendilerle piyes oynataca¤›na, ni-
çin erkekçe ortaya ç›k›p da, yehûdîlere, misyonerlere, masonlara,
komünistlere meydân okumuyorsun? Evet onlara yan bakamaz-
s›n! Onlar senin üstâd›n, veli-ni’metindir!

Kitâba, Sünnete, Selefin yoluna sar›lmal›, taklîd belâs›ndan
kurtulmal› sözleri ile kimi aldat›yorsun? Sözlerin birbirini tutmu-
yor. Kitâba, Sünnete, Selefin yoluna sar›lmak, taklîd de¤il midir?
‹flte bu istedi¤in taklîd dört mezheb imâm›n› taklîd etmekle olur.
Senin belâ dedi¤in bu taklîdi b›rakmak; Kitâb›, Sünneti ve Selefin
yolunu b›rakmak, dinden ç›kmak olur. Senin istedi¤in de, bu bât›l
olan taklîdcilikdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Ki-
tâbdan, hadîsden kendine göre ma’nâ ç›karan kâfir olur) buyurdu.
Sen, müslimânlar›, bât›l olan taklîde, küfre sürüklemek istiyorsun.
Maskeyi yüzünden ç›kar! ‹slâm düflman› oldu¤unu ortaya koy ki,
sana öyle cevâb verelim. fiimdilik, senin gibi bir masonun bir m›s-
ra’›n› söyliyoruz:

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi san›rs›n?

‹lk zemândaki müslimânlar›, koyun çoban› diyerek tahkîr et-
me! Onlar› câhil tan›tma! Onlar›n çoban› da, mücâhidi de, ku-
mandan› da âlim idi. Hepsi müctehid idi. Bilgilerini elbet do¤ruca
Kitâbdan alabilirlerdi.

1150 [m. 1737] senesinden beri, vehhâbîlik ve mezhebsizlik,
ya’nî Ehl-i sünnet âlimlerini “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în“
be¤enmemek bid’ati dünyâya yay›ld›. ‹slâmiyyeti içden y›kan ve
din kardefllerini birbirlerine düflman eden, bu y›k›c› ve bölücü
davran›fllar›n öncülü¤ünü Sü’ûdî Arabistândaki câhiller yapd›.
Ehl-i sünnet olan müslimânlara sald›rarak, kad›n, çocuk, binlerle
ma’sûmu iflkencelerle öldürerek, mallar›n› ya¤ma ederek ifle bafl-
l›yan mezhebsizler, ‹ngilizlerin yard›m› ile, 1350 [m. 1932] de veh-
hâbî hükûmetini kurunca, devlet gücü ile ve her sene yüzbinlerle
alt›n da¤›tarak, çeflidli memleketlerde propaganda merkezleri aç-
d›lar. Yalanlarla, çirkin iftirâlarla dolu neflriyyat yaparak, câhille-
ri aldat›yor, islâmiyyeti içerden y›k›yorlar.

Vehhâbîlik yolunu ortaya ç›karan, Muhammed bin Abdülveh-

– 102 –



hâbd›r. 1111 [m. 1699] de Necdde do¤mufl, 1206 [m. 1792] de öl-
müfldür. Bunun babas› ve kardefli Süleymân bin Abdülvehhâb
“rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” temiz birer müslimân idi. Ehl-i sün-
net âlimi idiler. Hicâzdaki âlimler gibi, bunlar da, vehhâbîli¤in
yanl›fl bir yol oldu¤unu müslimânlara anlatd›lar. Do¤ru olan Ehl-i
sünnet yolunu bildirmek için çok say›da k›ymetli kitâblar yaz›ld›.
Süleymân bin Abdülvehhâb›n, kardefline nasîhat olarak yazd›¤›
(Es-savâ›k-ul-ilâhiyye firredd-i alel-vehhâbiyye) kitâb›, 1306 [m.
1889] senesinde bas›lm›fl ve 1395 [m. 1975] de, ‹stanbulda ikinci
bask›s› yap›lm›fld›r. Bu kitâb›n bafl›nda diyor ki, Allahü teâlâ,
Muhammed aleyhisselâm›, bütün insanlara Peygamber olarak
gönderdi. Ona indirdi¤i (Kur’ân-› kerîm)de, insanlara lâz›m olan
herfleyi bildirdi. Ona verdi¤i sözlerin hepsini yapd›. Onunla gön-
derdi¤i islâm dînini k›yâmete kadar de¤ifldirilmekden koruyaca-
¤›n› da bildirdi. Onun ümmetinin, insanlar›n en iyileri oldu¤unu
da bildirdi. Muhammed aleyhisselâm da, bu ümmetin k›yâmete
kadar bozulm›yaca¤›n› müjdeledi. Bütün insanlar›n bu yola sar›l-
malar›n› emr eyledi. Allahü teâlâ, (Nisâ) sûresinin yüzondördün-
cü âyetinde meâlen, (Mü’minlerin yolundan ayr›lan› Cehenneme
atar›z) buyurdu. Bunun için, islâm âlimlerinin (‹cmâ’)›, din bilgi-
leri için delîl, huccet ya’nî sened oldu. Bu icmâ’dan ayr›lmak ya-
sak oldu. Bu yolu, bu icmâ’› bilmiyen câhillerin bilenlerden sorup
ö¤renmeleri lâz›md›r. Bunu, (Nahl) sûresinin k›rküçüncü âyeti
emr etmekdedir. (Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz! Cehlin
ilâc›, sorup ö¤renmekdir) hadîs-i flerîfi, bu âyet-i kerîmeyi tefsîr
etmekdedir.

‹slâm âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, bir kimsenin (Müc-
tehid) olabilmesi için arabî lügat›n› ezberlemifl olmas›, lügat fark-
lar›n›, kelimelerin, hakîkî ve mecâz ma’nâlar›n› bilmesi, f›kh âlimi
olmas›, dört mezhebin ihtilâflar›n›, delîllerini bilmesi, Kur’ân-› ke-
rîmi ezberlemifl olmas›, k›râet flekllerini bilmesi, Kur’ân-› kerî-
min bütün âyetlerinin tefsîrlerini bilmesi, muhkem ve müteflâbih,
nâsih ve mensûh ve kasas âyetleri tan›mas›, hadîs-i flerîflerin sa-
hîhlerini, müfterîlerini, muttas›l, münkat›’, mürsel, müsned, mefl-
hûr ve mevkûf olanlar›n› ay›rd etmesi, ayr›ca vera’ sâhibi, nefsi
tezkiye bulmufl, sâd›k, emîn olmas› lâz›md›r. Bütün bu üstünlük-
ler bulunan bir zât taklîd olunabilir. Fetvâ verebilir. Bu flartlar-
dan biri bulunmazsa, müctehid olamaz. Dinde söz sâhibi olamaz.
Onu taklîd etmek câiz olmaz. Bunun da, bir müctehidi taklîd et-
mesi lâz›m olur. Bundan anlafl›l›yor ki, müslimânlar, yâ (Mücte-
hid)dir. Yâhud (Mukallid)dir. Bunun bir üçüncüsü yokdur. Müc-

– 103 –



tehid olm›yanlar›n hepsi, mukalliddir. Mukallidlerin, bir müctehi-
di taklîd etmeleri farzd›r. Böyle oldu¤u, sözbirli¤i ile bildirilmifl-
dir. Vehhâbîlerin allâme diyerek övdükleri ve her sözü seneddir
dedikleri ‹bn-ül-Kayy›m-› Cevziyye (vefât› 751 [m. 1350]) de,
(‹’lâm-ül-mûk›’în) kitâb›nda, (‹ctihâd flartlar› kendisinde bulun-
m›yan kimsenin Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden hükm ç›-
karmas› câiz de¤ildir) demekdedir. Zemân›m›z insanlar›, âyet-i
kerîme veyâ hadîs-i flerîf okuyarak, bunlara kendi görüfllerine gö-
re ma’nâ verenleri âlim san›yorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitâblar›ndan söyliyenleri ve ya-
zanlar› dinlemiyorlar. ‹ctihâd için lâz›m olan flartlardan birine bi-
le mâlik olm›yan câhil kimseleri din adam› san›yorlar. Allahü te-
âlâ, müslimânlar› bu belâdan kurtars›n! (Savâ’ik-› ilâhiyye)den
terceme temâm oldu. Bundan bir evvelki maddede, Reflîd R›zâ-
n›n, imâm-› allâme diye çok övdü¤ü ‹bni Kayy›m-› Cevziyye bile,
müctehid olm›yanlar›n, Kitâbdan ve Sünnetden hükm ç›karmala-
r›n› yasak ederken, onun yolunda oldu¤unu bildiren Reflîd R›zâ-
n›n, onun sözlerine karfl› koymas›, ‹slâm da’vâs›nda samîmî olma-
d›¤›n›, perde arkas›ndan dîni y›kma¤a çal›flan bir dinde reformcu
oldu¤unu aç›kça göstermekdedir.

11 — Reflîd R›zâ, dinde reformcu ile vâiz efendiyi konufldurma-
¤a devâm ediyor. Kalem kendi elinde. Dinde reformcuyu övmek-
de, göklere ç›karmakda, vâiz efendiyi her bak›mdan küçültmek-
de, afla¤›lamakdad›r. Derme-çatma, ahmakça yaz›lar›n› vâiz efen-
diye mal etmekdedir.

Bu kitâb›m›zda, Reflîd R›zân›n dinde reformcu olarak yazd›k-
lar›nda tesarrufda bulunm›yaca¤›z. Fekat, vâiz efendiye mal etdi-
¤i cevâblar› de¤il, vâiz efendinin a¤z›na yak›flan cevâblar› yazaca-
¤›z. Muhterem okuyucular›m›z›n, temiz ve hakîkî din adamlar›n›n
dikkat ile okuyunca, mason oyununun içyüzünü iyi anl›yacaklar›-
na inan›yoruz.

Vâiz efendi, îmân›n mant›k bak›m›ndan, sosyal bak›mdan, ana-
tomik bak›mdan, hattâ f›kh ve tesavvuf bak›mlar›ndan ta’rîfleri-
nin ayn› olaca¤›n› sanacak kadar câhil olamaz. Çünki o, medrese-
de yüksek tahsîl görmüfl, bunlar› okumufl ve anlam›fl bir ilm ada-
m›d›r. Evet bu vâiz efendi, bir islâm medresesinde okumay›p da,
Kâhire müftîsi Muhammed Abduhun (vefât› 1323 [m. 1905]) ve
çömezlerinin yapd›¤› reformlardan sonra, Câmi-ul-ezherde oku-
mufl olsayd›, bu ta’rîfleri kar›fld›r›rd›. Çünki ‹ngilteredeki mason-
lar, sadr-a’zâm Mustafâ Reflîd Pâflaya emr vererek, Osmânl›larda
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da, M›srda da fen derslerini, yüksek din bilgilerini medreselerden
kald›rd›lar. Din câhili olan dinde reformcular› yetifldirdiler.

Vâiz efendi g›ybetin ne demek oldu¤unu bilen bir müslimând›r.
Bir topluluk için söylenen sözün g›ybet olm›yaca¤›n›, dinde re-
formcu bilmez ise de, o bilir.

12 — Dinde reformcu, (Kendi kendimize icmâ’ ve ittifâk ismi-
ni verdi¤imiz asls›z sözlerin hât›r› için gördüklerimizi inkâr etmek
akla yak›fl›r m›?) diyor. ‹slâmiyyetin temel bilgileri ile alay ediyor.
‹cmâ’ isminin asl› yokmufl. F›kh âlimleri bunu, (Ümmetim dalâlet
üzerinde icmâ’ yapmaz!) hadîs-i flerîfinden ald›. Fekat, dinde re-
formcu, bunu nereden bilecek? Bunu inkâr eden ilerici (!) üstâd-
lar›ndan iflitmemifl ki!

(‹cmâ’), bir asrda bulunan müctehidlerin ictihâdlar›n›n birbiri-
ne uygun olmas› demekdir. Dördüncü asrdan sonra mutlak müc-
tehid yetiflmedi¤i için, icmâ’ da kalmad›. Önceki asrlardaki ic-
mâ’lar sonraki asrlarda gelen âlimler için delîl, sened olur. Mukal-
lidlerin, câhillerin ve hele dinde reformcular›n sözbirli¤ine icmâ’
denilmez. En kuvvetli ve k›ymetli icmâ’, Eshâb-› kirâm›n “rad›-
yallahü teâlâ anhüm ecma’în” icmâ’›d›r. ‹cmâ’ ile bildirilmifl
mes’eleleri sonra gelen âlimler toplam›fllar, kitâblar›nda bildir-
mifllerdir. ‹htilâfl› mes’elelere ve müctehid olm›yanlar›n sözlerine
icmâ’ denilmesini önlemifllerdir.

Ehl-i sünnet âlimlerine göre, (Edille-i fler’›yye) dörtdür. Ya’nî
fler’î hükmler dört kaynakdan ç›kar›l›r. Bunlar, Kitâb, sünnet, k›-
yâs-i fükahâ ve icmâ-’i ümmetdir. Kitâb, Kur’ân-› kerîmdir. Sün-
net, hadîs-i flerîflerdir. Bu ikisine (Nass) da denir. K›yâs-i fükahâ,
müctehid olan âlimlerin ictihâdlar›d›r. ‹cmâ’ delîl de¤ildir diyen,
kâfir olmaz. Bid’at sâhibi olur. Çünki flübheli nasslar› te’vîl ederek
böyle söylemifllerdir. Hâricîler, di¤er mezhebsizler böyledir. Bun-
lar›n icmâ’a muhâlif sözleri küfr olmaz. Fekat, te’vîlden haberi ol-
m›yan câhillerin icmâ’a uym›yan fikrlerini, düflüncelerini söyle-
meleri küfr olur.

Vâiz efendi hayâl ile, zan ile konuflmaz. Belki diyerek hükm
vermez. Bilmeden söylemek, zan ile hükm etmek câiz olmad›¤›n›
o bilir. Gördüklerini inkâr etmez. Onlar› inceler. Tecribelerini ya-
par. Çünki, tefekkürü, inceleme¤i ve tecribeyi Kur’ân-› kerîm ve
hadîs-i flerîfler emr ediyor. Bunlar› yapanlar› övüyor. Onun med-
resede okudu¤u ve dinde reformcunun ismini bile duymad›¤›
(Akâid-i Nesefiyye) dahâ ilk sahîfesinde, ilm edinme vâs›talar›n›
yazmakdad›r.
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13 — Vâiz efendi co¤rafyaya ve gazeteye inanmazm›fl. Kâfirle-
rin rivâyetleri makbûl de¤ilmifl. Vâiz efendiye yap›lan iftirâya ba-
k›n›z! Müslimânlar ilme, fenne inan›r. Fekat, kâfirlerin fen maske-
si alt›nda söyledikleri yalanlara aldanmazlar. Fenden haberi ol-
mad›¤› hâlde, fen adam› görünüp, fen bilgisi diyerek, söyledi¤i ya-
lanlar ile, müslimânlar› aldatma¤a, islâm dînini bozma¤a u¤raflan
kâfirlere (Fen yobaz›) ve (Dinde reformcu) yâhud (Z›nd›k) denir.
Bunlar, hem islâm dînine, hem de fen bilgilerine iftirâ eden bölü-
cülerdir. Müslimânlar co¤rafyaya inanmasayd›, bu ilm üzerinde
çal›fl›rlar m› idi? Müslimânlar›n, bu yoldaki çal›flmalar›n›, buluflla-
r›n› bildiren co¤rafya kitâblar›n›n ismleri ve yazarlar› (Keflf-üz-zü-
nûn)da ve (Mevdû’ ât-ül-ulûm)da ve Brockelman›n almanca kitâ-
b›nda yaz›l›d›r. Sorar›z dinde reformcuya! Meridyen çenberinin
uzunlu¤unu Sincar sahrâs›nda ölçenler kimlerdi? Bunlar dört
mezhebden birini taklîd eden, Ehl-i sünnet müslimânlar› de¤il mi
idi? Onlar›n yolunda olan, onlar gibi olan bir müslimân, fen bilgi-
lerine inanmaz m›?

Hele, kâfir rivâyeti olan co¤rafya makbûl de¤ildir sözünü bir
vâiz efendiye mal etmek, müslimânlara çirkin bir iftirâd›r.

Evet vâiz efendi flekline giren bir câhil, bir z›nd›k, bir dinde re-
formcu, böyle saçma konuflabilir. Fekat, dört mezhebden birini
taklîd eden flerefli bir müslimân için böyle söyledi demek, bir din
düflmanl›¤› olur.

Mezhebler, ilmi, fenni, hesâb›, tecribeyi yasak etmiyor ki, mez-
hebleri taklîd eden, bunlar› yasak etsin. Mezhebler, bu bilgileri
övüyor. Ö¤renilmelerini emr ediyor. Bunlara inanm›yan, ö¤ren-
miyen kimse, mezheb imâmlar›n›n mukallidi olamaz. Mezheb tak-
lîd edene, böyle sözleri yüklemek, mezheb düflmanlar›n›n, z›nd›k-
lar›n yapaca¤› fleydir.

14 — Vâiz efendi, müslimânlar›n kötü, fakîr, zelîl hâllerini k›-
yâmet alâmeti sanacak kadar câhil olamaz. Çünki, onun taklîd et-
di¤i mezheb imâmlar›, âh›r zemânda zenginlik, taflk›nl›k, binâ, zi-
nâ çok olaca¤›n› bildirmifllerdir. Taklîd edenin de, bunlar› bilmesi
lâz›md›r. Bilmezse, onlar› taklîd etmifl olmaz. Mezheb imâmlar›
diyor ki, insanlar›n kötü olmas› hazret-i Mehdîden sonra olacak-
d›r. Bundan önce se’âdet günleri çok olacakd›r. Müslimânlar›n bu
se’âdet günlerini yaflamalar›, bunun için de çal›flmalar›, maddede
ve ma’nâda yükselmeleri lâz›md›r. Allahü teâlâ, çal›flana karfl›l›¤›-
n› elbet verir.
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15 — Dinde reformcu, hazret-i Mehdî için (Mehdî fikri) diyor.
Bunun ilerde gelece¤ine inanmad›¤›n› söyliyor. Dinde reformcu,
z›nd›k buna inanm›yabilir. Fekat müslimânlar›n inanmalar› lâz›m-
d›r. Bütün islâm âlimleri, bunu sözbirli¤i ile bildiriyor. ‹mâm-› Sü-
yûtî ve Ahmed ibni Hacer-i Mekkî (vefât› 974 [m. 1566]) gibi bü-
yük âlimler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hazret-i Mehdî
için kitâb yazd›lar. Mehdî hakk›nda ikiyüzden fazla hadîs-i flerîf ve
alâmet bildirdiler.

16 — Dinde reformcu, (Üzerinde icmâ’ bulunm›yan bir
mes’elede, herkes kendisine kanâ’at veren delîle uymal›d›r. Zâten
bir müctehide tâbi’ olmak, onun delîline tâbi’ olmak demekdir)
diyor.

Evet, müctehidi taklîd etmek, onun delîline tâbi’ olmak, ya’nî
Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere tâbi’ olmak demekdir. Fekat,
mes’elenin delîlini bulan odur. Zâten mezhebler, bu delîli bul-
makda ayr›lm›fllard›r. Bir mes’elenin delîlini bulmak için, ictihâd
derecesinde âlim olmak, müctehid olmak lâz›md›r. Böyle bir
âlim, elbet baflkas›n› taklîd etmez. Kendi ictihâd›na göre amel e-
der.

17 — Reflîd R›zâ, Vâiz efendinin, K›yâmetin zemân› için, Evli-
yân›n keflfine inand›¤›n› yaz›yor. Bu sözü de kendi uydurmufldur.
Mezheb imâmlar›, (k›yâmetin ne zemân kopaca¤› bildirilmedi.
Bunu Allahdan baflka kimse bilmez. Evliyân›n keflfleri, kimseye
delîl, sened olamaz) dediler. Bu âlimleri taklîd edenler de, elbet
böyle söyler. Baflka dürlü sözleri Vâiz efendiye yüklemek, yalan-
c›l›k ve çirkin iftirâ olur.

18 — Dinde reformcu, Kelbî tefsîri gibi tefsîrlerde uydurma ha-
dîsler vard›r sözünde hakl› ise de, (Beydâvînin tefsîri de böyledir)
sözü, kesin olarak yanl›fld›r. Büyük âlim Abdülhakîm Efendi
“rahmetullahi aleyh” (vefât› 1362 [m. 1943]) buyurdu ki, (Kâdî
Beydâvî “beyyedallahü vecheh” ismine ve düâs›na yak›flacak ka-
dar yüksekdir. Müfessirlerin bafl tâc›d›r. Tefsîr ilminde en büyük
makâma yükselmifldir. Her meslekde seneddir. Her fende mâhir,
her üsûlde burhân, önceki ve sonraki âlimlere göre sa¤lam, kuv-
vetli ve yüksek tan›nm›fld›r. Böyle derin bir âlimin tefsîrinde uy-
durma hadîs var demek, büyük ve alçakca bir iftirâd›r. Dinde de-
rin bir uçurum açmakd›r. Böyle sözleri söyliyenin dili, inanan›n
kalbi, dinliyenin kulaklar› tutuflsa yeridir. Acabâ, bu büyük ilm sâ-
hibi, uydurma hadîsleri sahîhlerinden ay›ramazm› idi? Evet di-
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yenlere ne demelidir? Yoksa uydurma hadîs yazacak kadar ve
böyle yapanlar için Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
bildirdi¤i a¤›r cezâlara ald›r›fl etmiyecek kadar, dîninin kuvveti ve
Allahdan korkusu yokmu idi? Yokdu demek, ne kadar flenâ’at,
çirkinlik olur. Böyle söyliyen kimsenin dar havsalas›, kal›n kafas›,
bu hadîs-i flerîflerdeki ma’nâlar› çok gördü¤ü için, mevdû’ demek-
den baflka çâre bulamaz).

19 — Dinde reformcu (Âhireti görmedik ki, fia’rânînin Mevk›f
denilen yerin co¤rafî durumuna âid sözlerini, S›rât, Mîzân, Cehen-
nem ve Cennet için yapd›¤› harîtay›, oraya tatbik edelim. Biz bu
gibi fleyler için, Kitâb, Sünnet, Akl ve Hikmet delîllerinden hiçbir
delîle rastlamad›k. Ne garîbdir ki, sizin fleyhlerinizin ço¤u, dünyâ-
n›n en meflhûr ve fâideli co¤rafyas›ndan yüz çeviriyor, görüleme-
yen âh›ret için harîtalar çiziyorlar) diyor.

Bu sözleri ile Evliyâ-i kirâma ve bunlar›n kerâmetlerine sald›r-
makda, müslimânlar›n bunlara olan îmânlar›n›, i’timâdlar›n› y›k-
ma¤a çal›flmakdad›r. Hâlbuki, bu davran›fl›nda da çok haks›zd›r.
Çünki, bir âyet-i kerîmede meâlen, (Çok zikr ediniz. Zikr etmek-
le kalb itminâna kavuflur) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Allah sev-
gisinin alâmeti, Onu çok zikr etmekdir) buyuruldu. Hadîs âlimle-
ri (Resûlullah, her an zikr ederdi) buyurdu. ‹flte bunun için bu
ümmetin büyükleri çok zikr ederdi. Böylece, islâmiyyetin bu em-
rini de yerine getirme¤e çal›fl›rlard›. Çok zikr edince, mubârek
kalbleri itmînâna kavuflurdu. (Her derdin flifâs› vard›r. Kalbin fli-
fâs›, zikr-ullahd›r) ve (Takvân›n kayna¤›, âriflerin kalbleridir) ha-
dîs-i flerîflerinin haber verdi¤i gibi, kalb hastal›¤›ndan, günâhlar-
dan kurtuldular. Allahü teâlân›n sevgisine kavufldular. ‹flte takvâ
sâhibi olan, kalbleri temiz olan, Allahü teâlân›n çok sevdi¤i bu
büyük âlimler diyorlar ki, (Çok zikr ederken, dünyây›, herfleyi
unutuyoruz. Kalbimiz ayna gibi oluyor. ‹nsan uykuda, herfleyi
unutunca, rü’yâ gördü¤ü gibi kalblerimizde birfleyler görünüyor).
Bu gösterilenlere (Keflf), (Mükâflefe), (fiühûd) ismlerini veriyor-
lar. Böyle oldu¤unu, her asrda binlerle Velî haber veriyor. Çok
zikr etmek ibâdetdir. Çok zikr edenleri Allahü teâlâ sever. Bun-
lar›n kalbleri, takvâ kayna¤› olur. Bunlar› Kitâb ve Sünnet haber
veriyor. Bunlar (Ümûr-i teflrî’iyye)dir. Bunlara inanm›yan, Kitâ-
ba ve sünnete inanmam›fl olur. Kalbde keflf ve flühûd hâs›l oldu-
¤unu da, Allahü teâlân›n sevdi¤i do¤ru müslimânlar haber veri-
yor. Hadîs-i flerîfde, (Çok zikr edenin kalbinde nifâk kalmaz) bu-
yuruldu. Bunlar› haber verenler, münâf›k olm›yan, özü, sözü do¤-
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ru kimselerdir. Keflf ve kerâmet, böyle kimselerin tevâtür hâlin-
deki haberleri ile bildirilmifldir. Evet bunlar, (Ümûr-i vicdâniy-
ye), (Ümûr-i zevk›yye)dir. Baflkalar›na huccet olamaz. Bunlara
inanmak emr olunmad›. Fekat, inanmak yasak da edilmemifldir.
Allahü teâlân›n sevdi¤i sâlih müslimânlar›n tevâtür hâlinde bil-
dirdiklerine inanmak, inanmamakdan dahâ iyidir. Müslimâna
hüsn-i zan olunur. Haberlerine güvenilir. ‹bâdetlerde bile, sözle-
rine güvenilir. (‹nkâr eden, mahrûm olur) sözü, kad›yye-i mukar-
reredir.

Abdülvehhâb-› fia’rânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri,
derin âlim, büyük velîdir. 898 [m. 1493] de tevellüd, 973 [m. 1565]
de vefât etmifldir. fiâfi’î mezhebinin temel direklerinden biridir.
Ehl-i sünnetin gözbebe¤idir. Okudu¤u, ezberledi¤i kitâblar, say›-
lam›yacak kadar çokdur. Bir k›sm› (Mîzân-ül-kübrâ)s›n›n önsö-
zünde yaz›l›d›r. Yüzlerle eseri (Keflfüzzünûn)da yaz›l›d›r. Kitâb-
lar›ndan herbiri, Onun, kemâlini gösteren birer âbidedir. Hanefî
mezhebinde olan âlimler de, Onun derin ilminin, keflflerinin, flü-
hûdlar›n›n hayrân›d›rlar. Onun yeryüzünün y›ld›zlar›ndan biri ol-
du¤unu bildirmifllerdir. Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü Peygam-
berler ve âlimler ve flehîdler flefâ’at edecekdir) buyuruldu. Bu
hadîs-i flerîfe sar›larak Ondan flefâ’at bekleriz. Ehl-i sünnetin
böyle gözbebeklerine sald›ranlar›n, z›nd›k olduklar› meydânda-
d›r. Z›nd›klar, kâfirler; müslimânlar›n rehberi olan Muhammed
aleyhisselâma da böyle sald›rd›lar. Meflhûr islâm düflman› Volter
kâfiri, insanlar›n efendisini i¤renç piyeslerine mevzû’ yapacak
kadar alçalm›fld›. O yüce Peygamberin vârisleri olan Ehl-i sünnet
âlimlerine de, bu alçak sald›r›lar elbet olacakd›r. Bu büyük insan-
lar düflmanlar›n kirli a¤›zlar›na ve çatlak kalemlerine tak›lmakla
elbet lekelenmez. Yere düflmekle cevherin kadri, k›ymeti azal-
maz.

Abdülvehhâb-› fia’rânî ve bunun gibi, Allahü teâlân›n çok sev-
di¤i büyükler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, biz Cenneti,
Cehennemi, Mevk›f›, S›rât›, bu gözümüzle gördük demiyor. Hat-
tâ, bu dünyâda görülemez diyorlar. Bilinemez, anlafl›lamaz, anla-
t›lamaz bir hâlde kalblerimize keflf olundu. Rü’yâ gibi gösterildi
diyorlar. Bu s›rr›, sevdiklerine, mahremlerine haber veriyorlar.
(Men-lem yezuk lem-yedri), buyuruyorlar. Ya’nî tatm›yan anla-
maz diyorlar. Anlafl›lm›yan fleyi inkâr etmek câhillik ve ahmakl›k
olur. Anlamad›¤›na, imkâns›zd›r, olamaz demek ise, bir te’assu-
bun, bir inâd›n, yobazl›¤›n ifâdesidir. Bunun için, dinde reformcu-
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ya, fen yobaz› diyoruz. Hele islâm âlimlerinin, akl›n, fennin s›n›r-
lar› d›fl›ndaki ince bilgilerini, harîta çiziyorlar diyerek alay mev-
zû’u yapmak, z›nd›kl›kdan ve islâm düflmanl›¤›ndan baflka ne ola-
bilir? [‹nsan›n gözü, s›hhatde oldu¤u zemân, ayd›nl›kda görür.
Karanl›kda göremez. ‹nsan›n gö¤sünde (Kalb) denilen uzv içinde,
(Hakîkî kalb) ve (gönül) denilen bir kuvvet vard›r. Bu kuvvet s›h-
hatde iken ve (kalb nûru) varken birfleyler görür. Bunun görmesi-
ne (Basîret) ve gördüklerine (Mükâflefe) ve (fiühûd) denir. Hakî-
kî kalbinin s›hhatli, kuvvetli olmas›, zikr etmekle olur. Nemâz k›l-
mak, Kur’ân-› kerîm okumak da zikrdir. Kalblerin nûru, Resûlul-
lah›n mubârek kalbinden ç›kar. Bu kalb nûruna (Feyz) denir. Fey-
ze kavuflm›yan kimse, mükâflefe sâhibi olamaz. Feyzler, Resûlul-
lah›n mubârek kalbinden yay›l›nca, muhabbet yolu ile Evliyân›n
kalblerine gelir. Hayâtdaki veyâ kabrdeki bir Velîyi seven müsli-
mân, feyze kavuflur, mükâflefe sâhibi olur. ‹nsanlara mahsûs olan
(Îmân) inanmak ve (muhabbet) sevmek s›fatlar›n›n mahalli de,
gönül dedi¤imiz kuvvetdir.]

20 — Reflîd R›zâ, kitâb›nda, k›yâmet hakk›ndaki hadîs-i flerîf-
leri yaz›yor. Vâiz efendiye ise, hep z›nd›klar›n hadîs diyerek uy-
durduklar› sözleri söyletiyor. Dinde reformcuya da bu sözlerin ha-
dîs olmad›¤›n› isbât etdirerek, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n-
daki hakîkatleri ortaya koyduruyor. Yapd›¤› bu oyunda, vâizleri,
dört mezhebden birinde olan hakîkî müslimânlar› küçültmek, on-
lar› câhil göstermek, kendisi gibi dinde reformcular› akll›, bilgili
din adam› tan›tmak çabas›ndad›r. ‹slâm kitâblar›n› okumufl, iyi
anlam›fl müslimânlar›n bu i¤renç iftirâlara aldanm›yacaklar› flüb-
hesizdir. Fekat, hakîkati bilmiyenlerin dinde reformcunun bu ya-
z›lar›n› do¤ru sanarak, tuza¤›na düflmemeleri için bu sat›rlar› ya-
z›yoruz. Genç kardefllerimize, dinde reformcunun yalanlar›na al-
danmamalar› için, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” kitâblar›n› okumalar›n› ehemmiyyetle tavsiye
ederiz.

21 — Reflîd R›zâ, islâmiyyet ile ilgisi olm›yan, hattâ islâm düfl-
man› olan Hurûfîlerin ve Dürzîlerin ve Bât›nîlerin sözlerini vâiz
efendiye söyletmekde, vâiz efendinin din bilgisinin bunlar oldu¤u-
nu göstermekdedir. Dinde reformcuya da, bunlar›n dinde yeri ol-
mad›¤›n› söyletmekde, vâiz efendiyi câhil olarak teflhîr etmekde-
dir. Okuyucular üzerinde dinde reformcuya karfl› güven sa¤lama-
¤a ve Ehl-i sünnet olan din adamlar›n› câhil olarak tan›tma¤a ça-
l›flmakdad›r.
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22 — Dinde reformcu, (Son zemânlarda kendilerine Ehl-i sün-
net vel-cemâ’at ad›n› verenlerin ço¤u, gerek Bât›nîlerin ve gerek-
se di¤erlerinin uydurdu¤u bid’atlerden yakay› kurtaramam›fllar-
d›r. Sâdece ismleri de¤iflikdir. E¤er Bât›nîlerin sözleriyle dördün-
cü ve dahâ sonraki asr mutasavv›flar›n›n sözlerini karfl›lafld›r›rsan,
aralar›nda pek az fark bulursun) diyor.

Dinde reformcu, burada da, din câhili oldu¤unu ortaya koy-
makdad›r. (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) ismi, onun dedi¤i gibi, son-
radan uydurulmufl de¤ildir. Bu ismi Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” söylemifl, müslimânlar›, bu ism alt›nda birleflme¤e ça-
¤›rm›fld›r. (Sünnetime sar›l›n›z), (Cemâ’atden ayr›lmay›n›z) ha-
dîs-i flerîfleri bu ça¤r›n›n vesîkalar›d›r. Dinde reformcu, bu küs-
tahça yalan› ile, Ehl-i sünnetin yüce âlimlerine ve Evliyâ-i kirâma
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” çatmakda, onlar› lekeleme-
¤e kalk›flmakdad›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›, bin sene ev-
vel nas›l idi ise, bugün de öyledir. Her fende, her ilmde, her s›n›f
insanda câhil ve sap›k bulunabilir. Böyle birkaç kifliyi ele alarak,
Ehl-i sünnet kelimesine sald›rmak, çok haks›zl›kd›r. Tesavvuf bü-
yüklerini Bât›nîlere benzetmek ise, dinde reformcular›n çok kul-
land›klar› aldat›c› taktiklerinden biridir. Bât›n âlimlerini, Bât›niy-
ye z›nd›klar› ile kar›fld›rmak, nûru zulmet olarak, hakk› bât›l, do¤-
ruyu i¤ri olarak göstermek gibidir. Reflîd R›zân›n bu kitâb›, ilmî
bir eser olmakdan çok uzakd›r. Okuyucular› aldatmak için hâz›r-
lanm›fl bir hokkabaz›n, bir göz boyay›c›n›n yaz›lar› gibidir.

23 — Reflîd R›zâ, vâiz efendi a¤z›ndan, (Hem sap›k, hem de
sapd›ran müfsid flî’îlerin fesâdlar›na karfl›, kelâm ve f›kh âlimleri-
nin susmalar›na flafl›yor, bir ma’nâ veremiyorum. Kelâmc›lar dâ-
imâ mu’tezileye cebhe alm›fl, onlar›n i’tikâd›n› red etmifl ve fliddet
ile mukâvemet etmifllerdi. Bunun için, mu’tezile mezhebi ve sâlik-
leri, târîhden silinip gitmifldir. Fukahâya gelince, hepsi Ehl-i sün-
net ve cemâ’at olduklar› hâlde birbirleriyle u¤rafl›yor, yekdi¤erini
red ediyorlar) diyor.

Reflîd R›zân›n, vâiz efendinin a¤z›ndan diyerek yazd›¤›, kelâm
ve f›kh âlimlerine yapd›¤› iftirâlara kimsenin inanm›yaca¤› mey-
dândad›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” yazm›fl oldu¤u reddiyyeler kütübhâneleri doldurmakda-
d›r. Fârisî yaz›lm›fl olanlar, arabî olanlardan az de¤ildir. Reflîd R›-
zâ, fârisî bilseydi ve Abdül’ Azîz-i Dehlevî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (vefât› 1239 [m. 1823]) hazretlerinin (Tuhfe-i isnâ afleriyye)
kitâb›n› okumufl olsayd›, bu büyük âlimin, mezhebsizleri nas›l re-
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zîl ve perîflan etdi¤ini görüp parmaklar›n› ›s›rmakdan kendini
men’ edemezdi. Özbek sultân› Abdüllah hân›n cihâd ve onlar›
kahr etmesinin sebebini bildiren ‹mâm-› Rabbânînin “rahmetulla-
hi teâlâ aleyh” (Redd-i Revâf›d) kitâb›n› okuyan ve Süveydînin
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, Nâdir fiâh›n adamlar› ile münâzara ve
galebesini bildiren (Hucec-i Kat’›yye) kitâb›n› gören bir ilm ada-
m›, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
onlar› nas›l ma¤lûb etdiklerini pek iyi anlar. Hakîkat Kitâbevinin
neflr etdi¤i (Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda, sekseninci mektû-
bun sonunda, mezhebsizlerin dalâletde olduklar›n› yazan âlimler-
den otuzikisinin ve kitâblar›n›n ismleri bildirilmifldir. F›kh âlimle-
rinin birbirleri ile u¤raflmalar› sözü de, dinde reformcular›n dille-
rine dolad›klar› iftirâlardan biridir. Bunun cevâb›n› alt›nc› madde-
de bildirdik. (Redd-i Revâf›d) kitâb›n›n arabî ve fârisîsi, (Hücec-i
kat’›yye) kitâb›n›n arabîsi, her iki kitâb›n türkçe tercemeleri ve fâ-
risî (Tuhfe-i isnâ afleriyye) ile arabî (Muhtasar)›, Hakîkat Kitâbe-
vi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r.

24 — Dinde reformcu; (Âlimlerde birbirine karfl› mücâdele,
red ve cebhe al›fl›n ço¤u, nefsin arzûlar›na kap›lmakdan do¤mufl-
dur. Kelâm ilminin do¤ufluna bafll›ca sebeb, Mu’tezile olmufldur.
Bunlar, dindâr selefin dalmad›klar›, ba’z› mes’elelere dald›lar.
Onlar hakk›nda i’tirâzlar ileri sürdüler. Di¤erleri de, bunlar›n i’ti-
râz oklar›na karfl› ç›kd›lar. ‹lm, tefekkür ve istidlâl sâhibi gerçek
âlimlerin birer birer ortadan çekilmesiyle sonradan gelenler, sâ-
dece onlar›n söylediklerini harfi harfine nakl ediyorlard›. Zemâ-
n›n geçmesiyle bunlar›n fâidesi de kalmad›. Bu mukallidler,
‹mâm-› Efl’arî ve mu’akkîbleri gibi âlimlerden sonra ortaya ç›kan
mes’eleler, bid’at ve hurâfeler karfl›s›nda sükût ediyor, bunlara
âid soru soranlar› tekfîr ediyorlard›. Ancak bu bid’at ve sap›kl›k-
lar, din kisvesi ve rengi içinde ileri sürülür, tarafdarlar› ve yard›m-
c›lar› bulunursa, bu sefer kelâmc›lar da çeflidli te’vîllerle onlar›
müdâfe’aya kalk›fl›yorlard›. Hattâ küfr silâh› da yön de¤ifldiriyor.
Bu bid’at ve sap›kl›klara muhâlefet edenlere yöneliyor. Onlara
küfr ve sap›kl›k isnâd ediyorlard›. Bunu her neslde ve her millet-
de görmek mümkindir.

F›khc›lara gelince, onlar›n durumunu imâm-› Gazâlîden dinli-
yelim: Hüccetül-islâm imâm-› Gazâlî, ‹hyân›n Kitâbül-ilm bah-
sinde diyor ki: “F›khc›lar›n birbirleri ile at›flmalar›n›n, mücâdele
etmelerinin sebebi, hükümdâr ve vâlîlere yaklaflarak, makâm
kapmak, kazâ mevk›’ini elde etmekdir. Bu sebeble dikkat edilir-
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se, mücâdelenin en büyü¤ünün flâfi’îlerle hanefîler aras›nda oldu-
¤u görülür. Çünki, mevk›’ ve pâyeler, hep bu ikisine âid bulunu-
yordu) diyor.

Reflîd R›zâ, bu yaz›lar› ile, dünyâ kazanc› için f›kh ö¤renen kö-
tü kimseleri, dünyây›, kötüleri ›slâh için çal›flan f›kh âlimleri ile
kar›fld›rmakda, böylece f›kh âlimlerini ve mezheb imâmlar›n› kü-
çük düflürme¤e, afla¤› gösterme¤e çal›flmakda, mezhebleri ve
mezheb taklîdini kald›rarak, islâmiyyeti içerden y›kmak için ya-
paca¤› savafla zemin hâz›rlamakdad›r. ‹mâm-› Gazâlî hazretleri-
nin yaz›lar›n› da de¤ifldirme¤e kalk›flm›fl, bu büyük âlimi kendisi-
ne yalanc› flâhid yapm›fld›r. ‹mâm-› Muhammed Gazâlî “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” (vefât› 505 [m. 1111]) onun yazd›¤› gibi f›kh
âlimlerini aslâ kötülemiyor. ‹lm bahsinin dördüncü bâb›nda, f›kh
âlimleri ile f›kh ilmini dünyâ kazanc›na vâs›ta yapan kötü kimse-
leri ay›r›yor. (F›kh âlimleri, hükümdâr ve vâlîlerden kaçarlard›.
Kazâ [hâkimlik] ve fetvâ için aran›rlard›. Kabûl etmezlerdi. Bun-
lar›n izzetini, flerefini ve arand›klar›n› gören kötü kimseler, müftî
olarak hükümdârlara yanaflmak istediler. Hükümdârlar›n mez-
heblere k›ymet verdiklerini, flâfi’î ve hanefîden hangisinin uygun
olduklar›n› arad›klar›n› görünce, ilmi olm›yanlar, bu iki mezheb
aras›ndaki ihtilâfl› mes’eleleri ö¤renme¤e bafllad›lar. Hilâf ve mü-
nâzaralara düfldüler. Bu kötü din adamlar› hükümdârlar›n ve vâ-
lîlerin meyl etdikleri fleylerle u¤rafl›rlard›) buyuruyor. Dinde re-
formcu, imâm-› Gazâlînin, ulemâ-i sû’ için bu yazd›klar›n› f›kh
âlimlerine bulafld›rmakda, flâfi’îler ile hanefîler birbiri ile dö¤üfl-
mekdedir yaygaras›n› basmakdan s›k›lmamakdad›r.

‹slâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” nefsle-
rine uyduklar›n› söylemek de, dinde reformcular›n bir yalan›d›r.
F›kh âlimleri ve mezheb imâmlar›, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i fle-
rîflerin d›fl›nda hiçbir fley söylememifllerdir. Bütün sözleri, Kitâb-
dan ve Sünnetden oldu¤u için bunlar›n yolunda gidenlerin nefsle-
ri emmârelikden kurtulmufl, mutmainne olmufldur. Onlara uyan-
lar böyle olunca, onlar›n nefsleri mutmainne olmaz m›? Dört mez-
hebin imâmlar›n›n ve bütün müctehidlerin nefsleri mutmainne
idi. Herbiri zâhir ilmlerinde yükselmifl, bât›n ilmlerinde kemâle
gelmifl birer Velî idiler. Reflîd R›zân›n, Ehl-i sünnet âlimleri için,
nefslerine uydular demesi, bütün müslimânlar› ve islâmiyyeti kö-
tülemek demekdir. Bu sözün çirkinli¤ini iyi anlamal›d›r.

Dinde reformcu, sonra gelen din adamlar›n› kötülemekle (Her
yüz senede bir müceddid gelir. Bu dîni kuvvetlendirir) hadîs-i fle-
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rîfini de inkâr etmifl oluyor. Evet, müslimânlar›n bir k›sm› bozul-
du. Yetmifliki bozuk f›rka meydâna geldi. Fekat, müslimânlar›n
bir k›sm›n›n bozulmas› demek, islâmiyyetin bozulmas› demek de-
¤ildir. Her asrda, her zemân, hiç bozulm›yan, Eshâb-› kirâm›n “ra-
d›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” yolundan ayr›lm›yan, hakîkî, sâ-
lih müslimânlar da vard›. Hadîs-i flerîf, bunlar›n her asrda mevcûd
olaca¤›n› haber veriyor. Bunlara (Ehl-i sünnet vel cemâ’at) denir.
Ehl-i sünnet âlimleri dünyân›n her yerinde, her asrda, insanlar› ir-
flâd etdiler. Hiçbir süâli cevâbs›z b›rakmad›lar. Müslimânlar›,
bid’at sâhiblerinin ve dinde reformcular›n yalanlar›na aldanmak-
dan korudular. ‹slâmiyyetin k›yâmete kadar bozulm›yaca¤›n›, Al-
lahü teâlâ haber vermifldir. Ehl-i sünnet âlimi demek, dört mez-
hebden birinin âlimi demekdir.

25— Dinde reformcu, kendi kendini övmekde, (z›nd›klar›n ke-
râmeti kendinden menkûldur) sözüne uygun olarak, kendi yazd›-
¤› (el-Menâr) mecmû’as›n›, göklere ç›karmakdad›r. Hâlbuki, bu
mecmû’as›nda, masonlar›, dinde reformcular›, islâm âlimi olarak
göstermekde, bunlar dîni yenileyecek diyerek, islâmiyyeti ilk fle-
refli mevk›’îne ç›karma vazîfesini onlara havâle etmekdedir. San-
ki islâmiyyet bozulmufl, islâm kitâblar› de¤ifldirilmifl, do¤ru din ki-
tâb› kalmam›fl da, onlar düzeltecek. Onun sinsi yaz›lar› alt›nda ya-
tan y›lan›n kusdu¤u zehr ise Ehl-i sünneti y›kmak, Ehl-i sünnet ki-
tâblar›n› yok etmek, Eshâb-› kirâm›n yolunu gösteren bu kitâblar
yerine, masonlar›n, islâm› içerden y›kma¤a çal›flan, kendisi gibi,
dinde reformcular›n kitâblar›n› koymak, k›saca, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm›n yolunu, is-
lâm dînini yok etmekdir. Dinde reformcular›n, islâm› ›slâh edece-
¤iz diyenlerin maksadlar›, gâyeleri, iflte budur. Eshâb-› kirâm›n
yolunu gösteren, Ehl-i sünnet âlimlerine sald›rmalar›, onlar›n bu
alçak gâyelerini apaç›k göstermekdedir. Kendilerini müslimân
flekline sokarak, islâm dînini içerden y›kma¤a u¤raflan böyle sinsi
kâfirlere (Z›nd›k) da denir. Z›nd›klar câhilleri aldatabilir. Müsli-
mânlar›n ço¤unu bozabilirler. Fekat, müslimânl›¤› bozamazlar.
Allahü teâlâ, islâmiyyeti koruyaca¤›n› söz vermifldir.

26-Reflîd R›zâ, dinde reformcunun a¤z›ndan flöyle söylüyor:
(Müctehid imâmlar›n fazîletlerini ve ilmlerini inkâr etmem. Onla-
r›n fazîletleri ve ilmleri her medh ve senân›n üstündedir. Fekat,
müctehidlerden önce, her müslimân delîlleri ar›yordu. Sonra ge-
lenler, delîli b›rak›p, müctehid imâmlar› Peygamber kadar yük-
seltdiler. Hattâ, müctehidin sözünü, hadîse tercîh etdiler. Hadîs
mensûh olabilir veyâ imâm›m›z›n nezdinde baflka bir hadîsin bu-
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lunmas› muhtemeldir dediler. Hükmde hatâ etmesi veyâ bilme-
mesi câiz olan, hatâdan sâlim olm›yan kimselerin sözü ile amel
edip, hatâdan berî olan Peygamberin hadîsini terketme¤i, mücte-
hidler do¤ru bulmuyordu. Bu taklîdciler, apaç›k rehber ve kat’î
delîl olan Kur’ândan da ayr›l›yorlard›. Dîni Kur’ândan ö¤renmek
câiz de¤ildir. Kur’ân›n ma’nâs›n› ancak müctehid anlar diyorlard›.
Müctehidin söyledi¤ini b›rak›p da, Kur’ân ile amel etmek câiz de-
¤ildir diyorlar. Allah flöyle buyuruyor. Resûlullah flöyle buyuru-
yor demek câiz de¤ildir. F›kh âlimi böyle anlad› demelidir, diyor-
lard›. Hiç bir ilm yokdur ki, bütün mes’eleleri insanlar›n ço¤unun
anlama kâbiliyyetini afls›n ve onlar› yaln›z muayyen zemânda ge-
len belli kimseler anl›yabilsin. Sonra gelen âlimlerin öncekilerden
dahâ ileri olmas›, ilâhî kanûnlar îcâb›d›r. Çünki, sonrakilerin ha-
reket noktas›, öncekilerin sonunda bafllar. Kur’ân› ve hadîsi anla-
mak, f›kh kitâblar›n› anlamakdan dahâ kolayd›r. ‹yi bir arabca ö¤-
renen kimse, onlar› dahâ kolay anlar. Allahü teâlâ, dînini f›khc›-
lardan dahâ aç›k anlatma¤a kâdir de¤il midir? Resûlullah da, Al-
lah›n murâd›n› herkesden dahâ iyi anlam›fl, aç›k olarak bildirmifl,
her fleyi teblîg etmifldir.

‹nsanlar›n ço¤u Kitâbdan ve Sünnetden hükm ç›karmakdan
âciz olsalard›, bu hükmler ile bütün insanlar mükellef edilmezdi.
‹nsan, inand›klar›n› delîlleri ile bilmeli. Cenâb-› Hak, taklîdcili¤i,
taklîdcileri takbîh ediyor. Babalar›n›, dedelerini taklîd etmekle
ma’zûr olm›yacaklar›n› bildiriyor. Dînin fürû’ k›sm›n› delîllerin-
den anlamak, îmân k›sm›n› anlamakdan dahâ kolayd›r. Allahü te-
âlâ, güç olan ile mükellef k›l›yor. Nas›l olur da, güç olm›yanla mü-
kellef k›lmaz?

Peygamberler yan›lmaz. Müctehidler ise yan›labilir. Müctehid-
ler, dîni geniflleterek, birkaç kat›na ç›kard›lar. Müslimânlar› külfe-
te sokdular. ‹bâdet sâhas›nda k›yâs yokdur. ‹bâdetlere de kimse
birfley ilâve edemez. K›yâs ve istihsân, kazâî hükmlerde olabilir.
Müctehidler de, insanlar› taklîdden men’ etmifllerdir) diyor.

Dinde reformcu, bozuk mant›¤› ile, kendisini tezâdlara düflür-
mekdedir. Bir ilm üzerinde mant›k yürütebilmek için, o ilmden
anlamak flartd›r. ‹slâm›n temel bilgisinden anlam›yanlar›n kuru
bir mant›kla döndürece¤i f›r›ldaklar, kendisini rezîl etmekden
baflka netîce vermez. Evet, müctehidlerden önce gelen müsli-
mânlar, ya’nî Eshâb-› kirâm, delîlleri soruyordu. Birbirlerini tak-
lîd etmiyorlard›. Çünki, onlar›n hepsi müctehid idiler. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” medh ve senâ eyledi¤i, birinci
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asr›n insanlar› idiler. Eshâb-› kirâm›n hepsi, Tâbi’înin bir k›sm›
müctehid idi. Müctehidin kendi anlad›¤› ile amel etmesi lâz›md›r.
Baflka müctehidi taklîd etmesi, câiz de¤ildir. (Sonra gelenler müc-
tehidleri Peygamber kadar yükseltdiler. Hattâ dahâ üstün tutdu-
lar) sözünü bir müslimân söyliyemez. Çünki bu söz, dört mezheb-
de bulunan milyarlarca müslimâna kâfir damgas›n› basmakd›r.
Müslimâna haks›z olarak kâfir diyenin ve yazan›n kendisi kâfir
olur. Taklîdcileri Kur’ândan ayr›lmakla suçlamak ise, bundan da-
hâ büyük bir iftirâd›r. Dinde reformcular flunu iyi bilsin ki, mez-
heb demek, Kur’ân ve Sünnet yolu demekdir. Bir mezheb imâm›-
na uyan, Kur’ân-› kerîme ve Resûlullaha uydu¤una îmân etmek-
dedir. Hiçbir müslimân (müctehidin söyledi¤ini b›rak›p da,
Kur’ân ile amel etmek câiz de¤ildir) demez ve dememifldir. Bu
söz, dinde reformcular›n ve masonlar›n temiz müslimânlara yap-
d›klar› çirkin iftirâlardan biridir. Müslimânlar (Ben, Kur’ân-› ke-
rîme uymak istiyorum. Fekat, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîf-
lerden kendim hükm ç›karam›yorum. Anlad›¤›m hükmlere güve-
nemem ve uymam. Mezheb imâm›n›n anlam›fl oldu¤una güveni-
rim ve uyar›m. Çünki o, benden dahâ âlimdir. Sekiz ana ilmi ve
oniki yard›mc› bilgiyi benden dahâ iyi bilir. Benden dahâ mütte-
kîdir. Kur’ân-› kerîmden kendi anlay›fl› ile hükm ç›karmaz. Resû-
lullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ç›kard›¤› ma’nâlar›, Es-
hâb-› kirâmdan ö¤renmifldir. (Kendi anlay›fl› ile ma’nâ ç›karan kâ-
fir olur) hadîs-i flerîfinden korkar›m. ‹lmlerinin, takvâlar›n›n, son-
ra gelenlerden katkat üstün oldu¤u, hadîs-i flerîflerle bildirilmifl
olan, o büyük âlimlerin bile Kitâbdan ve Sünnetden ç›kard›klar›
hükmler birbirine benzemiyor. Hükm ç›karmak kolay olsayd›,
hep ayn› fleyi anlarlard›) der. Allahü teâlâ flöyle buyuruyor, Resû-
lullah böyle buyuruyor demek, bir câhil için nas›l do¤ru olabilir?
Allahü teâlâ, böyle söyleme¤i men’ eyledi. Tefsîr âlimleri ve mez-
heb imâmlar› bile, bu sözü söyleme¤e cesâret edememifldir. Anla-
d›klar›n› bildirdikden sonra, (Bu benim anlad›¤›md›r. Do¤rusunu
Allah bilir) demifllerdir. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› Eshâb-› ki-
râm bile anlamakda güçlük çeker, Resûlullaha sorarlard›. Yazd›k-
lar›m›z iyi anlafl›l›rsa, dinde reformcunun ne kadar câhilce ve ah-
makça bir hulyâ peflinde oldu¤u zâhir olur.

Sonra gelen âlimlerin, öncekilerden dahâ ileri olmas› sözü, fen
bilgileri için do¤rudur. Din bilgilerinde, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Her asr, kendinden öncesinden dahâ flerdir.
K›yâmete kadar hep böyle olur) hadîs-i flerîfi mu’teberdir. Bu ha-
dîs-i flerîf, fen adamlar›n›n flahsiyyetleri ve fen vâs›talar›n› kullan-
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malar› bak›m›ndan da mu’teberdir. fiübhesiz bu kâide ço¤unluk
için mu’teberdir. Her asrda bundan müstesnâ olanlar bulunmufl-
dur. Dinde reformcu, fen bilgisi ile din bilgisini birbiri ile kar›fld›r-
makda, fen ile fen adam›n› da ayn› fley sanmakdad›r. Fen elbet
ilerliyor. Fekat bu ilerleyifl, fen adamlar›n›n ileri olmas› demek
de¤ildir. Sonra gelen fen adamlar› aras›nda öncekilerden dahâ ge-
ri, dahâ bozuk ve dahâ alçak olanlar› az de¤ildir.

Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri anlamak için arabî bilmek
lâz›m ise de, yaln›z arabî bilmek kâfî de¤ildir. Kâfî olsayd›, Bey-
rutdaki arab h›ristiyanlar›n herbirinin, birer ‹slâm âlimi olmas› lâ-
z›m gelirdi. Çünki onlar›n içinde M›srdaki dinde reformculardan
dahâ kuvvetli arabîsi olanlar, arab lisân›n›n mütehass›slar›, (Mün-
cid) gibi lügat kitâblar› yazanlar var. Bunlar›n hiçbiri, Kur’ân-›
kerîmi anl›yamam›fl, îmân etmek flerefine bile kavuflamam›fld›r.
Kur’ân-› kerîm, insanlar› se’âdete, îmâna, islâma ça¤›r›yor. Onlar,
bu da’veti anl›yabilselerdi icâbet ederlerdi. Onlar›n inanmamas›,
Allahü teâlân›n da’vetinin aç›k ve beli¤ olmad›¤›n› göstermez.
Kur’ân-› kerîm, Eshâb-› kirâma hitâb ediyor. Onlar›n nûrlu kalb-
lerine ve selîm akllar›na hitâb ediyor. Kureyfl lisân› ile da’vet edi-
yor. Câmi’ul-Ezherin ve Beyrutun arabîsi ile konuflmuyor. Es-
hâb-› kirâm, Resûlullah›n sohbetinde yetifldikleri ve bütün üm-
metin üstünde kemâl sâhibi olduklar› hâlde, Kur’ân-› kerîmi an-
lay›fllar› ayr› ayr› oldu. Anl›yamad›klar› yerler de oldu. O büyük-
ler böyle âciz kal›nca, bizim gibi, argo dili ile arabî anl›yanlar›n
hâli nice olur? Din imâmlar›m›z, Kur’ân-› kerîmden ma’nâ ç›kar-
ma¤a kalk›flmad›lar. Kendilerini bundan âciz gördüler. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîme nas›l ma’nâ ver-
di¤ini Eshâb-› kirâmdan sorup arafld›rd›lar. Eshâb-› kirâm›n an-
lad›klar›n› da, kendi anlay›fllar›na tercîh etdiler. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” (vefât› 150 [m. 767]) herhangi
bir Sahâbînin sözünü kendi anlad›¤›na tercîh ederdi. Resûlullah-
dan ve Sahâbeden bir haber bulamay›nca, ictihâd etmek zorunda
kal›rd›. Her asrda gelen islâm âlimleri, dahâ önce gelenlerin, bü-
yüklükleri, üstünlükleri, vera’ ve takvâlar› karfl›s›nda titrerler.
Onlar›n sözlerine sened, delîl olarak sar›l›rlard›. Bu din, edeb dî-
nidir. Tevâdu’ dînidir. Câhil olan, cesûr olur. Kendini âlim san›r.
Hâlbuki, âlim olan tevâdu’ gösterir. Tevâdu’ göstereni Allahü te-
âlâ yükseltir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Cehenne-
me gideceklerini haber verdi¤i yetmifliki bid’at f›rkas›n›n reîsleri
de derin âlim idiler. Fekat onlar, ilmlerine güvenerek, Kitâbdan,
Sünnetden ma’nâ ç›karma¤a kalk›fld›lar. Böylece, Eshâb-› kirâma
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tâbi’ olmak flerefine kavuflamad›lar. Onlar›n do¤ru yollar›ndan
sapd›lar. Yüzbinlerle müslimân›n da Cehenneme gitmelerine se-
beb oldular.

Dört mezhebin âlimleri, derin ilmlerini Kur’ân-› kerîmden ah-
kâm ç›karmakda kullanmad›lar. Buna cesâret edemediler. Resû-
lullah›n ve Eshâb-› kirâm›n bildirdiklerini anlamakda kulland›lar.
Allahü teâlâ, insanlara Kur’ân-› kerîmden hükm ç›kar›n›z diye
emr etmiyor. Resûlümün ve Eshâb›n›n ç›kard›¤› hükmlere uyu-
nuz, bunlar› kabûl ediniz diyor. Bid’at sâhiblerinin, ya’nî mezheb-
sizlerin, bu inceli¤i anl›yamamalar›, kendilerini felâkete sürükle-
mifldir. Bir âyet-i kerîmede meâlen, (Resûlüme itâ’at ediniz!),
(Resûlüme tâbi’ olunuz!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme ve Resû-
lullah›n (Eshâb›m›n yoluna sar›l›n›z!) emri, bu sözümüzün vesî-
kas›d›r. Mezheb imâmlar›na uymak, Allah› ve Resûlü b›rak›p,
kula kul olmak olsayd›, Eshâb-› kirâma uymak da böyle olurdu.
Böyle olmad›¤› için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu-
nu emr etmifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, insan-
lar›n k›saca îmân etmelerini ve gördükleri gibi ibâdet yapmalar›-
n› emr ederdi. Bunlar›n delîllerini bilme¤i hiç teklîf etmezdi. Bu-
nu imâm-› Gazâlî (Kimyâ-› se’âdet) kitâb›nda uzun bildiriyor.
Cenâb-› Hak, kâfirlerin analar›n›, babalar›n› taklîd etmelerini
takbîh ediyor. Böylece, küfrü b›rak›p, îmân etmelerini emr edi-
yor. Peygamberini taklîd etme¤i takbîh etmiyor. Bunu emr edi-
yor. Resûlullah da, Eshâb›n› taklîd etmemizi emr ediyor. fiakîle-
ri taklîd fenâd›r. Fekat bunun fenâ olmas› se’âdet yolcular›n› tak-
lîde mâni’ olamaz. Îmân k›sm›n›n delîllerini anlamak kolay olsay-
d›, Beyrutdaki h›ristiyan arablar›n kolayca îmâna gelmeleri lâz›m
olurdu. Îmân edilecek fleylerin delîllerini anlamak kolay olmad›-
¤› için, delîllerini anlamadan îmân etmemiz emr olundu ve böyle
îmân edenlere mü’min ve müslimân denildi. Allahü teâlâ, ah-
kâm-› islâmiyyenin delîllerini ö¤renmek ve anlamak ile de müsli-
mânlar› mükellef k›lsayd›, Onun Resûlü de, bunu teklif ederdi.
Hâlbuki, hiç teklif etmedi¤ini, yukarda bildirdik. Reflîd R›zâ,
(Peygamberler yan›lmaz, müctehidler yan›l›r) diyerek, müctehid-
lerin bildirdi¤i ahkâm›n, Peygamberlerin bildirdi¤inden baflka ol-
du¤unu san›yor. Hâlbuki, müctehid demek, mezheb imâm› de-
mek, ömrünü sarf ederek, gece gündüz çal›flarak, Peygamberin ve
Eshâb-› kirâm›n bildirdikleri ahkâm› arafld›r›p bulan ve bunlar›
müslimânlara bildiren büyük âlim demekdir. Hiçbir müctehid,
hiçbir ibâdete, hiçbir fley ilâve etmemifldir. Bunun bid’at oldu¤u-
nu ve büyük günâh oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Mücte-
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hidlerin yasak etdi¤i her fleyi, onlara yükleme¤e kalk›flmak kadar
çirkin ve i¤renç bir iftirâ olamaz. Müctehidlerin dîni geniflletdikle-
rini söylemek, çok câhilce ve ahmakça bir sözdür. Buna gülmek-
den baflka cevâb verilmez. Din genifllemez. Hâdiseler ço¤al›r. Ze-
mânla zuhûr eden ve geliflen hâdiselere islâmiyyeti tatbîk etmek,
islâmiyyete büyük hizmet ve çok k›ymetli ibâdetdir. Bu da müced-
did imâmlara nasîb olmufl ve olmakdad›r.

Müceddidlerin mutlak müctehid olmalar› lâz›m de¤ildir. Dört
mezheb imâmlar›, taklîdi men’ etdiler. Bu muhakkakd›r. Fekat
onlar, talebeleri aras›nda yetiflen, ictihâd derecesine yükselen
âlimlerin birbirlerini taklîd etmelerini, men’etdiler. Hiçbir mücte-
hidin, baflka müctehidi taklîd etmesi câiz de¤ildir dediler. K›yâ-
mete kadar bu hükm cârîdir. Fekat kendilerini müctehid sanan câ-
hiller ve dinde reformcular, bu hükmün d›fl›ndad›r. Fare, rü’yâda
kendisini arslan görüp, kedinin karfl›s›na ç›karsa, aldand›¤›n› an-
lar. Ammâ bu aldanmas› hayât›na mal olur.

27 — Yedinci konuflmada, dinde reformcu diyor ki, (Dîni bu
hâle, ya’nî nazarî felsefe hâline getiren, sonra gelen islâm âlimle-
ridir. Bir tak›m ta’rîf ve tahdîdler sokdular. K›smlara ay›rd›lar.
Hattâ, f›kh âlimi olmak için, yirmi sene okumak lâz›md›r diyen ol-
du. Hâlbuki, dînin bütün kollar›n›n hükmlerinin vad’ edilmesi bu
kadar sürmüfldü. F›kh›n vad’› ise iki sene bile sürmemifldi. fiimdi
de müslimânlar›n, dört halîfe zemân›ndaki müslimânlar gibi ol-
mas›n› istiyorum. Bunun için üzerinde ittifâk meydâna gelen ibâ-
detleri yapmak her müslimân›n vazîfesidir. ‹htilâfl› fleyleri yap-
mak, farz denilmifl olsalar bile, lâz›m de¤ildir. Böyle iflleri, delîlini
inceliyerek veyâ kendi hâline uygun gördü¤ü için, bir kavli tercih
ederse, bununla amel eder. Bunlar› kendisi gibi yapm›yanlar› kö-
tülemez. Bir câmi’de, bir nemâz vaktinde, çeflidli mezheb imâmla-
r› arkas›nda nemâz k›lmak uygun de¤ildir. K›sacas›, Eshâb›n yap-
d›klar›n› yapmal›, yapmad›klar›n› terk etmelidir. ‹htilâfl› mes’ele-
leri yapmakda muhayyer olmal›d›r. Onlar›n söylemedikleri fleyler
üzerinde k›yâs yapmamal›d›r. ‹htilâfl› ifllerde, herkes kendisince,
sahîh olan hadîsler üzerinde amel eder) diyor.

Dîne ta’rîfler, tasnîfler, s›n›rlar koyarak, felsefe hâline getir-
mek suçu ile, islâm âlimlerine çatmakdad›r. Hâlbuki, Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” felsefe ile hiç
alâkalar› yokdur. Çünki onlar, felsefecilerden çok yüksekdirler.
fiu kadar var ki, Emevîler zemân›nda, üç k›t’aya yay›lan müsli-
mânlar, çeflidli kâfirlerle karfl›lafld›lar. Hâricî, mu’tezile gibi bo-
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zuk f›rkalar da meydâna ç›k›p, yeni müslimân olanlar› aldatma¤a
bafllad›lar. Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, müslimânlar›n dinlerini korumak için çeflidli dinlere ve
felsefecilere ve z›nd›klara cevâb vermek zorunda kald›lar. Onlara,
istedikleri gibi ve felsefelerine uygun cevâblar hâz›rlayarak, ke-
lâm ilmini her tarafa yayd›lar. Böylece, gençlerin aldat›lmas›n› ön-
lediler. Bu hizmetlerini övmemiz, onlara flükr ve düâ etmemiz lâ-
z›m iken, onlar› bu yüzden kötüleme¤e kalk›flmak, bir müslimâna
yak›fl›r m›? Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”çok
âk›l ve ârif olduklar› ve Resûlullah gibi bir mürflidleri oldu¤u için,
islâm dîni, yirmi senede bütün dünyâya yay›ld›. ‹kinci asrdan son-
ra, üç k›t’a üzerindeki müslimânlarda bu flartlar›n ikisi de kalma-
d›. Talebenin hocas›ndan okuyup ö¤renmeleri zemân› uzad›. fiim-
di de, üstâd müflfik ve mâhir, talebe de zekî ve çal›flkan olursa, yi-
ne az zemânda ö¤renilir buyurmufllard›r. Bid’atlerin ve günâhla-
r›n zulmetleri de kalbleri karart›p, hâf›zalar› za’îfletdi. Bu da, tah-
sîl zemân›n›n uzamas›na sebeb oldu. ‹mâm-› fiâfi’î bile, hocas› Ve-
kî’a hâf›zas›n›n za’îfli¤inden flikâyet etdi. Ald›¤› cevâb› bildiren flu
beyt, bu hakîkati gösteriyor:

fiekevtül Vekî’a min sû-i h›fzî,
fe-evsânî ilâ terk-il me’âsî.

Dinde reformcu, bir yandan ittifâkla bildirilmifl olan ibâdetleri
her müslimân›n yapmas› lâz›md›r diyor. Öte yandan da, ihtilâfl›
fleyleri yapmasa da olur veyâ diledi¤i mezhebe göre yapar, ya’nî
mezhebleri birbirlerine telfîk eder, kar›fld›r›r, diyor. Sözleri birbi-
rine uym›yor. Çünki, mezhebleri birbirlerine kar›fld›rman›n bât›l
oldu¤u, sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Mezhebleri kar›fld›rmak, itti-
fâkla bildirilmifl olan bu habere uymamak olur. Bunun için, dinde
reformcunun sözüne uyarak yap›lan ibâdetler ona göre de sahîh
olmaz. (‹htilâfl› mes’eleleri Eshâb yapmam›fld›r. Yapm›fl olsalar-
d›, ihtilâfl› olmazd›) demek de, do¤ru de¤ildir. Çünki, Eshâb-› ki-
râm›n nas›l yapd›klar› anlafl›lamad›¤› için, ihtilâf olunmufl
mes’eleler de çokdur. Mezheb imâm›n›n sözünü b›rak›p, hadîsden
kendi anlad›¤›na uymal› demek de, ittifâkla bildirilen habere uy-
gun de¤ildir. Kendisini mezheb imâm›ndan dahâ üstün görmek,
müctehid sanmak olur ki, fleytân s›fat›d›r.

28 — Sekizinci konuflmada, dinde reformcu diyor ki, (Taklîdci-
ler, Allah›n verdi¤i f›trat›n îcâb› olan düflünme, arafld›rma ve delîl
arama nûruna karfl› en büyük düflmand›r).
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Bu kadar aç›k yalan ve iftirâya do¤rusu çok flafl›l›r. Hangi f›kh
âlimi, düflünme¤i, arafld›rma¤› ve delîl arama¤› yasak etmifl? Han-
gi müslimân, bunlara düflman imifl? Bir misâl vermesini dilerdik.
Kitâb›n bafl›ndan beri hangi yalan›na, hangi iftirâs›na delîl göster-
di de, flimdi gösterecek. Delîl araman›n düflman›, dinde reformcu-
nun tâ kendisidir. K›sa görüflü ile, bozuk mant›¤› ile, tasarlad›kla-
r›n› din bilgisi olarak ortaya atan kimseden, düflünme, delîl iste-
mek de, mant›ks›z olur. Böyle kimseye karfl›, (Ve mâ cevâb-ül ah-
mak-› illes sükût) diyerek, susmak gerek ise de, gençleri bunun za-
rar›ndan korumak için, k›saca cevâb vermek lâz›m olmakdad›r.
Bütün f›kh âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, mukal-
lidin delîl aramas›na lüzûm yokdur diyor. Çünki, Tâbi’înden yeni
îmân edenler, herfleyi Eshâb-› kirâmdan sorup yaparlard›. Hiç de-
lîl istemediler. Delîl arama¤› yasak eden de hiç yokdur. Bunun
için mezheb imâmlar›n›n hepsi, delîllerini uzun yazm›fllar. Arzû
edenlerin aray›p bulmalar›n› kolaylafld›rm›fllard›r.

29 — Yine diyor ki, (Câhiller, ilk asr müslimânlar› gibi bilme-
dikleri mes’eleleri, güvendikleri kimseye sorar, bununla ilgili âye-
ti veyâ hadîsi ö¤renir. Bunun ma’nâs› ile amel eder).

Hey Allah›m! Bu ne ilm? Bu ne mant›k? Evet, Eshâb-› kirâm
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” böyle yaparlard›. Çünki hep-
si Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde yetiflip,
mezheb imâmlar›ndan da üstün oldular. (Eshâb›m›n hepsi gök-
deki y›ld›zlar gibidir. Hangisini taklîd ederseniz, hidâyete kavu-
flursunuz!) hadîs-i flerîfi ile medh ve senâ olundular. Hepsi mu-
râd-› ilâhîyi anlard›. Kitâbda ve Sünnetde aç›k bildirilmemifl olan
mes’ele için de, âyetden veyâ hadîsden delîl aray›p, bulup ictihâd
ederek, hükmünü ç›kar›rlard›. Birbirlerini taklîd etmeleri lâz›m
ve câiz de¤ildi. Mezheb imâmlar›m›z da, Eshâb-› kirâm›n yapd›k-
lar›n› yapd›lar. Onlar gibi delîl aray›p buldular. Bundan hükm ç›-
kard›lar. Böylece, amelde mezheblere ayr›ld›lar. Bu sûretle, Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” emrini yapm›fl oldular.
Çünki, Resûlullah, (Eshâb›ma tâbi’ olunuz) buyurmufldu. Tâ-
bi’înden yeni îmâna gelenler, Eshâb-› kirâmdan delîl istemedik-
leri için, bizim gibi câhillerin de, mezheb imâmlar›ndan delîl iste-
memiz lâz›m de¤ildir. Biz, Allahü teâlân›n emrlerini, mezheb
imâmlar›n›n kitâblar›ndan okuyup ö¤reniyoruz. Bu kitâblar,
Kur’ân-› kerîmin aç›klamalar›d›r. Câhil bir köy çoban›n›, Eshâba
benzeterek, her zemân flehre gelip, âyet ve hadîs aramas›n› ve
bunlara kendinin ma’nâ vererek ictihâd yapmas›n› taleb eden bu
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flaflk›n din adam›na bak›n›z! Mezheb imâm›na ve mezhebin kitâb-
lar›n› okuyup ö¤renmifl olan köy hocas›na uymak kolayl›¤› durur-
ken, adamca¤›z›n bafl›na ne ifller açmakdad›r!

30 — Dinde reformcu, binlerce islâm âlimini küçümsiyerek,
sözlerine flöyle devâm ederek: (Üsûl âlimlerinin, taklîdin lâz›m ol-
du¤unu, (Bilmiyorsan›z, bilenlerden sorunuz!) âyetinden ç›karma-
lar› netîcesiz ve sakat bir muhâkeme ve istidlâldir. Çünki, âyetin
inmesine sebeb olan hâdise ve muhâtablar için taklîd câiz olm›yor
ki, âyet herkese taklîd emr etsin. Bu âyet ile, Allahü teâlâ, arab
müflriklerine, Peygamberler melek mi idi, insan m› idi, Ehl-i kitâ-
ba sormalar›n› emr ediyor. Bunu sormak, delîlsiz olarak, baflkas›-
n›n re’y ve ictihâd› ile amel etmek de¤ildir ki, bu taklîdcilik olsun.
Bundan baflka, bu mes’ele i’tikâdî bir mes’eledir. Burada taklîdin
câiz olmad›¤›n› siz de kabûl ediyorsunuz. K›yâmet gününde, kâfir-
lerin reîslerinin, kendilerine tâbi’ olanlardan kaçacaklar›n›
Kur’ân-› kerîm haber veriyor. Bu haber, kendilerine tâbi’ olun-
mak Allah taraf›ndan emr edilmemifl kiflilere tâbi’ olanlar›n
ma’zûr tutulm›yaca¤›na alâmet de¤il midir? Müslimânlar, ba’z›
kimseleri delîl sayarak Kur’ândan yüz çevirdi¤i için, bafl›m›za felâ-
ketler geldi. Taklîd etdikleri imâmlar, k›yâmet gününde kendile-
rinden kaçacaklard›r. Çünki, büyük imâmlar ve müctehidler tak-
lîdcili¤i men’ etdiler. Siz, Allah ve Peygamber sözünü de¤il, insan-
lar›n sözünü delîl olarak kabûl etme¤e al›flm›fls›n›z) diyor.

Reflîd R›zâ, dinde reformcu olarak bunlar› yazd›kdan sonra,
okuyucular›n› aldatmak için, vâiz efendinin dinde reformcunun
sözlerini be¤endi¤ini, dinde reformcular› câhil sanmakla yan›lm›fl
oldu¤unu ve dinde reformcunun böyle çok bilgili oldu¤unu gör-
mekle onu takdîr etdi¤ini de yaz›yor.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu âyet-i kerîme-
den, her çeflid ameli ve ibâdeti yaparken, bir müctehidi taklîd et-
mek lâz›m oldu¤unu anlad›. Eshâb-› kirâm da, Resûlullahdan ö¤-
renerek, Tâbi’înden yeni îmâna gelenlere, yaln›z ibâdetlerin na-
s›l yap›laca¤›n› ö¤retdiler. Delîllerini de aramalar›n› emr etmedi-
ler. Delîlsiz olarak taklîd etmelerini kâfî gördüler. Her ifllerinde
Eshâb-› kirâm›n izinde giden mezheb imâmlar›m›z, burada da
onlara uydular. Reflîd R›zân›n, (‹mâmlar taklîdcili¤i men’ etdi-
ler) demesi, Eshâb-› kirâm›n yolunu terk etdiler demekdir. Evet,
Eshâb-› kirâm da, imâmlar›m›z da delîl ararlar, baflkalar›n›n icti-
hâdlar›na uymazlard›. Çünki, kendileri müctehid idi. Fekat, müc-
tehid olm›yanlar›n, amellerde müctehidi taklîd etmelerini hiç
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men’ etmediler. Reformcunun, bu âyetde kâfirlere, taklîd etmele-
ri emr olunmuyor demesi, ifli mugalataya bo¤makd›r. ‹slâm âlim-
leri, kâfirlere taklîd etmeleri emr olunuyor demiyorlar ki, dinde
reformcunun bu sözlerine hak verilsin. Allahü teâlâ, bilmiyenle-
rin, bilenlere sormas›n› emr ediyor. ‹slâm âlimleri de “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în”, müslimânlar yapacaklar› ifli nas›l ya-
pacaklar›n› bilenlerden sormal›d›r diyorlar ve bu sözlerini bu
âyet-i kerîmeden ç›kar›yorlar. Mes’ele bu kadard›r. Amellerde
taklîd etmek, delîl arafld›rmak diye bir fley yokdur. Amellerde
taklîdi, i’tikâdda taklîd ile kar›fld›rarak, dinde reformcu, kendisi-
ni hakl› ç›karmak çabas›ndad›r. Yap›lacak bir iflde delîlsiz olarak
bir âlimi taklîd etmek ayr› bir mes’eledir. Bu ayr› mes’ele de, bi-
rinci mes’eleden kendili¤inden ortaya ç›kmakdad›r. Yap›lmas›
veyâ terk edilmesi lâz›m olan bir ifli bilene sorup, ondan ö¤rendi-
¤i gibi yapmak, onu taklîd etmek demekdir. Hâlbuki îmân etmek-
de taklîd böyle de¤ildir. ‹’tikâd edilecek fleyleri sorup ö¤rendik-
den sonra, hemen îmân hâs›l olmuyor ki, buna taklîd denilsin.
Ö¤rendikden sonra, düflünmek, be¤enmek ve kabûl etmek, on-
dan sonra îmân etmek hâs›l oluyor. ‹slâm›n istedi¤i îmân budur.
Ö¤rendikden sonra, düflünmeden, be¤enmeden, iz’âns›z olan
îmân, taklîd ile îmân olur. Delîlsiz olur. Kâfirlerin, analar›n› ba-
balar›n› görerek kâfir olmalar› böyledir. ‹slâm›n istedi¤i îmân, in-
san›n iz’ân ile, delîl ile, kendi karar› ile olan îmând›r. Kâfirlerin
küfrü, kendilerinden hâs›l olmay›p, analar›ndan babalar›ndan
al›nmakdad›r. Onlardan kendilerine mal olmakdad›r. Görülüyor
ki, îmânda taklîdin yeri yokdur. Îmânda taklîd câiz olmad›¤› için,
taklîd olunanlar, kendilerini bu bak›mdan taklîd edenlerden k›yâ-
metde kaçacaklard›r. ‹bâdetlerde taklîd, Allahü teâlân›n emri ile
hâs›l oldu¤u için, ö¤retenler de, ö¤renenler de, Cennete kavufla-
caklard›r.

Dinde reformcunun, (Müslimânlar, ba’z› kimseleri delîl saya-
rak, Kur’ândan yüz çevirdiler) demesi, çok afla¤›, çok i¤renç bir
davran›fld›r. Müslimânlar› kâfir yapmakd›r. Aç›k bir nassa dayan-
m›yarak veyâ flübheli bir nass›n te’vîli olm›yarak yalan ve iftirâ
yolu ile, bir müslimâna kâfir diyenin kendisi kâfir olur. Müslimân-
lar, din imâmlar›n›n kendilerini taklîd etmiyorlar. Onlardan mu-
râd-› ilâhîyi ve murâd-› peygamberîyi ö¤renerek, Allahü teâlân›n
ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” emrlerine sar›-
l›yorlar. Müctehidler, ara yerde bir vesîle, bir vâs›tad›r. Mâide sû-
resi, 35.ci âyetinde meâlen, (Benim r›zâma kavuflmak için vesîle
aray›n›z!) buyuruldu. Müslimânlar, Allahü teâlân›n bu emrine
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uyarak, amelde mezheb imâmlar›n› vesîle yap›yorlar. Mezheb
imâmlar›na tâbi’ olmak, onlar› taklîd etmek demek, onlar›n ken-
di emrlerini yapmak demek de¤ildir. Onlar›n Kitâbdan ve Sün-
netden bildirdikleri (Ahkâm-› islâmiyye) bilgilerine tâbi’ olmak-
d›r.

Dört mezheb aras›nda ihtilâfl› olan mes’eleler, nas›l terk oluna-
bilir? Buna imkân yokdur. ‹htilâf olunan fleylerden biri, elbette
Allahü teâlân›n emridir. Meselâ kan ak›nca, Hanefîde abdest bo-
zulur, fiâfi’îde bozulmaz. Elbette bunun birisi Allahü teâlân›n mu-
râd›d›r. ‹kisinden birini her zemân yapmal›. Allahü teâlân›n mu-
râd› budur demelidir. Murâd olan›, istenileni yapm›fl olan isâbet
etmifl, kazanm›fld›r. Murâd› anl›yamam›fl olan müctehide de sevâb
verilece¤ini, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” haber ver-
mifldir. Resûlullah efendimizin zemân›nda böyle ictihâdl› mes’ele-
ler çokdu. ‹sâbet etmiyen müctehidin de sevâb kazanaca¤›n› bildi-
ren çeflidli hadîs-i flerîfler vard›r. Yaln›z burada mühim olan fley,
yanl›fl olana da sevâb verilmesi, amelleredir ve müctehidlere mah-
sûsdur. Nahl sûresindeki, yukar›da bildirilen âyet-i kerîmeye gö-
re, müctehidleri taklîd edenler de, bu sevâba kavuflur. Amelde
müctehidi taklîd etmiyen dinde bid’at sâhibi mezhebsizler, bu se-
vâba kavuflamaz. Allahü teâlân›n emrini yapmam›fl olurlar. Ce-
henneme giderler. (Bid’at sâhibinin hiçbir ibâdeti kabûl olunmaz)
hadîs-i flerîfi, bu sözümüzün vesîkas›d›r.

(Usûl-i f›kh) ilmi âlimlerinden bir k›sm› buyurdu ki, (Müctehi-
di amelde taklîd etmek için, onun bilgisine güvenmek ve inan-
mak lâz›md›r. Nahl sûresi, 43.cü âyetinde meâlen, (Bilenlerden
sorunuz) buyuruldu ki, bunu gösteriyor). Reflîd R›zâ (Bir
mes’elede, bir müctehidi taklîd ederek, baflka mes’elede zarûret-
siz baflka müctehidi taklîd eden kimse, birinci müctehide inan-
mam›fl, güvenmemifl olur. Birinci mes’eledeki taklîdi de mu’te-
ber olmaz. Her ikisine de güveniyorum, inan›yorum derse, bu sö-
züne de¤er verilmez) diyor. Çok yerde oldu¤u gibi, burada da
Reflîd R›zân›n hâli ve fi’li, sözünü tekzîb etmekdedir. fiâir de
böyle söyliyor:

Âyînesi iflidir kiflinin, lâfa bak›lmaz,
fiahs›n görünür rütbe-i akl› eserinde.

Bu konuyu, kitâb›m›z›n k›rkikinci maddesinde, (Mîzân-ül-küb-
râ)dan terceme ederek, dahâ genifl aç›kl›yaca¤›z.

31 — Dinde reformcu, imâm-› Gazâlî hazretlerinin Bât›niyye
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mezhebinden bir sap›kla konuflmas›n› yaz›yor. Bir yerinde, ‹mâ-
m›n, (Nasîhat verece¤im kimsenin hiçbir f›rkaya ba¤l› bulunma-
mas›, ihtilâfl› konulara dalmamas› lâz›md›r. ‹bâdetlerde, ittifâk
olunan mes’eleler üzerinde dur! ‹htilâfl› mes’elelerle u¤raflma! ‹h-
tilâfl› mes’elelerde ihtiyâtl› olan› yap! Farz oldu¤unu söylemiyen-
ler, müstehab oldu¤unu söylemifllerdir. ‹htiyât› yapmak güç oldu-
¤u zemânlarda kendin ictihâd et! Ya’nî, dahâ üstün gördü¤ün
müctehidin sözünü yap! Hangi âlimin üstün ve görüflünde isâbet-
li oldu¤una kanâ’at getirirsen, onu taklîd et! E¤er o zât re’y ve ic-
tihâd›nda, vard›¤› sonuç ve hükmde isâbet etmifl ise, onun için iki
karfl›l›k, iki sevâb vard›r. Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, flöyle buyurmufldur: Bir kimse ictihâd edip de isâbet
ederse, iki ecr, hatâ ederse bir ecr kazan›r. Cenâb-› Hak da, ifli ic-
tihâda ehl olanlara havâle edip, onlara b›rak›yor. Nisâ sûresinin
seksenüçüncü âyetinde, (Onlardan netice ç›karma¤a kâdir olanlar
onu bilirler) buyurdu. Hazret-i Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem”, ehl olanlar›n ictihâdlar›ndan memnûn ve râz› oldu¤unu,
Mu’âz hadîsi ile, aç›klam›fld›r. Mu’âz bin Cebelin, Kitâbda ve
Sünnetde bulamazsam, re’yimle düflünür, ictihâd ederim demesi,
hazret-i Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” ictihâd› emr
etmesi ve buna izn vermesinden önce olmufldur. Hem müctehid-
ler, hem onlar› taklîd edenler ma’zûr say›l›r. Bunlar›n bir k›sm›
Allah›n murâd›na isâbet etmifl, bir k›sm› da, iki ecrden birine isâ-
bet edenlere ortak olmufldur. Birbirine karfl› inâd ve te’assub gös-
termezler. Çünki, hangisinin isâbet etdi¤i ma’lûm de¤ildir. Sâde-
ce herbiri kendisinin isâbet etdi¤ini zan etmekdedir. Herkesin
re’y ve k›yâs ile ahkâm ç›karmas›n›n bât›l oldu¤unu kabûl ediyo-
rum. E¤er körü körüne taklîd etdi¤in bât›nîli¤i b›rak›rsan, sana
Kur’ân-› kerîmdeki ilmleri ö¤retebilirim. Ö¤renmek için, beni mi
tercîh edersin, yoksa, bât›nî olan yoldafllar›n› m›?) dedi¤ini bildi-
riyor. Bunlar› ifliten vâiz efendinin (demek ki, imâm-› Gazâlî, tak-
lîdi kabûl hattâ bütün avâm üzerine gerekli k›l›yor) dedi¤ini ilâve
ediyor. ‹mâm-› Gazâlînin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, dinde re-
formcunun kaleminden ç›kan sözleri, kendisinin Ehl-i sünnet
âlimlerinin ve dört mezheb imâmlar›m›z›n sözbirli¤i ile bildirdik-
lerine kat›ld›¤›n› aç›kça göstermekdedir. Ehl-i sünnetin bu yüce
imâm›n›n “rahmetullahi teâlâ aleyh“ yukar›daki yaz›s›n› aç›kla-
ma¤a lüzûm yokdur. Bizim maksad›m›z da, ‹mâm hazretlerinin bu
bildirdiklerini din kardefllerimize anlatmakd›r. ‹mâm-› Gazâlînin
bu sözleri, dinde reformcunun iddi’âlar›n› kökünden çürütüyor.
Taklîdin meflrû’ oldu¤unu bildiriyor.
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32 — Dinde reformcu, dokuzuncu konuflmas›nda flöyle yaz›yor:
(Ben müslimânlar›n tutulduklar› hastal›¤›n sebeb ve mikrobu olan
ihtilâf karanl›klar›ndan nas›l s›yr›l›p ç›kacaklar› hakk›ndaki dü-
flüncemi bundan önce bildirmifldim. Benim görüflüm, büyük islâm
âlimi olan ‹mâm-› Gazâlînin görüflüne uygundur. ‹mâm-› Gazâlî,
yaln›z Kur’ân-› kerîmde bulunan fleylere îmân etmeleri, bir de
müslimânlar›n öteden beri üzerinde birlefldikleri fleyleri yapmala-
r› kâfîdir, diyor. ‹slâmiyyete zarar veren fley, müslimânlar›n f›rka
f›rka ayr›larak, her f›rkan›n yaln›z kendi tercîh etdi¤i imâm› ve
ona tâbi’ olan âlimleri taklîd etmesi ve baflka müctehid imâmlar›
taklîd edenlere karfl› te’assub göstermesidir. Bu f›rkalaflma, Kitâ-
b› ve Sünneti terk etme¤e kadar var›r. Ben, bu nev’ mes’elelerde,
biraz dahâ kolayl›k gösterdim. Mükellefi, nefsinin arzûsuna uy-
mamak ve elinden geldi¤i kadar ihtiyâta riâyet etmek flart› ile, is-
tedi¤i görüflü almakda serbest b›rakd›m. ‹mâm-› Gazâlî ise, bu
mes’elelerin kökden terkini câiz görmekle berâber, amel etmek
istiyenlerin hareket sâhas›n› daralt›yor. Onlar› bir nev’ ictihâde
mecbûr b›rak›yor).

Dinde reformcunun en büyük hatâs›, müslimânlar›n i’tikâdda
f›rkalara ayr›lmas› ile, Ehl-i sünnetin dört mezhebe ayr›lmas›n›
birbiri ile kar›fld›rmas›d›r. Dört mezhebi de bid’at f›rkalar› gibi
kötülemekde, müslimânlar›, Kitâb›n ve Sünnetin d›fl›na ç›kacak
kadar lekelemekdedir. ‹’tikâdda ayr›lm›fl olan yetmifliki f›rkan›n
hepsi, elbette mezhebsizdir, sap›kd›r. Hepsinin Cehenneme gide-
cekleri, hadîs-i flerîf ile bildirilmifldir. Fekat, hadîs-i flerîf ile övü-
len ve Resûlullaha itâ’at etdikleri için, Allahü teâlân›n muhabbe-
tine, r›zâs›na kavuflmufl olan, Ehl-i sünnetin dört mezhebine sal-
d›rmas›, bölücülükden baflka ne olabilir? Din adam› olarak ortaya
ç›kan böyle z›nd›klar›n, münâf›klar›n, kitâbl› ve kitâbs›z kâfirler-
den dahâ zararl› ve dahâ kötü olduklar›n› dînimiz bildiriyor. Din-
de reformcu, imâm-› Gazâlî hazretlerinin “rahmetullahi aleyh” bir
önceki maddede bildirilen sözlerini de¤ifldirerek, kendi görüflüne
çevirmekden s›k›lmam›fld›r. Kendisini, imâm-› Gazâlî hazretleri
gibi, âlim ve müctehid görerek, islâmiyyete yön verme¤e kalk›fl-
makdad›r. Bu flaflk›n hareketinin, kötüledi¤i yetmifliki f›rkadan
da, dahâ kötü oldu¤unu anl›yamamakdad›r.

33 — Dinde reformcu, mezheb imâmlar›n›n sözbirli¤ine de
karfl› geliyor, diyor ki, (Telfîkin bât›l oldu¤u hükmünde icmâ’ bu-
lundu¤u iddi’âs›n› kabûl etmek mümkin de¤ildir. Bu konuda
farkl› görüfller vard›r. Kendi mezhebinin imâmlar›ndan hiçbirinin
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söylemedi¤i bu sözü (Dürr-ül-muhtâr) sâhibi nas›l söyliyebilir ki,
kendi mezhebi, üç imâm›n ictihâdlar›ndan telfîk edilmifldir. Ha-
nefîlerin telfîki kabûl etmediklerinin do¤ru olmad›¤›n› ibni Hü-
mâmdan da anl›yoruz. Telfîk, ya’nî, birkaç mezhebi cem’ etmek
sûreti ile verilmifl fetvâlar da oldukça çokdur. Bunlar›n en mefl-
hûr olanlar›ndan birisi, “menkûl mal›n› kendine vakf etmek”
olup, imâm-› Ebû Yûsüf ile imâm-› Muhammedin ictihâdlar›n›
telfîk ederek câiz görülmüfldür. ‹bni Âbidînin, bir mezheb içinde-
ki imâmlar›n ictihâdlar›n› birlefldirmek telfîk olmaz demesi, akl›
bafl›nda olan bir kimsenin söyliyemiyece¤i bir keyfî hükmdür.
Mukallid bile olsa, hiçbir kimse, birbirine ayk›r› iki görüflü ayn›
zemânda kabûl etmez. F›kh kitâblar›n› yazanlar›n kendilerinden
söyliyemiyeceklerini, ben de kabûl ediyorum. Çünki, mukallid
olan›n ilmi yokdur ki, kendinden söylesin. Onun yapaca¤› fley,
baflkas›n›n söyledi¤ini nakl etmekdir. Nitekim bunu da allâme
Kâs›mdan, o da (Tevfîkul-hükkâm)dan nakl etmifldir. Birisi,
mes’ele üzerinde ihtilâf edildi¤ini, çeflidli görüfllerin mevcûd ol-
du¤unu bilmedi¤inden, “icmâ’ vard›r” sözünü söyleyiveriyor. Di-
¤erleri de, bunu nakl ediyor. Hakk›n her zemân ekseriyyet ile be-
râber olaca¤›n› sanmak do¤ru de¤ildir. Yûsüf sûresindeki bir
âyet-i kerîmede meâlen, (Sen ne kadar yürekden istersen iste, yi-
ne de insanlar›n ço¤u inanmazlar) buyuruldu) diyor.

Dinde reformcu, bu yaz›s›nda hem cehâletini, hem de Ehl-i
sünnet düflmanl›¤›n› aç›kça ortaya koyuyor. Hanefî mezhebi, üç
imâm›n ictihâdlar›ndan telfîk edilmifldir sözü, onun üsûl-i f›khdan
hiç haberi olmad›¤›n› i’lân ediyor. K›sa görüflü ile, vesîka sanarak
ileri sürdü¤ü delîllerin, maksadla hiç alâkas› yokdur. K›saca deriz
ki, hanefî mezhebinin üsûl ve kavâ’idini, imâm-› a’zam Ebû Hanî-
fe “rahmetullahi aleyh” kurmufldur. ‹mâm-› Ebû Yûsüf (vefât›
182 [m. 798]), imâm-› Muhammed (vefât› 189 [m. 804]), ‹mâm-›
a’zam›n talebeleridir. Yüzlerle talebesi gibi, bunlar› da, senelerce
yetifldirmifl, ictihâd derecesine ulafld›rm›fld›r. Bu iki müctehid ve
arkadafllar›, birçok müctehidler, hocalar›ndan ö¤rendiklerini, yi-
ne hocalar›n›n bildirdi¤i üsûllerle ve kâidelerle ölçerek karfl›lar›-
na ç›kan yeni hâdiselere farkl› fetvâlar vermifllerdir. Hanefî mez-
hebinde bu iki ‹mâm›n fetvâlar› birlefldirilmemifldir ki, telfîk ol-
sun. Hanefî mezhebinde ‹mâm-› a’zam›n sözü ile amel olunur.
‹mâm-› a’zam›n ictihâd› bulunmad›¤› mes’elelerde, imâm-› Ebû
Yûsüfün ictihâd› ile amel olunur. Bu da bilinmiyorsa, imâm-› Mu-
hammedin fetvâs› ile amel olunur. Bu s›ray› ancak zarûrî hâllerde
de¤ifldirmek veyâ ikisini birlefldirmek câiz olur. Meselâ, ald›¤› ki-
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râlar, çolu¤unun, çocu¤unun ihtiyâçlar›n› ve borçlar›n› karfl›lam›-
yan kimse, imâm-› Muhammede göre fakîrdir. fieyhayn indinde
zengin say›l›r. Böyle kimse f›tra vermez ise ve kurban kesmezse,
imâm-› Muhammede göre günâhdan kurtulur. F›tra verir ve kur-
ban keserse, fieyhayne göre vâcib sevâb›na kavuflur. Üzerine vâ-
cib olm›yan ibâdeti yapan, yaln›z nâfile ibâdet sevâb› kazan›r. Vâ-
cib sevâb› kazanamaz. Vâcibin sevâb› bundan katkat dahâ fazla-
d›r. Görülüyor ki, ictihâdlar›n ayr› olmas›, müslimânlara rahmet
olmakdad›r. Bir mezheb içinde bulunan imâmlar›n ictihâdlar›n›
birlefldirme¤e telfîk denmez. Telfîkin câiz oldu¤unu göstermez.
Dört mezhebden birkaç›n› kar›fld›rma¤a telfîk denir. Hanefîlerin
telfîki kabûl etmediklerinin do¤ru olmad›¤›n› ibni Hümâmdan an-
lamas› da, yaland›r. Çünki, ibni Hümâm, (vefât› 861 [m. 1457]),
(Tahrîr) kitâb›nda diyor ki, (Bir ifli bir mezhebe göre yaparken,
baflka bir mezhebi de taklîd etmesi, iki mezhebde de bât›l olacak
birfley yapmamak flart› ile câiz olur. Abdest al›rken, fiâfi’î mezhe-
bini taklîd ederek, uzvlar›n› ovm›yan kimse, kad›na eli de¤ince,
Mâlikî mezhebine göre abdest bozulmad› diyerek, nemâz k›lsa, bu
nemâz› bât›l olur. Çünki, abdesti, her iki mezhebe göre sahîh de-
¤ildir.) ‹bni Hümâm›n bu yaz›s›n› (Hulâsat-üt-tahkîk) kitâb› vesî-
ka olarak bildirerek, mezhebleri telfîk etmenin câiz olmad›¤›n›
bununla isbât etmekdedir. Din adam› olarak ortaya ç›kan dinde
reformcu, müslimânlar› aldatmak için, ibni Hümâm›n sözlerini
de¤ifldirmekde, bu yüce imâma karfl› çirkin iftirâ yapmakdad›r.
Bundan baflka telfîkin kabûl edilmedi¤ini, hem de bunda icmâ’ ol-
du¤unu bildiren, ibni Hümâm›n talebesi olan fieyh Kâs›md›r.
fieyh Kâs›m, hocas› ibni Hümâmdan ö¤rendi¤i bu icmâ’›, (Et-tas-
hîh) ad›ndaki kitâb›nda yazmakdad›r. Bu kitâb, (Kudûrî)nin fler-
hidir.

Hanefî mezhebinde olan müftînin imâm-› Ebû Yûsüfün veyâ
imâm-› Muhammed fieybânînin ictihâd›na göre fetvâ vermesinin,
hanefî mezhebinin hilâf›na olm›yaca¤›n› (Dürer) kitâb› da haber
vermekdedir. Çünki her iki imâm da, ‹mâm-› a’zama uym›yan ic-
tihâdlar›n›n hepsinin ondan iflitdikleri bir rivâyet oldu¤unu söyle-
mifllerdir. Bundan dolay› imâm-› Tarsûsînin (Nef-ul-vesâil) kitâ-
b›nda ve allâme ‹bn-ül-fielbînin fetvâlar›nda bulunan iflkâlin orta-
dan kalkm›fl oldu¤unu ibni Âbidîn, (Vakf-ül-menkûl) hâfliyesinde
yazmakda ve (‹nsan›n kendine birfley vakf etmesi, imâm-› Ebû
Yûsüfe göre câiz olup, imâm-› Muhammede göre câiz de¤ildir.
Nakl olunabilen fleyin vakf›, imâm-› Ebû Yûsüfe göre câiz de¤il,
imâm-› Muhammede göre câizdir. Bu imâmlar›n ikisi de, nakl
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olunabilen birfleyi kendine vakf etmenin câiz olaca¤›n› söyleme-
mifllerdir. Her iki imâm›n ictihâdlar› birlefldirilerek, bunun da câ-
iz olmas›na fetvâ verilmifldir. Tarsûsînin (Münyet-ül-müftî) kitâ-
b›nda, hükm-i müleffak câizdir diyerek yazd›¤› mes’ele, iflte bu-
dur. Yoksa, baflka mezhebleri birbiri ile kar›fld›rmak, sözbirli¤i ile
câiz de¤ildir. (El-Ukûd-üd-dürriyye fî tenkîh-il Hâmidiyye) kitâ-
b›n›n birinci cildi yüzdokuzuncu sahîfesinde bunu bütünü ile
aç›klad›m) demekdedir. Para vakf›na da, imâm-› Ebû Yûsüf ile
imâm-› Züferin ictihâdlar›n›n birlefldirilmesi ile câiz denilmesi,
baflka mezhebler aras›nda yap›lan hükm-i müleffak câiz olaca¤›-
n› göstermez. Çünki, bu her iki imâm da, Hanefî mezhebindedir-
ler. Dinde reformcu, f›kh kitâblar›ndaki bu aç›k yaz›lar› tersine
çevirerek, hem gençleri aldatma¤a, hem de (Dürr-ül-muhtâr) ve
(‹bni Âbidîn) gibi en k›ymetli f›kh kitâblar›n› lekeleme¤e, Ehl-i
sünneti içden y›kma¤a çal›flmakdad›r. Bu alçak siyâseti, Reflîd R›-
zân›n bir din adam› de¤il, din adam› fleklinde görünen bir (Z›n-
d›k) oldu¤unu aç›k olarak ortaya koymakdad›r.

F›kh âlimleri, ahkâm-› islâmiyyeyi, kendi görüfllerine, kendi
akllar›na göre söylemeyip, Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” gelen haberleri nakl etdikleri için dinde reform-
cu, bu âlimlere câhil damgas› basacak kadar alçalmakdad›r. Hâl-
buki, bu haberleri ve tatbîk yerlerini bilmiyen, kendileri uydurup
söyliyen bu dinde reformcular câhildir. Hem de kara câhildirler.
Cehl-i mürekkeblerinden dolay› kendilerini birfley bilir san›yor-
lar. Yalan, bozuk sözlerini ilm olarak yaymakdan hayâ etmiyor-
lar. (El-hayâ-ü minel-îmân) hadîs-i flerîfi (Müslim)de yaz›l›d›r.
Din düflmanlar›nda hayâ olmad›¤›n› bu hadîs-i flerîf de göster-
mekdedir. F›kh âlimleri, icmâ’ ile bildirilmifl olan ve ihtilâfl› olan
mes’eleleri bildirdiler. Bu ilmi bilenler, bunlar› birbirlerinden
ay›r›r. Câhil dinde reformcular, f›kh âlimlerini kendileri gibi san›-
yorlar. (El-kelâm-ü s›fat-ül mütekellim) sözü bunlar›n içyüzlerini
ortaya ç›karmakdad›r. Bu söz, (Bir kimsenin sözü, bu kimsenin
nas›l oldu¤unu anlat›r) demekdir.

F›kh âlimleri, icmâ’ vard›r sözünü, bilmeden söyliyorlarm›fl.
Bu yüce islâm dîni, asrlardan beri bu câhiller elinde oyuncak ol-
mufl da, bu z›nd›klar flimdi, dîni ray›na oturtacaklarm›fl. Sözbirli-
¤ini inkâr edenin kâfir olaca¤›n› kendi de söylemifldi. ‹cmâ’›, ‹s-
lâm âlimleri bilememifl, bulamam›fl ise, kendisi nerden bulacak?
Buna flaflma¤a hiç lüzûm yok. (El-câhilü cesûrün). Uydurup uy-
durup söyliyecek. Onun için, bundan kolay ne var ki. Bu kitâb›
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gibi, yalanlarla, iftirâlarla dolu yüzlerce kitâb yazmak, onun için,
iflden bile de¤ildir. Her sözü hikmet ile dolu olan Peygamber efen-
dimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, (K›yâmete yak›n, ortaya ç›-
kan din adamlar›, eflek leflinden dahâ çok kokmufl olacaklard›r)
hadîs-i flerîfi ile haber verdi¤i kokmufllar› arama¤a lüzûm kalma-
m›fld›r. Onlar kendilerini teflhîr ediyorlar. Zehrli, pis kokular›
M›srdan bütün dünyâya yay›l›yor. Allahü teâlâ, genç din adamla-
r›m›z› ve hepimizi bu öldürücü hastal›k mikroplar›n›n bulaflmas›n-
dan ve bu türedilerin flerrinden muhâfaza buyursun! Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” yolunu gösteren ve Onun vârisleri ol-
duklar› bildirilmifl olan, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin do¤ru yolundan
bizleri ay›rmas›n! Bu mubârek Allah adamlar›, f›kh ve ilmihâl ki-
tâblar›n› yazmam›fl olsalard›, bu türedi din câhillerinin pençeleri-
ne düflerek, yald›zl› sözlerine aldanarak, helâk olurduk. Küfrden,
bid’atden bizleri koruyan, Ehl-i sünnet âlimlerinin mubârek rûh-
lar›na bizlerden binlerce selâm ve düâlar olsun! Hak her zemân
ekseriyyetde olmaz diyerek, (Ümmetim dalâlet üzerine ictimâ’ et-
mez) hadîs-i flerîfini inkâr etmekdedir. Ehl-i sünnet âlimleri, Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” emr etdi¤i için, icmâ’a ve
cumhûra sar›lm›fllard›r. Buhârî sonunda, (Fiten) k›sm›ndaki ha-
dîs-i flerîfde, (Cemâ’atden bir kar›fl ayr›lan ve o hâlde ölen, câhi-
liyye ölümü ile ölür) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Nisâ sûresinin
yüzondördüncü âyetini aç›klamakdad›r. Yine Buhârîde, dahâ son-
raki bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, sizden ilmi almak için ilmi
ile âmil olan âlimleri kald›r›r. Câhiller kal›r. Dinden süâl edenle-
re, kendi akllar› ile cevâb verip insanlar› do¤ru yoldan ay›r›rlar)
buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, âlimlerden nakl etme¤e taklîdcilik di-
yerek, Ehl-i sünneti kötüliyen, kendi k›sa akl ve bofl kafalar› ile dî-
ni içerden y›kan dinde reformcular›n zararlar›n› bildirmekdedir.
Bu hadîs-i flerîf, (Buhârî)nin bafl›nda dahâ uzun yaz›l›d›r. Yine
(Buhârî)de, ilm k›sm›ndaki hadîs-i flerîfde, (K›yâmet alâmetlerin-
den biri, ilm yok olacak, din câhilleri ço¤alacak, içki içenler ve zi-
nâ edenler artacak) buyuruldu. Dinde reformcular›n, Ehl-i sünne-
ti yok edip, din adam› olarak ortaya ç›kmalar›, bu hadîs-i flerîfin,
gaybdan haber veren mu’cizelerden oldu¤unu göstermekdedir.
‹mâm-› Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî, 194 [m. 809] da tevellüd,
256 [m. 869] da Semerkandda vefât etmifldir.

34 — Dinde reformcu diyor ki, (Taklîd ictihâd›n netîcesidir.
Bunun olmad›¤› yerde, o da olmaz. Bütün ittifâkl› mes’eleleri bi-
tirenlerin, ihtilâfl› ibâdetleri yapmas› lâz›m de¤ildir. Hepsini terk
etmeleri câizdir. Bilmedi¤i bir kimseyi taklîd etmek, flu’ûrlu ve
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basîretli olur mu? Fetvâ almak, taklîd olmay›p, nakl ve rivâyet ka-
bîlindendir. Re’yini almak ve ictihâd›n› benimsemek için, mücte-
hidler aras›nda aran›lan üstünlük, Halîfeler ile di¤er Sahâbeler
aras›nda, bahs mevzû’u olan üstünlük gibi de¤ildir. Ya’nî, Allahü
teâlâ kat›ndaki üstünlük de¤ildir. Ölçü, bilgi, arafld›rma ve görüfl
kuvvetidir. Dahâ sonra gelen, dahâ üstün olabilir. ‹mâmlar içinde
en kuvvetli olan›, imâm-› fiâfi’îdir. Delîlini bulamad›¤›m zemân,
delîlini üstün gördü¤üm mezhebe uyar›m. Ya’nî, hem müctehid,
hem de mukallid olurum. Yaln›z taklîdci olmakdan kurtulurum.
fiimdiki müslimânlar, ne mezheb biliyor, ne de îmân. Ço¤unun din
bilgisi, Allah birdir ve gökdedir. Peygamber, semâya ç›karak Al-
lah› gördü).

Reflîd R›zân›n bu yaz›lar› da, kendi görüfllerinin ifâdesidir. ‹s-
lâm âlimi olmad›¤› için, hattâ, önceki yaz›lar›, hangi yolun yolcu-
su oldu¤unu aç›klad›¤› için, onun, bu derme çatma yaz›lar›na ce-
vâb verme¤e de¤mez. Fekat, (Sinek küçük ise de, mi’deyi bulan-
d›r›r) ata sözü gere¤ince, gençleri bunun flerrinden korumak için,
birkaç kelime yazmak uygun olacakd›r.

‹ctihâd olm›yan yerde taklîd olmaz sözü, do¤ru de¤ildir. Çün-
ki, Nisâ sûresi, 58.ci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Resûlüme itâ’at
ediniz) buyuruldu. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, bu emre
uyarak, Resûlullah›n her dedi¤ini yapd›lar. Kendilerini ölümlere
atd›lar. Hiçbiri delîl, sened aramad›lar. Resûlullah› kayds›z flarts›z
taklîd etdiler. Bu emrler Vahy ile idi. ‹ctihâd kar›fl›k de¤ildi. ‹cti-
hâd yap›lan ifllerde ise, Eshâb-› kirâm da ictihâd yap›p, ictihâdla-
r›n› Resûlullaha söylerlerdi. ‹ctihâdlar›, ba’zan Resûlullah›n icti-
hâd›na uymazd›. Böyle oldu¤u zemânlarda, Vahy gelerek, hangi
ictihâd›n do¤ru oldu¤u belli olurdu. Ba’zan Eshâb›n ictihâd›na uy-
gun Vahy gelirdi. Resûlullah›n vefât›ndan sonra, Eshâb-› kirâm
ictihâd edilecek mevzû’larda birbirlerine uymad›lar. Müctehidin,
baflka müctehidi taklîd etmesinin câiz olmad›¤›, bundan anlafl›ld›.
Bir mukallidin bütün mes’elelerde bir müctehidi taklîd etmesi lâ-
z›md›r. Mukallid, binlerce mes’ele içinde, ittifâkl› ve ihtilâfl› olan-
lar› aray›p bulup ö¤renme¤e mecbûr de¤ildir. Mecbûr olsayd›, Es-
hâb-› kirâm, Tâbi’îne bunu emr ederdi. Müslimânlar› buna mec-
bûr tutmak, ümmet-i Muhammede güçlük ç›karmak olur. Dîni-
miz, güçlük ç›karmay›n›z, kolaylafld›r›n›z buyuruyor.

Dinde reformcuya göre, herbir müslimân binlerle mes’ele için-
de ittifâkl› olanlar› ve ihtilâfl› olanlar› ö¤renecek ve ay›racak, itti-
fâkl›lar› yapacak, ihtilâfl›lar›n üzerinde de incelemeler yapacak,
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delîllerini aray›p bulacak, hangisinin dahâ kuvvetli oldu¤unu anl›-
yacak, ondan sonra da, bunu isterse yapacak, isterse yapm›yacak.
Bu ne biçim mant›k ve ne biçim teklîf? Müslimânlar›n hiçbirfley
bilmediklerini, Allah gökdedir diyecek kadar câhil olduklar›n›
kendisi de yaz›yor. Böyle insanlara bir mezhebi ö¤retmek mi,
yoksa bunun önüne yukar›daki güçlükleri ç›karmak m› dahâ uy-
gundur? Akl› olan, insâf› olan, ya’nî Allah için ve din için konu-
flan bir kimse, elbet hemen cevâb›n› verir. Fekat, dinde reformcu-
nun niyyeti, müslimânlara ve islâmiyyete hizmet olmay›p, müsli-
mânlar› ürkütmek, dinden ay›rmak ve islâmiyyeti içerden y›kmak
oldu¤u, kitâb›n bafl›ndan beri birçok sözünden anlafl›lm›fld›r. Bu-
na (sus be z›nd›k, müslimânlar› aldatamazs›n) demekden baflka
cevâb verilemez.

Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, re’y almak
ve ictihâd›n› sormak için, Allahü teâlâ kat›ndaki üstünlü¤ü arar-
m›fl da, ölçü, bilgi ve arafld›rma aramazm›fl! Bu da, onun bölücü,
y›k›c› sözlerinden biridir. Eshâb-› kirâm› lekeleme¤e kalk›yor.
Onlarda, ölçü, bilgi olmad›¤›n› söyliyor. Dört halîfe, Eshâb-› kirâ-
ma, (Bunu hanginiz biliyor?) derler. Bilenden ö¤renirlerdi. Çün-
ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi, Allahü teâlâ kat›nda üstün idiler. Üs-
tünlük farklar› de¤il, bilgileri, görüflleri sorulurdu. Ehl-i sünnet
âlimleri de, böyle yapd›lar. Her ifllerinde, Eshâb-› kirâm›n izinde
yürüdüler.

‹mâmlar içinde en yüksek imâm-› fiâfi’î oldu¤una inanmak suç
de¤ildir. Fekat imâm-› fiâfi’înin kendisi, imâm-› a’zam Ebû Hanî-
fenin dahâ yüksek oldu¤unu söylemifldir. Bu sözlerinden birkaç›,
k›rküçüncü maddede yaz›l›d›r.

Dinde reformcular, dört mezhebi ve böylece Ehl-i sünneti ve
bu vâs›ta ile islâmiyyeti y›kmak için, mezheblerin telfîki, ya’nî ko-
layl›klar›n› toplay›p, geri kalan›n› atmak üzerinde çok duruyor-
lar. Hangisinin kitâb›nda olursa olsun, Ehl-i sünnet âlimlerinden
getirdikleri misâllere bak›l›rsa, hanefî mezhebindeki üç imâm›n
ictihâd›n›n birlefldirildi¤ini yâhud baflka mezheblerin ictihâdlar›-
n›n, (harac) meflakkat oldu¤u zemân birlefldirildi¤ini ileri sür-
mekdedirler. Bunlardan ikisinin de câiz oldu¤unu biz de söyliyo-
ruz. Çünki, bir mezhebin içindeki imâmlar›n ictihâdlar›, mezheb
imâm›n›n ictihâd› demekdir. Bunlar› birlefldirmek, mezheb imâ-
m›n›n ictihâd›ndan d›flar› ç›kmak olmaz. Bunu önceki maddede
uzun bildirmifldik. Dinde reformcular, akllar›nca kurnazl›k yapa-
rak, câiz olan fleyleri yaz›yor, bunlar› ileri sürerek, kendi bozuk
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ve y›k›c› fikrlerini, din ve ibâdet flekline sokmak istiyorlar.

35 — Reflîd R›zâ, sözlerini tekrâr ederek, fikrlerini perçinlefl-
dirmek istiyor. Yine diyor ki, (Ben ibâdetler husûsunda k›yâs ka-
bûl etmiyorum. Delîle bakan ve ona göre re’yleri kabûl eden her
müslimân da müctehiddir. Mezheblere ba¤l› âlimler de, ba’z›
mes’elelerde onlara muhâlefet etmifllerdir. Begavî, Evzâ’î ve Ga-
zâlî, fiâfi’î mezhebinde olduklar› hâlde, imâmlar›na ve Zimahflerî
de, Ebû Hanîfeye muhâlefet etmifldir. Dört halîfeden sonra salta-
nat sâhibi hükümdârl›k bafllam›fld›r. Din ilmleri de bozulmufldur.)

Dinde reformcuya göre, dinde k›yâs olmaz ve bütün müsli-
mânlar müctehiddir. ‹htilâfl› mes’elelerin delîllerini inceleyip
do¤ru olan› bulacaklard›r. Ya’nî k›yâs yapacaklard›r. ‹ki sözü bir-
birini nakz etmekdedir. ‹ctihâd›n ve k›yâs›n üsûl-i f›kh kitâblar›n-
daki ma’nâlar›n› anl›yabilmifl olsayd›, bu tenâkuza düflmezdi.
M›srl› dinde reformcunun ana dili olan arabîsi kuvvetli, biraz da
mekteb görmüfl. Elbet Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› kolay-
ca okuyor ve kendine göre birfleyler anl›yor. Fekat, (Üsûl-i f›kh)
ilmi büyük bir deryâd›r. Bu ilme ehl olmak için, seksen kadar âlet
ilmleri okumak lâz›md›r. Bu âlet ilmleri bilmiyen, hattâ inkâr
eden bir kimseye, arabîsi çok kuvvetli olsa da, bu ilmin câhili de-
nir. Asr›m›z ihtisâs asr›d›r. Yaln›z t›b ilminde ve yaln›z fizikde ve
kimyâda yeni yeni ihtisâs kollar› meydâna ç›k›yor. Dâhiliyye mü-
tehass›s› olan doktor, hastas›n› ba’zan sinir mütehass›s› olan dok-
tora, o da rûh mütehass›s› olan doktora, bu da psikiyatri müte-
hass›s› olan doktora göndermek zorunda kal›yor. Fiziko-terapi-
deki ihtisâs kollar› ise, bundan dahâ çok. Fen k›smlar›nda, bu çe-
flidli ihtisâs kollar› bulunuyor da, dahâ genifl ve dahâ flümûllü ve
dahâ yüksek olan din bilgisindeki ihtisâs kollar›n› ve bunlar›n
mütehass›slar›n› hafîf görmek, hattâ inkâr etmek nas›l do¤ru ola-
bilir? Hele bu, ilm ad›na konuflan bir kimse için, aslâ kabûl edile-
mez. Dinde reformcunun (üsûl-i f›kh) ilminde pek câhil oldu¤u
kolayca anlafl›l›yor. Bir câhilin, bir âlime, bir mütehass›sa dil
uzatmas›n›n k›ymeti olamaz. Âlimi, âlim tan›r. Câhil tan›yamaz.
Câhilin lehde ve aleyhde sözleri mu’teber olamaz. Âlimlerin söz-
lerini anlamadan yazan, böylece sahîfeler dolduran bir câhil, an-
cak kendi gibi câhilleri aldatabilir. Bu sat›rlar› yazarken, bu yük-
sek ilmde söz sâhibi oldu¤umuzu aslâ iddi’â etmiyoruz. Âlim ol-
mak flöyle dursun, o büyük insanlar›n derin ilmleri karfl›s›nda bir
hiç oldu¤umuzu görüyoruz. Bu ilm üzerinde kendimizden konufl-
ma¤› ve yazma¤› kendimiz için bir edebsizlik biliyoruz. Fekat, ne
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yapal›m ki, din câhilleri, din düflmanlar› meydâna ç›km›fllar, cirit
oynuyorlar. ‹slâmiyyete sald›rmakda, birbirleri ile yar›fl ediyorlar.
Bunlara cevâb verecek, erbâb-› kemâlden bir kahraman görülmi-
yor. Din gidiyor. ‹slâmiyyet y›k›l›yor. Rabbimize çok ve sonsuz
flükrler olsun ki, bu hâlleri çok önceden gören ve üzülen, fekat
söylemekden, yazmakdan mahrûm edilmifl olan derin bir din âli-
mini, bu ilmin mütehass›s›n› görmekle flereflendik. Bu çok büyük
ni’metinden, ihsân›ndan dolay›, Rabbimize tekrâr tekrâr flükrler
olsun! Vücûdümüzün her hücresi dile gelse, Rabbimizin bu ni’me-
tinin flükrünün milyonda birini yapm›fl olamay›z. O büyük din mü-
tehass›s›n›n, ya’nî Seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi
teâlâ aleyh” hikmet ve ma’rifet hazînesinden birkaç fley iflitmesey-
dik, bu ulvî ve çok yüksek ve pek tehlükeli olan mevzû’da kitâb-
lar yazmak flöyle dursun, a¤z›m›z› açma¤a bile cesâret edemezdik.
Fekat, o kaynakdan s›zanlar›, din kardefllerimize iletme¤i kendi-
mize vazîfe, hattâ borç biliyoruz. (Fitne ç›k›p, bid’atler yay›ld›¤›
zemân, do¤ruyu bilen söylesin! Söylemezse, Allah›n, meleklerin
ve bütün insanlar›n la’neti ona olsun) hadîs-i flerîfinin tehdîdinden
kurtulmak için, iflitdiklerimizi, ö¤rendiklerimizi din kardefllerimi-
ze bildirmek için çabal›yoruz. Cenâb-› Hak, do¤ruyu yazmam›z›
ihsân buyursun! Okuyanlara te’sîr etmesini nasîb eylesin! Yapa-
ca¤›m›z hatâlar› afv buyursun! Ümmet-i Muhammediyyeyi âh›r
zemân fitnelerinden muhâfaza buyursun!

Mezheblere ba¤l› hiçbir âlim, ictihâd derecesine yükselse bile,
mezhebinin imâm›n›n üsûl ve kavâ’idine, hiçbir zemân muhâlefet
etmez. Bir mezhebin ilmlerini yayan âlimler, çeflidli derecelerde
olurlar. Bunlar›n birço¤u erbâb-› tercîhdir. Mezheb imâm›ndan
gelen rivâyetlerin delîllerini inceliyerek, bunlardan birini tercîh
ederler. Tercîh olunm›yan delîl red edilmifl de¤ildir. Harac, me-
flakkat oldu¤u zemân, bunlarla da amel olunur. ‹mâmdan gelen
rivâyetlerden birini tercîh etmek, imâma muhâlefet olmaz. Ev-
zâ’î, Begavî ve Gazâlî de, imâm-› fiâfi’î gibi “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” müctehidlerdir. Birçok mes’elede ictihâdlar›,
imâm-› fiâfi’îye uygun olmufldur. Câhiller bunlar› fiâfi’î mezhebin-
de san›p, mezheb imâm›na muhâlefet etdiler diyorlar. Zimahflerî
(vefât› 538 [m. 1144]) ise, Hanefî olmak flöyle dursun, Ehl-i sün-
net bile de¤ildir. Yetmifliki sap›k f›rkadan (Mu’tezile) f›rkas›nda-
d›r. Mu’tezilî olanlar›n ibâdetleri, Hanefî mezhebine benzedi¤i
için, bunlar› hanefî zan ediyorlar. Dört halîfeden sonra, din bo-
zuldu demek, bir din adam›n›n de¤il, kitâb okumufl olan herkesin
flaflaca¤› bir sözdür. Dinli dinsiz herkesin red edece¤i bir fleydir.
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Din bilgilerinin k›yâmete kadar bozulmadan devâm edece¤ini,
hem Kur’ân-› kerîm, hem de hadîs-i flerîfler, haber veriyor. Hak
üzere olan bir cemâ’at, k›yâmete kadar devâm edecekdir. Her yüz
senede bir, bu dîni kuvvetlendiren âlimler yarat›lacakd›r. Evet,
yetmifliki f›rka meydâna ç›kd›. ‹’tikâd› bozulanlar ço¤ald›. Ehl-i
sünnetde de, câhiller, fâs›klar pekçok. Fekat, hak üzere olan da
vard›r. Hak yol meydândad›r. Din, ilk asrda oldu¤u gibi, sâfiyye-
tini muhâfaza etmekdedir.

(Miflkât-ül-mesâbîh) hadîs kitâb›n›n sa¤lam, sahîh oldu¤unu,
dört mezhebin âlimleri sözbirli¤i ile bildirmekdedir. ‹flte bu kitâb-
da (Kitâb-ül-fiten) k›sm›nda, Sevbân “rad›yallahü anh” hazretle-
rinin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir zemân gelecek, ümmetim-
den bir k›sm› müflriklere kat›lacak. Onlar gibi, putlara tapacak.
Yalanc›lar ç›kacak. Kendilerini Peygamber sanacaklar. Hâlbuki,
ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber
gelmiyecekdir. Ümmetim aras›nda, do¤ru yolda olanlar, her ze-
mân bulunacakd›r. Onlara karfl› olanlar Allah›n emri gelinceye
kadar, onlara zarar yapamayacakd›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf
gösteriyor ki, dinde reformcular, z›nd›klar, bu dîn-i mübîni, k›yâ-
mete kadar, hiçbir zemân bozam›yacaklard›r. Dünyân›n her ye-
rindeki kütübhânelerde bulunan ‹slâm kitâblar› aras›nda bozuk,
y›k›c›, bölücü olanlar› pekçok ve hergün ço¤almakda ise de, bun-
lar aras›nda do¤ru olanlar› da vard›r. Bunlar hiçbir zemân yok ol-
m›yacakd›r. Ve hiçbir kimse yok edemiyecekdir. Bunlar, Allahü
teâlân›n h›fz ve emân› alt›ndad›rlar. Bu kitâblar› aray›p, bulup,
okuyup se’âdete kavuflanlara müjdeler olsun! Beyt:

Aran›lan hazînenin niflân›n› verdim sana!
Belki sen kavuflursun, biz varamad›ksa da.

36 — Dinde reformcu diyor ki, (‹nsanlar âlim ve avâm olmak
üzere iki s›n›fd›r. Birinciler, delîli bulur, ona tâbi’ olur. ‹kinciler
ise, muayyen birini taklîd etmemek üzere müctehid ve fakîhlere
tâbi’ olur. Avâm›n muayyen mezhebi yokdur. Onlar›n mezhebi,
müftînin mezhebidir sözünün ma’nâs› da budur. Önceki âlimler
yine diyor ki, muayyen bir müftîye ba¤lanmak lâz›m de¤ildir. Di-
ledi¤ine sorup anlar. Avâm›n hadîs ile amel etmeleri câizdir. Bu
husûsda imâmlar ihtilâf etmemifllerdir. (Hidâye)de, kan ald›ran›n
orucu için diyor ki, kan ald›rd›kdan sonra, orucu bozuldu sanarak
yirse, hem kazâ, hem de keffâret yapar. Çünki bu zann›, dînî bir
delîle dayanmam›fld›r. Müftî böyle fetvâ verirse, onun için delîl
olur. E¤er bir hadîse uydu ise, yine böyledir. Keffâret yapmaz
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(Kâfî ve Hâmidî). Resûlullah›n sözü, müftîninkinden afla¤› ol-
maz. Dört imâm›n hepsi, sözümüzü b›rak›n, hadîsi al›n dedi. Kim,
Kitâb ve Sünnet ile amel etmek isterse, z›nd›kd›r diyorlar. Ebû
Hanîfe, delîlimi bilmiyenin, benim ictihâd›m ile fetvâ vermesi câ-
iz de¤ildir dedi. Böylece müslimânlar›n Kitâbdan ve Sünnetden
yüz çevirip, kendi sözlerini taklîd etmeleri için ictihâd etmedi¤ini
bildirmifldir. Onun ictihâd etmesi, Kitâbdan ve Sünnetden nas›l
hükm ç›kar›laca¤›n› müslimânlara göstermek içindir. ‹bni Âbidîn
gibi, sonra gelenlerin sözlerine bakarak, Kitâbdan ve Sünnetden
hükm ç›karma¤a harâm demek, Ebû Hanîfeye uymamak olur.
Bu taklîdciler, amel f›kh iledir, hadîs ile de¤ildir sözünü, kendile-
ri gibi taklîdcilerden nakl etdiler. Zahîriyye kitâb›, bu sözün
avâm için oldu¤unu bildiriyor ise de, bu söz, f›kh var iken Kitâb
ve Sünnet ile amel câiz de¤ildir demekdir ki, yanl›fl oldu¤u mey-
dândad›r. Böyle söyliyenler, câhil ve inâdc›d›rlar. Keydânî, ha-
râm olan fleylerden onuncusu, nemâzda parmakla iflâret etmekdir
diyor. Aliyy-ül-kârî, onun bu sözünün günâh oldu¤unu bildirdi.
Sözü te’vîl edilmese, kâfir olur dedi. Çünki, Resûlullah›n parmak
kald›rd›¤› sâbitdir dedi).

Evet, müslimânlar iki k›smd›r. Birincisi ictihâd derecesine ka-
dar yükselmifl olan islâm âlimleridir. ‹kincisi, bu dereceye yüksel-
memifl olan âlimler ve avâmd›r. Avâm, diledi¤ini müftîye sorar
demek, kendi mezhebinde olan müftîye sorar, kendi mezhebinde
olan müftî bulamazsa, baflka mezhebdeki müftîye de sorabilir de-
mekdir. (‹bni Âbidîn), 1198 [m. 1784] de tevellüd, 1252 [m. 1836]
da fiâmda vefât etmifldir. (Redd-ül-muhtâr)›n sonsözünde (Hazâ-
netür-rivâyât)dan alarak diyor ki, (Âyetden ve hadîsden ma’nâ
ç›karabilen âlimler, (Ehl-i dirâye)dir. ‹ctihâd derecesindedir.
Mezheblerine muhâlif olsa da kendi mezheblerinin imâmlar›ndan
gelen mercûh haberler ve za’îf rivâyet ile de amel etmeleri câiz
olur. Yap›lmas›nda harac oldu¤u zemân, avâma da fetvâ verirler.)
Görülüyor ki, kendi mezhebindeki kolay yolu gösteren ictihâda
da uymak, müctehid-i fil mezheb için her zemân, avâm için ise,
harac [meflakkat] oldu¤u zemân câiz olmakdad›r. (Se’âdet-i ebe-
diyye) kitâb›nda gusl abdesti maddesine bak›n›z! (‹bni Âbidîn)
yine önsözünde buyuruyor ki, (Avâm›n mezhebi olmaz. Onun
mezhebi, müftîsinin mezhebidir. ‹bni Hümâm›n (Tahrîr) kitâb›-
n›n flerhinde bu sözü aç›klarken mezheb taklîd etmek, mezhebin
ne oldu¤unu bilen, anl›yan yâhud bir mezhebin kitâb›n› okuyup
bu mezheb imâmlar›n›n fetvâlar›n› anl›yan kimse içindir. Böyle
olm›yan kimsenin, hanefî veyâ flâfi’î oldu¤unu söylemesi, bu mez-
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hebde oldu¤unu göstermez denilmekdedir. Bundan anlafl›l›yor ki,
avâm›n mezheb de¤ifldirdim demesi birfley ifâde etmez. Baflka
mezhebdeki müftîye sorunca, mezhebi de¤iflmifl olur. ‹bni Hü-
mâm (Feth-ül-kadîr) kitâb›nda diyor ki, müftînin müctehid olma-
s› lâz›md›r. Müctehid olm›yan âlime (Nâk›l), ya’nî haber iletici de-
nir. Müctehid olm›yan müftîler de mukalliddir. Bunlar ve avâm,
hadîs-i flerîflerden do¤ru ma’nâ ç›karamaz. Bunun için, müctehid-
lerin anlad›klar›na uymalar›, ya’nî onlar› taklîd etmeleri lâz›md›r.
Bu husûsda imâmlar ihtilâf etmemifllerdir.)

Oruclu iken hacâmat yapma¤a gelince, hanefî mezhebinde, bu-
nun orucu bozmad›¤› flübhesizdir. Bozuldu zan ederek, yirse, ka-
zâ ve keffâret lâz›m olur. Orucun bozulmad›¤›n› bilmiyecek kadar
câhil olana âmî veyâ avâm denir. Hanbelî müftîsi bozuldu dedi ise
veyâ bozulaca¤›n› bildiren bir hadîs iflitip te’vîl edemezse, orucu
bozmad›¤› flübheli olur. Sonra, birfley yiyince, keffâret lâz›m ol-
maz. Çünki, avâm›n mezhebi, sordu¤u müftînin mezhebidir. Bu
misâl, ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin ictihâd›d›r. Hanefî mezhebin-
de olan kimsenin ‹mâm-› a’zam›n ictihâd›na uymas› lâz›m geldi¤i-
ni bildirmekdedir. Dinde reformcunun yazd›¤› bu misâl, kendisi-
nin haks›z oldu¤unu göstermekdedir. ‹bni Hümâm, (Hidâye)deki
(dînî delîle dayanarak) sözünü (Orucu bozan birfleye benzetmek)
diyerek aç›klamakdad›r. Böylece aç›klamas› ve müftînin fetvâs›-
n›n da delîl oldu¤unun bildirilmesi, yine dinde reformcunun hak-
s›z konufldu¤unu gösteriyor. Dinde reformcu, müslimânlar› aldat-
mak için kazm›fl oldu¤u kuyuya kendisi düflmekdedir. Mezheb
imâmlar›n›n, benim sözümü b›rak›n, hadîse uyun buyurmalar›,
kendi talebeleri için idi. Talebeleri de müctehid idi. Müctehidin
kendi ictihâd›na uymas› lâz›m gelir.

Hiçbir f›kh âlimi, (Kim Kitâb ve Sünnet ile amel etmek isterse
z›nd›kd›r) dememifldir. Bu sözü, dinde reformcu uydurmakdad›r.
Bu sözünün do¤rusu, kim Kitâb ve Sünnetden kendisinin anlad›-
¤›na göre, amel etmek isterse, z›nd›kd›r buyurmufllard›r. Do¤rusu
da budur. Çünki, ictihâd derecesine varm›yan kimse, Kitâbdan ve
Sünnetden do¤ru ma’nâ ç›karamaz. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, yanl›fl ma’nâ ç›karanlar›n kâfir olaca¤›n› bildir-
di. Bu büyük tehlüke karfl›s›nda, mezheb imâm› bile, Kitâb›n ve
Sünnetin ma’nâs›n› Eshâb-› kirâmdan ö¤renmifl ve bu do¤ru
ma’nâya göre ictihâd eylemifldir. Bu do¤ru ma’nây› ve do¤ru icti-
hâd› be¤enmemek, Muhammed aleyhisselâma inanmamak olur.
Bu da z›nd›kl›kd›r. ‹mâm-› a’zam›n, delîlimi bilmiyenin benim ic-

– 137 –



tihâd›m ile fetvâ vermesi câiz de¤ildir buyurmas›, müftînin mücte-
hid olmas› lâz›m geldi¤ini gösteriyor. Bu da, ‹bni Âbidînin, sözü-
nü, ‹mâm-› a’zamdan alm›fl oldu¤unu gösteriyor. ‹bni Âbidînin ki-
tâb›n›n, i’timâda flâyan, çok sa¤lam oldu¤unu isbât ediyor. Mez-
heb imâmlar›n› taklîd etmek, Kitâbdan ve Sünnetden yüzçevir-
mek demek de¤ildir. Kitâbdan ve Sünnetden yanl›fl ma’nâ ç›kar-
ma¤a kalk›flmay›p, mezheb imâm›n›n kavufldu¤u do¤ru ma’nâya
tâbi’ olmak demekdir. Mezheb imâmlar›, Kitâbdan ve Sünnetden
nas›l hükm ç›kar›laca¤›n› bildiren üsûl ve kâideler koymufllar ve
bunlar› mezheblerinde bulunan müctehidlere ö¤retmifllerdir. Mu-
kallidler ve hele mukallidlerin avâm k›sm›, bu üsûl ve kâideleri
bilmekden ve anlamakdan ve ictihâd yapmakdan çok uzakd›rlar.
‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” müctehidlerin Kitâbdan, Sün-
netden hükm ç›karmalar›na aslâ harâm dememifldir. ‹ctihâd dere-
cesine yükselmemifl olan câhillerin hükm ç›karmas›na harâm de-
mifldir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Kur’ân-› ke-
rîmden ve benim hadîslerimden kendi re’yi ile hükm ç›karan kâ-
fir olur) buyurdu. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”
de, ictihâd derecesinde olm›yan câhillerin fetvâ vermesinin câiz
olmad›¤›n› bildirdi. Bunu, dinde reformcu da, yukar›da yazmak-
dad›r. O hâlde, ‹bni Âbidîn hazretleri bu sözünde yerden göke ka-
dar hakl›d›r. Dört mezhebin inceliklerine vâk›f, derin âlim, veliy-
yi kâmil ve mükemmil Seyyid Abdülhakîm Efendi, (Hanefî mez-
hebindeki f›kh kitâblar›n›n en k›ymetlisi, en fâidelisi ibni Âbidîn
hazretlerinin (Redd-ül-muhtâr) kitâb›d›r. Her sözü delîl, her hük-
mü seneddir) buyurmufldur. ‹slâmiyyetin böyle temel kitâb›na dil
uzatan, onu hafîf göstermek istiyen kimse, z›nd›kdan baflka ne
olabilir? ‹bni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh”, hanefî mezhe-
binde büyük f›kh âlimidir. Her sözünü, her hükmünü müctehid-
lerden, onlar da ‹mâm-› a’zamdan, o büyük ‹mâm da, Kitâbdan ve
Sünnetden alm›fld›r. Görülüyor ki, ibni Âbidînin bildirdi¤i hükm-
lere tâbi’ olan her müslimân Kitâba ve Sünnete tâbi’ olmakdad›r.
‹bni Âbidîne tâbi’ olmak istemiyen ise Kitâba ve Sünnete tâbi’ ol-
may›p, kendi hevâs›na, nefsinin arzûlar›na tâbi’ olan bir kimsedir.
Böyle kimsenin Cehenneme gidece¤ini Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i
flerîfler haber vermekdedir. Tekrâr edelim ki, (F›kh var iken, Ki-
tâb ve Sünnet ile amel câiz de¤ildir) sözünü dinde reformcular,
z›nd›klar uydurmufldur. Bu sözün do¤rusu, kitâb ve sünnetden
kendi anlad›¤›na göre amel etmek câiz de¤ildir. F›kh kitâblar›nda
bildirildi¤i gibi amel etmek lâz›md›r.

Nemâzda parmak kald›rma¤a gelince, Pâkistânl› Yûsüf-i Be-
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nûrî (Me’ârif-üssünen) kitâb›n›n üçüncü cildinde, bunu uzun an-
lat›yor. Birçok kitâblardan misâller vererek, iflâret edilmesini ter-
cîh ediyor. Fekat, imâm-› Rabbânî, birinci cildin üçyüzonikinci
mektûbunda, mezheblerin üsûl ve kavâ’idine derin nüfûzünü ve
müctehidlerin yüksekliklerini bildiriyor. Parmak kald›r›laca¤›n›
gösteren hadîs-i flerîfleri yazd›kdan sonra, bunun harâm ve mek-
rûh oldu¤unu bildiren k›ymetli fetvâlar› da yaz›yor. Kuvvetli de-
lîllerle, parmak kald›rmaman›n ihtiyâtl› oldu¤unu ortaya koyuyor.
Bu hükmünde, yine beflerin efendisi olan Resûlullah›n hadîs-i fle-
rîfine istinâd ediyor. (Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda, bu mektû-
bu okuyanlar, din imâmlar›n›n hadîs-i flerîfe uymak için, k›l› k›rk
yararcas›na incelediklerini pek iyi anlar. Hindistândaki islâm
âlimlerinden ve tesavvuf büyüklerinden Ahmed Sa’îd-i Fârûkî
Dehlevî, parmak kald›rmakda, f›kh âlimlerinin sözlerini çok gü-
zel anlat›yor. Altm›flüçüncü mektûbunda buyuruyor ki, (Ba’z›
âlimler, haberlerin çok oldu¤unu görerek, sünnet oldu¤unu bil-
dirdi. Ba’z›lar› da, haberlerin birbirlerine uymad›¤›n› görerek,
parmak kald›r›lmaz dedi. Bir ifl için, iki dürlü fetvâ olunca, her iki-
si de yap›labilir. Birini yapan›n, ötekini ayblamamas›, ötekini ya-
panlara dil uzatmamas› lâz›md›r). Görülüyor ki, f›kh âlimleri,
mezheblerin birbirlerine sayg›l› olmalar›n› emr etmifllerdir. Aliyy-
ül-kârînin, (Keydânî)nin f›kh kitâb›na dil uzatmas›n› çok görme-
melidir. Onun, imâm-› fiâfi’î ve imâm-› Süyûtî ve imâm-› Mâlik gi-
bi dînin direklerine de satafld›¤› ve hak etdi¤i cevâb› fleyh Mu-
hammed Miskînden ald›¤›, (Fevâid-ül-behiyye)de uzun yaz›l›d›r.
(Ebeveyn-i Nebevî)yi tekfîr için müstakil bir risâle yaz›p, (fiifâ)ya
yapd›¤› flerhinde bu risâlesi ile övünen bu zât›n birçok k›ymetli ki-
tâblara yapd›¤› flerhlerin ve hâfliyelerin, kendisinin dinde söz sâhi-
bi oldu¤unu gösterecek de¤erde olmad›klar› meydândad›r. Dinde
söz sâhibi olmak için, müctehid olmak lâz›md›r. Müctehid olm›-
yanlar›n, din büyüklerini muhâkemeye kalk›flmalar› edeb s›n›rla-
r›n› aflmak olur.

(El-Müstened-ül-mu’temed) kitâb›nda diyor ki, Aliyy-ül-kârî,
(Minah-ur-ravd) kitâb›nda, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” mubârek ana ve babas›n›n mü’min olarak öldüklerini inkâr
etmekde ve (Bunu red için ayr›ca bir risâle yazd›m. Bu risâlemde,
imâm-› Süyûtînin üç risâlesindeki yaz›lar›n›, Kitâbdan, Sünnet-
den, k›yâsdan ve icmâ’› ümmetden toplad›¤›m vesîkalarla red ey-
ledim) demekdedir. ‹mâm-› Süyûtînin “rahmetullahi aleyh”, Ebe-
veyn-i kerîmeynin mü’min olarak öldüklerini bildiren alt› risâlesi
vard›r. Bu konu, f›kh bilgilerinden de¤ildir. Ya’nî (Ef’âl-i mükel-
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lefîn) dedi¤imiz halâl, harâm olmak, sahîh ve fâsid olmak gibi bil-
gilerden de¤ildir. Bunun için, burada k›yâs yokdur. ‹cmâ’ ise, hiç
yokdur. Bu konuda âlimlerin ihtilâflar› meydândad›r. Büyük is-
lâm âlimi imâm-› Süyûtînin sözleri tam yerindedir. Aliyy-ül-kârî-
nin Kitâbdan delîl getirdim demesi de flafl›lacak fleydir. Kur’ân-›
kerîm bunu aç›k ve kapal› bildirmedi. Böyle konular›, âyet-i kerî-
melerin inmelerine sebeb olan fleylere ba¤lamak için de, hadîs-i
flerîfle isbât etmek lâz›md›r. ‹mâm-› Süyûtî, Aliyy-ül-kârî gibilerle
ölçülemiyecek kadar, çok yüksek bir islâm âlimidir. Hadîs-i flerîf-
leri tan›makda, illetlerini, ricâlini, ahvâlini bilmekde, Aliyy-ül-kâ-
rî gibilerinden katkat yüksekdir. Onlar›n, bunun sözlerine teslîm
olmakdan veyâ susmakdan baflka çâreleri yokdur. Bu büyük
imâm, sözlerini ezici, susdurucu delîllerle isbât etmekdedir. Bu
delîllerin kuvvetlerini da¤lar anlam›fl olsalard›, erirlerdi. (Müste-
ned)den terceme temâm oldu. Müstenedin yazar› olan Ahmed R›-
zâ hân Berilevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 1340 [m. 1921] da,
Hindistânda vefât etmifldir. Hanefî mezhebi âlimlerindendir.
Kendi mezhebinde olan Aliyy-ül-kârînin haks›z oldu¤unu, dinde
söz sâhibi olmad›¤›n› bildirmekde, buna karfl›, flâfi’î mezhebinde-
ki imâm-› Süyûtîyi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, savunmakda ve öv-
mekdedir. ‹slâm âlimleri mezheb fark› gözetmeksizin, her zemân
hakl›y› savunmufllard›r. fiimdiki dinde reformcular ise, Ehl-i sün-
net düflmanlar›n›n kitâblar›ndaki iftirâlar› ve bu mezhebsizlerin
târîhlerindeki asls›z hikâyeleri ele alarak, Ehl-i sünnete sald›r-
makdad›r. F›kh âlimlerini ve mezheblerin en k›ymetli kitâblar›n›
lekeliyebilmek için, Aliyy-ül-kârî gibi, Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” efendimizin mubârek anas›na, babas›na kâfir diye-
cek kadar taflk›nl›k gösteren birini, kendine flâhid göstermekde-
dir. Aliyy-ül-kârî, Hirâtda tevellüd ve 1014 [m. 1606] da Mekke-i
mükerremede vefât etmifldir.

37 — Dinde reformcu, onbirinci konuflmas›na bafllarken, vâiz
efendi ad›na flöyle yaz›yor: (Bize, kendi mezheblerimizin âlim ve
kitâblar›ndan baflka kitâblara bakmak, onlarda gördüklerimiz ile
amel etmek yasak edilmifldir. Hattâ, müctehid-i fil-mezheb olan
Kemâl ibni Hümâm›n, mezhebden nakl edilmifl hükmlere muhâlif
yaz›lar›, kuvvetli delîllere dayansa da, bunlarla amel edilmez de-
nildi).

Bir din vâizi böyle saçma ve yalan fleyler söyler mi? Buna im-
kân var m›? Fekat dinde reformcu, Ehl-i sünnete sald›r›rken, o
kadar sinirleniyor, o kadar intikâm besliyor ki, yaln›z ilmin ve
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edebin de¤il, akl›n da d›fl›na tafl›yor. fiu’ûrunu gayb ediyor. Bura-
da (Üsûl-i f›kh) ilminin ince mes’elelerinden birine dokunmakda-
d›r. K›sacas› flöyledir: Dört mezhebdeki fukahâ yedi derecedir.
Birincisi (Müctehid-i fifl-fler’) olan birinci tabakad›r. Bunlar
(Müctehid-i mutlak)d›r. Dört mezhebin imâmlar› böyledir. Ken-
di mezheblerinin üsûl ve kâidelerini kurmufllard›r. ‹kinci tabaka,
(Müctehid-i fil-mezheb) olanlar, mezheb imâm›n›n kâidelerine
uyarak, delîllerden ahkâm ç›kar›rlar. ‹mâm-› a’zam›n talebesi
aras›ndaki müctehidler böyledir. Üçüncü tabaka, (Müctehid-i fil-
mesâil) olan âlimlerdir. Bunlar mezheb imâm›n›n ve talebelerinin
bildirmedikleri mes’elelerin hükmlerini ç›kar›rlar. Onlara muhâ-
lefet edemezler. Tahâvî, Ebül-Hasen Ubeydüllah Kerhî ve fiems-
ül-eimmeler ve Kâdîhân böyledir. Dördüncü tabaka, (Eshâb-›
tahrîc)dir. Bunlar müctehid de¤ildir. Bildirilmifl olan mücmel söz-
leri ve mübhem hükmleri aç›klarlar. Râzî bunlardand›r. Beflinci
tabaka, (Eshâb-› tercîh)dir. Gelmifl olan rivâyetlerin s›hhat dere-
celerini ay›r›rlar. (Kudûrî) ve (Hidâye) sâhibi böyledir. Alt›nc›
derece, (Eshâb-› temyiz)dir. Kavi, za’îf, zâhir ve nâdir haberleri
birbirlerinden ay›r›rlar. (Kenz), (Muhtâr), (Vikâye) kitâblar›n›n
sâhibleri böyledir. Yedinci tabaka, bunlar›n hiçbirini yapamazlar.
Bunlar›n hiçbiri, meflakkat olmad›kça, mezhebe muhâlif fetvâ ve-
remezler. Dinde reformcu, bu sözü de¤ifldirerek, kendi mezhe-
binden olm›yan kitâb› okumak ve hele amel etmek yasak edilmifl-
dir diyor. Hâlbuki yukar›daki âlimler ve her müslimân, diledi¤i
mezhebin kitâb›n› okurlar, ö¤renirler, isterlerse, baflka mezhebe
geçerler. Harac olunca, ya’nî s›k›fl›k zemânda, herkes, kendi mez-
hebindeki ruhsatlar› yapar. Yapamazsa veyâ bir ifl için ruhsat bu-
lamazsa baflka mezhebdeki kolayl›¤a uyarak s›k›nt›dan kurtulur.
Yaln›z, bir ifli baflka mezhebe göre yaparken, o mezhebde bu ifl
için olan farzlar› ve vâcibleri de yapmas›, fesâdlar›ndan, harâmla-
r›ndan sak›nmas› lâz›md›r. Bunun için, baflka mezhebdeki lâz›m
olan fleyleri ö¤renmifl olmas› gerekir. ‹bni Hümâm›n beflinci taba-
kada, (Ehl-i tercîh)den oldu¤u, (‹bni Âbidîn)in “rahmetullahi te-
âlâ aleyh” üçüncü cildi bafl›nda yaz›l›d›r. Ya’nî, dinde reformcu-
nun dedi¤i gibi, mutlak müctehid olmak flöyle dursun, hiç mücte-
hid de¤ildir. Her mukallid gibi, onun da, mezheb imâm›n› taklîd
etmesi lâz›md›r. Dinde reformcu, ‹bni Âbidîn gibi âlimler için,
‹bni Hümâm gibi mukallidleri taklîd ediyorlar diyerek, taklîdcile-
rin taklîdcisidirler diyordu. fiimdi de taklîd etmezler diyerek kö-
tüleme¤e kalk›fl›yor. Ehl-i sünneti gözden düflürmek için ne yapa-
ca¤›n› bilemiyor! Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar› meydândad›r.
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Meselâ, bir mezhebe tâbi’ olan kimsenin baflka bir mezhebi taklîd
etmesi câiz olup olmad›¤›n›, büyük âlim Ahmed ibni Hacer-i
Mekkî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (El-fetâvâ-i-hadîsiyye) kitâb›n-
da, flöyle yazmakdad›r: (‹mâm-› Ebül-Hasen Alî Sübkî “rahmetul-
lahi aleyh” baflka bir mezhebi taklîd etmekde yedi hâl oldu¤unu
bildirdi:

1) Bir iflin yap›lmas›nda, baflka mezheb imâm›n›n ictihâd›n›n
dahâ kuvvetli oldu¤una inanan kimsenin, bu ifli o mezhebi taklîd
ederek yapmas› câizdir.

2) ‹ki mezhebin imâmlar›n›n, bir ifldeki ictihâdlar›ndan hangisi-
nin dahâ isâbetli oldu¤unu bilmiyen kimsenin de, bu ifli, iki mez-
hebden diledi¤ine uyarak yapmas› câizdir. Baflka mezhebi taklîd
etmesi, dinde ihtiyât etmek için ise yâhud kendi mezhebine göre
harac var ise, meselâ fâizden kurtulmak için ise, kerâhetsiz câiz
olur. Baflka sebeble ise, mekrûh olur.

3) Kendi mezhebine göre yapmas›nda harac bulunan bir fleyi,
yapmas› kolay oldu¤u için, baflka mezhebi taklîd etmek câiz ise
de, iki imâmdan birinin delîlinin dahâ kuvvetli oldu¤una inanm›fl
ise, bu imâma uymas› vâcibdir.

4) Kendi mezhebine göre yapmakda harac olmadan, yaln›z ko-
lay oldu¤u için, dahâ kuvvetli oldu¤unu bilmedi¤i baflka mezhebi
taklîd etmek câiz de¤ildir. Çünki, dînini de¤il, keyfini kay›rm›fl
olur.

5) Mezhebleri (Telfîk) ederek, ya’nî kolayl›klar›n› arafld›r›p
topl›yarak, ifllerini yapmak câiz de¤ildir. Çünki böyle yapmak, is-
lâmiyyetin d›fl›na ç›kmak olur.

6) Bir ifli, birkaç mezhebe göre yapmak, bu mezheblerden biri-
ne göre sahîh olmazsa, câiz olmad›¤› sözbirli¤i ile bildirilmifldir.
Kemâl ibni Hümâm›n câiz demesi za’îfdir.

7) Bir mezhebe göre yapd›¤› iflin eserleri devâm etmekde iken,
baflka mezhebi taklîd etmek câiz de¤ildir. Meselâ, hanefî mezhe-
bine uyarak, komflusunun evini sat›lan müflteriden flüf’a hakk› ile
sat›n al›p, bu evde, flâfi’î mezhebine göre ifl yapmak câiz olmaz).

38 — Dinde reformcu, (Taklîdciyi taklîd etmek harâmd›r. Sa-
hîh hadîsi ifliten kimseye, bu hadîsi filân›n ictihâd› ile karfl›lafld›r.
Uygun ise amel et denemez. Hadîsin mensûh olup olmad›¤›n›
arafld›r denir. Fekat bu, ehliyyeti olanlar içindir. Ehliyyeti olm›-
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yanlar ise, (Bilmiyorsan›z, bilenlerden sorunuz!) âyetine uyarak
ehliyyetli kiflilere sormal›d›r. Bir kimse, müctehid imâmlar›n hep-
sini sever de, sünnete uygun oldu¤una kanâ’at getirdi¤i yerlerde,
onlar›n herbirine tâbi’ olursa, iyi olur) diyor.

Taklîdciyi taklîd elbet harâmd›r. Fekat, taklîdci müslimân›n
verdi¤i habere inan›p, bu habere göre hareket etmek, onu taklîd
etmek olmaz. Bu hadîsi, filân›n ictihâd› ile karfl›lafld›r, uygun ise,
amel et denemez. Fekat, bu hadîs-i flerîfden kendi anlad›¤›n›,
mezheb imâm›n›n ictihâd› ile karfl›lafld›r! Birbirlerine benzemi-
yorlar ise, kendi anlad›¤›n ile amel etme! Mezheb imâm›n›n anla-
d›¤› ile amel et denir. Hindistândaki büyük islâm âlimlerinden Se-
nâüllâh-i Pâni-pütî “rahmetullahi aleyh” 1225 [m. 1810] de vefât
etmifldir. 1197 senesinde yazd›¤› (Tefsîr-i Mazherî)de, Âl-i ‹mrân
sûresinin altm›fldördüncü âyetinin tefsîrinde buyuruyor ki: Bir sa-
hîh hadîs-i flerîf görülse ve bunun mensûh olmad›¤› bilinse ve me-
selâ imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahmetullahi aleyh” bir fetvâ-
s›, bu hadîs-i flerîfe uygun olmasa, e¤er dört mezhebden birisi, bu
hadîs-i flerîfe uygun ictihâd etmifl ise, hanefî mezhebinde olan›n
kendi imâm›n›n fetvâs›na uymay›p, bu sahîh hadîse uygun ictihâd
eden baflka mezhebi taklîd ederek bu hadîs-i flerîfe uymas› lâz›m
olur. [Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, bu hadîs-i flerîfin te’vîlli
oldu¤unu anl›yarak, ma’nâs› aç›k olan di¤er bir hadîs-i flerîfe uy-
mufldur. Dört mezhebden biri böyle bir hadîs-i flerîfe uymufl ise,
bizim de uymam›z lâz›m olur.] Çünki, ‹mâm-› a’zam “rahmetulla-
hi aleyh” (sahîh hadîs-i flerîf veyâ Eshâb-› kirâmdan “r›dvânulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” birinin sözünü görürseniz, benim fetvâ-
m› b›rak›p, onlara uyunuz!) buyurdu. Böylece, icmâ’›n hâricine
ç›k›lmam›fl olur. Çünki, Ehl-i sünnet âlimlerinin, dördüncü asrdan
sonra, yaln›z dört mezhebi vard›r. Sünnî olan müslimânlar›n
amelde, ibâdet yapmakda, bu dört mezhebden baflka, uyacaklar›
bir mezheb yokdur. Bu dört mezhebden birine uymayan sözlerin
bât›l oldu¤u icmâ’ ile, sözbirli¤i ile bildirildi. Hadîs-i flerîfde,
(Ümmetimin icmâ’ ile bildirdi¤i söz dalâlet, yanl›fl olmaz) buyu-
ruldu. Nisâ sûresi yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Mü’minlerin
yolundan ayr›lan kimseyi Cehenneme atar›z) buyurulmufldur.
Dört mezheb imâm›n›n ve bunlar›n yetifldirdi¤i büyük âlimlerin,
bir hadîs-i flerîfi görmemelerine imkân ve ihtimâl yokdur. Onlar-
dan hiçbirinin bir hadîs-i flerîfe uymamas›, bu hadîsin mensûh ve-
yâ te’vîlli oldu¤una icmâ’ olur. (Tefsîr-i Mazherî)den terceme te-
mâm oldu. Görülüyor ki, bir mezheb imâm›n›n bir ictihâd›n›n bir
hadîs-i flerîfe uymad›¤› görülünce, (mezheb imâm› bu hadîs-i flerî-
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fi iflitmemifl veyâ buna uymam›fl) dememeli, (Bu hadîs-i flerîfin
mensûh veyâ te’vîlli oldu¤unu anlam›fld›r) demelidir.

Dinde reformcu, otuzuncu maddede bildirdi¤imiz yaz›s›nda,
(Üsûl âlimlerinin, taklîdin lâz›m oldu¤unu (Bilmiyorsan›z, bilen-
lerden sorunuz!) meâlindeki âyet-i kerîmeden ç›karmalar› netîce-
siz ve sakat bir muhâkeme ve istidlâldir) diyordu. Burada ise,
(Ehliyyetli olm›yanlar (Bilmiyorsan›z, bilenlerden sorunuz!) âye-
tine uyarak, ehliyyetli kiflilere sormal›d›r) diyor.

39 — Dinde reformcu, onikinci konuflmas›nda, kelime oyunu
yaparak, müslimânlar› aldatma¤a çal›fl›yor. Diyor ki, (‹mâm-› fiâ-
fi’î, süâl soran birisine, Resûlullah böyle buyurdu deyince, sen de
bu hükmü kabûl ediyor musun demifl. ‹mâm-› fiâfi’î, Resûlullah-
dan bana kadar gelen söze, bafl›m›n üstünde demezsem, hangi yer
beni kabûl eder demifl. Bunun için imâmlar taklîdden men’ etmifl,
ictihâd kap›s›n› göstermifllerdir. Hadîse ayk›r› ictihâd terk edilir.
‹mâm-› fiâfi’î, sahîh hadîs bulursan›z bana bildirin! Ben de onu
tatbîk edeyim derdi. Hadîse muhâlif bir sözü fiâfi’îye nisbet et-
mek câiz de¤ildir. Sultân-ul-ulemâ denilen ‹zzüddîn bin Abdüs-
selâm, mezhebinin za’îf oldu¤unu anlad›¤› hâlde, isâbeti anlafl›lan
di¤er bir mezhebi b›rak›p kendi imâm›n› taklîdde ›srâr eden fakî-
ha flafl›l›r. Hak ve isâbetin yaln›z kendi imâm›nda oldu¤unu san›r.
Gözlerini taklîd nas›l kör etmifl ki, bu hâle gelmifllerdir. Bunlar
nerede, delîllerle berâber olan selef nerede dedi). Vâiz efendi a¤-
z›ndan da, (Bu büyük âlimin sözleri ma’kûldür. Fekat fukahân›n
ço¤u, taklîd etdikleri mezheblerin üzerinde donup kalm›fllard›.
Adam, Muhammedî olmay› b›rak›yor da, Hanefî veyâ fiâfi’î olu-
yor) diyor.

Dinde reformcu, kendi söylediklerini, yine kendisi tasdîk edi-
yor. Elbet, mason siyâseti böyle olur. Masonlar, niçin bütün dün-
yâya yay›lm›fllar. Hep bu yalanc›, aldat›c› siyâsetlerinden de¤il
mi? Fekat, ilmihâl kitâblar›n› okumufl olan müslimânlar› aldata-
mazlar. Ehl-i sünnet âlimleri bunlar›n hîleli yaz›lar›na gerekli ce-
vâblar› vermifl, hepsini rezîl etmifllerdir. Bu k›ymetli kitâblardan
birisi, Yûsüf-i Nebhânînin (Huccetüllahi alel’ âlemîn) kitâb›d›r.
Bu kitâb›n sonundan birkaç sahîfe terceme edilerek, (Herkese
Lâz›m Olan Îmân) kitâb›na eklenmifldir. Fekat, bu kitâblardaki
cevâblar› bilmiyenlerin, okum›yanlar›n aldanmalar›ndan, uçuru-
ma sürüklenmelerinden korkulur. Biz zâten bunun için kaleme
sar›ld›k. Genç din adamlar›n›n, bu y›k›c› f›rt›naya kap›larak felâ-
kete sürüklenmelerini önliyebilmek için, bu yalanlara cevâb ver-
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mek zorunda kald›k. Bunun için, (fievâhid-ül-hak) ve (Es-sihâm-
üs-sâibe li-eshâbid-de’âvî-yil-kâzibe) kitâblar›ndan da terceme
yapmay› uygun bulduk.

‹mâm-› fiâfi’înin “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu¤u gibi,
her müslimân, sahîh olan hadîse elbet teslîm olur. Bunu bilmiyen
hiçbir müslimân yokdur. Dinde reformcunun bunu delîl olarak
ileri sürmesine flafl›l›r. Fekat o, bu sözü koz olarak kullanmakda-
d›r. Hâlbuki, bu sözün taklîd ve ictihâd ile hiçbir alâkas› yokdur.
Îmân› olan herkesin söyliyece¤i bir sözdür.

Dinde reformcunun yüzlerce def’a tekrâr etdi¤i bir iftirâs›
da,(Hadîse muhâlif ictihâd terk edilir) sözüdür. ‹ctihâdlar yap›l›r-
ken, bilinmiyen hadîsler vard›. Bu hadîs-i flerîfler ortaya ç›k›nca,
talebeleri olan müctehidler, hocalar›n›n bunlara muhâlif olan icti-
hâdlar›n› terk etdiler. Çünki, dört mezhebin de imâmlar›, talebe-
lerine böyle yapmalar›n› emr etmifldi. ‹mâm-› fiâfi’înin bu emrle-
rinden birkaç›n›, dinde reformcu da, yukar›da yaz›yor. fiimdi, ye-
ni hadîsler ortaya ç›km›yor ki, ictihâdlara muhâlif hadîs bulunsun.
Hadîs-i flerîflerin hepsi haber verilmifldir. Dînin temel kitâblar›n-
da, sahîh hadîslere muhâlif hiçbir hadîs-i flerîf yokdur. fiimdi yal-
n›z, mensûh olduklar› için veyâ s›hhatinin delîlleri olmad›¤› için,
müctehidlerin hükm ç›karmam›fl olduklar› hadîsler vard›r. Bunla-
ra uym›yan ictihâdlar da, elbet bulunacakd›r. Fekat böyle ictihâd-
lar›n hepsi, sahîh hadîs-i flerîflerden ç›kar›lm›fllard›r. 

Hindistân âlimlerinin büyüklerinden Senâüllah-i Pâni-pütî
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, Pâni-püt flehrinde vefât etmifldir. On
cild olan (Tefsîr-i Mazherî)sinde, Âl-i ‹mrân sûresinin altm›fldör-
düncü âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyuruyor ki, Allahü teâlâ,
[Nisâ sûresi, 58.ci âyetinde] (Ülül-emre itâ’at ediniz) buyurdu.
Bunun için, Âlimlerin, Velîlerin, sultânlar›n ve hükûmetin, islâ-
miyyete uygun olan emrlerine itâ’at etmek vâcibdir. ‹slâmiyyete
uygun olm›yan fleylerde itâ’at etmek, onlar› Allahü teâlâya flerîk,
ortak yapmak olur. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” (Günâh
olan fleyde hiç kimseye itâ’at olunmaz. ‹slâmiyyete uygun fleyler-
de itâ’at olunur) dedi¤ini, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvüd ve Nesâî
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” haber verdiler. Hadîs-i fle-
rîfde, (Hâl›ka ›syân olan fleyde, mahlûka itâ’at olunmaz) buyurul-
du. Hükûmetlerin, Hâl›ka isyân olan emrlerine, kanûnlar›na kar-
fl› gelmek, isyân etmek câiz de¤ildir. Fitne ç›karmak büyük gü-
nâhd›r. Müslimân Hâl›ka da, devlete de ›syân etmez. Günâh ve
suç ifllemez. Bunu baflarmak her zemân çok kolayd›r. Bir kimse,
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sahîh olan ve nesh edilmifl olm›yan bir hadîs ö¤renirse ve mese-
lâ imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahmetullahi teâlâ aleyh” icti-
hâd›n›n, bu hadîse uygun olmad›¤›n› anlarsa ve dört mezhebden
biri bu hadîse uygun ictihâd etmifl ise, bu kimsenin bu hadîse uy-
mas› vâcib olur. Bu hadîse uymazsa, mezheb imâm›n› Allahü te-
âlâya flerîk yapm›fl olur. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe buyurdu ki,
(Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” her hadîsi, bafl›m›n
üstündedir. Eshâb-› kirâm›n sözlerini de tercîh ederim. Tâbi’înin
sözleri, bizim sözlerimiz gibidir). ‹mâm-› a’zam›n bu sözünü,
Beyhekî (Medhal) kitâb›nda haber verdi. ‹mâm-› a’zam›n, (Ha-
dîs-i flerîf varsa ve Eshâb-› kirâm›n sözü varsa, benim sözümü b›-
rak›n›z) dedi¤ini, (Ravdat-ül’-ulemâ) bildiriyor. Yukar›da, (Dört
mezheb imâmlar›ndan birisi, bu hadîs-i flerîfe uygun ictihâd et-
mifl ise) dedik. Çünki, bu hadîs-i flerîfe uygun ictihâd yok ise, ic-
mâ-i ümmetden ayr›lm›fl olur. Üçüncü veyâ dördüncü asrdan
sonra, (Ehl-i sünnet-vel-cemâ’at) mezheblerinden yaln›z dördü
kald›. Öteki mezhebler unutuldu. Bu dört mezhebden hiçbirine
uym›yan bir fetvân›n sahîh olmad›¤›n›, islâm âlimleri icmâ’ ile
bildirdiler. Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin icmâ’ ile bildirdi¤i söz
dalâlet olmaz!) buyuruldu. Nisâ sûresinin yüzondördüncü âye-
tinde meâlen, (Mü’minlerin yolundan ayr›lan›, döndü¤ü tarafa
sürükler ve Cehenneme atar›z) buyuruldu. Dört mezheb imâm›-
n›n ve bunlar›n talebesi aras›nda bulunan âlimlerin sahîh olan
hadîslerden birini iflitmemifl olmalar› imkâns›zd›r. Bu imâmlar-
dan birinin, bir hadîs-i flerîfe uygun ictihâd etmemifl olmas›, bu
hadîsin mensûh veyâ te’vîlli oldu¤unu gösterir. Tesavvuf büyük-
lerinin hiçbiri, dört mezhebden ayr›lmam›fld›r. Dört mezhebden
ayr›lmak, islâmiyyetden ayr›lmak olur. Câhillerin, Evliyâ ve flü-
hedâ mezârlar›na giderek, kabre secde etmeleri, kabr etrâf›nda
dönmeleri, üzerinde ›fl›k yakmalar›, nemâz k›lmalar›, her sene
bayram yapar gibi kabr bafl›nda toplanmalar› câiz de¤ildir. Bun-
lar, hadîs-i flerîflerle yasak edilmifldir. (Tefsîr-i Mazherî)den ter-
ceme temâm oldu. Her müslimân›n, dört mezhebden birini tak-
lîd etmesi lâz›md›r.

[Müctehid olm›yan her müslimân›n dört mezhebden birine uy-
mas›n›n vâcib oldu¤u, dört mezhebden birine uym›yan›n (Ehl-i
sünnet) olmad›¤›, Ehl-i sünnet olm›yan›n da, sap›k veyâ kâfir ol-
du¤u, (Bahr-ür-râ›k), (Hindiyye) ve (El-Besâir) kitâblar›nda yaz›-
l›d›r. Bu kitâblar›n, bu yaz›lar›, ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r].

Mezheb imâm›n›n bildirdi¤i bir mes’eleye muhâlif bir hadîs-i
flerîf görülürse, bunu mezheb imâm› veyâ talebesi olan müctehid-
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ler görmüfl olup mensûh oldu¤u veyâ delîli noksan olup s›hhati sâ-
bit olmad›¤› bilinmeli. Bu mes’elenin baflka sahîh hadîsden al›n-
m›fl oldu¤u düflünülmelidir. O hâlde, bugün Ehl-i sünnet kitâbla-
r›na yaz›lmam›fl sahîh hadîs yokdur. Hatâl› olan ictihâdlara ve
bunlar› taklîd edenlere de bir sevâb verilece¤i unutulmamal›d›r.
Bu zemânda, dört mezhebin hiçbirinde, sahîh hadîse muhâlif bir
ictihâd yokdur. ‹bni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh” abdest al-
ma¤› anlatma¤a bafllarken buyuruyor ki, (Mukallidin müctehid-
lerden gelen haberlerin delîllerini aramas› lâz›m de¤ildir). Mücte-
hidin delîlini aramak ve ö¤renmek bize emr olunmad›. Yaln›z ona
uymam›z emr olundu. Bunun için, hiçbir ictihâd› be¤enmemek câ-
iz de¤ildir. Bir ictihâd› be¤enmemek, onun ç›kar›lm›fl oldu¤u âye-
ti veyâ hadîs-i flerîfi be¤enmemek olur. Herkes kendi mezhebinin
isâbetli oldu¤una inanmal›d›r. Kendi mezhebinin za’îf, baflka mez-
hebin isâbetli oldu¤unu anl›yan âlimin, o mezhebe geçmesi lâz›m-
d›r. Zâten böyle yapm›yan bir âlim yokdur. Görülüyor ki, kendi
mezhebi üzerinde donup kalan f›kh âlimi yokdur. Böylece mez-
heb de¤ifldirmifl olan birçok âlimin ismleri, (Mîzân-ül-kübrâ)n›n
önsözünde yaz›l›d›r.

Bir doktorun asabiyyeci, dâhiliyyeci ismini almas›, doktorlu¤u
b›rakmak demek olm›yaca¤› gibi, fiâfi’î olmak, Hanefî olmak da,
Muhammedî olma¤› b›rakmak de¤ildir. Çünki, fiâfi’î de, Hanefî
de Muhammedîdir. Muhammedî olmak için, imâm-› fiâfi’î, Hane-
fî, Mâlikî veyâ Hanbelîden “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
birine tâbi’ olmak lâz›md›r. Hattâ, sap›k olan yetmifliki f›rkadan
olanlar da, Muhammedîdir. Muhammedî olm›yan kâfirdir. Dinde
reformcu, bu sözü ile de, milyonlarca müslimâna kâfir demekde-
dir. Müslimâna karfl› böyle söyliyen kimsenin kara câhil veyâ is-
lâm düflman› bir z›nd›k oldu¤u anlafl›l›r.

40 — Dinde reformcu, ne diyece¤ini flafl›rm›fl bir sinirlilikle,
(Gerçe¤i söylemekde kimseden pervâs› olm›yan zatlar, taklîdcili-
¤in, münâkafla etmek, meflhûr olmak, menfe’at sa¤lamak ve al›fl-
kanl›kdan ileri geldi¤ini söylemifllerdir.

‹mâm-› Süyûtî, her asrda ictihâd farz-› kifâyedir dedi. Her asr-
da müctehid bulunmas› farzd›r. Bunlar›n mutlak müctehid olmas›
lâz›md›r. (Mutlak müctehid dördüncü asrdan sonra kalmam›fld›r.
Sonra birkaç mutlak müctehid geldi ise de, bunlar›n ictihâdlar›,
tahsîl gördü¤ü mezhebin imâm›n›n ictihâd›na uygun düfldü¤ü için,
ona intisâb etmifl say›l›r) sözü do¤ru de¤ildir. Bunun için bir kim-
se dört mezhebden birini taklîd etmeksizin müstakil bir ictihâd
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yolu tutsa, kimsenin ona i’tirâz etme¤e hakk› yokdur. Böyle yeti-
flen mutlak müctehidlerden biri 1250 [m. 1834] senesinde ölmüfl
olan imâm-› Muhammed fievkânî hazretleridir. Bunun mezhebi,
bilinen mezheblerin en kuvvetlisi, sözü de en sa¤lam›d›r) diyor.

Dinde reformcu, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”, gerçe¤i söylemekden korkduklar›n› ileri sürü-
yor. Bu sözü de, iftirâd›r. Hakîkati her asrda söylemifllerdir. Dâ-
imâ, Emr-i ma’rûf yapm›fllard›r. Bu sebebden flehîd edilenleri
çokdur. ‹slâmiyyetde mezhebcilik yokdur ki, buna sebebler aran-
s›n. Bugün dört mezheb vard›r. Bunlar›n hiçbiri kimseye mahsûs
de¤ildir. Her müslimân, diledi¤i mezhebe uyar. Çünki, dördü de
hakd›r. Dördü de do¤rudur. Dördü de, Ehl-i sünnetdir. Dördü de,
Muhammedîdir. Dört mezhebe uyanlar›n hepsi birbirlerini kar-
defl bilirler. Hepsinin îmânlar›, i’tikâdlar› ayn›d›r. Yapd›klar›n›n
ço¤u da ayn›d›r. ‹htilâfl› bir kaç ifli yapmakda ayr›lm›fllard›r. Bu
ayr›l›klar› da, Allahü teâlân›n mü’minlere olan rahmetidir, ni’me-
tidir.

Büyük âlim, zâhirî ve bât›nî ilmlerin mütehass›s› Abdülveh-
hâb-› fia’rânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” dindeki yüksek dere-
cesini bilmiyen din adam› yokdur. Bunu yaln›z mezhebsiz müsli-
mânlar ve dinde reformcular inkâr ederler. Bu yüce âlim, (Mîzân-
ül-kübrâ) kitâb›n›n önsözünde buyuruyor ki, (Dört mezhebin
imâmlar› ve onlar› taklîd eden âlimlerin hepsi, her müslimân›n
dört mezhebden diledi¤ini taklîd etmekde serbest oldu¤unu ve
bir mezhebden baflka mezhebe intikâl etmenin câiz oldu¤unu ve
harac oldu¤u zemânlarda, baflka mezhebin taklîd edilece¤ini bil-
dirdiler. Allahü teâlâ, mü’minlerin dört mezhebe ayr›lmalar›n› ve
bunun, kullar› için fâideli olaca¤›n› ezelde takdîr ve irâde buyur-
du. Amelde mezheblere ayr›lmakdan râz› oldu¤unu, Habîbi vâs›-
tas› ile bildirdi. Böyle irâde etmeseydi, böyle olmazd› ve râz› ol-
masayd› Resûlü, bu ayr›l›¤›n rahmet-i ilâhiyye oldu¤unu bildir-
mezdi. ‹’tikâdda ayr›lmay› yasak etdi¤i gibi, amelde mezheblere
ayr›lmay› da yasak ederdi. Her iflin bir (Azîmet) ya’nî güç taraf›
ve (Ruhsat), ya’nî, kolay taraf› vard›r. Bir iflin, bir mezhebde azî-
meti vard›r. Baflka mezhebde ruhsat› bildirilmifldir. Azîmeti yapa-
bilecek kimsenin, mezheblerin kolayl›klar›n› toplamas› câiz de¤il-
dir. Böyle yapmak, dîni oyuncak yapmak olur. Ruhsatlar, azîmeti
yapmakdan âciz olanlar içindir. Âciz olm›yan›n, kendi mezhebin-
deki ruhsat› da yapmamas› iyi olur. Elinden geldi¤i kadar azîmet-
le amel etmelidir. Müctehid olm›yanlar›n, bir mezhebi seçip, her
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ifllerinde bu mezhebi taklîd etmeleri lâz›md›r. Nazar ve istidlâl yo-
lu ile Nassdan hükm ç›karacak dereceye yükselince, kendi ictihâ-
d›na tâbi’ olmas› lâz›md›r. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbelin, ilminizi
imâmlar›n›z›n ald›klar› kaynakdan al›n›z. Taklîdcilikde kalmay›-
n›z sözü, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Abdülmelik bin Ebû
Muhammed-ül-Cüveynî, (vefât› 478 [m. 1085]), (Muhît) kitâb›n-
da, (Gücü yetenlerin, dört mezhebde azîmet olan yolda bulunma-
lar› (Vera’) ve (Takvâ) olur. Çok iyi olur. Âciz olanlar›n dört mez-
hebin ruhsatlar›n› yapmas› câiz olur. Fekat ruhsat için, o mezheb-
deki flartlar›na ri’âyet etmesi lâz›md›r) buyurdu.

‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki, (Müc-
tehid iki dürlü olur: Müctehid-i mutlak ve müctehid-i fil mezheb.
Müctehid-i fil mezheb olan âlim, kendi mezheb imâm›na uymaz.
Kendi re’yi ile fetvâ verir. Fekat delîlleri mezheb imâm›n›n kâide-
lerine göre arar. Bu kâidelerin d›fl›na ç›kamaz. Dört mezheb imâ-
m›ndan sonra, mutlak müctehid hiç yetiflmedi. Ya’nî, hiçbir âlim
mutlak müctehid oldu¤unu iddi’â etmedi. Yaln›z, Muhammed Ce-
rîr-i Taberî bu iddi’âda bulundu ise de, hiçbir âlim bu sözünü ka-
bûl etmedi.)

fieyh ‹zzeddîn bin Cemâ’a, baflka bir mezhebe göre fetvâ verdi-
¤i zemân, o mezheb imâm›n›n bu ifl için koydu¤u flartlar›n hepsini
bildirir ve bunlar› da yapmas›n› söyler, bu flartlardan birini yap-
mazsan ibâdetin sahîh olmaz derdi. Çünki, mezheblerin kolayl›k-
lar›n› yapmak, meflakkat bulundu¤u zemân ve ancak bütün flartla-
r›n› yerine getirmekle câiz olur.

Kad›na eli dokununca, fiâfi’î mezhebinde abdest bozulur. Ha-
nefîde bozulmaz. Kad›na eli de¤en bir fiâfi’înin, abdest almas›
mümkin iken, bunun Hanefî mezhebini taklîd ederek, bozulmufl
abdesti ile nemâz k›lmas› sahîh olmaz. Bunun Hanefî mezhebini
taklîd edebilmesi için abdest almas›nda harac, meflakkat, güçlük
bulunmas›, ya’nî abdest almas›n›n mümkin olmamas› ve abdestde
ve nemâzda, Hanefî mezhebine göre farz ve vâcib olan fleylerin
hepsini yapmas› lâz›md›r.) (Mîzân)dan terceme burada temâm ol-
du.

Dinde reformcu, âlimlerin, her asrda müctehid-i fil-mezheb bu-
lunabilir sözünü ele alarak, dört mezhebi taklîd etmiyen mutlak
müctehid yetiflece¤ini yaz›yor. fievkânî (hazretleri!), böylece yeni
mezheb getirmifldir diyerek, kendi gibi bir dinde reformcuyu öv-
mekdedir. Büyük âlim seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri,
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(fievkânî gibi kimseler, dinde söz sâhibi olmakdan çok uzakd›r.
fievkânînin sözü, din ifllerinde sened olamaz. fievkânînin, (‹bni
Abbâs tefsîri, aslâ tefsîr de¤ildir) dedi¤ini yaz›yorsunuz. ‹bni Ab-
bâs tefsîri diye bir kitâb yokdur. Abdüllah ibni Abbâs “rad›yalla-
hü anhümâ” kitâb yazmad›. Kendisi Server-i âlemin “sallallahü
aleyhi ve sellem” k›ymetli sohbetlerine devâm etmifl ve Cebrâîl
aleyhisselâm› görmüfl ve Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” aras›n-
da en âlimlerden biri olarak tan›nm›fl oldu¤undan, hadîs-i flerîfler
için oldu¤u gibi, ba’z› âyet-i kerîmeler için de, beyânâtda bulun-
mufldur. Tefsîr âlimlerimiz, bu yüksek beyânlar› alarak, tefsîrleri-
ni süslemifllerdir. Beydâvî tefsîri bunlardand›r. Bu, tefsîrlerin pek
yüksek derecede olduklar›n›, islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifl-
lerdir. fievkânînin sözünü düzeltmek lâz›md›r. Bunu düzeltmek
için de, yüksek olan (Üsûl-i hadîs) ilminin ince kâidelerini bilmek
lâz›md›r. fievkânînin bu derecelere eriflmifl olmas› ise, belli de¤il-
dir. Çünki, o makâmlarda bulunsayd›, büyük âlimlerin kâideleri-
ne uymayan sözde bulunmazd›) demekdedir. Kuveyt müftîsi Mu-
hammed bin Ahmed Halef’in (Cevâb-üs-sâil) kitâb›n›n altm›fldo-
kuzuncu sahîfesinde, fievkânînin, Zeydî f›rkas›ndan oldu¤u yaz›l›-
d›r. fievkânînin birkaç kitâb›, meselâ (‹rflâd-ül-fuhûl) kitâb› uzun
incelenirse, onun (Tak›yye) yapd›¤› görülür. Ya’nî, Zeydî f›rka-
s›ndan oldu¤unu saklamakda, kendisini Ehl-i sünnet olarak tan›t-
makdad›r. Çünki, Ehl-i sünnet aras›nda bulununca, tak›yye yap-
malar› farz imifl. fievkânî, kitâb›nda, her konuda, ismleri ve kitâb-
lar› unutulmufl, fitneleri söndürülmüfl olan eski sap›k f›rkalardaki
âlimlerin ismlerini ve sözlerini, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözleri
aras›na yaz›p, aralar›nda tart›flma yapmakda, reformcu ve mez-
hebsiz olanlar› hakl› göstermekdedir. Mutlak ictihâd›n k›yâmete
kadar devâm edece¤ini savunmakda, ‹bni Abdüsselâm›n ve tale-
besi ‹bni Dakîk-ul-›ydin (vefât› 702 [m. 1302]) ve bunun talebesi
‹bni Seyyidin-nâs›n ve talebesi Zeyn-uddîn-i Irâkînin (vefât› 806
[m. 1404]) ve talebesi ‹bni Hacer-i Askalânînin ve baflkalar›n›n
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mutlak müctehid olduklar›-
n› yazmakdad›r. Böylece, Ehl-i sünnet mezhebini sinsice içerden
y›kma¤a ve kendini âlimler aras›nda hakem olarak, hepsinden üs-
tün bir müctehid olarak tan›tma¤a çal›flmakdad›r. Ana dili olan
arabî yüzlerce kitâb okumufl oldu¤unu ve âlimler aras›nda hakem-
lik yapd›¤›n› gören genç din adamlar›, fievkânîyi müctehid zan et-
mekde ve gösterdi¤i zararl› yola saparak, Ehl-i sünnetden ayr›l-
makdad›rlar.

Muhammed fievkânî, 1173 [m. 1760] da tevellüd, 1250 [m.
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1834] de vefât etmifldir. (‹rflâd-ül-fuhûl) kitâb›nda diyor ki: ((Tak-
lîd) bir kimsenin re’yini ya’nî ictihâd›n›, delîlini bilmeden kabûl
etmekdir. Bir kimsenin rivâyetini, verdi¤i haberi kabûl etmek, ri-
vâyet olunan kimsenin sözünü kabûl etmekdir. Âlimlerin ço¤una
göre, mesâil-i fler’›yyede, ya’nî amelde, taklîd aslâ câiz de¤ildir.
‹bni Hazm, bunda icmâ’ oldu¤unu bildirdi. Mâlikî mezhebinin
böyle oldu¤unu Kurâfî bildirdi. fiâfi’î ve Ebû Hanîfe de, bizi tak-
lîd etmeyin dediler. Ölüleri taklîd etmek câiz olmad›¤›nda icmâ’
vard›r. Üsûl âlimlerinin ço¤unun bunu bildirmediklerine flafl›l›r.
Dört imâma tâbi’ olanlar›n ço¤u, âmî olan›n taklîd etmesi vâcib-
dir dediler. Böyle söyliyenler mukallid olduklar› için, sözleri huc-
cet olamaz. Eshâb ve tâbi’în zemân›nda taklîd yokdu. Birbirlerin-
den Kitâb› ve sünneti sorup ö¤renirlerdi. (Bilenlerden sorunuz!)
âyeti de, hükm-i ilâhîyi sorunuz demekdir. Bilenlerin re’yini soru-
nuz demek de¤ildir. (‹htilâf etdi¤iniz fleyleri Allaha ve Resûlüne
havâle ediniz!) âyeti, taklîdi men’ etmekdedir. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, bir yere gönderdi¤i Eshâb›na, (Sünnetde
bulunm›yan fleyleri re’yiniz ile bulup hükm ediniz!) buyururdu.
Müctehidi taklîd eden kimse, onu islâmiyyetin sâhibi yapm›fl olur.
Bu ise, Resûlullaha mahsûsdur.)

Âlimlerin ço¤una göre amelde taklîd câiz de¤ildir demesi, fiev-
kânînin kendi görüflüdür. Müctehidlerin birbirlerini taklîd etme-
leri câiz olmad›¤›n› ileri sürerek, böyle söylemekdedir. ‹bni
Hazm (vefât› 456 [m. 1064]) gibi bir sap›¤› kendine flâhid gösteri-
yor. Dört mezheb imâmlar›, avâm›n baflkas›n› taklîd etmiyecek-
lerini bildirmemifldir. Bunu, dahâ önce uzun yazd›k. Ölüler taklîd
edilmez sözü ise fievkânînin ba¤l› bulundu¤u flî’î f›rkas›n›n inanç-
lar›ndan biridir. Ehl-i sünnet âlimlerinin böyle söylemediklerine
flaflmas› da, bu flî’î inanc›na çok ba¤l› bir sap›k oldu¤unu göster-
mekdedir. (Dört mezhebdeki f›kh âlimleri taklîdci olduklar› için
sözleri huccet olmaz) demesi de, fievkânînin kendi sap›k ve flid-
detli te’assubu ile bocalad›¤›n› gösteriyor. Mukallid olan f›kh
âlimleri, mezheb imâm›n› taklîd eder, kendili¤inden söylemez de-
di¤ine göre, mukallid olan âlimlerin sözü, mezheb imâm›n›n sözü
olur. Bunun ise, huccet oldu¤u, kendi sözünden de anlafl›lmakda-
d›r. Eshâb-› kirâm zemân›nda, elbette taklîde lüzûm yokdu. Çün-
ki, hepsi müctehid idi. Tâbi’înden mukallidlerin, müctehidlerden
katkat fazla oldu¤unu gösteren binlerce misâl, kitâblar› doldur-
makdad›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hâkim ola-
rak gönderdi¤i Eshâb›na re’yleri ile hükm etmelerini emr buyur-
du¤unu kendi de yazmakdad›r. Böylece, kendi iddi’âlar›n› kendi-
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si çürütmekdedir. Allahü teâlâ, Ehl-i sünnetin hakl› oldu¤unu,
ona da söyletmifldir. Görülüyor ki, mezhebsizler ile dinde reform-
cular, fievkânînin a¤z›ndan konuflmakdad›rlar. Reflîd R›zâ, Ehl-i
sünneti flafl›rtmak için, Ehl-i sünnet olmayan bu sap›¤› mutlak
müctehid olarak göstermekdedir. fievkânînin mezhebsiz oldu¤u
ve bir mezhebi taklîd edenlere müflrik ve kâfir dedi¤i ve mezheb-
sizlerin bunu müctehid olarak gösterdikleri, Hindistânda yaz›lm›fl
olan (Usûl-ül-Erbe’a) kitâb›nda da yaz›l›d›r.

41 — Reflîd R›zâ, onüçüncü konuflmas›nda, (‹mâm-› Ahmed,
Ebû Dâvüde, dinde kimseyi taklîd etme! Eshâbdan nakl edilenle-
ri al! Eshâbdan sonra gelenlere tâbi’ olup olmamakda serbestsin,
dedi. Tâbi’ olmak, taklîd etmek de¤ildir. Taklîd nereden ald›¤›n›
bilmeden, delîline bakmadan, sözüne, re’yine uymakd›r. Hanbelî
mezhebi, hadîs mezhebidir. Bu mezhebe tâbi’ âlimlerden hiçbiri,
imâmlar›n›n re’ylerine karfl›l›k hadîsi terk etmemifldir. Taklîdcilik,
akl› fâidesiz hâle getirir. Âlimlerin re’y ve ictihâdlar›n› nasslarla
karfl›lafld›r›p, nasslara muhâlif olanlar›n› terk eden, âlimlerin söz-
lerini terk etmifl olmaz. ‹ctihâdlara uymak farz olmad›¤› gibi, uy-
mayan fâs›k ve kâfir olmaz. Müctehid imâmlar ve talebeleri, onla-
r›n re’y ve ictihâdlar›n› kabûl etmenin lâz›m oldu¤unu söylemedi.
‹mâm-› Ebû Hanîfe, bu benim ictihâd›md›r. Dahâ iyisini söyli-
yen olursa, ona uyar›m dedi. Hârûn-ür-reflîd, imâm-› Mâlikin ic-
tihâdlar›na uyma¤› emr etmek isteyince, imâm-› Mâlik, böyle
yapma! Bir yerde bilinmeyen hadîs, baflka yerde bilinmekdedir
dedi. Tek kiflinin bildirdi¤i hadîs, zan ifâde eder. Böyle olan ha-
dîs, sahîh olsa bile, âmme (ya’nî millet) menfe’atine muhalif
olursa terk edilir. Böyle yapmakla sünnet terk edilmifl olmaz.
Kuvvetli delîl karfl›s›nda terk edilmifl olur. Hazret-i Ömerin talâk
ve mut’a için olan ictihâd› böyledir. Hazret-i Ömer, hadîse mu-
hâlefet etdi denilemez) diyor ve vâiz efendi a¤z›ndan da: (Ey fa-
zîletli genç! Art›k, senin derin ve genifl bilgini kabûl ediyorum)
diye yazarak, kendisini övüyor. Yine vâiz efendi a¤z›ndan flöyle
yaz›yor:

(Taklîdcili¤in tek zarar›, mezhebinin kitâblar›na saplan›p, ha-
dîs kitâblar›n› ihmâl etmek bile olsa, kötülü¤ünü isbât eder) di-
yor.

Dört mezheb imâmlar›n›n hepsi “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”, kimseyi, hattâ beni taklîd etme! Eshâb-› kirâmdan nakl
edilenleri al dediler. Çünki talebelerinin içinde de, müctehidler
vard›. Müctehidin böyle yapmas› lâz›md›r. Fekat, (Eshâb-› kirâm-
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dan sonra gelenlere tâbi’ olup olmamakda serbestsin) demesi
do¤ru de¤ildir. Çünki müctehidin baflka müctehide tâbi’ olmas›
câiz de¤ildir. (Mîzân)da diyor ki, (‹ctihâd derecesinde olan bir âli-
min, ya’nî (Edille)yi bulup, bundan hüküm ç›karan âlimin baflka-
s›n› taklîd etmesi câiz de¤ildir. Fekat avâm›n müctehidi taklîd et-
mesi vâcib oldu¤unu âlimler bildirmifllerdir. Müctehid olm›yan
kimse, müctehidi taklîd etmezse, dalâlete düfler demifllerdir. Müc-
tehidlerin hepsi, islâmiyyetden bulduklar› delîllerden hükm ç›kar-
m›fllard›r. Hiçbir müctehid, Allah›n dîninde kendi re’yi ile konufl-
mam›fld›r. Mezhebler, Kitâb ve Sünnet iplikleri ile dokunmufl bi-
rer kumafl gibidir. ‹ctihâd derecesine yükselmiyen herkesin, ibâ-
det yaparken dört mezhebden, diledi¤ini seçip, bunu taklîd etme-
si lâz›md›r. Çünki, mezheblerin hepsi, Cennete giden yolu göster-
mekdedir. Mezheb imâmlar›ndan birine dil uzatan kimse, kendi
câhilli¤ini göstermifl olur. Meselâ, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe
Nu’mân bin Sâbit “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin, ilminin, ve-
ra’›n›n ve ibâdetinin çoklu¤unu ve ahkâm ç›karmakdaki titizli¤ini
ve ihtiyâtl› davran›fllar›n›, selef ve halef âlimleri sözbirli¤i ile bil-
dirmifllerdir. Böyle bir yüce ‹mâm için, Allah›n dînine, kendi re’yi
ve görüflü ile, Kitâba ve Sünnete muhâlif bir söz kar›fld›rd› demek-
den Allaha s›¤›nmal›d›r. Her müslimân›n, mezheb imâmlar›na
karfl› edebli davranmas› lâz›md›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin
derecesinin yüksekli¤ini ancak keflf sâhibi olan Evliyân›n büyük-
leri anl›yabilmifllerdir).

Hanbelî mezhebindeki âlimlerin, hadîsi terk etmediklerini söy-
lemek, di¤er üç mezheb imâmlar›na çamur atmakd›r. Her mezheb
imâm›, sahîh hadîs görünce, benim ictihâd›m› b›rak dediklerini,
dinde reformcu da yukar›da bildirmifldi. fiimdi bunu inkâr etmek-
dedir. Taklîdcilik, akl› fâidesiz hâle getirir sözü de, söyliyenin ka-
ra câhilli¤ini gösteriyor. Allah›n dîni, akl›n, fehmin, idrâkin üstün-
dedir. Akl oraya ç›kma¤a zorlan›rsa kanatlar› k›r›l›r, fâidesiz olur.
Din ifllerinde akl› koruyan en büyük ilâc, müctehidleri taklîd et-
mekdir. Âlimlerin re’y ve ictihâdlar›n› nasslarla karfl›lafld›rmak
müctehidlerin yapabilece¤i ifldir. ‹ctihâddan ve tefsîrden ve hadîs-
den haberi olm›yan bizim gibi câhiller için, mezheb imâm›m›z›n
büyüklü¤ünü kabûl edip, inan›p, onu taklîd etmekden baflka çâre
yokdur. Bizim gibi avâm›n mezheb imâm›na uymas›n›n vâcib ol-
du¤unu, islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. (Mîzân-ül-
kübrâ)n›n önsözünde, altm›flsekizinci sahîfede vesîkalar› ile bir-
likde yaz›l›d›r. Mezheb imâm›n›n ictihâd›na uym›yan fâs›k olur.
Dört mezhebin icmâ’ ve ittifâk ile bildirdi¤i ve her memlekete ya-
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y›lm›fl olan bir hükmü kabûl etmiyenin kâfir olaca¤›n›, f›kh kitâb-
lar› [meselâ (‹bni Âbidîn) vitr nemâz› bafl›nda] bildiriyor. Dinde
reformcular, bunun için, bu k›ymetli kitâba, Hanefî mezhebinin
temel direklerinden biri olan ibni Âbidîn hazretlerine “rahmetul-
lahi aleyh” atefl püskürüyorlar. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rah-
metullahi aleyh”, ictihâd etdi¤i zemân, bu benim ictihâd›md›r.
Gücümün yetdi¤i kadar yapabildim. Bundan dahâ iyi ictihâd
eden olursa, onun do¤ru olmas› dahâ kuvvetlidir, buyurdu. Ona
uyar›m demedi. Âyetde ve hadîsde aç›kca bildirilmedi¤i hâlde
mezheb imâmlar›n›n halâl, harâm, vâcib dedikleri fleyler vard›r.
Âyetden ve hadîsden iflâretler bulmad›kça, bunlar› söylememifl-
lerdir. Dört mezheb imâmlar›, gökdeki y›ld›zlar gibidir. Baflkala-
r›, yerde dolaflan insanlar gibidir. Bunlar, y›ld›z›n sudaki hayâlini
görüp de, onlar› tan›d›klar›n› zan ederler. Halîfe Hârûn-ür-Reflîd,
imâm-› Mâlikin yan›na geldi. (Kitâblar›n› her tarafa yayma¤› ve
ümmetin yaln›z bunlara uymas›n› istiyorum) dedi. ‹mâm hazret-
leri, yâ Emîr-el mü’minîn! Amelde âlimlerin ihtilâf etmesi, Alla-
hü teâlân›n bu ümmete rahmetidir. Her müctehid, sahîh bildi¤i
delîle tâbi’ olur. Hepsinin ç›kard›¤› hükm hidâyetdir. Hepsi Allah
yolundad›r dedi. Böylece bütün mezheblerin, ya’nî müctehidlerin
do¤ru yolda oldu¤unu bildirdi. Hadîsleri b›rakmamal›, ictihâdlar›
b›rakmal› diye direnen dinde reformcunun, mu’âmelâtda za’îf ha-
dîsin terk edilece¤ini bildirmesi de, pek garîbdir. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, ictihâd yaparken, za’îf hadîsle-
ri, hattâ Eshâb-› kirâmdan birisinin sözünü kendi re’yine tercîh
ederdi. Za’îf hadîsler ancak (Fedâil) olan ibâdetlerde delîl olur.
Ya’nî fedâil, za’îf hadîslere uyarak da yap›l›r. Farz, vâcib ve müek-
ked sünnet olan ibâdetlerde ancak meflhûr ve sahîh hadîsler delîl
olurlar. Bir iflin böyle bir delîlini ararken veyâ böyle hadîs-i flerîf-
lerle veyâ âyet-i kerîmelerle bildirilmemifl olan bir iflin nas›l yap›-
laca¤›n› ictihâd ederken, ya’nî bu ifle benziyen baflka bir iflin delî-
lini ararken, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, za’îf
hadîs-i flerîfi kendi re’yine tercîh ederdi. Ya’nî, kendi re’yini de¤il,
za’îf hadîsin gösterdi¤i delîli tercîh ederdi. Çünki imâm-› Beyhe-
kînin (El medhal) kitâb›nda bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kur’ân-›
kerîme tâbi’ olmak, hepinize farzd›r. Onu terk etmeniz için hiç-
bir özr olamaz. Kur’ân-› kerîmde bulamad›¤›n›z ifllerde, sünneti-
me uyunuz. Sünnetimde de bulamazsan›z, Eshâb›m›n sözüne
uyunuz! Çünki, Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine
uyarsan›z, hidâyeti bulursunuz. Eshâb›m›n ihtilâf›, sizin için rah-
metdir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, amelde, ibâdetlerde, mezheb
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imâmlar›ndan herhangi birini taklîd edenin hidâyete kavuflaca¤›n›
göstermekdedir. Bu da, mezheblerin hepsinin hidâyet oldu¤una
flâhiddir. Dinde reformcunun, talâk ve müt’a için hazret-i Ömerin
“rad›yallahü teâlâ anh” ictihâd› demesi de, hakîkate uygun de¤il-
dir. Çünki, Eshâb-› kirâmdan hiçbiri buna muhâlefet etmedi ve ic-
mâ’-› Sahâbe hâs›l oldu. Müt’a, câiz olm›yan bir nikâhd›r. Bu nikâ-
h›n nas›l oldu¤u, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›nda aç›klanm›fld›r.

Bir mezhebi taklîd etmek, hadîs kitâblar›n› okuma¤› terk etmek
oldu¤unu söylemesi de, flafl›lacak fleydir. Bugün dünyâ kütübhâne-
lerini dolduran, binlerce hadîs kitâblar›n› yazanlar, flerh edenler,
neflr edenler, hep Ehl-i sünnet âlimleridir “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”. Ehl-i sünnet âlimlerinin herbiri, amelde birer mezhe-
bi taklîd etmekdedir. ‹mâm-› Hamdân bin Sehl “rahmetullahi
aleyh” diyor ki, (Kâdî, ya’nî hâkim olsayd›m, hadîs kitâblar› oku-
yup da, f›kh kitâblar› okum›yan ve f›kh kitâblar› okuyup da, hadîs
kitâblar› okum›yan âlimlerin ikisini de habs ederdim. Mezheb
imâmlar›m›z›n, hadîs ilmine nas›l sar›ld›klar›n› ve f›kh üzerinde na-
s›l çal›fld›klar›n›, yaln›z birisi ile iktifâ etmediklerini görmüyormu-
sunuz?). Ehl-i sünnet âlimlerinin hepsi, Allah›n dîninde kendi re’yi
ile, kendi k›yâs› ile konuflma¤› zem ve men’ etmifllerdir. Men’ et-
mekde en ileri giden, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi
aleyh” olmufldur. Bunun ve di¤er mezheb imâmlar›n›n bu sözleri,
(Mîzân-ül-kübrâ)da yaz›l›d›r. Böyle söyliyen âlimler için, (‹ctihâd
yaparken nassdan ayr›ld›lar. Re’y ve k›yâs ile, hadîs-i flerîflere mu-
hâlif ictîhad yapd›lar) demek bir müslimâna yak›fl›r m›? Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vârisleri olan mezheb imâmlar›m›z
için böyle düflünmek bile câiz de¤ildir. Böyle söyliyenler, vâris ol-
duklar›n› bildiren hadîs-i flerîfi inkâr etmifl oluyorlar. Kendileri ha-
dîs-i flerîfden ayr›lm›fl oluyorlar. Bundan baflka, sâlih müslimânlara
sû’i zan ve iftirâ etmifl oluyorlar. Bunun ikisi de büyük günâhd›r.
Harâm irtikâb etdikleri için, tevbe etmeleri lâz›md›r.

42 — Dinde reformcu, kitâb›n›n sonunda, (Birini taklîd etmek,
ilmin ve idrâkin karfl›s›nda büyük bir mâni’dir. Müctehidlerin, ic-
tihâd ederek ç›kard›klar› hükmler, hep ayn› yerden de¤ildir.
Ba’z›lar› Kitâbdan, ba’z›lar› Sünnetden ç›kar›lm›fld›r. Bunun için
de, ba’z›lar› üzerinde görüfl farklar› meydâna gelmifldir) diyor.

Dinde reformcu, içinden ç›kam›yaca¤› büyük bir da’vâya at›l-
d›¤› için bocalamakdad›r. Müslimânlar›n, bundan evvelki madde-
de yaz›l› hadîs-i flerîfe ve dahâ önce bildirilmifl olan âyet-i kerîme-
ye uyarak mezheb imâmlar›n› taklîd etmelerini bir dürlü hazm
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edemiyen bu zevall› adam, taklîdi kötülemek için, akla ve ilme da-
yanan sebebler bulamay›nca, taklîdin ilme ve düflünme¤e mâni’
olaca¤›n› ileri sürüyor. Bunun cevâb›n› bundan önceki maddede
bildirmifldik. Âyet-i kerîmenin ve hadîs-i flerîfin emrine uyman›n,
böyle zararlara yol açaca¤›n› söylemek müslimânl›k m›d›r, de¤il
midir? Bunun cevâb›n›, say›n okuyucular›m›z›n anlay›fllar›na ve
insâflar›na arz ediyoruz.

ÇOK LÜZÛMLU B‹LG‹LER

(Mîzân-ül-kübrâ)da k›rkbirinci sahîfesinden bafll›yarak diyor ki:

Din kardeflim iyi düflün! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, Kur’ân-› kerîmde icmâlen bildirilenleri, ya’nî k›sa ve kapa-
l› olarak bildirilenleri aç›klamasayd›, Kur’ân-› kerîm kapal› kal›r-
d›. Resûlullah›n vârisleri olan mezheb imâmlar›m›z “rahmetulla-
hi aleyhim ecma’în” hadîs-i flerîflerde mücmel olarak bildirilenle-
ri aç›klamasalard›, sünnet-i nebeviyye kapal› kal›rd›. Böylece, her
asrda gelen âlimler, Resûlullaha tâbi’ olarak, mücmel olan› aç›k-
lam›fllard›r. Nahl sûresinin k›rkdördüncü âyetinde meâlen, (‹n-
sanlara indirdi¤imi onlara beyân edesin) buyuruldu. Beyân et-
mek, Allahü teâlâdan gelen âyetleri, baflka kelimelerle ve baflka
sûretle anlatmak demekdir. Ümmetin âlimleri de, âyetleri beyân
edebilselerdi ve kapal› olanlar› aç›kl›yabilselerdi ve Kur’ân-› ke-
rîmden ahkâm ç›karabilselerdi, Allahü teâlâ Peygamberine, sana
vahy olunanlar› teblîg et derdi. Beyân etmesini emr etmezdi.
fieyh-ül-islâm Zekeriyyâ “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Kur’ân-› kerîmde mücmel
olarak bildirilenleri aç›klamasayd› ve mezheb imâmlar› “rahime-
hümullah” kapal› olarak bildirilenleri aç›klamasalard›, bunlar›
hiçbirimiz anl›yamazd›k. Meselâ fiâri’ “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, abdest nas›l alaca¤›m›z› hadîs-i flerîfleri ile bize bildirme-
seydi, nas›l abdest alaca¤›m›z› Kur’ân-› kerîmden ç›karamazd›k.
Nemâzlar›n kaç rek’at olduklar› ve orucun, hacc›n, zekât›n
hükmleri ve keyfiyyetleri ve nisâb mikdârlar› ve flartlar› ve farz-
lar› ve sünnetleri, Kur’ân-› kerîmden ç›kar›lamazd›. Kur’ân-› ke-
rîmde mücmel olarak bildirilen hükmlerin hepsi böyledir. Ya’nî,
bunlar hadîs-i flerîflerle bildirilmeseydi, hiçbirini anlayamazd›k.
Din âlimleri ile mücâdele etmek, nifâk alâmetidir. Çünki âlimle-
rin delîllerini ibtâl etmek, red etmek için u¤raflmakd›r. Nisâ sûre-
sinin k›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Onlar›n îmân etmifl olmalar›
için, aralar›ndaki anlaflmazl›klarda, seni hakem yapmalar› ve ve-
rece¤in hükme râz› olmalar›, teslîm olmalar› lâz›md›r) buyuruldu.
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Bu âyet-i kerîme, Resûlullah›n hükmünden, islâmiyyetin emrin-
den s›k›nt› duyanlarda îmân olmad›¤›na alâmetdir. Hadîs-i flerîf-
de, (Resûlün yan›nda nizâ’, cidâl yapmay›n›z!) buyurdu. Onun dî-
ninin âlimleri ile nizâ’, cidâl yapmak, onlar›n do¤ru olan ictihâd-
lar›n›n çürük olduklar›n› gösterme¤e kalk›flmak, Onunla “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” cidâl etmek demekdir. Çünki, âlimler, Resû-
lullah›n vârisleridir. Resûlullah›n getirdiklerinin hepsine, hikmet-
lerini, delîllerini anlamasak bile, îmân ve tasdîk etmemiz lâz›m ol-
du¤u gibi, mezheb imâmlar›m›zdan gelen bilgilere de, kelâmlar›-
na da, delîllerini anlamasak bile, islâmiyyete muhâlif olmad›klar›
için îmân ve tasdîk etmemiz lâz›md›r. Peygamberlerin hepsinin
“aleyhimüssalâtü vesselâm” dinleri amelde ihtilâfl›, hattâ birbirle-
rine z›d hükmleri bulundu¤u hâlde, hepsine îmân ve tasdîk etme-
miz lâz›md›r. Böyle oldu¤unu âlimlerimiz sözbirli¤i ile bildirmifl-
lerdir. Mezhebler de, bunun gibidir. Müctehid olm›yanlar›n, mez-
hebler aras›nda ayr›l›klar bulundu¤unu gördükleri hâlde, hepsine
îmân ve tasdîk etmeleri lâz›md›r. Müctehid olm›yan birinin, bir
mezhebi hatâl› görmesi, o mezhebin hatâl› oldu¤unu göstermez.
O kimsenin hatâl› oldu¤unu, anlay›fl›n›n k›t oldu¤unu gösterir.
‹mâm-› fiâfi’î, teslim olmak, îmân›n yar›s›d›r buyurdu. Rebî’ haz-
retleri bunu iflitince, hay›r, îmân›n hepsidir dedi. ‹mâm-› fiâfi’î, bu
sözü kabûl eyledi. Yine imâm-› fiâfi’î (Îmân› kâmil olan, üsûl bil-
gilerinde söz yapmaz. Ya’nî, niye böyledir, öyle de¤ildir demez)
buyurdu. (Üsûl bilgileri nedir?) dediklerinde, Kitâb ve Sünnet ve
‹cmâ-i ümmetdir, buyurdu. ‹mâm-› fiâfi’î hazretlerinin bu sözü
gösteriyor ki, Rabbimizden ve Peygamberimizden “sallallahü te-
âlâ aleyhi ve sellem” gelen haberlerin hepsine inand›k demeliyiz.
‹slâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdik-
leri de bunun gibidir. Ya’nî imâmlar›m›z›n sözlerine, söz etmeden
ve cidâl etmeden inan›r›z demelidir. ‹mâm-› ibni Abd-il Berr “ra-
himehullah”, (vefât târîhi 463 [m. 1071]) bunun için (‹mâmlar›-
m›zdan hiçbirinin, talebesine belli bir mezhebi iltizâm etmelerini,
ya’nî taklîd etmelerini emr etdikleri iflitilmemifldir. Diledikleri
mezhebin fetvâlar›na uymalar›n› söylemifllerdir. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem”, ümmetinden birinin belli bir mezhe-
bi iltizâm etmesini emr buyurdu¤u, sahîh veyâ da’îf hiçbir hadîs-i
flerîfde bildirilmemifldir) dedi.

‹mâm-› Kurâfî buyuruyor ki, (Eshâb-› kirâm, sözbirli¤i ile bil-
dirdiler ki, hazret-i Ebû Bekrden ve hazret-i Ömerden fetvâ al›p
da, bunlar› taklîd eden bir kimse, baflka ifllerini baflka Sahâbîlere
de sorar ve ö¤rendi¤i ile amel ederdi. Huccet, delîl soran olmaz-
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d›. [Ya’nî, Tâbi’înden yeni îmân etmifl olanlar›n, Eshâb-› kirâm-
dan yaln›z birinin mezhebini taklîd etmesi mümkin de¤ildi. Çün-
ki, Eshâb-› kirâm›n mezhebleri tedvîn edilmifl, büyük mezheb ola-
rak kitâblara geçmifl de¤ildi. Her zemân ayn› Sahâbînin yan›nda
bulunup da, herfleyi ona sorup, iflitdiklerini yapmak da, pek az
kimseye nasîb oldu. Rast geldikleri sahâbîye sorup, ö¤renip, yap-
mak mecbûriyyeti vard›. Zarûret olunca, her mezhebe uyulur. Tâ-
bi’în, delîllerini hiç aramazlard›.] fiimdi ise yeni îmân edenlerin,
ayn› mezhebdeki âlimlerden huccet, delîl aramadan sorup ö¤re-
nerek amel etmeleri, ayn› mezhebde olan âlimleri bulamazlarsa,
her âlimden sormalar›, sonra bir mezhebi ö¤renip, bu mezhebi
taklîd etmeleri lâz›m oldu¤unu âlimler sözbirli¤i ile bildirmifller-
dir. Bu icmâ’› kabûl etmiyen inâdc›n›n, kendine delîl bulmas› lâ-
z›md›r). (Mîzân-ül-kübrâ)dan terceme temâm oldu.

M›srdaki büyük hanefî f›kh âlimi allâme seyyid Ahmed Tahtâ-
vî, (Dürr-ül-muhtâr) hâfliyesinde (Zebây›h) k›sm›nda diyor ki,
(Tefsîr âlimlerinin ço¤una göre, (Dinde f›rkalara ayr›ld›lar) âyet-i
kerîmesi, bu ümmetde meydâna gelecek olan [i’tikâd, îmân
bilgilerinde], bid’at sâhiblerini haber vermekdedir. Hazret-i Öme-
rin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazret-i Âifleye, (Dinde f›rkalara ayr›ld›lar âyet-i kerîme-
si, bu ümmetde meydâna gelecek olan [i’tikâd, îmân bilgilerinde]
bid’at sâhiblerini ve nefslerine uyanlar› haber veriyor) buyurdu.
En’âm sûresinin 153. cü âyetinde meâlen, (Do¤ru yol budur. Bu
yolda olunuz! F›rkalara bölünmeyiniz!) buyuruldu. Ya’nî, yehûdî-
ler ve h›ristiyanlar ve baflka sap›klar do¤ru yoldan ayr›ld›lar. Siz
de, bunlar gibi bölünmeyiniz! Âl-i ‹mrân sûresinin yüzüçüncü
âyetinde meâlen, (Hepiniz, Allahü teâlân›n ipine sar›l›n›z! F›rka-
lara bölünmeyiniz!) buyuruldu. Tefsîr âlimlerinden ba’z›lar›, Alla-
hü teâlân›n ipi, cemâ’at, birlik demekdir dediler. F›rkalara ayr›l-
may›n›z emri, böyle oldu¤unu göstermekdedir. Cemâ’at de, f›kh
ve ilm sâhibleridir. F›kh âlimlerinden [îmân, i’tikâd bilgilerinde]
bir kar›fl ayr›lan, dalâlete düfler. Allahü teâlân›n yard›m›ndan
mahrûm kal›r, Cehenneme gider. Çünki, f›kh âlimleri do¤ru yol-
dad›rlar. Muhammed aleyhisselâm›n sünnetine yap›flan ve Hule-
fâ-i râflidînin ya’nî dört halîfenin yoluna sar›lan bunlard›r. Sivâd-›
a’zam, ya’nî müslimânlar›n ço¤u, f›kh âlimlerinin yolundad›r.
Bunlar›n yolundan ayr›lanlar Cehennem ateflinde yanacaklard›r.
Ey mü’minler, Cehennemden kurtulmufl olan tek f›rkaya tâbi’
olunuz! Bu da, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) denilen f›rkad›r. Çün-
ki, Allahü teâlân›n yard›m› ve korumas› ve tevfîk› bu f›rkada
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olanlarad›r. Allahü teâlân›n gadab› ve azâb› bu f›rkadan ayr›lan-
larad›r. Bu f›rka-i nâciye, bugün [amelde, ibâdetlerde] dört mez-
hebde toplanm›fld›r. Bu dört hak mezheb (Hanefî), (Mâlikî), (fiâ-
fi’î) ve (Hanbelî) mezhebleridir. Bu zemânda, bu dört mezhebden
birine tâbi’ olmayan kimse, bid’at sâhibidir ve Cehenneme gide-
cekdir. Bid’at sâhibi olanlar›n hepsi de, kendilerinin do¤ru yolda
olduklar›n› iddi’a ediyorlar. Bu ifl, kuru iddi’a ile hayâle dayana-
rak isbât edilmez. Bu yolun mütehass›slar›n›n ve hadîs âlimlerinin
bildirmeleri ile anlafl›l›r. Bunlar›n bildirdikleri ve bulunduklar›
yol hak yoldur). Tahtâvînin yukar›daki yaz›s› vehhâbîlerin ve
flî’îlerin ve di¤er mezhebsizlerin bid’at, dalâlet ve Cehennem ehli
olduklar›n› aç›k ve kesin olarak bildiriyor. Bu tercemenin asl›
olan bir sahîfe arabî yaz›, (Redd-i vehhâbî) kitâb›n›n 1399 [m.
1979] ‹stanbul bask›s›na eklenmifldir. Bu kitâb›n birinci bask›s›,
1264 [m. 1848] senesinde Hindistânda yap›lm›fl olup, dört mezhe-
bin hak oldu¤u, Cehennemden kurtulmak için bu dört mezheb-
den birini taklîd etmek lâz›m oldu¤u kuvvetli delîllerle isbât edil-
mifldir.

43 — Dört mezheb imâmlar›, islâm dîninin temel direkleridir.
Her birinin hâl tercemelerini ve üstünlüklerini bildirmek için, is-
lâm âlimleri çeflidli kitâblar yazd›lar. ‹stanbulda da neflr edilmifl
olan arabî (El-minhat-ül-vehbiyye fî redd-il-vehhâbiyye) kitâb›-
n›n (Efledd-ül cihâd fî-ibtâl-i da’vel-ictihâd) k›sm›nda ve (Hidâ-
yet-ül-muvaff›kîn) ve (Sebîl-ün-necât) kitâblar›nda da yaz›l›d›r.
Gençlere yâdigâr olmak için (Efledd-ül-cihâd) kitâb›ndan bir mik-
dâr› terceme ediyoruz:

1 — Ehl-i sünnetin dört mezheb imâm›ndan birincisi, imâm-›
a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbitdir “rahmetullahi aleyh”. 80
[m. 699] senesinde tevellüd ve 150 [m. 767] de Ba¤dâdda vefât et-
mifldir. Hanefî mezhebinin reîsidir. Osmânl›lar, Hindistân müsli-
mânlar›, Siberya ve Türkistân müslimânlar›, Hanefî mezhebine
göre ibâdet etmekdedirler. Hadîs-i flerîfde, (Ebû Hanîfe, ümme-
timin ›fl›¤›d›r) buyuruldu. ‹bâdetlerinin çoklu¤u, vera’›, zühdü,
cömerdli¤i, keskin görüflü, ince düflünüflü meflhûr oldu¤undan,
ayr›ca bildirme¤e lüzûm yokdur. F›kh bilgilerinin dörtde üçü
onundur. Dörtde birinde de, di¤er mezheblerle ortakd›r. ‹mâm-›
fiâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu ki, (Müslimânlar›n f›kh
bilgilerinin kayna¤›, Ebû Hanîfe ve talebeleridir. F›kh ö¤renmek
istiyen, Ebû Hanîfeye ve Onun talebelerine gitsin! ‹mâm-› Mâli-
ke, Ebû Hanîfeyi gördün mü dedi¤imde: Evet Ebû Hanîfeyi öyle
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gördüm ki, flu direk alt›ndand›r dese, sözünü isbât eder. Kimse
karfl›l›k veremez dedi). ‹nsanlar, f›kh bilgisine karfl› uykuda idi.
Hepsini Ebû Hanîfe uyand›rd›. Zemân›n âbidlerinden, zâhidlerin-
den olan Îsâ bin Mûsâ, Emîr-ül-mü’minîn Ebû Ca’fer Mensûrun
yan›nda idi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe içeri geldi. Îsâ, Mensûra,
bu zât, dünyâ çap›nda büyük âlimdir dedi. Mensûr, ‹mâma, ilmi
nereden edindin dedi. Hazret-i Ömerin talebelerinden buyurdu.
Mensûr da, do¤rusu çok sa¤lam senedin var dedi.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, her gece ne-
mâz k›lard›. Kâ’bede uyurken, (Yâ Ebâ Hanîfe! Bana hizmetin
hâlisdir. Beni iyi tan›d›n. Bu ihlâs›ndan ve ma’rifetinden dolay›
seni ve k›yâmete kadar sana tâbi’ olanlar› ma¤firet eyledim) sesi-
ni ifliterek uyand›. Ebû Hanîfe için ve Onun mezhebinde olanlar
için, bu ne büyük bir müjdedir! Onun güzel ahlâk› ve temiz s›fat-
lar›, ancak ârif olanda ve müctehid imâmlarda bulunabilir. Yetifl-
dirdi¤i müctehid imâmlardan ve râsih âlimlerden Abdüllah ibni
Mubârek ve imâm-› Mâlik ve imâm-› Mis’ar ve Ebû Yûsüf ve Mu-
hammed fieybânî ve imâm-› Züfer, onun yüksek mertebesinin ve-
sîkalar›d›r. Tevâdu’ ve hayâs›n›n çoklu¤undan, halkdan uzaklafl-
mak, bir köfleye çekilmek istedi¤i hâlde, mezhebini yaymas›n›,
rü’yâda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” emr edince, fet-
vâ verme¤e bafllad›. Mezhebi her yere yay›ld›. Tâbi’leri ço¤ald›.
Çekemiyenleri türedi ise de, hepsi rezîl ve periflân oldular. Âlim-
ler, mezhebinin usûlünü, fürû’unu ö¤renip, kitâblar meydâna ge-
tirdiler. Naklî ve aklî delîllerini inceleyenler ve anl›yabilenler,
onun üstünlü¤ünü yazd›lar. Ebülferec ibni Cevzî, kitâb›nda,
‹mâm-› a’zam› küçültücü haberler nakl ediyor ise de, bunlar›
‹mâm-› a’zam› küçültmek için de¤il, hasedcilerinin bulundu¤unu
bildirmek için yazm›fld›r. Ayn› kitâb›nda, ‹mâm-› a’zam› herkes-
den dahâ çok övmekdedir. Babas› Sâbit, hazret-i Alînin yan›na
gelmifldi. ‹mâm hazretleri, ona ve çocuklar›na hayr ve bereket ile
düâ eylemifldi. Bu düâ, ‹mâm-› a’zamda zâhir oldu. Eshâb-› ki-
râmdan Enes bin Mâlik hazretlerinin ve baflka Sahâbîlerin soh-
betlerine kavuflarak, Tâbi’înden olmakla da flereflendi.

[‹stanbulda neflr edilen arabî (Ulemâ-ül-müslimîn ve vehhâ-
biyyûn) kitâb›n›n altm›flikinci sahîfesinde, (Mîzân-ül kübrâ) kitâ-
b›n›n müellifi Abdülvehhâb-i fia’rânî buyuruyor ki, (Edillet-il-
mezâhib) ismindeki kitâb›m› yazaca¤›m zemân, imâm-› a’zam
Ebû Hanîfenin ve talebelerinin ictihâdlar›n› çok inceledim. Her-
birinin bir âyet-i kerîmeye, hadîs-i flerîfe veyâ Eshâb-› kirâmdan

– 160 –



gelen habere dayand›¤›n› gördüm. ‹mâm-› Mâlik ve imâm-› Ah-
med ve imâm-› fiâfi’î gibi büyük müctehidler, ‹mâm-› a’zam› çok
övdüler. Baflkalar›n›n lehde ve aleyhde konuflmalar›n›n hiç k›y-
meti yokdur. Çünki, Mâlikî ve Hanbelî ve fiâfi’î mezhebinde olan-
lar›n, mezheblerinin ‹mâm›n›n medh etdiklerini sevmeleri ve öv-
meleri lâz›md›r. Sevmezlerse, kendi mezheblerine uymam›fl olur-
lar. Mezheb taklîd edenin, mezhebinin imâm›na uyarak, ‹mâm-›
a’zam› medh etmesi vâcibdir. Birgün, ‹mâm-› a’zam›n hayât›n› ya-
z›yordum. Yan›ma bir adam geldi. Bir yaz› gösterdi. ‹mâm-› a’za-
ma dil uzatmakda idi. Bunu, ‹mâm›n ictihâdlar›n› anl›yam›yan bi-
ri yazm›fl dedim. Bunlar› Fahreddîn-i Râzînin kitâb›ndan ald›¤›n›
söyledi. Fahreddîn-i Râzî, (vefât› 606 [m. 1209]), imâm-› a’zam
Ebû Hanîfenin yan›nda bir talebe gibidir. Yâhud, bir sultân yan›n-
daki köylü gibidir. Yâhud, güneflli havadaki, görünmiyen y›ld›z gi-
bidir. Köylünün, delîlsiz olarak sultân› kötülemesi harâm oldu¤u
gibi, bizim gibi mukallidlerin, te’vîl istemiyen aç›k bir nass olmak-
s›z›n, mezheb imâm›n›n ictihâd›na karfl› ç›kmas›, imâm için, derme
çatma fleyler söylemesi de harâmd›r dedim. ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfenin ictihâd ederek söyledi¤i ahkâmdan birini anl›yam›yan
bir mukallidin, bunun hilâf› zâhir olmad›kça bununla amel etmesi
vâcibdir.

Ebû Mutî’ diyor ki, Küfe câmi’inde ‹mâm-› a’zam›n yan›nda
idim. Süfyân-› Sevrî ve imâm-› Mükâtil ve Hammâd bin Seleme
ve imâm-› Ca’fer Sâd›k ve baflka âlimler “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în“ geldiler. Din ifllerinde çok k›yâs yapd›¤›n› iflitdik.
Bu, senin için pek zararl› olur. Çünki, ilk k›yâs yapan ‹blîs idi de-
diler. ‹mâm-› Ebû Hanîfe, sabâhdan Cum’a nemâz›na kadar bun-
lara cevâb verdi. Mezhebini aç›klad›. Önce Kur’ân-› kerîmde ar›-
yorum. Bulamazsam, hadîs-i flerîflerde ar›yorum. Yine bulamaz-
sam, Eshâb-› kirâm›n icmâ’lar›na bak›yorum. Burada da bula-
mazsam, ihtilâf etdiklerinden birini tercîh ediyorum. Bunu da bu-
lamazsam, k›yâs yap›yorum dedi. Misâller gösterdi. Hepsi kalk›p,
‹mâm›n elini öpdü. Sen âlimlerin efendisisin. Bizi afv et! Bilme-
den seni üzdük dediler. Allahü teâlâ, beni de, sizi de afv buyur-
sun dedi.

Ey kardeflim! ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye ve Onun mezhebini
taklîd eden f›kh âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
dil uzatmakdan kendini koru! Câhillerin sözlerine ve yaz›lar›na
aldanma! O yüce imâm›n ahvâlini, zühdünü, vera’›n› ve ibâdetler-
deki ihtiyât›n›, titizli¤ini bilmiyen dinde reformculara uyarak,
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onun delîlleri za’îfdir dersen, k›yâmetde onlar gibi felâkete sürük-
lenirsin. Sen de, benim gibi, Hanefî mezhebinin delîllerini inceler-
sen, dört mezhebin de sahîh oldu¤unu anlars›n! Mezheblerin do¤-
ru oldu¤unu ö¤le güneflini görür gibi, aç›k olarak anlamak ister-
sen, Ehlullah yoluna sar›l! Tesavvuf yolunda ilerliyerek, ilminin
ve amelinin ihlâsl› olmas›na çal›fl! O zemân, islâmiyyet bilgilerinin
kayna¤›n› görürsün. Dört mezhebin de, f›kh bilgilerini bu kaynak-
dan al›p yayd›klar›n›, bu mezheblerin hiçbirinde, islâmiyyet d›fl›n-
da hiçbir hükm bulunmad›¤›n› anlars›n. Mezheb imâmlar›na ve
onlar› taklîd eden âlimlere karfl› edebli, terbiyeli davrananlara
müjdeler olsun! Allahü teâlâ, onlar› kullar›na se’âdet yolunu gös-
termek için rehber, imâm eyledi. Onlar insanlara Allahü teâlân›n
büyük ihsân›d›r. Cennete giden yolun öncüleridirler. Abdülveh-
hâb-› fia’rânînin (Mîzân-ül-kübrâ) kitâb›n›n önsözünden terceme
temâm oldu.

TENBÎH: Abdülvehhâb-i fia’rânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”
fiâfi’îdir. Fahreddîn-i Râzî de fiâfi’î mezhebindedir. ‹mâm-› a’za-
ma dil uzatd›¤› için kendi mezhebindeki Râzîyi nas›l ayblad›¤› yu-
kar›da görülmekdedir. Hanefîlerle fiâfi’îler dö¤üflerek islâmiyye-
tin gerilemesine sebeb oldular sözü ile müslimânlar› aldatma¤a
çal›flan dinde reformcular›n, yukar›daki sat›rlar› iyi okuyarak, gaf-
letden uyanmalar›n› dileriz.]

494 [m. 1101] de vefât etmifl olan Ebû Sa’d Muhammed Hârez-
mî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin kab-
ri üzerine bir türbe ile yan›nda bir medrese yapd›rd›. Kendisi, Sul-
tân Melikflâh-i Selçûkînin vezîrlerinden olup, Merv flehrinde de
büyük bir medrese yapd›rm›fld›r.

2 — ‹mâm-› Mâlik bin Enes bin Mâlik bin Ebî Âmir Esbahî 90
[m. 708] senesinde, Medînede tevellüd ve 179 [m. 795] da, orada
vefât etdi. Yetmifl imâm flehâdet etmedikçe fetvâ verme¤e baflla-
mad›m buyurdu. Hocalar›mdan pek az kimse vard›r ki, benden
fetvâ almam›fl olsun derdi. ‹mâm-› Yâfi’î buyuruyor ki, imâm›n
bu sözü ö¤ünmek için de¤ildir. Allahü teâlân›n ni’metini bildir-
mek içindir. Zerkânî (Muvattâ) kitâb›n› flerh ederken diyor ki,
(‹mâm-› Mâlik, meflhûr mezheb imâm›d›r. Yükseklerin yükse¤i-
dir. Akl› kâmil, fadl› âflikârd›r. Resûlullah›n hadîs-i flerîflerinin
vârisidir. Allah›n kullar›na, Onun dînini yayd›. Dokuzyüz âlimle
sohbet ve istifâde etdi. Kendisi yüzbin hadîs yazd›. Onyedi yafl›n-
da ders verme¤e bafllad›. Dersinde bulunanlar, hocalar›n›n ders-
lerinde bulunanlardan çok idi. Hadîs ve f›kh ö¤renmek için, kap›-
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s›na toplan›rlard›. Kap›c› tutmak zorunda kald›. Önce talebesine,
sonra halkdan herkese izn verilir, içeri girerlerdi. Halâya üç gün-
de bir giderdi. Halâda çok bulunmakdan hayâ ediyorum derdi.
(Muvattâ) kitâb›n› yaz›nca, kendi ihlâs›ndan flübhe etdi. Kitâb›
suya koydu. E¤er ›slan›rsa, bu kitâb bana lâz›m de¤ildir dedi.
Hiçbir yeri ›slanmad›). Abdürrahmân bin Enes, hadîs ilminde,
flimdi yeryüzünde Mâlikden dahâ emîn kimse yokdur. Ondan da-
hâ akll› bir flahs görmedim. Süfyân-› Sevrî, hadîsde imâmd›r. Fe-
kat, sünnetde imâm de¤ildir. Evzâ’î, sünnetde imâmd›r. Fekat,
hadîsde imâm de¤ildir. ‹mâm-› Mâlik, hadîsde de, sünnetde de
imâmd›r derdi. Yahyâ bin Sa’îd, imâm-› Mâlik, Allahü teâlân›n
kullar›na yeryüzünde huccetidir, derdi “rahime-hümallahü te-
âlâ”. ‹mâm-› fiâfi’î, (hadîs okunan yerde, Mâlik, gökdeki y›ld›z
gibidir. ‹lmi ezberlemekde, anlamakda ve korumakda, hiç kimse,
Mâlik gibi olamad›. Allah ilminde bana Mâlik kadar kimse emîn
de¤ildir. Allahü teâlâ ile aramda huccet, imâm-› Mâlikdir. Mâlik
ile Süfyân bin Uyeyne olmasalard›, Hicâzda ilm kalmazd›) derdi.
Abdüllah, babas› Ahmed bin Hanbele sordu: Zehrînin talebele-
ri aras›nda en kuvvetli hangisidir? Mâlik, her ilmde dahâ kuvvet-
lidir buyurdu. ‹bni Veheb diyor ki, Mâlik ve Leys olmasalard›,
hepimiz sap›t›rd›k. Evzâ’î, imâm-› Mâlikin ismini iflitince, o, âlim-
lerin âlimi, Medînenin en büyük âlimi ve Haremeynin müftîsidir
derdi. Süfyân bin Uyeyne imâm-› Mâlikin vefât›n› iflitince, yeryü-
zünde bir benzeri kalmad›. Dünyân›n imâm› idi. Hicâz›n âlimi
idi. Zemân›n›n hucceti idi. Ümmet-i Muhammedin günefli idi.
Onun yolunda bulunal›m dedi. Ahmed ibni Hanbel, imâm-› Mâ-
likin, Süfyân-› Sevrîden, Leysden, Hammâddan ve Evzâ’îden üs-
tün oldu¤unu söylerdi. Süfyân bin Uyeyne diyor ki, (‹nsanlar s›-
k›flacak, Medînedeki âlimden üstün birini bulam›yacaklar) ha-
dîs-i flerîfi, imâm-› Mâliki haber veriyor. ‹mâm-› Mâlik diyor ki,
her gece Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” görüyorum.
Mus’ab diyor ki, babamdan iflitdim: Mâlik ile Mescid-i Nebevîde
idik. Biri gelip, Ebû Abdüllah Mâlik hanginizdir dedi. Gösterdik.
Yan›na gidip selâm verdi. Boynuna sar›l›p, aln›ndan öpdü.
Rü’yâda Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gördüm.
Mâliki ça¤›r buyurdu. Sen geldin. Titriyordun. Râhat ol yâ Ebâ
Abdüllah! Otur, gö¤sünü aç buyurdu. Aç›nca her yere güzel ko-
kular yay›ld› dedi. ‹mâm-› Mâlik a¤lad› ve rü’yân›n ta’bîri ilmdir
dedi.

3 — ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”, ismi Muhammed bin
‹drîs bin Abbâs bin Osmân bin fiâfi’ olup, sekizinci babas› Hâflim
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bin Muttalib bin Abd-i Menâfd›r. Resûlullah›n dedelerinden olan
Hâflim, bu Hâflimin amcas›d›r. Beflinci babas› Sâib, Bedr gazâs›n-
da düflman ordusunda idi. Sonra o¤lu fiâfi’ ile Sahâbî oldular. Bu-
nun için fiâfi’î denildi. Annesi, Hazret-i Hasen soyundan olup fle-
rîfedir. ‹mâm-› fiâfi’î, 150 [m. 767] senesinde Gazzede tevellüd ve
204 [m. 820] de M›srda vefât etdi. ‹ki yafl›nda iken Mekke-i mü-
kerremeye götürülerek orada küçük iken Kur’ân-› kerîmi ve on
yafl›nda iken, imâm-› Mâlikin (Muvattâ) hadîs kitâb›n› ezberledi.
Onbefl yafl›nda, fetvâ verme¤e bafllad›. O sene, Medîne-i münev-
vereye giderek, imâm-› Mâlikden ilm ve feyz ald›. 185 senesinde
Ba¤dâda geldi. ‹ki sene sonra, hac için Mekkeye ve 198 de Ba¤dâ-
da, 199 da M›sra gelip yerlefldi. Vefât›ndan uzun zemân sonra
Ba¤dâda götürülmek istendi. Kabri kaz›l›rken misk kokusu yay›l-
d›. Bulunanlar serhofl oldular. Kazmakdan vaz geçdiler. ‹lm, amel,
zühd, ma’rifet, zekâ, hâf›za ve neseb bak›mlar›ndan zemân›ndaki
imâmlar›n en üstünü idi. Önce olanlar›n ço¤unun da üstünde idi.
Mezhebi her yere yay›ld›. Haremeyn ve Erd-› Mukaddes [ya’nî Fi-
listin] temâmen fiâfi’î oldu. (Kureyfl âlimi yeryüzünü ilm ile doldu-
rur) hadîs-i flerîfi, imâm-› fiâfi’îde zuhûr eyledi. Abdüllah, babas›
Ahmed bin Hanbelin imâm-› fiafi’îye çok düâ etdi¤ini görüp sebe-
bini sordukda: O¤lum! ‹mâm-› fiâfi’înin insanlar aras›ndaki yeri,
gökdeki günefl gibidir. O, rûhlar›n flifâs›d›r dedi. O zemânki (Mu-
vattâ) kitâb›nda önce dokuzbinbeflyüz hadîs vard›. Sonra k›salt›p
flimdi elde bulunan yap›ld›. Bunda binyediyüz kadar hadîs vard›r.
(Nâs›r-üs-sünne) [dînin yard›mc›s›] lakab›n› ald›. Dört sene gibi
k›sa bir zemânda yeni bir mezheb getirmesi, bir hârika oldu. Hâl
tercemesini ve üstünlü¤ünü bildiren k›rkdan fazla kitâb yaz›lm›fl-
d›r.

4 — ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel fieybânî Merûzî, 164 [m. 780]
senesinde Ba¤dâdda tevellüd ve 241 [m. 855] de orada vefât etdi.
Hadîs ve f›kh ilmlerinde imâm idi. Sünnetin inceliklerinde ve ha-
kîkatinde de mâhir idi. Zühd ve vera’ ile meflhûr idi. Hadîs-i fle-
rîf toplamak için, Kûfeye, Basraya, Mekke-i mükerremeye, Me-
dîne-i münevvereye, Yemene, fiâma ve Elcezîreye gitdi. ‹mâm-›
fiâfi’îden f›kh ö¤rendi. O da, bundan hadîs ald›. ‹brâhîm-i Harbî
diyor ki, Ahmed ibni Hanbeli gördüm. Allahü teâlâ her ilmi ona
vermifldi. Kuteybe bin Sa’îd diyor ki, imâm-› Ahmed; Sevrî ve
Evzâ’î ve Mâlik ve Leys bin Sa’d zemânlar›nda bulunsayd›, hep-
sinden ileride olurdu. Bir milyon hadîs-i flerîf ezberledi. ‹mâm-›
fiâfi’î M›srdan mektûb gönderdi. Okuyunca a¤lad›. Sebebi soru-
lunca rü’yâda Resûlullah› görmüfl. Ebû Abdüllah Ahmed bin
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Hanbele mektûb ile benden selâm yaz ve de ki, Kur’ân-› kerîmin
mahlûk oldu¤u kendisinden sorulacak. Cevâb vermesin buyur-
mufl, dedi. Cenâzesinde sekizyüzbin erkek ve altm›flbin kad›n bu-
lundu. Vefât etdi¤i gün, yirmibin yehûdî ve nasrânî ve mecûsî
müslimân oldu.

Ehl-i sünnetin bu dört imâm›, hadîs-i flerîf ile medh olunan,
ikinci asr›n en iyileridir. Dördü de, (‹hsânda onlara (ya’nî Eshâb-›
kirâma) tâbi’ olanlardan Allahü teâlâ râz›d›r) âyet-i kerîmesine
dâhildir. Bir kimse, bu büyüklere tâbi’ olmay›p, zemânlar›n en kö-
tüsünde, câhil ve alçak insanlar aras›nda bulunan birisine uyarsa,
bunun akl› olmad›¤› anlafl›l›r. Allahü teâlâ, (Ülül-emre itâ’at edi-
niz!) buyurdu. Ülül-emr, âlimlerdir. Yâhud âlimlerin fetvâlar›n› ic-
râ eden hükûmetlerdir. Her iki tefsîre göre, mezheb imâmlar›na
uymak vâcib olmakdad›r. Fahreddîn-i Râzî k›yâs›n delîl oldu¤unu
ve mukallidin, âlimleri taklîd etmesinin vâcib oldu¤unu, bu âyet-i
kerîmeden ç›karm›fld›r. Mutlak müctehid olm›yan âlimlerin de,
âmî ve mukallid olduklar›n›, üsûl âlimleri sözbirli¤i ile bildirdiler.
Müctehidlerin sözbirli¤i ile bildirdiklerinden ayr›lman›n harâm ol-
du¤u, Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinden anlafl›lmakdad›r.
(Efledd-ül-cihâd)dan terceme temâm oldu.

(‹cmâ’) ve (K›yâs) hakk›nda (Hüsâmî)de genifl bilgi vard›r. Hü-
sâmînin (El-müntehab fi-üsûl-il-mezheb) ismindeki bu kitâb›,
(Hâmî) denilen ta’lîki ile birlikde, Pâkistânda yeniden bas›lm›fld›r.
Üsûl âlimlerinden Muhammed bin Muhammed Hüsâmüddîn 644
[m. 1246] senesinde Fergânede vefât etmifldir. Otuzüçüncü mad-
denin sonuna bak›n›z!

44 — (Hadîkat-ün-nediyye)nin birinci bâb›n›n üçüncü fasl›n-
da, Abdülganî Nablüsî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki, âyet-i
kerîmede meâlen, (Allahü teâlâ kullar›na kolayl›k gösterilmesini
istiyor. Güçlük çekmelerini istemiyor) buyuruldu. Hadîs-i flerîf-
de, (Allahü teâlâ azîmetlerin yap›lmas›n› sevdi¤i gibi, ruhsatlar›n
yap›lmas›n› da sever) buyuruldu. Ya’nî, izn verdi¤i kolayl›klar›
yapma¤› da sever. Bunu yanl›fl anlamamal›d›r. ‹mâm-› Münâvî,
(el-Câmi’us sagîr) flerhinde (Mezheblerin kolayl›klar›n› toplay›p,
bir kolayl›klar mezhebi yapmak câiz de¤ildir. Böyle yapmak, is-
lâmiyyetden ayr›lmak olur) dedi. ‹bni Abdisselâm (‹slâmiyyet-
den ayr›lm›yacak fleklde toplamak câiz olur) dedi. ‹mâm-› Sübkî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” (‹htiyâç ve zarûret oldu¤u zemân, ko-
lay›na gelen mezhebe geçmek câizdir. Fekat, zarûret olmadan
geçmek câiz olmaz. Çünki, dînini kay›rmak için de¤il, kendini ka-
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y›rmak için olur. S›ks›k mezheb de¤ifldirmek de câiz de¤ildir) de-
di. (Hülâsat-üt-tahkîk fî-beyân-i hükm-it-taklîd vet-telfîk) ismin-
deki kitâbda, mezheb taklîdi üzerinde genifl bilgi verdik. [Bu ki-
tâb, 1974 de ‹stanbulda, arabî olarak ofset yolu ile neflr edilmifl-
dir.]

Halâli harâm etmek ve harâm› halâl etmek için (Hîle-i fler’›yye)
yapmak, câiz de¤ildir. Ya’nî, Allahü teâlân›n sevdi¤i ruhsatlardan
de¤ildir. Böyle yap›lan hîleye (Hîle-i bât›la) denir. ‹bn-ül-izz, bafl-
ka mezhebi taklîd etme¤i anlat›rken, (Mezheb imâmlar›n›n sözle-
rini anlamay›p ve edille-i fler’›yyeyi bilmeyip, hîle-i fler’›yyeleri
kendi arzûsuna vâs›ta k›lmakdan sak›nmal›d›r!) buyurmakdad›r.
Mukallidlerin, edille-i fler’›yyeyi bilmedikleri meydândad›r. Mez-
heb imâmlar›ndan iflitdikleri hîle sözünü de, keyflerine göre kul-
lanmakdad›rlar. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe hîle-i fler’›yye ö¤reten
müftîlerin cezâland›r›lmas›n› söylemifldir. [(Hîle-i fler’›yye)nin ne
demek oldu¤u (Fetâvel-Hindiyye)nin alt›nc› cüz’ünde ve (El-Be-
sâir limünkiri-t-tevessül-i bi-ehl-il-mekâbir) kitâb›nda uzun yaz›l›-
d›r.]

Allahü teâlân›n sevdi¤i ruhsat, kendi emrlerini yaparken zarû-
ret hâline düflenler için, bildirmifl oldu¤u kolayl›klar› yapmakd›r.
Yoksa, emrleri yapmakdan kurtulmak ve akl›na, görüflüne göre
kolayl›k aramak câiz de¤ildir. Necmüddîn-i Gazzî “rahmetullahi
teâlâ aleyh” (Hüsn-üt-tenebbüh) kitâb›nda, (fieytân insana, Alla-
hü teâlân›n bildirdi¤i kolayl›klar› yapd›rmaz. Meselâ mest üzerine
mesh etdirmez. Ayaklar›n› y›katd›r›r. Ruhsat ile amel etmeli. Fe-
kat, hiçbir zemân mezheblerin kolayl›klar›n› aramamal›d›r. Çün-
ki, mezheblerin kolayl›klar›n› toplamak harâmd›r. fieytân yolu-
dur) diyor.

Selef-i sâlihînden ço¤u, s›k›nt›lar çekdi. A¤›r ibâdetler yapd›.
Sen onlar gibi yapma! Sen, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde
aç›kça bildirilmifl olan kolayl›k yolunu tut! O büyüklere de dil
uzatma! Onlar senden dahâ çok bilgili ve anlay›fll› idi. Sen, onla-
r›n bildiklerini bilmiyorsun. Bilmedi¤in, anlamad›¤›n fleylere ka-
r›flma ve bunlara uyma! Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden
anlad›¤›na güvenip de, o büyüklere karfl› gelmekden de kendini
koru! Onlar, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri senden dahâ iyi
anlam›fllard›. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›-
na, senden dahâ yak›n olduklar› için ve ma’rifet-ullah ile akllar›
ayd›nlanm›fl oldu¤u için ve sünnete çok sar›lm›fl olduklar› için ve
ihlâslar›, yakînleri, tevhîdleri ve zühdleri çok oldu¤u için senden
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ve senin gibilerden dahâ iyi biliyorlard›. Ey zevall› din adam›! Ge-
ce gündüz, mi’denin ve nefsinin isteklerini düflünüyor, onlar›n ar-
kas›nda kofluyorsun. Bunlara kavuflabilmek için, biraz din bilgisi
edinmiflsin. Küçücük sermâyen ile kendini din adam› san›yorsun.
Selef-i sâlihîn ile “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” boy ölçüfl-
me¤e kalk›fl›yorsun. Ömrlerini ilm ö¤renmekle ve ö¤retmekle ge-
çiren, sâlih amellerle kalblerini temizliyen, halâl lokma yimek ve
harâmlardan kurtulmak için, flübhelilerden titizlikle sak›nan, o
din büyüklerine dil uzatma! Onlar senden çok yüksek idi. Senin
bu hâlin, serçenin, yimekde, içmekde, do¤an kuflu ile yar›fl etme-
sine benzemekdedir. O büyüklerin riyâzetleri, ibâdetleri, bütün
sözleri ve ictihâdlar›, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uygun
idi. Selef-i sâlihîn azîmet ile amel ederler. Müslimânlara da, ruh-
sat ile hareket etmeleri için fetvâ verirlerdi.

Mukallidin îmân› sahîhdir. Fekat, istidlâli terk etdi¤i için, âsî,
fâs›kd›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤u “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” böyle söyledi. Ya’nî, düflünmeden, anlamadan, yal-
n›z baflkas›ndan ifliterek, ö¤renerek îmân eden kimse, mü’mindir
ve müslimând›r. Evliyân›n kerâmeti hakd›r. Diri iken de, ölü iken
de, kerâmetleri olabilir. Hazret-i Meryemin ve Eshâb-› Kehfin ve
Süleymân aleyhisselâm›n vezîri olan Âsaf bin Berhiyân›n kerâ-
metleri Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir. Kerâmet, Ehl-i sünnet
âlimlerinde hâs›l olan, akl›n ve fennin yapam›yaca¤› fleylerdir.
Ehl-i sünnet olm›yanlarda kerâmet hâs›l olmad›¤› için, yetmifliki
bid’at f›rkas›n›n hiçbiri, kerâmete inanmad›.

Müctehid, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden birini delîl
olarak aray›p, seçerken yan›lmaz. Buldu¤u delîlden hükm ç›kar›r-
ken yan›labilir. Bunun için, yan›lm›yan müctehide on sevâb veri-
lir. Yan›lan müctehide bir sevâb verilir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anh”a Nass bu-
lamad›¤› ifller için, (Kendin hükm ç›kar! Yan›lmazsan on sevâb,
yan›l›rsan bir sevâb kazan›rs›n) buyurdu. Bir sevâb, ictihâd için
u¤raflmas›na karfl›l›k de¤il, delîli bulmakda isâbet etdi¤i içindir.
Delîli bulmakda da yan›l›rsa sevâb verilmez. Bundan ç›kard›¤›
hükme uyanlara azâb da yap›lmaz. Allahü teâlâ kat›nda hak bir-
dir. Ya’nî, çeflidli olan ictihâdlardan yaln›z biri do¤rudur. Di¤erle-
ri yanl›fld›r. (Mu’tezile) f›rkas›ndaki âlimlere göre müctehid hiç
yan›lmaz. Onlara göre, hak birden fazla olur. (Mirkât-ül-vüsûl)
flerhi olan (Mir’ât-ül-usûl) kitâb›nda, ictihâd hakk›nda genifl bilgi
vard›r. Bu kitâb› ve flerhini de Molla Hüsrev yazm›fld›r.
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Hadîs-i flerîfde, üçüncü asrdan sonra, yalan ve iftirân›n ço¤alaca-
¤› bildirildi. Bid’atler, dalâletler artacakd›r. ‹’tikâdda ve amelde,
Selef-i sâlihînin yolundan ayr›lanlar, sapanlar ço¤alacakd›r. Kitâba,
Sünnete ve Selef-i sâlihînin icmâ’›na sar›lan f›kh âlimleri ve tesav-
vuf yollar›n›n sâlikleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kurtu-
lacak, bunlardan ayr›lanlar felâkete sürükleneceklerdir. F›kh âlim-
leri ve tesavvuf yolunun mütehass›slar› k›yâmete kadar bulunacak.
Fekat kimler oldu¤u kesin olarak bilinmiyecekdir. Ancak, müsli-
mânlar›n sözbirli¤i ile flehâdet etdikleri kimseler belli olacakd›r.

Her müslimân›n (‹lmihâl) ö¤renmesi farz-› aynd›r. Allahü te-
âlâ, (Bilenlerden sorup ö¤reniniz!) buyurdu. Bilmiyenlerin, âlim-
lerden ve bunlar›n kitâblar›ndan ö¤renmeleri lâz›m oldu. Bunun
için, hadîs-i flerîfde, (‹lm ö¤renmek, erkeklere de kad›nlara da
farzd›r) buyuruldu. Bu emrler, beden ile ve kalb ile yap›lmas› ve
sak›n›lmas› lâz›m olan bilgileri, (‹lmihâl) kitâblar›ndan ö¤renmek
lâz›m oldu¤unu ve câhil din adamlar›n›n, mezhebsizlerin [ve hele
dinde reformcular›n] sözlerine, kitâblar›na aldanmama¤› göster-
mekdedir.

Do¤ru yolun âlimleri sözbirli¤i ile bildirdiler ki, her müslimâ-
n›n Ehl-i sünnet i’tikâd›n› k›sa olarak ve günlük ifllerindeki ve ibâ-
detlerdeki farzlar› ve harâmlar› iyice ö¤renmeleri farz-› aynd›r.
Bunlar› ilmihâl kitâblar›ndan ö¤renmezse, (Bid’at sâhibi), ya’nî
mezhebsiz, sap›k veyâ (Mülhid), ya’nî kâfir [Allah›n düflman›]
olur. Bunlar›n fazlas›n› ve arabî lisân›n›n oniki âlet ilmini ö¤ren-
mek ve tefsîr ve hadîs-i flerîf ve fen ve t›b bilgilerini, hesâb, ya’nî
matematik ö¤renmek, farz-› kifâyedir. Bu farz-› kifâyeyi, bir flehr-
de, bir kifli ö¤renirse, bu flehrde bulunanlar›n ö¤renmeleri farz ol-
maz. Müstehab olur. fiehrde f›kh kitâblar›n›n bulunmas› da, islâm
âlimlerinin bulunmas› gibidir. Böyle flehrde, f›kh bilgilerinin faz-
las›n› ve tefsîr ve hadîs ö¤renmek hiç kimseye farz olmaz. Müste-
hab olur. Ahkâm›n delîllerini bulup incelemek, hiçbir zemân, hiç-
bir kimseye farz de¤ildir. Yaln›z âlimlere her zemân, müstehabd›r.
Müstehab ilmleri ö¤renmek, nâfile ibâdet yapmakdan dahâ se-
vâbd›r. Hükûmet bulunmad›¤› zemânlarda, bunun vazîfesini âlim-
ler yapar. ‹lmi ile amel eden âlimlerin “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” emrlerine tâbi’ olmak vâcib olur. (Hadîka)dan terceme
temâm oldu.

Kifli noksân›n› bilmek gibi irfân olmaz!

45 — Din düflmanlar›n›n, müslimânlar› aldatarak, islâmiyyeti
içerden y›kmak için, din adam› flekline girmeleri, dahâ Eshâb-› ki-
râm zemân›nda bafllad›. Din adam› k›l›¤›nda çal›flan bu islâm düfl-
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manlar›na (Z›nd›k) veyâ (Dinde reformcu) ve (Fen Yobaz›) denir.
Yetmifliki bid’at f›rkas›n›n hepsi Ehl-i sünnet de¤ildir. Bunlar›n en
kötüsü, flî’îler ile vehhâbîlerdir. Bunlar, her asrda câhilleri aldat›p
dinden ç›kard›lar ise de, islâmiyyete zarar yapamad›lar. Çünki, her
asrda çok say›da f›kh âlimleri ve tesavvuf büyükleri vard›. Bu ha-
kîkî din adamlar›, sözleri ile ve yaz›lar› ile müslimânlar› uyar›yor,
aldanmalar›n› önliyorlard›. fiimdi, din âlimi azald›¤› için, din düfl-
manlar› meydân› bofl buldular. Din adam› olarak ortaya ç›k›p islâ-
miyyete sald›r›yorlar. Müslimânlar›n, bu sinsi düflmanlar›, tan›ya-
bilmeleri için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› bulup okumala-
r›, bilmeleri lâz›md›r. Dört mezhebin âlimleri, ehl-i sünnet âlimi-
dir. Dördünün îmân bilgileri ayn›d›r. ‹bâdet bilgilerinde de farkla-
r› pek azd›r. Bu farklar, Allahü teâlân›n merhametinin netîcesidir.
‹slâm âlimlerini tan›tmak için, Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî Ser-
hendînin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Mektûbât)›ndan 2-
110 [ikinci cild yüzonuncu] mektûbunu terceme ediyoruz:

‹K‹NC‹ C‹LD, 110.cu MEKTÛB
‹slamiyyete uym›yan ve sap›k yola kaym›fl olan [bid’at sâhibi

ile ve fâs›k] ile arkadafll›k etmeyiniz! Bid’at sâhibi olan din adam-
lar›n›n yanlar›na yaklaflmay›n›z! Yahyâ bin Muâz-› Râzî “kuddise
sirruh” (Üç kimseden kaç›n›z. Yanlar›na yaklaflmay›n›z) buyur-
du. Bu üç kimse, gâfil, sap›k din adam› ve zenginlere yaltakc›l›k
eden hâf›z ve dinden haberi olm›yan tarîkatc›lard›r. Din adam›
olarak ortaya ç›kan bir kimse, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” sünnetine uymazsa, (ya’nî islâmiyyete yap›flmazsa) ondan
kaçmal›, yan›na yaklaflmamal›, kitâblar›n› almamal›, okumamal›-
d›r. Onun bulundu¤u köyde bile bulunmamal›d›r. Ona ufak ya-
k›nl›k, insan›n dînini y›kar. O, din adam› de¤il, sinsi bir din düfl-
man›d›r. ‹nsan›n dînini,îmân›n› bozar. fieytândan dahâ çok zarar-
l›d›r. Sözü yald›zl› ve pek te’sîrli olsa da ve dünyây› sevmiyor gö-
rünse de, nemâz k›lsa da, y›rt›c› hayvanlardan kaçar gibi, ondan
kaçmal›d›r. ‹slâm âlimlerinden Cüneyd-i Ba¤dâdî “kuddise sir-
ruh” buyurdu ki, (‹nsan› se’âdet-i ebediyyeye kavuflduracak tek
bir yol vard›r. O da, Resûlullah›n izinde bulunmakd›r). Yine O
buyurdu ki, (Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în “yazd›¤› tefsîr kitâblar›n› okum›yan ve hadîs-i flerîf-
lerin gösterdi¤i yolda olm›yan din adam›na uymay›n›z! Çünki, is-
lâm âlimi, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin gösterdi¤i yolda
olur). Yine O buyurdu ki, (Selef-i sâlihîn, do¤ru yolda idiler. Sâ-
d›k idiler. Allahü teâlân›n sevgisine, r›zâs›na kavuflmufllard›. On-
lar›n yolu, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin gösterdi¤i yol idi.
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Bu do¤ru yola s›ms›k› sar›lm›fllard›).
[Bundan anlafl›l›yor ki, Resûlullah›n yolu, Selef-i sâlihînin yolu-

dur. Selef-i sâlihîn, ilk iki asr›n müslimânlar›d›r. Ya’nî, selef-i sâli-
hîn deyince, Eshâb-› kirâm›n hepsi ile Tâbi’înin ve Tebe’i tâbi’înin
büyükleri anlafl›l›yor. Dört mezheb imâm›, bu büyüklerdendir. O
hâlde, Resûlullah›n yolu, dört mezhebin f›kh, akâid ve tesavvuf
kitâblar›nda bildirilmifl olan (Ahkâm-› islâmiyye bilgileri)dir. Bu
yola (Ehl-i Sünnet Yolu) denir. Dört mezhebin kitâblar›ndan ay-
r›lan kimse, ahkâm-› islâmiyyeden ayr›lm›fl olur. Böyle oldu¤unu,
Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifldir. Tahtâvî, (Dürr-ül-
muhtâr)›n zebây›h k›sm› hâfliyesinde, bu sözbirli¤ini aç›k olarak
yazmakdad›r.]

Her asrda bulunan tesavvuf büyükleri ve f›kh âlimleri, Selef-i
sâlihînin, ya’nî Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda idi. Hepsi islâmiy-
yete ba¤l› idi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” vâris ol-
makla flereflenmifllerdi. Sözlerinde, ifllerinde ve ahlâklar›nda, islâ-
miyyetden k›l kadar ayr›lmam›fllard›.

Tekrâr tekrâr yaz›yorum ki, Resûlullaha uymakda gevflek olan-
lar›, ahkâm-› islâmiyyeden, ya’nî Onun ›fl›kl› yolundan ayr›lanlar›
din adam› sanmay›n›z! Onlar›n yald›zl› sözlerine ve ateflli yaz›lar›-
na aldanmay›n›z! Yehûdîler, h›ristiyanlar ve budist, berehmen de-
nilen Hind kâfirleri ve mezhebsizler, tatl› ve yan›k sözlerle, hîleli
mant›klarla, kendilerinin do¤ru yolda olduklar›n›, insanlar› iyili¤e,
se’âdete ça¤›rd›klar›n› bildiriyorlar. Ebû Amr bin Necîd buyurdu
ki, (Kendisi ile amel olunmayan ilmin, sâhibine zarar›, fâidesinden
dahâ çokdur). Bütün se’âdetlerin yolu islâmiyyete uymakd›r. Kur-
tulufl yolu, Resûlullah›n izinde olmakd›r. Hak ile bât›l› ay›ran alâ-
met, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymakd›r. Onun dî-
nine ya’nî ahkâm-› islâmiyyeye uym›yan her söz, her yaz› ve her ifl
k›ymetsizdir. Hârika, açl›kla ve riyâzet çekmekle hâs›l olur. Yaln›z
müslimânlara mahsûs de¤ildir. Abdüllah ibni Mubârek “rahme-
tullahi aleyh” 181 [m. 797] de vefât etmifldir. Buyurdu ki, (Müste-
hablar› yapmakda gevflek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnet-
leri yapmakda gevfleklik de, farzlar›n yap›lmas›n› zorlafld›r›r. Farz-
larda gevflek davranan da, ma’rifete, Allahü teâlân›n r›zâs›na ka-
vuflamaz). Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Günâh ifllemek, in-
san› küfre sürükler) buyuruldu. Evliyân›n büyüklerinden Ebû
Sa’îd Ebülhayr 440 [m. 1049] da vefât etmifldir. Kendisine sordu-
lar. Filanca kimse su üstünde yürüyor. Buna ne dersiniz? Bunun
k›ymeti yokdur. Ördek ve kurba¤a da suda yüzer dedi. Filan
adam havada uçuyor dediler. Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek
kadar k›ymeti var dedi. Filan kimse, bir anda flehrden flehre gidi-
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yor dediler. fieytân da, bir solukda flarkdan garba gidiyor. Böyle
fleylerin dînimizde k›ymeti yokdur. Merd olan, herkesin aras›nda
bulunur. Al›flverifl yapar, evlenir. Fekat, bir an Rabbini unutmaz
buyurdu. Evliyân›n büyüklerinden Ebû Alî Rodbârî Cüneyd-i
Ba¤dâdînin talebesindendir. 321 [m. 933] de, M›srda vefât etmifl-
dir. Kendisine sordular: Bir din adam›, çalg› dinliyor. [Yabanc› ka-
d›nlarla, k›zlarla arkadafll›k yap›yor. Kar›s›n›, k›zlar›n› ç›plak gez-
diriyor.] Kalbim temizdir. Sen kalbe bak diyor. Buna ne dersin de-
diklerinde, onun gidece¤i yer Cehennemdir buyurdu. Ebû Süley-
mân-› Dârânî, fiâm›n Darya köyünde yerleflmifl ve 205 [m. 820] de
orada vefât etmifldir. Buyurdu ki, (Düflüncelerimi, niyyetlerimi
önce Kitâb ile ve Sünnet ile karfl›lafld›r›yorum. Bu iki âdil flâhide
uygun olanlar› söyliyor ve yap›yorum). Hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâ-
hibleri Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde,
(Bid’at ortaya ç›karan ve bunu yapan kimseye fleytân çok ibâdet
yapd›r›r. Onu çok a¤lat›r) buyuruldu. Yine hadîs-i flerîfde, (Alla-
hü teâlâ, bid’at iflliyenin oruclar›n›, nemâzlar›n›, haclar›n›, ömre-
lerini, cihâdlar›n›, farzlar›n› ve nâfile ibâdetlerini kabûl etmez.
Bunlar, ya¤dan k›l ç›kar gibi islâmdan ç›karlar) buyuruldu. [Bu
hadîs-i flerîf, dinde reform, de¤ifliklik yapan, meselâ nemâz›, ezân›
radyo ile, hoparlörle okuyan, nemâz vaktini minârede ›fl›k yaka-
rak bildiren din adamlar›n›n zuhûr edeceklerini haber vermekde-
dir.] fieyh ibni Ebî Bekr Muhammed bin Muhammed Endülüsî,
M›srda yaflam›fl, 734 [m. 1334] de vefât etmifldir. (Me’âric-ül-hidâ-
ye) kitâb›nda diyor ki, (Do¤ruyu tan›, do¤ru ol! Kâmil insan›n her
ifli, düflünceleri, sözleri, ahlâk›, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aley-
hi ve sellem” tam uygun olur. Çünki, bütün se’âdetlere, Ona uy-
makla kavuflulur. Ona uymak, islâmiyyete yap›flmak demekdir).

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymak nas›l olur?
Bunlardan mühim olanlar›n› bildiriyorum:

Günâh iflleyince, hemen tevbe etmelidir. Gizli ifllenen günâh›n
tevbesi gizli olur. Aç›k ifllenmifl günâh›n tevbesi aç›k olur. Tevbe-
yi gecikdirmemelidir. (Kirâmen kâtibîn) melekleri, günâh› hemen
yazmaz. Tevbe edilirse, hiç yaz›lmaz. Tevbe edilmezse yazarlar.
Ca’fer bin Sinân “kuddise sirruh” buyurdu ki, (Günâha tevbe et-
memek, bu günâh› yapmakdan dahâ fenâd›r). Hemen tevbe etmi-
yen de, ölmeden önce tevbe etmelidir. Vera’ ve takvây› elden b›-
rakmamal›d›r. (Takvâ) aç›kca yasak edilmifl olan fleyleri, (Vera’)
flübheli fleyleri yapmamakd›r. Yasak edilenlerden sak›nmak, emr
olunanlar› yapmakdan dahâ fâidelidir. Büyüklerimiz buyurdu ki,
(‹yiler de, kötüler de, iyilik yapar. Fekat, yaln›z s›ddîklar, iyiler,
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günâhdan sak›n›r). Ma’rûf-i Kerhî hazretleri [Fîrûz isminde bir h›-
ristiyan›n o¤lu idi. ‹mâm-› Alî R›zân›n âzâdl›s›d›r. S›rrî Sekâtînin,
S›rrî de Cüneyd-i Ba¤dâdînin hocas›d›r “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”. 200 [m. 815] de Ba¤dâdda vefât etdi.] Buyurdu ki,
(Yabanc› kad›na bakmakdan pek sak›n›n›z! Hattâ difli koyuna bi-
le bakmay›n›z!). Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü Allahü teâlân›n
huzûruna kavuflanlar, vera’ ve zühd sâhibleridir) buyuruldu. Yine
hadîs-i flerîfde, (Vera’ sâhibinin nemâz› makbûl olur). (Vera’ sâhi-
bi ile birlikde bulunmak ibâdetdir. Onunla konuflmak sadaka ver-
mek kadar sevâbd›r) buyuruldu. Kalbinin ürperdi¤i ifli yapma!
Nefsine uyma! fiübhe etdi¤in ifllerde kalbine dan›fl! Hadîs-i flerîf-
de buyuruldu ki, (Nefse sükûnet ve kalbe ferahl›k veren ifl, iyi ifl-
dir. Nefsi azd›ran, kalbe heyecan veren ifl günâhd›r). Yine hadîs-i
flerîfde, (Halâl olan fleyler bellidir. Harâmlar da bildirilmifldir.
fiübheli olanlardan kaç›n›z. fiübhesiz bildiklerinizi yap›n›z!) buyu-
ruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, flübhe edilen ve kalbi s›kan fle-
yi yapmamal›. fiübhe edilmiyeni yapmak câiz olur. Bir hadîs-i fle-
rîfde, (Allahü teâlân›n, Kur’ân-› kerîmde halâl etdi¤i fleyler halâl-
dir. Kur’ân-› kerîmde bildirmedi¤i fleyleri afv eder) buyuruldu.
fiübheli bir fleyle karfl›lafl›nca, eli kalb üzerine koymal›. Kalb çarp-
mas› artmazsa, o fleyi yapmal›. E¤er, fazla çarparsa yapmamal›d›r.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Elini gö¤süne koy! Halâl fleyde kalb
sâkin olur. Harâm fleyde çarp›nt› olur. fiübheye düflersen yapma!
Din adamlar› fetvâ verseler de yapma!). Îmân› olan, büyük günâ-
ha düflmemek için, küçük günâhdan kaçar.

Bütün ibâdetlerini, iyiliklerini kusûrlu bilmelidir. Allahü teâlâ-
n›n emrlerini tam yapamad›¤›n› düflünmelidir. Ebû Muhammed
Abdüllah bin Menâzil “kuddise sirruh” buyurdu ki, (Allahü teâlâ
çeflidli ibâdetleri bildirdi. Sabr›, s›dk›, nemâz›, orucu ve seher vakt-
leri isti¤fâr etme¤i buyurdu. ‹sti¤fâr› en sonra söyledi. Böylece ku-
la, bütün ibâdetlerini, iyiliklerini kusûrlu görüp, hepsine afv ve
magfiret dilemesi lâz›m oldu). Abdüllah Menâzilin mürflidi Ham-
dûn Kassâr, 271 [m. 884] de Niflâpûrda vefât etmifldir. Ca’fer bin Si-
nân “kuddise sirruh” buyurdu ki, (‹bâdet ve iyilik yapanlar›n, ken-
dilerini, günâh iflliyenlerden üstün görmeleri, onlar›n günâhlar›n-
dan dahâ fenâd›r). Alî Mürte’ifl “kuddise sirruh” hazretleri, Rame-
zân-› flerîfin yirmisinden sonra i’tikâf› b›rak›p câmi’den d›flar› ç›kd›.
Niçin ç›kd›n dediklerinde, hâf›zlar›n tegannî ile okuduklar›n› ve bu-
nunla ö¤ündüklerini görünce, içerde duramad›m buyurdu.

Kendinin ve çoluk çocu¤unun nafakas›n› halâldan kazanmak
için çal›flmal›d›r. Bunun için, ticâret, san’at yapmak lâz›md›r. Se-
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lef-i sâlihîn “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hep böyle çal›-
fl›p kazan›rlard›. Halâl kazanman›n sevâblar›n› bildiren pekçok
hadîs-i flerîf vard›r. Muhammed bin Sâlim hazretlerine: Çal›fl›p ka-
zanal›m m›, yoksa yaln›z ibâdet yap›p tevekkül mü edelim dedik-
lerinde, (Tevekkül etmek, Resûlullah›n hâlidir. Çal›fl›p kazanmak
da, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetidir. Çal›fl›p da te-
vekkül ediniz) buyurdu. Ebû Muhammed bin Menâzil, (Çal›fl›p da
tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmakdan hayrl›d›r) bu-
yurdu.

Yimekde, içmekde adâleti, ya’nî orta hâlde olma¤› gözetmeli-
dir. Gevfleklik verecek kadar çok yimemeli. ‹bâdet yapam›yacak
kadar da, perhîz etmemelidir. Evliyân›n büyüklerinden fiâh-i Nak-
flibend “kuddise sirruh” hazretleri buyurdu ki, (‹yi yi, iyi çal›fl!).
Sözün k›sas›, ibâdet ve iyilik yapma¤a yard›mc› olan herfley, iyi ve
mubârekdir. Bunlar› azaltanlar da, yasakd›r. Her iyi iflde, niyyete
dikkat etmelidir. ‹yi niyyet olmad›kça, o ifli yapmamal›d›r.

‹slâmiyyete uym›yanlardan, bid’at ve günâh iflleyenlerden uzlet
etmeli, ya’nî bunlarla görüflmemelidir. Hadîs-i flerîfde buyuruldu
ki, (Hikmet, on k›smd›r. Dokuzu uzletdedir. Biri de, az konufl-
makdad›r.) Böyle insanlarla zarûret kadar görüflmelidir. Vaktleri,
çal›flmakla, zikr, fikr ve ibâdetle geçirmelidir. E¤lenecek zemân,
öldükden sonrad›r. Sâlih, temiz ve ehl-i sünnet olan müslimânlar-
la “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” görüflmeli, onlara fâideli
olmal› ve onlardan fâidelenmelidir. Ehl-i sünnet olmak, dört mez-
hebden birinde olmak demekdir. Lüzûmsuz, fâidesiz sözlerle, ze-
mânlar› zâyi’ etmemelidir. [Zararl› kitâblar›, gazeteleri okumama-
l›, böyle radyolar›, televizyonlar› dinlememeli, seyr etmemelidir.
‹slâm düflmanlar›n›n kitâblar›, gazeteleri, radyolar›, televizyonla-
r›, dîni, islâmiyyeti yok etmek için sinsice çal›fl›yor. Gençleri, din-
siz, ahlâks›z yapmak için, plânlar kuruyorlar. Bunlar›n tuzaklar›-
na düflmemelidir.]

‹yi, kötü, herkese, güler yüz göstermeli. [Fitne ç›karmamal›.
Düflman kazanmamal›d›r. Hâf›z-› fiîrâzînin, dostlara do¤ru söyle-
meli, düflmanlar› güler yüzle ve tatl› dil ile idâre etmelidir sözüne
uymal›d›r.] Afv dileyenleri afv etmelidir. Herkese karfl› iyi huylu
olmal›d›r. Kimsenin sözüne karfl› gelmemeli. Münâkafla etmeme-
lidir. Herkese yumuflak söylemeli, sert söylememelidir. fieyh Ab-
düllah Bayal “kuddise sirruh” buyurdu ki, (Tesavvuf, nemâz ve
oruc ve geceleri ibâdet etmek demek de¤ildir. Bunlar› yapmak
her insan›n kulluk vazîfesidir. Tesavvuf, insanlar› incitmemekdir.
Bunu hâs›l eden, vâs›l olmufldur). Evliyân›n baflka insanlardan
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nas›l ay›rd edilebilece¤ini, Muhammed bin Sâlim “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” hazretlerinden sordular. (Sözlerinin yu-
muflak olmas› ve huylar›n›n güzel olmas› ve yüzünün güler olmas›
ve ihsân›n›n bol olmas› ve konuflurken i’tirâz etmemesi ve özr di-
leyenleri afv etmesi ve herkese merhametli olmas› ile anlafl›l›r)
buyurdu. Ebû Abdüllah Ahmed Makkarî buyurdu ki, (Fütüvvet
demek, gücendi¤in kimseye iyilik etmek, sevmedi¤ine ihsânda bu-
lunmak ve s›k›ld›¤›n kimseye güler yüzlü olmakd›r).

Az konuflmal›, az uyumal› ve az gülmelidir. Kahkaha ile gül-
mek, kalbi karart›r. Çal›flmal›, fekat karfl›l›¤›n› Allahü teâlâdan
beklemelidir. Onun emrlerini yapmakdan zevk duymal›d›r. Yal-
n›z Ona güvenince, O, her dile¤i ihsân eder. Hadîs-i flerîfde buyu-
ruldu ki, (Allahü teâlâ yaln›z Ona güvenenin her diledi¤ini verir
ve bütün insanlar› buna yard›mc› yapar.) Yahyâ bin Mu’âz-› Râzî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” 258 [m. 872] de Niflâpûrda vefât etdi.
Buyurdu ki, (Allahü teâlây› sevdi¤in kadar, herkes seni sever. Al-
lahü teâlâdan korkdu¤un kadar herkes senden korkar. Allahü te-
âlâya kulluk etdi¤in mikdârda, herkes sana yard›mc› olur). Kendi
ç›karlar›n›n arkas›nda koflma! Ebû Muhammed Abdüllah Râflî
“rahmetullahi teâlâ aleyh” 367 [m. 978] de Ba¤dâdda vefât etmifl-
dir. Buyurdu ki, (Allahü teâlâ ile insan aras›nda olan en büyük
perde, kendi nefsini düflünmesidir ve kendisi gibi âciz olan bir ku-
la güvenmesidir. ‹nsanlar›n de¤il, Allahü teâlân›n sevgisine kavufl-
ma¤› düflünmelidir). Âileye ve çocuklar›na karfl› tatl› dilli ve güler
yüzlü olmal›d›r. Onlar›n haklar›n› yerine getirecek kadar aralar›n-
da bulunmal›d›r. Onlara ba¤lanmak, Allahü teâlâdan yüzçevire-
cek kadar olmamal›d›r.

Din ifllerinde, câhil ve fâs›k olan din adamlar›na dan›flmamal›-
d›r. Mezhebsizlerle ve dünyâya düflkün olanlarla birlikde bulun-
mamal›d›r. Her iflde, sünnete uymal›, bid’atden sak›nmal›d›r.
Nefl’eli zemânlarda, islâmiyyetin d›fl›na taflmamal›. S›k›nt›l› anlar-
da, Allahü teâlâdan ümmîdi kesmemelidir. Her güçlük yan›nda
kolayl›k bulundu¤unu unutmamal›d›r. Nefl’ede ve s›k›nt›da hâli
de¤iflmemeli, varl›kda ve yoklukda ayn› hâlde olmal›d›r. Hattâ,
yoklukdan râhatl›k duymal›, varl›kda s›k›lmal›d›r. Olaylar›n de-
¤iflmesi, insanda de¤ifliklik yapmamal›d›r.

Kimsenin ayb›na bakmamal›, kendi ayblar›n› görmelidir. Ken-
dini hiçbir müslimândan üstün bilmemelidir. Ehl-i sünnet olan
ya’nî dört mezhebden birinde olan her müslimân› kendinden üs-
tün tutmal›d›r. Her müslimân› görünce, kendi se’âdetinin, onun
düâs›n› almakda olabilece¤ine inanmal›d›r. Kendinde hakk› bulu-
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nanlar›n kölesi gibi olmal›d›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Üç
fleyi yapan müslimân›n îmân› kâmildir: Âilesine hizmet etmek, fa-
kîrler aras›nda oturmak [dilenciler aras›nda de¤il!] ve hizmetçisi
ile birlikde yimek). Bu üç fleyin, mü’minlerin alâmeti oldu¤u
Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir. Selef-i sâlihînin hâllerini ö¤ren-
meli, onlar gibi olma¤a çal›flmal›d›r. Kimseyi g›ybet etmemelidir.
G›ybet yapana mâni’ olmal›d›r. [‹flitince incinece¤i fleyi, arkas›n-
dan söyledi¤i zemân, sözü do¤ru ise, g›ybet olur. Yalan ise iftirâ
olur. Her ikisi de, büyük günâhd›r.] Emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-
münker yapma¤› âdet edinmelidir. Muhammed bin Alyân’a “rah-
metullahi teâlâ aleyh”, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u nas›l anlafl›l›r
dediklerinde, (Tâ’at etmek tatl› ve günâh ifllemek ac› gelmesin-
den anlafl›l›r) buyurdu. Fakîr olmakdan korkarak, cimrilik yap-
mamal›d›r. fieytân, insanlar› fakîr olursun diyerek ve fuhfla sürük-
liyerek aldat›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Âilesi çok, r›zk› az
olup, nemâzlar›n› iyi k›lan ve müslimânlar› g›ybet etmiyen, K›yâ-
met günü benim yan›mda olur). Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî
Serhendî “kuddise sirruh” hazretlerinin fârisî mektûbundan ter-
ceme temâm oldu. [Köyde, yolda nemâz k›lacak kimseye, k›ble
cihetini bulma¤› bildirelim: Günefl gören topra¤a çubuk dikilir,
yâhud bir ip ucuna anahtar, tafl ba¤lan›r, sark›t›l›r. Takvîm yapra-
¤›nda (K›ble sâati) yaz›l› vaktde, çubu¤un ve ipin gölgeleri k›ble
istikâmetini gösterir. Gölgenin günefl bulundu¤u taraf› k›ble cihe-
ti olur.]

Yukar›da yaz›l› iyiliklere mâlik olan müslimâna ehl-i sünnet
denir. Böyle olm›yan, hattâ böyle olanlar› be¤enmiyen, küçülten
kimsenin din adam› de¤il, din düflman› oldu¤unu anlamal›, onun
sözlerine, yaz›lar›na aldanmamal›d›r.

46 — (Bid’at) ne demekdir? ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî-
nin (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cildinin ellidördüncü ve yüzalt-
m›flbeflinci ve yüzseksenalt›nc› ve ikiyüzellibeflinci ve ikiyüzaltm›-
fl›nc› ve üçyüzonüçüncü mektûblar›nda bid’atin ne oldu¤u ve
bid’at ifllemenin zararlar› çok iyi anlat›lmakdad›r. Birinci cildde
bulunan üçyüzonüç mektûbun hepsi fârisîden türkçeye terceme
edilmifldir. 1387 [m. 1968] senesinde (Mektûbât Tercemesi) ismi
verilerek ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r. Abdülganî Nablüsînin “rah-
metullahi teâlâ aleyh” (Hadîkat-ün-nediyye) kitâb›n›n birinci k›s-
m›n›n bafl taraf›nda da, bid’at hakk›nda genifl bilgi vard›r. Bu bi-
rinci k›sm da, 1399 [m. 1979] senesinde ‹stanbulda ofset yolu ile
basd›r›lm›fld›r. Bid’at hakk›ndaki yaz›lar›n›n bir k›sm›n› arabîden
terceme ederek afla¤›da takdîm ediyoruz. [434.cü sahîfeye bak›-
n›z!]
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(Bid’at), sünnete [ya’nî, Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i
din bilgilerine] muhâlif olan, ters düflen, din câhillerinin, bofl ka-
falar›ndan ç›kan i’tikâd ve amel ve sözler demekdir. Allahü teâlâ,
kullar›n› kendisine ibâdet etmek için yaratd›. ‹bâdet, züll ve zillet
demekdir. Ya’nî, insan›n Rabbine, ma’bûdüne, hakîr oldu¤unu,
âciz, muhtaç oldu¤unu göstermesidir. Bu da, her akl›n, nefsin ve
âdetlerin güzel ve çirkin dediklerine uymay›p, Rabbin güzel ve
çirkin dediklerine teslîm olmak ve Rabbin gönderdi¤i Kitâba ve
Peygamberlere inanmak ve bunlara tâbi’ olmak demekdir. Bir in-
san, bir ifli, Rabbinin izn verdi¤ini düflünmeden, kendi görüflü ile
yaparsa, Rabbine kulluk yapmam›fl, müslimânl›¤›n îcâb›n› yerine
getirmemifl olur. Bu ifl, i’tikâdda, inanmakda ise ve inan›lmas› lâ-
z›m oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifl olan fleylerden ise, bu inan›fl›
(Küfre sebeb olan Bid’at) olur. Bu ifl, i’tikâdda olmay›p da, yal-
n›z dinden olan sözde ve iflde kal›rsa, f›sk, büyük günâh olur. Ha-
dîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir kimse, dinde birfley meydâna ç›ka-
r›rsa, bu fley red olunur.) Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, dinden ol-
m›yan bir i’tikâd, bir söz, bir ifl, bir hâl ortaya ç›kar›l›r ve bunun
din ve ibâdet oldu¤una inan›l›rsa, yâhud islâmiyyetin bildirmifl ol-
duklar›nda bir ziyâdelik veyâ noksanl›k yap›l›rsa ve bunu yap-
makda sevâb beklenirse, bu yenilikler, de¤ifliklikler, (Bid’at)
olur. ‹slâmiyyete uyulmam›fl, ona îmân edilmemifl olur. Dinde,
ibâdetde olmay›p, âdetde olan yenilikler, ya’nî yap›l›rken sevâb
beklenilmiyen de¤ifliklikler bid’at olmaz. Meselâ, yimekde, iç-
mekde, binme ve tafl›ma vâs›talar›nda, binâlarda yap›lan yenilik-
leri, de¤ifliklikleri dînimiz red etmez. [Bunun için, masada, ayr›
tabaklarda, çatal kafl›k ile yimek, otomobile, tayyâreye binmek,
her çeflid binâ, ev ve mutfak eflyâs› kullanmak ve bütün fen bilgi-
leri ve fen âletleri, fen iflleri dinde bid’at de¤ildir. Bunlar› yapmak
ve fâideli yerlerde kullanmak câizdir. Hattâ, farz-› kifâyedir. Me-
selâ radyo, ho-parlör, elektronik makinalar yapmak ve bunlar›
ibâdetlerin d›fl›nda kullanmak câizdir. Ho-parlörü dünyâ ifllerin-
de kullanmak câizdir. Fekat, ho-parlör ile ezân, Kur’ân-› kerîm,
mevlid okumak, ibâdeti de¤ifldirmek olur, bid’at olur. Ezân›n
uzaklardan iflitilmesi için ho-parlör kullanmamal›, her mahalleye
câmi’ler yapmal›, her mahalle câmi’indeki müezzin efendiler ayr›
ayr› ezân okumal›d›r.]

Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh”, birgün a¤l›yordu. Sebebi
soruldukda, (Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ö¤ren-
di¤im ibâdetlerden, de¤ifldirilmemifl bir nemâz kalm›fld›. fiimdi,
bunun da elden gitdi¤ini görüyor, bunun için a¤l›yorum) dedi.
Ya’nî, flimdiki insanlar›n ço¤u, nemâz›n flartlar›n›, vâciblerini,
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sünnetlerini, müstehablar›n› yerine getirmiyor, mekrûhlar›ndan,
müfsidlerinden, bid’atlerinden sak›nm›yorlar. Onun için a¤l›yo-
rum dedi. Bunlar, Peygamberlerin, Evliyân›n, sâlih, sâd›k
mü’minlerin büyüklüklerini anl›yamayanlard›r. Onlar›n yollar›n›
b›rak›p, kendi k›sa görüfllerine, nefslerine, be¤endiklerine göre
ibâdetleri de¤ifldiriyorlar. Se’âdet yolunu b›rak›p, flakâvete, felâ-
kete at›l›yorlar. Enes bin Mâlikin “rad›yallahü anh” a¤lamas›n›n
sebebi, nemâza ilâveler yaparak ve ba’z› yerlerini azaltarak de¤ifl-
direnleri görmesidir. Böylece, sünneti [ya’nî islâmiyyeti] de¤ifldi-
riyorlar. Sünneti de¤ifldirmek, bid’atdir.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir ümmet, Peygamberi öl-
dükden sonra, dinde bid’at yaparsa, buna benzer bir sünneti gayb
eder). Ya’nî, küfre sebeb olm›yan bir bid’at yap›l›rsa, bunun cin-
sinden bir sünneti terk ederler.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bid’at sâhibi, bid’atini terk et-
medikce, tevbe etmesini, Allahü teâlâ nasîb etmez). Ya’nî, bir
kimse, bir bid’at ortaya ç›kar›rsa veyâ baflkas›n›n ç›karm›fl oldu¤u
bir bid’ati yaparsa, bu bid’ati iyi bildi¤i ve karfl›l›¤›nda sevâb bek-
ledi¤i için, bundan tevbe edemez. Bu bid’atin kötülü¤ünden veyâ
küfre sebeb olmas›ndan dolay› hiçbir günâh›na da tevbe etmesi
nasîb olmaz. Müslimân, günâhdan kurtulmak için, tevbe eder. H›-
ristiyanlar günâhdan kurtulmak için, kiliseye gidip papaza (Vaf-
tiz) yapd›r›yorlar. (Vaftiz), bir kimsenin h›ristiyan olmas› için ve-
yâ bir h›ristiyan›n do¤uflda getirdi¤i veyâ sonradan hâs›l olan gü-
nâh›ndan kurtulmas› için yap›l›r. (Vaftiz) yap›lacak kimseye, pa-
paz tenhâ bir yerde ‹ncîl okuyup üfler ve düâ eder. Erkeklere ve
yafll› kad›nlara ömründe bir kerre vaftiz yapm›yorlar. Genç, güzel
k›zlar, sokaklarda erkeklere görünmek günâh›na girdikleri için,
her ay kiliseye gidip, vaftiz yapd›r›yorlar ve [‹flâi Rabbânî] dedik-
leri, flerâba bat›r›lm›fl ekmekden yiyorlar.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Allahü teâlâ, dinde bid’at
olan birfleyi yapan, bu bid’ati Allah r›zâs› için terk etmedikçe,
onun hiçbir amelini kabûl etmez). Ya’nî, i’tikâdda veyâ amelde
veyâ sözde yâhud ahlâkda bid’at olan birfleyi yapma¤a devâm
edenin bu cinslerden ibâdetleri sahîh olsa da, hiçbirini kabûl et-
mez. ‹bâdetlerinin kabûl olmas› için, bu bid’ati, Allahü teâlâdan
korkarak, ondan sevâb bekliyerek yâhud r›zâs›na kavuflmas› için
terk etmesi lâz›md›r.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Allahü teâlâ, bid’at sâhibinin
nemâz›n›, orucunu, hacc›n›, ömresini, cihâd›n›, günâhdan vazgeç-
mesini, adâletini kabûl etmez. Hamurdan k›l›n ç›kmas› gibi, is-
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lâmdan ç›kar). Ya’nî, ibâdeti sahîh olsa da, kabûl olunmaz. Sevâb
verilmez. Çünki, küfre sebeb olm›yan bid’at iflleme¤e devâm et-
mekdedir. Küfre sebeb olan bid’at sâhibinin ibâdeti zâten sahîh
olmaz. Farz, nâfile ibâdetlerinin hiçbiri kabûl olmaz. Bid’at, nef-
se, fleytâna uyarak yap›ld›¤› için, sâhibi islâmdan, Allahü teâlân›n
emrlerine teslîm olmakdan ç›kar. Îmân kalb ile olur. ‹slâm kalb ve
lisân ile birlikde olur. Îmân kalbe mahsûsdur. ‹slâm ise, kalbin, li-
sân›n ve bedenin umûmuna flâmildir. Kalbdeki îmân ile kalbdeki
islâm birbirlerinin ayn›d›r. Bid’at sâhibinden ayr›lan, lisândaki ve
uzvlardaki islâmd›r. Bid’at iflleme¤e devâm eden kimse, nefse ve
fleytâna itâ’at eden kimse olmufldur. Günâh iflliyen kimse, âsî, fâ-
s›k olur. Buna bid’at sâhibi denmez. Fekat, bid’at sâhibi, âsî ve fâ-
s›kd›r. Bid’at sâhibi, bu bid’atini ibâdet sanmakda, buna karfl›l›k
sevâb beklemekdedir. ‹bâdet hâricinde ifllenen günâh, ibâdetlerin
kabûl olmas›na mâni’olmaz.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Benden sonra, ümmetim ara-
s›nda ayr›l›klar olacakd›r. O zemânda olanlar, benim sünnetime
ve Hulefâ-i râflidînin sünnetine yap›fls›n! Dinde meydâna ç›kan
fleylerden uzaklafls›n! Dinde yap›lan her yenilik bid’atdir. Bid’at-
lerin hepsi dalâletdir. Dalâlet sâhiblerinin gidecekleri yer, Cehen-
nem ateflidir). Bu hadîs-i flerîf, bu ümmetde çeflidli ayr›l›klar ola-
ca¤›n› haber veriyor. Bunlar aras›nda, Resûlullah›n ve Onun dört
halîfesinin yolunda olana sar›l›n›z diyor. Sünnet, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem”, sözleri, bütün ibâdetleri, iflleri, i’ti-
kâdlar›, ahlâk› ve birfley yap›l›rken görünce, mâni olmay›p susma-
s› demekdir.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Ümmetim aras›na fesâd yay›l-
d›¤› zemân, sünnetime yap›flan için yüz flehîd sevâb› vard›r!) Ya’nî
nefse ve bid’atlere ve kendi akl›na uyarak islâmiyyetin hududu d›-
fl›na ç›k›ld›¤› zemân, benim sünnetime uyana, k›yâmet günü yüz
flehîd sevâb› verilecekdir. Çünki, fitne fesâd zemân›nda islâmiyye-
te uymak, kâfirlerle harb etmek gibi güç olacakd›r.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹slâm dîni garîb olarak baflla-
d›. Son zemânlarda da garîb olacakd›r. Bu garîb insanlara müjde-
ler olsun! Bunlar, insanlar›n bozdu¤u sünnetimi düzeltirler).
Ya’nî, islâmiyyetin bafllang›c›nda, insanlar›n ço¤u, müslimânl›¤›
bilmedikleri, onu yad›rgad›klar› gibi, âh›r zemânda da, dîni bilen-
ler azal›r. Bunlar, benden sonra bozulmufl olan sünnetimi islâh
ederler. Bunun için, emr-i ma’rûf ve nehyi anilmünker yaparlar.
Sünnete, ya’nî islâmiyyete uymakda baflkalar›na örnek olurlar.
‹slâm bilgilerini do¤ru olarak yaz›p, kitâblar›n› yayma¤a çal›fl›r-
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lar. Bunlar› dinliyenler az, karfl› gelenler çok olur. O zemânda, se-
venleri çok olan din adam›, do¤ru aras›na i¤rileri, hofla giden söz-
leri kar›fld›ran kimsedir. Çünki, yaln›z do¤ruyu söyliyenin düfl-
manlar› çok olur.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Benî ‹srâil yetmifliki millete
ayr›ld›. Benim ümmetim de yetmiflüç millete ayr›lacakd›r. Bunlar-
dan yetmiflikisi ateflde yanacak, yaln›z biri kurtulacakd›r. Bunlar,
benim ve Eshâb›m›n yolunda olanlard›r). Ya’nî, ‹srâil o¤ullar›,
dinde yetmifliki f›rkaya ayr›ld›. Müslimânlar da, dinde yetmiflüç
f›rkaya ayr›lacakd›r. Ya’nî, çok f›rkalara ayr›lacakd›r. Bunlar›n
hiçbiri kâfir de¤il ise de, Cehennemde uzun zemân yanacaklard›r.
Yaln›z benim ve Eshâb›m›n i’tikâd›nda olan ve bizim gibi ibâdet
eden f›rkas› Cehenneme girmiyecekdir. ‹’tikâd bilgilerinde icti-
hâd ederken, Resûlullah›n ve Eshâb-› kirâm›n i’tikâdlar›ndan ay-
r›lan din âlimleri, dinde zarûrî ve sözbirli¤i ile bilinen i’tikâddan
ayr›l›rlarsa, kâfir olurlar. Bunlara (Mülhid) denir. [Bunlar›n müfl-
rik olduklar›, (Bahr)de ve (Hindiyye)de yaz›l›d›r.] Zarûrî ve söz-
birli¤i ile bildirilmemifl olan i’tikâddan ayr›l›rlarsa, kâfir olmazlar,
i’tikâdda bid’at sâhibi olurlar. Bunlara (Ehl-i k›ble) de denir.
Amel ve ibâdet bilgilerinde ictihâd ederken de, zarûrî ve sözbirli-
¤i ile bilinen ibâdetlere inanm›yan kâfir olur. Mülhid olur. Fekat,
zarûrî ve sözbirli¤i ile bildirilmemifl olan ibâdetlerden ayr›lan
âlimler, e¤er müctehid iseler, sevâb kazan›rlar. Müctehid de¤ilse-
ler, amelde bid’at sâhibi, (Mezhebsiz) olurlar. Çünki müctehid ol-
m›yan›n ictihâd etmesi câiz de¤ildir. Bunun, bir müctehidin mez-
hebini taklîd etmesi lâz›md›r. Hadîs-i flerîfde, (Lâ ilâhe illallah di-
yen kimseye, günâh iflledi¤i için kâfir demeyiniz! Buna kâfir diye-
nin kendisi kâfir olur) buyuruldu. ‹’tikâd› bozuk olmad›¤› için,
Cehenneme girmiyecek olan kimse, yapd›¤› günâhlar sebebi ile
Cehenneme girebilir. E¤er sâlih ise, ya’nî günâh›na tevbe etmifl
ise yâhud afva veyâ flefâ’ate kavuflursa, Cehenneme hiç girmez.
Zarûrî olarak ya’nî câhillerin de bildi¤i ve sözbirli¤i ile bildirilmifl
olan bir inan›fl› veyâ bir ifli inkâr eden, kâfir ve mürted olaca¤›
için, lâ-ilâhe illallah dese ve her ibâdeti yapsa ve her günâhdan da
sak›nsa bile, buna lâ-ilâhe-illallah ehli ve ehl-i k›ble denmez.

Süâl — Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bid’atle-
rin hepsi dalâletdir) buyurdu. F›kh âlimleri ise, bid’atlerin bir k›s-
m›na dalâlet, ya’nî günâh, bir k›sm›na mubah, bir k›sm›na müste-
hab, bir k›sm›na da vâcib dediler. Bu iki sözü birlefldirmek nas›l
olur?

Cevâb — Bid’at sözünün iki ma’nâs› vard›r. Birincisi, lugat
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ma’nâs› olup umûmîdir. Lugat ma’nâs› ile, âdetde olsun, ibâdet-
de olsun, her zemân yap›lan, her dürlü yenili¤e bid’at denir.
Âdet, karfl›l›¤›nda sevâb beklenilmiyen ifller demekdir. Bunlar
dünyâ menfe’ati için yap›l›r. ‹bâdet ise âh›retde sevâb kazanmak
için yap›l›r. Sadr-ül-evvel (Selef-i sâlihîn)in, ya’nî Eshâb-› kirâ-
m›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve Tâbi’în ve Tebe’i tâ-
bi’în zemânlar›d›r. Bunlar›n zemân›nda veyâ sonra âdet olarak
veyâ ibâdet olarak ortaya ç›kan fleyler bid’atdir. 436. c› sahîfeye
bak›n›z!

Bid’at kelimesinin ikinci ma’nâs›, Sadr-ul-evvelden, ya’nî Es-
hâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin ve Tebe’i tâbi’înin zemânlar›ndan
sonra dinde meydâna ç›kan yeniliklerdir. Bu de¤ifldirmeler i’ti-
kâdda veyâ ibâdetde olur. Yeni bir ibâdet meydâna ç›karmak ve-
yâ mevcûd bir ibâdetde ziyâdelik veyâ noksanl›k yapmak (‹bâ-
detde bid’at) olur. Bunlardan dînin sâhibinin, ya’nî Muhammed
aleyhisselâm›n, sözle veyâ ifl ile, sarîh veyâ iflâret ederek, izni ol-
madan ortaya ç›kar›lanlara (Bid’at-i seyyie) denir. Âdetde
bid’atlerin hiçbirine bid’at-i seyyie denilmez. Çünki bunlar ibâ-
det için de¤il, dünyâ menfe’ati için yap›l›rlar. Yimekde, içmekde,
giyinmekde, binâlarda yap›lan yenilikler âdetde bid’atdir. ‹’ti-
kâdda olan bid’atlerin hepsi (Bid’at-i seyyie)dir. Yetmifliki dalâ-
let f›rkas›n›n i’tikâdlar›, bid’at-i seyyiedir. Dört mezhebin ibâ-
detlerde olan yenilikleri bid’at de¤ildir. Çünki bunlar, kendi akl-
lar› ile ç›kar›lm›fl olmay›p, (Edille-i fler’›yye)den ç›kar›lm›fllard›r.
Bunlar Nasslarda ziyâdelik olmay›p, Nasslar›n aç›klamalar›d›r.
Nemâza dururken iftitâh tekbîrini birkaç def’a söylemek, sevâb›
çok olmak için ise, bid’at olur. Vesvese ile, istemiyerek söylerse,
günâh olur. ‹bâdetde olan bid’atde, dînin sâhibinin, sarîh veyâ
iflâret ile, izni varsa, bunlara (Bid’at-i hasene) denir. Bid’at-i ha-
seneler, müstehab veyâ vâcib olur. Câmi’lere minâre yapmak,
müstehabd›r. Bunlar› yapmak sevâb olup, terk etmesi günâh ol-
maz. Minâreye (Me’zene) de denir. Zeyd bin Sâbitin annesi di-
yor ki, (Medînede, Mescid-i Nebînin etrâf›ndaki evlerin en yük-
se¤i benim evim idi. Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü teâlâ anh”, ön-
celeri, evimin dam›na ç›k›p ezân okurdu. Resûlullah›n mescidi
yap›l›nca, mescid üzerinde müezzin için yap›lan yüksek yere ç›-
karak okudu). Müezzinlerin minâreye ç›k›p ezân okumalar›n›n
sünnet oldu¤u buradan anlafl›lmakdad›r. [Ho-parlörle ezân oku-
mak bid’atinin bu sünneti yok etdi¤ini ac› ac› görmekdeyiz.] Din
mektebleri yapmak, din kitâblar› yazmak vâcib olan bid’atler-
dendir. Bunlar› yapmak sevâb, terk etmek günâhd›r. Bid’at eh-
linin ve mülhidlerin, ya’nî i’tikâdlar› küfre sebeb olan bid’at sâ-
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hiblerinin flübhelerine karfl› uyar›c› delîller ortaya koymak da
böyledir.

Yukar›da yaz›l› hadîs-i flerîflerde bildirilen bid’atler, hep din-
de olan bid’at-i seyyielerdir. Bunlar, ibâdetlere yard›mc› de¤il-
dirler. ‹bâdetlere yard›mc› olan ve dînin sâhibinin izni ile yap›lan
bid’at-i haseneler, dalâlet de¤ildirler. (Benim sünnetime ve Hu-
lefâ-i râflidînin sünnetlerine yap›fl›n›z!). Ya’nî akllar›n›za, nefsle-
rinize uyarak dinde yapd›¤›n›z de¤ifliklikleri b›rakarak, benim yo-
luma sar›l›n›z, hadîs-i flerîfi, âdetde bid’atlerin dalâlet olmad›kla-
r›n› göstermekdedir. Çünki Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” yolu, din bilgileridir. Âdetleri gösteren birfley bildir-
memifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, insanlara,
dinlerini bildirmek için gelmifldir. Dünyâlar›n› bildirmek için
gönderilmemifldir. Çünki insanlar, dünyâ ifllerini iyi bilirler. Fe-
kat, Allahü teâlân›n irâdesinin, emrlerinin ne olaca¤›n› bilmezler.

fiimdi bid’at denince, i’tikâdda olan bid’atler anlafl›lmakdad›r.
Bu sap›k i’tikâd sâhiblerine (Mübtedi’) ve (Ehl-i hevâ) denil-
mekdedir. Çünki bunlar, islâmiyyete de¤il, nefslerine uymakda-
d›rlar. Yetmifliki sap›k f›rka böyledir. Bunlardan ba’z›s›n›n i’tikâ-
d› küfre sebeb olmakdad›r. Öldükden sonra tekrâr dirilme¤e ve
Allahü teâlân›n s›fatlar›na inanm›yanlar› ve âleme kadîm diyen-
leri böyledir. Böyle küfre sebeb olan inan›fla (‹lhâd) denir. Böy-
le inananlara (Mülhid) denir. Aç›k olarak bildirilmifl olmay›p,
flübheli oldu¤u için, te’vîli lâz›m gelen, ya’nî çeflidli ma’nâlar ara-
s›ndan, uygun olan ma’nâs›n› aray›p bulmak lâz›m olan âyet-i ke-
rîmelerden ve hadîs-i flerîflerden yanl›fl ma’nâ ç›karanlar›n bu
yanl›fl i’tikâd› küfre sebeb olmaz. Kabr azâb›na ve mi’râca inan-
m›yanlar› böyledir. Fekat, küfre sebeb olm›yan böyle i’tikâddaki
bid’atler, en büyük günâhlardan, meselâ mü’mini haks›z yere öl-
dürmekden ve zinâdan dahâ büyük günâhd›rlar. Bu bozuk i’ti-
kâdlar›n›, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden zan ile ç›kar-
d›klar› için, kâfir olm›yorlar. fiimdi çok kimse, bunlara yanl›fl
te’vîl etmek sebebi ile de¤il de akla, fenne uymuyor diyerek
inanm›yor. ‹’tikâdlar›na, îmânlar›na, islâmiyyeti de¤il de, akl›,
fenni esâs tutan böyle inanm›yanlar kâfir olur, mürted olur. ‹’ti-
kâd› küfre sebeb olan mülhidler kendilerini müslimân sanmakda,
ibâdetleri yapmakda ve günâhlardan sak›nmakda iseler de, bun-
lar›n hiçbiri sahîh olmaz.

‹bâdetde bid’atin seyyie olanlar›, i’tikâdda bid’at kadar kötü
de¤il ise de, bunlar da, münker ve dalâletdir. Bütün günâhlardan

– 181 –



sak›nmakdan dahâ çok, bunlardan sak›n›lmas› lâz›md›r. Hele ibâ-
detde bid’at yapmak, bir müekked sünneti terk etme¤e sebeb olu-
yorsa, bu bid’atin günâh› dahâ büyük olur.

‹’tikâdda bid’atin z›dd›, aksi olan do¤ru i’tikâda (Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at) i’tikâd› denir. ‹bâdetde bid’atin z›dd›na, aksine (Sün-
net-ül-hüdâ) denir. Birincisi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” i’tikâd›, ikincisi, devâm üzere yapd›¤› ve ba’zan terk etdi-
¤i ve terk edenlere mâni’ olmad›¤› ibâdetlerdir. Terk edilmesine
mâni’olduklar›na (Vâcib) denir. (Sünnet-i hüdâ)y› özrsüz terk et-
mek günâh olmaz. Devâml› terk eden k›yâmet günü azarlan›r.
Ezân, ikâmet ve cemâ’at ile nemâz k›lmak ve befl vakt nemâz›n
sünnetleri böyledir. Fekat, bir mahallenin hepsi devâml› terk
ederse, bunlarla harb edilir.

Âdetde bid’at ifllemek, dalâlet de¤ildir. Yapmamak vera’ ve ev-
lâ olur. ‹htiyâcdan fazla yüksek binâ yapmak, doyuncaya kadar yi-
mek, kahve, çay, sigara içmek âdetde bid’atdir. Bunlara harâm ve-
yâ mekrûh diyemeyiz. Sultân›n, Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›-
na uygun olan emrleri ve yasaklar› mu’teber olur. Nefsine ve ak-
l›na uyarak verdikleri emrlere, itâ’at etmek vâcib olmaz. Fekat is-
yân etmek de câiz de¤ildir. Hattâ, zâlim olan sultân›n cevrinden,
eziyyetinden kurtulmak için itâ’at etmek câiz olur. Çünki, insan›n
kendini tehlükeye atmas› câiz de¤ildir. 379. cu sahîfeye bak›n›z!
Âyet-i kerîmede itâ’at edilmesi emr olunan (Ülül-emr), müslimân
olan sultân, âmir, hâkim demekdir. Bunlar›n hak ve adl olan emr-
lerine itâ’at etmek vâcibdir. Âdetde bid’atin z›dd› (Sünnet-üz-zâ-
ide)dir. Ya’nî, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” devâm
üzere olan âdetleridir. Elbisesinin fleklleri ve giyinirken, süslenir-
ken sa¤dan bafllamak, sa¤ el ile yimek içmek, birfley al›p vermek
ve sol el ile tahâretlenmek, sol ayakla halâya girmek böyle olup
müstehabd›rlar. [Görülüyor ki, erkeklerin ve kad›nlar›n elbisele-
rinin, zemânla de¤iflmesi, fâs›klar›n elbiselerine benzemesi; âdet-
de bid’atdir. Kad›nlar›n ellerinden ve yüzlerinden baflka yerlerini
tam örten genifl örtüler dinde bid’at olmaz. Günâh olmaz. Böyle
örtüleri kullan›rken, o memleketin âdetine uymal›d›r. Âdet olm›-
yan örtüyü, elbiseyi kullanmak, flöhrete ve fitneye sebeb olur. Bu
ikisi de harâmd›r.]

Buraya kadar bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, lugat ma’nâs›nda-
ki umûmî bid’at, âdetde ve dinde bid’at olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Bid’at deyince, dinde bid’at anlafl›l›r. Dinde bid’at de, i’tikâdda
veyâ ibâdetde olur. ‹’tikâddaki bid’atlerin hepsi seyyiedir. ‹bâdet-
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de bid’at ise, Seyyie ve Hasene olarak ikiye ayr›l›r. Bid’at-i seyyie,
i’tikâdda olan fekat küfre sebeb olm›yan ve ibâdetde olup islâmiy-
yete yard›mc› olm›yan bid’atlerdir. ‹’tikâdda bid’at, küfre sebeb
olursa, ilhâd olur. Bid’at-i hasene, islâmiyyete yard›mc› olan
yeniliklerdir. Bid’at-i hasene de, müstehab veyâ vâcib k›smlar›na
ayr›l›r. Minâre, müstehab olan bid’at-i hasenedir. Çünki, müez-
zinin, ezân›, yükse¤e ç›k›p okumas› sünnetdir. Minâre, bu sünne-
te yard›m etmekdedir. [Ezân›, insan›n tabî’î sesinin üstünde fazla
sesle okumak sünnet de¤ildir. Mekrûhdur. Bunun için ezân› ho-
parlör denilen elektrik âleti ile okumak, sünnete de¤il, mekrûha
yard›mc› olmakdad›r. Bunun için, ho-parlör kullanmak, bid’at-i
seyyie olmakda ve minâreye ç›k›p okumak sünnetine mâni’ ol-
makdad›r. Ezân sesinin her tarafa ulafld›r›lmas› emr olunmad›.
Yaln›z kendi mahallesine duyuracak kadar ba¤›rmas› emr olundu.
Müslimânlar›n her mahallede mescid yapmas›, her mescidde
müezzinlerin yüksek yere ç›karak ayr› ayr› ezân okumalar› emr
olundu. Bir yerde okunan ezân›n her mahalleden iflitilmesi için,
müezzinlerin ho-parlörle okumalar› veyâ bir yerde okunan ezân›n
her mesciddeki ho-parlörlerle her mahallede iflitilmesi, bid’at-i
seyyie olur. Çirkin bid’at olur. Allahü teâlâ, (Din kemâle geldi.
‹bâdetlerin nas›l yap›laca¤› bildirildi. Noksan birfley b›rak›lmad›)
buyurdu. Selef-i sâlihîn de, bin seneden beri, emr olundu¤u gibi e-
zân okudular ve nemâz k›ld›lar. Bunlar›n yapd›klar›n› be¤en-
meyip veyâ noksan, kifâyetsiz görüp, ho-parlörle ezân okuma¤a
ve ho-parlörle nemâz k›lma¤a kalk›flmak çirkin bid’at olur. Yuka-
r›daki hadîs-i flerîfler, çirkin bid’at iflliyenlerin hiçbir ibâdetlerinin
kabûl olm›yaca¤›n›, bunlar›n Cehenneme gideceklerini bildirmek-
dedir. ‹slâmiyyetin emrini dinlemeyip, her mahallede mescid
yap›lmad›¤› için, her yerden ezân sesi iflitilmiyor diyerek, ezân›
hoparlörle okumak bid’atini savunma¤a kalk›flmak, kat› necâseti
bevl ile y›kay›p temizleme¤e kalk›flmak gibidir. Evet, bevl ile
y›kay›nca, kat› necâset görünmez olup câhillerin hofluna gider.
Hâlbuki, necâset her yere yay›lm›fl, bevlin de¤di¤i her yer necs ol-
mufldur.] Bid’at-i hasene olan yeniliklere fiâri’ taraf›ndan izn ve-
rilmifl, hattâ emr olunmufldur.

Süâl — Eshâb-› kirâm, Tâbi’în ve Tebe’i tâbi’în, müstehab ve
vâcib olan bid’at-i haseneleri niçin yapmad›lar?

Cevâb — Bunlar›n bir k›sm›na onlar›n ihtiyâclar› yokdu. Mese-
lâ, mekteb yapmad›lar, kitâb yazma¤a ihtiyâclar› yokdu. Çünki,
âlimler, müctehidler çokdu. Herkes sorup, kolayca ö¤renirdi. Pa-
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ralar›, mallar› da, büyük binâlar, minâreler yapacak kadar çok de-
¤ildi. En mühim sebeb de, onlar dahâ mühim iflleri yapd›lar. Bun-
lar› yapma¤a vaktleri olmad›. Gece gündüz kâfirlerle, islâm dîni-
nin yay›lmas›na mâni’ olan devletlerle, diktatörlerle harb etdiler.
Paralar›n›n, mallar›n›n hepsini bu cihâdlara sarf etdiler. Memle-
ketler, flehrler feth ederek, milyonlarca insan› zâlim devletlerin
pençesinden kurtar›p, müslimân yapmakla dünyâ ve âhiret se’âde-
tine kavufldurdular. ‹slâm nizâm›n›, islâm ahlâk›n›, Allah›n kulla-
r›na ulafld›rd›lar. Baflka fleyler yapma¤a vaktleri olmad›.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir kimse, islâmda
sünnet-i hasene yaparsa, bunun sevâb›na ve bunu yapanlar›n se-
vâblar›na kavuflur. Bir kimse islâmda bir bid’at-i seyyie ç›¤r› açar-
sa, bunun günâh› ve bunu yapanlar›n günâhlar› kendisine verilir)
buyurdu. Bid’at-i hasenelerin hepsi, bu hadîs-i flerîfdeki bid’at-i
haseneye dâhildirler. Bir sünnet yapana, ya’nî bir ç›¤›r açana, bu-
nu k›yâmete kadar yapanlar›n sevâblar›n›n verilmesi, bunu baflka-
lar›n›n da yapmalar› için niyyet etmesine ba¤l›d›r. Bunun gibi,
imâm baflkalar›na imâm olma¤a niyyet etmezse, yaln›z k›lman›n
[veyâ bunun yirmiyedi kat›n›n] sevâb›na kavuflur. Cemâ’atin se-
vâblar› toplam›na da kavuflmas› için, imâm olma¤a niyyet etmesi
lâz›md›r.

Bid’at-i seyyie ifllemenin zarar›, sünneti, hattâ vâcibi terk etme-
nin zarar›ndan dahâ çokdur. Ya’nî birfleyi yapmak sünnet mi,
bid’at mi flübheli olsa, bu fleyi yapmamak lâz›md›r.

Süâl — Din, Kitâb ile, sünnet ile kemâle gelmifldir. Bu ikisinin
izn vermedi¤i ibâdetler bid’atdir. Buna göre (Edille-i fler’iyye)
dörtdür demek do¤ru olur mu?

Cevâb — Ehl-i sünnet âlimleri, Edille-i fler’iyyenin dört oldu-
¤unu bildirdiler: Kitâb, Sünnet, ‹cmâ’› ümmet ve K›yâs-› fükahâ.
Fekat, bunlar›n son ikisi, ilk ikisinden ç›kmakdad›r. Bunun için
Edille, hakîkatda, Kitâb ve sünnet olmak üzere ikidir. ‹cmâ’ ya’nî
sözbirli¤i olan bir hükmün Kitâbdan veyâ sünnetden bir delîle,
bir senede oturtulmas› lâz›md›r. K›yâs da, icmâ’ için sened olabi-
lir. Ebû Bekr-i S›ddîkin halîfe seçilmesindeki icmâ’ böyle olmufl-
dur. Bir kiflinin haber verdi¤i hadîs de, icmâ’ için sened olur. Çün-
ki, icmâ’›n huccet olmas›, delîlinin kat’i olmas›na ba¤l› de¤ildir.
‹cmâ’ oldu¤u için huccetdir. Delîlinin kat’î olmas› flart olursa, ic-
mâ’a lüzûm kalmaz. Bu delîl huccet olur. K›yâs için de, Kitâbdan
veyâ sünnetden bir asl, esâs lâz›md›r. Çünki, k›yâs, Kitâbda ve
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sünnetde mevcûd bulunan kapal›, gizli hükmü izhâr eder. Bun-
lara bir hükm ilâve etmez. Ya’nî, ahkâm› izhâr eder, isbât [îcâd]
etmez. K›yâs, umûmî olan bir hükmü, fürû’ için beyân eder. ‹c-
mâ’ da, k›yâs için asl ve kaynak olur. Sünnet, Kitâb›n flerh ve be-
yân›d›r. fiu hâlde, islâmiyyetin asl›, yaln›z Allahü teâlân›n kitâb›-
d›r.

Zemân›m›zdaki ba’z› câhil tekke fleyhleri, yalanc›, sahte tesav-
vufcular, islâmiyyete uym›yan hareketlerinden dolay›, kendileri-
ne i’tirâz edilince, (Bunlar, ilm-i zâhirde harâmd›r. Biz, ilm-i bâ-
t›n sâhibleriyiz. Bizim için halâld›rlar) diyor. Böyle söylemek
küfrdür. Böyle söyliyen ve iflitip kabûl eden kâfir olur. Te’vîl et-
mesi veyâ bilmeden söylemesi özr olmaz. ‹nce fleyleri bilmemek
ancak özr olur. Bu z›nd›klar, (Siz ilmi kitâblardan ö¤reniyorsu-
nuz. Biz ise, sâhibinden, ya’nî do¤ruca Muhammed aleyhisselâm-
dan al›yoruz. Buna kanâ’at etmez, râz› olmaz isek, Allahdan so-
rup ö¤reniyoruz. Kitâb okuma¤a, üstâddan ö¤renme¤e ihtiyâc›-
m›z yok. Allaha kavuflmak için, ilm-i zâhiri terk etmek ve islâmiy-
yeti ö¤renmemek lâz›md›r. Bizim yolumuz bât›l olsayd›, böyle
yüksek hâllere, kerâmetlere kavuflabilir mi idik? Nûrlar› ve Pey-
gamberlerin rûhlar›n› görebilir mi idik? Bir günâh yaparsak,
rü’yâda bize bildiriliyor. Ahkâm-› islâmiyyenin harâm dedi¤i fleyi
yapmam›z için Allah bize rü’yâda izn veriyor. Bunun bize halâl
oldu¤unu anl›yoruz) diyorlar. ‹slâmiyyeti y›k›c›, yok edici böyle
sözler ilhâdd›r. Ya’nî, Kitâb›n ve sünnetin aç›k ma’nâlar›n› de¤ifl-
dirmekdir. Dalâletdir. Ya’nî, mü’minlerin yolundan ayr›lmakd›r.
‹slâmiyyet ile alay etmekdir. Böyle bozuk sözlere inanmamal›d›r.
Bunlar›n bozuklu¤unda flübhe etmek bile küfr olur. Bunlar› söy-
liyene ve inanana (Z›nd›k) denir. Birinin böyle söyledi¤ini baflka-
s›ndan haber al›nca o söyliyene hemen z›nd›k dememelidir. Böy-
le söyledi¤i iki âdil flâhidin haber vermesi ile fler’an anlafl›lmad›k-
ça, hükm verilmez. Z›nd›k, maddeye, tabî’ate tap›nan Dehrî de-
mekdir. Allaha ve âh›ret gününe inanm›yan sahte müslimân de-
mekdir.

‹slâmiyyetin ahkâm› ilhâm ile anlafl›lmaz. Evliyân›n ilhâm› bafl-
kalar›na huccet, sened olamaz. (‹lhâm), Allahü teâlâ taraf›ndan
kalbe gelen bilgi demekdir. Evet, Ehlullah›n “kaddesallahü teâlâ
esrârehümül’azîz” ilhâmlar› do¤ru olur. Bunlar›n do¤rulu¤u, is-
lâmiyyet bilgilerine uygun olmalar›ndan anlafl›l›r. Fekat, Ehlul-
lah, ya’nî Velî olmak için, islâmiyyet bilgilerini ö¤renmek ve bun-
lara uymak flartd›r. (Takvâ sâhiblerine Allahü teâlâ ilm ihsân
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eder) meâlindeki âyet-i kerîme bunu isbât etmekdedir. Sünnete,
ya’nî islâmiyyete sar›lm›yan, bid’atden sak›nm›yan kimsenin kal-
bine ilhâm gelmez. Bunun söyledikleri, nefsden ve fleytândan ge-
len bozuk fleylerdir. Mûsâ aleyhisselâm ile H›z›r›n konuflmalar›,
bu bildirdiklerimize uymuyor denilemez. Çünki H›z›r aleyhisse-
lâm, ba’z› âlimlere göre, Mûsâ aleyhisselâm›n ümmeti de¤ildi.
Ona uymas› emr olunmam›fld›. Muhammed aleyhisselâm ise, dün-
yân›n her yerinde k›yâmete kadar gelecek olan bütün insanlar›n
ve cinnin Peygamberidir. (‹lm-i ledünnî) ve (‹lhâm), Muhammed
aleyhisselâma tâbi’ olanlara ihsân olunur. Bu ihsâna kavuflanlar,
Kitâb› ve Sünneti ya’nî hadîs-i flerîfleri iyi anlar. ‹slâmiyyet bilgi-
leri, rü’yâ ile de anlafl›lamaz. ‹slâmiyyete uym›yan rü’yân›n fleytâ-
nî oldu¤u anlafl›l›r.

Evliyân›n büyüklerinden Cüneyd-i Ba¤dâdî “rahmetullahi te-
âlâ aleyh” 298 [m. 910] de Ba¤dâdda vefât etdi. (‹nsan› Allahü te-
âlân›n r›zâs›na kavuflduran tek yol, Muhammed aleyhisselâma uy-
makd›r) dedi. Bir kerre de (Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere
uym›yan kimse, mürflid olamaz) buyurdu. [Kur’ân-› kerîmi ve ha-
dîs-i flerîfleri müctehid olm›yanlar anl›yamaz. Yetmifliki sap›k f›r-
kan›n kurucusu olan âlimler, müctehid olmad›klar› için, yanl›fl an-
lad›lar. Milyonlarca müslimân›n sap›tmalar›na sebeb oldular.
Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uyabilmek için, dört mezheb-
den birine uymak lâz›md›r.] Evet, ümmî olan, ya’nî okumam›fl,
ö¤renmemifl bir kimse, ârif olabilir. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n›
anl›yabilir. Fekat, baflkalar›na rehber olamaz. Rehber olmak için,
Kitâb›n ve sünnetin ahkâm›n› [dört mezhebden birinin f›kh kitâb-
lar›ndan] üstâddan ö¤renmek lâz›md›r. Çünki, Selef-i sâlihînin ve
Halef-i müttekînin yolu, Kitâb ve sünnetin yoludur.

Evliyân›n büyüklerinden olan S›rrî Sekatî, Ma’rûf-i Kerhînin
talebesinden idi. 251 [m. 865] de Ba¤dâdda vefât etdi. Cüneyd-i
Ba¤dâdînin day›s› ve rehberi idi. (Tesavvuf, üç fley demekdir: Ve-
ra’ sâhibi olmak ve Kitâba ve Sünnete uym›yan birfley söyleme-
mek ve kerâmet olarak harâm ifllememekdir) dedi. Harâm iflle-
me¤e sebeb olan kerâmete (Mekr) ve (‹stidrac) denir. (Vera’),
flübheli olanlardan da sak›nmak demekdir. ‹mâm-› Gazâlî, 505
[m. 1111] de Îranda Tûs, ya’nî Meflhedde vefât etdi. (Miflkât-ül-
envâr) kitâb›nda diyor ki, (Kalb meleklere mahsûs bir evdir. Ga-
dab, flehvet, hased, kibr gibi kötü s›fatlar, uluyan köpek gibidir-
ler. Köpeklerin bulundu¤u yere melekler girmez. Hadîs-i flerîfde,
(Köpek ve resm bulunan eve melekler girmez) buyuruldu. Bu ha-
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dîs-i flerîfdeki evin kalb oldu¤unu ve köpe¤in de, kötü huylar de-
mek oldu¤unu söylemiyorum. Aç›k ma’nâlar›na inanmakla berâ-
ber, yukar›daki ma’nâlar› da ilâve ediyorum. Bu sözüm, Ehl-i sün-
net vel-cemâ’ati, Bât›nî denilen bid’at f›rkas›ndan ay›rmakdad›r.
Bât›nîler aç›k ma’nâlar› terk edip, sap›k ma’nâlar uydurmakdad›r-
lar. Bir âyetin aç›k ma’nâs›, baflka âyetlerin aç›k ma’nâlar›na uy-
mazsa, o zemân bu aç›k ma’nâs› b›rak›l›p te’vîl edilmesi, ya’nî çe-
flidli ma’nâlar›ndan uygun olan›n verilmesi lâz›m olur. Böyle zarû-
ret oldu¤u zemân, aç›k ma’nâ vermekde isrâr edenlere (H›flvî) de-
nir. Bunun için, Kur’ân›n zâhir ve bât›n ma’nâlar› vard›r denilmifl-
dir. Hep zâhir ma’nâs›n› veren H›flvî olur. Hep bât›n ma’nâs›n› ve-
ren (Bât›nî) olur. Yerine göre, ikisini cem’ eden, kâmil müslimân
olur). Tesavvuf adam›n›n sözünün ahkâm-› islâmiyyeye uygun ol-
mad›¤›n› ancak zâhir ve bât›n ilmlerinde mütehass›s olan anlar.
Tesavvuf âlimlerinin kulland›klar› kelimelerin ma’nâlar›n› bilmi-
yen anl›yamaz. Böyle zül-cenâhayn olm›yan [‹bni Teymiyye ve
Abdülvehhâb o¤lu gibi] kimseler, Bâyezîd-i Bistâmînin (Sübhânî
mâ a’zama flânî) sözünü islâmiyyete uymuyor san›r. Muhyiddîn-i
Arabî, bu sözün ma’nâs›n›n kemâl-i tenzîh oldu¤unu uzun anlat-
makdad›r. ‹slâmiyyete uym›yan kimse, hârik-ul-âde fleyler yapabi-
lir. Bunlara kerâmet denmez. (‹stidrâc) denir. Evliyâ olarak bili-
nen birisini görmek için, Bâyezîd-i Bistâmî giderken, onun karfl›-
dan geldi¤ini ve K›bleye karfl› tükürdü¤ünü gördü. Geriye dönüp,
bu adam, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” edeblerinden
birine uymad›. Velî olamaz dedi.

Bâyezîd-i Bistâmî buyuruyor ki, (Kerâmetler gösteren biri, me-
selâ su üstünde yürüse, bir anda uzaklara gitse, havâda uçsa, is-
lâmiyyete uymad›kca, bunu Velî sanmay›n›z!). ‹slâmiyyete uymak
için, dört mezhebden birini taklîd etmek lâz›md›r. Müctehid ol-
m›yanlar›n, Eshâb-› kirâm› taklîd etmelerinin câiz olmad›¤› söz-
birli¤i ile bildirildi. [Çünki, Eshâb-› kirâm›n mezhebleri bilin-
miyor.] ‹ctihâd k›yâmete kadar bâkîdir. [Fekat, ictihâd edebilmek
flartlar›n› hâiz olan âlim azd›r. Bunlar›n yeni ictihâdlar yapmalar›-
na da lüzûm yokdur. K›yâmete kadar, hâs›l olacak herfleyin
hükmü dört mezhebden birinde mevcûddur.] Allahü teâlân›n en-
çok sevdi¤i ibâdet, farzlar› yapmakd›r. Nâfile ibâdetlerin k›ymet-
lisi, farzlarla birlikde yap›l›p, farzlar›n içinde bulunan ve onlar› te-
mâml›yan nâfilelerdir.

Muhammed bin Fadl Belhî, 319 [m. 931] senesinde vefât etdi.
Buyuruyor ki, (‹slâmiyyet nûrlar›n›n kalblerden ayr›l›p, kalblerin
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kararmas›na dört fley sebeb oldu. Bildikleri ile amel etmemek.
Bilmiyerek yapmak. Bilmediklerini ö¤renmemek. Baflkalar›n›n
ö¤renmelerine mâni’ olmak). ‹lm adam› tan›nmak için ve mâla,
makama kavuflmak için ö¤reniyorlar. [Din adam› olma¤›, geçime
ve siyâsete vâs›ta yap›yorlar.] Amel etmek için ö¤renmiyorlar.
‹smleri din adam›d›r. Gitdikleri yol, câhillerin yoludur. Allah ra-
hîmdir, afv› sever diyerek, büyük günâh iflliyorlar. Akllar›na,
keyflerine göre hareket ediyorlar. Baflkalar›n›n da böyle yapmala-
r›n› istiyorlar. Kendilerine uym›yan hakîkî müslimânlar› kötülü-
yorlar. Kendilerinin, do¤ru yolda olduklar›n›, huzûra kavuflacak-
lar›n› zan ediyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan derlen-
mifl olan do¤ru kitâblar› okumuyorlar, çocuklar›na da okutmuyor-
lar. ‹çleri kötü, sözleri yald›zl› ve yaland›r. Her gün baflka flekle gi-
rerler. ‹nsanlar›n yüzlerine gülerler. Arkalar›ndan kötülerler.
Bid’at kar›flmam›fl olan do¤ru kitâblar›n okunmas›na mâni’ olur-
lar. [Bu kitâblar› okumay›n! Bozukdur derler.] Bunlar› neflr eden-
leri ve okuyanlar› tehdîd ederler. Mezhebsizlerin zararl› kitâblar›-
n›, yald›zl› reklâmlarla överler. ‹slâmiyyet bilgilerine hakâret
ederler. K›sa akllar› ile yazd›klar› fleyleri ilm ve fen diyerek genç-
lerin önüne sürerler. Buraya kadar yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, is-
lâm âlimleri ve tesavvuf büyükleri hep islâmiyyete yap›flm›fllard›r.
Bunun netîcesi olarak, yüksek derecelere kavuflmufllard›r. Bunla-
ra dil uzatanlar›n din câhili olduklar› anlafl›l›r. Bu câhillerin yal-
d›zl› sözlerine aldanmamal›d›r. Bunlar, din h›rs›zlar›d›r. Se’âdet
yolunu kesici z›nd›klar veyâ mezhebsizlerdir.

Kabr azâb›na inanm›yorum diyen kâfir olur. Çünki, bu sözde
islâmiyyetden haber vermek, te’vîl etmek de¤il, islâmiyyete
ehemmiyyet vermemek vard›r.

Kaderiyye ya’nî Mu’tezile f›rkas›ndan olanlar, (Allah flerleri,
günâhlar› yaratmaz. ‹nsan, kendi iflini yarat›r) dedikleri için, kâfir
oluyorlar.

Bât›nî f›rkas›nda olanlar rûhlar›n tenâsuhuna inan›p, insan öl-
dükden sonra, tekrâr dünyâya gelir dedikleri için ve Allah›n rûhu
oniki imâma hulûl etmifldir dedikleri için ve onikinci imâm gelin-
ceye kadar, islâmiyyete uymak lâz›m de¤ildir dedikleri için ve
Cebrâîl vahyi Alîye getirmek için emr olunmufldu. Yan›larak Mu-
hammed aleyhisselâma getirdi dedikleri için, kâfir oluyorlar. Böy-
le söylemiyenleri kâfir olmaz.

Hâricîlerden, bütün müslimânlara te’vîlsiz olarak kâfir diyen-
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ler ve Alîyi, Osmân›, Talhay›, Zübeyri ve Âifleyi “rad›yallahü an-
hüm” tekfîr edenler, kâfir oluyorlar. fiimdi bunlara yezîdî denil-
mekdedir.

Yezîdiyye f›rkas›ndan olanlar, acemden bir Peygamber gele-
cek, Muhammed aleyhisselâm›n dînini yok edecek dedikleri için,
kâfir oluyorlar.

Neccâriyye ve Mu’tezile f›rkas›ndan olanlar, Allahü teâlân›n s›-
fatlar›na inanmad›klar› için, kâfir oluyorlar.

Cebriyye f›rkas›, insan hiçbirfley yapamaz. ‹nsan istese de, iste-
mese de herfleyi Allah yarat›r. Günâh iflleyenler ve kâfirler
ma’zûrdurlar dedikleri için, kâfir oluyorlar.

Mu’tezilenin bir k›sm›, Allah hiçbirfleyi görmez. Allah Cennet-
de görülmiyecekdir dedikleri için, kâfir oluyorlar.

Kaderiyye f›rkas›, ilm s›fat›n› red ederek, Allah hiç birfleyi bil-
mez dedikleri için, kâfir oluyorlar.

Mürcieden, Allah diledi¤i kâfirleri afv edecekdir ve diledi¤i
mü’minlere ebedî azâb yapacakd›r diyenler ve ibâdetlerimiz elbet
kabûl olacak, günâhlar›m›z da, elbet afv olacak diyenler ve bütün
farzlar nâfile ibâdetdir, bunlar› yapmamak günâh olmaz diyenler
kâfir oluyorlar.

Hâricîler, ameller, ibâdetler îmân›n parçalar›d›r. Herhangi bir
farz› yapm›yan kâfir olur dedikleri ve büyük günâh ifllerken insa-
n›n îmân› gider, günâh bitince tekrâr gelir dedikleri için, bid’at f›r-
kalar›ndan olurlar.

Mest üzerine mesh etmemek, ç›plak aya¤a mesh etmek küfr
de¤ildir, bid’atdir. Ç›plak aya¤›na mesh etmifl olan imâm›n arka-
s›nda k›l›nan nemâz sahîh olmaz. Bid’at sâhibleri ile arkadafll›k et-
mek câiz de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibinden sak›nan kim-
senin kalbini, Allahü teâlâ emân ve îmân ile doldurur. Bid’at sâ-
hibine ihânet edeni, k›ymetsiz tutan›, Allahü teâlâ k›yâmet günü-
nün korkusundan korur) buyuruldu.

Her müslimân›n Ehl-i sünnet i’tikâd›n› iyi ö¤renmesi ve çoluk
çocu¤unun ve bütün sevdiklerinin ö¤renmeleri için çal›flmas› bi-
rinci vazîfesidir. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” yolunda yaflamalar› için, Allahü teâlâya düâ etmeli-
dir. ‹nsan ve cin fleytânlar›na ve kötü arkadafllara ve bozuk yaz›la-
ra aldanmamak için uyan›k olmal›d›r.
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Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹nsanlar›n en iyileri, benim as-
r›mda yafl›yan müslimânlard›r. Onlardan sonra en iyileri, onlar-
dan sonra gelenlerdir. Bunlardan sonra iyileri, ondan sonra gelen-
lerdir. Dahâ sonra, yalanlar yay›l›r). Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki,
üçüncü asr sonlar›nda, sözlerde, hâllerde ve amellerde yalan bafl-
lad›. Bunlara güvenilmez oldu. Çünki, aralar›nda bid’atler ço¤al-
d›. ‹’tikâdda ve amelde Selef-i sâlihînin “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” yolundan ayr›ld›lar. Müslimânlar›n sözbirli¤i ile fle-
hâdet etdikleri tesavvuf büyükleri ve f›kh imâmlar›, Selef-i sâlihî-
nin yolunu yayd›lar.

(Tâtârhâniyye) fetvâ kitâb›nda diyor ki, (Ömer, Osmân ve Alî
“rad›yallahü anhüm” Eshâbdan de¤ildirler diyen bid’at ehli olur.
Bir kiflinin bildirdi¤i haberlere inanm›yan kâfir olmaz. Bid’at sâ-
hibi olur. Ebû Bekr-i S›ddîk Eshâbdan de¤ildir diyen kâfir olur.
Âyet-i kerîmeye inanmam›fl olur). (Zahîriyye) fetvâ kitâb›nda di-
yor ki, (Ebû Bekr-i S›ddîk›n ve Ömer Fârûkun halîfe olduklar›na
inanm›yana kâfir diyenlerin sözü do¤rudur. Çünki, halîfe seçildik-
leri, icmâ’ ile bildirilmifldir.) [Ehl-i sünnete göre, icmâ’ delîldir. Bu
delîle inanm›yan kâfir olur. Hâricîlere, flî’îlere ve vehhâbîlere gö-
re, icmâ’ delîl olmad›¤› için, icmâ’ ile bildirilmifl olana inanm›yan
kâfir olmaz dediler.]

‹bni Âbidîn, üçüncü cüzde, mürtedleri anlat›rken buyuruyor ki:
Dâr-ül-islâmda yafl›yan gayr-i müslim vatandafllara (Zimmî) de-
nir. Bu zimmîlerin ve ticâret için veyâ turist olarak gelen kâfirle-
rin mal›na, cân›na ve ›rzlar›na dokunmak câiz de¤ildir. Müslimân-
lara tan›nan hürriyyetlere bunlar da sâhibdirler. Mülhidler böyle
de¤ildir. Mülhidlerden müslimânlar› aldatanlara tevbe etmeleri
teklîf edilir. Kabûl etmezlerse, hükûmet reîsinin emri ile hepsi öl-
dürülür. Tevbe ederlerse, tevbeleri kabûl olur. ‹’tikâdlar› küfre
sebeb olm›yan bid’at sâhiblerine nasîhat olunur. Kabûl etmez,
tevbe etmezlerse, hükûmet taraf›ndan ta’zîr cezâlar› verilir. Lü-
zûm görülürse, habs ve darb edilerek tevbe etdirilir. Müslimânla-
r› aldatmak için çal›flan reîsleri, habs ve dayak ile tevbe etmezse,
hükûmet taraf›ndan öldürülmesi câiz olur. Müslimânlar› Ehl-i
sünnet mezhebinden ay›rma¤a, mezhebsiz, sap›k yapma¤a sebeb
olan, böylece bid’atin yay›lmas›na çal›flan kâfir olmaz ise de, mil-
letin huzûrunun, berâberli¤inin bozulmas›na, bölücülü¤e mâni’
olmak için, sultân›n bunlar› öldürmesi câiz olur.

Kâfirin topu çok, hîlesi çok, azâb› çokdur.
Mü’minin ilmi çok, hayâs› çok, râhat› çokdur.
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SON SÖZ

Kitâb›n bafl›ndan buraya kadar yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, din-
de reformcu, sâbit bir görüfle ve ilmî bir kanâ’ate sâhib de¤ildir.
Ehl-i sünneti lekelemek için çeflidli behâneler aramakda, binbir
dereden su getirmekdedir. Mason olan hocas›n›n kurnaz siyâseti-
ni kullanarak ve ana dili olan arabî kitâblardan gelifligüzel misâl-
ler topl›yarak ve uzun tercemeler yaparak, kendisini din âlimi ola-
rak tan›tmakdad›r. Genç din adamlar›m›z›n ve sâf, temiz müsli-
mânlar›n bu kurnaz, Ehl-i sünnet düflman›n›n yalan ve iftirâlar›na
aldanmamalar› için bu nâçiz reddiyemizi yazd›k. (Din adam› bölü-
cü olmaz) ad›n› verdi¤imiz bu kitâb›n hulâsas› ve gâyesi, Ehl-i sün-
netin dört mezhebinin âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden
ç›kar›lm›fl oldu¤unu bildirmekdir.

fiimdi elde bulunan f›kh kitâblar›nda, hadîs-i flerîflere muhâlif
hiçbir bilgi yokdur. Birbirlerine muhâlif görünen ictihâdlar›ndan
yaln›z birisi do¤ru ise de, yanl›fl olanlar›n› taklîd edenlere de sevâb
verilece¤i hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Bunun için, dört mezhebin
ittifâk ile bildirdikleri yap›l›nca, sahîh ve makbûl olaca¤› gibi, ih-
tilâfl› yerleri yap›l›nca da, sahîh ve makbûl olacakd›r. O hâlde,
müctehid olm›yan her müslimân›n, her iflinde dört mezhebden bi-
rini seçip taklîd etmesi ve mezheb imâm›n›n delîlini aramamas› lâ-
z›md›r. Çünki, Tâbi’înden yeni îmâna gelenler, Eshâb-› kirâm›
taklîd ederler, delîllerini hiç sormazlard›. Her müslimân, be¤endi-
¤i, seçdi¤i mezhebin her mes’elesini yaparken, Kur’ân-› kerîme
veyâ hadîs-i flerîfe uymakda oldu¤una inanmal›d›r. Bugün mücte-
hide de lüzûm kalmam›fld›r. Çünki, din bilgilerinde, aç›klanmam›fl
birfley kalmam›fld›r. Kemâle gelmifl olan bu dîne ilâve edilecek
birfley de yokdur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›yâ-
mete kadar olacak herfleyin hükmünü bildirmifldir. Mezheb
imâmlar› da bunlar› aç›klam›fld›r. Bunlar›n günlük olaylara tatbîk-
lerini, müctehid olm›yan âlimler yapar. Her asrda gelecek olan
müceddidler, bu ifli yapacaklard›r. Fekat, ictihâd ile yeni hükmler
ç›karm›yacaklard›r. Çünki, buna lüzûm kalmam›fld›r. Halâl ve ha-
râm ve her delîl aç›klanm›fld›r.

fiimdi, se’âdet-i ebediyyeye kavuflmak istiyenin, (Ehl-i sünnet)
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i’tikâd›n› k›saca ö¤renip, bunlara îmân etmesi, sonra dört mez-
hebden ö¤renmesi mümkin ve kolay olan birini seçip, günlük iflle-
rini ve ibâdetlerini, s›ras› geldikçe, o mezhebin kitâb›ndan ö¤rene-
rek yapmas› lâz›md›r. Her memleketde, bir mezhebin bilgilerini
bildiren do¤ru ilmihâl kitâblar› vard›r. Ele geçirilmeleri kolayd›r.
Bu kolayl›k, Allahü teâlân›n, bu ümmet-i Muhammede olan bü-
yük ihsân›d›r. Sap›klar›n, mezhebsizlerin, dinde reformcular›n ve
para kazanmak için konuflan ve yazan câhillerin ve ingiliz kâfirle-
rine aldanm›fl olan câhillerin yald›zl› sözlerine ve yaz›lar›na aldan-
mamak için, çok uyan›k olmal›y›z! Esselâmü alâ men ittebe’al-hü-
dâ.

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 islâmiyyete, 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; kabr 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.
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‹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.

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.
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‹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.

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.
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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!

‹slâmiyyete 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?
Hani Cengiz, hani Hitler[1]! nesi kald›, zikre flâyân?
Edison[2], Markoni, Pastör, âh›retde bulmaz ihsân!

Dünyâya fâide verenler; sanma olur, kâmil insan!
Y›landan tiryak yap›l›r; zehr 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?
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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,
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

Herkesin var bir kesi,
ben bî-kesin yok kimsesi.
Ben bî-kesin, sen ol kesi,
ey kimsesizler kimsesi!

Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden
bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.
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DO⁄RU SÖZE ‹NAN,
BÖLÜCÜYE ALDANMA

ÖNSÖZ

(Do¤ru söze inan, bölücüye aldanma) kitâb›n› yazma¤a, Besme-
le okuyarak bafll›yoruz. Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›-
yor. Fâideli fleyleri herkese gönderiyor. Âh›retde, Cehenneme git-
mesi gereken mü’minlerden, diledi¤ini, ihsân ederek afv edecek,
Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her an
varl›kda durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z
Odur. Böyle bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› yazma-
¤a bafll›yoruz.

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdi¤i peygamberi Mu-
hammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O yüce Peygamberin
temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n herbirine hayrl› düâlar
olsun!

Bin dokuzyüzellidokuz senesinde Erzincanda ö¤retmen idim.
Erkek lisesinde konferans dinledik. Dinleyici ö¤retmenler birkaç
yüz kifli idi. Önce, Erzincan me’ârif müdürü, sonra, konferans sâ-
hibinin asistan› konufldu. Üçüncü olarak konferans sâhibi olan,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sosyal Hizmetler Akademisi ö¤retmenlerinden
psikoloji doktoru say›n Mithat Enç konufldu. Uzun boylu, gür ses-
li idi. Çok te’sîrli konufluyordu. Zekâ üzerinde birkaç gün konufl-
du. Son günü, zekâ ölçüsünü, test usûlünü anlatd›. Avrupal›, Ame-
rikal› psikologlar›n kitâblar›ndan yeni bilgiler verdi. Zekâ ölçme-
nin târîhçesini söylerken, özet olarak dedi ki, (Zekâ ölçmek, test
usûlünü kullanmak, ilk olarak Osmânl›larda bafllad›. Amerikan li-
teratürlerinde okudu¤uma göre, Osmânl› ordular› Viyanaya kadar
gelince, Avrupa devletleri çok korkdu. ‹slâmiyyet Avrupaya yay›-
l›yor, h›ristiyanl›k yok oluyor diye flaflk›na döndüler. Osmânl›
ak›nlar›n› durdurmak için çâre arad›lar. Çok u¤rafld›lar. Bir gece
yar›s›, ‹stanbuldaki ‹ngiliz sefîri flifre yollad›. Avrupaya müjde
vermek için sabâh› bekliyemedi: Buldum, buldum, Osmânl›lar›n
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zaferden zafere ulaflmalar›n›n sebebini ve bunlar› durdurma çâre-
sini buldum, diyor ve flöyle anlat›yordu: Osmânl›lar, ald›klar› esir-
lere hiç kötülük yapm›yor, kardefl gibi davran›yorlar. Hangi millet-
den , hangi dinden olursa olsun, küçük çocuklar›n zekâlar›n› ölçü-
yorlar. Keskin zekâl› çocuklar seçilerek, sarâydaki (Enderûn) de-
nilen mekteblerde, de¤erli ö¤retmenler taraf›ndan okutuluyor. ‹s-
lâm bilgileri, ‹slâm ahlâk›, fen, kültür dersleri verilerek, kuvvetli,
baflar›l› müslimân olarak yetifldiriliyorlar. Osmânl› ordular›n› za-
ferden zafere ulafld›ran de¤erli kumandanlar ve Sokullular, Köp-
rülüler gibi seçkin siyâset ve idâre adamlar›, hep böyle yetifldirilen
keskin zekâl› çocuklard›. Osmânl› ak›nlar›n› durdurmak için, bu
Enderûn mekteblerini ve bunlar›n kollar› olan medreseleri y›k-
mak, müslimânlar› ilmde, fende geri b›rakmak lâz›md›r).

Mithat Beyin bu sözleri ve Osmânl› târîhindeki ac› ve yürekler
yak›c› olaylar gösteriyor ki, ‹ngiliz sefîrinin bu teklîfi çok do¤ru gö-
rülerek, Avrupada ‹skoç ve Pâris mason localar› har›l har›l çal›fl-
ma¤a bafllad›lar. Müslimânlar› aldatmak, medreselerden, mekteb-
lerden ilmli, fenli din adamlar› ve idâreciler yetifldirilmesini önle-
mek için plânlar hâz›rland›. Câhil b›rak›lan gençler, Avrupada din-
siz yap›ld›. Zevk ve sefâhete al›fld›r›ld›. Yalanc› etiketler, diploma-
lar verilerek anavatana gönderilen fen adam› fleklindeki sinsi düfl-
mânlara, (Fen yobaz›) denir. Böyle diplomal› yobazlar, masonlar›n
çok kurnâz ve milyonlar harc ederek çevirdikleri dolaplar› ile, Os-
mânl› devletinde ifl bafllar›na getirildi. Meselâ mason olan Mustafâ
Reflid Pâfla, Fuad Pâfla ve benzerleri, medreselerden fen derslerini
kald›rd›lar. Mithat Pâfla, Tal'at Pâfla din derslerini de azaltd›lar.
Fâtih Sultan Muhammed Hân zemân›nda medreselerde okutulan
din ve fen bilgileri pek yüksek idi. Tanzimatdan sonra ve hele itti-
hâdc›lar zemân›nda çok afla¤› oldu. ‹slâm düflmânlar›, pek sinsi, iki
yüzlü davranarak baflar› sa¤lad›lar. Hele Mithat Pâfla, k›yas›ya sal-
d›rma¤a, çok ac› plânlar› ile islâm› ve Kur'ân› yok etme¤e hâz›rlan-
m›fld›. Sultan ‹kinci Abdülhamid hân›n kuvvetli îmân› ve keskin
zekâs›, müslimânlara ve islâmiyyete saplanmak istenen bu zehrli
hançere karfl› çelik bir kalkan gibi dikilmeseydi, düflmanlar›n imhâ
plânlar›, müslimânlar› ezecekdi. Türkiye Târîhinde bu yaz›m›z›n
çeflidli vesîkalar› vard›r. 

Din düflmânlar›, islâmiyyeti ve müslimânlar› yok etme¤e çal›fl›-
yorlar. Komünistler, her dürlü propaganda yollar› ile, i¤renç yalan
ve iftirâlar söyliyerek, çok vahfli ve barbarca iflkenceler yaparak
sald›r›yorlar. Bu alçak sald›r›lar›n› müslimânlar görüyor, anl›yor,
onlara aldanm›yorlar. Masonlar ise, sinsi, tatl› sözle, güler yüzle
ve para yard›m› yaparak, okflayarak, ‹slâma sald›r›yorlar. Dinli,
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dinsiz, herkes kardefldir. Dîne lüzûm yokdur diyorlar. Din kardefl-
li¤ini yok edip, yerine mason kardeflli¤i koyma¤a çal›fl›yorlar. ‹slâ-
miyyetin en korkunç, en zararl› düflman›, müslimân görünüp, din
adam› flekline girip, ‹slâmiyyeti içden sinsice y›kma¤a çal›flanlard›r.
Bu din yobazlar›, Arabistânda ve Hindistânda türediler. Dinde re-
form yapaca¤›z, ‹slâmiyyeti hurâfelerden, bozuk fleylerden kurta-
raca¤›z, Kur’ân›n emrlerini meydâna ç›karaca¤›z gibi, dostca söz-
lerle, yaz›larla, içerden y›k›yorlar. Bölücülük yap›yor, kardefli kar-
defle düflman ediyorlar. Hâlbuki islâm dini, birleflme¤i, seviflme¤i,
yard›mlaflma¤› emr etmekdedir. Her müslimân›n birbirlerine, hat-
tâ gayr› müslim vatandafllara, yurdumuza gelen yabanc› ifl adamla-
r›na, turistlere iyilik etmesi, herkesi s›k›nt›dan kurtarmas› lâz›md›r.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsanlar›n en iyisi,
insanlara fâideli oland›r) ve (Üzerinde kul borcu olan, bunu öde-
medikce, Cennete girmeyecekdir) ve (Sizi idâre edenler, habeflli
köle olsa bile, isyân etmeyiniz!) buyurdu. Her müslimân›n, yurdu-
muzda da, kâfir memleketlerinde de, herkesin hakk›n› gözetmesi,
kimseye kötülük yapmamas›, kimseyi incitmemesi, kanûnlara uy-
mas›, devlet adamlar›na itâ’at etmesi lâz›md›r. Bunun için de, islâm
bilgilerini, islâm›n güzel ahlâk›n›, gençlere ö¤retmeliyiz. Temiz
gençler dinde câhil b›rak›l›rsa, yalanc› kahramanlara, iki yüzlü
dostlara inanarak dinleri ve ahlâklar› bozulur. Sonsuz felâketlere,
uçurumlara sürüklenirler.

‹slâmiyyete sald›rmak, bütün dünyâya, bütün insanlara sûikast
yapmakd›r. ‹nsan haklar›n›, insan hürriyyetlerini ayaklar alt›na al-
makd›r. ‹nsanlar›n se’âdetini felâkete çevirme¤e u¤raflmakd›r. Bu
fâci’a, bu kötülük de, gözü dönmüfl, tafl yürekli bir avuç zümrenin
zevk›, keyfi ve e¤lencesi için iflleniyor. Allahü teâlâ , insanlar› bu
u¤ursuz ve pek ac› belâdan kurtars›n! Âmîn. Yaln›z lâf ile ve yaz›
ile yap›lan düâlar kabûl olmaz. Hem düâ etmek, hem de sebebe
yap›flmak, çal›flmak lâz›md›r. Müslimânlar›n, dinlerine, se’âdetleri-
ne sald›ran aç›k ve sinsi düflmanlar› tan›malar›, bunlar›n yalanlar›-
na aldanmamalar› lâz›md›r. 

Müslimânlar›n bafl›na çöken ac› felâketi görerek kalbimiz s›zl›-
yor. Temiz gençleri bu y›k›c›, ezici sald›r›ya karfl› uyand›rmak ve
korunmalar›n› sa¤l›yabilmek için çok ufak bile olsa, bir hizmetde
bulunma¤› büyük bir vazîfe ve ebedî se’âdete kavuflmakl›¤›m›z için
biricik vesîle biliyoruz. Bunun için, dinde reform yapmak lâz›m ol-
du¤unu savunan yabanc› birkaç din câhilinin sinsice yapd›klar› sal-
d›r›lar› yazma¤a ve bunlara birer birer cevâb vererek hakk›, do¤ru-
yu meydâna ç›karma¤a kalk›fld›k. Böylece, islâm da’vâs› gütdükle-
rini bildiren sap›k bir zümreyi gençlere tan›tmak istedik. Kitâb›m›-
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za, kendi k›sa görüflümüzle birfley yazmad›k. Cevâblar› (Ehl-i sün-
net) âlimlerinin kitâblar›ndan toplad›k. Sonuna da, büyük âlim,
müslimânlar›n yüce önderi, ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Ser-
hendî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb›ndan mektûb ekledik.

Allahü teâlâ, hepimizi, dünyâ ve âhiret se’âdetine kavufldursun!
Kendimize ve baflkalar›na kötülük yapmakdan korusun! Âmîn.

______________________

‹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 yerlefl-
mifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini
size ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise,
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yaz›l› olan 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 kur-
tuluflun 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 nasîhat-
dir) buyuruldu.

______________________

TENBÎH: Bugün, müslimân denilen üç büyük islâm f›rkas›
vard›r. fiî’îli¤i yehûdîler kurdu. Vehhâbîli¤i ingilizler kurdurdu.
Ehl-i sünneti türkler korumakdad›r. Misyonerler, h›ristiyanl›¤›
yayma¤a, yehûdîler, Talmûtu yayma¤a, ‹stanbuldaki Hakîkat Ki-
tâbevi, islâmiyyeti yayma¤a, masonlar ise, bütün dinleri yok etme-
¤e çal›fl›yorlar. Akl›, ilmi ve insâf› olan, bunlardan do¤rusunu iz’ân,
idrâk eder, anlar. Bunun yay›lmas›na yard›m ederek, bütün insan-
lar›n dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmalar›na sebeb olur. ‹n-
sanlara bundan dahâ k›ymetli ve dahâ fâideli bir hizmet olamaz.
Bugün h›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin ellerindeki Tevrât ve ‹ncîl de-
nilen din kitâblar›n›n, insanlar taraf›ndan yaz›lm›fl olduklar›n› ken-
di adamlar› da söyliyor. Kur’ân-› kerîm ise, Allahü teâlâ taraf›ndan
gönderildi¤i gibi tertemizdir. Bütün papazlar›n ve hahamlar›n, Ha-
kîkat kitâbevinin neflr etdi¤i kitâblar› dikkat ile ve insâf ile okuyup
anlama¤a çal›flmalar› lâz›md›r.
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DO⁄RU SÖZE ‹NAN
BÖLÜCÜYE ALDANMA

[Dinde reformculara aldanma!]

Bu kitâbda, yurd d›fl›ndaki birkaç dinde reformcunun islâmiy-
yete karfl› yazd›klar› bozuk düflünceleri, madde madde s›ralanm›fl,
her birine gerekli cevâblar verilmifldir. Böylece, altm›flbefl madde
meydâna gelmifldir. Reform, islâh etmek demekdir. Ya’nî bozul-
mufl bir fleyi eski, do¤ru hâline getirmek, düzeltmek demekdir.
(Dinde reformcu), dîni yenileyici, tâzeleyici demek olmakdad›r.
Fekat bugün, islâmiyyeti de¤ifldirme¤e, içerden y›kma¤a çal›flan
bölücüler, kendilerine (Dinde reformcu) diyorlar. Bunun için,
dinde üç dürlü reformcu vard›r. Bunlar›n herbiri, kitâb›m›z›n so-
nunda, k›rkikinci maddede genifl anlat›lm›fld›r. Bu kelimeyi islâm
dîni için kullanman›n yanl›fl ve yersiz oldu¤u, orada aç›kca görüle-
cekdir. Reformcu Mûsâ Beykiyef, gençleri kolay aldatabilmek
için, kendini din adam› gösteriyor, diyor ki:

1 — (Zemân›m›za göre, dînimizde de yenilikler yap›lmal›d›r.
Dinde bulunm›yan birçok fleyler, hurâfeler, sonradan islâmiyyete
kar›flm›fld›r. Bunlar› temizlemek, dînimizi ilk zemân›ndaki do¤ru,
temiz hâline getirmek lâz›md›r.)

Cevâb: Müslimânlarda, birkaç yüz seneden beri bir durakla-
ma, hattâ gerileme oldu¤u meydândad›r. Bu gerilemeyi görerek,
islâmiyyetin bozuldu¤unu söylemek, çok haks›z ve pek yanl›fld›r.
Geri kalman›n sebebi, müslimânlar›n dîne sar›lmamalar›, dînin
emrlerini yerine getirmekde gevflek davranmalar›d›r. ‹slâm dîni-
ne, baflka dinlerde oldu¤u gibi, hurâfeler kar›flmam›fld›r. Câhille-
rin yanl›fl inan›fllar› ve konuflmalar› olabilir. Fekat bunlar, islâm›n
temel kitâblar›nda bildirilenleri de¤ifldirmez. Bu kitâblar, Resû-
lullah›n sözlerini ve Eshâb-› kirâmdan gelen haberleri bildirmek-
dedirler. Hepsi, en salâhiyyetli, yüksek âlimler taraf›ndan yaz›l-
m›fllard›r. Bütün islâm âlimlerince sözbirli¤i ile be¤enilmifldir.
Asrlar boyunca, hiçbirinde hiçbir de¤ifliklik olmam›fld›r. Câhille-

– 201 –



rin sözlerinin ve kitâblar›n›n ve dergilerinin hatâl› olmas›, islâmiy-
yetin temel kitâblar›na kusûr ve leke kondurma¤a sebeb olamaz.

Bu temel kitâblar› her asr›n modas›na, gidifline göre de¤ifldir-
me¤e kalk›flmak, her zemân için yeni bir din yapmak demek olur.
Böyle de¤ifliklikleri, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere dayana-
rak, bunlara uydurarak yapma¤a kalk›flmak, Kur’ân-› kerîmi ve
hadîs-i flerîfleri bilmemenin, islâmiyyeti anlamaman›n bir alâmeti-
dir. ‹slâm›n emrlerinin, yasaklar›n›n zemâna göre de¤iflece¤ini
sanmak, islâm dîninin hakîkatine inanmamak olur. Bir âyet-i ke-
rîmede meâlen, (Mü’minler ma’rûf olan fleyleri emr eder) buyu-
ruldu. Kur’ân-› kerîme, islâmiyyete sayg›s›zca sald›ran afl›r› re-
formculardan Ziyâ Gökalp ve benzerleri, bu âyet-i kerîmedeki
ma’rûf kelimesine, örf, âdet diyerek, islâmiyyeti âdete, modaya
göre de¤ifldirme¤e, böylece mason üstâdlar›n›n gözüne girip san-
dalya, koltuk kapma¤a kalk›fld›lar. Dünyâl›k ele geçirmek için
dinlerini satd›lar. Ziyâ Gökalp, bu hizmetine karfl›l›k, ittihadc›la-
r›n genel merkez a’zâl›¤›na getirildi. Bunun dedi¤i gibi, islâmiyyet
âdetlere yer verseydi, dahâ kuruluflunda câhil arablar›n kötü âdet-
lerini yasak etmez, o zemân›n en k›ymetli âdeti olan ve Kâ’benin
içine kadar girmifl bulunan putperestli¤i hofl görürdü. Âyet-i kerî-
medeki (Ma’rûf) kelimesi, (islâmiyyetin kabûl etdi¤i iyilikler) de-
mekdir.

‹slâm dîni ilm üzerine kurulmufldur. Her bak›mdan, selîm
olan akllara uygundur. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde
aç›kça bildirilmemifl olan fleylerde, akla ve ilme uygun yeni emr-
ler ç›karmak, ya’nî k›yâs ve ictihâd yapmak islâmiyyetin ana kay-
naklar›ndan biri olur ise de, bunu yapabilmek için, herfleyden ön-
ce müslimân olmak ve lüzûmlu bilgilere mâlik olmak lâz›md›r.
Dinde reform istiyenler, temel kitâblara dokunmay›p, yaln›z câ-
hil halk aras›na yerleflmifl olan hurâfeleri yok etme¤i düflünüyor-
larsa, buna birfley denemez. ‹slâmiyyete hizmet etmifl olurlar. Fe-
kat, böyle iyi düflündüklerine inanabilmemiz için, önce hakîkî ve
samîmî müslimân olduklar›n› isbât etmeleri gerekir. Müslimân
olm›yan bir kimsenin, müslimân görünerek, kendi silâh›m›zla bi-
ze hücûm etme¤e kalk›flmas›, büyük bir haks›zl›k, pek ay›p ve çok
küçüklük olur. (Dinde reform) istiyenlerin, müslimân görünme-
leri ve yaln›z müslimân›m demeleri de¤il, müslimân olduklar›n›
isbât etmeleri lâz›md›r. Bir müslimân›n ölüm korkusu olmad›kça
dinsiz görünmesi câiz de¤ildir. Buna karfl›l›k, dinsizlik demek, iki
yüzlülük, yalanc›l›k demek midir ki, ifllerine geldi¤i zemân müsli-
mân görünüyorlar. Evet, müslimân›m diyen bir kimseyi sorguya,
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hesâba çekmek câiz de¤ildir. Onu din kardefli bilmek lâz›md›r. Fe-
kat, onun dînimizle oynamamas› da lâz›md›r. Onun, dînimizin te-
mel bilgilerine dil uzatd›¤›n›, bunlar üzerinde dedikodu yapd›¤›n›
görürsek, bunu sorguya, hesâba çekmek, hâlini incelemek, yaln›z
câiz de¤il, hepimize lâz›m olur. Biz, reformcular› dînimize, mezhe-
bimize uymak için zorlam›yoruz. Yaln›z müslimân olup olmad›kla-
r›n› aç›kça söylemelerini ve ifllerinin sözlerine uygun olmas›n› isti-
yoruz. Çünki, islâmiyyetin belli ve de¤iflmez kanûnlar› vard›r. Müs-
limân olanlar›n bu kanûnlara uygun olarak konuflmas› lâz›md›r.
Müslimân oldu¤unu söyliyen ba’z› kimseler, müslimânl›¤›n temel
bilgilerini hiçe sayarak, hattâ bunlarla alay ederek, dinden ç›kd›k-
lar›n› suç saym›yorlar da, dinden ç›kd›klar›n›n kendilerine söylen-
mesine k›z›yorlar. Dîne sald›r›lacak, fekat dîne sald›r›yorsun, kâfir
oluyorsun denilmiyecek, dîne sald›rmak serbest olacak. Dîne sal-
d›ranlara birfley söylenilmeyecek. Kendilerine cevâb verenlere,
haks›z olduklar›n› ortaya koyanlara yobaz, gerici gibi, komünistle-
rin uydurdu¤u sözlerle satafl›yorlar. Kendileri gibi dîne sald›ranla-
ra ilerici, ayd›n diyorlar. Do¤rusu, kendileri yobazd›rlar. Din ada-
m› flekline bürünenleri, (din yobaz›), fen adam› olarak sald›ranlar›
da (Fen yobaz›)d›r.

‹slâm›n ana bilgilerini, temel kitâblar›n› de¤ifldirme¤e, zemâna
uydurma¤a kalk›flmak, islâmiyyeti de¤ifldirmek, bozmak olur.
Müslimân demek, bu ana bilgilere inanan, sayg› gösteren, bunlar›
bozma¤a kalk›flmama¤a söz veren kimse demekdir. Demokrasi,
hürriyyet ve lây›kl›k demek de, verilen sözde durmamak, inand›-
¤›ndan vaz geçmek demek de¤ildir. ‹slâmiyyet, zimmîlerin, ya’nî
gayri müslim vatandafllar›n zor ile müslimân yap›lmas›n› emr etmi-
yor. Bundan dahâ büyük demokrasi olur mu?

Sinsi düflmanlar›m›zdan bir k›sm› olan (Fen yobazlar›), Avru-
pan›n, Amerikan›n bütün âdetlerini, modalar›n›, ahlâks›z, sömürü-
cü, ezici hareketlerini alma¤a, gençler aras›na yayma¤a çal›fl›yor-
lar. Bu arada, dînimizi üstü örtülecek bir kabâhat imifl gibi hiç a¤›z-
lar›na alm›yorlar. Yâhud, alt›nda ezilecek bir yük gibi, a¤›r ve kor-
kunç görüyorlar. Ba’z›lar› da, sa¤lam bir varl›k ve birlik elde etmek
için, din lâz›md›r. Fekat dîni zemâna uydurmal›, islâmiyyeti hurâ-
felerden temizlemeli diyorlar. Hâlbuki, Ehl-i sünnet âlimlerinin
temel kitâblar›nda hiçbir hurâfe yokdur. Din câhilleri aras›nda
hurâfeler bulunur. Bunlar› temizlemek için de, (Ehl-i sünnet) ki-
tâblar›n› yaymak, gençlere bunlar› ö¤retmek lâz›md›r. Bu yobaz-
lar›n dinde istedikleri reformlar, dînin temel bilgilerine dokundu-
¤u zemân, bunlar› hem âyetle, hadîsle çürütmeliyiz, hem de (Müs-
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limânlar›n dîninde, kendi mal›n›z gibi de¤ifliklik yapma¤a hakk›n›z
yokdur) demeliyiz. Din yobazlar›, büyük islâm âlimlerini lekeliye-
rek, kendilerini onlar›n yerine geçirmek istiyorlar. ‹slâmiyyetin te-
mel bilgilerini toplam›fl, dünyâya yaym›fl olan islâm âlimlerini ve
toplad›klar› islâm ilmlerini ayaklar alt›na al›yorlar. (Reformcu)
maskesi alt›nda ortaya ç›kan, Kazanl› Moskof Mûsâ Cârullah Bey-
kiyef ad›ndaki din yobaz› Osmânl›lar zemân›nda yazd›¤› kitâb›nda
bak›n›z ne diyor:

(Allah›n, Peygamberi vâs›tas›yla gönderdi¤i islâmiyyet, ilm
üzerine kurulmufl idi. ‹nsan hayât›n› düzeltiyor, sosyal nizâm kuru-
yordu. Medenî hareketleri birer birer bildiriyordu. Adâlete ve
menfe’ate dayanan bir ifl hayât› kuruyordu. Böyle ifl hayât› islâmiy-
yetin kuvvetini artd›rd›. K›t’alara yay›ld›. Sonralar› Îrândaki zevk,
e¤lence, sefâhet, müslimânlar aras›na yay›ld›. Bundan sonra, dahâ
büyük bir fitne ortaya ç›kd›. Yaln›z düflünce ve teorilere dayanan
Yunan felsefesi terceme olundu. ‹fl ve madde üzerinde çal›flmak
durdu. ‹slâmiyyet yaln›z teorik, vehm ve hayâle dayanan bir hâl al-
d›. Müslimânlar›n saf îmân› (‹lm-i kelâm) denilen dedikodularla
karmakar›fl›k oldu. Böylece sosyal, ekonomik ve medenî çal›flma-
lar durdu. Câmi’lerde, medreselerde, evlerde ve heryerde bofl, fâ-
idesiz teorilerle, düflüncelerle vakt geçirildi. Müsbet ilmleri kötüle-
yen kelâm kitâblar› her tarafa yay›ld›. Fâidesiz düflüncelere, lü-
zûmsuz yaz›lara (‹slâmiyyet) ad› verildi. Gazâlînin (Tehâfüt) kitâ-
b›nda ve ‹bnürrüfld gibi feylesofun buna olan cevâb›nda k›ymetli
bir söz, fâideli bir fikr var m›? Geometri ve astronomi âlimi olan
Nasîreddîn-i Tûsînin kitâblar›nda ve bu kitâblar› öven veyâ kötü-
leyen binlerle kiflinin eserlerinde bulunan hezeyanlar› bugün kim
dile al›r, kim yazar? Efl’arî mezhebi imâmlar›n›n, Allah›n s›fatlar›,
fi’lleri ve insan›n irâdesi diye yazd›klar› say›s›z kitâblar›nda ve
flî’îlerle sünnîler aras›ndaki edebsizce çekiflmelerde müslimânl›k
denecek birfley bulunabilir mi? Teftâzânînin kitâblar› ve bunlar›n
bütün dünyâya yay›lm›fl flerhleri, hâfliyeleri ve f›kh, kelâm, mant›k,
usûl, tefsîr, nahv, sarf, hikmet kitâblar›nda akldan, fikrden, müsli-
mânl›kdan birfley var m›?)

Mûsâ ismindeki Moskof Beykiyefin bu yalan yaz›lar›, bizdeki
dinde reformcu yobazlar taraf›ndan tekrar yaz›lm›fl ve her f›rsatda
alk›fllanm›fl ve bu yalanc› kâfire (‹slâmiyyetin Lütheri) denilmifldir.
Bunun iftirâlar›na dokuzuncu maddede cevâb verece¤iz.

Dinde reformcular›n, diplomal› yobazlar›n maskeli sözlerinden
biri de: (‹nsanlar› iyili¤e, birli¤e götürmek için en kuvvetli, en fâ-
ideli kuvvet dindir. Dinsiz bir millet yaflayamaz) diyorlar. Fekat
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sözlerinden, yaz›lar›ndan s›zan parolal› kelimelerden, dîne inan-
mad›klar› anlafl›lmakdad›r. Meselâ (fiarkl›lar çok zekî olur. Alt›bin
seneden beri, insanlar›n rûhlar›n› ve ma’neviyyât›n› idâre eden
kudsî eller, hep orta Asyada yükseldi. Tap›nmak ihtiyâc›nda olan
befleriyyete flark›n keskin zekâlar› ma’bûdlar yaratd› ve yâdigâr b›-
rakd›. fiarkdaki zekâlar, madde üzerinde çal›flmak imkân›n› bul-
may›nca, hayâlleri çok genifl ve parlak oldu. Bunun için, fli’r, felse-
fe, ilm-i nücûm, ilm-i rûh, simyâ, sihr, mu’cize, kerâmet gibi fleyler,
do¤uda bafllad› ve dünyâya yay›ld›. Bununla berâber, güzel huylar,
iyi düflünceler, ma’nevî olduklar› için, bunlar› kuvvetlendirecek,
din gibi fâideli birfley yokdur. ‹nsan, dinsiz yafl›yamaz) diyorlar.

Görülüyor ki, dinde reformcular, islâmiyyetin Allah taraf›n-
dan, Peygamber vâs›tas›yla bildirilmifl bir din oldu¤una inanma-
d›klar› hâlde, güzel ahlâk›n, iyi geçinmenin ve dünyâ ifllerinde yük-
selmenin baflar›lmas› için, din lâz›md›r diyorlar. K›saca dîne, dün-
yâ için inanmal›d›r diyorlar. Dînin asl› olmamakla berâber, iyi huy-
lu olmak, sosyal fâideler sa¤lamak için, dîne inanmak îcâb eder di-
yorlar. Bu inanmak, yalanc›kdan oldu¤u hâlde, fâidesi çok olmak
için, do¤ru imifl gibi inan›lacakd›r. (Yalanc›kdan olsa da, inanmak
lâz›md›r) demeleri, Avrupal›lar›n ve Amerikal›lar›n, dinlerine çok
sayg›l› olduklar›n› gördükleri için olsa gerekdir.

Her ne olursa olsun, islâm düflmanlar› da, dînin lâz›m oldu¤unu
söyleme¤e mecbûr kalmakdad›r. Çünki, insanlar› câzibesi ile ba¤-
layan ve ifllerini düzenleme¤e mecbûr eden bir kuvvet kudsîleflme-
dikçe ve kudsîli¤i yay›lmad›kça za’îf kal›r.

‹yi huylar› ilm yolu ile de yerlefldirmek istiyenler vard›r. ‹lm,
ahlâk› bir fazîlet olarak göstermekdedir. Fekat, bu bir teori fleklin-
den ileri gidemez. (Kurtulufl ancak do¤rulukdad›r) hadîs-i flerîfin-
deki kuvvet derecesine ulaflamaz. Bu kadar lüzûmlu, bu kadar fâ-
ideli oldu¤unu söyledikleri dînin asl› yokdur denilebilir mi? Bir fle-
ye inan›lmad›¤› hâlde, inanm›fl gibi hareket etmek olur mu? Bun-
lar›n sözü, do¤ru ile yalan›n eflid olaca¤›n› kabûl etmek gibi man-
t›ks›zd›r.

‹nsanlar› vecde getirici, insan›n varl›¤›na ve ahlâk›na bu kadar
çok hâkim bir fleyin asl› olmamas›, insanlar taraf›ndan yap›lm›fl ol-
mas› nas›l kabûl edilebilir? ‹nsanlar m› dîne tâbi’ olacak? Yoksa
dîni insanlar m› yapacak? ‹nsanlar›n kendi yapd›klar› fleylere ta-
p›nmalar›, sap›kl›kd›r. Bu sap›kl›k islâmiyyetden evvel putlara,
ya’nî heykellere tapm›fl olanlarda vard› ve onlar›n afla¤› ve akls›z
olduklar›n› gösteriyordu.
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Reformcu diyor ki, (Son asrlarda insanlar› birbirine kuvvetle ve
emniyyetle ba¤lamak için bulunan alt›n zincir, ya’nî milliyyet fikri,
birgün gelip de, kopacak olan kaba zincirin yerini tutacakd›r. E¤er
din kardeflli¤i yerine milliyyet, vatan düflünceleri yerleflseydi, genç-
lik mevcûd olabilirdi.)

Dinde reformcunun dîne inanmas› do¤ru olsayd›, dîni, milliyyet
ile ve terbiye etmek ile karfl›lafld›rmazd›. Millî birlik için (ifllenmifl
alt›n zincir) sözüne karfl›l›k, din kardeflli¤i için (kaba zincir) diye-
mezdi. Reformcular›n sözlerinden anlafl›l›yor ki, din, câhil halk›n
ahlâk›n› düzeltecekdir. Bunlar yalanc›kdan de¤il, do¤ru olarak
inand›r›lacaklard›r. Milleti, koyun sürüsü gibi kendilerine ba¤la-
mak için, dîne yer vereceklerdir. Onlar› inand›racaklar, fekat ken-
dileri inanm›yacaklard›r. Dîni her gün yeni bir kal›ba sokabilecek-
ler. Bunlara göre, milletin ahlâk› din ile düzelecek ve dinsiz olan
ilericiler iyi huylu olam›yacaklard›r. Reformcular, yoksa kendileri-
nin iyi huylu olmas›na lüzûm görmüyorlar m›?

2 — Reformcu, (Hazret-i Peygamber dikta rejimi ve sultânl›¤›
red ediyordu. Fekat müslimânl›k, böyle bir rejimin kurulmas›na el-
veriflli idi. Öyle de oldu) diyor.

Reformcu, bu sözünde çok yan›lmakdad›r. Avrupadaki krall›k-
lar›n anayasalar›, krallar› mukaddes ve sorguya çekilmez tan›d›k-
lar› hâlde, islâmiyyet (Hepiniz bir çobans›n›z. Hepiniz, idâre etdi-
¤iniz kimseler için sorumlusunuz) hadîs-i flerîfi ile, pâdiflâhlar› her-
hangi bir vatandafl gibi tutmakda, diktaya, saltanata yer verme-
mekdedir. ‹slâmiyyet kanûnu ilâhîdir. Pâdiflâhlar da, islâmiyyete
uyma¤a ve bunu yürütme¤e bir vatandafl gibi mecbûrdur. Saltanat
sürme¤e, zulm yapma¤a sapan baflkanlar, islâmiyyetden ayr›lm›fl,
kuvvetlerini kötü yolda kullanm›fl kimselerdir. Harbde al›nan ga-
nîmet kumafllar›, gâzîlere taksîm edildi¤i gün, s›rt›nda baflkalar›n-
dakinden dahâ büyük kumafl bulundu¤u için (O¤lumun kumafl›n-
dan ekledi¤im için dahâ çok oldu) diyen Ömer-ül Fârûk “rad›yal-
lahü anh” ile halîfe oldu¤u gün, zevcelerini topl›yarak, (Büyük bir
yük alt›na girdim. Sizinle görüflme¤e belki vakt bulamam. ‹sterse-
niz mehr paran›z› ve nafakan›z› alarak gidebilirsiniz) diyen Ömer
bin Abdül’azîz hazretleri, islâm pâdiflâhlar›n›n tam nümûnesidir.
Böylelerin az olmas›, islâmiyyete bir leke süremez.

3 — Reformcu diyor ki, (Zemân-› se’âdetden az bir zemân
sonra, dîn-i islâm, s›rmal› koltuklara ulafld›racak yollar› açmak
için, iki taraf›n da insan ölüsünden y›¤›nlar yapacak, keskin bir si-
lâh oldu. Hazret-i Alînin halîfelik için yapd›¤› muhârebelerde,
karfl› tarafdakilerin m›zrak ucunda Allah›n mukaddes kitâb› olan
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Kur’ân, harbde hiyle olarak kullan›ld›. Hak olan Kur’ân, bât›l olan
saltanat da’vâlar›n› kazanmak için âlet edildi).

Cevâb: O muhârebeler saltanat için de¤ildi. ‹slâmiyyetin emr-
lerinin yerine getirilmesi içindi. Reformcunun dedi¤i gibi, saltanat
savafl›n› kazanmak için, Kur’ân-› kerîm âlet edilmedi. O muhâre-
belerde, her iki taraf›n birbirine karfl› her yapd›¤› fley, hakk› mey-
dâna ç›karmak, islâmiyyete uymak içindi. O muhârebede dîn-i is-
lâm, yald›zl›, s›rmal› koltuklara ulafld›ran yollar› açmak için, insan
y›¤›nlar› yapacak bir silâh olmam›fl, böyle silâha karfl› koyan bir
kalkan olmufldur.

[Hazret-i Alîye karfl› harb edenler, günâha girmedi. Günâh de-
mek, Allahü teâlâya karfl› suç ifllemek, ya’nî islâmiyyete uymamak
demekdir. Onlar, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anhüm” halîfe seçme-
mifllerdi. Onu halîfe tan›mad›klar› için k›l›nca sar›ld›lar. Halîfe seç-
mifl olsalard›, halîfeye karfl› gelmeleri günâh olurdu. Evet, onu ha-
lîfe seçmemekde, dînî sebeb göstermifl olmakla berâber, yan›lm›fl
idiler. Fekat bu yan›lmalar› ictihâd hatâs› idi. ‹slâmiyyete uymak
için idi].

Süâl: ‹slâmiyyet, insanlar› se’âdete kavufldurmak, huzûr sa¤la-
mak için de¤il midir? ‹slâmiyyete sar›lmak, kan dökülmesine se-
beb olur mu?

Cevâb: Onlar, islâmiyyete uymak istediler. Fekat, islâmiyyete
uymakda yan›ld›lar. Kan dökülmesine, islâmiyyete uymalar› sebeb
olmad›. ‹slâmiyyete uyarken yan›lmalar› sebeb oldu. Bunun gibi,
Uhud gazâs›nda, Resûlullah›n bir geçidi tutmak için koydu¤u k›rk
sahâbîden ço¤u flehîd olmufldu. Bunlar›n ölümüne, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” emrine uymalar› de¤il, bu emri
yaparken bir k›sm›n›n yan›lmalar› sebeb olmufldu. ‹slâmiyyete uy-
mak, hiçbir zemân, hiçkimseye zarar vermez, fâide verir. ‹slâmiy-
yete uymamak veyâ uyarken yan›lmak, insana zarar verir.

Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” harb açd›¤› müslimân-
lar, islâmiyyete uymak istemifllerdi. Fekat, islâmiyyetin o ifli yap-
makda gösterdi¤i yolu seçerken yan›ld›lar. Allahü teâlân›n sevdi¤i,
seçdi¤i insanlar olduklar› için, bu hatâlar› suç olmaz. ‹ctihâd hatâ-
s›, günâh de¤il, sevâb olur. O seçilmifllerin, sevilmifllerin hatâlar›,
sonra gelen müslimânlar›n, iyilerin ibâdetlerinden dahâ k›ymetli,
dahâ sevâbd›r. (‹yilerin, do¤ru, iyi iflleri, seçilmifllerin yan›lmas› gi-
bidir) buyuruldu. Ya’nî, onlar›n yanl›fl iflleri, bunlar›n do¤ru iflle-
rinden dahâ fâideli, dahâ k›ymetlidir. Bunun içindir ki, o muhâre-
belerde her iki tarafda ölenler flehîd oldu. Sevâb kazand›.
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Siyâsî menfe’at sa¤lamak ve dünyâl›¤a kavuflmak için yaz›lm›fl
olan bozuk târîh kitâblar›n› ve Îrândaki babalar›n uydurdu¤u ac›k-
l› hikâyeleri okuyan gençler, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” büyüklü¤ünü anl›yam›yor, yanl›fl düflüncelere
saplan›yorlar. Bugünkü medeniyyetin befli¤i olan, madde ve ma’nâ
üzerinde çal›flma¤› emr eden islâm dîninin güzelli¤ini ö¤renmek
için flahlanan temiz gençlere, Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini anlat-
mak için, (Hak SözünVesîkalar›) ve (Eshâb-› Kirâm) kitâblar› ya-
y›nlanm›fld›r. Bu kitâblarda, Eshâb-› kirâm›n hayâtlar›n›, islâmiy-
yete hizmetlerini ve birbirleri ile sevifldiklerini, en k›ymetli kay-
naklardan toplad›¤›m›z sa¤lam vesîkalarla aç›klad›k. Burada da
birkaç sat›r bilgi verme¤i uygun görüyoruz.

Büyük islâm âlimi, Evliyân›n bafl tâc›, zemân›n›n kutbu, kay-
yûm-i rabbânî (Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî) Serhendî “rahme-
tullahi aleyh” hazretleri, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cildi, yirmi-
ikinci mektûbunda buyuruyor ki:

Yavrum! K›yâmet yaklafld›. Zulmetler, kalbleri karartan fleyler
ço¤ald›. Herkes, bu karanl›k ak›nt›lara sürüklenmekdedir. Böyle
bir zemânda, bir sünneti ortaya ç›karacak ve bir bid’ati yok ede-
cek bir kahraman lâz›md›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” sünnetlerinin nûrlar› ile ›fl›klanmad›kça do¤ru yola kavuflu-
lamaz. O yüce Peygamberin izinde bulunmad›kça, felâketlerden
kurtulma¤a u¤raflmak boflunad›r. Allahü teâlân›n sevgili Peygam-
berine uymad›kça, tesavvuf yolunda ilerlemek ve Allahü teâlây›
sevmek se’âdetleri ele geçemez. Âl-i ‹mrân sûresinin otuzbirinci
âyetinde meâlen, (Allahü teâlây› seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz!
Bana uyanlar› Allah sever!) buyuruldu. Allahü teâlâ, Habîbine
böyle demesini emr buyurmakdad›r. Se’âdete kavuflmak istiyen
kimse, bütün âdetlerini, ibâdetlerini ve al›fl-verifllerini Onun gibi
yapma¤a çal›flmal›d›r. Bu dünyâda, bir kimsenin sevdi¤ine benze-
me¤e çal›flanlar, bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kim-
se, onlar› da çok sever, be¤enir. Bunun gibi, sevgiliyi sevenler, her
zemân sevilir. Sevgilinin düflmanlar›, sevenin de düflmanlar› olur.
Bundan dolay›, görünen ve görünmiyen bütün iyilikler, bütün üs-
tünlükler, ancak o yüce Peygamberi sevmekle ele geçebilir “aley-
hi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”. Yükselebilmenin, ilerlemenin öl-
çüsü, bu sevgidir. Allahü teâlâ, sevgili Peygamberini, insanlar›n en
güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yaratd›. Her iyili¤i, her güzelli-
¤i, her üstünlü¤ü Onda toplad›. Eshâb-› kirâm›n hepsi, Ona âfl›k
idiler. Hepsinin kalbi, Onun sevgisi ile yan›yordu. Onun ay yüzü-
nü, nûr saçan cemâlini görmeleri, lezzetlerin en tatl›s› idi. Onun
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sevgisi u¤runa canlar›n›, mallar›n› fedâ etdiler. Onu canlar›ndan,
mallar›ndan, k›saca, her sevilenden dahâ çok sevdiler. Onu afl›r›
sevdikleri için, Onu sevenlerle sevifldiler. Bunun için birbirlerini de
çok sevdiler. Onun üstünlü¤ünü anl›yamay›p, Onun güzelli¤ini gö-
remeyip, Onu sevmek se’âdetine kavuflam›yanlara düflman oldu-
lar. Çünki, tâ’atlerin, iyiliklerin bafl›, dostlar› sevmek ve düflmanla-
r› sevmemekdir. Allah› seviyorum diyenlerin, Eshâb-› kirâm gibi
olmalar› lâz›md›r. Seven bir kimse, sevdi¤inin sevdiklerini de se-
ver. Sevdi¤inin düflmanlar›na düflman olur. Bu sevmek ve düflman-
l›k, bu kimsenin elinde de¤ildir. Kendili¤inden hâs›l olur. Bu kim-
se, sevmesinde ve düflmanl›¤›nda deli gibidir. Bunun içindir ki, (Bir
kimseye deli denilmedikçe, bu kimsenin îmân› tam olmaz!) buyu-
ruldu. Kendisinde bu delilik bulunm›yanlar, sevmekden mahrûm-
durlar. Düflmanl›k etmeyince, dostluk olmaz! Seviyorum diyebil-
mek için, sevgilinin düflmanlar›na düflman olmak lâz›md›r. Sözü-
müz yanl›fl anlafl›lmas›n! Eshâb-› kirâma düflmanl›k etmek bunun
içinmifl san›lmas›n!

Ba’z› kimseler, hazret-i Alîyi sevmifl olabilmek için, Eshâb-› ki-
râm›n en üstünlerine düflmanl›k etmek lâz›md›r diyorlar. Bu sözle-
ri ve anlay›fllar› çok yanl›fld›r. Çünki, sevmek için, sevgilinin düfl-
manlar›na düflman olmak lâz›md›r. Dostlar›na düflmanl›k lâz›m de-
¤ildir. Allahü teâlâ Feth sûresinde (Eshâb-› kirâm›n birbirlerine
rahîm olduklar›n›), sevifldiklerini bildiriyor. Rahîm, pekçok ve de-
vâml› ac›mak, seviflmek demekdir. Bu âyet-i kerîme, Eshâb-› kirâ-
m›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” pekçok sevifldiklerini ha-
ber vermekdedir. Rahîm kelimesi, arabî gramerinde (s›fat-› mü-
flebbehe)dir. S›fat-› müflebbehe, devâml›, sürekli olmay› bildirir.
Bunun için, Eshâb-› kirâm›n pekçok seviflmelerinin devâml›, sü-
rekli oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Merhamete, seviflme¤e s›¤mayan,
çekememek, kin beslemek, hased etmek ve düflmanl›k gibi kötü-
lüklerin, Eshâb-› kirâm aras›nda bulunam›yaca¤›n›, bu âyet-i kerî-
me bildirmekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin ümmetime karfl›
en merhametlisi, Ebû Bekrdir) buyuruldu. Ümmetin en merha-
metlisi olan kimsede, bu ümmetden herhangi birine karfl› kin ve
düflmanl›k bulunabilir mi?

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâ-
ma, yaln›z benim için ne yapd›n dedi. Yâ Rabbî! Senin için nemâz
k›ld›m, oruc tutdum, zekât verdim ve zikr yapd›m cevâb›n› verin-
ce, k›ld›¤›n nemâzlar, seni Cennete kavuflduracak yoldur, kulluk
vazîfendir. Oruclar›n, seni Cehennemden korur. Verdi¤in zekâtlar,
k›yâmet günü, sana gölgelik olur. Zikrlerin de, o günün karanl›-
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¤›nda, sana ›fl›k olur. Benim için ne yapd›n buyurdu. Yâ Rabbî!
Senin için olan fleyi bana bildir deyince, Allahü teâlâ, yâ Mûsâ,
sevdiklerimi sevdin mi ve düflmanlar›ma düflmanl›k etdin mi bu-
yurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâ için olan en k›ymetli fle-
yin, Hubb-i fillah ve Bu¤d-› fillah oldu¤unu anlad›). Yirmiikinci
mektûbun tercemesi temâm oldu.

S›ffîn muhârebesinde, hazret-i Mu’âviyenin m›zraklar üzerine
Kur’ân-› kerîmleri takd›rd›¤›, böylece müslimânlar›n kanlar›n›n
dökülmesine son verdi¤i do¤rudur. S›ffîn muharebesinde, hicretin
otuzyedinci senesi birinci ay› olan Muharremin sonuna kadar, sa-
vafl durdurulmufldu. ‹ki tarafdan elçiler gidip geldi. Anlaflma¤a u¤-
rafl›ld›. Muharrem ay› bitince, hazret-i Alî, zemân›n bitdi¤ini, is-
yândan vazgeçilmedi¤ini bildirdi. ‹lk önce, hazret-i Alî taraf›ndan
Eflter, askerleri ile ortaya ç›kd›. fiâml›lar bunun karfl›s›na ç›kd›lar.
Bu Eflter, deve savafl›n› da k›z›fld›ran fesadc›lardand›. (K›sas-› En-
biyâ)da diyor ki, (Deve harbinde, hazret-i Alînin yan›nda yirmi
bin, karfl› tarafda otuz bin kifli vard›. ‹ki taraf anlaflmak üzere iken,
hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh” flehîd edenlerden, Abdül-
lah bin Sebe’ ve Mâlik Eflter gibi bafll›calar› gece toplan›p, savafla
bafllamak için plân hâz›rlad›lar. Hemen, karfl› tarafa sald›rd›lar.
Hazret-i Âiflenin yan›ndakiler bask›na u¤ray›nca flafl›rd›. Eflter ve
arkadafllar›, hazret-i Alîye gelerek, karfl› taraf bize sald›rd›. Onlara
karfl› koyduk dediler). Görülüyor ki, her iki savafl› k›z›fld›ran, an-
laflmalar› bozan, Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsi ve arkadafllar› idi.
S›ffînde, hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, fiâml›lar üzerine bütün as-
keri ile sald›rd›. Birkaç gün çok kan döküldü. Hazret-i Alî, oniki
bin kifli seçerek, tekrar hücûm eyledi. Bayra¤›n› tafl›yan Hâflim de,
Allah› seven benimle gelsin diyerek sald›r›yordu. Çok kanl› muhâ-
rebe oldu. Cum’a gecesi sabâha kadar savafl›ld›. Ölmeyenler de ya-
ral› veyâ çok yorgundu. Cum’a günü Eflter yine hücûm etdi. Haz-
ret-i Mu’âviye ile Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, kendi-
lerinden k›rkbefl bin, karfl›dakilerden yirmibeflbin müslimân›n öl-
müfl olduklar›n› anlay›nca, kardefl kan› dökülmesini önlemek için,
çâre arad›lar. Amr ibni Âs hazretleri, müslimânlar›n kardefl olduk-
lar›n› anlatmak için Kur’ân-› kerîmi gösterelim dedi. Hazret-i
Mu’âviye, Mushaflar›n m›zraklara tak›lmas›n› emr eyledi. Sizi Al-
lah›n kitâb›na ça¤›r›yoruz diye ba¤›rd›lar. Askerler Kur’ân-› kerî-
mi görünce, savafl› b›rakd›. Hazret-i Alî de Eflteri geri ça¤›rd›. Zor-
la savafldan geri getirildi. Anlaflmaya karar verildi. Yüzon gün sü-
ren kanl› savafllar, böylece sona erdi. Mushaflar›n m›zraklara tak›l-
mas›, binlerce müslimân kan› dökülmesini önledi. Müslimânlar
aras›na sokulmufl olan büyük fitne atefli söndürülmüfl oldu.
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4 — Reformcuya göre, (Saltanat muhârebeleri, mezheblerin
ayr›lmas›na ve islâmiyyetin parçalanmas›na sebeb olmufl!)

Cevâb: ‹slâmiyyetde mezheblerin ayr›lmas›n› saltanat kavgala-
r›na ba¤lamak, mezheblerin ne oldu¤unu bilmeyen câhillerin sözü-
dür. Dîni siyâsete kar›fld›rmakd›r. Mezheblerin ayr›lmas›, islâmiy-
yetin insanlara verdi¤i fikr hürriyyetinden do¤mufldur. Mezheble-
rin ayr›lmas›nda bir sultâna, bir hükümdâra yaranmak düflüncesi
var ise, o yüce makâm, elbette ulûhiyyet makâm›d›r.

5 — (Kur’ân›n mahlûk olup olmamas› üzerindeki çekiflmeler,
islâmiyyetin temelini baltalam›fld›r) diyor.

Cevâb: Reformcu, mezheblerin siyâsetle kar›fld›r›lmas›na bir de
misâl veriyor. Me’mûn halîfe, Kur’âna mahlûk demiyen âlimleri s›-
k›fld›rm›fld›. Fekat, bu iflkenceleri siyâsî düflünce ile de¤ildi. Âlim-
leri siyâsî düflünce ile ezme¤i düflünse idi, bunu yapmak için dahâ
birçok sebebler bulabilirdi. Me’mûn, iflkencelerini siyâsî düflünce
ile yapd› dersek, din siyâsete kar›fld›r›lm›fl olmay›p, dinsizlik siyâ-
sete kar›fld›r›lm›fl demek dahâ do¤ru olur. Reformcu, dinsizli¤in
kabâhatini dîne yükletme¤e kalk›fl›yor.

6 — (Seneler geçdikçe, Kur’ân ve hadîsler, din adamlar›ndan
ziyâde, hükümdâr olmak isteyenlerin elinde, sihrbazlar›n oyunlar›
gibi flekl de¤ifldiriyordu. Düflman› k›l›çla, kuvvetle ma¤lûb edeme-
yince, Kur’ân› istedi¤i gibi tefsîr ediyorlar, ifllerine yar›yacak hadîs-
ler uyduruyorlard›) diyor.

Cevâb: Reformcu, Mûsâ Beykiyef hiç bilmedi¤i ilm kollar›na
dil uzat›yor. Tefsîr kitâblar›n›n en k›ymetli sahîfelerini lekeleme¤e
kalk›fl›yor. O kitâblar› yazanlar›n ictihâd buyurduklar› yerler üze-
rinde, münâzara ve edeb kanûnlar›na uygun münâkafla etme¤e
herkesin hakk› vard›r. Fekat, Kur’ân-› kerîmin belâgatinden habe-
ri olm›yan bir reformcunun, Zimâhflerînin tefsîrine dil uzatmas›
kadar yersiz ve gülünç bir fley olamaz.

7 — (Yalan yere hadîsler uydurulmufldur. Mevdû’ hadîslerin
çoklu¤u meydândad›r) diyor.

Cevâb: Akla, tecribeye de¤il de, yaln›z nakle ve rivâyete daya-
nan hadîs ilmine dil uzatmak kadar haks›z bir ifl olamaz. Acabâ,
böyle söyleyen reformcu, kaç hadîs bilmekdedir? Senedleriyle
birlikde bir hadîs-i flerîfi okuyabilir mi? Mevdû’ hadîs diye bir fley
iflitmifl. ‹slâm›n büyük âlimleri, hadîs ilminde binlerce kitâb yaz-
d›klar› gibi, sahîh hadîsler aras›ndan mevdû’lar›n› bulup ç›karmay›
ö¤reten kitâblar da yazm›fllard›r. E¤er onlar bu kitâblar› yazmasa-
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lard›, reformcunun mevdû’ hadîs isminden bile haberi olmayacak-
d›. Hadîs âlimleri, Resûlullah›n söyledi¤i aç›kça belli olmayan bir
söze, ne kadar iyi ve fâideli olsa da, hadîs denilmesini çok s›k› ya-
sak etmifllerdir. Evet, hadîs uydurmak gibi pek tehlükeli bir yalan-
c›l›¤a kalk›flan kimseler olmufldur. Fekat, islâm âlimleri “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în”, yorulmadan, y›lmadan çal›flarak böy-
le sözleri aram›fllar, bulmufllar, kitâblardan ç›karm›fllard›r. ‹slâm
âlimlerinin öyle sürekli çal›flmalar› olmasayd›, bu din câhili reform-
cular acabâ bir dâne mevdû’ hadîs ay›rabilirler mi idi? Yüzbinler-
ce hadîs-i flerîfleri bütün râvîleriyle birlikde tan›mak ve her birinin
do¤rulu¤unu dartmak gibi çok ince ve pek güç çal›flmalar› islâm
âlimleri baflarm›fld›r. Reformcu ise, hadîs uyduranlarla, uydurma
hadîsleri yakalay›p atanlar› birbirine kar›fld›rmakda, hepsine bir-
den at›p tutmakla, zihnleri buland›rmakda, hadîs-i flerîflere olan
i’timâd›, güveni sarsma¤a çal›flmakdad›r. Hadîs uyduranlar›n zara-
r›, reformcular›n yaygaralar›n›n zarar› kadar büyük olmad›. Hadîs
uydurman›n fenâl›klar›n› ileri sürerek, Osmânl›lar›n çökmesini bu-
na ba¤lamak, böylece Osmânl›lar›n çökmesine islâmiyyet sebeb
oldu demek kadar haks›z bir iftirâ düflünülemez.

8 —(Buhârî hazretleri, hadîslerin do¤rulu¤unu anlamak için,
birçok seneler Asya ve Afrikada islâm memleketlerini dolaflm›fld›.
Geceleri on, onbefl def’a yata¤›ndan kalkarak hât›r›na gelen hadîs-
leri râvîleri ile birlikde kayd ederdi. Söylendi¤ine göre, üçyüzbin
hadîs ezberlemifl. Bunlardan ikiyüzbin adedi sahîh de¤il imifl. Top-
lad›¤› alt›yüzbin hadîsden, yedi, sekiz bin adedinin do¤ru oldu¤u-
nu anlam›fl. Bu hâl, din bilgilerinin nas›l karmakar›fl›k oldu¤unu
göstermekdedir. Buhârînin çal›flma flekline bakarak, seçdi¤i hadîs-
lerin bile flübheli oldu¤unu Avrupa âlimlerinden birkaç› söylemek-
dedir. Baflka hadîs kitâblar›n›n nas›l olaca¤›n› art›k düflünmelidir)
diyor.

Cevâb: Alt›yüzbinden bafllayarak, sahîh hadîslerin say›s›n› ye-
dibine ve hattâ s›f›ra do¤ru indirmek düflüncesini, bu reformcu
garbl›lardan ald›¤›n› s›k›lmadan söylemekdedir. Hadîs-i flerîfler
üzerindeki bilgilerini garbl›lardan alaca¤›na, bu ilmin sâhiblerin-
den, mütehass›slar›ndan alsayd›, herhâlde böyle konuflmazd›.
Sonsuz bir denize benzeyen hadîs ilmi islâmiyyetin bir mu’cizesi-
dir. Bu büyük deniz, islâm düflmanlar›n›n atd›¤› birkaç taflla bu-
lanmaz. ‹slâmiyyetin hak ve flanl› bir din oldu¤unu gösteren say›-
s›z flâhidlerden hiçbiri olmasayd›, (‹lm-i hadîs) âlimlerinin, akllar›
flafl›rtacak çal›flmalar›, vesîka olarak yeterdi. Hadîs âlimlerinin ki-
tâblar› o kadar çokdur ki, yaln›z fihristlerini bildiren yaz›lar kü-
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tübhâneleri doldurmakdad›r. Bu âlimlerin say›s›, binleri aflan bir
ordudur. Allahü teâlân›n yard›m›na kavuflmufl bir ihlâs ve ihtisâs
ordusudur. Bu gayretin ulvî sebebini, maddî menfe’atler, geçici ve
i¤renç zevkler peflinde koflan reformcular›n akl ve idrâki anlaya-
maz. Hadîslerin ve râvîlerinin incelenmesi o kadar ince ve o kadar
çok bilgilere dayanmakdad›r ki, yaln›z bu ifl için, (Usûl-i hadîs) de-
nilen ayr› bir ilm meydâna ç›km›fld›r. Bir hadîs-i flerîfin kitâba ya-
z›labilmesi için, akl›na, hâf›zas›n›n kuvvetine, do¤rulu¤una ve iffe-
tine temâmen güvenilecek bir zâtdan iflitilmesi, onun da yine böy-
le olan bir baflkas›ndan, böylece Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” kadar hep güvenilen sa¤lam kimselerden iflitilmesi flartd›.
Her hadîsin üstüne bu râvîlerin ismleri ayr› ayr› yaz›l›r. Ehl-i sün-
net âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” büyüklükle-
rini, yüksekliklerini anl›yam›yan ‹bni Teymiyye, Abduh ve Mev-
dûdî ve benzerleri ile, islâmiyyeti anl›yam›yan câhil (dinde reform-
cular), böyle sa¤lam hadîs kitâblar›n› târîh kitâblar› gibi mi san›-
yorlar? Hadîs âlimleri, kendilerinden sonra hadîs-i flerîfleri gagala-
yacak olan ilericilerin, dinde reformcular›n türeyeceklerini sanki
kerâmet gibi bilmifller, hadîs-i flerîfleri haber veren Eshâb-› kirâ-
m›n hepsinin ve Tâbi’înin ço¤unun hâl tercemelerini uzun uzun
yazm›fllard›r. Bunlardan (Üsüdülgâbe) ve (El-isti’âb) ve (El-isâbe)
ve benzerleri gibi büyük kitâblar, bütün dünyâ kütübhânelerinde
yer almakdad›r. Her sözü ezberlenmek için can fedâ edercesine ça-
l›fl›lan ve zât›n›n ve hayât›n›n k›ymeti ve ehemmiyyeti, kendisine
yak›n olanlara da sirâyet ederek hepsinin hâl tercemelerinin, üs-
tünlüklerinin, bütün incelikleriyle kitâblara geçmesine sebeb olan,
yeryüzünde (Muhammed) aleyhisselâmdan baflka bir zât dahâ gös-
terilebilir mi?

Dinde reformcular, flan ve flereflerin semâs›nda parlayan bu if-
tihar y›ld›z›n›, utanmadan, s›k›lmadan, ilmden uzak sözlerle, mü-
nâkafla kanalizasyonlar›n›n yay›ld›¤› kirli topraklar›na gömmek is-
tiyorlar.

9 — Mûsâ Beykiyef, (fiahsî ihtirâslar ve siyâsî çat›flmalarla dahâ
bafllang›çda kaynaklar› bulanm›fl olan din, sonralar› Abbâsîler ze-
mân›nda oyunca¤a çevrilmifl iken, Osmânl› devleti kuruldu) diyor.

Cevâb: Zevall› Osmânl›lar ne fenâ zemâna rastlam›fllar! Dînin
kaynaklar› o kadar bulanm›fl ise, bugün dinde reformlar hangi te-
mel üzerinde yap›lacak? Hadîs-i flerîflerin hemen hepsini flübhe al-
t›na al›yorlar. Reformcular Kur’ân-› kerîm için acabâ ne diyecek-
ler? O menbâ’ da bulan›k m›? Yukar›da, ahlâk› düzeltmek için din
lâz›md›r dediklerini bildirmifldik. Menbâ’lar› bulanm›fl ve oyunca-
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¤a çevrilmifl olan din mi bunu yapacak? Sözleri birbirini tutmuyor.
Koca reformcu moskof Mûsâ Beykiyef de, kelâm, f›kh bilgilerine
çat›yordu. ‹slâm âlimlerinin ifli gücü b›rakarak, Yunan felsefesi ile
u¤rafld›klar›n› yeriyordu. O zemân Yunan felsefesi Arabcaya ter-
ceme edilince, bir yenilik, ilericilik olarak islâm memleketlerine
yay›lm›fld›. Çok kimsenin akllar›n›, bilgilerini buland›rm›fld›. Ke-
lâm âlimleri, zemânlar›nda ehemmiyyet kazanan o yeni fikrleri bi-
rer birer inceliyerek cevâbland›rd›lar. Böylece, Ehl-i sünnet i’tikâ-
d›n› sars›lmakdan korudular. Bugün de, ilmin, fennin, yeni bulufl-
lar›n, islâm inançlar›na ba¤l›l›¤› bulunan yerlerini incelemek, ce-
vâbland›rmak, din adamlar›m›z›n flerefli bir vazîfesidir. Dinde re-
formcular, bugün bu ihtiyâc› anl›yorlar, istiyorlar da, eski âlimleri,
zemânlar›ndaki vazîfeyi yapd›klar› için, niçin lekeleme¤e kalk›fl›-
yorlar? Demek ki, bir ilme, bir temele dayanmadan, körü körüne,
islâm âlimlerini küçültmek çabas›ndad›rlar. Bugün, din bilgileri,
yeni bulufllara, bilifllere uydurulmuyor. Büyük bir suç oluyor diyor-
lar. Eski âlimler, dîni, zemânlar›n›n felsefesi ile, yeni bulufllar› ile
kar›fld›rm›fllar. O da suç diyorlar. Görülüyor ki, din adamlar›n›n
her yapd›klar›, reformculara göre suç olmakdad›r.

10 — Mûsâ Cârullah, (‹slâmiyyetin temiz inan›fllar›, ‹lm-i ke-
lâm denilen ak›nt›larla kirletildi, bozuldu) diyor.

Cevâb: Koca reformcu moskof Beykiyefin kitâb›ndan al›nan bu
sözler, din câhilli¤inin aç›k bir etiketidir. ‹lm-i kelâm›n islâmiyyete
nas›l ›fl›k tutdu¤unu, nas›l hizmet etdi¤ini, o ilmin içine girerek in-
celeyenler anlayabilir. Koskoca bir ilme karfl› böyle derme çatma
sözlerle sald›rman›n hiçbir k›ymeti olamaz. Fen yobazlar›, ilm-i ke-
lâma, hep nazariyyeler, tecribesiz düflünceler diyerek sald›rmakda-
d›r. Bunlar bilmiyor ki, din bilgileri nakl yolu ile, önce gelenlerden
haber almakla ö¤renilir. Tecribe, fen bilgilerinde olur. Fen bilgile-
ri tecribe ile ö¤renilir. Her iki ilmin insandaki yeri beyindir. Beyin
ise, yaln›z düflünür, hesâb eder. ‹flitdi¤inin, yapd›¤›n›n do¤ru olup
olmad›¤›n› anlar. Tecribeyi yapan, insan›n beyni de¤il, organlar›-
d›r. Bu reformcu, bildi¤i fleyleri, elleri ile mi biliyor, yâhud ayakla-
r› ile mi anl›yor?

11 — Reformcu Mûsâ Cârullah diyor ki, (F›kh kitâblar› yaz›-
l›rken ibâdetlerde, azâb› ve sevâb› esâs tutmufllar. Böylece islâ-
miyyeti sosyal bir din olmakdan mahrûm b›rakm›fllar. Bunun flu
günâh› var diyecek yerde ve Cehennem ateflinin fliddetini anlata-
caklar› yerde, islâmiyyetin ahlâk ve cem’›yyet üzerindeki fâidele-
rini anlatsalard› ve sevâb ve azâb yerine, akl ve zekây› iknâa çal›fl-
salard›, islâmiyyeti sosyal bir din olmakdan mahrûm etmezlerdi.
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Allah›n hikmetini temâmen insan kafas› anlayamaz. Buna inan›yo-
ruz. Lâkin emrlerin ve yasaklar›n hepsi böyle de¤ildir. Ço¤unun
sebebi, akl ile anlafl›labilir. Âlimler anlamad›klar› yerleri, (Allah
bilir) deyip geçmifllerdir.)

Cevâb: ‹slâmiyyet, semâvî bir dindir. Her semâvî dinde oldu¤u
gibi, islâm bilgileri de ikiye ayr›lm›fld›r: Din bilgileri ve fen bilgile-
ri. Fen bilgileri de, islâm bilgisidir. ‹slâm âlimi olmak için, zemân›-
n›n fen bilgilerini de, gücü yetdi¤i kadar ö¤renmek lâz›md›r. Fen
bilgileri, zemânla de¤iflir, ilerler. Din bilgileri, hiç de¤iflmez. Bu bil-
giler, inan›lacak fleyler, emrler ve yasaklard›r. Bunlar, Allahü teâlâ
taraf›ndan bildirilmifldir. Bu emrlerin ve yasaklar›n hepsine (Dîn-i
‹slâm) denir. ‹slâmiyyete uyma¤a, ibâdet etmek denir. Müslimân-
lar, Allahü teâlâ emr etdi¤i için, vazîfeleri oldu¤u için ibâdet eder.
‹slâmiyyetin emrlerinde ve yasaklar›nda, kullar›n dünyâlar› ve âh›-
retleri için nice fâideler bulunmakla berâber, ibâdet ederken, Al-
lahü teâlân›n emri oldu¤unu, kulluk vazîfesi oldu¤unu niyyet et-
mek, düflünmek lâz›md›r. Böyle düflünmeden yap›lan ifl, ibâdet ol-
maz. Din ile ilifli¤i olmayan baya¤› bir ifl olur. Meselâ, nemâz k›lan
adam, Allahü teâlân›n emrini yerine getirme¤i ve kulluk vazîfesini
yapma¤› niyyet etmeyip, nemâz›n bir jimnastik, beden terbiyesi ol-
du¤unu düflünerek k›larsa, nemâz› sahîh olmaz. ‹bâdet yapm›fl ol-
maz. Spor yapm›fl olur.

Oruc tutan›n da, yaln›z mi’deyi dinlendirme¤i, perhîz yapma¤›
düflünmesi, orucun sahîh ve makbûl olmamas›na sebeb olur. Muhâ-
rebe eden, can›n› tehlükeye koyan bir müslimân da, Allah›n dînini
kuvvetlendirmek, islâmiyyeti yeryüzüne yaymak ve islâm düflman-
lar›n› k›rmak için de¤il de, flân ve fleref, mal ve rütbe için dövüflür-
se, ibâdet yapm›fl olmaz. Cihâd sevâb› kazanmaz. Ölürse flehîd ol-
maz. Bedenine zarar verdi¤i için alkollü içkileri b›rakan adam ser-
hoflluk günâh›ndan kurtulamaz. Frengi, belso¤uklu¤u ve aids gibi
korkunç hastal›klara yakalanmamak için, zinâdan, genel evlere git-
mekden sak›nan kimse de, islâmiyyetde, afîf, temiz say›lmaz.

‹slâmiyyetde ibâdet yapmak için, niyyetin büyük önemi vard›r.
Yap›lan her iflin islâmiyyete uygun olup olmad›¤›, niyyet ile anla-
fl›l›r. Allahü teâlâ, Cehennemden kurtulma¤› ve Cennete girme¤i
vazîfe olarak bildirmeseydi, yaln›z Cenneti, Cehennemi düflüne-
rek yap›lan ibâdetler de makbûl olmazd›. Tesavvuf büyükleri, Ev-
liyâ-i kirâm “kaddesallahü teâlâ esrârehüm”, ibâdet yaparken
bunlar› düflünmezler. Yaln›z Allahü teâlân›n r›zâs›n› düflünürler.
Fekat her müslimân›n âh›ret menfe’atlerini düflünmesi, kâfi görül-
müfldür. ‹bâdetleri âdetden ay›rmak için, dünyâ menfe’atlerini dü-
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flünmemek flart olmufldur. Allah için ve âh›ret menfe’ati için yap›-
lan fleyler, ibâdet olmufldur. Dünyâ menfe’ati için yap›lan fleyler,
âdet say›lm›fld›r.

‹slâmiyyetde niyyet o kadar mühimdir ki, islâmiyyetin emr et-
di¤i bir fley, dünyâ menfe’ati için yap›l›nca sahîh ve makbûl olmu-
yor. Dünyâ ifli say›l›yor. Herhangi bir dünyâ ifli de, âh›ret menfe’ati
için yap›l›nca, ibâdet hâlini al›yor. Mü’min, zevcesinin a¤z›na gö-
türdü¤ü lokmada bile sevâb kazan›yor. Bu hadîs-i flerîfi göz önüne
alarak, düflüncesini temizleyen ve niyyetini düzelten bir kimse, yi-
mekde, içmekde ve her dürlü dünyâ ifllerinde âh›ret fâidesini göze-
terek, sevâb kazanmak f›rsat›n› elden kaç›rmaz. ‹nsanlar bütün ifl-
lerinde, hattâ ibâdetlerinde, dünyâ menfe’ati, maddî kazanç ara-
ma¤a al›fld›r›l›rsa, menfe’atperestlik, egoistlik hâs›l olur. Hâlbuki
islâmiyyet, nefslerin böyle kötü isteklerini yat›fld›rma¤›, maddîci-
likden fedâkârl›k etme¤i, menfe’ati hakîr görme¤i, ahlâk›n ve rû-
hun temizlenmesini, yükselmesini istemekdedir.

‹slâmiyyete uyman›n, ibâdet etmenin, dünyâ menfe’atleri üze-
rine kurulmayaca¤›, akl sâhibleri için pek meydânda olan bir hakî-
katdir. Böyle oldu¤unu afla¤›daki âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîf-
ler de, ayr›ca göstermekdedir: fiûrâ sûresinin yirminci âyet-i kerî-
mesinde meâlen, (Âh›reti kazanmak için çal›flanlar›n kazançlar›n›
artd›r›r›z. Dünyâ menfe’ati için çal›flanlara da, ondan veririz. Fe-
kat, âh›retde bunlar›n eline birfley geçmiyecekdir) buyuruldu.

‹srâ sûresinin onsekizinci ve ondokuzuncu âyet-i kerîmelerinde
meâlen, (Menfe’atleri ve lezzetleri çabuk geçen, tükenen dünyây›
isteyenlerden, diledi¤imize, istedi¤imizi veririz. Âh›ret menfe’atle-
ri için çal›flan mü’minlerin mükâfâtlar› boldur) buyuruldu.

Hûd sûresinin onalt›nc› âyetinde meâlen, (Dünyâda yaflama¤›
ve e¤lenme¤i isteyenlerin çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›n› bol bol veririz.
Birfleyi esirgemeyiz. Bunlara âh›retde yaln›z Cehennem atefli veri-
lecekdir. Emekleri âh›retde bofla gider. Yaln›z dünyâ için yapd›k-
lar› ifllerine, âh›retde bir karfl›l›k hâs›l olmaz) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde: (Allahü teâlâdan baflkas› için her kim ne ifl-
ledi ise, karfl›l›¤›n› ondan istesin, denilecekdir) buyuruldu.

Baflka bir hadîs-i flerîfde: (Allahü teâlâ, âh›ret için yap›lan iyi-
liklere dünyâda da mükâfât verir. Fekat, yaln›z dünyâ için yap›lan
ifllere âh›retde hiç mükâfât vermez) buyuruldu.

Buhâriy-yi flerîf kitâb›nda, birinci olarak yaz›lan (Her iyilik,
niyyetine göre de¤erlendirilir) hadîs-i flerîfi pek meflhûrdur.
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Ahkâm-› islâmiyyenin âh›retdeki fâideleriyle birlikde dünyâda-
ki fâidelerini, sosyal iyiliklerini de düflünmek yasak de¤ildir. Hat-
tâ, bu fâideleri, zemân›n yeni bilgileri ile aç›klayarak anlatmak, din
adamlar›n›n vazîfesidir. Fekat, bu iflin yeri, reformcunun zan etdi-
¤i gibi, f›kh ve usûl-i f›kh kitâblar› de¤ildir. Çünki f›kh ilmi, müsli-
mânlara dînî vazîfelerini ö¤retir. Usûl-i f›kh da, bu vazîfelerin dört
ana kaynakdan nas›l ç›kar›ld›¤›n› gösterir. Ahkâm-› islâmiyye üze-
rine yürütülecek sosyal düflüncelerin ise müslimânlardan ziyâde,
din düflmanlar›na karfl› bir müdâfe’a silâh› ve yar›fl vâs›tas› olarak
hâz›rlanmas› lâz›md›r. Ahkâm-› islâmiyyenin, dünyâda olan fâide-
lerini ve iyiliklerini müslimânlar›n da bilmesi pek fâidelidir. An-
cak, müslimânlar›n yaln›z (bilmek)de kalmas› lâz›m olup, ibâdetle-
ri dünyâ fâideleri üzerine binâ etmek derecesine gelmemelidir.
Böyle olursa, ibâdetler bozulur. ‹slâmiyyetin istedi¤i vazîfelerde
dünyâ için ne kadar fâide bulunursa bulunsun, bunlar› yaln›z Alla-
hü teâlân›n emri oldu¤u için ve âh›retde, azâbdan kurtulmak için
yapmak lâz›md›r. Böyle niyyet olunca, dünyâ fâidelerinin ayr›ca
düflünülmesi de, zarar vermez.

‹bâdetlerde âh›ret fâidelerini b›rakarak, yaln›z sosyal iyilikler
aramak ve bu arafld›rmay› esâs tutmak, dîne inanmamak hastal›¤›-
n›n alâmetlerindendir. Dikkat edilirse, dinde reformcular›n sözle-
ri, yaz›lar› aras›nda hep o gizli hastal›¤›n belirtileri görülür. Yoksa,
az bir din bilgisi olan, hattâ yaln›z akl› ve zekâs› ile düflünen her-
kes, niyyetin ehemmiyyetini elbette anlar. Reformcular›n, akla ve
mant›ka da uymayan böyle sözleri, âh›ret hayât›na inanmad›klar›-
n› düflündürmekdedir. Ahkâm-› islâmiyyenin dünyâdaki fâideleri,
iyilikleri pek mühim ve meydânda olmakla berâber, Cennet ve Ce-
henneme inananlar, dünyâ menfe’atlerini hât›rlar›na bile getir-
mezler. Âh›retdeki say›s›z ve sonsuz se’âdetler ve çok ac› ve nihâ-
yetsiz felâketler karfl›s›nda dünyân›n gelip geçici zevk ve ac›lar›n›n
hiç de¤eri yokdur. Müslimânlara istikbâlin ehemmiyyetini anlat-
mak derdi ile yürekleri yanan reformcular, âh›ret denilen o en
ehemmiyyetli istikbâle inansalard›, din âlimleri taraf›ndan müsli-
mânlar›n dünyâs›na verilen ehemmiyyet kadar olsun, kendileri de
müslimânlar›n âh›retine ehemmiyyet verir, yan›k sesleri ve gözü
yafll› kalemleri ile biraz da âh›ret se’âdeti için feryâd ederlerdi. Ah-
kâm-› islâmiyye, sosyal fâideler üzerine kurulursa, bu ahkâm›n ze-
mânla de¤iflmesine, bozulmas›na yol açar.

12 — Reformcu, mezheblerin yaln›z dört dâne olmas›n› kabûl
etmiyor. (Müslimânlar dört mezheb içinde s›k›fl›p kal›rsa, terakkî-
ye, ilerleme¤e imkân olamaz. Akl›, önce din esâretinden kurtar-
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mal›d›r. Akl, Allah›n verdi¤i s›n›rs›z bir ni’metdir. Dört mezhebin
d›fl›na ç›kmal›, akl› hürriyyete kavufldurmal›) diyor. Reformcular-
dan Celâl Nûri de (Târîh-i tedenniyât) kitâb›nda, (‹ctihâd kap›s›
kapanm›fld›r diyorlar. Bu olamaz. Osmânl›lar yanl›fl, fenâ kanûnla-
ra ba¤l› kald›lar. Dünyân›n öbür ucunda hayât flartlar› de¤ifldi. Os-
mânl›lar bunlara uymad›. Geri kald›) diyor.

Cevâb: Evet, yaflamak flartlar› de¤ifldi. Fen ve san’at ilerledi.
Fekat, yanl›fl, fenâ kanûnlar diye tafl atd›klar› ahkâm-› islâmiyye,
onlar› hangi bulufllardan men’ etdi? Yol yapmay›n, tren iflletmeyin,
gemi yapmay›n, mâdenlerinizi yer alt›nda b›rak›n, yâhud bunlar›n
iflletme hakk›n› komünistlere, kapitalistlere sat›n, kâfirlerle ticâret
yapmay›n, makine, teknik, tayyâre, elektrik ve radyo gâvur îcâd›-
d›r. Bunlar› sak›n ö¤renmeyin. Para kazanmay›n, futbol maçlar›n-
da birbirinizi öldürün mü dedi? Hâflâ, islâmiyyet ahlâka, fazîlete
verdi¤i önem kadar, san’atda, teknikde de çal›flma¤› ve kâfirlerin
bulduklar›n› da arafld›rma¤›, ö¤renme¤i önemle emr etmekdedir.
Bunu, ilerdeki sahîfelerde dahâ genifl aç›klayaca¤›z.

13 — Koca reformcu Mûsâ Cârullah, (Osmânl›lara önceleri uy-
gun gelen islâm kanûnlar› son zemânlarda, kâfî gelmedi, yetersiz
oldu. Çünki, Osmânl› devleti kurulurken, arab bedevîleri gibi idi.
Sonra Avrupaya yay›larak, sosyal hayât de¤ifldi. Kanûnlar ise,
donmufl olarak kald›) diyor.

Cevâb: ‹slâmiyyetin, çad›rda yaflayan bedevîlere ve onlar gibi
olanlara göre bir din oldu¤unu, medenî milletler için reforma muh-
tâc bulundu¤unu söyliyen reformcular›n, islâmiyyete nas›l bir göz-
le bakd›klar› meydândad›r. Bunlar, bir yandan (dîne hurâfeler ka-
r›flm›fl, ilk hâline çevirmek lâz›m) derler. Bir yandan da, (dînin ilk
hâli arab çöllerinde çad›rda yaflayanlar içindir) demekden çekin-
mezler.

14— Reformcu, (‹slâm dîni, tek bir adam taraf›ndan ortaya ko-
nulmufldur) diyor.

Cevâb: Reformcu Mûsâ Cârullah›n bu sözü, dînin Allah tara-
f›ndan gönderildi¤ine inanmad›¤›n› göstermekdedir. Vaktîle, Hol-
landal› Dozy [1820-1884] de böyle söylemifldi. Dozy ve bundan
duydu¤unu söyleyen bizdeki reformcu, islâmiyyeti, ‹ngiliz parla-
mentosundaki birkaç yüz meb’ûsun kabûl etdi¤i livâta kanûnu gi-
bi, bozuk düflüncelerin ham meyvas› gibi sanmakdad›r. ‹nsanlar›n
yapaca¤› kanûn, elbette dayan›ks›z olur. Bir zemân sonra, yine ya-
panlar taraf›ndan de¤ifldirilmekdedirler.

15 — (Dinde hakîkat tan›nan herfleyin, her zemân hakîkat ola-
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rak, kabûl edilece¤ini, bir an düflünsek bile...) diyor.

Cevâb: Dinde reformcular, dînin, sözünde durm›yan adam gibi,
bir hâlden bir hâle dönmesini mi istiyorlar. Hergün, baflka bir flekl
alacak dînin, Allah taraf›ndan gönderilmesine ne lüzûm var? Bu-
nu herkes yapabilir. ‹fllerine gelmeyince de¤ifldirilecek bir din! ‹fl-
te reformcular, böyle din istiyorlar.

16 — (Nass olan yerde, ictihâd yap›lamaz ve aç›kça bildirilen
emrler, baflka ma’nâya çevrilemez, sözleri, islâmiyyetin iki temel
kanûnudur. Bunun için islâm âlimleri, bankadaki fâizlere, harâm
demifllerdir. Hâlbuki fâiz, sermâyenin g›dâs›d›r. Sermâye, al›flveri-
flin, ya’nî ticâretin dinamosudur) diyor.

Cevâb: Dinde reformcu, fâizi sanki medh etmekdedir. Avrupa-
da, Amerikada kapital sâhiblerinin, aln› terlemeden, oturdu¤u yer-
de para kazanmas›na imrenmekdedir. Hâlbuki, kapitalistlerin bu
sömürücülü¤ü, komünistli¤i do¤urmufldur. ‹slâmiyyet, fâizi harâm
ve zekât verme¤i emr ederek, sermâye sâhiblerinin, iflçileri ve çift-
çileri sömürmesini önlemifl, komünistli¤e giden yollar› t›kam›fld›r.
‹slâmiyyetin her dürlü fâizi kesinlikle yasak etmesini terakkîye en-
gel gibi göstermek, modas› geçmifl bir flikâyeti tâzelemek kadar
ma’nâs›zd›r.

17 —(Fahr-i kâinat efendimiz, pek güzel olarak buyuruyor ki,
(Akl ile nakl çat›fl›rsa, akla uymal›d›r). Dînin ihtiyâca göre de¤ifldi-
rilebilece¤i buradan anlafl›lmakdad›r) diyor.

Cevâb: Evet, akl›n erdi¤i, gösterdi¤i bir hakîkat, hiç de¤iflmez.
Bunun için, akl›n gösterdi¤i delîl ile, naklin de¤ifldirilebilece¤ini,
islâm âlimleri bildirmekdedir. Fekat, naklin bildirdi¤ini de¤ifldir-
me¤e sebeb olacak delîli ortaya koymak, mant›k ilminden haberi
olmayan bu reformcunun akl› ile olamayaca¤› da meydândad›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, islâm bilgilerini ikiye ay›r-
d›: (‹lm-i ebdân) ve (ilm-i edyân). Ya’nî, madde, fen bilgileri ve din
bilgileri. Din bilgileri, yaln›z nakl ile anlafl›l›r. Bunlar›n kayna¤›,
Kur’ân-› kerîm ile hadîs-i flerîflerdir.

His organlar› ile anlafl›lan fleylerin bir s›n›r› vard›r. Bu s›n›rlar›n
d›fl›nda olan bilgiler his organlar›m›z ile anlafl›lamaz veyâ yanl›fl
anlafl›l›r. Bundan baflka, insanlar›n his etme kuvvetleri çok yerde
hayvanlardan dahâ za’îfdir. His organlar›m›z ile anl›yamad›¤›m›z
fleyleri, akl ile bulur, anlar›z. Bunun gibi akl›n da bir anlay›fl s›n›r›
vard›r. Bu s›n›r›n d›fl›nda olan bilgileri, akl bulamaz ve anl›yamaz.
Akl, eriflemedi¤i fleyleri anlama¤a kalk›fl›rsa yan›l›r, aldan›r. Böyle
bilgilerde akla güvenilemez. Meselâ, Allahü teâlân›n s›fatlar›, Cen-
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netde ve Cehennemde olan fleyler, ibâdetlerin nas›l yap›laca¤› ve
din bilgilerinin ço¤u böyledir. Akl bunlara eremez. Bu bilgilerde
akl ile nakl çat›fl›rsa, nakle uyulur, akl›n yan›ld›¤› anlafl›l›r.

Kur’ân-› kerîmde dört fley bildirilmekdedir: Îmân, Ahkâm, K›-
sas ve Ahbâr. ‹nan›lmas› lâz›m olan bilgilerde hiç de¤ifliklik ola-
maz. Her Peygamberin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, her üm-
metin inan›fl› hep birdir. ‹nan›fllar› aras›nda hiç ayr›l›k yokdur.
‹kincisi olan ahkâm, Allahü teâlân›n emrleri ve yasaklar›d›r. Ya-
p›lmas› ve sak›n›lmas› emr edilen ahkâmda de¤ifliklik olabilir. Fe-
kat, bu de¤iflikli¤i yaln›z Allahü teâlâ yapm›fl ve Peygamberleri
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ile de¤ifldirmifldir. K›sas demek,
geçmifl insanlar›n, ümmetlerin hâllerini, yaflay›fllar›n› anlatmak de-
mekdir. Ahbâr ise, geçmiflde olmufl ve gelecekde olacak fleyler de-
mekdir. Meselâ, canl›lar›n su ile yaflad›¤›, k›yâmet alâmetleri, Cen-
netde akar sular›n bulundu¤u haber verilmifldir. K›sas ve haberler-
de de¤ifliklik olmaz. Din bilgileri aras›nda birbirleri ile çat›fl›r gibi
olanlar› görülürse, bunlar yine akla uydurulmaz. Birbirlerine uy-
durulma¤a çal›fl›l›r. Bunlar aras›nda, birkaç dürlü anlafl›labilen bir
bilgiyi, aç›kca bildirilmifl olan baflka bilgi ile çat›flmayacak fleklde
anlamal›d›r. Burada akla düflen vazîfe, böyle bilgileri, aç›kca anla-
fl›labilene uygun anlamakd›r.

‹slâm ilmlerinin ikincisi olan fen bilgilerine gelince: Bunlar, his
organlar› ile ve bu organlara yard›mc› âletlerle gözetliyerek, ince-
liyerek ve hesâb ederek ve deneyerek anlafl›lan bilgilerdir. Bunla-
r›n hepsi akl ile, zekâ ile yap›l›r. Hepsinde akl›n buldu¤una güve-
nilir. Nakl ile fen bilgisinde çat›flma oldu¤u zemân, akla uyulur.
Ya’nî nakl, akla uygun olarak aç›klan›r. Reformcunun iflitmifl oldu-
¤u hadîs-i flerîf, iflte bunu beyân buyurmakdad›r. Fekat fen adam›
görünerek, fen ile de¤il de hislerle, ihtirâslarla konuflan fen taklîd-
cisi, din ve ahlâk düflman› yalanc›lara inanmamal›d›r. ‹slâm âlimle-
ri, akla çok k›ymet verdikleri hâlde, bunlardan fieyh-i ekber haz-
retleri, (Fütûhât) kitâb›nda nakli akldan üstün tutuyor. Reformcu-
lar›n ustas› olan ve akla hürriyyet vermeli diye bar bar ba¤›ran mo-
skof Mûsâ Beykiyef, islâm âlimlerine karfl› a¤z›na geleni söyler-
ken, fieyh-i ekbere, yine yüksek bir yer vermekdedir.

18 — (‹slâm kanûnlar›n›n de¤iflmez, donmufl oldu¤unu göste-
ren misâllerden biri de, evkâf teflkilât›d›r. (fiart-› vâk›f, nass-› flâri’
gibidir) [ya’nî, vâk›f taraf›ndan konulan flartlar, Kur’ân-› kerîm ve
hadîs-i flerîflerdeki emrler gibidir] sözü, f›kh kitâblar›n›n temel bil-
gilerinden biridir) diyor.

Cevâb: Vakf edilen mallar ve mülkler, vakf eden kimselerin
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hayâtda iken mallar›d›r. Bütün dünyâ anayasalar›, herkese kendi
mal›n› istedi¤i gibi kullanmak hakk›n› tan›d›¤›na göre, vakf edilen
mallar›, vakf eden kimsenin istedi¤i flartlara göre kullanmak lâz›m
geldi¤ine kimsenin dil uzatma¤a hakk› yokdur.

19 — (Evkâf›n bu kadar çok olmas›n›n sebebi, dindârl›kdan,
iyilikden ziyâde, ya¤mac›lar›n toplad›klar› serveti, bir baflkas› ya¤-
ma etmesin diye, binâlar›n yüzde doksandokuzunu kendilerine ve
evlâdlar›na garanti ederek, geri kalan yüzde biri ile bir câmi’, bir
medrese veyâ bir tekkeye sadaka vermifllerdir) diyor.

Cevâb: Vakf bilgilerini, böyle câhilce sözlerle de¤il, birer birer
incelemekle konuflmak lâz›md›r. fiu kadar söyliyelim ki, vakflar›n
flimdiye kadar de¤iflmeden kalmas›, çok iyi olmufl. Bu sâyede, dev-
let bütçesinin yar›s›na yak›n bir de¤er tafl›yan mallar, mülkler, mil-
lete kalm›fl. E¤er hükûmetlerin, evkâf mallar›na el uzatmas›na set
çeken vakf kâidesi olmasayd›, bu büyük servetin yerinde flimdi bel-
ki yeller eserdi.

20 — (Müslimânlar aras›nda birçok parazit insanlar yafl›yor. ‹n-
san›n çal›flmas›ndan baflka birfleyi olmad›¤› bildirildi¤i hâlde, med-
reseler, imâretler, tekkeler, fâidesinden ziyâde zarar› olan milyon-
larca tenbel kimse ile doluyor) diyor.

Cevâb: ‹nsan›n çal›flmas›ndan baflka bir kazanc› olmad›¤›n› bil-
diren, Vennecmi sûresindeki âyet-i kerîmedir. Dinde reformcular,
bu âyet-i kerîmeyi çok söylerler. Fekat ma’nâs›n› az anlarlar. Bu
âyet-i kerîmeden önce ve sonra olan âyet-i kerîmeleri bilenler, bu-
nun âhiret kazanc› için oldu¤unu kolayca anlarlar. Bundan baflka,
dünyâda insanlar, çal›flmad›klar› fleylerden de istifâde edebilirler.
Mîrâs, bunun aç›k bir misâlidir. Bu âyet-i kerîme, âhiretde bir in-
san›n baflkas›n›n suçundan zarar görmiyece¤i gibi, istifâdesinin de,
yaln›z kendi kazand›¤› olaca¤›n› bildiriyor. Her müslimân›n, âhire-
tine zarar vermemek flart› ile, dünyây› kazanma¤a çal›flmas› da lâ-
z›md›r. Böyle çal›flmak ibâdetdir, dînî vazîfedir. Bu vazîfeyi bildir-
mek için, yukar›daki âyet-i kerîmeye yanl›fl ma’nâ vermenin yeri
yokdur.

Reformcunun mekteb talebelerini zararl› bir parazit olarak
göstermesi ve fakîrlere, kimsesizlere yard›m için yap›lan imârethâ-
neleri, hayr yerleri olarak de¤il de, zararl› yer olarak göstermesi,
flafl›lacak fleydir. Medreselerin, imâretlerin, ya’nî afl evlerinin
me’ârife, kültüre ve insanl›¤a fâideli oldu¤una flübhe yokdur. Fa-
kîrler için hastahâne de yapd›rmamal› m›?

21 — (H›ristiyanl›k da, sâbit idi. De¤iflmemesi için çal›fld›lar.
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Sonra, bir h›ristiyan reformcunun isyân›, her tarafa yay›ld›. Sâbit,
de¤iflmez olan kâideler y›k›ld›) diyor.

Cevâb: ‹lâhî dinler hep sâbit idi. Din denilen fley sâbit olur. ‹n-
sanlar taraf›ndan de¤ifldirilirse, yenisine din denmez, dinsizlik de-
nir. fiimdiki h›ristiyanl›k dîni böyledir. Îsâ aleyhisselâm›n Allah ta-
raf›ndan getirdi¤i din, Bolüs [Paulus] taraf›ndan bozularak, dinsiz-
lik hâline getirildi.

22 — (Beyâzlarla siyâh ›rklar kar›flabilir. Bundan hâs›l olan me-
lezler, medeniyyet kuramazlar. O ›rklardaki rûh, ya’nî ortak duy-
gular› y›k›l›r. Güstav Löbon’un ortaya koydu¤u bu teori, Osmânl›-
larda görülmekdedir. Osmânl›lar›n devflirme usûlü ile ve câriyeler-
le ›rk›na kar›flan kanlarla rûhlar› bozuldu. Zekâlar› artd› ise de, ah-
lâklar› kötülefldi) diyor.

Cevâb: Güstav Löbon, (Kar›flan ›rklardan say›s› az olanlar, bir-
kaç nesilden sonra, kanlar› de¤iflerek yok olurlar) diyor. Osmânl›-
larda ço¤unluk hep Türklerde oldu¤u için, türklük yok olmam›fl-
d›r, artm›fl ve kuvvetlenmifldir. Avrupa milletlerinde demokrasi, s›-
n›rs›z denecek kadar ilerledi¤inden, ›rklar büsbütün kar›flm›fl bir
hâldedir. Bu kar›fl›kl›klar›, gerilemelerine sebeb oldu mu? Ameri-
kada belli bir ›rk yokdur. Çeflidli ›rklar›n kar›flmas›ndan meydâna
gelmifldir. Hâlbuki, teknikde en ileride bulunuyor. Müslimân ol-
makla da flereflenselerdi, ahlâklar› da düzelirdi. Eski islâm mede-
niyyeti yeniden dünyâya ›fl›k salard›. Irklar›n kar›flmas›, târîh bo-
yunca ço¤almakda iken, medeniyyet azalm›yor. Reformcunun söy-
ledi¤ine göre, ›rklar›n en az kar›fld›¤› ilk ça¤lardaki insanlar›n da-
hâ medenî olmas› lâz›m gelirdi. Hâlbuki, ilk insanlar›n medenî ol-
mad›¤›n›, kendi târîh kitâblar› yazmakdad›r. O hâlde Güstav Lö-
bon’un teorisi do¤ru de¤ildir.

Osmânl›lar›n felâketini hâz›rlayan ahlâks›zl›¤›n, çöküntünün
sebebi olarak ›rklar›n kar›flmas›n› göstermek, çok çürük ve pek gü-
lünç bir davran›fld›r. Çöküntünün, ahlâks›zl›¤›n biricik hakîkî sebe-
bi, okumufllarda dinsizlik, okumam›fllarda ise bilgisizlikdir. Dinsiz-
li¤in ahlâk› kötülefldirmesi, bilgisizlik ile olan kötüleflmekden kat-
kat fazlad›r. Bunun içindir ki, okumufl dinsizler, dahâ kötü, dahâ
afla¤›d›r. O hâlde, cem’iyyetlerin yafl›yabilmesi için dinli bir ilm ve
buna dayanan, bir terbiye metodu lâz›md›r. Osmânl›lar›n çökmesi-
ni önlemek için, eski dertleri olan cehâletden kurtarmak isteyen-
ler, dahâ tehlükeli olan dinsizlik belâs›na sürükleyerek, Osmânl›
medeniyyetini büsbütün yok etdiler.

23 — (Osmânl› pâdiflâhlar›n›n kuvvetini halîfelik de artd›rd›k-
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dan sonra, sultânlar, milletin gözünde yar›m ma’bûd gibi oldular.
Onlar›n bir iflâreti ile, servet, haysiyyet, fleref, hattâ can dahî yok
edilirdi. Bu dikta iflkencesi, Allah›n Cehennemlerinden ziyâde
korku verirdi) diyor.

Cevâb: ‹slâm dîni (‹slâmiyyetin yasak etdi¤i emrlere itâ’at
olunmaz. Bunlara karfl› da gelinmez) maddesini anayasalar›n bafl›-
na koymufldur. ‹slâm milletlerinin bafl›nda bulunanlar, ister pâdi-
flâh, ister halîfe veyâ baflka ism tafl›s›nlar, her istedi¤ini yapd›rmak
derecesine ç›kamazlar. Hiçbir vakt, yar› ma’bûd olamazlar. Pâdi-
flâhlar aras›nda böyle afl›r› davrananlar aslâ görülmedi. Çok mer-
hametli olanlar›, afv edicileri oldu. Çöküntü, zulmden de¤il, mer-
hametden do¤du. Bu hâlleri, dinden de¤il, dîni dinlememelerinden
olmufldur. ‹slâmiyyetin, devlet reîslerini de içine koydu¤u flartlar,
s›n›rlar, islâm milletlerinin hepsi taraf›ndan her zemân bilinmekde
idi. ‹slâmiyyet, islâmiyyete uymayan, kanûnsuz hareket eden dev-
let baflkanlar›n›n keyfî emrlerini tan›mama¤›, dahâ Avrupal›lar
(‹nsan haklar› beyânnâmesi)ni yazmadan çok evvel, müslimânlara
yaln›z bir hak de¤il, bir vazîfe olarak da vermifldir.

24 — Reformcu diyor ki, (Dînin kendisi de¤il, fekat müslimân-
lardaki din anlay›fl› ve dîne dayanan dikta idâresi, kökünü yine din-
den alan âile terbiyesi, ferdi, sosyal hayâtda baflar›s›z bir hâle dü-
flürmüfldür.)

Cevâb: (Vur abal›ya) ata sözünü hât›rlatacak fleklde, her kabâ-
hati dîne yükletmek ve dînin kendisi de¤il de, din anlay›fl› gibi ka-
çamak kelimeler arkas›nda maskelenmek, dinde reformcular›n
bafll›ca prensibidir. Dînin, dikta idâresini de¤il, adâleti emr etdi¤i,
günefl gibi meydândad›r. Bu hakîkati reformcunun inkâr etmesi,
kör olan›n günefli inkâr etmesi gibidir. Bu inkâra ilm de¤il, maska-
ral›k denir.

25 — (Kazâ ve kader bilgisi karfl›s›nda boynu bükük, elinde
birfley olmad›¤›na inanan müslimânlar, asrlarca korku alt›nda ya-
flayarak, orta ça¤larda, Avrupada k›rbaç alt›nda titreyen esîrler
gibi, mutî’, zelîl, yaltakç› ve yalanc› oldular. Osmânl›lar› fenâl›¤›n
bu derecelerine kadar sürükleyen sebeb, dindeki kazâ, kader, te-
vekkül, kanâat etmek ve müslimân olmak için, yaln›z kalble ina-
n›p bunu k›saca söyleyivermek husûslar›d›r. Kazâ ve kader ile te-
vekkül, müslimânlar›n azm ve irâdesini yok etmifl, çal›flmalar›na,
varl›klar›na güveni kald›rarak, iflkencelere ve her dürlü afla¤›l›¤a
katlanmak derecelerine düflürmüfl. Aza kanâat etmek, milleti ten-
bel yapm›fl. Îmân›n bu kadar basît olmas› da, müslimân olmak
için, medenî ve ahlâkî meziyyetlerden hiçbirinin lâz›m olmad›¤›
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ve her kötülükle îmân›n birleflebilece¤i fikrini do¤urmufl, hem ten-
belli¤e, hem de ahlâks›zl›¤a yol açm›fld›r) diyorlar.

Bunlar›n herbirini afla¤›daki maddede aç›k ve genifl anlataca¤›z.

26 — (Mü’min; hayr›n da, flerrin de, cenâb-› Hak taraf›ndan
ezelde takdîr edildi¤ine inan›r. Biz kuluz. Kulun elinden birfley gel-
mez. Herfleyi yapan Allahd›r. Kul, kaderi de¤ifldiremez. Meselâ,
r›zk ezelde ayr›lm›fld›r. Ne yapsak, bunu de¤ifldiremeyiz. Ortada bir
tehlüke var. Allah isterse, bu tehlüke bize dokunur, istemezse do-
kunmaz. Mü’min için Allaha tevekkülden baflka çâre yokdur) di-
yor. Böylece islâmiyyetin temel inançlar›n› sarsmak istiyor.

Cevâb: Bu inan›fllar›n hepsi do¤rudur. Tevekkülü ve kazâ ve
kaderi yanl›fl anlayan câhiller gibi, reformcu da, bunlar› anlayama-
m›fl, dahâ do¤rusu, kazâ ve kader bilgisini bozma¤a çal›flmakdad›r.
fiu kadar var ki, müslimânlar yanl›fl anlasa da, be¤eniyorlar. Re-
formcu ise, be¤enmemekdedir. Müslimânlar, böyle inand›¤› için
tenbel oluyor denirse, ibâdetlerinde de tenbel olmalar› lâz›m gelir.
Çünki, insan›n elinden hiçbirfley gelmedi¤ine inand›¤› için tenbel
olan kimse, dünyâ iflinde tenbel oldu¤u gibi, âh›ret vazîfelerinde
de tenbel olur. Müslimânl›k insan›n dünyâ ifllerinde elini, kolunu,
ihtiyâr›n› ve irâdesini ba¤l› tutuyorsa, âh›ret ifllerinde de ba¤l› tu-
tar. Böyle inanan kimselerin nemâzlar›na, oruclar›na var›ncaya
kadar bütün ibâdetlerinde tenbellik etdiklerine de reformcular
inan›yor mu? ‹nan›yorlarsa, niçin biraz da bu tenbellikden flikâyet
etmiyorlar? Bu tenbelli¤i a¤›zlar›na, kalemlerine almamalar›,
müslimânlar›n âh›ret ifllerinde, kazâ ve kadere inanmad›klar› için
mi, yoksa reformcular›n o tarafa ehemmiyyet vermedikleri için
midir? Hepimiz biliyoruz ki flimdiki müslimânlar, dînî vazîfeleri
yapmakda da, tenbel olmufllard›r. Bu tenbellikleri de, dîni sevdik-
leri için olmaz ya! Müslimânlarda dîne ba¤l›l›k kuvvetli olsa idi, dî-
nî vazîfelerinde, ibâdetlerinde gevflek davranmazlard›. Bu tenbel-
lik müslimânlara nereden gelmifl? ‹yi incelenirse, can›m›z›n k›y-
metli ve istirâhat›n tatl› görünmesinden, ya’nî nefse uymakdan ile-
ri geldi¤i anlafl›l›r. Câhillik de, buna eklenmifl. Cennetdeki k›ymet-
li hayâtlara ve devâml› istirâhatlara kavuflmak için, çal›flmak ve fe-
dâkârl›k lâz›m oldu¤unu anlama¤a da cehâletimiz mâni’ olmufl.
O hâlde, dîn-i islâm›n yüksek ve k›ymetli hakîkatlerini, bu ten-
belli¤e sebeb göstermek, çok haks›z ve yersiz bir iftirâ olur. He-
le tabasbus, riyâkârl›k, yaltakç›l›k ve yalanc›l›k gibi kötülükleri
kazâ ve kadere yükletmek, çok çirkin bir iftirâd›r. Bu kötülükler,
menfe’atden, ya’nî dîni b›rak›p, dünyâya sar›lmakdan, dînin ahlâk
kâidelerinden s›yr›lmakdan ileri gelmekdedir. K›saca, ahlâks›zl›k-
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lar›n bafl›, dinsizlik ve câhillikdir. Allaha tevekkül eden ve kadere
inanan kimse, yaltakç›l›¤a ve yalanc›l›¤a tenezzül etmiyece¤i gibi,
kaderde olm›yan menfe’atlerin bu yollardan elde edilemiyece¤ine
de, inan›r. Fâidenin ve zarar›n Allahdan gelece¤ine inanan kimse,
kullara boyun e¤er mi? Kimseye yaltakç›l›k yapar m›? Hâlbuki
kazâ ve kadere inanmay›p, yaln›z sebeblere yap›flanlar ve bunla-
r›n gayr-i meflrû’ ve kötü olanlar›na da sar›lanlar, o derekelere
inerler. (Müslimânlar› ahlâks›zlafld›ran fley, tevekkül ve kadere
îmân de¤ilse de, bunlar› yanl›fl anlamak de¤il midir?) süâli de yer-
sizdir. Fenâl›klar, ahlâks›zl›klar, tevekküle ve kadere îmân›n her-
hangibir fleklde anlafl›lmas›ndan hâs›l olamaz. Çünki, kazâ ve ka-
dere îmân ve bu kötülükler birbirinin z›dd›d›r. Aralar›nda hiçbir
ba¤l›l›k yokdur. Tevekkül ve kader bilgilerinin yanl›fl anlafl›lmas›
bile, bu kötülüklere sebeb olmaz. Bu fenâl›klar›, ahlâks›zl›klar›,
tevekkülün ve kadere îmân›n yoklu¤unda aramak lâz›m iken,
bunlar aras›nda herhangi bir yoldan ba¤l›l›k arayan a¤›zlara ve ka-
lemlere yaz›klar olsun! Müslimânlar›n hastal›klar›n› böyle tersine
mi teflhis ediyorlar? Kötü isteklere kavuflmak isteyen yaltakc›la-
r›n, yalanc›lar›n tevekkülünden, kadere îmân›ndan flikâyet etme-
meli, onlara tevekkül ve kadere îmân tavs›ye etmelidir. Bak›n›z
Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz hadîs-i flerîfde
ne buyuruyor:

(Allahdan korkun da, istedi¤iniz fleylere kavuflmak için, iyi se-
beblere yap›fl›n. Kötü sebeblere yanaflmay›n! Kudretinde ve irâde-
sinde bulundu¤um Allahü teâlâya yemîn ederim ki, hiçbir kimse,
ezelde ayr›lm›fl olan r›zk›n› temâm almad›kça, dünyâdan âh›rete
gitmez.)

‹slâm düflmânlar›n›n a¤›zlar›nda sak›z gibi çi¤nedikleri sözler-
den biri de: (Âlimler, milleti para kazanma¤a teflvîk etmiyorlar.
Dünyân›n fânîli¤ini söyliyerek, müslimânlar› yaflamakdan so¤utu-
yorlar) demeleridir. Hâlbuki, din âlimlerinin vazîfesi, müslimânla-
ra, anadan do¤ar do¤maz meme arad›klar› gibi, sevk-i tabî’î, içgü-
düleri ile bilecekleri, anlayacaklar› ihtiyâçlar›n›, menfe’atlerini, k›-
sacas› tabî’î vazîfelerini ö¤retmek de¤ildir. Para kazan, aç kalma,
karn›n› doyur, lokmay› a¤z›na koy, yorulunca dinlen... gibi nasîhat-
lar› insanlara de¤il, hayvanlara bile bildirme¤e lüzûm yokdur. Din
âlimlerinin vazîfesi dünyâ menfe’atlerini elde ederken, âh›reti
unutmamak, hak ve adâleti gözetmek, nefse uymamak ve çal›fl›r-
ken, Allaha güvenmek, gevfleklik yapmamak, böylece kendi kuv-
vetine ma’nevî bir kuvvet de eklemek gibi fâideli ve ›fl›kl› yollar›
insanlara göstermekdir.
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Süâl: Müslimânlar kazâ ve kaderi ve tevekkülü yanl›fl anlayarak
tenbel olmufllar, sonra ahlâklar› da bozulmufl. Böylece fenâl›klara
sürüklenmifller de¤il mi?

Cevâb: Bu söz do¤ru olabilir. Müslimânlarda yaltakc›l›k ve ya-
lanc›l›k gibi hâllerin hâs›l olmas›, kazâ ve kaderi ve tevekkülü büs-
bütün unutmalar›na sebeb olur. Art›k bunlar›n yanl›fl anlay›fllar›n›
düzeltmek de¤il de, bunlara yeniden inand›rmak lâz›m olur. Böyle
yapmay›p da, kader ve tevekkül kötülenirse, bunlardan büsbütün
so¤utulmufl olurlar. Kazâ ve kaderi ve tevekkülü kötülememeli,
tenbellerin fenâ hareketlerini kötülemelidir.

Tevekkül, müslimânlarda bir za’f de¤il, bir kuvvetdir. Müsli-
mânlar, dînimiz emr etdi¤i için tevekkül ediyor. Tevekkülü emr
eden islâmiyyet, tenbelli¤i men’ etmekdedir. (Allah yolunda, ya’nî
do¤ru yolda mücâhede ediniz!) ve (Yükü en büyük olan insan,
mü’mindir ki, hem dünyâs›n›, hem de âhiretini düflünmekde ve iki-
si için de çal›flmakdad›r.) meâlindeki âyet-i kerîmeler ve (Allahü
teâlâ aczi, gevflekli¤i ma’zur görmez. Akl›n› ve zekân› kullanmal›-
s›n! ‹flin ehemmiyyeti seni ma¤lûb edecek gibi olsa bile, Allah›n
yard›m› bana yeter diyerek çal›flma¤a devâm etmelisin!) hadîs-i fle-
rîfi buna flâhiddir. (Deveni ba¤la ve cenâb-› Hakka tevekkül et!)
hadîs-i flerîfi, hem tevekkül etmek, hem de çal›flmak lâz›m oldu¤u-
nu aç›kça bildiriyor. Ya’nî, tevekkül, Allahdan yard›m bekliyerek,
güçlükleri yenmek demekdir. Yoksa masonlar›n dedi¤i gibi, güç-
lükleri terk etmek de¤ildir. ‹slâm âlimleri islâmiyyetin bu emrleri-
ni, her asrda, her memleketde söylemifller ve kitâblar›nda yazm›fl-
lard›r.

Tevekkül, ifl yapmay›p tenbel olmak için de¤ildir. Bir ifle bafl-
lamak ve bafllanan ifli baflarmak için tevekkül olunur. Güç bir ifli
baflaramamak korkusunu gidermek için tevekkül olunur. (Bir ifle
bafllad›¤›n zemân, Allahü teâlâya tevekkül et, Ona güven!) me-
âlindeki âyet-i kerîme, bu sözümüzü isbât etmekdedir. Bu âyet-i
kerîme, tevekkül ile berâber, yaln›z çal›flmak de¤il, çal›flman›n üs-
tünde olan azm de lâz›m oldu¤unu gösteriyor. Demek ki, her müs-
limân çal›flacak, azm edecek, sonra da Allahü teâlâya güvenecek-
dir.

Dinde reformcular, insan nefsine güvenmelidir, diyor. Müsli-
mânlar ise, insan yaln›z Allaha güvenmelidir diyor. ‹slâm düflman-
lar›, tevekküle inanmad›klar›ndan, tevekkülden al›nan kuvvet ve
cesâretin yerini bofl b›rakmamak için, nefse güvenmek kelimesi ile
bu ihtiyâc› karfl›lamak zorunda kal›yorlar. Görülüyor ki, tevekkül,
müslimânlar için lüzûmsuz birfley de¤ildir. Tevekkül edilecek, gü-
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venilecek birfley lâz›md›r.

27 — (Müslimânlar, r›zk›n ezelde ayr›ld›¤›na inan›r. Kerîm olan
Allah›n onu geçindirece¤ini düflünür. Yolun neresinde k›r›l›p da¤›-
laca¤› bilinmeyen eski bir araba gibi, herhangi bir tesâdüfün ona
gösterece¤i ma’îflet yolunda sürüklenir. Kazanc›n› çal›flarak art›ra-
bilece¤ini düflünmez. Fazla çal›flma¤a lüzûm görmez. Tenbel, mü-
tevekkil oturmas›nda dînin te’sîri böyledir.

‹râde sâhibi hür bir insan, nefsinin bir kuvveti oldu¤una, nefsi-
nin yapma¤a kâdir oldu¤una inan›r. Bu i’timâd-› nefs, insana hayât
için mücâdele kuvveti verir. Mücâdele etdikçe, maksad›na mâni’
olan zorluklar ço¤ald›kça, sars›lan gururunun artan atefli ile dahâ
fazla çarp›flmak arzû ve kuvvetini kendinde duyar. Çünki, sonun-
da kazanaca¤›ndan emîndir. ‹flte bu emniyyet, bu îmân karfl›s›nda
hiçbir fley dayanamaz. Yaflamak istiyorsak, kendimizde i’timâd-›
nefs hâs›l edelim) diyor.

Cevâb: Birinci cihan harbinde böyle ateflli i’timâd-› nefs ders-
lerini pek fazla ald›k. Bafl›m›z› ne büyük belâlara çarpd›¤›m›z› gör-
dük. Nefse güvenmek böyle deli gibi sald›rmalara da sebeb olu-
yor. Birinci cihan harbinde nefse güvenmek yerine, Allaha tevek-
kül hâkim olsa idi, o hareketlerden, ma’kûl ve meflrû olan ince
noktalardan hiçbiri ihmâl edilmezdi. Çünki, Allaha tevekkül et-
mek için, ahkâm-› ilâhiyyeye uymak lâz›md›r. Bu da, bütün ince
noktalara ehemmiyyet verdirir. ‹slâmiyyet, hem çal›flma¤›, hem de
tevekkülü birlikde emr etmekdedir. Tenbel oturup da, tevekkül
ediyoruz diyenler, bu iki vazîfeden birini yapm›yan kusûrlu ve dî-
nin be¤enmedi¤i kimselerdir. Çünki, islâmiyyetin iki emrinden bi-
rincisini yap›yor, ikincisini yapm›yorlar. Bunlar› kötüleyen re-
formcular da, birinci vazîfeyi b›rak›p, ikincisini istemekle, kötüle-
dikleri kimseler gibi aybl›, kusûrlu oluyorlar. Hattâ bunlar›n hatâ-
s›, çal›flmayanlar›n hatâs›ndan dahâ büyük oluyor. Çünki, biz in-
sanlar, elimizden geldi¤i kadar çal›fld›kdan sonra, Allaha tevekkül
ederek, iflimizin karfl›l›¤›n› Allahdan beklemek ihtiyâc›nda bulun-
du¤umuz gibi, çal›fl›rken reformcular›n bildirdi¤i nefs kuvvetini
al›rken bile nefsimize o kuvveti veren Allah› unutmayarak asl tü-
kenmez ve yenilmez kuvvetin Allah› unutmamakda oldu¤unu dü-
flünerek, ondan yard›m beklemek üzere ikinci bir tevekküle muh-
tâc›z. (Allah size yard›m ederse, kimse size gâlib gelemez. Size yar-
d›m etmezse, kimse yard›m edemez. O hâlde, mü’minler Allaha
tevekkül etsinler!) ve (Sevgili Peygamberim! Onlara de ki, Alla-
hü teâlâ dilemedikce, kendime hiçbir fâide ve zarar getirme¤e kâ-
dir de¤ilim) meâlindeki âyet-i kerîmeler ve dahâ nice benzerleri
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var iken, tevekkülü kald›rarak i’timâd-i nefs diye birfley aramak,
dîne yard›m etdiklerini söyliyen reformculara yak›fl›r m›? Bunlar,
biz tevekkülün yanl›fl anlafl›lmas›na karfl›, bunu istiyoruz da, diye-
mezler. Çünki, i’timâd-i nefs, ya’nî kendine güvenmek, tevekkülün
tersi ve tevekkülü bozan birfleydir. Bundan baflka, egoistli¤e, ken-
dini be¤enme¤e yol açar. ‹’timâd-i nefs, mant›k ilmine de uygun
de¤ildir. Çünki, güvenilecek birfley bulamamak demekdir. Bir gü-
venen bir de güvenilen olmak üzere ayr› ayr› iki fley düflünülmedik-
çe, güvenmek sözünün ma’nâs› kalmaz. Mant›k ilminde (Devr-i bâ-
t›l) ya’nî bozuk devr anlat›l›rken, (Bir fleyin kendine muhtâc olma-
s› lâz›m gelir) denilmekdedir. Edebiyyâtda i’timâd-i nefs üzerinde
çok durulur. Fekat, baflka insanlar›n yard›m›na güvenmek gibi bir
düflünceye karfl› olarak k›ymetlendirilir. Bunu aflarak, Allahü te-
âlâya güvenme¤i sarsd›¤› zemân, kötü ve zararl› olur. ‹’timâd-› nef-
sin, bu ç›plak ma’nâs› ile akl ve mant›k karfl›s›ndaki ma’nâs›zl›kdan
baflka bir de¤eri olmad›¤› gibi, insanda bulunmayan büyük bir kuv-
veti elde etme¤e de yaramaz. Çünki, herkesin nefsi vard›r. Herke-
sin nefsine i’timâd› insanlar›n birbirinden farkl›, üstün olmas›na se-
beb olmaz. Baflkas›n›n yumru¤unu yimeyen, kendi yumru¤unu
batman tafl› san›r, atasözü meflhûrdur. Birbiri ile çarp›flacak kuv-
vetler için, sebeblere elden geldi¤i kadar yap›fld›kdan sonra, i’ti-
mâd-i nefs yerine Allaha tevekkül ederek, Onun yard›m›n› aramak
ise, öyle de¤ildir. ‹ki taraf da Allaha tevekkül edince, eflid olurlar
ise de, hakl› oldu¤unu bilen taraf, karfl›s›ndakinin tevekkülden is-
tifâde edemiyece¤ine inan›r. ‹’timâd-i nefs olunca, böyle inanmas›-
na bir sebeb yokdur. Bir kimse, Allah bana yard›m eder, çünki,
ben hakl›y›m derse, yak›fl›r. Fekat, nefsim bana yard›m eder, çün-
ki ben hakl›y›m diyemez. Çünki, haks›z olan egoistin nefsi, dahâ
çok istemekde, dahâ azg›n sald›rmakdad›r. Tevekkülün, kendini
haks›z bilen taraf›n ifline yarar bir kuvvet olamamas› da bir kusûr
de¤ildir. ‹’timâd-i nefs gibi, kötü maksadlarla kullanma¤a elveriflli
olmad›¤›n› gösterir.

Tevekkülde, baflkas›n›n yard›m›na güvenmeyip, yaln›z Allaha
s›¤›narak çal›flmak inanc› bulundu¤undan, i’timâd-i nefsden bekle-
nilen kuvvetden katkat fazla kuvvet hâs›l olmakdad›r. Dinde re-
formcular›n tevekkülü kötülemeleri, bunu anlayamad›klar› için ol-
sa gerekdir. Çünki, tevekkül eden kimse, Allaha güvenip de, kendi-
si bofl oturacak de¤ildir. ‹’timâd-i nefs sâhibi de, kendine güvene-
rek bofl oturmayaca¤› gibi, ikisi de çal›flacak, baflkas›na güvenmeye-
cekdir. fiu kadar var ki, kendine güvenen adam, kimsesizdir. Te-
vekkül eden müslimân›n, kendi çal›flmas›ndan baflka, Allah› vard›r.
Bu tükenmez kaynakdan kuvvet almakdad›r. Tevekkül eden müs-
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limân, hem bütün kuvveti ile çal›flmakdad›r; hem de, kazanc›n› ken-
dinden bilmek gibi hodbinli¤e, egoistli¤e düflmemekdedir.

‹’timâd-i nefs, kimsenin yard›m›na güvenmiyerek, fazla kuv-
vetle çal›flmak oldu¤una göre, tevekkül etmek de, böyle çok çal›fl-
ma¤›, akla ve mant›¤a uygun flekle sokuyor ve bir tevâzu’la süslü-
yor. ‹’timâd-i nefsden beklenileni, dahâ edebli ve dahâ k›ymetli
olarak te’mîn ediyor. Hülâsa, tevekkül, çal›flmay›p, bofl oturup,
herfleyin kendi aya¤›na gelmesini beklemek de¤ildir. Tevekkül,
çal›fl›p, baflar›ya kavuflmak için, Allahü teâlâdan yard›m istemek-
dir.

28 — (Yüksek hakîkatlar›n birçok hurâfeler içinde yok olma-
s›na, müslimânlar›n kanâ’atkârl›¤›, tevekkülü ve teslîmiyyeti se-
beb olmufldu. Kanâ’atin tükenmez bir hazîne oldu¤unu bildiren
hadîs öyle anlafl›lm›fl ki, çal›flmak lâz›m oldu¤una bile inan›lm›yor)
diyor.

Cevâb: Müslimânlar›, kanâ’at etdikleri için tenbel oldular diye
lekelemek, çok haks›z bir iftirâd›r. Kanâ’at, çal›flmay›p tesâdüfen
önüne ç›kan› kullanmak, baflka birfley aramamak demek de¤ildir.
Kanâ’at, bile¤in eme¤i, al›n teri karfl›l›¤› kazan›lana râz› olmak,
baflkas›n›n kazanc›na göz dikmemek demekdir. Baflkas›n›n dahâ
çok kazand›¤›n› görünce, onu k›skanmamak, onun gibi çok çal›fl-
mak demekdir. Kanâ’at demek, ihtiyâc›ndan fazla kalan kazanc›n›
bir yere y›¤may›p, islâmiyyetin emr etdi¤i hayrl› yerlere vermek,
fakîrlere, kimsesizlere, hastalara, cihâd edenlere yard›m etmek de-
mekdir. Kanâ’at, böylece iyi ahlâk›n kayna¤› oldu¤u gibi, insana
mahrûmiyyetler içinde kald›¤› zemân se’âdet te’mîn eden sars›l-
maz bir kal’a gibidir. fiâir diyor ki:

Ey zemân! ‹nsanlara hücûm ederken, beni de herkes gibi sana-
rak üzerime gelme! Bile¤imi bükemezsin! Karfl›nda beni yaln›z
sanma! Arkamda kanâ’at gibi yenilmez bir ordu vard›r.

29 — (‹slâmiyyetde mezhebler türedi. Îmânda bile ikiye ayr›l-
d›lar. Eshâb-› kirâm›n izinde gidenlere ehl-i sünnet denildi. Bu yol-
dan ayr›lanlara, ehl-i bid’at denildi. Ehl-i bid’at de, yedi k›sma ay-
r›ld›. fiimdiki müslimânlar, bu bid’at f›rkalar›ndan cebriyye yolunu
tutmufllard›r. Ehl-i sünnet oldu¤unu söyleyenler, insan›n elinden
birfley gelmez. Herfleyi Allah yarat›r. Takdîr ne yolda ise, insan da
onu yapar diyorlar. Bunlara göre insan, her bak›mdan âcizdir) di-
yor.

Cevâb: Reformcu, (Ehl-i sünnet) mezhebi ile Cebriyye f›rkas›-
n› birbirine kar›fld›r›yor. Evet insan, kudret-i ilâhiyye karfl›s›nda
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her bak›mdan âcizdir. Fekat, müslimânlar kendilerini âciz, baflka-
lar›n› kuvvetli bilseydi, o zemân reformcunun birfley söylemeye
hakk› olurdu.

30 — (Çocuklar›n zihnindeki anlama ve inceleme hâssas›n› ve
bunlar› sormas›n› Osmânl› âilesinde kahhâr ve câhil cevâblarla
körletmeyen, öldürmeyen yok gibidir. ‹nsanlar›n sonsuz bir acz
içinde oldu¤una, herfleyin Allah taraf›ndan yap›ld›¤›na, mezârlar›n
Allah ile kullar› aras›nda bir vâs›ta, bir flefâ’atç› oldu¤una, devlet
reîsinin hâkim-i mutlak bulundu¤una inanan ve cinler, periler,
vampirler ile dolu rü’yâlar içinde bo¤ulan kara câhiller, çocuklar›-
n›n (niçin?)lerine her zemân: Allah yap›yor. Allah böyle takdîr et-
mifl, çok sorma, sus, günâhd›r, küfrdür cevâb›n› verirler. Din âlim-
leri de, millete ibâdetlerin ahlâkî, ictimâ’î fâidelerini anlatmazlar.
Yâhud anlatamazlar. Ana-baban›n çocuk üzerindeki ezici davra-
n›fllar›, âlimlerin islâmiyyeti böyle yanl›fl anlamalar›ndan ve anlat-
malar›ndan olmufldur. Din, ahlâk, âdetler ve nâmûs üzerinde çocu-
¤un düflünmesi, sormas› yasakd›r. Böylece çocuklarda tevekkül ve
teslîmiyyet, irâdenin çökmesi, karars›zl›k ve bunlar›n netîcesinde,
seciyyesizlik ve flahsiyyetsizlik hâs›l olmakdad›r. Bunlar›n hepsi
ise, ma¤lûb olmak için ve kötü huylar›n yerleflmesi için elveriflli se-
beblerdir) diyor.

Cevâb: Dinde reformcunun yazd›¤› fenâl›klar›n hepsi dönüp
dolafl›p dîne ve dînin dahâ ziyâde kazâ ve kader bilgisine ve din bil-
gilerinde süâl sorulam›yaca¤›na yükletilmekdedir.

Mezârlar›n Allahü teâlâ ile insanlar aras›nda bir vâs›ta olmas›
fikrini ileri sürerek, islâmiyyeti ve din âlimlerini suçlamak hiç do¤-
ru de¤ildir. ‹slâm âlimlerinin hepsi, bu fikri red etmekdedir. Ehl-i
sünnet âlimleri, müslimânlar› Allahdan baflka kimseye tap›nmak-
dan söz birli¤i ile men’ etmifllerdir. Allahü teâlâ ile kullar› aras›n-
da ölülerin hattâ dirilerin vâs›ta olmas›, müslimânl›kda de¤il, h›-
ristiyanl›kda vard›r. Papaslar›n para karfl›l›¤›nda her günâh› afv
edeceklerine inan›yorlar. [‹slâmiyyetde hiçbir âlim, hiçbir velî,
hiçbir Peygamber kimsenin günâh›n› afv edemez. Her müslimân
günâhlar›n›n afv edilmesi için, Allahü teâlâya kendisi düâ eder,
yalvar›r. Allahü teâlâ, sevdi¤i kullar›n›n düâlar›n› kabûl edece¤ini
bildirdi. Bunun için, müslimânlar, Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›-
n›n dirilerine ve ölülerine yalvararak kendileri için düâ etmelerini
isterler.] Bunu müslimânlara yükleyip seciyyesizlik diyorlar da, h›-
ristiyanlarda bulundu¤u hâlde, Avrupal›lara neden seciyyesiz de-
miyorlar? Son zemânlarda ilerici âilelerde alafranga yetifldirilen
çocuklarda, o be¤enilmeyen din terbiyesi olmad›¤› hâlde seciyye-
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sizlikleri, ahlâks›zl›klar› gazete sütunlar›n› doldurmakdad›r. Ço-
cuklar› hofl tutmak ve s›k›nt›ya düflürmemek, onlar› tenbelli¤e al›fl-
d›rmak yolundaki âdetlerimizin zarar›n› da islâmiyyete yüklemek
çok insâfs›zl›kd›r. Çünki, islâmiyyetde baba, âk›l ve bâli¤ olan ço-
cu¤unu besleme¤e mecbûr de¤ildir. Onun çal›fl›p kazanmas› lâz›m-
d›r. Bunun için, her baba, çocu¤una ilm, edeb ö¤retdi¤i gibi, san’at
ö¤retme¤e de mecbûrdur.

‹nsanlar›n yapd›¤› ifllerde, irâdelerinin te’sîrini bildirmek bak›-
m›ndan, bafll›ca üç yol vard›r: (Mu’tezile) f›rkas›, (Cebriyye) f›rka-
s›, (Ehl-i Sünnet) f›rkas›.

Mu’tezile mezhebine göre, Allahü teâlâ insanlara kudret ve irâ-
de vermifldir. ‹nsanlar bütün ifllerini kendileri yarat›r. (Kul, fi’linin
hâl›k›d›r) derler. Kolun titremesi, kalbin atmas› kendili¤inden olu-
yor. Fekat kolu kald›rma¤›, aya¤›n yürümesini insan yarat›yor de-
diler. ‹nsan, istekli ifllerini kendi yaratmasayd›, Allahü teâlân›n iyi-
liklere mükâfât, kötülüklere azâb yapmas› adâletsizlik olurdu, de-
diler. Böyle inan›fllar›na vesîka olarak, (Allahü teâlâ insanlara
zulm etmez. ‹nsanlar kendilerine zulm ediyorlar) ve (Yapd›klar›-
n›n cezâs›d›r) meâlindeki âyet-i kerîmeleri öne sürüyorlar.

Cebriyye f›rkas›nda olanlar ise diyor ki, (Bütün olacak fleyleri
kalem ezelde yazd› ve sonradan de¤ifldirilmemesi için mürekkebi
de kurudu. Herfley ezelde takdîr olunmufldur. Allahü teâlân›n il-
minde olanlar ve ezelde takdîr etdi¤i herfley, öylece hâs›l olacak-
d›r. Bunu kimse de¤ifldiremez dediler. Ra’d sûresi onsekizinci âye-
tinde, (Allah herfleyin hâl›k›d›r) buyuruldu. ‹nsan› yaratan, insana
kudret ve irâde veren ve insan›n bütün ifllerini yaratan odur) dedi-
ler.

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “rahmetullahi aleyh” (Mektû-
bât)›n›n ikinci cildi seksenüçüncü mektûbunda buyuruyor ki:
Cebriyye f›rkas›ndan olanlar, insanda irâde ve ihtiyâr, ya’nî seç-
mek ve dilemek yokdur dediler. ‹nsan her iflini yapmakda mec-
bûrdur. ‹nsan, rüzgârla sallanan a¤aca benzer. ‹nsan bir ifli yapd›
demek do¤ru de¤ildir. Her iflini Hak teâlâ yapar dediler. Bu söz-
leri küfrdür. Böyle inanan, kâfir olur. Bunlara göre, insan›n iyi ifl-
lerine sevâb verilir. Kötü ifllerine azâb yap›lmaz. Kâfirler ve günâh
iflleyenler ma’zûrdur. Suçlu say›lmazlar ve cezâ görmezler. Çünki
bu kötülükleri, onlar yapm›yor, Allah yap›yor. ‹nsanlara zorla
yapd›r›yor diyorlar. Bu sözleri de küfrdür. Sâffât sûresinin yirmi-
dördüncü âyetinde meâlen, (Onlar inan›fllar›ndan ve yapd›klar›n-
dan sorulacaklard›r) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, Cebriyye f›rka-
s›nda olanlara, yetmifl Peygamberin la’net etdi¤i bildirilmifldir. Bu
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sözlerin yanl›fl oldu¤unu akl› olan herkes kolayca anlar. Elin titre-
mesi ile, eli istekle kald›rmak baflka oldu¤u meydândad›r. Elin tit-
remesi, insan›n dilemesi ile de¤ildir. Eli yukar› kald›rmak ise, insa-
n›n istemesi ve dilemesi iledir. Cebriyye f›rkas›n›n yanl›fl yolda ol-
du¤u, âyet-i kerîmelerden aç›kça anlafl›lmakdad›r. Ahkâf sûresinin
ondördüncü âyetinde meâlen, (Yapm›fl olduklar› iyiliklerin karfl›l›-
¤›n› görürler) buyuruldu. Kehf sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde
meâlen, (‹stiyen inan›r, istiyen inanmaz. Biz, zâlimler [ya’nî inan-
mayanlar] için atefl hâz›rlad›k) buyuruldu. Nahl sûresinin otuzü-
çüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ onlara zulm etmedi. Onlar
[küfr ederek ve günâh iflliyerek] kendilerine zulm etdiler) buyurul-
du. ‹nsanlarda ihtiyâr etmek, seçmek kuvveti bulunmasayd›, Alla-
hü teâlâ bu âyet-i kerîmede, (Onlar, kendilerine zulm eyledi) de-
mezdi. Çok kimseler Cebriyye f›rkas›na uyarak, insanlar diledi¤ini
yapamaz, diyor. Günâh iflleme¤e mecbûr olduklar›n›, zorla günâh
ifllediklerini söylüyorlar. Kendilerini özrlü, suçsuz gösteriyorlar.
Hâlbuki, Allahü teâlâ, emrleri ve yasaklar› yapabilecek kadar in-
sanlara ihtiyâr ve kuvvet vermifldir. Kalbin atmas› ile insan›n yürü-
mesi elbette baflka baflka hareketdir. Kalbin atmas› insan›n elinde
de¤ildir. Fekat insan, isterse yürür, istemezse yürümez. Allahü te-
âlâ, kerîm oldu¤u, merhameti çok oldu¤u için, güçleri yetiflmeyen
fleyleri insanlara emr etmemifldir. Yapabilecekleri fleyleri istemifl-
dir. Bekara sûresinin son âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ kullar›na,
yapabilecekleri fleyleri emr etmifldir) buyuruldu. Cebriyye f›rkas›-
na çok flafl›l›r ki, kendilerini dinlemiyenlere, kendilerine s›k›nt› ve-
renlere güceniyorlar, onlara karfl› koyuyorlar. Çocuklar›n› terbiye
etmek, yetifldirmek için dövüyorlar. Yabanc› erkekleri kendi ka-
d›nlar›na, k›zlar›na yaklafld›rm›yorlar. Böyle yapanlar›n can›n› ya-
k›yorlar. Bunlar ma’zûrdur, mecbûrdurlar diyerek göz yummuyor-
lar. Fekat, âhiret ifllerine gelince, bizim elimizde birfley yokdur,
herfleyi Allah yap›yor diyerek, islâmiyyetin yasak etdi¤i kötülükle-
ri s›k›lmadan yap›yorlar. Emrleri, ibâdetleri yapmakdan kaç›yor-
lar.

‹nsanlarda dilemek, istemek yokdur derken, her diledikleri
kötülü¤ü yap›yorlar. Tûr sûresinin yedinci âyetinde meâlen, (Al-
lahü teâlân›n azâb yapaca¤› gün elbette gelecekdir. Onu kimse ön-
leyemez) buyuruldu. Bir deliyi kendi evlerinde görseler veyâ bir
günâh iflledi¤ini görseler, akl› yokdur, ihtiyâr› yokdur diyerek ses
ç›karmazlar. Fekat akl› bafl›nda olan kimseler suç iflleyince, cezâ-
s›n› verirler. Demek ki buna, ihtiyâr› oldu¤u için, isteyerek yapd›-
¤› için, cezâ veriyorlar. Cebriyye f›rkas›, insanlarda ihtiyâr yokdur
dedi¤i için ve Mu’tezile f›rkas› ise kazâ ve kadere inanmad›klar›
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için, do¤ru yoldan sapd›lar. Bid’at ehli oldular. Dalâlete düfldüler.
‹kisinin aras›nda kalan do¤ru yolu bulmak, (Ehl-i sünnet) âlimle-
rine nasîb oldu. ‹flitdi¤imize göre, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rah-
metullahi teâlâ aleyh”, imâm-› Ca’fer Sâd›k “rad›yallahü anh”dan
sordu ki, Ey Resûlullah›n torunu! Allahü teâlâ, iflleri kullar›n ar-
zûlar›na b›rakm›fl m›d›r? Cevâb›nda buyurdu ki, Allahü teâlâ,
Rab olmak, yarat›c› olmak s›fat›n› kullar›na b›rakmaz. ‹mâm-›
a’zam yine sordu: ‹flleri kullar›na zorla m› yapd›r›r? Cevâb›nda
zorla yapd›rmaz. Kullar›n arzûlar›na da b›rakmaz. ‹kisi aras›d›r
dedi. En’âm sûresi yüzk›rksekizinci âyetinde meâlen, (Müflrikler
diyeceklerdir ki, e¤er Allahü teâlâ dilese idi, biz ve babalar›m›z
müflrik olmazd›k, kendili¤imizden birfleyi harâm etmezdik) buyu-
ruldu. Bu âyet-i kerîmede bildirildi¤i gibi, kâfirler ve müflrikler,
Allah bizim küfr ve flirk yapmam›z› dilemifl diyorlar. Allahü teâlâ,
onlar›n bu sözlerini, behânelerini kabûl etmeyecekdir. Böyle söz-
leri, câhil ve ahmak olduklar›n› göstermekdedir.

Süâl: Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” bildirdi¤ine göre, hayr ve fler, herfley Allahü teâlân›n takdî-
ri ve dilemesi iledir. Buna göre, kâfirlerin küfrü de, Hak teâlân›n
dilemesi ile olmuyor mu? Bunlar›n özrleri, hakl› de¤il mi? Bu söz-
leri niçin kabûl edilmiyor?

Cevâb: Kâfirler, bu kötü hâle zorla düflmüfl olduklar›n›, ma’zûr
olduklar›n› söylemiyorlar. Bunlar, küfrü ve günâhlar› suç bilmi-
yorlar. Bunlar›n kötülü¤ünü kabûl etmiyorlar. Allahü teâlâ, dile-
di¤i herfleyi sever, be¤enir, e¤er sevmeseydi dilemezdi, diyorlar.
Bizim flirkimizi, küfrümüzü ve yapd›klar›m›z› kendisi dilemekde
ve yapd›rmakdad›r. Onun için hepsini be¤enir, sever. Bunlar› ya-
panlara azâb etmez diyorlar. Yukar›daki âyet-i kerîmenin sonun-
da meâlen, (Bu kâfirler sana inanmad›klar› gibi, dahâ önce gelmifl
olanlar da, Peygamberlerine inanmad›lar. Bunun için azâb›m›z›
tatd›lar. Onlara söyle ki, yan›n›zda kitâb ve sened gibi sa¤lam bil-
giniz varsa, onu bize gösteriniz. Fekat siz, uyduruyor, yalan söylü-
yorsunuz) buyuruldu. Hak teâlâ, Kur’ân-› kerîmde ve bütün Pey-
gamberlerinin kitâblar›nda küfrün çirkin oldu¤unu ve hiç be¤en-
medi¤ini bildiriyor. Kâfirlerin mel’ûn oldu¤unu ve rahmetine ka-
vuflamayacaklar›n› ve sonsuz azâb çekeceklerini haber veriyor. Bu
sözlerinin câhillik oldu¤unu bildiriyor. Çünki, bir fleyi yapmak is-
temek, o fleyi sevmek oldu¤unu göstermeyebilir. Küfrü ve günâh-
lar› elbette Allahü teâlâ dilemekdedir. Çünki, Onun dilemedi¤i
bir fleyi kimse yapamaz. Bunlar› dilemekde ise de, râz› de¤ildir,
be¤enmez. Böyle oldu¤unu, Kur’ân-› kerîm aç›kça bildirmekde-
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dir. Kâfirlerin bu sözleri, Cebriyye f›rkas›n›n inan›fl›na uygundur.
‹htiyârlar›, ya’nî seçip yapma haklar› olmad›¤›n› söylemifllerdir.
Allahü teâlâ da, bu sözlerini reddetmifl, yüzlerine çarpm›fld›r. Çün-
ki, böyle inanman›n yanl›fl oldu¤u yukar›da bildirildi.

Kâfirlerin bu sözleri, belki de alay etmek içindir. ‹nançlar›n›
bildirmek için de¤ildir. Çünki kendi ifllerini kötü bilmiyorlar. ‹yi
birfley yapd›klar›na inan›yorlar. Bu iflleri, Hak teâlâ be¤eniyor, se-
viyor diyorlar.

Süâl: ‹nsanlar›n her ifli, Hak teâlân›n dilemesi ile olmakdad›r.
Hayr ve fler ezelde takdîr edilmifl, yaz›lm›fld›r. Böyle olunca, insa-
n›n ihtiyâr›, seçme hakk› kal›r m›? Herkesin, ezelde takdîr edilmifl
olan iyi ve kötü fleyleri yapmas› lâz›m gelmez mi?

Cevâb: Ezeldeki, ya’nî sonsuz öncelerdeki takdîr, (Filân kimse,
kendi iste¤i ile filân ifli yapacakd›r) fleklindedir. Görülüyor ki, ezel-
deki takdîr, insanda ihtiyâr, ya’nî seçmek hakk› bulunmad›¤›n› de-
¤il, ihtiyâr›n bulundu¤unu göstermekdedir. Ezeldeki takdîr, insan-
larda ihtiyâr bulunmad›¤›n› gösterseydi, Hak teâlân›n da, her gün
yaratd›klar›nda, yapd›klar›nda ihtiyârs›z olmas›, mecbûr olmas› lâ-
z›m gelirdi. Çünki, Allahü teâlâ da, herfleyi, ezeldeki takdîre uygun
olarak yaratmakdad›r. Allahü teâlâ muhtârd›r. Diler, seçer, diledi-
¤ini ve seçdi¤ini yarat›r. Seksenüçüncü mektûbun tercemesi bura-
da temâm oldu.

Ehl-i sünnet mezhebi, mu’tezile ile cebriyye aras›ndad›r. Ehl-i
sünnete göre, insan kendi ifllerinin hâl›k› olmad›¤› gibi, bu iflleri
yapma¤a mecbûr da de¤ildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în” sözlerini biraz aç›kl›yal›m: Dîn-i islâm-
da ve semâvî olan bütün dinlerde herfley, her ifl Allahü teâlân›n
takdîri ile, irâdesi ile hâs›l oluyor. Fekat, insan bir iflin ezelde nas›l
takdîr edildi¤ini bilmedi¤i için, Allahü teâlân›n emrine uyarak ça-
l›flmas› lâz›md›r. Kazâ ve kader, insan›n çal›flmas›na mâni’ de¤ildir.
‹nsanlar, kazâ ve kaderi, bir ifli yapmadan önce de¤il, yapd›kdan
sonra düflünmelidir. Hadîd sûresinin yirmiikinci âyet-i kerîmesin-
de meâlen, (Dünyâda olacak herfley, dünyâ yarat›lmadan evvel
ezelde Levh-i mahfûza yaz›lm›fl, takdîr edilmifldir. Bunu size bildi-
riyoruz ki, hayâtda kaç›rd›¤›n›z f›rsatlar için üzülmeyesiniz ve ka-
vufldu¤unuz kazançlardan, Allah›n gönderdi¤i ni’metlerden ma¤-
rûr olmayas›n›z. Allahü teâlâ kibrlileri, egoistleri sevmez) buyu-
ruldu. Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, kazâ ve kadere îmân eden
bir kimse, hiçbir zemân ye’se, ümmidsizli¤e düflmez ve fl›mar-
maz. Kazâ ve kadere inanmak, insan›n çal›flmas›na mâni’ olmaz.
Çal›flmas›n› kamç›lar. (Çal›fl›n›z! Herkes, kendisi için takdîr edil-
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mifl olan fleylere sürüklenir) hadîs-i flerîfi de, insan›n çal›flmas›n›n;
kazâ ve kaderin nas›l oldu¤unu gösterece¤ini, çal›flmak ile kazâ ve
kader aras›nda s›k› bir ba¤l›l›k bulundu¤unu bildirmekdedir. Bir
adam›n iyilik için çal›flmas›, bu adam için ezelde iyilik takdîr edil-
mifl oldu¤unu göstermekdedir. Çünki herkes, kendisi için ezelde
takdîr edilmifl olan iflleri yapma¤a sürüklenir.

Kazâ ve kadere inanmak ve bütün hayrlar› ve flerleri cenâb-›
Hakdan bilmek, müslimânlar için nas›l bir vazîfe ise, hayrl› iflleri
yapmak ve fler olan, fenâ olan ifllerden kaç›nmak için çal›flmak da,
vazîfedir. Allahü teâlân›n, bir fleyin nas›l olaca¤›n›, olmadan evvel
bilmesi ve o bilgisine göre takdîr ve irâde buyurmas›, insanlara
cebr etmek olmaz. Çünki, kullar›n irâde ve ihtiyârlar›n› nas›l kul-
lanaca¤›n› da ezelde biliyordu. Bu bilmesi ve takdîr etmesi, kulla-
r›n arzûlar›na, irâdelerine z›d de¤ildir. Cenâb-› Hakk›n ezelde bil-
mesi, ifllerin olmas›na veyâ olmamas›na bir te’sîr yapm›yor. (‹lm,
ma’lûma tâbi’dir) sözü de, ilmin ifllere te’sîr etmeyece¤ini anlat-
mak için söylenmifldir.

Bir insan, iyi veyâ kötü bir ifl yapar. Allahü teâlâ, ezelde ya’nî
çok önceden, o iflin yap›laca¤›n› bilmifl ve bildi¤ine göre takdîr ey-
lemifldir. Allahü teâlân›n takdîri yerini bulacakd›r ve bu takdîre se-
beb olan ilmi de yanl›fl ç›kmayacakd›r. Görülüyor ki, insan bu ifli
yapmakda mecbûr olmufl de¤ildir. Allahü teâlâ, bu kimsenin o ifli
kendi irâdesi ile, arzûsu ile yapaca¤›n› ezelde bilmifldir. Kulun ihti-
yâr›, ya’nî irâdesi, ezeldeki kazâ ve kaderin sebebi olmakdad›r.
Bundan anlafl›l›yor ki, Allahü teâlâ, o iflin yap›laca¤›n› ezelde bil-
di¤i ve öylece takdîr etdi¤i için, insan o ifli yapma¤› irâde edecek
de¤ildir. ‹nsan›n irâdesini, o ifli yapma¤a kulland›¤› için, ya’nî o ifli
yapmak isteyece¤ini Allahü teâlâ ezelde bildi¤i için takdîr eylemifl-
dir.

‹nsan›n bir ifli yapmas›na ilk sebeb, onun kendi irâde ve ihtiyâ-
r›d›r. Kulun kendi arzûsu ile yapd›¤› bir ifli, Allahü teâlâ ezelde
takdîr etmifl ise de, o insan›n irâdesi ve ihtiyâr› da, ezelî ve belki
takdîrden önce ilm-i ilâhîdedir. Böyle oldu¤u için, ezeldeki takdîr,
kulun irâde ve ihtiyâr›na yard›m etmifl olur. Kul kendi kendine
birfley yapam›yaca¤›, herfleyi Allahü teâlân›n yaratmas› lâz›m ge-
lece¤i için, kulun bir ifle olan irâdesini Cenâb-› Hak, kendi takdîri
ile yapd›rmakdad›r. ‹flte Ehl-i sünnet, burada mu’tezileden ve on-
lar›n yolunda olan flî’îlerden ayr›lmakdad›r. Onlar (Cenâb-› Hak,
insanlar› yarat›r ve kendilerine kudret ve irâde verir, ötesine kar›fl-
maz) diyorlar. Ehl-i sünnet ise, (Cenâb-› Hak, sizin ve vücûde ge-
tirdi¤iniz ifllerinizin hâl›k›d›r) meâlindeki âyet-i kerîmeye uygun
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olarak, kullar›n her hareketi, her ifli, Cenâb-› Hakk›n halk ve îcâd
etmesi ile ve kuvvet vermesi ile, yapd›rmas› ile hâs›l oluyor, diyor.
Cenâb-› Hakk›n yaratmas›, insan irâde ve ihtiyâr›n› kulland›kdan
sonra oluyor. ‹flin irâde-i cüz’iyye ve kesb denilen bu k›sm› insana
âid olup, bunu Allahü teâlâ halk ve îcâd etmez. Çünki bu, bir var-
l›k de¤ildir. Halk ve îcâd, hâricde var olan fleylerde olur.

‹lm-i ilâhînin, kullar›n ilmine benzemeyip, hep do¤ru ç›kmas›
lâz›md›r. ‹lm-i ilâhînin hep do¤ru ç›kmas›, Cebriyyeyi ve reformcu-
lar› flafl›rtm›fl, ilm-i ilâhînin, kullar›n ifllerine hâkim ve müessir ol-
du¤unu sanm›fllard›r. ‹lm-i ilâhînin hiç flaflmamas›, ilmlikden ç›ka-
rak cebre dönmesine sebeb olmaz. Talebesinin imtihân›nda kaza-
nam›yaca¤›n› önceden bilen mu’allimin bu bilgisi, imtihân›n› vere-
miyen talebesi için, bir cebr ve zulm olamaz. Allahü teâlâ, ileride
olacak herfleyi ezelde biliyor. Herfleyin bu bilgiye uygun olarak ol-
mas›, insan›n irâde ve ihtiyâr›n›n yok oldu¤unu göstermez. Çünki,
Allahü teâlâ kendi yaratacaklar›n› da, ezelde biliyordu. Elbette bu
bilgisine uygun yaratacakd›r. Bu bilgisine elbette uygun yaratmas›,
onun irâde ve ihtiyâr›n›n yok oldu¤unu göstermiyece¤i gibi, insan-
lar›n irâde ve ihtiyâr›n› inkâr etmek de do¤ru olmaz.

‹nsan birfley yapaca¤› zemân, önce bunu ihtiyâr eder, seçer, irâ-
de eder, ister. Sonra yapar. Bundan dolay›, kullar, ifl yapmakda
mecbûr de¤ildir. ‹ster yapar. ‹stemezse yapmaz.

‹nsan›n bir ifli yapmak istemesi için, önce bu ifli görerek, iflite-
rek, düflünerek hât›rlamas›, kalbine gelmesi lâz›md›r. ‹nsan, kalbi-
ne gelen birfleyi ister veyâ istemez. Meselâ, ben bir fleyi fâideli bu-
lurum, yapmak isterim. Siz de lüzûmsuz görür, yapmak istemezsi-
niz. ‹fllerinde hür oldu¤unu söyledi¤iniz insanlar›n ifl yapma¤› ön-
ceden kalbine getiren, fâideli, lüzûmlu olup olmad›¤›n› bildiren
kimdir? Bendeki düflünce, sizde niçin hâs›l olmaz? Hâs›l oldu ise,
size niçin lüzûmlu görülmez? ‹flte bu çeflidli sebebler, insan›n elin-
de de¤ildir. Bunun için, Ehl-i sünnet âlimlerinden birkaç› (‹nsanlar
irâdeli ifllerinde hür iseler de, irâde ve ihtiyârlar›nda hür de¤il,
mecbûrdur) demifllerdir. ‹mâm-› Gazâlî hazretleri, (‹stedi¤imi ya-
par›m) diyen bir adama, (istedi¤ini isteyebilir misin?) demifldir.
Kur’ân-› kerîmde Dehr sûresindeki âyet-i kerîmeye, Ebül-Hasen-i
Efl’arî hazretleri, (Siz, ancak Allahü teâlân›n diledi¤ini istersiniz!)
ma’nâs›n› vermifldir. Kazâ ve kader bilgisi üzerinde (Se’âdet-i Ebe-
diyye) kitâb›n›n, ikinci k›sm, dördüncü ve 47, 48, 49 ve 50. ci mad-
delerinde genifl bilgi vard›r. Lütfen oradan okuyunuz!

Kasas sûresinin altm›flsekizinci âyetinde meâlen, (Rabbin, ken-
di istedi¤ini yarat›r. Yaln›z O ihtiyâr eder, seçer. Onlar›n irâde ve
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ihtiyârlar› yokdur) ve Enfâl sûresi yirmidördüncü âyet-i kerîme-
sinde meâlen, (Muhakkak biliniz ki, Allahü teâlâ, insan ile kalbi
aras›na girer) ve Kasas sûresinin ellialt›nc› âyet-i kerîmesinde me-
âlen, (Sen sevdi¤ini do¤ru yola getiremezsin. Allahü teâlâ diledi-
¤ini do¤ru yola götürür) ve En’âm sûresinin yüzonbirinci âyetinde
meâlen, (Biz onlara gökden melekleri indirsek ve karfl›lar›nda ölü-
leri konufldursak ve her istediklerini onlara versek, biz dilemedik-
çe yine îmân etmezler) ve bu sûrenin yüzyirmibeflinci âyetinde me-
âlen, (Allahü teâlâ kime hidâyet etmek isterse, onun gö¤sünü islâ-
miyyet için geniflletir. Dalâletde b›rakmak istedi¤inin gö¤sünü de,
o derece dar ve s›k› bulundurur ki, oraya hakîkatin girebilmesi, sâ-
hibinin göke ç›kmas› gibi mümkin de¤ildir) ve Hûd sûresinin otuz-
dördüncü âyetinde meâlen, (Ben size nasîhat etmek istesem bile,
Cenâb-› Hak dalâletde kalman›z› dilemifl ise, size fâidesi olmaz)
buyuruldu. Kazâ ve kadere inanmayan mu’tezile f›rkas› ile bunla-
r›n izinde gidenler, bu âyet-i kerîmeler karfl›s›nda flafl›r›p kalmak-
dad›rlar.

Hadîs-i flerîfde, Mûsâ aleyhisselâm ile Âdem aleyhisselâm›n
kazâ ve kader üzerindeki konuflmalar› uzun bildirilmifldir. Bu ha-
dîs-i flerîf, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n, ikinci k›sm, ellinci mad-
desinde genifl yaz›l›d›r.

‹nsan irâdesinin de, cebre do¤ru sürüklendi¤ini gösteren bu ve-
sîkalar yan›nda, insan› ifllerinde sorumlu tutacak bir hürriyyete
mâlik oldu¤u da meydândad›r. Dünyân›n her yerindeki mahkeme-
ler, hattâ her insan›n vicdân›, bir can yakan›n, bir zâlimin afv edil-
mesini istemez. Cebriyye mezhebinde olan koyu bir müteass›b bi-
le, kendisine haks›z sald›ran bir adama k›zmakda, hattâ ona karfl›-
l›k yapmakda kendini hakl› bulur. fiâirin biri diyor ki: (Kazâ ve ka-
derin iflkencelerine bile râz› oldu¤unu söyleyen cebriyye f›rkas›n-
daki birinin ensesine bir tokat vur! Ne yap›yorsun diyecek olursa,
kazâ ve kader böyle imifl de! Bakal›m sana hak verir mi?)

Dünyâdaki bütün adâlet kanûnlar› ve ahlâk prensibleri,
Kur’ân-› kerîmden al›nm›fld›r. Meselâ Zilzâl sûresinin yedinci ve
sekizinci âyet-i kerîmelerinde meâlen, (Zerre kadar iyilik yapan,
onun mükâfât›na, zerre kadar kötülük yapan da, onun karfl›l›¤›na
kavuflur) buyuruldu. Bu da, adâlet-i ilâhiyyesini tasdîk etmekde ve
kuvvetlendirmekdedir.

En’âm sûresinin yüzk›rksekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen,
(Allahü teâlâya baflkalar›n› ortak edenler, Allah istese idi, biz
müflrik olmazd›k dedikleri zemân, onlara, hüccet-i bâli¤a Allah›n-
d›r. Allahü teâlâ istese idi, hepinize hidâyet ederdi, diye cevâb
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ver!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, müflriklerin (Allah istese idi, biz
müflrik olmazd›k) sözlerini red etmiyor. Onlar›n bu sözlerindeki
bozukluk, yanl›fll›k, (Allah diledi¤i için suçlu olduklar›n›) bildikle-
rinde de¤ildir. Bu sözü Peygamberleri susdurmak için ve kendile-
rini suçlu olmakdan kurtarmak için söylemelerindedir. Çünki, Al-
lah istese idi müflrik olmazd›k sözleri do¤rudur. Nitekim, bu âyet-i
kerîmede, meâlen (Allahü teâlâ istese idi, hepinizi do¤ru yola gö-
türürdü) buyuruldu. En’âm sûresindeki yüzyedinci âyet-i kerîme-
de meâlen, (Allahü teâlâ istese idi, onlar müflrik olmazlard›) buyu-
ruldu. Müflriklerin bu sözleri do¤ru ise de, bu sözü Peygamberleri
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” susdurmak için söylemeleri çirkin
olmakda ve azarlanmakdad›rlar. Çünki Allahü teâlân›n, emr etdi-
¤i fleylerin hepsini irâde etmifl olmas› lâz›m olmad›¤› gibi, yasak et-
di¤i fleylerin hepsini irâde etmemifl olmas› da lâz›m gelmez. Ya’nî
Allahü teâlâ, dünyâda olacak herfleyi ezelde irâde etmifldir. Bunla-
r›n içinde, kendinin yasak etdi¤i, râz› olmad›¤› fleyler de vard›r. ‹râ-
de etmek, ya’nî istemek baflkad›r, râz› olmak, be¤enmek baflkad›r.
Bu ikisini birbiri ile kar›fld›rmamal›d›r. Görülüyor ki, Allahü teâlâ,
bir iflin yap›lmas›n› irâde etdi¤i hâlde, insanlar›n o ifli yapmas›n› ya-
sak etmifl olabilir.

(Beled) sûresinin sekizinci âyeti ve (Veflflemsi) sûresinin seki-
zinci âyeti de, Allahü teâlân›n insanlara maddî ve ma’nevî kuvvet
verdi¤ini ve iyi ve fenâ yollar› ay›rd›¤›n› ve mes’ûliyyetin insana âid
olaca¤›n› aç›kça anlatmakdad›r.

Görülüyor ki, insan bir bak›mdan fâil-i muhtârd›r. Her iflinden
dünyâda da, âhiretde de mes’ûldür. Fekat, insan›n ihtiyâr›n› ve irâ-
desini kendi hâline b›rakm›yan bir irâde-i külliyye vard›r. ‹nsan,
kendisinin kâdir veyâ âciz oldu¤una karar verememekdedir. Bu
soruyu çözmek çok güçdür. Dünyâda efli bulunmaz bir bilmecedir
dense yeridir.

Yukar›da geçen, (Siz yaln›z Allahü teâlân›n diledi¤ini arzû
edersiniz) meâlindeki âyet-i kerîmeye, Ebû Mensûr Mâtürîdî haz-
retleri flöyle ma’nâ vermekdedir: (Allahü teâlân›n irâdesi, sizin
irâdenizle berâberdir. Siz irâde edince, Allahü teâlân›n irâdesini
hâz›r bulursunuz). Efl’arî mezhebine göre, âyet-i kerîme, Allahü
teâlân›n irâdesini bizim irâdemizle birlefldirmiyor. Bizim irâdemi-
zi Allahü teâlân›n irâdesine ba¤l›yor. ‹nsanlardan, iyi fleyleri irâde
etmeleri isteniyor. Böyle irâdelerinin, irâde-i ilâhiyyeden kuvvet
alabilece¤ini söyliyor. Kulun her ifli gibi, irâdesi de, cenâb-› Hak-
k›n izn vermesine muhtâcd›r, diyor. Bir âyet-i kerîmenin meâl-i
flerîfinin (Onlar için irâde ve ihtiyâr yokdur) oldu¤unu yukar›da
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bildirmifldik. Kureyfl kâfirleri, (fiu Kur’ân, Mekkenin veyâ Medî-
nenin ileri gelenlerinden birine indirilseydi) diyorlard›. Bu âyet-i
kerîme, insanlarda, kimin Peygamber olaca¤›n› seçmek irâdesinin
bulunmad›¤›n› bildirmekdedir. (Allahü teâlâ, insan ile kalbi aras›-
na girer) meâlindeki âyet-i kerîme de, Beydâvî tefsîrinde bildirildi-
¤i gibi, Allahü teâlân›n, kalblerdeki en gizli fleyleri gördü¤ünü, bil-
di¤ini anlatmak için gönderilmifldir.

Âdem aleyhisselâm ile Mûsâ aleyhisselâm›n konuflmalar›n› ve
Âdem aleyhisselâm›n kazand›¤›n› bildiren hadîs-i flerîfe gelince:
Ehl-i sünnet âlimlerine göre “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, Âdem aleyhisselâm›n be¤enilmeyen iflinde, kesb, kazâ ve
kader ve tevbe bir araya topland›. Tevbe ile kesb birleflince, iki z›d
elektrik yükü gibi, birbirlerini yok etdiler. Ortada yaln›z kader
kald›. Kazâ ve kader için de, kimseye birfley denilemiyece¤ini bil-
diriyorlar. Âdem aleyhisselâm›n yapd›¤› iflin kendine olan taraf›
tevbe ile düzeldikden sonra, evlâd›na olan taraf›, ya’nî insanlar›n
yeryüzünde yaflamalar›na sebeb olmas›, insanlar için bir kader-i
ilâhîdir.

Yukar›da geçen âyet-i kerîmelerde ifllerin yaln›z Allah›n irâde-
si ile olaca¤›n›n bildirilmesi de, kaderin kazâ hâlini ald›¤› hâller
içindir. ‹nsanlar, kendi irâdeleri ile kaderdeki iflleri yapma¤a bafl-
lar. Allahü teâlâ da bunlar› irâde etdikden sonra, ifl kazâ hâlini al›r.
Ya’nî meydâna gelir. ‹flte kaderdeki ifller, kazâ hâline gelince, in-
sanlar›n irâdesi art›k bunu de¤ifldiremez. Se’âdet veyâ felâket geri
dönemez. (Yasîn) sûresinin, (Onlar›n önlerine ve arkalar›na sed
çekdik. Gözlerini perdeledik. Art›k görmezler) meâlindeki âyet-i
kerîmesi ile Bekara sûresinin bafl taraf›ndaki (Allahü teâlâ onlar›n
kalblerini mührledi. Kulaklar›n› ve gözlerini perdeledi) meâlinde-
ki âyet-i kerîme, bu hâli haber vermekdedir. Bu âyet-i kerîmeler,
ayr›ca gösteriyor ki, kendilerini herhangi bir sûretle, Allahü teâlâ-
ya sevdirenler himâye edilir ve dahâ çok hidâyete kavufldurulur.
Gadab-› ilâhîye sebeb olanlar da, kötü ifllerinde terk edilirler. Pek
nâzik ve ince ifller, bu sevgiye veyâ gadaba sebeb olabilir. Bunun
için, insan›n Allah›na karfl› çok uyan›k olmas› lâz›md›r. Kaderde
bulunan ifller, kazâ hâline gelmeden önce, insan d›fl etkilerin bask›-
lar› alt›nda kalsa bile, irâde ve ihtiyâr› elindedir.

‹nsanlar irâde sâhibidir. Düflüncelerinde ve hareketlerinde
hürdür. Fekat, düflünceleri ve iflleri, bir sebebe ba¤l›d›r. Bu sebeb-
ler insan› hür olmakdan ç›karmaz. Çünki, bu sebebler olmadan da,
irâde sâhibidirler ve sebebsiz olarak da irâde eder ve yaparlar. Se-
bebler varken, insan istemezse, ifl çok zemân olmaz. Sebeblerin
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bulunmas›, iflin yap›lmas›n› îcâb etdirseydi, Allahü teâlân›n da irâ-
de ve ihtiyâr› bozulurdu. ‹nsan bir ifli yap›p yapmama¤› irâde etme-
den önce, zihninde düflünür, tart›fl›r. Hangi taraf a¤›r gelirse, onu
irâde eder. Bir sat›c› ençok para veren müflteriye satar. Bu müflte-
ri, mal› sat›c›dan cebren alamaz. Sat›c› çok para veren adama sat-
ma¤a mecbûr gibidir. Biri ç›k›p da, az para verene satamazs›n di-
yerek k›zd›r›rsa baflka düflünceler ve yeni tart›flmalarla, buna sat-
ma¤a da mecbûr olabilir.

Allahü teâlâ, gönderdi¤i dinler ile, insanlara iyi ve kötü iflleri ve
bunlara karfl›l›k olan ni’metlerini ve azâblar›n› bildirerek, kullar›n
irâdelerine sebebler hâz›rlamakla berâber insanlar›n zihnlerinde,
onlar› iyi ve kötü yollara sevk edebilen ve birbiri ile tart›flmakda,
çekiflmekde bulunan sebebler, düflünceler de yaratm›fld›r. Allahü
teâlân›n bildirdi¤i ve zihnde yaratd›¤› sebeblerin çat›flmas›ndan,
iyilik taraf› a¤›r basarsa, insan iyi taraf› irâde eder. Meselâ bir
me’mûr, iyi çal›flmas›n› îcâb etdiren kanûn ve nizâmlar› bilirken,
kanûna uymazsa, meselâ rüflvet al›rsa, vicdân›nda kanûnun yasa¤›-
na karfl› a¤›r basan bir sebeb, bu yolsuzlu¤u yapma¤a onu zorla-
m›fld›r. Yap›lmayacak bir ifli, dayanamam›fl, yapm›fld›r. Para teklîf
edilmesi ve Allahü teâlân›n zihnde yaratd›¤› para sevgisi, rüflvet al-
mak irâde ve ihtiyâr›na mecbûr etmifl ise de, kanûn bunu iyi karfl›-
lamaz.

Hükûmet kanûnlar› gibi, din ve ahlâk kanûnlar›n› koyarak, on-
lara uyma¤› s›k› emr eden Allahü teâlân›n, öte yandan hep kötü-
lük isteyen nefs-i emmâreyi insanlarda yaratmas›, hükûmetin
me’mûru tecribe için el alt›ndan rüflvet göndermesine, me’mûrun
da, yaman bir imtihân geçirmekde oldu¤unu anlayarak dikkatli ve
uyan›k olmas› îcâb etmesine benzer.

Akllar› yoran, fikrleri y›pratan bu ince bilgileri, din âlimleri,
müslimânlar›n bafl›na belâ etmemifldir. Âlimler incelemifller ve
binlerle kitâb yazm›fllard›r. Dinde reformcular›n, çocuklar›n sor-
malar›na, incelemelerine hak verip de, din âlimlerinin incelemele-
rini ve yazmalar›n› kötülemelerine flafl›l›r.

Tabî’iyyecilerden bir k›sm› ve komünistler, herfleyi tabî’at yap›-
yor dedikleri hâlde, bu gizli kuvveti anl›yam›yorlar. Herfleyin gizli
bir kuvvet alt›nda yap›ld›¤›na inanmak, müslimânlar için, niçin bir
suç olsun?

Kazâ ve kader bilgisinde, fleyh-i ekber Muhyiddîn-i Arabî haz-
retleri, baflka bir yol tutmufldur. Ba¤dâd Müftîsi fiihâbüddîn Mah-
mûd Âlûsî de, bu yolda yürümüfldür. Bunlara göre, hayr ve flerri
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irâde etmek, insan›n bir özelli¤idir. Bu özellikleri, Allahü teâlâ ya-
ratmaz. Meselâ: Allahü teâlâ, elmay› elma yapmad›, yaln›z onu ya-
ratd› derler. Son söz olarak deriz ki, Ehl-i sünnet âlimlerine göre,
(‹nsan birfleyi irâde edince, Allahü teâlâ da irâde ederse, o fleyi ya-
rat›r. ‹nsan›n her ifli, bu iki irâde ile hâs›l olmakdad›r. Birinci irâ-
deye göre, insan mes’ûldür. Fekat ifller ikinci irâde ile meydâna
gelmekdedir.)

Dinde reformcular›n dedi¤i gibi, islâm âlimlerinin kazâ ve ka-
der üzerinde çok kitâb yazmalar›, vehmler, hayâller ve hurâfeler-
le u¤raflmak de¤ildir. ‹lm üzerine dayanan incelemelerdir. Cinle-
rin, perilerin, vampirlerin hayâllerini kar›fld›rm›fllar demeleri de,
islâm âlimlerine karfl› büyük bir iftirâ ve sayg›s›zl›kd›r. Kad›nlar-
da, câhillerde, çocuklarda çok bulunan bu hayâllerin ve efsânele-
rin geldi¤i yer, islâm âlimlerinin kitâblar› de¤il, Avrupadan, Ame-
rikadan gelen hayâllerle, cinâyetlerle doldurulmufl olan romanlar
ve filmler ve yehûdî ve h›ristiyanlar›n bozuk inançlar› olsa gerek-
dir.

Evet, cin vard›r. Buna inanmak lâz›md›r. Fekat, vehmleri, ha-
yâlleri cin sanmak yanl›fld›r.

Müslimânlar›n kazâ ve kadere inanmas›n›, çal›flma¤a, ilerleme-
¤e mâni’ gibi gösterme¤e kimsenin hakk› yokdur. Bu iftirâlar, ko-
münistlerden ve masonlardan s›z›p gelmekdedir. Kazâ ve kadere
îmân, çal›flmakda gevfleklik gösterme¤i veyâ egoist olma¤› önler.
‹nsanlar›n anlay›fllar›, bilgileri ve güçleri d›fl›nda kalan hâdiseleri,
tesâdüfün flu’ûrsuz irâdesine b›rakmakdan ise insan kendi irâdesi-
nin çark›n›, atomdan günefle kadar herfleyi kaplayan düzgün bir
makinan›n hareketlerine ba¤larsa, ya’nî tedbîrini takdîre uydur-
ma¤a çal›fl›rsa, ifllerinin dahâ baflar›l› olaca¤› meydândad›r. Cebriy-
ye mezhebinde olanlar› susdurmak için onlara deriz ki: Tehlükeli
bir yerde düflman›n hücûm edece¤i haber al›nsa, siz de buna inan-
san›z, (takdîr ne ise, onu yaparlar. Baflka birfley yapamazlar. Alla-
h›n takdîr etdi¤ine çâre bulunmaz) diyerek, râhat oturur musu-
nuz? Yoksa karfl› koyma¤a veyâ tehlükesiz bir yere gitme¤e hâz›r-
lan›r m›s›n›z? Böylece, insanlarda tehlükeden kurtulmak ve ihti-
yâclar›n› elde etmek için, çal›flmak hissinin, yarat›l›flda bulundu¤u,
Cebriyye taraf›ndan da bildirilir. ‹nsan›n ufak tefek ifllerde kadere
inan›p da, böyle tehlükeli veyâ muhtâc oldu¤u zemânlarda inan-
maz olmas› da düflünülemez.

Müslimânlar›n geri kalmas›n›, cehâletde, gafletde ve tenbellik-
de aramal›d›r. Cehâletin nerden ve nas›l geldi¤ini de dahâ önceki
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sahîfelerde bildirmifldik. Kazâ ve kader gibi yüksek bilgileri, kabâ-
hatin içine kar›fld›rarak, müslimânlar›n îmânlar›n› bozma¤a çal›fl-
mamal›d›r.

31 — (Avrupa k›t’as› küçük ve çok kalabal›k ve topra¤› fakîr
oldu¤undan Avrupal›lar yaflayabilmek için, tabi’atla çarp›flma¤a,
fen ve san’atda ilerleme¤e mecbûr oldu. Muhtâç olan Avrupal›la-
r›n birbiri ile dö¤üflmesi de, buna sebeb oldu. Afrikada s›cak ha-
valar insanlar› gevfletdi. Ekvator ormanlar›ndaki bol ve çeflidli
meyvalar tenbelli¤e sebeb oldu. Asyada, Afrikan›n k›zg›n çölleri
ve Avrupan›n buzlu da¤lar› olmad›¤› için, Asyal›lar râhat yaflad›-
lar. Hayât› kazanmak için kolay çal›fld›lar. Asya k›t’as› medeniy-
yetin befli¤i oldu. Demek ki, flarkl› bir millet de çal›flabilir, yükse-
lebilir. Osmânl›lar›n geri kalmas›n›, flarkl› olmas›nda, iklimde
aramamal›d›r. Dinde, kazâ ve kader anlay›fl›nda aramal›d›r) di-
yor.

Cevâb: Osmânl›lar›n kazâ ve kaderi yanl›fl anlad›klar›n›, insan-
lar›n kendilerine k›ymet vermeyip, hâdiselere teslîm olduklar›n›
bir an için kabûl etsek bile, çöküntüyü meydâna getiren sebebler
baflkad›r. Bunu k›saca aç›kl›yal›m:

Müslimânlar›n hâdiselere teslîm olmas›n› hofl görmeyen ileri-
ciler, gözlerini açar açmaz, milletin bu hâlinden istifâde ederek,
onlar› aldatma¤a, mevk›’ ve menfe’at kap›flma¤a koyuldular. On-
lar memleketin yükselmesi için çal›flsalard›, itâ’ate ve teslîmiyye-
te al›flm›fl diyerek kötüledikleri bu millet, onlara da teslîm olur,
yükselmekde güçlük çekilmezdi. Görülüyor ki, kabâhat milletde
de¤il, milleti do¤ru yola sürüklemiyen, koltuk sâhibi ilericilerde-
dir.

Milletin uyanmas› elbette lâz›md›r. Fekat, koca millet, hep bir-
den uyanamaz ya. Önce uyananlar, iyi yolda çal›flmad›lar. Yaln›z
kendilerini düflündüler. Kötülüklere âlet oldular. Geri kalanlar
uyanmadan, biz kendi keyfimize, kendi kazanc›m›za bakal›m dedi-
ler. Bizden sonra ne olursa olsun, yeter ki, post elden gitmesin di-
yerek sandalyelerini, koltuklar›n› sa¤lamlafld›rmak için, milletin
gözünün kapal› kalmas›na çal›fld›lar. Milletin uyanmas›na, yüksel-
mesine mâni’ bir iken iki oldu. Halk, gaflet uykusundan uyanma¤a
m›, yoksa aç›kgözlerin uyutmas›ndan kurtulma¤a m› çal›flaca¤›n›
flafl›rd›. Osmânl›lar›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” çök-
mesine, eskiden kalma uyuyanlar de¤il, yeni türeyen yobazlar, din-
de reformcular sebeb oldu.
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32 — (Dinde reform yapmal›y›z. Önce îmândan bafllamal›y›z.
Îmân, yaln›z kalb ile inan›p, dil ile söylemek olmaz. Din, iyiyi,
kötüyü, güzeli, çirkini ay›r›yor. ‹yilik îmân›n flart›, fenâl›k îmân-
s›zl›¤›n sebebi olmal›d›r. Farzlar›n çeflidli flartlar› oldu¤u gibi,
îmân›n da adâlet, istikâmet, hubb-› vatan, fleref, nâmûs gibi flart-
lar› olmal›d›r. Âmentünün alt› flart› islâmiyyet olamaz. Mükem-
mel bir sosyal din olan islâmiyyet, bu yüzden sefâlete sebeb olu-
yor. Îmân›n, mü’mine bir k›ymet verecek sûretde düzeltilmesi lâ-
z›md›r) diyor.

Cevâb: Îmân yaln›z inanmak m›d›r? Yoksa, reformcunun yu-
kar›da söyledi¤i gibi, îmân›n güzel ifllerle birlikde olmas› flart m›-
d›r? ‹slâm âlimleri, asrlarca önce bunu incelemifller, bu yüzden f›r-
kalara ayr›lm›fllard›r. Ehl-i sünnet âlimlerine göre “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” îmân, yaln›z kalb ile inanmakd›r. Dil ile
söyleyemezse, afv olur. Mu’tezile ve hele hâricî denilen f›rkalar,
amelsiz îmân olmaz. Büyük günâh iflleyen îmândan ç›kar, dediler.
Fekat, bu f›rkalar›n ayr›lmas›, hep Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i
flerîflerden anlad›klar› bilgilere dayanmakdad›r. Dinde reformcu-
lar ise, din bilgilerinden hiç haberleri olmadan, kendi noksan akl-
lar› ve bozuk düflünceleri ile, îmân› de¤ifldirme¤e kalk›fl›yorlar.
Çok hakl› görünen ve pek gizli tehlüke tafl›yan bir fikri, gençlere
afl›lama¤a çal›fl›yorlar. Allahü teâlân›n dînine hem inanan, hem de
uyan bir müslimân ile, yaln›z inan›p da, islâmiyyete uymayan müs-
limân› karfl›lafld›r›yor gibi görünerek, islâmiyyete uyma¤› koru-
makdan ziyâde, i’tikâd› k›ymetden düflürme¤e, aç›kcas›, müsli-
mânlar›n îmânlar›n› bozma¤a çal›fl›yorlar. Nitekim koca reformcu
moskof Kazanl› Mûsâ Beykiyef de, (Rahmet-i ilâhiyye burhanla-
r›) ad›ndaki kitâb›nda, (Dünyâda ilerlemifl olan kâfirlerin yan›nda
geri kalan müslimânlara mü’min denilmiyece¤i ve her din, her i’ti-
kâd hak oldu¤u için, bir müflrikin, bir kâfirin kötü bilinemiyece¤i)
yaz›l›d›r. Böyle yaz›lar›n, müslimânlara mahsûs olan îmân› k›y-
metden düflürmek için hâz›rland›¤› meydândad›r. Mûsâ Beykiyef,
dünyâdaki müslimânlara, dinde reform fikrini afl›lama¤a çal›fl-
makdad›r.

‹slâm memleketlerindeki dinde reformcular kurnaz davrana-
rak, müslimân görünüyorlar. Dîni kuvvetlendirmek, yükseltmek
istediklerini söyliyorlar. Sözlerine, yaz›lar›na dikkat edilince, dînin
insan taraf›ndan yap›ld›¤›n›, islâmiyyeti Muhammed aleyhisselâ-
m›n ortaya ç›kard›¤›n›, Allah taraf›ndan gönderilmifl bir din olma-
d›¤›n› kabûl etdikleri görülmekdedir.
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Dinde reformcular›n yukar›daki, (iyi iflleri îmâna katmal›) sözü,
islâm âlimleri aras›nda eskiden beri tart›fl›lan bir bilgiyi meydâna
ç›karmak olmay›p, iyi ifl yapma¤› îmândan üstün tutmak, dahâ
do¤rusu dînin temeli olan îmân› ve ibâdetleri atarak, yaln›z iyi ifl-
leri, güzel bildikleri ahlâk›, son asr›n terbiye metodlar› ile kar›fld›-
rarak, buna islâmiyyet ismini vermek demekdir. Bu da, dîne yaln›z
dünyâ için inanmakd›r.

Dinde reformcular, yaln›z ahlâk› ve dünyâ düzenini düflünüyor-
lar. Kitâb›m›z›n bafl›nda aç›klad›¤›m›z gibi, (dînin asl›, esâs› yok ise
de, ahlâk› düzelten fâideli bir kuvvet oldu¤u için, yalanc›kdan
inanmak ve milleti de, asl› varm›fl gibi inand›rmak iyi olur) diyor-
lar. Amelin, îmân›n flart› olmas›n› istiyorlar. Fekat, bu arzûlar›na
akl ile ve nakl ile hiçbir delîl, hiçbir sened gösteremiyorlar. Yaln›z,
(amelsiz îmân neye yarar? Kelâm âlimleri, ameli îmâna katma-
makla, mükemmel bir sosyal din olan islâmiyyeti, nazarî, teorik bir
din hâline düflürmüfller) gibi ilm ile ve akl ile ilgisi olmayan, yaln›z
hissi okflayan ve câhillerin anlamas›na uygun olan fleyler söylüyor-
lar. ‹slâm âlimlerine düflmanl›klar› ateflinin, akl gözleri üzerine y›¤-
d›¤› dumanlar aras›nda, bu sözleri say›kl›yorlar. Kelâm âlimlerinin
kitâblar›ndan haberleri olmad›¤› için, müslimân ad›n› tafl›yanlarda
gördükleri ahlâk bozuklu¤una çâre olarak islâmiyyete sald›r›yor-
lar. Bunlar›n ne kadar haks›z ve ne derece ahlâks›z olduklar›n› gün
›fl›¤›na ç›karmak için, islâm âlimlerinin ve tercîhan Ehl-i sünnet
(kelâm ilmi) mütehass›slar›n›n sözlerini k›saca bildirmeyi uygun
görüyoruz:

Ehl-i sünnet mezhebine göre, büyük günâh iflliyenin îmân› git-
mez. Ya’nî kâfir olmaz. Günâh iflleyen müslimâna (fâs›k) denir.
‹’tikâd›, ya’ni îmân› sa¤lam olan fâs›klar, âh›retde Cehennem azâ-
b›n› yâ görür veyâ görmez. Görür ise, sonra ma¤firete kavuflarak,
Cehennemden ç›kar. Müslimânl›¤›n temeli, Allahü teâlân›n birli-
¤ine ve Allah›n peygamberi olan Muhammed aleyhisselâm›n bil-
dirdi¤i belli olan ahkâm›n, ya’nî emrlerin ve yasaklar›n hepsini
Allah taraf›ndan getirmifl oldu¤una inanmakd›r. Ya’nî emrleri
yapmak ve yasak edilenleri yapmamak îmân›n flart› de¤il ise de,
yapmak ve yapmamak lâz›m oldu¤una inanmak îmân›n flart›d›r.
Böyle îmân› olmayan, ya’nî müslimân olmayan kimseye (kâfir)
denir. Kâfirler, ne kadar iyi ifl ve insanlara fâideli bulufllar yapsa
da, âh›retde azâbdan kurtulamaz. ‹bâdetler ve bütün iyi ifller k›y-
metli ise de, bunlar› yapmak, îmân›n yan›nda ikinci derecede ka-
l›r. Îmân temeldir. ‹yi iflleri yapmak, fürû’âtd›r, ya’nî ikinci dere-
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cededir. Îmân›n ve îmân ile birlikde olan ifllerin dünyâda da, âh›-
retde de, fâideleri vard›r. ‹nsan› se’âdete ulafld›r›rlar. Îmâns›z olan
iyi ifller insan› dünyâda se’âdete kavufldurabilir. Âh›retde fâidesi
olamaz. Dinde reformcular, âh›rete inanmad›klar› için olacak ki,
yaln›z iyi iflleri yapma¤› düflünüyorlar. Yaln›z dünyâ huzûrunu,
se’âdetini düflündükleri için, ameli, ya’nî iyi iflleri yapma¤› i’tikâ-
d›n üstünde görüyorlar.

‹ttihadc›lar zemân›nda ç›kar›lan (Kavm-› Cedîd) ad›ndaki ki-
tâbda, îmân› ve ameli olan hakîkî müslimânlara (Kavm-› Atîk)
ya’nî eski kafal›lar, gericiler diyor. Bunlarla alay ederek, îmân›
olan bir adam, ne kadar fenâl›k yapsa, k›yâmetde kurtulur. Îmâ-
n› olmayan kimse, dünyân›n her iyili¤ini yapsa, fâidesini görmez
derler diyor. Nûr sûresi otuzdokuzuncu âyetinde meâlen, (Kâfir-
lerin dünyâda yapd›klar› iyi iflleri, [insanlara fâideli keflfleri], çö-
lün ilerisinde görünen serâba benzer. Susuz kalan adam onu
uzakdan su san›r. Fekat, yan›na var›nca, umdu¤unu bulamaz. Kâ-
firler de, k›yâmet günü, dünyâda yapd›klar› iyilikleri serâb gibi
yapan, ya’nî yok eden Allah› bulur ve hesâb›n› Ona verir) ve ‹b-
râhîm sûresi onsekizinci âyetinde meâlen, (Allaha îmân etme-
yenlerin yapd›klar› fâideli ifller, f›rt›nal› bir günde rüzgâr›n savur-
du¤u küller gibidir. Âhiretde o ifllerin hiçbir fâidesini bulamaz-
lar) ve Furkan sûresi yirmiüçüncü âyetinde meâlen, (K›yâmet gü-
nü onlar›n iyi ifllerini, bizim için yapmad›klar›ndan kimler için
yapd›lar ise, onlara do¤ru saç›lan ince toz hâline getiririz) ve
Kehf sûresi yüzüçüncü ve sonraki âyet-i kerîmelerinde meâlen,
(Emekleri en ziyâde bofla gidenleri haber verelim mi? Onlar
dünyâda güzel ifl yapd›klar›n› san›r. Hâlbuki bofluna u¤raflan
kimselerdir. Onlar, Rablerinin âyetlerine ve k›yâmetde Onun
huzûruna ç›kacaklar›na inanmad›lar. Biz de onlar›n iyiliklerini
yok ederiz. ‹yilikleri ile kötülüklerini ölçmeyiz) buyurulmakda-
d›r. Bu âyet-i kerîmeler, Ehl-i sünnet i’tikâd›n›n do¤ru oldu¤unu
göstermekdedir.

Kâfirlerin dünyâda yapd›klar› iyiliklerin yok olaca¤›n› bildiren
âyet-i kerîmeler, bu iyiliklerin onlara sevâb ve fâide vermeyece¤i-
ni gösteriyor ise de, ba’z› âlimlerimize göre, Bekara sûresindeki
seksenalt›nc› ve Âl-i ‹mrân sûresindeki (Onlar›n azâb› hafîfletil-
meyecekdir) meâlinde olan seksensekizinci âyet-i kerîme gösteri-
lince, zemân bak›m›ndan hafîfletilmeyecek, sonsuz azâb görecek-
lerdir demifllerdir. Bu âlimler, Enbiyâ sûresinde, k›rkyedinci âyet-i
kerîme olan, (K›yâmet günü adâlet ölçüsünü ortaya koyar›z. Kim-

– 245 –



seye bir zulm yap›lmaz. Hardal dânesi kadar iyilik eden karfl›l›¤›-
na kavuflur) meâlindeki ve (Zerre mikdâr› iyilik yapan onun kar-
fl›l›¤›n› bulur) meâlindeki âyet-i kerîmelere dayanmakdad›rlar.
Bundan baflka, çok cömerd olan Hâtem-i Tâînin ve Peygamberi-
mizin dünyâya geldi¤ini müjdeleyen câriyesi Süveybeyi sevincin-
den âzâd eden Ebû Lehebin azâblar›n›n hafîfleyece¤ini bildiren
hadîs-i flerîfler vard›r. Fahr-i âlemi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” çok seven Ebû Tâlibin azâb›n›n hafîfleyece¤ini bildiren ha-
dîs-i flerîf ise, pek meflhûrdur. Dâr-ül-islâmda bulunan kâfirlerin,
islâmiyyetin muâmelât k›sm›na uymalar› lâz›md›r. ‹slâmiyyete uy-
mak da, sevâb kazand›r›r ve azâb› azalt›r. Kâfirlere âhiretde sevâb
ve mükâfât olmayaca¤› için, azâblar›n›n azalaca¤› düflünülür. Bun-
dan baflka îmâna gelen bir kimse, îmâna gelmeden önce yapd›¤›
iyiliklerin karfl›l›¤›na kavuflur. Buhârîde ve Müslim-i flerîfde bildi-
rildi¤ine göre, Hâkim bin Hazâm, îmâna gelince, evvelce yapm›fl
oldu¤u iyilikleri sormufldu. Buna karfl›l›k olan hadîs-i flerîfde, (Ev-
velce yapm›fl oldu¤un hayrl› ve fâideli ifllerin makbûl olmak üzere
müslimân oldun) buyurulmufldur. Îmâna gelen kimsenin evvelce
yapd›¤› bütün günâhlar› afv olur. Çünki, bir müslimân, Allah ko-
rusun, îmândan ç›kar, mürted olursa, yapm›fl oldu¤u bütün iyilik-
leri yok olaca¤› gibi, yeni îmâna gelen bir kimsenin evvelki günâh-
lar› afv olur.

[Bir kâfir îmâna gelince, bütün günâhlar› afv olup, tertemiz ola-
ca¤› için, ona sayg› ve sevgi göstererek, gönlünü kazanarak düâs›-
n› alma¤a çal›flmal›d›r.]

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler îmân›n kalbde oldu¤unu,
ya’nî îmân›n kalb ile tasdîk demek oldu¤unu göstermekdedir.

(Îmân edenler ve sâlih, iyi amel iflleyenler) meâlindeki âyet-i
kerîme ve (Mü’min olarak sâlih amel iflleyenler) meâlindeki
âyet-i kerîme, îmân ile amelin baflka baflka olduklar›n› göster-
mekdedir. E¤er amel, îmân›n parças› olsa idi, âyet-i kerîmede ay-
r›ca bildirilmezdi. Birfley baflka fleye atf edilince, ikisinin baflka
baflka olduklar› anlafl›l›r. (Hucurât) sûresi dokuzuncu âyetinde
meâlen, (Mü’minlerden iki f›rka birbiri ile dö¤üflürlerse, aralar›-
n› bulunuz!) buyuruldu. Allahü teâlâ, bu âyet-i kerîmede, birbiri
ile harb etmek gibi, günâh iflliyenlere mü’min demekdedir. Bun-
dan sonraki (Mü’minler, elbette kardefldir. Kardefllerinizin aras›-
n› bulunuz) meâlindeki âyet-i kerîme, bunlar›n mü’min oldukla-
r›n› bildirmekdedir. (Nisâ) sûresi k›rkyedinci ve yüzonbeflinci
âyet-i kerîmelerinde meâlen, (Allahü teâlâ, flirki elbette afv et-
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mez. Diledi¤i kimselerin, flirkden ya’nî îmâns›zl›kdan baflka gü-
nâhlar›n› afv eder) buyuruluyor. Bir hadîs-i flerîfde, (Cebrâîl aley-
hisselâm bana geldi. fiöyle müjdeledi ki, Allahü teâlâya hiçbir fle-
yi flirk etmeden, ya’nî kâfir olmadan ölen bir kimse, zinâ etmifl ise
de, h›rs›zl›k etmifl ise de, sonunda gidece¤i yer Cennetdir) buyu-
ruldu.

Yukar›daki âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, îmân ile ame-
lin baflka baflka olduklar›n› göstermekdedir. Amelin îmân›n par-
ças› oldu¤unu söyleyen mu’tezile f›rkas› ile hâricîler vesîka olarak
meâl-i flerîfi, (Bir kimse kâfir olursa, Allahü teâlâya bir zarar› ol-
maz. Çünki, Allahü teâlâ hiçbir fleye muhtâç de¤ildir) olan (Âl-i
‹mrân) sûresinin doksanyedinci âyetini ve meâl-i flerîfi, (Allahü
teâlâ size îmân› sevdirdi, onu kalbinize yerlefldirdi ve size küfrü,
füsûku ve isyân› çirkin gösterdi) olan (Hucurât) sûresinin yedin-
ci âyetini sened gösteriyorlar. Âl-i ‹mrân sûresindeki doksanye-
dinci âyetden anlafl›lan ma’nây›, hazret-i Ömerin “rad›yallahü te-
âlâ anh” flu sözü de kuvvetlendirmekdedir: (‹sterim ki, d›flar›ya
me’mûrlar, müfettifller göndereyim. Mal› olup da, hac etmeyenle-
ri bulup, cizye verdireyim. Çünki onlar, müslimân de¤ildirler) di-
yorlar. Hâlbuki, âyet-i kerîmedeki ve hazret-i Ömerin “rad›yalla-
hü anh” sözündeki küfr kelimesi, hacc› inkâr etmek demekdir.
Son âyetde, îmân ile f›sk birbirine karfl› tutulmufl ise de, îmân›n
f›sk ile z›d oldu¤u anlafl›lmaz. Çünki, güzellik ve çirkinlik bak›-
m›ndan birbirinden ayr›lan nice fleyler vard›r ki, bir yerde topla-
nabilirler. Yine bu sûrede, (Îmân etdikden sonra, f›sk, ne fenâ
ismdir) meâlindeki âyet-i kerîme, îmân ile f›sk›n yerlerini çok
aç›k bildirmifldir. F›sk›n mü’minlere yak›flmaz bir s›fat oldu¤unu
anlatm›fld›r. Fâs›k›n îmânl› oldu¤unu anlatm›fld›r. Fâs›k›n îmân›
oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r. Çünki, asl fenâl›k ve yolsuz-
luk, îmân ile f›sk›n biraraya gelmesindedir. Kâfirdeki f›sk, o ka-
dar fenâ olmaz.

Allahü teâlân›n var oldu¤unu ve bir oldu¤unu ve Peygamberi
ile bildirdi¤i ahkâm› tasdîk eden bir mü’min, bu ahkâma uymakda
kusûr ederse, elbette üzülür. Allah› ve Peygamberi tan›mayan ve
yapd›¤› iyilikleri, Allah›n emri oldu¤u için de¤il de, baflka sebeble
yapan bir kimse, Allaha kul olma¤› bile kabûl etmiyor. Bu ikisine
karfl› Allahü teâlân›n mu’âmelesi, elbette bir olmaz. Bir adam›n iki
evlâd› olsa, birisi okumaz, yazmaz, çal›flmaz, kimseye fâidesi ol-
maz. Fekat, babas›n›n yan›nda edebli durur. Kabâhatlerini düflü-
nerek mahcûb olur. Babas›, bu çocu¤un kahr›n› çeker. ‹kinci çocu-
¤u çal›flkan, gözü aç›k, herkesin ifline yarar. Fekat, birgün babas›-
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na karfl› gelerek: Sen kim oluyorsun? Seni tan›m›yorum, gibi a¤›r
fleyler söyler. O anda her iyili¤i yok olur. Bunu kovar, sonra yalva-
r›p afv dilemekden baflka çâresi olmaz. ‹flte, fâs›k olan mü’min ile
kâfir, bu çocuklara benzer.

Müslimânl›¤a inanan ve seven bir adam›, kusûrlar›ndan dola-
y› müslimânl›kdan ç›karmak do¤ru de¤ildir. Îmân, müslimânl›k
esâslar›n› kabûl etmek ve bütün ahkâm›na uymakda kusûr etse
bile, sayg› göstermek oldu¤undan, müslimânl›¤›n temelidir.
Amel îmândan bir parça olsayd›, her günâh iflleyen, kâfir olurdu.
Dünyâda müslimân kalmazd›. Hadîs-i flerîflerde ba’z› iyilikler
îmâna, ba’z› kötülükler küfre ba¤l› olarak bildirilmifl ise de, böy-
le buyurulmas›, bu iyilik ve kötülüklerin fliddetini, derecesinin
çoklu¤unu bildirmek içindir. Baflka âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i
flerîflerin yard›m› ile, bunlar›n, îmândan veyâ küfrden parça ol-
mad›klar› anlafl›lmakdad›r. (Hayâ îmândan bir flu’bedir), (Temiz-
lik îmân›n yar›s›d›r), (Îmân nemâzd›r), (Mü’min, insanlar›n emîn
oldu¤u kimsedir), (Mü’min, mü’min iken zinâ etmez), (Mü’min-
de her huy, her tabî’at bulunabilir. Yaln›z hâinlik ve yalanc›l›k
bulunmaz) hadîs-i flerîfleri böyledir. Bu hadîs-i flerîfler, hayâ, ta-
hâret, nemâz, emânet, iffet, do¤ruluk gibi iyiliklerin olmamas› ve
yalan, hâinlik ve zinâ gibi kötülüklerin bulunmas› îmân›n olma-
mas› gibidir diyerek, bunlar›n ehemmiyyetlerini bildirmekdedir.
Ba’z› amellere îmân kadar k›ymet verilmekle, bunlar›n ehem-
miyyetleri bildirilmifldir. Dinde reformcular, buna karfl›l›k ola-
rak, Peygamberlerin îmâna dâhil etdi¤i fleyleri, Ehl-i sünnet âlim-
lerinin îmândan ay›rma¤a ne haklar› olabilir derlerse, (Mü’min
olarak ölen kimse, zinâ etmifl ve h›rs›zl›k etmifl ise de, sonunda
Cennete girer) hadîs-i flerîfi, bunlara cevâb vermekdedir. (Anke-
bût) sûresinin ikinci âyet-i kerîmesinde, (‹nsanlar›n, îmân etdik
demekle b›rak›lmayarak, din yolunda karfl›laflacaklar› s›k›nt›lara
katlanmalar›na göre, îmân etdik sözlerinin do¤ru veyâ yalan ol-
du¤u anlafl›laca¤›) meâl-i flerîfi ile bildirilmekdedir. Bu âyet-i ke-
rîmede, s›k›nt›lara dayanman›n çok mühim oldu¤u anlat›lmakda-
d›r.

(Ahzâb) sûresinin onsekizinci âyet-i kerîmesi, Resûlullah “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile birlikde cihâda gidenlere mâni’
olan ve gösterifl olmak için, aras›ra kat›ld›klar› muhârebelerde,
Resûlullaha ve Eshâb-› kirâma yard›m etmiyen, harbin tehlükeli
anlar›nda ölü gibi hareketsiz durup, ganîmet paylafl›l›rken dilleri
k›l›çlar›ndan keskin ve süngülerinden uzun olan ve hayrl› ifllerden
kaç›nan kimselerin mü’min olmad›klar›n› bildiriyor. Hakîkî ve
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sa¤lam îmân sâhiblerinin böyle olmayacaklar›, böyle yapanlar›n
hiçbir ibâdetinin ve fâideli ifllerinin kabûl olm›yaca¤› aç›klan›yor.
Tâbi’înin büyüklerinden olan Hasen-i Basrî hazretlerinin meflhûr
bir sözü vard›r: ‹çinde y›lan bulundu¤u bilinen bir deli¤e insan eli-
ni sokmaz. E¤er sokarsa, içinde y›lan bulundu¤una inanmam›fl de-
mekdir. Bunun gibi, Allahü teâlâya ve Cehenneme inanan bir kim-
senin, islâmiyyetin yasak etdi¤i fleyleri yapmamas› lâz›md›r. Günâh
iflliyenler, Allah kerîmdir, afv etmesini sever. Ona güveniyoruz da
yap›yoruz derlerse, bu söz, delikdeki y›lan›n sokmamas›n› düflüne-
rek elini koyma¤a benzer.

Günâhlar nefse tatl› gelmekdedir. Mü’min, nefsine aldanarak
günâh iflliyebilir. Fekat, günâh ifllerken, akl› ve îmân› onu üzmek-
dedir. ‹nsan, akl› ile îmân eder. Nefse tatl› geldi¤i için de, günâha
sürüklenir. Bundan dolay›, îmân ile isyân›n baflka baflka oldu¤u an-
lafl›l›r. Y›lan›n deli¤ine el uzatmak, nefse tatl› gelseydi veyâ bu ifl
nefse tatl› gelen bir fleye sebeb olsayd›, meselâ, elini uzat›rsan, sa-
na flu kadar para var denilse idi, o zemân nefse uyar, elini belki
uzat›rd›.

‹fldeki, ameldeki bozukluk, insan› dinden ç›karmaz. Günâh ifl-
lemek, kalbdeki îmân› bozarsa, meselâ günâh oldu¤una inanm›ya-
rak yaparsa, o zemân küfr olur. Zünnâr denilen papaz kufla¤›n›
ba¤lamak ve puta tap›nmak gibi kâfirlere mahsûs olan ve küfr alâ-
meti say›lan ifl, kalbdeki îmân› gideren ve inkâr› gösteren alâmet
kabûl edilmifldir. Reformcular, bir müslimân, birfleyi kullanmakla
neden kâfir olsun diyor. El, ayak, bafl ile yap›lan bir ifl, kalbdeki
îmân› nas›l götürür diyorlar. Evet, bu ifllerin kendileri küfr de¤il-
dir. Fekat, kalbdeki îmân›n bozuk oldu¤unu haber veren birer alâ-
metdirler. Kur’ân-› kerîmi pis yerlere atmak ve islâmiyyetin emr ve
yasaklar›ndan biri ile alay eden söz, yaz›, karikatür, temsil ve film-
ler yapmak ise, kendileri küfr olan ifllerdir.

Amelin ya’nî ifllerin îmâna flart olmas›n› isteyen dinde reform-
culara dikkat edilirse, aralar›nda nemâz k›lan›, oruc tutan›, içki iç-
miyeni, domuz eti yimeyeni yok gibidir. Kendi düflüncelerine göre,
kendilerine müslimân denilebilmesi için, bu kötülükleri yapmama-
lar› lâz›md›r. Bu hâlleri, teklîflerinin samîmî olmad›¤›n› ve iyi ifller
yapmak de¤il, îmân› y›kmak istediklerini göstermekdedir. ‹yi iflleri
îmâna flart koflarsak, Peygamberlerden baflka, bütün kötülük ya-
panlar›n müslimân olmamalar› lâz›m gelir. Yer yüzünde kimseye
müslimân denemez olur. Bu reformcular seçdikleri birkaç güzel
huyun îmâna flart olmas›n› istiyorlar. Çünki, bunlara göre, dîni in-
sanlar yapmakdad›r. Onun içindir ki, istedikleri iflleri, iyi olarak
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seçmekdedirler. Dikkat edilirse, bunlar zinâ etmek, içki içmek, ze-
kât vermemek, nemâz k›lmamak gibi kötülükleri kötülük kabûl et-
miyorlar ki, bunlar› yapmama¤›, îmân›n flart› bilsinler. ‹slâmiyyet,
birçok kötülüklere dünyâda da cezâ vermekde ve iyiliklere teflvîk
etmekdedir. Zâten, âlimlerin zâlimlere ve her müslimân›n birbiri-
ne, mümkin oldu¤u kadar, (emr-i ma’rûf) ve (nehy-i münker) yap-
mas› ya’nî nasîhat etmesi farzd›r. ‹slâmiyyet iyi ifllerin yap›lmas›n›
ve kötü fleylerden sak›n›lmas›n› böyle sa¤lam›fl iken bunu kâfî gör-
miyerek, dahâ do¤rusu, bunlar›n hiçbirini yapm›yarak, diledikleri
ba’z› iflleri îmân›n flart› saymakdan ve böylelikle birçok müslimâna
kâfir deme¤e kalk›flmakdan gâye ne olabilir?

Zünnâr ba¤lamak ve puta tap›nmak gibi iflleri islâmiyyet küfr
alâmeti saym›fld›r. Bir insan, baflka bir dîne mahsûs olan bir ifli yap-
makla, o dîne girmifl olmas› lâz›m gelmezse bile, o dîne mahsûs fle-
yin kendinde görünmesini kabûl etmifl olur. Böylece, kalbindeki
îmân›n sars›lm›fl oldu¤u düflünülebilir. ‹mâm-› a’zam ebû Hanîfe
“rahmetullahi teâlâ aleyh”, (‹slâmiyyete hangi yol ile girilirse yine
o yol ile ç›k›labilir) buyurmufldur. Buradaki yol, kalbin inanmas›
demekdir. Ya’nî, kalbe îmân girince, müslimân olur. Kalbden îmân
gidince, müslimânl›kdan ç›kar buyurmakdad›r.

Müslimân›m diyen kimsenin, kâfirlere mahsûs fleyleri zarûret
olmadan yapmamas› ve kullanmamas›, kâfir zan olunmakdan çe-
kinmesi lâz›md›r. Müslimânlar, müslimânl›¤a mahsûs fleyleri yap-
makla, alay olunmas›n› düflünmemeli. Hurmet duyulaca¤›n› dü-
flünmeli ve bu hareketinden fleref duymal›d›r. ‹slâm âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdi¤i fleyleri kalbdeki
îmânla bunun ne alâkas› var diyerek hafîf görmek câiz de¤ildir.
Çünki, kalbden bütün a’zaya yol vard›r. ‹slâmiyyetin emr etdi¤i ifl-
ler, iyidir. Yasak etdi¤i ifller, kötüdür. ‹nsanlar, bugün bunu anla-
masalar da, do¤rusu budur. ‹slâmiyyetin yasak etdi¤i fleyler yap›-
l›nca, kalb karar›r, kat›lafl›r. Büyük günâhlar çok yap›l›rsa, îmân gi-
debilir.

‹slâmiyyetin emr etdi¤i vazîfeleri yerine getirmek lâz›m oldu¤u
gibi, her birinin vazîfe oldu¤una inanmak da ayr›ca lâz›md›r. Böy-
le inanan bir müslimân, bu vazîfeleri elbette seve seve yapacakd›r.

Kalb ile inanmak, müslimânl›¤›n temeli oldu¤u gibi, amellerin
de en üstünü budur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” haz-
retlerine ifllerin en üstünü hangisidir diye soruldukda, (Allaha ve
Resûlüne inanmakd›r) buyurdukdan sonra, âmentüyü okumufldur.
Bu hadîs-i flerîf Buhârîde yaz›l›d›r.
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‹slâmiyyetde îmân›n esâs olmas›, amellerin, ibâdetlerin ehem-
miyyetini azaltmaz. Çünki, amellerin yap›lmas›na sebeb, îmând›r.
Sebebin kuvvetli olmas›, netîceyi emniyyet alt›na al›r. Îmân› kuv-
vetli olan bir müslimân, amellere dahâ çok ehemmiyyet verir.
Müslimânlar›n her amele, her vazîfeye de ayr› ayr› îmân etmesi lâ-
z›m oldu¤u için, günâh iflleyenler, îmânlar›n›n sars›laca¤›n›, hattâ
gidece¤ini düflünerek titrerler. Hattâ bir günâh› ifllemeyen kimse
bile, o günâha ehemmiyyet vermese, ne olurmufl dese, kâfir olur.
Ba’z› iflleri îmâna katmak isteyen dinde reformcular, amellerin
ehemmiyyetini acabâ bu kadar anlayabilmifller midir? Yaln›z kalb
ile inanmakla müslimânl›k olm›yaca¤›n›, amellere, ifllere bakmak
lâz›m oldu¤unu söyleyenler, bu amellerin Allah için ve âhireti ka-
zanmak için de¤il de, dünyâ için ve dünyâ se’âdeti için olmas›n› dü-
flünüyorlar.

Dînin emrlerini, yasaklar›n› kabûl et, îmân eyle de, bunlar› is-
ter yap, ister yapma, art›k bundan râhat birfley olamaz demeleri de
yanl›fld›r. Çünki, bu emr ve yasaklara ehemmiyyet vermeyen kâfir
olur.

Îmân, kalbin inanmas› demekdir. Bunun hâs›l olmas› için, önce
ilm lâz›md›r. ‹lm ile amel baflka baflka fleydir. Amel, ilme pek lâz›m
ise de, ikisi ayn› fley olamaz. Frans›zlar›n (Bon penser et bien dire
ne sert rien sans bien faire) atasözleri de, ilm ile ameli birbirinden
ay›rmakdad›r. Ya’nî, iyi düflünmek, iyi söylemek, iyi ifl yapmad›k-
ça, birfleye yaramaz demifllerdir. Fekat, dînimiz, bu atasözüne kar-
fl› olarak iyilik yapmaks›z›n iyi düflünmek, ya’nî, yaln›z îmân fâide
verir demekdedir.

Buraya kadar yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, Allahü teâlâya ina-
narak de¤il ve Onun emri oldu¤u için de¤il de, baflka sebeble yap›-
lan iyi ifller, ya’nî îmâns›z olan ameller, k›ymetsizdir. Amelsiz olan
îmân ise, k›ymetli ve fâidelidir. Müslimânlar, âhiretde azâb çek-
mek ihtimâlinden kurtulmak için, islâmiyyetin ahkâm›n› yerine ge-
tirirler. Hele, dünyâda se’âdete kavuflmalar›, bu ahkâm› yapmakla
olur. Amel, îmân›n flart› de¤ilse de, îmân›n kemâlinin flart›d›r.
Îmân bir bak›mdan, ilmdir. Dünyâda her terakkî ve se’âdet, ilm-
den bekleniyor da, âhiretde kuvvetli ilme dayanan îmân sebebi ile
insan›n se’âdete kavuflmas›na niçin flafl›l›yor? Bu kadar k›ymetli
olan îmân› ehemmiyyetsiz zannetmemelidir. Bunu, kazand›raca¤›
ebedî mükâfât›n büyüklü¤üne karfl› küçümseyenler, ele geçirmek-
le flereflenmemifl olan zevall›lard›r.

Zemân›m›z insanlar›, dünyâ menfe’atlerini ele geçirmek için,
çok ince düflünüyor ve çal›fl›yor, didiniyorlar da, sonsuz bir se’âdet
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ve felâket karfl›s›nda bulunduklar›na inanma¤a ehemmiyyet ver-
miyorlar. Bunu hiç düflünmüyorlar. Allahü teâlâ insanlara akl ver-
di. Buna karfl›l›k, onlara fâideli vazîfeler yükletdi. Bunlar› bildir-
mek için, Peygamberler gönderdi “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât”. ‹nsan dünyâdaki hayât mücâdelesini ve yaflama kanûnlar›n›
bilmezse, yâhud bilip de onlara göre çal›flmaz ise, zarar›n› gördü¤ü
gibi, bu kanûnlar› koyan Allah›n dahâ çok bir ehemmiyyetle emr
etdi¤i din ve âh›ret kanûnlar›n› bilmemek, bilse de, bunlara uyma-
mak da, elbette zararl› olur. Sefîl ve s›k›nt›da yaflayanlar› niçin ya-
ratd›. Onlar›n ne kabâhati vard›r demek yersiz oldu¤u ve onlara
bir fâide vermedi¤i gibi, (Âh›retde azâb çekdirece¤i insanlar› neye
yaratd›?) demenin de, fâidesi yokdur. Dünyâya gelmesi ve ölmesi
kendi elinde olmayan insan›n, Allah›n dünyâ ve âhiretdeki kanûn-
lar›na dil uzatma¤a ne hakk› vard›r? Ancak, bu kanûnlara uymak-
la se’âdete kavuflabilir.

Komünistlerin, masonlar›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldanm›fl
olan birkaç câhil, (Din ne imifl? Cenneti, Cehennemi kim görmüfl,
böyle lâflar, ilk insanlar›n, yobazlar›n masallar›d›r, uydurma fley-
lerdir) diyorlar. Bunlar, fen bilgilerini ve islâm târîhini, vicdanl›
ö¤retmenlerden okuyup anlasalard› ve fendeki ilerlemelerin, yeni
bulufllar›n, islâm inan›fllar›n› kuvvetlendirdi¤ini, isbât etdi¤ini gör-
selerdi islâmiyyete s›ms›k› sar›l›rlard›. Yâhud, hiç olmazsa, ona
karfl› sayg›l›, edebli olurlard›. Muhammed aleyhisselâm›n hayât›-
n›, do¤ru yaz›lm›fl kitâblardan ö¤renselerdi, Onun akl›na, güzel
huylar›na, baflar›lar›na âfl›k olurlard›. Yüzbinlerle insan›n, Ona
candan ba¤land›klar›n›, Ona karfl› edeblerini, itâ’atlar›n›, afl›r› sev-
gilerini ve mallar›n›, canlar›n› Onun için fedâ etdiklerini gösteren
vak’a ve olaylar, dünyâ târîhlerinin binlerce sahîfelerini doldur-
makdad›r. Bütün iyiliklerin kayna¤›, bütün güzel huylar›n üstâd›
olan böyle bir zât›n, Allah›n Peygamberi oldu¤u, günefl gibi mey-
dândad›r. Tek bafl›na ifle bafllay›p, akl› ile, sabr› ile ve keskin gö-
rüflü ve cesâreti ile yer yüzünün iki büyük devletini yere serecek
kahraman, fedâkâr bir milleti, yirmiüç sene içinde meydâna getir-
mesi ve öldükden sonra da, k›yâmete kadar bütün insanlar› huzû-
ra, se’âdete, medeniyyete kavuflduracak de¤iflmez bir kitâb b›rak-
mas›, akl ve insâf sâhiblerinin îmân etmesi için yetiflir. Baflka bir
mu’cize ve flâhid arama¤a lüzûm yokdur. Bu yüce Peygamberin
sözlerine inanmamak târîhi ve olaylar› inkâr etmek olur. Böyle bir
zât› bilip de inanm›yan, nefsinin, flehvetinin esîridir. Yâhud iyilik-
leri, çal›flma¤›, yükselme¤i, seviflme¤i, sosyal adâleti istemiyen ve
kendinin ve bütün insanlar›n se’âdetini düflünmeyen sap›k bir
kimsedir. Yâhud da, fenden, târîhden haberi olmayan bir kara câ-
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hildir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” güzel hayât›n› ve
islâm dîninin emrlerindeki ve yasaklar›ndaki incelikleri ve fâidele-
ri ö¤renen her akl ve insaf sâhibinin, her düflünebilen insan›n Ona
hemen inanmas›, Ona âfl›k olmas›, seve seve müslimân olmas›, in-
sanl›k îcâb›d›r. Evet Ebû Leheb ile Ebû Cehl, Onu görüp de ve Bi-
zans ‹mperatoru Heraklius ile Îrân flâh› Perviz, mektûbunu oku-
yup da inanmad›lar. Ona inanmamalar›, câhil veyâ ahmak veyâhud
bozuk rûhlu, kötü kalbli ve inâdc› olduklar›n›n alâmetidir.

33 — Reformcu diyor ki, (H›ristiyan âlemi katoliklerin zâlim
atefl gibi yakan, kan kusduran iflkencesi alt›nda inlerken, pek geri-
de idi. Dînin bütün esrâr›n›, kiliselerin karanl›k meydânlar›na ben-
zeyen varl›klar›nda gizlenmifl gibi görünen ve anlafl›lmaz bir lisan›n
kelimelerini sihrli bir tavr ile terennüm eden papazlar›n önünde h›-
ristiyanlar diz çökerdi. Kilise kald›r›mlar›n› öper, hazret-i Îsâ ile
kendi aralar›nda haberci sand›klar› bu ma’bûdcuklar›n ayaklar›na
kapan›rlard›. Hocalar da Kur’ân› okurken, her ›rkdan mü’minler
bu anlayamad›klar› fleyi sihrlenmifl gibi dinliyor. H›ristiyanlar için-
de bir reformcu ç›kd›. ‹ncîli terceme etdi. ‹ncîl anlafl›l›nca, Allah›n
vekîli gibi görünen papazlar küçülme¤e bafllad›. ‹slâmiyyetin Lüt-
heri flimdi Asyada ç›kd›. Bu reformcu Kazanl› Mûsâ Beykiyef,
Kur’ân› türkçeye terceme ediyor. Bu haber müslimânlar›n fikr ve
vicdân›n›n esâretden kurtulaca¤›na bir müjdedir. Tâ, dördüncü ha-
lîfe zemân›nda siyâsete kar›fld›r›lan dînin dört mezheb imâm› tara-
f›ndan ortaya konulan ahkâm› da flübhelidir.

Hak ve hakîkat nas›l parçalanabilir? Bir iflin nas›l yap›laca¤›n›
dört mezheb imâm›, baflka baflka bildiriyor. Bunlar›n dördü de, na-
s›l do¤ru olabilir? Dört imâm›n zekâlar›n›n, ileride gelecek bütün
insanlar›n zekâlar›n›n da yetiflemiyece¤i üstünlüklere ulaflm›fl ol-
duklar›n› akl kabûl etmez. Yaln›z onlar›n ç›kard›¤› ahkâm do¤ru-
dur. Baflka dürlü hükmler ç›karmak, do¤ru de¤ildir demek, insan
akl›n› zincire vurmak olur.

‹nsanlar›n ihtiyâc›, zemâna göre de¤iflmekdedir. Kur’ân-› ke-
rîmde iflâret buyuruldu¤u gibi, (Her günün bir hâli vard›r.) Dört
imâm›n eskiden ç›kard›klar› donmufl hükmleri, her gün de¤iflen
ihtiyâçlara ölçü olarak kabûl etmek, Kur’ân-› kerîme uymamak
olur. ‹slâmiyyeti kuran, bunlar›n olaca¤›n› bildi¤i için, ahkâm›n
zemânla de¤iflece¤ini bildirmifldir. De¤iflen ve yenileflen ihtiyâçla-
r›, uygunsuz hükmlerle ölçmek, islâmiyyete uygun de¤ildir. Dört
imâm›n ictihâd›, din demek de¤ildir. Bu âlim ve fâd›l adamlar,
Kur’ândan ve hadîslerden dînin ahkâm›n› ç›kard›klar› gibi, müc-
tehid olmak derecesine yükselen her mü’minin de bu iki kaynak-
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dan yeni hükmler ç›karmas›, niçin mümkin olmas›n?) diyor.

Cevâb: Dinde reformcu, evvelâ Kur’ân-› kerîmin tercemesini ele
al›yor. Bugün müslimân›m diyenlerin ço¤u Kur’ân-› kerîmin flimdi-
ye kadar terceme edilmemesinden, din bilgilerinin gizli kalm›fl oldu-
¤undan flikâyet etmekdedir. Kur’ân-› kerîmin baflka dillere çevril-
mesini islâm âlimleri yasak etmifl gibi konufluyorlar. Bu flikâyetleri
temâmen yanl›fld›r. Evet, islâm âlimleri, Kur’ân-› kerîmi baflka dille-
re terceme etme¤e kalk›flmam›fld›r. Çünki, Allah kelâm›n›n, kendi
lisân›ndaki beyân, belâgat ve mükemmeliyyet bozulmaks›z›n, terce-
me edilmesini göze alamam›fllard›r. Terceme ne kadar baflar›l› olur-
sa olsun, Allah kelâm›n›n i’câz›na var›labilmesi imkâns›z görülmüfl-
dür. Kur’ân-› kerîm, di¤er semâvî kitâblarda bulunmayan bir i’câza
mâlikdir. Arabistânda belâgat yar›fllar› yap›ld›¤› bir zemânda nâzil
olmufl, hepsini geride b›rakm›fld›r. Böyle bir kitâb›n tercemesinin
de, böyle olmas› lâz›md›r. Bu ise, mümkin de¤ildir. ‹nsan gücünün
üstünde bir belâgati olan Kur’ân-› kerîme lây›k bir terceme yapabil-
mek için, insan gücünün üstünde bir kuvvet lâz›md›r. Bu ifl, bir ikti-
dâr problemi, ya’nî Kur’ân-› kerîmin üstünlü¤ünü korumak mes’ele-
sidir. Kur’ân-› kerîmin belâgat ve i’câz zevkini tatmak isteyenlerin
arab edebiyyât›n› ve tefsîr, usûl-i f›kh gibi dahâ nice islâm ilmlerini
ö¤renerek, Kur’ân-› kerîmin huzûruna ç›kmalar› lâz›md›r. Kur’ân-›
kerîmin ayaklar›na gelmesini beklememelidirler.

Kur’ân-› kerîmin türkçe tefsîrini yazmakla türkçe tercemesini
yapmak, baflka baflka fleylerdir. Tercemesi tefsîrinden dahâ güç-
dür. fiimdiye kadar, türkçe tefsîri ve tercemesi yaz›lmam›fl da de-
¤ildir. Yaz›lm›fl, fekat ehli taraf›ndan be¤enilmemifldir. Bu reform-
cular, bu iflin ilk olarak moskof reformcusu taraf›ndan yap›lma¤a
baflland›¤›n› sanmakla aldan›yorlar. Bunlar›n dedi¤i gibi, müsli-
mânlar›n fikrleri, vicdanlar› bir terceme ile esâretden kurtulacak
ise, dahâ evvelki tercemelerle kurtulmufl olmalar› lâz›m gelirdi.
Hem de, vaktîle (Mevâkib) gibi ve (T›byân) gibi türkçe tefsîrleri
yapm›fl olanlar, flimdi tercemeye kalk›flan ahlâk ve din bilgilerinde
kara câhil olanlar gibi de¤illerdi. Yirmi ana ilmde ve çok say›daki
âlet bilgilerinde söz sâhibi olan salâhiyyetli, k›ymetli kimseler idi.
Müslimânlar bunlar› okuyup, istifâde ediyorlard›. O türkçe tefsîr-
leri be¤enmeyen dinde reformcular›n istedi¤i, yoksa baflka dürlü,
ya’nî kendi görüfllerine uygun bir terceme mi olacak? Arabcan›n
dahâ gramerini bilmeyen câhillerin yapaca¤› bir terceme, bütün
müslimânlara, Kur’ân-› kerîm olarak kabûl etdirilecek, dinde re-
formcular, Kur’ân-› kerîmin türkçe herhangi bir tercemesine
Kur’ân diyecekler. Türklerin nemâzlar›n› iflte bu türk Kur’ân› ile

– 254 –



k›ld›racaklar. Müslimânl›¤a s›¤mayan, asl tehlükeli fley, Kur’ân-›
kerîmi türkçeye terceme etmek de¤il, belki her hangi bir terceme-
nin, nemâzda Kur’ân yerine okunmas›na kalk›flmakd›r. Kur’ân-›
kerîmdeki kelâm-› ilâhî, belâgat ve i’câz›n zirvesinde bulunan o
arabî kelimelerin ve cümlelerin içindedir. Bu kelimeler ve cümle-
ler, kul yap›s› de¤ildir. Hepsi Allahü teâlâ taraf›ndan konulmufl, di-
zilmifldir. Herbiri, baflka baflka ma’nâlar tafl›makdad›r. Bu ma’nâ-
lardan hangisinin murâd-› ilâhî oldu¤u kesdirilemez. Baflka baflka
ma’nâlara göre yap›lan baflka baflka tercemelerden herhangi birisi-
ne Kur’ân-› kerîm denilemez.

Baflka baflka ictihâdlara göre, din imâmlar› taraf›ndan Kur’ân-›
kerîmdeki âyetlere, baflka baflka ma’nâlar verilerek her birinden
birer hükm ç›kar›lm›fl ve mezhebler, o hükmlerden meydâna gel-
mifl ise de, Kur’ân-› kerîmdeki topluluk, birlik hep muhâfaza edil-
mifldir. Her mezhebin ç›kard›¤› hükme göre Kur’ân tercemesi ya-
p›lacak olursa, meselâ Hanefîlerin nemâzlar›nda okuyaca¤› Kur’ân
ile, fiâfi’îlerin nemâzlar›nda okuyaca¤› Kur’ân baflka olurdu. Böy-
lece, müslimânlar›n her f›rkas›n›n ve her mezhebin baflka baflka ki-
tâb› bulunurdu. ‹slâm dîni de, h›ristiyanl›k gibi, karma kar›fl›k olur-
du. Dinde reformcular, yoksa islâmiyyeti bu hâle sokmak için mi,
terceme edilmeli diye direniyorlar? Müslimânlar›n kitâb›ndaki bir-
li¤i korumak ve kitâbullah› herhangi ufak bir flübheden uzaklafld›r-
mak için islâm âlimleri, Kur’ân-› kerîmi Resûlullahdan “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” geldi¤i gibi muhâfaza buyurmufllard›r. Hat-
tâ, Abdüllah ibni Abbâs gibi ve Abdüllah ibni Mes’ûd gibi ve haz-
ret-i Alî gibi Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
ayr› ayr› bildirdikleri Kur’ân-› kerîmlerin, Eshâb-› kirâm›n ço¤u-
nun sözbirli¤i ile bildirdikleri, bugün elimizde bulunan Kur’ân-›
kerîmden pek az ayr›l›klar› bulundu¤u için, bunlara (K›râet-i flâz-
ze) denilmifldir. Bunlar, f›kh âlimleri için bir sened olduklar› ve
Kur’ân-› kerîmin tefsîri için kullan›ld›klar› hâlde bile, nemâzda
okunmalar› câiz görülmemifldir. fiunun bunun yapd›¤› ve bugün
be¤enilen, yar›n be¤enilmeyecek olan, türkçe hattâ arabca terce-
melerin, Kur’ân-› kerîm yerine nemâzlarda okunmas› nas›l câiz
olabilir? Hiç bir islâm âlimi, buna câiz dememifldir. Nemâzda
Kur’ân-› kerîmin fârisî olarak okunabilece¤i, imâm-› a’zam ebû
Hanîfeden rivâyet edilmifl ise de, ‹mâm-› a’zam›n bu ictihâddan ge-
ri döndü¤ü, Nûh bin Meryem taraf›ndan bildirilmifl ve usûl âlimle-
ri fârisî okuma¤› bile kabûl etmemifllerdir.

Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› anlamadan okunmas›na bile sevâb
verilece¤i bildirilmifldir. Bu da, müslimânl›¤›n anayasas› demek
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olan bu kitâb-› mübînin de¤ifldirilmekden korunmas› içindir. Gö-
rülüyor ki, Kur’ân-› kerîmin türkçe tefsîri veyâ tercemesi yaz›labi-
lir ve yaz›lm›fld›r. ‹slâm âlimleri, bunu yasak etmemifllerdir. Fekat
bunlar, Kur’ân-› kerîmin belâgatini tafl›yamazlar. Murâd-› ilâhîyi
bildiremezler. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› ve ma’nâlar›ndaki ince-
likleri anlamak isteyen ve belâgatinin zevkini tatmak dileyen müs-
limânlar, bu kitâb-i mübîni kendi lisân› ile okumal› ve ma’nâs›n› ve
zevkini bundan almak için lâz›m gelen bilgileri ö¤renmekden üflen-
memelidirler. fiekspirin, Victor Hugonun ve Mahmûd Bâkî efendi-
nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” fli’rlerindeki incelikleri anlamak ve
bundan zevk almak için, ‹ngilizceyi, Frans›zcay› ve Arabçay›, ede-
biyyât› ile birlikde ö¤renmek lâz›m oldu¤u gibi, Allah kelâm›n›n
belâgatini ve inceliklerini anl›yabilmek için gerekli ilmleri ö¤ren-
me¤e emek vermeden, bunlar› anlama¤a kalk›flmak çok yanl›fld›r.
Cebrâîl “aleyhisselâm” ad›ndaki mele¤in, Peygamberimize “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” indirdi¤i bu kelimelerden ve sözlerden bafl-
ka, Arabca da olsa, okunan fleyler Kur’ân-› kerîm okumak olmaz.
Meselâ, cünüb iken, Kur’ân-› kerîm okumak harâmd›r, büyük gü-
nâhd›r. Fekat, onlar› okumak, harâm olmaz.

Dinde reformcular diyor ki, (‹nsan›n nemâzda okudu¤unu,
Rabbinden istedi¤ini bilmesi lâz›md›r.) Böyle sözler, ibâdetlerin ne
demek oldu¤unu anlamam›fl olma¤› gösterir. Çünki, nemâz›, insa-
n›n kendisi tertîb etmemifldir. Nemâz›n ve bütün ibâdetlerin nas›l
yap›laca¤›n›, yaparken neler okunaca¤›n› Allahü teâlâ Peygambe-
rine bildirmifldir. Peygamber “aleyhisselâm” da, bunlar›, ö¤rendi¤i
gibi Eshâb›na bildirmifl ve kendi de yapm›fld›r. Farzlar›, vâcibleri ve
harâmlar›, Peygamber “aleyhisselâm” bile de¤ifldirmemifldir ve de-
¤ifldiremez. Din imâmlar›m›z bunlar›n hepsini Eshâb-› kirâmdan
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” görerek ve ifliterek anlam›fllar
ve kitâblar›na yazm›fllard›r. Bu derin âlimler bildiriyor ki, nemâzda
okunacak Kur’ân›n, Allah kelâm› olmas› lâz›md›r. Vazîfe, ancak
böylece yap›lm›fl olur. Nemâz içinde okudu¤unun ma’nâs›n› anla-
mak isteyenler, biraz çal›flarak, bunlar›n ma’nâs›n› da, önceden ko-
layca ö¤renebilirler. Dünyâ kazançlar› için y›llarca çal›fl›l›yor, nice
bilgiler, çeflidli diller ö¤reniliyor da, bunun için neden çal›fl›lmas›n?
Nemâz d›fl›nda, müslimânlar, kendi dilleri ile de, düâ edebilirler.
Nemâzda okuduklar› âyetlerin ma’nâlar›n› da, Ehl-i sünnet âlimle-
rinin kitâblar›ndan ö¤renebilirler. ‹slâm düflmanlar›n›n, dinde re-
formcular›n kitâblar›ndan ö¤renme¤e kalk›flanlar, yanl›fl, bozuk,
çirkin fley ö¤renmifl olurlar. Emekleri bofla gider.

Kur’ân-› kerîmin ma’nâlar›n› ve din bilgilerini do¤ru olarak
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ö¤renmek ve ö¤retmek için ve nemâz› kolay ve zevkle k›lmak için,
bütün dünyâdaki müslimânlar, arabcay› din lisân› olarak kullan-
makdad›rlar. Erkeklerin befl vakt nemâz› câmi’de cemâ’at ile k›l-
mas› lâz›md›r. Herkes kendi dili ile k›larsa, çeflidli milletlerde bu-
lunan, baflka diller konuflan müslimânlar, birlikde nemâz k›lamaz-
lard›. Hutbelerin terceme edilmesinde de, bu mahzûr vard›r. Her
kavm hutbeyi kendi dili ile okuma¤a kalkarsa, Türk, Çerkez, Laz,
Kürd, Arnavud, Alman, Hindli gibi müslimânlar›n Cum’a ve bay-
ram nemâzlar›nda, ayr› ayr› câmi’lere ayr›lmalar› ve müslimânlar›n
parçalanmas› tehlükesi hâs›l olur.

Bu reformcular, islâmiyyeti de¤ifldirmek, bozmak için mezheb
imâmlar›m›z›n ictihâdlar›n› çürütme¤e kalk›fl›yor. Eshâb-› kirâm
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” zemân›nda islâmiyyetin bozul-
mufl oldu¤unu, akll› bir dostun de¤il, câhil, iftirâc› bir düflman›n bi-
le söylemesi, hattâ düflünmesi hakl› olamaz. Binüçyüz sene evvel bo-
zulmufl olan bir dînin bugün do¤ru bir fleklini bulmak nas›l mümkün
olur? Bu reformcular›n, dîni düzeltmek, do¤ru ictihâdlar› yapmak
için çal›flmalar› bofl yere olur. Mezheb imâmlar›n›n ellerine, dînin te-
mel bilgileri do¤ru olarak geçmedi ise, flimdiki dinde reformculara,
o bilgilerin ad› ve niflân› bile kalmam›fl olur. Bunlar, bu sözlerin
maskesi alt›nda, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ç›kararak
de¤il de, kendi noksan akllar› ve k›sa görüflleri ile bularak, keyfleri-
ne göre uydurarak, ictihâd yapmak çabas›ndad›rlar. Hak ve hakîkat
parçalanamaz diyerek, dört mezhebden hangisi do¤ru olur diye
mezheblere leke sürme¤e kalk›fl›yor. Öte yandan da, ictihâd serbest
olmal›d›r. ‹lericiler de ictihâd yapmal›d›r diyerek, hakk› parampar-
ça etme¤i savunuyorlar. Herbiri kendi anlad›¤›n›, düflündü¤ünü be-
¤enip, baflkalar›n›n ictihâd›n› kötüleyerek, ictihâd kap›s›n› açma¤a
çal›fl›rken, kapatd›klar›n›n fark›na varam›yorlar. Derme çatma söz-
lerini bir tarafa b›rakarak deriz ki, ictihâd etmek hakk›n› ve salâhiy-
yetini, islâmiyyet dört kifliye b›rakmam›fld›r. Eshâb-› kirâm›n herbi-
ri de ictihâd etdi. Onlardan sonra gelen âlimler aras›nda ictihâd ma-
kâm›na yükselenler çok oldu. Fekat, onlar›n ictihâd etdikleri sözle-
ri, kitâblar› bugün elimizde bulunmad›¤› için, mezhebleri unutuldu.
Yaln›z dört mezhebin kitâblar› meydânda kald›. Kur’ân-› kerîmin
tefsîri ve tercemesi ifli gibi, ictihâd da, bir ihtisâs ve iktidâr iflidir.
Küfrü ve flirki bile ay›ramayan bu reformcular›n, bu ihtisâsa ve ikti-
dâra mâlik olmad›klar› da meydândad›r.

34 — Reformcu devâm ederek diyor ki, (Dinlerin, sosyal dü-
zenlerin, k›saca ilâhî ve beflerî bütün kanûnlar›n içinde ortak olan
bir fley var: korku. ‹slâmiyyet, yaln›z sosyal menfe’atleri yapmak
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ve sosyal kötülükleri yasaklamak flekline sokulabilir. F›kh âlimle-
rinin görüflleri böyle olsayd›, bugün en güzel kanûn, islâmiyyet
olurdu. Fekat f›kh âlimleri, bütün iflleri Cehennemin azâb›na ve
Cennetin ni’metlerine ba¤lad›klar› için, islâmiyyeti sosyal bir ni-
zâmdan mahrûm b›rakd›lar. Müslimânlar, Allah›n büyüklü¤ünü ve
tabi’atdaki incelikleri arafld›r›p anlayarak, Allah› sevecekleri yer-
de, Onun Cehenneminden korkarlar ve zâlimlerin eline düflürece-
¤inden korkarlar. Çocuklar babalar›ndan, kad›nlar kocalar›ndan
korkarlar. Müslimânlarda olan bu korku, sosyal hayât›n düzenlen-
mesini, ateflden bir zincirle ba¤lamakdad›r. Korkunun hâs›l etdi¤i
kuvvetden do¤an yapma, sahte ve geçici bir toplulukdan ise, akl ve
zekâ ile ba¤lanarak, seviflerek, kalbden do¤an bir sevinç ile birle-
flenlerin toplulu¤u, elbette dahâ iyi, dahâ samîmî ve devâml›d›r. ‹n-
sanlar Allah›n›, Peygamberlerini, dînini, hükûmetini, nefsini, âile-
sini ve milletini korku ile de¤il, Allah, Peygamber, din, hükûmet,
âile ve millet oldu¤u için sevmelidir) diyor.

Cevâb: Reformcu, Allah korkusu ile hükûmet, ana baba korku-
lar›n› tek bir aç›dan görmekle, din ifllerinde siyâsî ve içtimâ’î alan-
da bir kalemde reform yapma¤a kalk›flmakdad›r. Dikta, zulm üze-
rine kurulan topluluklar›, islâmiyyet de red etmekdedir. (Sadaka-
lar›n en k›ymetlisi, zâlim hükûmet adamlar› yan›nda söylenen do¤-
ru sözdür) ve (Ümmetim, zâlime zâlim demekden çekinecek bir
hâle gelirse, Allahü teâlâ onlara yard›m etmez) gibi hadîs-i flerîfler,
bunu göstermekdedir. O hâlde zâlim hükûmetlerin sebeb oldu¤u
sosyal hastal›klar›, dîn-i islâma yükletme¤e çal›flmak, aç›k bir hak-
s›zl›kd›r. Dîn-i islâm, zâlimlerin sahte ve geçici kuvvetlerine daya-
nan korkular› her zemân red etmifldir. Reformcu, korkunun çeflid-
li sebeblerini birbiri ile kar›fld›rmakdad›r. Allah korkusunun sebe-
bi, bu sahte ve geçici kuvvetlere hiç benzemez ve buna ba¤l› olan
zincir hiç kopmaz. Kuvvet ço¤ald›kça hak ile birleflir. Bunun için-
dir ki, muhârebelerin, ihtilâllerin netîcesi, yaln›z gâlib taraf için bir
hak sa¤lamakdad›r. E¤er muhârebe edenlerden dahâ kuvvetli bafl-
ka bir devlet hakem olursa, gâlibin hakk›n›, s›n›rlayabilir. Görülü-
yor ki, kuvvet çok oldu¤u zemân da, s›n›rlanabilir ve hakdan ayr›-
labilir. Üstünde hiçbir kuvvet bulunm›yan, bütün kuvvetlerin kay-
na¤› olan Allahü teâlân›n kuvveti, hak ve hakîkatin de kayna¤›d›r.
Bunun içindir ki, Allahü teâlân›n kuvvetinden korkmak ve titre-
mek de, onu sevmek gibi ulvî ve rûhîdir.

Bu dünyâda büyükleri sevmek ve saymak, fleref ve k›ymeti sar-
s›c› bir sebeb görülmedi¤i hâlde, bunlardan korkmak, küçüklük sa-
y›lmakdad›r. Hâlbuki islâmiyyetde yükselmifl olanlar, Allahü te-
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âlâya karfl› küçülme¤i en büyük fleref bilirler. ‹flte bu fark, korku-
nun k›ymetli oldu¤u ince bir noktad›r. ‹nsan ne kadar olgunlaflsa,
rûhânî olsa, maddelikden kurtulam›yaca¤› için, maddî ihtiyâclarla
ve maddî tehlükelerle yine ilgilenir. Bunun için, korku ile olan ba¤-
l›l›k en sa¤lam ve en k›ymetli olur. Reformcu, bu ba¤l›l›¤›n sa¤lam
olmad›¤›n› söylüyor. Çünki, korku ile ba¤lanan flahs›n f›rsat bulun-
ca de¤ifldi¤ini görmekdedir. Hâlbuki insan, gizli ve aç›kdaki bütün
ifllerini gören ve bilen ve hiç aldanmayan Allahü teâlâya karfl› bir
ân f›rsat bulamaz. Hadîs-i flerîfde, (Suheyb-i Rûmî ne iyi bir kul-
dur. Allahdan korkmasayd› da, yine hiç günâh ifllemezdi) buyurul-
du. Bu hadîs-i flerîf, birleflmeyi te’mîn etmekde korkunun kuvvetli
bir sebeb oldu¤unu göstermekdedir. Reformcular›n, Allah korku-
su ile Allah sevgisini baflka baflka bilmeleri ve ikincisini be¤enip,
birincisine karfl› olmalar›, din bilgilerine ve dîn-i islâm›n temel ve-
sîkalar›na câhil olduklar›ndand›r.

(Fât›r) sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (‹lmi çok olan-
lar›n, Allah korkusu çok olur) ve Rahmân sûresi k›rkalt›nc› âyetin-
de meâlen, (Rabbinin büyüklü¤ünden korkan kimseye iki Cennet
vard›r) ve (Enfâl) sûresinin ikinci ve (Hâc) sûresinin otuzbeflinci
âyetlerinde meâlen, (Mü’minler onlard›r ki, Allah›n ismi söylendi¤i
zemân, kalblerine korku düfler) ve (Nûr) sûresi elliikinci âyetinde
meâlen, (Allahü teâlâya ve Resûlüne itâ’at edenler ve Allahdan
korkan ve sak›nanlar, k›yâmetde kurtulanlar onlard›r) buyuruldu.
Bunlar, insanlar› Allah korkusuna teflvîk etmekdedir. Bu âyet-i ke-
rîmelerden hiç haberi olm›yanlar›n, dinde reform yapaca¤›z diye-
rek, müslimânlara Allah korkusunu yerlefldiren din âlimlerine dil
uzatma¤a ne kadar haklar› olaca¤›n› art›k anlamal›d›r. ‹nsanlara
Allah korkusunu yerlefldirmek kötü birfley ise, bunu (hâflâ)
Kur’ân-› kerîme yüklemek lâz›m gelir. Kur’ân-› kerîmin hemen her
sahîfesi, (Ey îmân edenler, Allahdan korkunuz!) meâlindeki emri
ile, müslimânlar› Allah korkusuna ça¤›rmakdad›r. Hucurât sûresi,
onüçüncü âyetinde meâlen, (Allah kat›nda en k›ymetliniz, Ondan
çok korkup sak›nan›n›zd›r) buyuruldu. Âyet-i kerîmelerde bildiri-
len ittikâ, korkmak demekdir. ‹nsanlardan Allah korkusunu kald›-
rarak, Allahü teâlây› yaln›z ihsân sâhibi sanmak ve kullar›n derdle-
rine, s›k›nt›lar›na devâ olacak, flefkat ve himâye hâlinde düflünmek,
reformculara Avrupa h›ristiyanlar›n› taklîd etmekden gelmekdedir.
Çünki, h›ristiyanlar, böyle inan›rlar. Allahü teâlây›, yaln›z rahîm,
kerîm bilerek sevip de, kahr›ndan, azâb›ndan korkmamak, Onu,
kanûnlar›n› yürütme¤e gücü yetmeyen bir hükûmet gibi za’îf, yâ-
hud çocuklar›n yaln›z arzûlar›n› yaparak, onlar› fl›martan ana, baba
gibi beceriksiz tan›mak olur. Tesavvuf yolunda ilerliyenler, Allahü
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teâlân›n celâl s›fat›nda iken, rahmet-i ilâhiyyeyi ve Allah sevgisini
düflünemezler. Bunlar› cemâl s›fat› kaplad›¤› zemân, Cehennem
azâb›n›, Allah korkusunu unutuyorlar. Tesavvuf serhofllu¤u denilen
bu hâllerinde, muhabbeti veyâ korkuyu hafîf gören fleyler söylüyor-
lar. Ay›l›nca, bu sözlerine piflmân oluyorlar, tevbe ediyorlar.

(Sâffât) sûresi, altm›flbirinci âyetinde meâlen, (Çal›flanlar, iflte
bu gibi se’âdetler için çal›fls›nlar) ve (Mütaffifîn) sûresi, yirmialt›n-
c› âyetinde meâlen, (Birbiri ile müsâbaka edenler, bunun için ya-
r›fls›nlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeler, Cennet ni’metleri için se-
ve seve çal›flma¤› emr buyurmakdad›r.

Reformculardan Ahmed Midhat efendi de, (Nizâ-› ilm ve din),
ya’nî ilm ve dînin çekiflmesi ismindeki kitâb›nda, îmân›n flart› olan
k›yâmetde dirilmek bilgisini gözden düflürme¤e çal›fl›rken, Cenne-
tin yiyeceklerini, içeceklerini, hûrîlerini, aç gözlülü¤ü ve maddeci-
li¤i okflayan birer hîle saymakdad›r. Hâlbuki, kendisi ilm ile dîni
ay›rarak hîle yapmakdad›r. ‹slâm dîni, ilmin tâ kendisidir. Bu ikisi-
ni birbirinden ay›rmak islâm düflmanl›¤›na alâmetdir. Dünyâda bu
zevklerin peflinde koflan ve din âlimlerini, dînî vazîfelerin, bu dün-
yâ zevkleri için yap›lmas› lâz›m olaca¤›n› bildirmedikleri için kötü-
leyen ve insanlar›n, her fleyden dahâ câzib, dahâ tatl› olan bu dün-
yâ zevklerine kavuflmak için ibâdete sar›lacaklar›n› söyleyen dinde
reformcular›n, bu zevklerin Cennetde bulunmas›na karfl› koymala-
r›, islâmiyyete leke sürmek istediklerini aç›kça göstermekdedir. ‹s-
lâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, müslimân-
lar› Cennet ni’metlerine kavuflmak ve Cehennem azâb›ndan kur-
tulmak için ibâdete sar›lmalar›na çal›flmalar›n› tafllayan böyle söz-
ler çok görülmüfldür. Bir hurûfî babas› da:

Cenneti and›kça zâhid, ekl-ü flürbün lezzetin söyler.

demifldi. Böyle sözler, (Vâk›’a) sûresinin onsekizinci âyet-i kerî-
mesine tafl atmakdad›r. Cennet ni’metlerini ve Cehennem azâbla-
r›n› hafîf görenlerden bir k›sm› da, bunlar›n, Allah sevgisi yan›nda
hiç k›ymetleri yokdur, diyorlar. Hâlbuki, bunlar için ibâdet etmek,
Allah sevgisi olmad›¤›n› göstermez. Allah›n sevdikleri Cennetde-
dir ve Allahü teâlâ, Cennetdekilerden râz›d›r. Evet, se’âdetlerin ve
lezzetlerin en büyü¤ü, Allah›n r›zâs›na kavuflmakd›r. Fekat, Alla-
hü teâlân›n, övdü¤ü ve ona kavuflmak için çal›fl›n›z dedi¤i Cennet
ni’metleri ile alay etmek de, insan› Allah r›zâs›na kavufldurmaz.
Dinde reformcular, ibâdetleri âh›retde azâbdan kurtulmak ve se-
vâblara, ya’nî iyiliklere kavuflmak için de¤il de, dünyân›n düzeni ve
huzûru için yap›lmas›n› istediklerinden, Allah r›zâs›n› düflünme-
dikleri anlafl›lmakdad›r.
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Allah sevgisi ve Allah aflk›, islâmiyyetin en yüksek tan›d›¤› bir
bilgidir. Fekat, dünyâya düzen vermek için yaln›z bu sevgi yeter de-
yip, bütün se’âdetlerin bafl› olan Allah korkusunu küçük ve lüzûm-
suz görmek, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden haberi olma-
man›n aç›k bir alâmetidir. ‹nsanlar›n her bak›mdan en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâm, (Allahü teâlâdan en çok korkan›n›z ve
çekineniniz, benim) buyuruyor. Bu hadîs-i flerîf ve yine bu madde-
nin bafl›nda yaz›l› olan (Suheyb) “rad›yallahü teâlâ anh” hadîsi, Al-
lah korkusunun lâz›m oldu¤unu göstermekdedirler. Allahdan kork-
mak, bir zâlimden korkmak gibi san›lmas›n! Bu korku, sayg› ve sev-
gi ile kar›fl›k olan bir korkudur. Âfl›klar›n sevgililerine karfl› yazd›k-
lar› fli’rlerde, böyle korku içinde olduklar›n› bildiren beytleri az de-
¤ildir. Sevgilisini, kendinden pek yüksek bilen bir âfl›k, kendini o
sevgiye lây›k görmiyerek, hislerini böyle korku ile anlatmakdad›r.

Allah korkusu ve Allah sevgisi, insanlar› se’âdet ve huzûra ka-
vuflduran iki kanad gibidir. Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” buyuruyor ki: (Bir kimse, Allahdan korkarsa, her-
fley ondan korkar. Bir kimse Allahdan korkmazsa, herfleyden korkar
olur.) Bir hadîs-i flerîfde, (Akl›n çok olmas›, Allah korkusunun çok-
lu¤u ile belli olur) buyurdu. Allahdan korkan bir kimse, Onun emr-
lerini yapma¤a, yasaklar›ndan sak›nma¤a titizlikle çal›fl›r. Hiç kimse-
ye kötülük yapmaz. Kendine kötülük yapanlara sabr eder. Yapd›¤›
kusûrlara tevbe eder. Sözünün eri olur. Her iyili¤i Allah için yapar.
Kimsenin mal›na, can›na, nâmûsuna göz dikmez. Çal›fl›rken, al›fl ve-
rifl ederken, kimsenin hakk›n› yimez. Herkese iyilik eder. fiübheli
fleylerden kaç›n›r. Makâm sâhiblerine, zâlimlere tabasbus etmez,
yaltaklanmaz. ‹lm ve ahlâk sâhiblerine sayg› gösterir. Arkadafllar›n›
sever ve kendini sevdirir. Kötü kimselere nasîhat verir. Onlara uy-
maz. Küçüklerine merhametli ve flefkatli olur. Müsâfirlerine ikrâm
eder. Kimseyi çekifldirmez. Keyfi peflinde koflmaz. Zararl› ve hattâ
fâidesiz birfley söylemez. Kimseye sert davranmaz. Cömerd olur.
Mâl› ve mevk›’î herkese iyilik etmek için ister. Riyâkârl›k, iki yüzlü-
lük yapmaz. Kendini be¤enmez. Allahü teâlân›n her ân gördü¤ünü
ve bildi¤ini düflünerek hiç kötülük yapmaz. Kad›nlar›n›n, k›zlar›n›n
avret mahalleri aç›k soka¤a ç›kmas›na müsâade etmez. Kimsenin av-
ret mahalline bakmaz. Onun emrlerine sar›l›r. Yasaklar›ndan kaçar.
‹flte, Allahdan korkanlar milletine, memleketine fâideli olur. [Bütün
bu yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, Allah korkusu, Allahü teâlân›n r›zâ-
s›na, sevgisine kavuflamamak düflüncesidir.]

35 — Reformcu devâm ederek diyor ki, (Osmânl› hükûmeti, din
esâslar› üzerine kuruldu¤u için, medrese tahsîli ile ifle bafllad›. Bu-
gün medreselerde arabça, sarf, nahv, mant›k, f›kh, bedî’, beyân,
me’ânî gibi ilmler okunuyor. Bunlar›, arabça olan din kitâblar›n›
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do¤ru okuyarak anlamak için okutuyorlar. ‹ctihâd kap›s› kapand›
diyorlar. Medresede okuyanlar›n ço¤u bu ilmlerin ilk basama¤›nda
kalm›fld›r. Yüz hocadan bir dânesi do¤ru okuyup yazmas›n› bilmez.
Hayâtlar› medresede geçen hocalar›n ço¤u yaz›p okuma¤›, sâhilsiz
bir deniz gibi geçemezler. Bunlar›n ma’nâs› ise, kutublar gibi, onla-
ra mechûl kal›r. Tenbel, câhil ve müte’ass›bd›rlar. Te’assublar›, bil-
dikleri fleyleri savunmak için olsayd› neyse. Lâkin bilmedikleri bir
fleyi korumak için te’assub yap›yorlar. Bundan da maksadlar›, müs-
limânlar› sömürmek, râhat yaflamakd›r. Bu hocalar, fikren ve ahlâ-
ken câhil olduklar› hâlde, din âlimi k›l›¤›ndad›rlar. Bunlar›n içinde
hakîkî âlimler de yok de¤ildir. Onlara hürmet etmek borcumuzdur.
fiimdi medreselerde islâmiyyetden birfley kalmad›. Din, edeb ve
Kur’ân ö¤retmek için yap›lm›fl olan minberlerin, müslimânlar› al-
datmakdan baflka vazîfeleri kalmad›) diyor.

Cevâb: Kazanl› koca moskof reformcu Beykiyef bu sözleri söyle-
di¤i zemân, dünyân›n hangi yerinde müslimânl›k kalm›fl ise, onun
be¤enmedi¤i medreselerde kalm›fl idi. fiimdi ise, programlar›n›n ba-
fl›nda dîni kökünden yok etmek yaz›l› bulunan komünist Rusyada,
bu koca reformcunun gözüne batan o medreselerden, o câmi’lerden
hiç biri kalmad›. Dinde reformcular flunu da bilmelidir ki, her ba-
k›mdan gerici dedikleri din adamlar› halk› soymakda da, onlardan
geridedirler. Hayâtlar› kanâat üzere geçdi¤inden, halkdan istifâdele-
ri azd›r. Buna karfl›l›k da onlara az bile olsa, hizmet etmekden geri
kalmazlar. Birinci cihan harbinin, dört sene içinde, köylerde cenâze
y›kayacak hoca b›rakmad›¤› görülünce, câhil dedikleri hocalar›n bi-
le lüzûmsuz ve fâidesiz olmad›¤› anlafl›ld›. Sultân Vahîdeddîn hân
“rahmetullahi teâlâ aleyh” zemân›nda ‹stanbuldaki medreselere, li-
selerde okunan derslerden birço¤u konuldu¤u hâlde, ihtiyâc› eskisi
kadar da karfl›layacak din adam› yetiflmedi¤i görülmüfldü. Vaktîle
Molla Fenârîler, Molla Hüsrevler, Ebûssu’ûdlar, ‹bni Kemâller, Ge-
lenbevîler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yetifldirmifl olan bu
ilm yuvalar›n› çökdüren sebebleri, çeflidli kitâblar›m›zda bildirdik.
Masonlar, medreseleri paras›z, ilmsiz b›rakmakla kalmay›p, (talebe-
ler) ismi yerine (softalar) ad›n› yaym›fllard›. Bu kadar bozgunculuk,
bu kadar bak›ms›zl›k içinde medreselerden yine din düflmanlar›n›
azçok susduracak ilm adam› yetiflmesi flafl›lacak fleydir. Bunu da
mesle¤in yüksekli¤indeki feyz ve berekete ba¤lamak lâz›m gelir.
Medreselerden yetiflen din adamlar›, resmî dillerle kendilerine yap›-
lan hakârete dayanam›yarak, haysiyyet ve flereflerini korumak için,
baflka ifl sahâlar›na sar›lm›fllard›r. Bir k›sm› da, hakâretlere ald›rma-
m›fl, dînî ve millî an’anelerine sar›larak bir nefs mücâhedesi içinde
yaflam›fllard›r. Müflterisiz kalan mal hâline getirilen ve ilmden, fen-
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den mahrûm b›rak›lan medreseleri temâml›yanlar›n ilm adam› ola-
m›yaca¤› meydândad›r. Fekat, bu çöküntünün baflka ve dahâ kuv-
vetli bir sebebi vard›r ki, dinde reformcular bunu görememifl ve dil-
lerine dolamam›fllard›r. Bu sebeb, emr-i ma’rûf, nehy-i münker vazî-
fesini herkesden çok yapmas› gereken hocalar›n, medreseleri o hâle
sokan zâlimler, dinde reformcular karfl›s›nda susmalar›, hattâ onlara
uymalar›d›r. Ba’zan dahâ ileri giderek, memleketde dinsizli¤i, din
hâline getiren soysuzlara yard›m etmeleridir. Hak ile bât›l› yan›lmaz
bir dikkat ile ay›ran parmaklar›n mukaddes ellere âid olmas› ve hak-
s›zl›¤a karfl› koyan mücâhidlerin önünde din adamlar› var iken, din
adamlar›n›n son zemânlardaki hâli fecî’ bir flekle girmifldir. Nikâhla-
nacak k›z ile erke¤in ayn› tabakada olmalar› lâz›m geldi¤ini bildirir-
ken, medrese talebesini pâdiflâh k›z› ile bir üstünlükde tutan ve zâ-
limlerin yard›mc›lar›n› ve dinde reformcular› her çeflid insandan afla-
¤› gören din adamlar›n›n dindârl›kdaki bu günkü afla¤›l›klar›, ilmde-
ki afla¤›l›klar›ndan katkat dahâ fenâd›r. 20 Hazîran 1928 târîhli Vakt
gazetesi flu haberi vermifldi:

(Dînimizde yeni hayâta, ilerleme¤e uygun olarak, yap›lacak ye-
nilikleri, ‹stanbul ilâhiyyât fakültesi profesörleri rapor hâlinde hâ-
z›rlam›fllard›r). ‹ttihâdc› denilen z›nd›klardan, Köprülü Fuâd, ‹z-
mirli ‹smâ’îl Hakk›, fierâfeddîn Yaltkaya, Mehmed Alî Aynî gibi
dinde reformcular›n imzâlar›n› tafl›yan bu rapor flöyle idi:

Din de, di¤er sosyal teflekküller gibi, hayât›n ak›nt›s›na uymal›-
d›r. Din, eski flekllere ba¤l› kalamaz. Türk demokrasisinde, din de,
muhtâc oldu¤u inkiflâf› göstermelidir. Câmi’lerimiz kâbil-i iskân
hâle getirilmeli, s›ralar, elbise ask›lar› konmal›, içeriye ayakkab› ile
girilmelidir. ‹bâdet lisân› türkçe olmal›, âyetler, hutbeler türkçe
okunmal›d›r. Câmi’lere müzik âletleri koymal›d›r. Hutbeleri
imâmlar de¤il din filozoflar› söylemelidir. Kur’ân-› kerîmi, kelâm
ilmi ile ve tesavvuf ile de¤il, felsefe ile incelemelidir. Türkiyenin si-
yâset-i aliyyesini alâkadar eden ve bütün islâm memleketleri için
yarat›c› bir te’sîr yapacak olan bu raporun kabûlünü dileriz. [Din-
de reformcular›n hâz›rlad›¤› bu rapor, dinsizli¤i mi, yoksa dindâr-
l›¤› m› övüyor? Bunu okuyucular›m›z›n takdîrlerine b›rak›yoruz.]

36 — Dinde reformcu: (Evlerinde din bilgisi alan, birçok fleyle-
re inanm›fl olan çocuklar, mektebe gidince matematik, tabî’at, fen
dersleri okuyor. Eskiden görmeden inanm›fl oldu¤u fleylerle, lisede
görerek, düflünerek edindi¤i bilgiler, çocu¤un kafas›nda birbiri ile
çarp›flma¤a bafll›yor. Önce edinmifl oldu¤u inanç ve ahlâk› bozulu-
yor. Yeni bilgileri ile de, yeni bir inanç ve ahlâk kuram›yor. Sa¤lam
ve ilme dayanan yeni bir inanç ve ahlâk sâhibi olmufl bir genç gö-
remedim) diyor.
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Cevâb: Dinde reformcu, liselerde okuyup diploma alan gençler-
de din bilgisi, din ahlâk› kalmad›¤› gibi, bunlarda dîne ba¤l› olma-
yan, s›rf düflünce ve sosyal bilgilerin de bulunmad›¤›n› söylemek is-
tiyor. Lise dersleri, fen, tabî’at ve astronomi bilgileri, baba oca¤›n-
dan edinilmifl olan îmân› sarsmaz, yok etmez. Onu kuvvetlendirir.
Îmân›n flu’ûrlu olmas› ve kuvvetlenmesi için ve râhat yaflamak için
ve kâfirlerin sald›r›lar›na karfl› koyabilmek için, en yeni fen bilgile-
rini ö¤renme¤i, islâm dîni emr etmekdedir.

37 — Reformcu devâm ederek diyor ki, (Göklerin üst üste ta-
vanlardan yap›ld›¤›n› ifliten çocuk sonsuz bir boflluk oldu¤unu ve
yer küresinin bir mandan›n boynuzu üstünde durdu¤unu ifliten ta-
lebe, bunun düz olmay›p, bofllukda döndü¤ünü ve yer küremizin
meydâna geliflini, jeolojik dersleri, hayât›n nas›l bafllad›¤›n›, ›fl›¤›,
elektri¤i ö¤renince, kafas› kar›fl›yor. Liselerin ders programlar›n›
yapanlar, tecrübî bilgilerle, ya’nî fen dersleri ile din bilgilerini bir-
lefldirme¤i düflünmemifller. Astronomi bilgileri, Allah›n büyüklü-
¤ünü din kitâblar›n›n bildirdi¤inden dahâ güzel anlat›r. Fen ve bi-
olojinin din ile ayr›l›¤› olabilir mi? Mekteblerde din hissi gevfledik-
çe, ahlâk, âdetler, millî ba¤lar yavafl yavafl çözülüyor. Bu hâl, yeni
bir ahlâk›n ve îmân›n yerleflmesi için kolayl›k oldu¤u kadar, bunu
yerlefldirecek bir önder bulunmad›¤›na göre, ahlâks›z ve her te’sî-
re âlet olmas› da kolaylafl›yor. Bir mekteblinin yar›m yamalak bil-
gisi ile, bir mektebsizin dînî ve ahlâkî bilgilerini ve inan›fllar›n› kar-
fl›lafld›ral›m. Mekteblide fikr ilerleyifli pek yavafld›r ve k›ymetli
ba¤lar› çözülmüfldür. Mektebsiz ise, câhil olmakla berâber, bu ba¤-
lar› oldukça sa¤lamd›r. Bunlar için can›n› verme¤e hâz›rd›r.

Gevflemifl olan din ba¤lar› yerine, gençlikde ilm üzerine kurulan
terbiye, vatan, millet fikri yerleflirse, gençlik yaflayabilir. Fekat, böy-
le olam›yor. fiaflk›n bir hâlde, memleketinin ahlâk›n›, âdetlerini be-
¤enmiyor. Garba imreniyor. Fekat, o ahlâk› da alam›yor. Onun Av-
rupal›lardan ö¤rendi¤i fley, taklîdcilikden ileri gidemiyor) diyor.

Cevâb: Dinde reformcu, burada hakîkatleri sezmifl ve oldukça
insâfl› görülüyor. Fekat, dikkat edilirse, liselerde ö¤retilen ilmle-
rin, îmân› ve ahlâk› bozdu¤unu söylemekdedir. Bu pek yanl›fld›r.
‹lm az da olsa, çok da olsa, zararl› de¤il, fâidelidir. Zararl› olan
fley, câhillikleri, kötülükleri ilm zan ederek kafaya yerlefldirmek-
dir ve câhilleri, ahlâks›zlar›, ilm, fen ö¤retmek için, gençlerin bafl›-
na geçirmekdir. Gençlerin ana yuvas›ndan ald›klar› din bilgilerini,
güzel huylar›n› bozan, ilm ve fen bilgileri de¤il, bu bilgileri sun-
mak için gençlerin karfl›s›na ç›kan dinsiz ve bilgisiz ö¤retmenidir.
Böyle kifâyetsiz ve îmâns›z bir ö¤retmen, gençlere fen bilgisini,
deneyle anlafl›lan hakîkatleri anlat›rken, kendi dinsizli¤ini, ahlâk-
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s›zl›¤›n›, yalan ve iftirâs›n› da araya sokuflduruyor. Körpe dima¤-
lar, bu yalanlar›, ilmden ve fenden ay›ram›yor. Bunlar› da, do¤ru
sanarak aldan›yor. Bu, din, îmân, nâmûs h›rs›zlar›n›n tuza¤›na dü-
flen temiz çocuklara, islâm düflmanlar›n›n gazeteleri, mecmû’alar›,
romanlar› okutularak ahlâklar› bozuluyor ve îmânlar› sars›l›yor.
Bugün komünist memleketlerde, ve ingiliz programlar›n›n tatbik
edildi¤i islâm memleketlerinde gençler böyle aldat›lmakda, dinle-
ri, îmânlar› çal›nmakdad›r.

Bu reformcunun da, baba oca¤›ndan temiz bir islâm terbiyesi
ald›¤›, sonra mektebde islâm düflman›, seciyyesiz bir mason ö¤ret-
menin pençesine düflerek zehrlenmifl, aldat›lm›fl oldu¤u, yaz›lar›n-
dan anlafl›lmakdad›r. Göklerin üst üste tavanlardan yap›ld›¤›n› ifli-
tince, bir apartman gibi, katkat olduklar›n› sanm›fl. Kendi bozuk
anlay›fl›n›, islâmiyyete yüklemekde, bu yoldan da sald›rmakdad›r.
Hâlbuki islâmiyyet onlar›n sonsuz dedikleri ve herbiri birer günefl
olan milyonlarca y›ld›zla dolu bu bofllu¤un, henüz birinci semâ ol-
du¤unu bildiriyor. Bu sonsuz zan etdikleri birinci gök, ikinci gök
yan›nda okyanus yan›ndaki bir damla su gibi kalmakdad›r. Yedi
gökden herbiri de, bir öncekinden hep böyle büyükdürler. Fen
adamlar›, islâm›n bu bilgisine karfl› gelmek flöyle dursun, hayran
kalmakdad›r. Zevall› reformcu, yer küresini ah›rda gördü¤ü öküz-
lerden birinin boynuzu üstünde san›yor. Kâmûsda, Sevr kelimesin-
de yaz›l›, öküz fleklinde dizilmifl y›ld›z kümelerinden haberi olsay-
d›, Allah›n Resûlüne böyle dil uzatamazd›. Bu hadîs-i flerîf söylen-
di¤i senelerde, o burcun, güneflden, yer küremize uzat›ld›¤› düflü-
nülen bir do¤runun uzant›s› üzerinde bulundu¤u, bugün hesâb
edilmekdedir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” mubâ-
rek k›l›nc›n› uzat›p, (Rabbim, benim r›zk›m›, k›l›nc›m›n ucunda ya-
ratd›) buyurdu. Ya’nî kâfirlerle cihâd ederim. Al›nan ganîmet ma-
l›ndan, pay›ma düflenle geçinirim buyurdu. Orada bulunanlardan
bir köylü, benim dünyâl›¤›m nerededir? dedikde, (Dünyân, ökü-
zün boynuzu üzerindedir) buyurdu. Ya’nî öküzünle tarlan› sürer,
r›zk›n› kazan›rs›n, dedi. Dünyâ kelimesi ismdir. Bu kelimeden tü-
reyen masdarlardan biri, ‹dnâ kelimesidir. Bu masdar›n, geçinmek
demek oldu¤u Kâmûsda yaz›l›. O zemân, sapan›n ipini öküzün
boynuzlar›na ba¤larlard›. Boynuzu ifle yarad›¤› için, böyle buyur-
du. Köylünün çal›fl›p, tarlas›n› sürmesini iflâret eyledi. Bu hadîs-i
flerîfin baflka çeflidli ma’nâlar› da olabilir! K›sa görüflümüze, s›n›rl›
bilgimize göre tasarl›yarak, inanmamak, hattâ flübhe etmek felâke-
tine düflmemeliyiz!

Dinde reformcular, hemen bütün yaz›lar›nda ferdleri birlefldir-
mek ve kalk›nd›rmak için, din ba¤› yerine milliyyet ba¤›n›n getiril-
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mesini istemekdedirler. Hâlbuki (millet) kelimesinin ilk ma’nâs›
(din) demekdir. Sonradan kavm, ya’nî ayn› topraklar üzerinde do-
¤an ve yaflayan insanlara denilmifldir.

Din ve milliyyet kelimelerini genifl olarak aç›klayal›m:

(Dîn-i ‹slâm) ya’nî (‹slâmiyyet), Allahü teâlân›n var oldu¤una
ve bir oldu¤una ve Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” hepsine inanmak demekdir.

Allah her fleyi var eden ve kendi varl›¤›n›n bafllang›c› ve sonu,
s›n›r› bulunmayan ve nas›l oldu¤u akl ile anlafl›lamayan, yaln›z ulû-
hiyyet ve hâl›kiyyet için lüzûmlu s›fatlar› bilinen bir varl›kd›r. Ken-
di kendine hep vard›r ve bir dânedir. Ondan baflka hiçbir fley ken-
di kendine hep mevcûd olamaz. Herfleyi var eden ve varl›kda dur-
duran yaln›z Odur.

Kendi kendine vard›r demek, kendi kendine var olmufldur de-
mek de¤ildir. Çünki, böyle söylemekle, sonradan var oldu¤u anla-
fl›l›r. Hâlbuki, Onun dâimâ varl›¤› lâz›md›r. Hiçbir zemân yok de-
¤il idi. Kendi kendine var olmak demek, varl›¤› hiçbirfleye muhtâç
olmamak demekdir. Bütün varl›klar›n var olmas› için, Onun dâimâ
var olmas› lâz›md›r. Herfleyi var etmesi ve böyle düzgün hâlde dur-
durmas› için lâz›m olan kemâl s›fatlar› vard›r. Noksanl›k, ayb ve
kusûr Onda olamaz.

Bütün varl›klar› var eden bir varl›k bulunmasa, yâ herfley ken-
di kendine var olur, yâhud hiçbirfleyin var olmamas› lâz›m gelir.
Herfleyin kendi kendine var olmas›, akla uygun birfley de¤ildir.
Çünki, birfleyin kendi kendine var olmas›, kendinden evvel kendi-
sinin hep var olmas›n› îcâb eder. Kendinin hep var olmas›, ya’nî
(vâcib-ül vücûd) olmas› îcâb eder. Böyle olsayd›, yok iken sonra-
dan var, yâhud var iken sonradan yok olmazd›. Hâlbuki, her fley
yok iken sonradan var oluyor ve tekrar yok oluyor. Bundan da,
hiçbir mahlûkun vâcib-ül vücûd olmad›¤› anlafl›l›r. Zâten kendi
kendine var olmak, akl›n kolayca anl›yabilece¤i birfley de¤ildir.
Vâcib-ül vücûd bir olmak lâz›md›r. Kendinden baflka, bütün var-
l›klar› yokdan var eden bir varl›k lâz›md›r. Mahlûklar›n var olma-
s› için bir vâcib-ül vücûdun varl›¤› lâz›m olmasayd›, hiçbirfleyin var-
l›¤›n› kabûl edemezdik.

Her varl›¤›n kendi kendine var olmas›, fenne o kadar uzak bir-
fleydir ki, tabî’atc›lar bile (tabî’at flöyle yapm›fld›r, tabî’at kuvvetle-
ri yapm›fld›r) diyorlar. Böylece varl›klar›n kendiliklerinden olma-
y›p, bir yap›c›s› bulundu¤unu, fark›nda olmadan aç›klam›fl oluyor-
lar. Fekat, o yap›c›ya lây›k olan ismleri ve s›fatlar› vermekden çe-
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kiniyorlar. Bilgisiz ve irâdesiz bir tabî’ate ba¤lan›yorlar. Fizik, kim-
yâ olaylar›ndan hiç birinin kendili¤inden oldu¤unu görmüyoruz.
Harekete geçen veyâ hareketini de¤ifldiren, yâhud hareketde iken
duran bir cisme elbette bir kuvvet etki etmifldir diyoruz. Bütün bu
varl›klar›n bu nizâm, bu düzen ile kendili¤inden oluverdi¤ini san-
mak, fizik ve kimyâ kanûnlar›n› inkâr etmek olur. Atomdan Arfla
kadar bütün varl›klar› yokdan var eden, ilm, irâde ve kuvvet sâhi-
bi bir yaratana inanmay›p da, bu varl›klar›, fizik ve kimyâ kanûnla-
r›na uymayan bir tesâdüf zan etmek kadar câhillik olamaz.

Bu varl›klar› yokdan var eden bir yarat›c›n›n bulunmad›¤›n›,
herfleyin kendili¤inden meydâna geldi¤ini söylemek, akla uygun
de¤ildir. Çünki, yok iken var olmak bir ifldir. Fizik ve kimyâ ka-
nûnlar›na göre, her ifl, bu ifli yapan bir kuvveti haber vermekdedir.
Demek ki, dahâ önce, bir kuvvet kayna¤›n›n bulunmas›, fen bilgi-
lerine göre, elbette lâz›md›r. Her mevcûdü var eden, önce baflka
bir varl›k bulunmaz ise, birbirini yaratmak, ezelden ebede kadar
sonsuz olarak zincirleme devâm etmesi lâz›m gelir. Böyle olsayd›,
hiçbirfley var olamazd›. Çünki:

Bir bafllang›c› olmayan ve hepsi birbirinden meydâna gelen
varl›klar, yokluk demekdir. Bu, bir misâl ile aç›klanabilir: Benim
elimde, sizden ödünç ald›¤›m bir lira var. Siz de, onu bir arkadafl›-
n›zdan ödünç alm›fls›n›z. O da, bir baflkas›ndan alm›fl. ‹flte bu
ödünç verme s›ras›, dünyâdaki bütün insanlar› dolaflsa bile, bir
bafllang›c› olmazsa, ya’nî ödünç olarak de¤il de, baflka sûretle mâ-
lik olan bir kimseden bafllamad›kça, elimde mevcûd oldu¤unu
söyledi¤im lira, yokdur. Ya’nî bu para, kimsenin elinde de¤ildir.
Çünki, birinin elinde oldu¤unu düflünürsek, bunun, bir baflkas›n-
dan al›nmas› lâz›md›r. O baflkas›nda da yokdur ki, buna verebil-
sin. ‹lk önce veren biri yokdur ki, elden ele dolaflabilsin. ‹lk önce,
biri, baflkas›ndan almadan ödünç verseydi, bu lira flimdi, birinin
elinde bulunurdu. Liran›n var olmas›, sonsuzdan de¤il, ilk önce bi-
rinden verildi¤ini göstermekdedir. ‹flte bunun gibi, her varl›k, var
olmak için baflkas›na muhtâç olarak, varl›¤› baflkas›na muhtâç ol-
mayan bir varl›¤a ulaflmamak üzere, bu ihtiyâç zinciri, sonsuzdan
bafllad›¤› düflünülürse, hiçbirfley var olamaz. Çünki, herhangi bir
varl›¤›n var olmas›, baflkas›na, onun var olmas› da, dahâ baflkas›-
na, böylece sonsuz olarak hep baflkas›na muhtâç oldukça, hiçbir-
fley için varl›k düflünülemez. Var olarak gördü¤ümüz herfley, yok
olmak lâz›m gelir. Çünki, kendinden evvel baflka bir fleyin var ol-
mas›na muhtâcd›r. Hâlbuki o fley de, var de¤ildir. Çünki o da, ken-
dinden evvel dahâ baflkas›n›n var olmas›na muhtâcd›r. Üçüncü fley
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de böyle, dördüncü, beflinci... hep böyle. Bu bilgi, ‹hlâs sûresinde-
ki, (Allah vard›r ve birdir) âyetini isbât etmekdedir.

Âdem aleyhisselâm›n varl›¤› da, yukar›da bildirilen düflünce ile
kolayca anlafl›l›r. Âdem aleyhisselâm olmay›p da, insanlar›n baba-
lar› sonsuz olsayd›, yer yüzünde hiç insan bulunmazd›. Çünki, ba-
ba say›s› sonsuz demek, ilk baba yok demekdir. ‹lk baba olmay›n-
ca, bunun çocuklar› da, ya’nî insanlar da, yok demekdir. ‹nsanlar
var oldu¤undan, ilk baban›n da var olmas› lâz›m olur.

Âh›rete inanmak, Allahü teâlâya inanmak gibi çok mühimdir.
Âh›ret olmazsa, dünyâda mükâfatland›r›lm›yan iyilikler ve cezâs›
çekilmeyen fenâl›klar, haks›zl›klar, karfl›l›klar›n› göremiyecekdir.
Bu hâl, en ince san’atlar›, en ince düzenleri bulunan, bu gördü¤ü-
müz âlem için çok büyük bir kusûr olur. En küçük bir hükûmetin,
hattâ herhangi bir toplulu¤un bir adâlet mahkemesi bulunuyor da,
kâinat dedi¤imiz flu muazzam âlemin bir mahkeme-i adâleti bulun-
maz m›? ‹nsanlar›n hakk›n› vermek için âh›rete ihtiyâç o kadar
mühimdir ki, Avrupan›n fikr adamlar› fen yolu ile Allahü teâlân›n
varl›¤›n› anlayamad›klar› hâlde, ahlâk ve adâlet üzerinde düflüne-
rek, bu varl›¤› söz birli¤i ile kabûl etmekdedirler. Ahlâk üzerinde
düflünerek, Allahü teâlân›n varl›¤›n› anlamak demek, dâimâ alda-
nabilen ve ma’nevî mes’ûliyyetleri kontrol edemeyen ve herkesde-
ki kuvveti baflka baflka olan (Vicdân)›n, ahlâk› koruma¤a kâdir
olamamas› ve dünyâda herfley çok düzgün, çok güzel yarat›lm›fl
iken, fazîletlerin de¤erlendirilmemesi ve nice kötülüklerin yay›l-
m›fl ve muhterem olmas› görüldü¤ünden, bu yolsuzluklar›n âh›ret-
de ödenmesine ihtiyâc bulunmas› demekdir.

Avrupal›lar›n fen yolu ile Allah›n varl›¤›n› anlamamalar›na
çok flafl›l›r. Çünki, atomdan Arfla kadar, canl› cans›z her varl›kda-
ki düzgünlü¤ü ve birbirine akllar› flafl›rtan kanûnlarla ba¤l›l›klar›-
n› meydâna ç›karan fen bilgileri, Allahü teâlân›n varl›¤›n› aç›kca
göstermekdedir. Dünyâdaki haks›zl›klar›n ödenmesi için âh›ret
ad›nda bir âlemin lâz›m oldu¤u anlafl›larak, buradan da, bunlar›n
bir yarat›c›s› bulunaca¤› düflünüldü¤ü gibi, varl›klar›n düzgün, in-
ce yap›lar›na ve birbirleri ile olan hesâbl› ba¤lant›lar›na, olaylar›-
na, kanûnlar›na bakarak, bunlar› yaratana inanmak dahâ kolay
olur. Ya’nî insanlar›n ahlâk›nda görülen noksanl›k ve afla¤›l›klar-
dan âhiretin ve dolay›s›yla bir yaratan›n varl›¤› anlafl›l›p da, bun-
lardaki güzellikleri ve düzgünlükleri görerek, bunlar›n bir yarat›-
c›s› olaca¤›n› anlamamak, flafl›lacak bir fleydir. Bu hâl, insanlar›n
muhtâç olduklar› zemân, Hakk› tan›malar›, muhtâc olmad›klar›
zemân, Hakk› tan›mamalar› ve küfrân-› ni’mete kalk›flmalar› gibi,
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kötü yarat›l›fll› olduklar›n› gösterir.

Bu varl›klar› yokdan var edenin bir olmas› lâz›md›r. Birden zi-
yâde olsa, herhangi bir ifli yap›p, yapmamakda uyuflamay›nca, iki-
sinin de istedi¤i birlikde olamaz. ‹kisinin istedi¤i de olmazsa, ikisi-
nin de gücü yetmedi¤ini gösterir. Birinin dedi¤i olursa, ikincisinin
gücü yetmedi¤ini gösterir. Âciz, zevall› olan, yarat›c› olamaz. ‹kisi-
nin istedi¤i birbirine benzerse, yine âciz olduklar› anlafl›l›r. Çünki,
birbiri ile uyuflma¤a mecbûr kalm›fl oluyorlar.

‹slâmiyyetin meydâna ç›kd›¤› Arabistân yar›madas›nda , putla-
ra, heykellere tap›l›yordu. Fikrler, çok tanr›n›n varl›¤›na saplanm›fl
idi. Dîn-i islâm bunun için, flirkin kötülü¤ü üzerinde çok durmufldur
ve bunun için, müslimân olmak, (Kelime-i tevhîd) ile bafllam›fld›r.
‹nsanlar yarat›l›flda din hissine mâlikdir. Bunun için, Allaha inan-
mayan kimse, rûh hastas›, psikopat demekdir. Böyle kusûrlu insan-
lar, büyük ma’nevî bir destekden mahrûm olup, pek ac›nacak bir
hâldedirler. Avrupa fikr adamlar›ndan birinin (Dindârl›k büyük bir
se’âdetdir. Fekat ben bu se’âdete kavuflamad›m) dedi¤i gibi, bizde-
ki dinde reformculardan Tevfîk Fikret de, (Târîh-i Kadîm) ad›n›
verdi¤i manzûm bir eserinde, müslimânl›k ile ve îmân sâhibi olmak-
la alay etdi¤i hâlde, flâ’irlik rûhundan f›flk›ran ve önü al›namayan flu
fli’rinde îmânl› olmak ihtiyâc›n› da bildirmifldir:

Bu yaln›zl›k, bu bir gurbet ki, benzer gurbet-i kabre,
‹nanmak! ‹flte â¤ûfl-i rûhânî, o gurbetde.

Varl›¤› lâz›m olan var edicinin bir oldu¤u, flöyle de gösterilebi-
lir. Birkaç dâne olsa, bunlar›n toplam› vâcib-ül vücûd olamaz. Çün-
ki, bir toplum var olmak için, her parças›n›n var olmas›na muhtâc-
d›r. Varl›¤› lâz›m olan, hiçbirfleye muhtâc olmaz. O hâlde, hiçbir
toplum vâcib-ül vücûd olamaz. Varl›¤› lâz›m olan parçalar›n toplu-
mu, vâcib olamad›¤› gibi, mümkin de olamaz. Çünki, varl›¤› müm-
kin olan fley, kendi kendine mevcûd olamaz. Bir var edici ister. Bu
var ediciyi o toplulukdan baflka düflünmek, kendilerinin vâcib ol-
malar›na uygun olmaz. Bu toplumun içinde aramak da, birfleyin
kendi kendisini var etmesi olur ki, bu da olamaz. Meselâ iki vâci-
bin toplam› bir vâcib olsa, ya’nî varl›¤› lâz›m olsa, bu vâcib, iki par-
ças›na muhtâç oldu¤undan, mümkin olmas› îcâb eder. Hâlbuki,
bunu vâcib kabûl etmifldik. ‹kisinin toplam› mümkin olsa, bu
mümkinin bulunmamas› lâz›m gelir. Burada mümkin demek, bir-
fley var olsa da olur, yok olsa da olur demekdir.

Vâcib-ül vücûdün, ya’nî varl›¤› lâz›m olan fleyin, bir dâneden
fazla olamayaca¤›n› gösteren bu son düflünce, tabî’iyyecilerin sö-
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zünü kökünden y›kmakdad›r. Tabî’iyyeciler herfleyin kendi kendi-
ne var oldu¤unu, ya’nî hepsinin vâcib-ül vücûd oldu¤unu söyliyor-
lar. Hâlbuki, yukardaki aç›klamaya göre, herfleyin kendi kendine
mevcûd, ya’nî vâcib-ül vücûd olmas› flöyle dursun, bir mahlûkun
bile vâcib-ül vücûd olmas› mümkin de¤ildir.

fiimdiye kadar, Avrupay› taklîd eden ilericilerin yapd›klar› din-
sizlik propagandas›, Allahü teâlâya inanmamak fleklinde idi. Mese-
lâ, (‹fl, Allah›n varl›¤›ndad›r. Allah varsa, bütün din bilgilerine he-
men inan›r›m) diyenler çokdu. Fekat, son zemânlarda fende at›lan
yeni ad›mlar ve hele atom üzerindeki ve radyoaktivite ve madde ile
enerji üzerindeki incelemeler karfl›s›nda, Allahü teâlân›n varl›¤›n›
inkâr edemedikleri için, Peygamberlere dil uzatma¤a bafllad›lar
“aleyhimüssalâtü vesselâm”. Herkes hürdür. ‹bâdet serbestdir.
Herkes Allah›na diledi¤i gibi ibâdet eder. Allah ile kul aras›nda akl-
dan baflka bir arac› olamaz dediler. Hâlbuki âhirete inanan bir kim-
senin, Peygamberlere de inanmas› lâz›m gelir. Âhiretdeki ni’metle-
rin ve azâblar›n bilgisini akla b›rakmak, büyük bir adâletsizlik olur.
Hele câhil halk, bunu hiç düflünemez. ‹slâmiyyet, Peygamberlerin
hepsine inan›lmas›n› emr etmekdedir. Yehûdîler ve h›ristiyanlar,
bütün insanlar›n Peygamberi olan Muhammed aleyhisselâma inan-
m›yorlar. O yüce Peygambere dil uzat›yorlar. Muhammed aleyhis-
selâm›n bildirdi¤i islâmiyyet ise, Mûsâ aleyhisselâm ile Îsâ aleyhis-
selâma inanmayanlar›, bunlar› küçültecek bir fley söyleyenleri, müs-
limânl›kdan tard etmekdedir. Bir pâdiflâh, bir memlekete bir vâlî
gönderip, o memleketi idâre etdikden sonra, bu vâlîyi de¤ifldirerek
yeni bir vâlî gönderdi¤i zemân, ba’z› kimseler, biz eski vâlînin sö-
zünden ç›kmay›z, yeni vâlînin getirdi¤i emrleri dinlemeyiz deseler
nas›l olur? Birinci vâlî pâdiflâh›n me’mûru da, sonra gelenler
me’mûru de¤il mi? ‹flte bunun gibi, yehûdîlere sorar›z:

Allahü teâlân›n, Mûsâ “aleyhisselâm” peygamberi olur da, Îsâ
ve Muhammed “aleyhimesselâm” peygamberleri olmaz m›? Ye-
hûdîler bu iki Peygambere inanm›yor. H›ristiyanlar, yehûdîlerin
bu yanl›fl inan›fllar›n› görüp, onlara k›zarken, kendileri de, hazret-i
Muhammed aleyhisselâma karfl› bu yanl›fll›¤›, bu iftirây› yapmak
gafletine düflmüfllerdir. Bu yanl›fl inançlar, ilmî bir inceleme netî-
cesi olmay›p, hep eskiye ba¤lan›p kalmak ve yeniyi, yeni geldi¤i
için kabûl etmemekden baflka bir fley de¤ildir. Ya’nî gericilikdir.
Îsâ aleyhisselâm babas›z dünyâya geldi. Hazret-i Meryem, o¤lunu
Kudüsden M›sra götürdü. Oniki sene M›srda kald›lar. Sonra, tek-
rar Kudüse gelip (Nâs›ra) denilen köyde yerlefldiler. Otuz yafl›nda
Peygamber oldu. Üç sene sonra, yehûdîler bunu öldürmek istedi-
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ler. Allahü teâlâ, onu diri olarak göke kald›rd›. Ona benzeyen (Yu-
dâ fiem’ûn) ad›nda bir münâf›k çarm›ha gerildi. Babas›z oldu¤u
için, h›ristiyanlar buna Allah›n o¤lu deyip tap›n›yorlar. Babas›z
dünyâya gelmek, kifliyi insanl›kdan ç›kar›p, ilâh yapsayd›, hem
anas›z, hem babas›z yarat›lan Âdem aleyhisselâma dahâ çok tap›n-
malar› lâz›m gelirdi. H›ristiyanlar›n, hak olan dinlerini bozarak, ne
kadar mant›ks›z bir hâle sokmufl olduklar›, buradan da anlafl›lmak-
dad›r. Yehûdîler, Îsâ aleyhisselâma yaln›z inanmamakla kalm›yor-
lar. Babas›z yarat›ld›¤› için, ona kötü çocuk diyorlar. Müslimânlar
ise, adâlet yolunu tutarak, her iki gürûhun gösterdikleri taflk›nl›k-
dan kurtulmufllar, ona Allah›n kulu ve Peygamberi demifllerdir.
Avrupal›lar bugün ilmde, fende çok ilerde ise de, vaktiyle eski
Peygambere ba¤lan›p kalarak, en büyük yenilikden, ilerlemekden,
mahrûm kalm›fllard›r. fiimdi de, bu gericilikden kurtulamam›fllar-
d›r. Gericilik ile kalm›yarak, yeni dîni kabûl etmedikden baflka, es-
kisini de de¤ifldirmifller, bozmufllard›r. Hazret-i Îsâ, göke ç›kar›l-
d›kdan k›rk sene sonra, Romal›lar Kudüsü al›p, ya¤ma ve harâb et-
diler. Yehûdîleri öldürdüler. Bir k›sm›n› esîr ald›lar. Kudüsde ye-
hûdî kalmad›. Îsâ aleyhisselâm›n oniki havârîsi, baflka yerlere da-
¤›ld›. Gökden inmifl olan (‹ncîl) gayb oldu. Sonradan, ‹ncîl diye bo-
zuk kitâblar yaz›ld›. Bunlardan dördü her tarafa yay›ld›. (Barna-
bas) ‹ncîlinin hemen hepsi do¤ru idi. Fekat bozuk ‹ncîllere aldan-
m›fl olanlar, Barnabas ‹ncîlini yok etdiler. Bu ‹ncîlden bir dâne,
sonradan bulunarak, yirminci asrda Londrada ve Pâkistânda ingi-
lizce olarak bas›lm›fld›r. Îsevî dîni, Îsâ “alâ Nebiyyinâ ve aleyhissa-
lâtü vesselâm” görse tan›m›yacak bir hâle getirildi. Böylece h›risti-
yanl›k meydâna geldi. Bu gericilik, son asra kadar durmad›. Nihâ-
yet birço¤u dinsiz oldular.

Mûsâ aleyhisselâm›n ve Îsâ aleyhisselâm›n Peygamberlikleri
mu’cizelerle belli oldu¤u gibi, Muhammed aleyhisselâm›n Pey-
gamberli¤i de, öylece mu’cizelerle meydândad›r. Mûsâ aleyhisse-
lâm zemân›nda sihr, Îsâ aleyhisselâm zemân›nda doktorluk, Mu-
hammed aleyhisselâm zemân›nda fli’r, fesâhat ve belâgat ya’nî gü-
zel ve dart›l› konuflmak san’atlar› çok ilerlemifldi. Allahü teâlâ da;
bu Peygamberlerine ümmetlerinin k›ymet verdi¤i fleylerde mu’ci-
zeler ihsân eyledi. Muhammed aleyhisselâm›n da, Îsâ aleyhisselâm
gibi, ölüyü diriltdi¤i ve Fir’avn ile adamlar›n›n Mûsâ aleyhisselâma
sihrbâz dedikleri gibi, Kureyfl kâfirlerinin de Muhammed aleyhis-
selâma sihrbâz dedikleri kitâblarda aç›k ve uzun yaz›l›d›r.

Muhammed aleyhisselâm ümmî idi. Ya’nî, mektebe gitmedi.
Okuyup yazmad›. Hiçbir insandan ders almad›. Ümmî oldu¤u hâl-
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de, târîh, fen, ahlâk, siyâset ve sosyal bilgilerle dolu bir kitâb orta-
ya koydu. Yaln›z o kitâba uyarak dünyâya adâlet yaym›fl olan hü-
kümdârlar›n yetiflmesine sebeb oldu. Kur’ân-› kerîm, Muhammed
aleyhisselâm›n mu’cizelerinin en büyü¤üdür. Hattâ, bütün Pey-
gamberlerin mu’cizelerinin en büyü¤üdür. Bu en büyük mu’cize,
yaln›z Muhammed aleyhisselâma verilmifldir. Dinde reformcular,
Muhammed aleyhisselâm›n dahâ çocuk iken, fiâm yolculu¤unda
bir papasla birkaç dakîka konufldu¤u zemân, bütün bu bilgileri, o
papasdan ö¤rendi¤ini söylerken, utanmalar›, s›k›lmalar› lâz›m ge-
lir. Bu kadar çürük, bu kadar gülünç bir iftirâ olamaz. Kâ’be d›va-
r›nda y›llarca as›l› duran ve sâhiblerini birer dâhi, birer kahraman
derecesine yükselten ve binlerce fli’r aras›ndan seçilmifl bulunan fe-
sâhat ve belâgat flâheseri yaz›lar›n birer paçavra gibi sökülüp indi-
rilmesine ve yazarlar›n›n bafllar›n›n e¤ilmesine sebeb olan âyet-i
kerîmeler, o papasla birkaç dakîkal›k konuflman›n netîcesi olamaz!
Bugün Kur’ân-› kerîmin belâgatini yeniden anlama¤a kalk›flma¤a,
hiç lüzûm yokdur. O ilâhî kitâb, arabcan›n en yüksek zemân›nda,
en salâhiyyetli mütehass›slara, üstünlü¤ünü imzâlatm›fld›r. Arab
edebiyyât›n›n mütehass›slar› olanlardan, Muhammed aleyhisselâ-
m›n zemân›nda yetiflenler aras›nda, Kur’ân-› kerîmin belâgatinde-
ki ilâhî üstünlü¤ü görüp de inanmayan yok gibidir.

Zemân›nda en k›ymetli hüner say›lan bir san’atda, üstünlü¤ünü
herkese kabûl etdiren böyle bir flerefi ve kemâli, kendine mal etme-
yerek, kimsenin bilmedi¤i bir Allahdan geldi¤ini söylemesi ve bu
fleref ve üstünlükle, kendini de¤il de, o meçhûl zât› tan›td›rma¤a ça-
l›flmas›, insanl›k arzûlar› ile birleflemiyen ve flöhret, menfe’at düfl-
künlerinin ifline gelmeyen flafl›lacak bir fleydir. Hükûmet lezzetini,
ilm ve ma’rifet lezzetinden üstün tutanlar, ilmin ve ma’rifetin k›y-
metini anl›yam›yanlard›r. Bir flâ’ir, san’at›n›n en yüksek derecesin-
de oldu¤unu gösteren bir dânecik fli’rini, devlet baflkanl›¤› ile de¤ifl-
mez. De¤iflen olsa bile, maddî menfe’at için de¤iflir. Muhammed
aleyhisselâm, kendisinin devlet baflkan› olmad›¤›n› söylemifl, devlet
ve saltanat yerine herkes gibi orta halli yaflam›fld›r. Ölümünde âi-
lesine birfley b›rakm›yan ve göz bebe¤i gibi sevdi¤i k›z› hazret-i Fâ-
t›ma “rad›yallahü anhâ”, küçük bir fley istedi¤inde, (Biz Peygam-
berler, mîrâs b›rakmay›z. Bizden kalanlar sadaka olur) buyuran bir
zât›n, hükûmet ve saltanat peflinde olaca¤›n› düflünmek için insa-
n›n beyni sulanm›fl, vicdân› kararm›fl olmal›d›r. (Bu sözleri kendi-
li¤imden söylemiyorum. Allah›n emrlerini bildiriyorum. Ben de
sizin gibi bir kulum) diyerek ortaya ç›kan o yüce Peygamberin,
hâflâ bir yalanc› olmas› ihtimâli o kadar uzak ve o kadar bozukdur
ki, bunu Avrupa ve Amerika fikr adamlar› söz birli¤i ile kabûl et-

– 272 –



mek mecbûriyyetinde kalm›fld›r. Meydâna koydu¤u din ile kazan-
d›¤› yüksek mevk›’i, keskin zekâs› ve kuvvetli görüflü ve yaman ak-
l› ile baflard›¤›n› söylemek zorunda kalm›fllard›r. Komünistler de, o
yüce Peygambere bir çamur atam›yacaklar›n› anlayarak, sar’aya
benzer bir hastal›¤›n te’sîri ile kendisine melek geldi¤ini zan ederek
bu baflar›lar› elde etmifldir diyorlar. O akl, zekâ ve siyâset ve bafla-
r›lar› anlad›klar› ve söyledikleri hâlde, hastal›k îcâb›, zan ile konufl-
du demeleri ise, inkâr hastal›¤›n›n kendi akllar›n› örterek yapd›kla-
r› bir saçmalama oldu¤u meydândad›r. Çünki, bu sözlerinin bir k›s-
m›, di¤erinin yalan oldu¤unu göstermekdedir. Ya’nî komünistler,
kendi sözleri ile kendilerini ma¤lûb etmekdedir.

Edebiyyâtc›lar, bir fli’ri hangi flâ’irin yazm›fl oldu¤unu, imzâs›na
bakmadan, onun düflünme ve yazma san’at›ndan anlamakdad›rlar.
Edebiyyât mütehass›slar›, Kur’ân-› kerîm ile, Resûlullah›n kendi
sözü olan hadîs-i flerîfleri inceliyerek, ikisinin birbirine benzemedi-
¤ini anlam›fllard›r. Birbirine hiç benzemiyen iki dürlü üslûba ve ya-
z› san’at›na ayn› adam›n sâhib olmas› edebiyyât târîhinde görül-
müfl birfley de¤ildir. Çünki, olacak birfley de¤ildir. Bir insan›n, bir-
birine benzemiyen iki dürlü yüzü olmas› gibidir.

Kur’ân-› kerîmin, hadîs-i flerîflerden ve baflka ilâhî kitâblardan
bir ayr›l›¤› ve üstünlü¤ü de fludur ki, bu kitâb-› mecîd (ya’nî
Kur’ân-› kerîm) bugüne kadar semâdan indi¤i gibi, de¤iflmemifl
olarak kalm›fld›r. Harfleri ve noktalar› bile de¤iflmemifldir demek
yetiflmiyor. Çünki Kur’ân-› kerîmdeki kelimelerin çeflidli okunu-
flundan baflka, bu kelimelerin uzun, k›sa, aç›k, kapal›, kal›n, ince gi-
bi okunmalar› da, Resûlullah›n bildirdi¤i ve okudu¤u gibi kalm›fl-
d›r. (‹lm-i k›râet) denilen ve pekçok kitâb› olan büyük bir ilme ve
islâm âlimlerinin bu yoldaki çal›flmalar›na ve hizmetlerine bak›p da
flaflmamak elde de¤ildir. Kur’ândan olup da ç›kar›lm›fl veyâhud
Kur’ândan olmay›p da sonradan kat›lm›fl tek bir kelime yokdur.
Çünki, islâm âlimleri, Kur’ân-› kerîme dokunulmamas›, ufak bir
flübhenin bile ona yaklaflamamas› için, çok sa¤lam bir esâs koymufl-
lard›r. Ya’nî, Kur’ân-› kerîmin her asrda söz birli¤i ile gelmesi flart-
d›r. Eshâb-› kirâmdan bugüne kadar, her asrda, yalan üzerinde söz
birli¤i yapacaklar› düflünülemiyen yüz binlerce hâf›zlar vâs›tas› ile
bizlere gelmifldir. Sanki bir an durmayan coflkun bir nehr gibi ebe-
diyyete do¤ru ak›p gitmekdedir. Bugün islâm düflmanlar›n›n yeryü-
zünü kaplad›¤› bir zemânda bile, elhamdülillah, dünyân›n her tara-
f›nda, Allah kitâb›n›n her kelimesi, her noktas› birbirine benze-
mekdedir. Bu kitâb-› mübînin (ya’nî Kur’ân-› kerîmin) ne kadar
çok sa¤lam oldu¤u flundan da anlafl›l›r ki, Eshâb-› kirâm›n büyükle-
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rinden ba’z›lar› bildirdi¤i hâlde, tevâtür, ya’nî söz birli¤i hâlini alma-
yan okuma fleklleri, ne kadar kuvvetli olsa bile, Kur’ândan olmak
için kâfî görülmemifldir. Meselâ, yemîn keffâretini bildiren (üç gün
oruc) âyet-i kerîmesini, Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ
anh”, (üç gün arka arkaya oruc) olarak bildirmifl ve bunu f›kh âlim-
leri vesîka bilerek, keffâret orucunun üç gün (mütetâbi’ât) olarak,
ya’nî ard arda tutulmas› lâz›m olmufldur. Fekat Abdüllah ibni
Mes’ûd hazretleri, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden, çok güvenilir ve
çok sa¤lam bir zât olmakla berâber, sözünde yaln›z kald›¤› için
(Mütetâbi’ât) kelimesi Kur’ân-› kerîme girememifldir. ‹htiyât olu-
narak bu kelimenin ma’nâs› al›nm›fl ve yine ihtiyât olunarak
Kur’ân-› kerîme sokulmam›fld›r. Bunlara (K›râet-i flâzze) denir.

Resûlullah›n kendi sözlerine (Hadîs-i flerîf) denir. Hadîs-i flerîf-
leri de ö¤renmek ve muhâfaza etmek için, flafl›lacak bir dikkatle ça-
l›fl›lm›fld›r. Fahr-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” her sözü, hu-
zûrunda bulunan Eshâb taraf›ndan ezberlenmifl ve iflitmeyenlere
ve sonra gelenlere söylenmifldir. Böylece, sonsuz bir denize benze-
yen (‹lm-i hadîs) meydâna gelmifldir. Kur’ân-› kerîmin eflsiz bir
mu’cize oldu¤u meydânda olmakla berâber, Mûsân›n ve Îsân›n
“aleyhimesselâm” kar›fl›k ve karanl›k târîhlere dayanarak Pey-
gamber olduklar›na inan›yorlar da, bütün hayât› ve sözleri inceden
inceye meydânda olan ve her hâli Peygamberli¤ine flâhid olan Mu-
hammed “aleyhisselâm” niçin Peygamber olmas›n? Yehûdîlerle
h›ristiyanlar›n bu inkârlar›na ve inâdlar›na hem flafl›l›r, hem de te-
essüf olunur.

Milliyyet, insan›n çal›flmas› ile ve dilemesi ile elde edebilece¤i
bir meziyyet de¤ildir. Milliyyet, ayn› vatanda, ayn› toprakda do-
¤up yetiflenlerin, din, örf, âdet ve menfe’at birli¤idir. Çal›flmadan,
do¤uflda ele geçen bir ni’metdir. Bu ni’mete kavuflduran, Allahü
teâlâya flükr etmek lâz›md›r. fiükr etmek de, ni’metin devâm et-
mesi için ve kendisinden dahâ çok istifâde edilmesi için çal›flmak-
la olur. ‹slâm dîni, Türk milliyetçili¤inin ayr›lmaz parças›d›r ve bu
milliyetçili¤in devâm› için ve kendisinden çok fâidelenmek için ça-
l›flma¤›, seviflme¤i, baflka dinden olan vatandafllara da, ayn› hakla-
r› sa¤lama¤›, adâletden, sosyal haklardan müsâvî olarak istifâde
edilmesini emr etmekdedir. Bu emrlerin ve yukar›da yaz›l› millî
vazîfelerin yap›ld›¤› yerde yafl›yanlar›n milliyyetcilikleri ile iftihâr
etmeleri, bu ni’meti kendilerine b›rakan ecdâdlar›na, gâzîlerine,
flehîdlerine, hayrl› düâ etmeleri lâz›md›r. Bu birliklerinin, se’âdet-
lerinin sembolü olan istiklâl marfllar›n› ve bayraklar›n› sevmeli ve
saymal›d›rlar. Kendilerini idâre eden, se’âdetleri için çal›flan dev-
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letlerine, kanûnlar›na itâat etmeli, vergilerini seve seve ödemeli-
dirler. Böyle seviflenlerin, baflka dinlerden, mezheblerden olanlara
dokunmamalar›, onlara kötülük yapmamalar›, milliyyetçilik için
bir kusûr de¤il, bir meziyyet olur ve ba¤l› oldu¤umuz islâm dîninin,
hak din oldu¤unu ve yüce Peygamberimiz Muhammed aleyhisse-
lâm›n âlemlere rahmet oldu¤unu gösterir. Milliyyetçilik kelimesi-
ni, teknikde ilerlemifl ba’z› memleketlerde meselâ do¤u Avrupada,
Rusyada, hükûmeti ele geçiren bir zümrenin, milleti sömürmek
için söyledikleri gibi, rûhsuz, modas› geçmifl bir söz sanmamal›d›r.
Milleti sömürenlerin buna inanmas› ve ba¤lanmas›, dinsizlerin ah-
lâka ba¤lanmas› kadard›r. ‹nsan, tatl› bir hayât geçirebilmek için,
milleti aras›nda bulunma¤a muhtaçd›r. ‹nsanlar, varl›klar›n›, hak-
lar›n› ve ihtiyâçlar›n› koruyabilmek için, toplu olarak yaflamak zo-
rundad›r. Medeniyyet de bu demekdir. Bu topluluk ise kendi mil-
letidir. ‹nsanlar›n yaln›z bafl›na elde edemiyecekleri haklar› koru-
mak için toplu yaflamalar› lâz›md›r dedik. Bu toplulukda, karfl›l›k-
l› yard›m ve fedâkârl›k lâz›md›r. ‹nsan›n, din hürriyyeti tan›yan
milliyyet u¤runda m›, yoksa dinsiz olan milleti u¤runda m› dahâ fe-
dâkâr olaca¤›n› inceliyelim:

Dinsiz bir milliyyetçi flöyle düflünebilir: Millet için ölmek hissi,
müflterek olmal›d›r. Bir k›sm›n›n ölmesi, bir k›sm›n›n kalmas› hak-
s›zl›k say›lmal›d›r. Millet menfe’ati kendi menfe’atim için lâz›md›r.
Kendimi o yolda fedâ edersem, asl›, maksad›, sebeb için fedâ etmifl
olurum. Ben herfleyden önce, kendimi düflünürüm. Baflkas› için fe-
dâ olmam. Fedâkârl›k, nâm ve flöhret almak için ise, geçici bir flöh-
ret ve fleref için yok olma¤› kim ister? Milyonlarca bir ordu içinde
milleti için can veren askerlerin, hangi da¤da, hangi derede kald›-
¤›n› kimse bilmedi¤i gibi, ismleri de dinsiz olan milletin kalbinden
silinip gitmifldir. Bu adamlar, canlar› ile berâber mallar›n› da fedâ
etmifller. Dahâ do¤rusu, bunlar flâyân-› takdîr olmakdan ziyâde,
kendileri hesâb›na, ac›nacak bir hâldedirler. Millet için yapd›¤›m
fedâkârl›k bilinmez de, çekemiyenler sebeb olarak, bir de suçlu gö-
rülürsem, hâlim neye var›r?

Dinsiz bir milliyyetçilikde, bir fedâkârl›k kuvveti elde edebil-
mek için fikre ve mant›¤a dayanan sebebler yokdur. fiu’ûrsuz his-
lere dayanan fedâkârl›k da karfl›l›¤›n› alamaz. Hele milleti idâre
etmekde olan ilericiler, sömürücüler, onlar için canlar›n› hiç fedâ
etmezler. Komünist memleketlerde böyle oldu. ‹kinci cihan har-
binde görüldü¤ü gibi, cebhede dö¤üflüp fleref kazananlar, geri dö-
nünce, hükûmeti ele geçirmesinler diye, kurfluna dizildiler. Millete
gelince, onlar da, hiçbiri için cân fedâ edecek bir fikr sâhibi de¤il-
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dirler. Avrupal›lar› tap›n›rcas›na taklîde özenen, onlardaki her fik-
ri, her ifli tam hakîkat, tam se’âdet sanan dinde reformculardaki
milliyyet hissi ve hevesi de, yine taklîd iledir. Evet, insanlar, aklla-
r› ve düflünceleri ile bulduklar› ifl, meslek ve mezheb ba¤lar›na,
ya’nî dinsiz bir milliyyete, ›rkç›l›kdan ziyâde sar›lm›fllard›r. Milliy-
yetçili¤i kendi menfe’atleri ve ifl bafl›na geçmeleri için, âlet ve mas-
ke yapan siyâset canbâzlar› bir tarafa b›rak›l›rsa, geri kalan›n mil-
liyyetçili¤i, iflitmekle ve taklîd ile hâs›l olmakdad›r. Din adamlar›-
n›n da, bu taklîdcili¤e kar›fld›klar› görülmekdedir.

Hucurât sûresi onüçüncü âyet-i kerîmesi, hepsi bir anadan ve
bir babadan hâs›l olan insanlar›n, ancak Allahü teâlâdan korkula-
r›na göre derecelere ayr›laca¤›n› ve islâmiyyetde kavmiyyetcilik ol-
m›yaca¤›n› bildirmekdedir. Müslimânlar›n milletlere ayr›lmalar›
için bu âyet-i kerîmeyi ileri sürenler görülüyor. ‹slâmiyyetin, bir-
birlerinden ayr› milliyyetçiliklere bölünme¤e karfl› olmad›¤›n›,
hepsine sayg› göstermek lâz›m oldu¤unu söylemek istiyorlar. Hâl-
buki, müslimânlar, ayr› ayr› milliyyetlere bölünürse, birbirleri ile
çarp›flmak tehlükesi bafllar.

(K›yâmet günü Cenâb-› Hak buyurur ki: Ey insanlar! Ben bir
neseb, soy seçdim. Siz baflka bir neseb seçdiniz. Ben, Allahdan kim
fazla korkarsa, dahâ k›ymetliniz odur, dedim. Siz ise, falan filân›n
o¤ludur. Bunun için, filân falandan dahâ üstündür demekden vaz-
geçmediniz. ‹flte bugün ben, nesebimi yükseltiyor ve sizin nesebi-
nizi afla¤› al›yorum. Biliniz ki, benim sevdiklerim, benden korkan-
lard›r) hadîs-i flerîfi, müslimânlar›n nas›l olaca¤›n› aç›kça göster-
mekdedir.

F›kh kitâblar›, nikâhlanacak erkek ile kad›n›n birbirine uygun
derecede olmalar›n› bildirirken, kavmleri ve milliyyeti de ölçüye
katmakdad›r. Bunlar› okuyanlar, kavmiyyetin islâmiyyetde mü-
him oldu¤unu zan edebilir. Hâlbuki, nikâhda, erkekle kad›n ara-
s›nda, do¤ru ve yanl›fl her dürlü berâberlik düflünülür. ‹ki taraf›n
r›zâlar› ile yap›lan nikâh›n, kavmiyyet ve milliyyet ayr›l›¤›ndan do-
lay› bozulmas›na izn verilseydi, o zemân böyle zan etmek hakl›
olabilirdi. Bugün bütün dünyâda, her millet, insanlar› kendi tara-
f›na çekip dururken, bizim de, kendi milliyyetimizi düflünmemiz
lâz›md›r. Bunu yapmakla din hürriyyeti bulunm›yan milliyyete bir
k›ymet verilmifl olmaz. Çünki, bu milliyyet fikri, ilmî bir temele
de¤il, hisse dayan›yor. (Medeniyyet-i islâmiyye târîhi) kitâb›n› ya-
zan Curci Zeydan, milliyyet fikrinin, islâmiyyetin bafllang›c›nda
mevcûd oldu¤unu, hattâ hazret-i Ömerin siyâsetinin bu fikre da-
yand›¤›n› yaz›yor. Arabistân yar›m adas›nda müflrik b›rakmamak
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için olan çal›flmalar›n› da, buna delîl gösteriyor. Hâlbuki, bu çal›fl-
malar, din birli¤i üzerine kurulmufl olan, millî birlik içindi.

H›ristiyanl›k dîninde, akla uygun bir esâs kalmam›fl, hurâfeler,
karmakar›fl›k bir merâsim hâlini alm›fld›r. Bundan baflka, ayn› din-
de, hattâ ayn› mezhebde bulunan h›ristiyanlar, baflka baflka hükû-
metlerin idâresinde yaflamakdad›r. Avrupa hükûmetleri, bunun
için, baflka bir ba¤ aram›fllard›r. Böylece, Avrupada, din birli¤i öl-
müfl, milliyyet hissi do¤mufldur. ‹slâmiyyet, ticâret, sanâyi ve sosyal
nizâm› da kurdu¤undan, milliyyet düflüncesini de içine almakdad›r.
Müslimânlar aras›nda ayr› milliyyetler kurma¤a ihtiyâc kalmam›fl-
d›r. Bunun içindir ki, bütün ilmihâl kitâblar›nda, (Din ve millet,
ikisi birdir) denilmekdedir. Hattâ, Avrupal›lar›n islâm dînine kar-
fl› olan kuflkular›, bu dînin hemen her hükmünde ayr›ca bir milliy-
yet hissi de bulundu¤undan ileri geliyor denilse yeridir. E¤er müs-
limânlar, bölünmeseler, islâmiyyetin, milliyyeti temsîl etmesinden
istifâde ederek, yeryüzündeki sa¤lamlaflmam›fl birçok milliyyetlere
galebe çalman›n yolunu bulurlar.

‹slâmiyyetin milliyyeti temsîl etmesinde, lisân birli¤i de akla ge-
lir ise de, befl vakt nemâzda okunan ezânlar›n ve Kur’ânlar›n bütün
islâm memleketlerinde arabî olmas›, bu berâberli¤i de te’mîn et-
mekdedir. Bunun içindir ki, islâm düflmanlar›, bir milleti islâmiy-
yetden ay›rmak, din birli¤ini yok etmek için, o milletin dilini, gra-
merini, alfabesini de¤ifldirme¤e sald›rmakdad›rlar. Bir milletin dî-
nine, îmân›na vurulacak en büyük darbe de, bu yoldan gelmekde-
dir. Nitekim, Sicilya ve ‹spanya müslimânlar› böylece h›ristiyan ya-
p›lm›fld›r. Ruslar da, Türkistândaki müslimânlar›n dinlerini ve
îmânlar›n› yok etmek için bu keskin silâhla sald›rmakdad›rlar. Zin-
danlar›, elektrik f›r›nlar›, Sibirya sürgünleri ve topdan imhâ fâciala-
r›, bu keskin silâh kadar te’sîr edememifldir. Celâl Nûri be¤ (‹tti-
hâd-› ‹slâm) ad›ndaki kitâb›nda müslimânlar için arabcay›, müflte-
rek lisân olarak tavsiye etmekdedir. Yavuz Sultân Selîm hân “rah-
metullahi teâlâ aleyh” de, bunun için çal›flm›fld›. Bunu te’mîn et-
mek içindir ki, târîh boyunca bütün islâm memleketlerinde din ki-
tâblar› arabî olarak yaz›lm›fld›. Arabî, bütün islâm memleketlerin-
de bir din lisân› olmufldur. Cennetde de, herkesin arabî konuflaca-
¤›n›, hadîs-i flerîfler haber vermekdedir. Böyle düflünmek, her müs-
limân milleti arablafld›rma¤› istemek zan edilmemelidir. Dünyâ
devletleri aras›nda ‹ngilizce ortak bir dil hâlini almakdad›r. Buna
hiçbir devlet, karfl› koymuyor. Bugün ilm ve fen sâhibi bir adam›n,
bir, hattâ birkaç yabanc› dil ö¤renmesi zarûret hâlini alm›fld›r. Bir
hadîs-i flerîfde, (Bir kavmin dilini ö¤renen, onlar›n zararlar›ndan
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korunmufl olur) buyurulmakdad›r. Bunun içindir ki, gençlerimizin
arabî ö¤rendikleri gibi, Avrupa dillerinden de ö¤renmeleri lâz›m ve
fâidelidir ve sevâb kazand›ran çok ifllere sebeb olabilir. Avrupal›la-
r›n asrlardan beri bize yabanc› gözü ile bakmalar›n›, milliyyet his-
sinden ziyâde, islâm dînini bilmemelerinde aramak do¤rudur.

Bir hadîs-i flerîfde, (‹çinizdeki fenâlar› yola getirme¤e çal›flmaz-
san›z, ya’nî emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapmazsan›z, cenâb-›
Hak, bafl›n›za öyle belâlar verir ki, bu belâlardan kurtulabilmek
için, art›k iyilerinizin Allaha yalvarmas› da fâide vermez) buyurul-
mufldur. Âl-i ‹mrân sûresi, yüzonuncu âyet-i kerîmesi, müslimânla-
r›n (Emr-i ma’rûf) ve (Nehy-i münker) yapmas›n› emr etmekdedir.
Yavuz Sultân Selîm hân, memleketde bulunan gayr-i müslimlere
karfl›, yâ müslimân olun veyâ sizi k›l›nçdan geçiririm diyece¤i ze-
mân, din âlimleri bunun do¤ru olmad›¤›n› söylediler, ya’nî nehy-i
münker yapd›lar. Sultân da, bu iflden vazgeçdi. Bu hâli yanl›fl gören
sivri akll›lar bulunabilir. Hâlbuki, hak ve adâlet yolunda olmayan
dînî hislerin, hakîkî bir müslimânl›k olam›yaca¤›n› anl›yan din âlim-
lerine boyun e¤en o flerefli pâdiflâh›n bu hareketi övülme¤e lây›k-
d›r. Dînî fikrler ve hislerle millî fikr ve hislerin fark› böyle ince nok-
talarda kendini gösterir. Dinsiz olanlar›n millî düflünceleri hak ve
adâletden ayr›labildi¤i hâlde, dînî düflünceler ayr›lamaz. Çünki, hak
ve adâlet gibi fazîletler islâm dîninin s›n›rlar› içindedir.

Burada islâmiyyetin insanlara verdi¤i adâlet duygusunun necâ-
betini ve nezâhetini gösteren bir vesîkay› bildirmek uygun olur. Bi-
rinci cihân harbi muhârebelerinden sonra, ‹stanbulda suçlular› sür-
mek için muhâkemeler kurulmufldu. Oradaki muhâkemelerin bi-
rinde, (Bu¤azlayan) müftîsinin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, elini
îmânl› gö¤süne koyarak ve göz yafllar› ile ak sakal›n› ›slatarak, o
yerlerde me’mûrlar›n yapd›¤› iflkenceler ile alâkal› flehâdeti, gaze-
telerde okunmufldur. Avrupal›lar, eskiden Türklerin müte’ass›b
denilen k›sm›n›n, gayr-i müslimler için tehlükeli olduklar›n› sana-
rak hakîkî müslimânlara düflman oluyorlard›. S›ras› gelmiflken flu-
nu da bildirelim ki, bugünkü ilericiler, Allah›n emrini yerine geti-
ren, ya’nî farzlar› yapma¤a ve harâmlardan sak›nma¤a çal›flan
müslimânlara, meselâ, nemâz k›lanlara, soka¤a ç›karken âilesinin,
k›z›n›n örtülü olmas›na dikkat edenlere, içki içmiyenlere müte’as-
s›b diyorlar. Hâlbuki te’assub, inâdc›l›k etmek, kendi mezhebine,
fikrine körü körüne ba¤lan›p, baflkalar›n›n buna uym›yan do¤ru
sözünü kabûl etmemek demekdir. Haks›z birfleyi inâd ile savunan
bir kimseye müte’ass›b denir. Te’assub, dîn-i islâm›n be¤enmedi¤i
kötü bir huydur.
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize islâmiyyet
nedir diye soruldukda, (Müslimânl›k, Allahü teâlân›n emrlerini
büyük bilmek ve Allahü teâlân›n mahlûklar›na ac›makd›r) buyur-
du. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hadîs-i flerîfde
gösterdi¤i ›fl›kl› yolda ilerliyen insanlar, hangi kavm, hangi millet,
hangi dinden olursa olsun, Allah›n kullar›n›n haklar›na dokunma-
n›n, âhiretde büyük suç olaca¤›n› bilirler. Bu insanlardan kimseye
zarar gelmiyece¤ini yukar›daki vesîka aç›kça göstermekdedir. ‹slâ-
miyyetde flahslar›n ve cem’iyyetin menfe’atlerine çal›fl›lmakla be-
râber, müslimânlar›n gâyesi, bu menfe’atlerden dahâ üstün ve ilâ-
hî bir fleydir. Menfe’ati düflünmek, tabî’î ve lâz›m ise de, bunu her
gâyenin üstünde görmek ayb, kusûr ve fenâ bir egoistlik oldu¤u gi-
bi, dinden ayr› olan milliyyet hissini herfleyin üstünde görmekle de,
bu egoistlikden kurtulamaz. Böyle olan milliyyet hissi ile hareket
eden adam, kendinin de o milletin içinde oldu¤unu düflünmüfl, bu-
nun için az çok egoistce hareket etmifldir. Müslimânlar› harekete
getiren maksad ise dahâ temiz ve dahâ necîbdir. Herfleyin üstünde
olarak, din için, ya’nî Allah için çal›flan her müslimân, büyük bir
aflk ve fedâkârl›kla hareket eder. Milletinin yükselmesi dahâ kolay
ve sa¤lam olur. Baflka milletlere de zarar› dokunmaz. Müslimân,
her ad›m›n› Allah için atan, her hesâb›n› Allah için yürüten bir in-
san demekdir. Böyle bir insan›n ne kendine, ne de hiçbir kimseye
zarar› olamaz. Hâlbuki, dîni ve Allah› b›rak›p da, dinden ayr› olan
milliyyeti düflünenler, hiç olmazsa, baflka milletlere karfl›, hakka ve
adâlete ba¤l› davranmayabilirler. Din sâhibi olmak, Frans›zlar›n,
(Chacun pour soi et Dieu pour tous) ata sözünde oldu¤u gibi her-
kes için fâideli olmakd›r.

(Âl-i ‹mrân) sûresi, altm›fldördüncü âyetinde meâlen, (Ey Alla-
h›n kitâb›na inan›yoruz diyen yehûdî ve h›ristiyanlar! Aram›zda
ayr›l›k olm›yan söze, ya’nî îmâna geliniz!) buyuruldu. ‹flte insanl›k
karfl›s›nda, dîne hürriyyet veren ile din hürriyyeti tan›m›yan milliy-
yetcili¤in fark›!

38 — Dinde reformcu diyor ki; (‹slâmiyyetdeki âile hayât›nda
erkek tam hâkim, kad›n da tam mahkûmdur. Anadolu köylerinde
erke¤inden çok çal›flan, erke¤i gibi çift süren kad›nlar da vard›r.
Erkek d›flarda, kad›n ev içinde çal›fl›r. Gezme¤e ve e¤lenme¤e
vaktleri kalmaz. Maddî ve ma’nevî ihtiyâçlar› da azd›r. Fakîrlik ve
bask› alt›nda ezilen erkekler, intikâmlar›n› kad›nlardan al›r gibi,
onlara iflkence ederler. Kad›n isyândan ziyâde itâ’at gösterir. Er-
ke¤in düflüncesi, onu kad›na karfl› hakl›, flefkatli davrand›racak
kadar de¤ildir. Kad›n›n zekâs› ve düflüncesi de, bu meflakkatlere
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niçin katland›¤›n›n sebeblerini ve kurtulufl yolunu arayacak kadar
de¤ildir. Onun için, kad›n› boflamak pek hât›ra gelmez. Avrupal›-
lara imrenen ve onlara benzeme¤e çal›flan büyük flehrlerde, boflan-
mak dahâ çokdur. Bunlar, islâm âdetlerini, flahsiyyetlerini, rûhlar›-
n› ve âilenin k›ymetini kaybetmekdedirler. Paraya ve hayvanlar gi-
bi, flehvânî arzûlara ve modaya uymak sebebleri ile, kad›n da, ça-
l›flmak zorundad›r. Bu ilerici denilen insanlar›n dinleri, milliyyetle-
ri, fikrleri, hisleri birbirine benzemez. Hele Avrupada, Amerikada
okuyup gelen k›zlar›n ma’nevî de¤erleri dahâ çok bozulmufldur.
Bir h›ristiyan kad›n gibi yaflay›fl yolundad›rlar. Bütün yapd›klar›
samîmî de¤il, taklîd iledir) diyor.

Cevâb: Dinde reformcu Mûsâ Beykiyefin görüflü ve yaz›s› bu-
rada insâfl› olmufldur. Öyle kad›nlar› iflitiyoruz ki, h›ristiyan kad›n-
lar›n›n papas karfl›s›nda günâh ç›karmalar›na bile imreniyorlar.
Avrupal›lar›, Amerikal›lar› taklîd etmekden al›nan delicesine bir
zevkle dînimizin temeline dokunan flu müdhifl misâle bak›n›z! ‹slâ-
miyyetde, insan›n Allah›na yalvarmak ve günâh›n› afv etdirmek
için günâhlar› önce bir insan›n afv etmesine ihtiyâç yokdur. Yaln›z,
zulm, iflkence yap›lm›fl, hakk› çi¤nenmifl olanlar›n, zâlimleri afv et-
meleri lâz›md›r. ‹slâmiyyetde, gizli ifllenmifl olan günâhlar› bir ku-
la afv etdirmek flöyle dursun, günâh›n› baflkas›na bildirmek bile câ-
iz de¤ildir. Günâh› ifllemek suç oldu¤u gibi, bunu baflkas›na söyle-
mek de suçdur. Dînimizdeki nezâkete, nezâhete bak›n›z! ‹nsan›n
izzetini, flerefini korumakdaki islâmiyyetin flu inceli¤ine hayrân ol-
mak yak›fl›rken, h›ristiyanl›¤›n, bilhâssa kad›nlar›n nâmûsunu, fle-
refini ayaklar alt›na alan (günâh ç›karma) rezâletine imrenmek
için, insan›n, ilericilere kaz›lm›fl olan dalâlet çukurlar›na düflmesi
lâz›m gelir.

‹slâmiyyetde kad›n ev içinde ve d›fl›nda çal›flmak, para kazan-
mak 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› kar-
fl›lama¤a mecbûrdur. Kendisine bakacak hiç kimsesi bulunm›yan
kad›na, devletin (Beyt-ül-mâl) denen hazînesi bakma¤a me’mûr-
dur. ‹slâmiyyetde geçim yükü erkek ve kad›n aras›nda paylafld›r›l-
mam›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 ara-
s›na kar›flmadan çal›flabilir. Fekat, kad›n›n kazanc› kendisinindir.
Kocas› ondan cebrle hiçbir fley alamaz. Onu kendi ihtiyâçlar›n›
dahî sat›n almas›na zorl›yamaz. Ev ifllerini yapma¤a da zorl›ya-
maz. Kad›n ev iflini kocas›na bir hediyye, bir lutf olarak yapar.
Bunlar, müslimân han›mlar›n sâhib olduklar› birer fazîletdir. On-
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lardaki flerefli bir s›fatd›r. ‹slâmiyyetin kad›nlara böyle haklar ta-
n›mas› ve onlar› erkek elinde bir köle veyâ oyuncak olmakdan ko-
rumas›, Allahü teâlân›n kad›nlara büyük k›ymet verdi¤ini gösterir.

‹slâm kitâblar› kad›n›n erke¤e ve erke¤in kad›na ve çocuklar›-
na ve anas›na, babas›na ve hattâ komflusuna ve hattâ gayr› müslim
vatandafllara karfl› olan güzel vazîfelerini, haklar›n› uzun bildir-
mekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Îmân› en olgun olan›n›z, ahlâk› en gü-
zel olan›n›zd›r) buyuruldu. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (En iyiniz, evi-
nizde, kad›nlar›n›za karfl› en iyi olan›n›zd›r) buyuruldu. Bir hadîs-i
flerîfde, (Size iyi huylar›n hepsini bildirmek için gönderildim) buyu-
ruldu. Âile hayât›n› düzenliyen ve erkekle kad›n›n vazîfelerini ay›-
ran ve çal›flmalar›n› teflvîk eden nice hadîs-i flerîfler, din kitâblar›n-
da say›lam›yacak kadar çokdur. Din câhillerinin, bu hadîs-i flerîfle-
re uym›yan yanl›fl ve bozuk hareketleri, islâmiyyet için kusûr ve le-
ke olamaz. Bu hakîkatler karfl›s›nda, ilerici denilen kimselerin ya-
z›lar›n›n ne kadar yanl›fl ve haks›z olduklar› meydândad›r.

39 — (‹lerici, taklîdci han›m k›z, h›ristiyan k›z› gibi, ç›plak gez-
mek istiyor. ‹stedi¤i erkekle flört [arkadafll›k] yapmak istiyor. ‹ste-
di¤i zemân, istedi¤i yere gitmek istiyor. Dînini, ahlâk›n› ve âdetle-
rini parçalad›¤›n›n fark›nda bile de¤ildir. Örtülü müslimân han›m-
lar›na nefretle, alay ederek bak›yor. Hattâ, bunlara sö¤üyor. Bir
erkek, köprü bafl›nda, çarfl›da, e¤lence yerinde, komfludaki toplan-
t›da, vapurda, mektebde rastgele bir k›zla tan›fl›yor, anlafl›yor ve
evleniyor. Fekat böyle olan evlenmenin yar›n için müdhifl bir ah-
lâk düflüklü¤ünü hâz›rlad›¤›ndan haberleri yokdur.

Dünyân›n her köflesinde kad›n›n nâmûsu, baflka dürlü anlafl›-
l›r. ‹slâmiyyetde kad›n›n nâmûsu, tesettürle bafllar. Müslimân ka-
d›n›n, akrabâs›ndan hangi erke¤e görünece¤ini ve kimlere görün-
miyece¤ini, din aç›kça bildirmifldir. Kad›n bunlara uydukça nâ-
mûsludur. Bu nâmûs gevfledi¤i dakîkada, ahlâk bozuklu¤u bafllar.
fiimdi evli erkekler, ç›plak kad›nlar› ile soka¤a ç›k›yorlar. Zevc ve
zevce, ayr› ayr› zevklerini baflkalar›nda ar›yorlar. Erkekler içki
yerlerine, kumarhânelere, umûmhânelere gidiyorlar. Her ahlâk-
s›zl›¤› yapmakdan çekinmiyorlar. Kad›nlardaki ahlâk bozuklu¤u-
na kocalar› sebeb oluyor. Bir üniversitelinin bir fâhifle ile evlendi-
¤ini gördüm. Kafas›nda kirli hât›ralar yerlefldirmifl olan bir kad›n,
afîf bir zevce olamaz. Tan›d›¤›m evli bir adam, kar›s› ile birlikde
âile toplant›lar›na gidiyor. Kar›s› bir baba ile, bu adam da, genç
bir ana ile sevifldi. Bir gün dördünü bir arada gördüm. Baflka ile-
rici birisi, yine ilerici bir kad›nla evlendi. Eflini arkadafllar›na ç›r›l-
ç›plak ç›kar›yordu. Erkek evde yok iken, kad›n, erkek misâfirleri
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kabûl ediyordu. Nihâyet, bunlardan birini sevdi. Zevcinden ayr›l-
d› ve yuva y›k›ld›. Fekat bir ay sonra, bir baflkas›n› da sevdi.

Mekteb bir terbiye yeri, bir fazîlet oca¤› iken, üzülerek söyliye-
yim ki, en terbiyeli çocuklar bile, burada ahlâklar›n› gayb ediyor-
lar. Çocuk mektebde çirkin sözler, kötü huylar ö¤reniyor. Çocuk-
lar mektebde ve sokakda ö¤rendikleri çirkin fleyleri, âile oca¤›na
kadar yay›yorlar. Evdekilerin dînî, ahlâkî hareketlerini be¤enme-
diklerini söylemekden çekinmiyorlar.

Han›mlar›m›z›n mûsikîye, çalg›ya tutulmalar› da, bir âfet hâlini
alm›fld›r. Mûsikînin rûhda yapaca¤› heyecan yerine, harîs, tenbel
ve hayâllerindeki zevklerin mahrûmiyyeti ile, içi yanan serhofl kim-
selerin na¤meleri dinlenir, bunlar yaln›z raksetmek, dansetmek ve
kucaklaflmak gibi en afla¤› hayvânî hisleri okflar. Radyoda ve televiz-
yonda dinlenilen flark›lara da dikkat ediniz. Hep birbirini kucakla-
mak arzûsu ile ç›rp›nan flehvetli kimselerin niyâzlar›, mâceralar›d›r.
Evlerden gelen radyo seslerinde bu ma’nâlar analiz edilirse, âileler-
de din, ahlâk, âr ve hicâb perdelerinin s›yr›lmakda oldu¤u görülür.
Caz tak›m› bafllay›nca rûhlar›n ba¤l› oldu¤u gizli, sihrli bir telle, bü-
tün varl›klar k›m›ldan›r. Bafllar› ile, elleri ile ve vücûdlar›n›n her
parças› ile birbirine aflk i’lân ederler. Ba’zan, sekiz-on, hattâ onbefl
erke¤in bir kad›n pefline tak›lmas›n›, ilkbehârlarda böyle grup hâlin-
de diflilerini ta’kib edip s›k›fld›ran, kedilere ve köpeklere benzetirim.
Erkek, yabanc› bir kad›na karfl› irtikâb etdi¤i nâmûssuzlu¤un, baflka
bir erkek taraf›ndan kendi vâlide, hemflîre veyâ refîkas›na karfl› ya-
p›laca¤›n› düflünebilirken, yine bunu yapmas›, nâmûs duygusunun
onda yoklu¤undan de¤il de, nedendir, sorar›m? Köylerde din ve ah-
lâk duygusu devâm etdi¤i için, fuhfl ve sefâhet azd›r) diyor.

Cevâb: Dinde reformcunun yukar›daki uzun yaz›lar›nda, ka-
d›nlar hakk›nda dikkate de¤er ve ibret verici hakîkatler bulunmak-
la berâber, bu kar›fl›k sorunun çözülmesi için, belli bafll› bir pren-
sib ortaya koymam›fld›r. Bu sosyal hastal›klar, insâfl› bir kalemle,
görüldükleri gibi yaz›lm›fld›r. Avrupa kad›nlar›n› ‹stanbuldaki
müslimân denilen kad›nlardan üstün tutarak, aç›k saç›k gezmeleri-
nin oralarda kötü olmad›¤›n› bildiriyor. ‹stanbul gençlerinin de,
onlar gibi yetiflmesini istedi¤i anlafl›l›yor. Köylü kad›nlar›m›z›n faz-
la nâmûslu olmalar›na da, ilmî esâslara dayanmad›¤› için, çabuk
bozulabilir diyor. ‹stanbuldaki, ilmli, ilerici kad›nlar aras›ndaki,
kendi zemân›ndaki, ahlâk düflkünlü¤ünü, kendisi ac› ac› anlatd›¤›-
na göre, kad›nlar› fenâl›kdan korumak için, hangi bilgilerin ö¤re-
tilmesini istedi¤i anlafl›lm›yor.

Nâmûsun ve iffetin pek k›ymetli ve pek övünülecek güzel bir
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s›fat oldu¤unu âlim ve câhil herkes bilir. Fekat, çok kimse, bu bil-
gisine uygun hareket etmez. Dinde reformcunun, köylerdeki nâ-
mûsun fazla oldu¤u hâlde, nâmûs fikrinin za’îf oldu¤unu bildirme-
si, do¤ru bir düflünce de¤ildir. Bilgisiz ve flu’ûrsuz olarak yerleflen
âdetler ve akîdeler, mukaddes an’aneler hâline geldikden sonra,
akla ve bilgiye dayanan düflüncelerden ve teorilerden dahâ kuvvet-
li olur. Allah korkusunun ve din ve ahlâk gibi kuvvetli temellere
dayanan nâmûs ve iffet duygusunun, ilmî esâslardan mahrûm ol-
du¤unu kabûl etmek de, büyük bir haks›zl›kd›r.

40 — (Kad›nlar›n nâmûsunu korumak için haremlikle, selâml›-
¤› ay›rmak veyâ aralar›na ipek perdeler koymak, çok dayan›ks›z
bir tedbîrdir. Müslimân memleketlerinde, kad›nlar›, renkli ve
ipekli kumafllar› alt›nda, keskin hayâllerimizle birer Venüs düflü-
nerek, bu hârik-ul’âde heykellerin san’atinden ma’nâlar ç›kar›r ve
bunlarla kalbimizin boflluklar›n› doldururuz. Garb›n psikologlar›
aras›nda, flark›n güneflli ve çiçekli ufuklar› kadar, tesettüründeki
hayâlî zevklerine imrenenler çokdur.

Tesettürün, kad›n güzelli¤ini artd›rd›¤› muhakkakd›r. Bunun
sebebi fludur ki, yak›ndan herfleyin inceliklerini, derinliklerini gö-
rürken, uzakl›k bu incelikleri ve derinlikleri bize süslü gösterir.
Gözlerimiz yak›ndan görme¤e al›fld›¤› fleyleri, uzakdan aç›kça
görmedi¤i zemân, güzel zan etdi¤imiz fleylerin güzelli¤ini hayâli-
miz temâmlar. Bugün, bizim olan ve hiç k›ymet vermedi¤imiz fley-
ler, elimizden ç›kd›¤› zemân, k›ymetli olur. ‹flte birfley ile aram›za
uzakl›k, perdeler girince, o fleye olan arzûmuz derecesinde hisleri-
miz ve te’essürlerimiz canlan›r. Sokakda kapal› bir kad›nla karfl›-
lafl›nca, hayâlimiz uyan›r. Çarflaf›n alt›nda, hayâlimizdekini var sa-
n›r›z. Sosyal hayât›m›z› düzeltmek için kad›na da lây›k oldu¤u ye-
ri vermeliyiz. ‹slâmiyyet, kad›n›n örtünmesini emr etmifl. Fekat,
nas›l örtünece¤ini bildirmemifldir. Kad›n›n örtünmesinden, ya’nî
tesettürden maksad, neslin temiz, iffetli, fuhufl ve kötülükden ko-
runmas› ise, bunu baflka dürlü de elde edebiliriz. Bunun için, Al-
lahü teâlân›n insanlara ihsân etdi¤i akl› ve zekây› terbiye ederek,
nefse hâkim olmal›y›z. Böylece nefsi, hayvânî arzûlar› peflinde ko-
flacak yerde, iyilik isteyecek fleklde temizlemeli ve düzeltmeliyiz.
Yüksek bilgili ve terbiye görmüfl ve akl› ve düflüncesi iyi iflliyen bir
kad›n, nâmûsu koruyan ma’nevî kuvveti dinde bulmasa bile, ken-
di akl› ve düflüncesi ile elde edebilir. Sonra, küçük yafldan erkek-
le berâber bulunma¤a al›fl›nca, büyük yaflda da, zarar› olmaz. ‹f-
fetin, nâmûsun ne oldu¤unu anlayacak kadar akla ve düflünceye
mâlik olan bir k›z›n, istedi¤i gibi aç›k gezmesi, istedi¤i yerlere git-
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mesi, hiç zararl› olmaz. Fekat, bu de¤iflikli¤i zemânla yapmak lâ-
z›md›r. Müslimân kad›nlar›na, haydi çarflaflar›n›z› at›n›z ve istedi-
¤iniz gibi hareket ediniz diyemeyiz. Kurnaz hareket etmeliyiz.
Meflrûtiyyeti iyi yerlefldiremedi¤imizi gördük. Netîce çok ac› oldu.
Kad›n, yarat›l›fl›ndaki zevkini okflamak için, flimdilik zarîf ve fl›k gi-
yinsin. Sonra, yavafl yavafl aç›lmas›, s›ra ile gelir. Hükûmet, flimdi-
lik kad›n›n elbisesine düzen versin. Güzel olmakla beraber, flehve-
ti tahrîk edici yerleri örtsün, çarflaf ve peçe yerine, bir bafl örtüsü
ile mantoyu kabûl etsin. Sonra ifl yavafl yavafl geliflir. Bundan bafl-
ka, kad›nlar›n hava almalar›, zevk ve hayât› duymalar› hakk›d›r.
Meselâ, lokantalarda yemek yimek, gezmek, sinemalar›, tiyatrola-
r› görmek hakk› olsun. Fekat bunlar› yapmadan önce, erkeklerin
sald›rmalar›n› bir kanûnla yasak etmelidir) diyor.

Cevâb: Dinde reformcular›n sözlerine dikkat edilirse, masonla-
r›n asrlarca evvel hâz›rlad›klar› ve her devrdeki adamlar›na söylet-
dikleri plânlar, programlar oldu¤u hemen göze çarpar. Bunlar, itti-
hâdc›lar zemân›ndaki dinde reformcular a¤z›ndan ve kalemlerinden
de i’lân edilmifldi. Mason Mustafâ Reflîd Pâflay› ifl bafl›na getirince,
söyletdiler. ‹ngiliz câsûslar›, harb malzemesi ve para yard›m› ile câ-
hil ittihâdc›lar› ifl bafl›na getirince, bir yandan dinde reformculara
söyletdiler. Bir yandan da, yeni mason kanûnlar› ç›kartd›lar. ‹slâ-
miyyete sald›rma¤a bafllad›lar. Câhil ittihâdc›lar dedik. Çünki, ah-
makça harbler açarak, yüzbinlerce müslimân kan›n›n dökülmesine
sebeb olan ve zindanlarda ve dara¤açlar›nda say›s›z ma’sûmlar›n ca-
n›na k›yan ittihâdc›lar›n ço¤u din câhili idi. Fekat, müslimânlar din-
lerini iyi ö¤renir ve gençlere ö¤retirlerse, islâm düflmanlar›n›n bütün
plânlar›, kendi bafllar›na y›k›lacakd›r. Allahü teâlâ, ‹srâ sûresi, se-
ksenbirinci âyetinde, (‹slâmiyyet gelince, flirk, küfr dayanamaz, gi-
der) buyurdu. Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, müslimânlar, akla ve
islâmiyyete ve devletin kanûnlar›na uyarak çal›fl›rsa, kâfirler birfley
yapamaz. ‹slâmiyyete sald›ranlar y›k›l›p gidecekdir.

Bu reformcu, maksadl› yaz›lar›n› gençlere afl›layabilmek için,
birçok mühim ve ac› hakîkatleri yazmakdan da çekinmemifldir.
Evet, bunlar, bir sat›r zehrli yaz› ile milleti aldatabilmek için, fle-
kerli, kaymakl›, bir kitâb dolusu do¤ru yaz› yazmakdan çekinmez-
ler. Müslimânlar› aldatma plânlar›ndan biri de, zehrlerini fleker
kapl›yarak müslimânlara draje gibi yutdurmalar›d›r.

‹slâm kad›nlar›n›n örtünmesi, bunlar›n nâmûslar›n› korumak
için oldu¤u gibi, bu örtüler, kad›nla erke¤i birbirinden ay›ran
ma’nevî s›n›rlar demekdir. Bu örtülerin sâyesinde, bir erkek, ken-
di evindeki kad›nlardan birine karfl› bile, sokakda resmî ve sayg›l›
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davran›r. Bu örtüler, erkekle kad›n aras›na konulan hayâ perdele-
ridir. Örtünen kad›n›n bir erkek hayâlinde dahâ güzel canland›r›l-
mas›, kad›n›n flerefini azaltmaz, yükseltir.

Kad›nda bedî’î güzellikden ziyâde, onda ictimâ’î fâide aramak,
ona ictimâ’î hayâtda yer vermek lâz›md›r demesi de, do¤ru de¤il-
dir. Çünki, kad›n, o ictimâ’î yerinde de, süslenmekden ayr›lm›yor.

Hayvânî hislere aldanmamak için, nefsi terbiye etmek lâz›md›r.
Fekat, bu ifli, yaln›z nefse hâkim olma¤a b›rakarak, tesettürden vaz
geçmek, hiç do¤ru olamaz. Çünki, tahsîl ve terbiye gören insanlar
aras›nda nefslerine hâkim olam›yanlar›n çok bulundu¤u, gazete-
lerde bile s›ks›k görülmekdedir. (Nefse hâkim olmak) söylemesi
kolay, yapmas› güç olan bir fleydir. Yûsüf aleyhisselâm gibi büyük
bir Peygamberin bile, (Benim nefsim kötü fleyler istemez demiyo-
rum) buyurdu¤u, Yûsüf sûresinde bildirilmekdedir. Art›k baflkala-
r›na ne demek düfler? Nefse hâkim olmak ve bunun mikdâr› her-
kes için de¤iflir. ‹nsan bunu kendi bile anlayamaz. Hele iffet ve nâ-
mûs dersini dinden de¤il de, yaln›z akl›ndan alan kimseye göre, nâ-
mûsun k›ymeti, nâmûslu tan›nmak düflüncesinden ileri gitmez. Nâ-
mûsun k›ymeti ne kadar bilinirse bilinsin ve akl ve düflünce ne ka-
dar yerinde olursa olsun, insan›n yarat›l›fl›nda bulunan ve herkesi
aldatabilen nefs karfl›s›nda, akl baflar›s›z kalabilir. Bunun için, da-
hâ bafllang›çda, nefsi k›m›ldatmamak ve onu tahrîk eden yollar›
kapamak lâz›md›r. Kad›n›n örtünmesi, bu yollar› en kesdirme ve
en kolay olarak kapayan bir çâredir.

K›zlar›n o¤lanlarla bir arada yetiflmesinin ve bu al›flkanl›¤›n,
ileride iffet ve nâmûslar›n› koruma¤a yar›yaca¤›n› düflünmek de
do¤ru de¤ildir. Gençlerin kar›fl›k hayâta al›flmalar›, bunun kötü
netîcelerini de gâyet tabî’î görmek tehlükesine sebeb olur. Kad›n-
lar›n erkekler aras›nda aç›lmas›, kad›n-erkek aras›ndaki yaklaflma
duygusunu gösteren tabî’î bir hâldir. Bunu red eden yalanc› ve gâ-
fil sözlere, de¤il bir müslimân, hiçbir erkek inanmaz. Kad›nlar›n
kollar›n›, omuzlar›n›, gerdanlar›n›, bald›rlar›n› erkeklere açd›¤›,
plâjlarda, birlikde e¤lendikleri yerlerde, erkekler onlara bakmaz
m› olmufldur? Kad›nlar kollar›n›n, gerdanlar›n›n, bald›rlar›n›n
aç›lmas›na al›fl›ld›¤›n› görünce, gö¤üslerini, s›rtlar›n›, omuzlar›n›
da açma¤a, mini etek kullanma¤a bafllad›lar. Sonunun neye vara-
ca¤› anlafl›lamayan bu aç›lmalar, kad›nlara mahsûs bir ihtiyâc›
göstermekdedir. Demek ki, kad›nlar, aç›lmalar›na al›fl›nca, dahâ
çok aç›lmakdad›rlar. Eski aç›kl›klar› gayr-i tabî’î görülmekdedir.
Kad›nlarda aç›lman›n böyle yay›lmas›, örtünmek s›k›nt›s›ndan
kurtulmak, havalanmak gibi öne sürülen sebeblerden baflka mak-
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sadlarla yap›ld›¤›n› göstermekdedir. ‹ster birdenbire olsun, ister
yavafl yavafl olsun, bu aç›kl›klar, ahlâk bozuklu¤una do¤ru at›lm›fl
ad›mlard›r. Hattâ, erkekleri yabanc› kad›nlarla zevklenmenin k›y›-
s›ndan köflesinden istifâdelendiren bu aç›kl›klar›n, kendileri de
tam sefâhetdir. Kad›nlar›n yabanc› erkeklere aç›lmas›n›n ve sosye-
te hayât› yaflamalar›n›n fuhfla, ahlâks›zl›¤a, ev bark y›kma¤a, âile
fâci’a ve ölümlerine yol açd›¤›n› gösteren misâller çokdur.

‹slâmiyyet, kad›nla, k›zla konuflmay›n›z, e¤lenmeyiniz, papaslar
gibi kad›ns›z yaflay›n›z demiyor. ‹slâmiyyet, komflunun kar›s›n›, k›-
z›n› bafldan ç›karmay›n›z, onlar›n hayâ perdelerini parçalamay›n›z,
âile yuvalar›n› y›kmay›n›z, istedi¤iniz k›z› al›n›z, onunla, evinizde
serbestçe, râhatça istedi¤iniz gibi e¤leniniz diyor. Kar›n›z›, k›z›n›z›,
yabanc› erkeklerin aras›na sokup, onlar›n edeblerini, hayâlar›n› ve
istikbâllerini bozmay›n›z! Kendinizin ve baflkalar›n›n âile yuvalar›-
n› y›kacak taflk›nl›klardan sak›n›n›z diyor. Bir k›z› mes’ûd etmek
için çal›fl›n, kazan›n ve genç iken, erken evlenin diyor.

Kad›nlar›n yabanc› erkekle dans etmeleri ve balolarda, kar› ko-
calar›n aç›kca yer de¤ifldirmeleri, kad›nlar› hayâtda, kolayl›¤a ve
çal›flma¤a getirmekde olmay›p, âile yuvalar›n› y›kd›¤› ac› ac› görül-
mekdedir. Kad›n-erkek münâsebetlerinin yaln›z kar›-koca aras›n-
da kalmas›n› istemeyip de kar›fl›k ve s›n›rs›z bir temâs vücûde ge-
tirmek için yap›lan balolar, islâmiyyetdeki nikâh cem’iyyetlerinin
yerini alma¤a bafllad›. fiu kadar fark var ki, müslimânlar›n nikâh›,
belli bir kad›nla belli bir erke¤in bir araya gelece¤ini i’lân etmek-
de, sosyetenin balosu ise, evli veyâ bekâr birçok kad›nla birçok er-
ke¤in gelifli güzel yaklaflacaklar›n› i’lân etmekdedir. ‹slâmiyyetde
yaln›z nikâh ile birleflmek câizdir.

Kad›nlara, sosyete hayât›nda oldu¤u gibi, baflka erkeklerle de
düflüp kalkmak serbestli¤i verilirse, âilesi erkeklerinin k›skanma-
s›na ve vicdân azâb› çekmesine sebeb olmakla berâber, erkeklerin
de, say›s›z yabanc› kad›nlardan zevk almas›na yol açacakd›r. Bu-
nu kim bilmez, kim anlamaz? ‹btidâ’î ve gerici denilen kimseler
de, bu zevk›, bu lezzeti pek iyi bildikleri hâlde, öte yandaki vicdân
azâb›, kendilerini frenlemekde, durdurmakdad›r. Nefslerinin, is-
teklerine ve lezzetlerine dayanam›yan, irâdesi gevflek kimseler,
medeniyyetin terakkîsi, ilericilik gibi yalan ismlerle, vicdânlar›n
bu frenini koparm›fl, kendilerine pek tatl› ve yald›zl› bir sosyete
hayât› kurmufllard›r. Nefslerinin zevkleri peflinde koflanlar, bu ha-
yât› h›zla yaymakdad›rlar. Bu hayâta ilericilik diyenler oldu¤u gi-
bi, tabî’ate uymak fleklinde de¤erlendirenler de vard›r. Hâlbuki is-
lâmiyyet tabî’ate en uygun yaflay›fl yolunu göstermekdedir. ‹slâ-
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miyyet, en tabî’î bir din olmakla berâber, insan tabî’atinin fazîlet-
den ayr›ld›¤› yerlerde, o da tabî’atden ayr›l›r. Fazîlet taraf›n› tutar.
Medenî haklar denilsin, tabî’ate dönülsün, nas›l övülürse övülsün,
bu ak›nt›n›n en aç›k sebebi ve sürükleyen kuvveti, flehvet ve zevk-
dir. Sosyete adamlar›, karfl›l›kl› zevklerini düflünmeyip, kad›nlara
hak ve hürriyyet vermek niyyetinde olsalard›, kad›nlar›n karfl›l›kl›
de¤ifldirilmesini isteyemezlerdi. Bunun içindir ki feministler, birisi-
nin kar›s›ndan, k›z›ndan istifâde edemiyece¤ini anlay›nca kendi
kad›nlar›n›n, k›zlar›n›n, onunla görüflmesine de¤il, görünmesine de
yanaflmazlar. ‹yi anlafl›l›yor ki, balo ve gece kulüplerinde, kad›nla-
r›n›, k›zlar›n› baflka erkeklere peflkefl çekenler, kendi zevkleri için
veyâ mal, mevk›’ elde etmek için, kad›nlar›n› fedâ eden kimseler-
dir. Kad›nlara hak tan›nmas›n›, onlara hürriyyet verilmesini, ka-
d›nlardan dahâ çok isteyen erkeklere dikkat edilirse, bunlar, so-
kaklara taflan ve salonlarda kaynaflan kokulu, yumuflak kad›n dal-
galar› aras›na dalma¤› ve baflkalar›n›n kad›nlar›ndan kolayl›kla
zevk alma¤› arayan kimselerdir. Bu zevâll›lar, baflka erkeklerin de,
kendi kad›nlar›na, k›zlar›na ve k›zkardefllerine böyle serbestçe sal-
d›racaklar›n› düflünmezler. Yâhud o zevklerle, lezzetlerle kendile-
rinden geçerek, bu can s›k›c› zarar› unuturlar, veyâhud zevklerine,
flehvetlerine karfl›, onlar› fedâ etmekden de çekinmezler.

Sosyete hayât›nda kazanc› çok ve zarar› az olanlar, yak›nlar›
aras›nda yüzüne bak›labilecek genç kad›n bulunmayan erkekler-
dir. ‹flte erkeklerin, kad›nlara hürriyyet verilmesini istemeleri se-
beblerinin bafl›nda, böyle aldat›c› ve egoist sebebler bulunmakda-
d›r. Bu konuda biraz afl›r› yazd›¤›m›z› söyliyenler bulunacakd›r.
Fekat, iflin do¤rusu budur. Çünki, müslimân memleketinde yetiflen
kad›nlara bu fikr, erkeklerin ilmde ve fende ilerlediklerine imren-
mek yolu ile gelmemifldir. ‹lmde ve teknikde yüksek bir yeri olan
afîf erkeklerin kad›nlar›nda, böyle bir hürriyyet arzûsu görülme-
mifldir. E¤er erkekler, e¤lence ve sefâhat hayât›na dökülmeselerdi,
kad›nlardan da, böyle hürriyyet isteyen görülmeyecekdi. Kad›nla-
r›n avukatl›¤›n› yapan erkekler de bulunmayacakd›.

Kad›nlara böyle bir hürriyyet verilmesini isteyen erkekler,
(Gayr-i meflrû’ bir fley istemiyoruz ki...) diyorlar. Meflrû’ olarak ne
istedikleri kendilerine sorulunca, cevâb veremiyorlar. (Kad›nlar›
esâretden kurtaraca¤›z) deyip geçiyorlar. (Nisâ) sûresinin otuzü-
çüncü âyetinde meâlen, (Erkekler, kad›nlar› terbiye edici ve onlara
ifl vericidir. Allahü teâlâ, erkekleri kad›nlardan üstün yaratm›fld›r)
buyuruldu. Dinde reformcular, kad›nlar›, bu âyet-i kerîmede bildi-
rilen yerlerinden kurtaracaklarm›fl! Bunun neresi meflrû’dur. ‹slâ-
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miyyetin erkekleri kad›nlardan üstün tutmas›nda birçok sebeb ve
fâide vard›r. Bu üstünlük âile hayât›n›n düzgün olmas› için de lâz›m
ve zarûrîdir. (Âile içinde kad›n ile erke¤in hakk› eflid olmal›. Hayât
müflterekdir) sözü de k›ymetsizdir. (Enbiyâ) sûresi yirmiikinci âye-
tinde meâlen, (Allahdan baflka bir ilâh, bir tanr› dahâ bulunsayd›,
âlemdeki nizâm bozulur, karma kar›fl›k olurdu) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîmedeki kuvvetli mant›¤a dayanarak düflünenlere göre,
âile içinde, derece derece herkesin ayr› bir hakk› ve de¤eri, flerefi
lâz›md›r ve âile aras›nda bir bafl bulunmas›na zarûret vard›r. Mille-
te bütün haklar›n verildi¤i bildirilen cumhûriyyet idâresinde bile
bir devlet baflkan›, ya’nî cumhûrreîsi vard›r. Demek ki, devlet idâ-
resinde oldu¤u gibi, her toplulukda ve her biri topluluk olan âile
hayât›nda, son sözün herhâlde bir yere ba¤lanmas› lâz›md›r.

Sözlerini hakl› ve meflrû’ göstermek için, (Kad›nlara ilmde ve
fende istiklâl verece¤iz) gibi savunanlar da oluyor. Bu istiklâl, bu
hürriyyet, kad›nlar› erkeklerin kontrolünden kurtaraca¤›z demek
oldu¤undan, yukar›daki âyet-i kerîmeyi de¤ifldirece¤iz demekdir.
Çünki, kad›nlar›n erkeklerin kontrolü alt›nda bulunmas›na ve on-
lardan iznsiz istedikleri yerlere gidememelerine (esâret) diyorlar.
Esâretden kurtulma¤›, ifl güç alt›nda ezilen Anadolunun kad›nlar›
istemiyorlar da, sosyetenin serbest kad›nlar› istiyor! (Kad›nlar ilm
ve san’at hürriyyeti sâyesinde, erkekler gibi çal›flarak, erkeklerin
ellerine bakmakdan kurtulmal›d›r) diyorlar. Erkekler, evlerine ge-
tirdi¤i ekme¤i kad›nlar›n bafl›na m› kak›yorlar ki, bu s›¤›nt› ve afla-
¤› hayâtdan kad›nlar› kurtaracaklar? Hâlbuki, bu ilerici kad›nlar,
evlerinde gördükleri iflleri, erkeklerinin bafl›na kakmakdad›rlar.
Hattâ, erkeklere yüklemek yolundad›rlar. Dikkat edilirse, müsli-
mân erkekleri, kad›nlar›ndan dahâ çok merhamete muhtâç hâlde-
dirler. Çünki, para kazanmak, evin ihtiyâçlar›n› bulup getirmek yü-
kü erke¤in omuzlar›ndad›r. (Hayât müflterekdir) diyerek, bu a¤›r
yükü kad›nlara da yükleme¤e kalk›flmak, (bafl›n›z›n çâresine bak›-
n›z!) diyerek erkeklerin kad›nlar› himâyelerinden silkip atmas› de-
mek olup, kad›nlar›n zarar›na bir düflüncedir.

(Hayât müflterekdir) sözü, dinde reformcular›n savundu¤u gi-
bi, erkeklerin yüklendi¤i kazanma yüküne kad›nlar›n yard›m et-
mesi ise, bu yard›m› evin içinde de yapabilirler. Orta hâlli sosyete
âilelerin ço¤unun evinde hizmetçiler bulunur. Erkekler gibi, ka-
d›nlar›n elbisesi de terzilere dikdirilir. fiuna dahâ çok flafl›l›r ki,
hürriyyete kavuflmufl olan sosyete kad›nlar›n›n evlerinde yemek
piflirmek, çocuklara bakmak ve hemen bütün ifller hizmetçilere
yapd›r›l›yor. Böylece, kad›n›n kazanc› kendi süsü, boya, koku ve
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berber masraflar› ile hizmetçinin ücretini karfl›layamaz bile. Ge-
çim yükü, yine yaln›z erke¤in s›rt›nda kalmakdad›r.

Geçim yüküne ortak olan kad›nlardan, yüzüne bak›lam›yacak
kadar çirkin olanlar›n ev d›fl›nda ne kadar düflkün ve üzücü hâl al-
d›klar› her tarafda görülmekdedir. Güzelli¤ine güvenen ve güzel ol-
ma¤a çal›flan k›zlar›n güzelli¤i de yaflland›kça azal›yor. Hele pudra,
ruj, boya kullanan kad›nlar›n derileri afl›narak dahâ çabuk çirkinle-
fliyorlar. Boya kullanmad›¤› gün, yüzleri iflkembe gibi burufluk, i¤-
renç oluyor. Bunun için, her sabâh kalk›nca, sâatlerce ayna karfl›s›n-
da, tuvalet, makyaj yapmak zorunda kal›yorlar. Bir k›fl sabâh›, alaca
karanl›kda tramvayda giderken, Bâyezîd meydân›nda bir çöpçü ka-
d›n›n kar süpürdü¤ünü görünce, yüre¤imiz s›zlad›. Bu müslimân ni-
nenin, s›cak odas›nda yatmas›n› veyâ okumas›n›, yâhud çocuklar›n›n
ihtiyâçlar›n› hâz›rlamas›n› arzûlad›k. Çünki, islâmiyyet, kad›nlar›n
bütün ihtiyâçlar›n› kocas›na yüklemifldir. Kocas› yoksa, yak›n akra-
bâs› verecekdir. Kimsesi yoksa, Beyt-ül-mâl, ya’nî devlet bakacak-
d›r. Kad›n›n her ihtiyâc› aya¤›na gelecekdir. Kad›nlar›n çoklar›n›n,
hayâtlar›ndan flikâyetlerini, inlemelerini çok iflitdik.

‹fl yerlerinde çal›flan çirkin kad›nlar›n, düflkün, ac› hâllerini in-
kâr edemeyen reformcular, bunu da savunma¤a kalk›flarak, ma¤a-
zalarda, sat›fl yerlerinde güzel kad›nlar bulundurulursa, sat›lacak
mallar aras›nda, belki dahâ çok, onlar›n güzelliklerine müflteri ç›-
kanlar bulunur. Böylece ifller aksar diyorlar. Hürriyyetine kavufla-
rak, erkekler aras›nda çal›flan kad›nlardan güzel olmayanlar›n
düflkünlü¤ü ve kendini güzellefldirmek için her sâbah ayna karfl›-
s›nda u¤raflanlar›n bitkinli¤i bir yana, geri kalanlar›nda, bulundu-
¤u farz edilen, dahâ do¤rusu hiç bulunmad›¤› hâlde, kraldan ziyâ-
de kralc› erkekler taraf›ndan var diye savunulan bu hürriyyetin ve
istiklâlin do¤ru ma’nâs›, kad›nlar›n, âile teflkîl etmek, evlâd yetifl-
dirmek, evini düzenlemek gibi meziyyetlerden ve tabî’î kâbiliyyet-
lerinden uzaklaflarak, erkeklerin sert, s›k›nt›l› hayât›na kar›flmala-
r›, kocaya varmak ihtiyâc›ndan kurtularak, bekâr erkekler gibi,
yâhud evindeki zevcesine ba¤l› olm›yan ahlâk düflkünleri gibi ol-
malar› demekdir. Âile hayât›n› y›kan bu da¤›n›k hayât, önce Av-
rupa mukallidi erkeklerde bafllam›fl, bu uçuruma sonra kad›nlar
da sürüklenmifldir. Zevall› gençlik, nerelere sürükleniyor. Sosyete
hayât›nda âdet hâline getirilen, kad›nlara karfl› sayg› ve nezâket,
hep gösterifl olup, onlar›n düflkünlü¤ünü, ac›nacak hâllerini ört-
mek için yap›lmakdad›r. Bugün Avrupada, nikâhl›, nikâhs›z ka-
d›ndan ucuz bir fley yokdur. Müslimânl›kdan uzaklaflan sosyete
kad›nlar› da, bu hâle sürüklenmekdedirler. Nikâhs›z olanlar›n
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çoklu¤u meydândad›r. fiark edebiyyât›nda, fli’rlerde flehvânî dü-
flüncelerin yay›lm›fl olmas›, flarkda fuhfl ve sefâhet hayât›n›n yok
denecek kadar az olmas›ndand›r. fiarkl› bir flâ’ir, dilberin söz ver-
di¤i bûseyi gazeline k›ymet vermek için yazmak ister. Çünki, bu
görülmemifl birfley gibidir. Hâlbuki, Avrupada, bunlar caddelerde
yap›l›r da, ald›r›fl eden olmaz. Dul kad›nlar dahâ ucuzdur. Bugün
Avrupada ve sosyetenin, kad›n hürriyyetinin yay›ld›¤› islâm mem-
leketlerinde, erkekler kolay evleniyor. Kad›nlar›n koca bulmas›
ise, çok güç oluyor. Erkekler nazl› olup, kad›nda güzellik veyâ pa-
ra ar›yor. Kad›n ise, erke¤in izdivâç talebini kabûl etmekdedir. Ev
kurmak için kad›nlar›n çekdi¤i bu güçlüklere karfl›l›k olarak, bir
veyâ birkaç gecelik efl ar›yan gençlerden, pek kolayl›k görüyorlar.

Müslimân memleketlerinde vakti geçmifl ve kocas›z kalm›fl k›z
bulunamaz. Erkeklerle kad›nlar birbirine taksîm olunmufl ve artan
kad›nlar da, islâmiyyetdeki, (teaddüd-i zevcât) ni’meti sâyesinde,
bir ev han›m› olmufldur. Hâlbuki, Avrupada, artan k›zlar, nikâhs›z,
gayr-i meflrû’ erkeklerden kazand›klar› paralar› birikdirerek, ni-
kâhl› zevc ararlar.

Avrupada ve sosyete hayât› bulunan yerlerde aflk denilen fley
yokdur. Çünki, her tarafa kad›nlar, k›zlar serpilmifldir. Hâlbuki is-
lâm memleketlerinde, bir erkek, k›rk y›lda bir güzel kad›n görür.
Bu nâdir tesâdüfle, ona âfl›k olur. Dahâ güzelini ona göstermemek
için, aflk›n gözüne çekdi¤i perde ile etrafdaki tesettür perdesi bir
araya gelir. Hattâ, ikinci perdenin, de¤il baflkas›n›, yine o kad›n› bi-
le bir dahâ göstermemesi yüzünden aflk atefli körüklenir. fiu hâl, is-
lâm memleketlerinde, kad›n›n çok k›ymetli ve ehemmiyyetli oldu-
¤unu göstermekdedir. Kad›n›, ma’flûkal›k makâm›ndan uzaklafld›-
ran sosyete hayât›nda, kad›nlar›n ne k›ymeti olabilir?

Sosyete kad›nlar›n›n ac›nacak hâlini (madame le Lara Mardiro-
us) ad›nda, Fransan›n büyük bir flâ’ir kad›n›ndan dinleyelim. Bun-
lar› Cenâb fiihâbüddîn be¤ (Evrâk-› eyyâm) ad›ndaki mecmû’as›n-
da terceme etmifldir.

(Kad›nlar›n›za söyleyiniz! Se’âdetlerinin k›ymetini bilsinler!
Kapal› yaflama¤a al›fls›nlar! Kapal› yaflamak, onlar› öyle s›k›nt›lar-
dan korur ki... Ah, flu omuzumda h›çk›rarak a¤lam›fl k›zlar›n ade-
dini bilseler. Kulaklar›m, sevilmifl k›zlar›n çok fecî’ ve kalbleri ya-
kan flikâyetleri ile dolu. Evet, ›fl›klar ve çiçeklerle dolu bir baloya
girebilmek, çok tatl› gibi görünür. Fekat, sevdi¤i zevci ile oraya ge-
len kad›n›n kalbini kemiren k›skançl›¤›, ne çok elem verici bir y›-
land›r? Bunu düflünebilir misiniz? Balo, tiyatro, bütün buluflma
yerleri, zevcesine ba¤l› olan bir erkek, yâhud kocas›n› seven bir
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kad›n için (Seint office)’in bir azâb hücresi, bir Cehennemdir. Bun-
lar› zevcelerinize, hemflîrelerinize iyice anlat›n›z!)

(Kad›nlar›n yükselmesi, erkeklerin yükselmesi için de lâz›md›r.
Çünki, iki kanad›ndan biri çal›flm›yan millet, ilerliyemez. Ancak
kad›nlar› ile birlikde yükselebilir) gibi a¤›zlarda sak›z gibi çi¤ne-
nen bir söz var. Böyle kar›fl›k ve örtülü sözler maksadlar›n› aç›kça
söyleyemiyenlerin, yard›mc› kelimeler alt›nda bildirme¤e kalk›fl-
malar›n› göstermekdedir. Kad›nlar›n ilerlemesi demek, onlar›n câ-
hil b›rak›lmamas›, ahlâklar›na, terbiyelerine ehemmiyyet verilme-
si demekdir. Kad›nlar›n inceliklerine uygun, ince san’atlar› onlara
yapd›rma¤a islâmiyyet birfley demez. Müslimân kad›nlar›n›n, er-
keklerin yapam›yaca¤› ince iflleri harbde de, sulh zemân›nda da
yapmalar› ve bunlar› kad›nlardan ö¤renmeleri câizdir. Fekat, yine
yabanc› erkeklerin aras›nda bulunmamalar› lâz›md›r.

Müslimân Türkleri, memleketimize, vatan›m›za ba¤layan en
kuvvetli fley, âile içindeki dînî ve an’anevî temiz hayât›m›zd›r. Bu
hayât›, ya’nî harem ve selâml›k hayât›m›z› mukaddes vazîfe bilen-
lerimiz, en hassâs bir damarla memlekete ba¤l› bulunurlar.

Kad›nlar›n erkekler aras›nda çal›flmas›n› savunmakda, dinde
reformcular›n kuvvetli bir silâh› da, maddî istifâde, ekonomik ka-
zançd›r. Meselâ: Bir dükkân açars›n›z. Kasaya veyâ tezgâha güzel
bir k›z korsunuz. Dükkân›n gözlere da¤›td›¤› flehvânî hediyyelerle
müflteriler ço¤al›r diyorlar. Hâlbuki, böyle aç›k kad›nlar›n bulun-
du¤u dükkânlara ve içki sat›lan dükkânlara müslimân müflteriler
gelmez. Harâm vâs›talarla olan kazançlar da, habîs olur, bereket-
siz olur. Sonu dünyâda da, âh›retde de zarar ve ziyân olur.

(Çok mühim ihtâr: Kad›nlar›n, k›zlar›n, yabanc› erkeklere ç›p-
lak görünmesi, erkeklerin de bunlara bakmas› harâmd›r, büyük
günâhd›r. Harâm vâs›tas› ile dünyâ mal› kazanmak müslimâna ya-
k›flmaz. Böyle kazan›lan mallar›n fâidesi ve bereketi olmaz. Harâ-
ma ehemmiyyet vermiyen, kâfir olur.)

Müslimân oldu¤unu söyliyen bir kimsenin, yapaca¤› bir iflin,
ahkâm-› islâmiyyeye uygun olup olmad›¤›n› bilmesi lâz›md›r. Bil-
miyorsa, bir ehl-i sünnet âliminden sorarak veyâ bu âlimlerin ki-
tâblar›ndan okuyarak ö¤renmesi lâz›md›r. ‹fl, ahkâm-› islâmiyyeye
uygun de¤il ise, günâh veyâ küfrden kurtulamaz. Her gün hakîkî
tevbe etmesi lâz›md›r. Tevbe edilen günâh ve küfr, muhakkak afv
olur. Tevbe etmezse, dünyâda ve Cehennemde, azâb›n›, ya’nî ce-
zâs›n› çeker. Bu cezâlar, kitâb›m›z›n muhtelif yerlerinde yaz›l›d›r.

Erkeklerin ve kad›nlar›n nemâzda ve her yerde örtmesi lâz›m o-
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lan yerlerine (Avret mahalli) denir. ‹slâmiyyetde avret mahalli yok-
dur diyen kâfir olur. ‹cmâ’ ile, ya’nî dört mezhebde de avret olan bir
yerini örtme¤e ve baflkalar›n›n böyle avret mahalline bakmama¤a
ehemmiyyet vermiyen, ya’nî azâb›ndan korkm›yan kâfir olur. Spor-
cular›n avret mahallerini açmas› ve maçlar› seyr etmeye gitmek böy-
ledir. Erkeklerin diz ile kas›klar› aras›, Hanbelî mezhebinde avret
de¤il ise de, di¤er mezheblerde, avret olup, açmas› büyük günâhd›r.
(Ben müslimân›m) diyen kimsenin, îmân›n ve islâm›n flartlar›n› ve
dört mezhebin icmâ’›, ya’nî sözbirli¤i ile bildirdi¤i farzlar› ve harâm-
lar› ö¤renmesi ve ehemmiyyet vermesi lâz›md›r. Bilmemek özr de-
¤ildir. Ya’nî, bilip de, inanmamak gibidir. Kad›nlar›n yüzlerinden ve
ellerinden baflka yerleri, dört mezhebde de avretdir. Kad›nlar›n av-
ret yerini açmalar› ve erkekler yan›nda flark› söylemeleri ve mevlid
okumalar› harâmd›r. ‹cmâ’ ile olmayan, ya’nî di¤er üç mezhebden
birine göre avret olmayan bir yerini, ehemmiyyet vermiyerek açan
kâfir olmaz ise de, büyük günâh olur. Erkeklerin diz ile kas›k aras›-
n›, ya’nî uylu¤unu açmalar› da böyledir. Bilmedi¤ini ö¤renmesi farz-
d›r. Ö¤renince, hemen tevbe etmeli ve örtmelidir.

Afla¤›daki hadîs-i flerîfler, ibni Hacer-i Mekkî hazretlerinin
(Zevâcir) kitâb›ndan al›nm›fld›r. Bu kitâb 1356 [m. 1937] senesin-
de M›srda bas›lm›fld›r. ‹ki cüz’ bir aradad›r. ‹bni Hacer-i Mekkî
hazretleri fiâfi’î f›kh âlimlerinden idi. 899 [m. 1494] da tevellüd, 974
[m. 1567] de Mekke-i mükerremede vefât etmifldir.

Bir hadîs-i flerîfde, (Uylu¤unuzu göstermeyiniz ve ölünün ve di-
rinin uylu¤una bakmay›n›z) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Avret yerini baflkas›na gösterene, Allahü
teâlâ fliddetli azâb yapacakd›r) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Avret yerini açmak büyük günâhd›r) buyu-
ruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Üç kifli Cennete hiç girmeyecekdir: Birincisi
deyyûs, ya’nî kar›s›n›n, k›z›n›n baflka erkeklerle düflüp kalkmas›na
göz yuman kimse. ‹kincisi, kendisini erkeklere benzeten kad›nlar.
Üçüncüsü, içki içme¤e devâm edenler) buyuruldu. Kad›nlar›n kendi-
lerini erkeklere benzetmesi demek, onlar gibi caket, pantalon giyin-
mesi, bafllar›n› onlar gibi trafl etmesi olup, büyük günâhlardand›r.

Bir hadîs-i flerîfde, (‹ki kifli vard›r ki, Cehenneme gireceklerdir:
Birincisi, yanlar›nda k›rbaçlar, coplar tafl›y›p insanlar› haks›z olarak
dövenlerdir. ‹kincisi, erkeklere kendilerini ç›plak gösteren ve ince,
alt›ndaki deri görünen elbise ile erkekler yan›na giden kad›nlard›r.
Bunlar, kötü ifl için erkeklerin yan›na giderler) buyuruldu.

Ebû Dâvüd, hazret-i Âifleden “rad›yallahü anhâ” bildiriyor ki,

– 292 –



k›zkardefli Esmâ, Resûlullah›n yan›na geldi. Arkas›nda ince elbise
vard›. Derisinin rengi belli oluyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem”, bald›z›na bakmad›. Mubârek yüzünü çevirdi ve (Yâ Es-
mâ! Bir k›z, nemâz k›lacak yafla geldi¤i zemân, onun, yüzünden ve
iki ellerinden baflka yerlerini erkeklere göstermemesi lâz›md›r)
buyurdu. Bu hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki, kad›nlar›n yabanc› er-
kekler yan›na ve soka¤a bafl› aç›k ç›kmalar› büyük günâhd›r.
‹mâm-› Zehebî buyuruyor ki; erkeklere zînetini gösteren kad›nla-
ra, meselâ alt›n, inci gibi fleyleri örtüsünün üstüne takan, koku sü-
ren, renkli ve ipek kumafl örtünmüfl olan, kol a¤›zlar› genifl olup
kollar› görünen ve bunlar gibi kendilerini erkeklere gösteren ka-
d›nlara Allahü teâlâ dünyâda ve âh›retde azâb edecekdir. Bu kö-
tülükler, kad›nlarda çok oldu¤u için, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” (Mi’rac gecesi Cehennemi gördüm. Cehennemdekilerin
ço¤unun kad›n oldu¤unu gördüm) buyurdu.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Allahü teâlâya ve âh›ret gü-
nüne inanan, hamâma pefltemal ile örtülü girsin! Allahü teâlâya ve
âh›ret gününe inanan kimse, zevcesini hamâma göndermesin!)

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Îrân memleketi, müslimânla-
r›n eline geçecekdir. Orada, hamâm denilen binâlar vard›r. Erkek-
ler, hamâma pefltemal ile örtülü olarak girsinler ve oraya zevcele-
rini, yaln›z tedâvî için ve hayzdan, nifâsdan temizlenmek için gön-
dersinler!)

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Allahü teâlâya ve âh›ret gü-
nüne inanan bir kimse, yabanc› bir kad›nla bir odada yaln›z kalma-
s›n!).

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Ümmetimin erkeklerinin âh›r
zemânda hamâma gitmesi harâm olur. Çünki, hamâmlarda avret
yerleri aç›k olanlar bulunur. Avret yerini açana ve baflkas›n›n av-
ret yerine bakana, Allah la’net eylesin!).

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Erkeklerin dizleri ile göbek-
leri aras› avretdir.)

Bir hadîs-i flerîfde, (Zinâ eden kimse, puta tapan kimse gibidir)
buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, zinân›n büyük günâh oldu¤unu göster-
mekdedir.

Bir hadîs-i flerîfde, (fierâb içme¤e devâm eden bir müslimân öl-
dü¤ü zemân, Allahü teâlâ onu puta tapan kâfir gibi cezâland›r›r)
buyuruldu. Zinân›n flerâb içmekden dahâ kötü, dahâ günâh oldu-
¤u muhakkakd›r.

Bir hadîs-i flerîfde, (Bu ümmetin hayrl› olmas›, aralar›nda zinâ
yay›l›ncaya kadar devâm edecekdir. Zinâ aralar›nda yay›l›nca, Al-
lahü teâlâ hepsine azâb eder) buyuruldu.
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(Aralar›nda zinâ ve ribâ yay›lan bir memleketde bulunanlara
Allahü teâlân›n azâb› halâl oldu) buyuruldu. Ribâ, fâiz almak ve
fâiz vermek demekdir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”Eshâb›na sorarak, (Zi-
nây› nas›l bilirsiniz?) buyurdu. Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ ve
Onun Resûlü zinây› harâm etmifldir. K›yâmete kadar harâmd›r de-
diler. (Bir kimse, komflusunun kad›n› ile zinâ ederse, yabanc› on
kad›nla zinâ etmekden dahâ çok azâb çeker) buyurdu.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Cennet, deyyûsa harâmd›r).
Deyyûs, zevcesinin [ve k›z›n›n] zinâ yapd›¤›n› bilip, susan ve k›z-
mayan kimsedir.

Bir hadîs-i flerîfde, (Yabanc› kad›na flehvetle elini süren kimse-
nin k›yâmet günü eli boynuna ba¤lanacakd›r. Onu öperse, dudak-
lar› Cehennem ateflinde yanacakd›r) buyuruldu.

Yabanc› bir k›zla zinâ etmek büyük bir günâhd›r. Evli kad›nla
yapmak, dahâ büyük günâhd›r. Mahrem akrabâs› ile zinâ yapmak
hepsinden büyük günâhd›r. Dul kad›n›n zinâ yapmas›, k›z›n yap-
mas›ndan dahâ büyük günâhd›r. Yafll› adam›n yapmas›, gençlerin
yapmas›ndan dahâ büyük günâhd›r. Âlimin zinâs›, câhilin zinâs›n-
dan dahâ büyük günâhd›r.

Bafl›, kollar› aç›k ba’z› kad›nlar›n kendilerini hakl› göstermek
için, (Allah kalbe bakar, kalbi bozuk olanlar› Cehennemde yaka-
cakd›r. Bafl›, kolu açmak, kalbin bozuk oldu¤unu göstermez) gibi
sözleri, tesettüre ehemmiyyet vermeme¤i göstermekdedir. Kalbin
temizlenmesi için, ahkâm-› islâmiyyeye uymak lâz›m oldu¤u her
kitâbda yaz›l›d›r. Bafl›, kolu aç›k olan k›zlar›n (Allah kalbe bakar,
bizim kalbimiz temizdir) demeleri, do¤ru de¤ildir. Aç›kl›k, kalbin
temiz olmad›¤›na alâmetdir.

Kad›nlar›n aç›lmalar›n›n zararl› oldu¤unu uzun yazmam›z, va-
tandafllar›m›z›n dünyâ ve âh›ret s›k›nt›lar›na düflmelerini isteme-
di¤imiz içindir. Onlara olan iyilik ve hizmet duygumuzdan ileri
gelmekdedir. Yoksa, aç›k gezen kad›nlar› ve erkekleri ve sosyete
han›mlar›n›, afla¤›, kötü, kendisini ise nâmûslu, iyi bilmek, müsli-
mânl›k de¤ildir. Her müslimân›n, aç›k gezenleri, içki içenleri, sos-
yete hayât› yafl›yanlar› görünce, onlara ac›malar›, imkân bulursa,
tatl› sözle ve kitâba, kanûna uygun yaz› ile nasîhat vermeleri, hiç
olmazsa, zararl› yoldan kurtulmalar› için düâ etmeleri lâz›md›r.
Günâh iflliyeni görünce, kendi günâhlar›m›z› hât›rlamal›y›z! Ku-
sûrlar›m›z, günâhlar›m›z afv edilmezse, bafl›m›za gelecek azâblar›
düflünmeliyiz. Baflkalar›n› ayblamak, kötülemek, g›ybet etmek ha-
râmd›r. Onlar›n günâhlar›ndan dahâ büyük günâh ifllemifl oluruz.
Allahü teâlâ sabr edenleri ve iyilik edenleri sever. ‹nsanlara hiz-
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met edenleri, nasîhat verenleri, tatl› dilli, güler yüzlü olanlar›, iyi ifl
yapanlara yard›m edenleri sever. Kendini be¤enenleri sevmez. Al-
lahü teâlân›n sevdi¤i güzel iflleri yapmal›y›z! Güzel huylu olmal›-
y›z. Suçlulara sert davranmak, can yakmak, hükûmetin vazîfesidir.
Müslimân dili ile, eli ile kimseyi incitmez. Baflkas›n› incitmek gü-
nâhd›r ve fitne ç›kmas›na sebeb olur. Fitne ç›kmas›na sebeb olmak
ise, ayr›ca dahâ büyük günâh olur. Müslimân, günâh ifllemez. Hü-
kûmete, kanûnlara karfl› gelmez. Suç ifllemez. Herkesin sevgisini,
sayg›s›n› kazanan flerefli bir insand›r.

Hanefî âlimlerinin büyüklerinden Hayreddîn Remlî “rahmetul-
lahi teâlâ aleyh”, (Fetâvây› hayriyye)nin nafaka bâb›nda diyor ki,
(Erke¤in zevcesini mülkü olan veyâ kirâlad›¤› müstakil bir evde
oturtmas› vâcibdir. Zevcesine nafaka vermiyen erkek habs olunur.
Evin sâlih komflular aras›nda bulunmas› lâz›md›r. Bu komflular, bu
kad›n›n din ve dünyâ ifllerine yard›m ederler. Zevcin zulm yapma-
s›na mâni’ olurlar. Evin mutbah›, halâs›, hamam›, odalar› olacakd›r.
Bu evde, zevcesinin istemedi¤i kimse bulunmaz. Zevc kaç›p gayb
olur, nafaka vermezse, zevce nafaka ba¤lamas› için mahkemeye
mürâceat eder. Zevcinden ayr›lmas›n› isteyemez. Hâkim âdete uy-
gun nafaka bedeli tâyin edip, zevcenin bu paray› zengin akrabâs›n-
dan ödünç almas›n› söyler. Onlara da, bu kad›na ödünç vermeleri-
ni emr eder. Ödünç vermiyeni habs eder. Zevci buldurup buna öde-
tir. Zevci büyük günâha girdi¤i için, ta’zîr cezâs› da verilir. Zevcinin
nafaka vermiyece¤inden korkan kad›n, mahkemeye gidip, zevcinin
kefîl göstermesini isterse, hâkim, kefîl göstermesini emr eder. Zevc
kaçmaz, fekat nafakay› getirmezse, hâkim, nafakan›n, ya’nî yiye-
cek, giyecek ve kirân›n mikdâr›n› ta’yîn edip, bu paray› her ay zev-
cesine verdirir. Zekât vermesi lâz›m olan nisâba mâlik kimsenin,
zevcesine zengin nafakas› vermesi lâz›md›r.

Kad›n zevcinin kaçd›¤›n› ve nafaka b›rakmad›¤›n› iki flâhid ile
isbât ederse, flâfi’î hâkim, nikâhlar›n› fesh eder. Dul kad›n, iddet
zemân› temâm olunca, hanefî mezhebine göre de, baflka erkekle
evlenebilir. Zevc, sonra gelip, nafaka b›rakd›¤›n› isbât ederse, ka-
bûl edilmez. Nâflize [âsi] olan veyâ boflan›ld›¤› kendisine bildirilen
kad›na nafaka verilmez). Fekat, zevcesini boflayarak, evini, bark›-
n›, se’âdetini y›kmak, kolay bir fley de¤ildir. Nikâh k›sm›nda diyor
ki, (Baba, yetiflkin k›z›n›, ondan izn almadan, birine verse k›z bu-
nu haber al›nca kabûl etmez ise, nikâh sahîh olmaz. K›z, iflitdi¤im
zemân red etmifldim dese, inan›l›r). Yukar›daki yaz›, islâm kad›n›-
n›n, erkek elinde oyuncak olmad›¤›n›, kad›n haklar›n›n devletin
garantisinde oldu¤unu göstermekdedir.
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41 — (Kad›n, erke¤in istedi¤i gibi kullanaca¤›, istemedi¤i ze-
mân def’ edece¤i bir mahlûk de¤ildir. ‹nsan›n dünyâda ve âh›retde
mes’ûd olmas›n› isteyen cenâb-› Hakk›n irâdesine göre, izdivâc› bir
kâide alt›na almal›y›z. Avrupal›lar, bir zevceden baflkas›n› yasak
etdi ise de, ço¤unun gayrimeflrû’ birkaç zevcesi ve metresleri var-
d›r) diyor.

Cevâb: Poli-gami ya’nî çok evlenmek, Avrupal›lar›n ve ilerici,
ya’nî taklîdcilerin müslimânlara sald›rd›¤› sebeblerden biridir. Hâl-
buki, müslimânlar dörde kadar kad›n al›rken, Avrupal›lar say›s›z
kad›n ve metreslerle düflüp kalk›yorlar. Dörde kadar evlenebilmek
için, islâmiyyet flartlar koymufldur. Bu flartlar› herkes yerine getire-
mez. Bunun içindir ki, müslimân erkeklerin birden fazla evlenmesi
s›n›rl›d›r ve az kimselere nasîb olmakdad›r. Zâten, birden fazla ev-
lenmek, bir emr de¤il, flartlara ba¤l› bir izndir. Birden fazla evlen-
mek yasak olan yerlerde, fuhflun, zinân›n ço¤ald›¤› görülmekdedir.

Dinde reformcular›n çok evlenme¤i kötülemek için ileri sür-
dükleri biricik sebeb, bunun kad›nlar üzerinde nâhofl te’sîr b›rak-
mas›d›r. Çok evlenmenin, nüfûsun artmas›na yard›m edece¤ini on-
lar da söylüyor. Bu art›fl›n s›cak memleketlere mahsûs olmas› sözü
ve akl›, zekâs› iflleyenlerde flehvânî kuvvetlerin azalmas› iddi’âs›,
müflâhedeye ve mant›¤a s›¤mayan düflüncelerdir. Hattâ, medenî
denilen so¤uk memleketlerde, kad›n haklar›n›n tan›nmas›, kad›na
hürriyyet verilmesi için yükselen seslerin, propagandalar›n sebebi
incelenince, kad›nlara karfl› olan flehvânî arzûlar, maske alt›ndan
meydâna ç›kmakdad›r.

Bizdeki Avrupa taklîdcilerinin de, bu konuda, flehvânî arzûla-
r›n peflinde koflduklar› meydânda ise de, bunlar›n asl hedefi, bafll›-
ca gâyeleri, islâmiyyete sald›rmak oldu¤u, her sözlerinden anlafl›l-
makdad›r. Kad›nlara hak verilmesi veyâ flehvânî, hayvânî arzûlar›n
serbest b›rak›lmas›, ikinci plânda kalmakda, bütün kuvvetleri ile,
islâmiyyete mahsûs olan hükmlere, hattâ iznlere sald›rarak, islâ-
miyyeti yok etme¤e, bunun yerine Avrupal›lar›n ahlâks›zl›klar›n›,
h›ristiyanl›¤› getirme¤e u¤rafld›klar› görülmekdedir. Milliyyetçi,
türkçü perdesi arkas›nda çal›flan çok sinsi ve usta bir dinde reform-
cu olan Ziyâ Gökalp, (Din ve ‹lm) ad›ndaki manzûmesinde, bak›-
n›z nas›l zehr kusmakdad›r:

Kad›n temâm olmad›kça, eksik kal›r bu hayât!
Âilenin adle uygun olmak için binâs›,
Nikâh, talâk, mîrâs, bu üç iflde gerek müsâvât!
Bir k›z, irsde yar›m erkek, izdivâcda dörtdebir,
Bulundukca, ne âile, ne memleket yükselir.
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Baflka yaz›lar›nda, Kur’ân-› kerîme, nemâza sald›rd›¤› gibi, bu
fli’rinde, kad›n haklar› perdesi alt›nda, ‹slâmiyyeti lekeleme¤e kal-
k›fl›yor. Kad›nla erke¤in eflit olmas›nda direnen ilericiler, Allahü
teâlân›n yapd›¤› anatomik ve fizyolojik eflitsizli¤i de düzeltseler ya!
Bir horoz, sekiz-on tavu¤u idâre eder. Fekat bir tavuk sürüsü için-
de iki horoz bir arada bulunamaz. Hayvânât›n hemen hepsinde de
böyledir. Koyun yetifldirmekle geçinen insanlar, sürünün içinde
birkaç koç bulundurarak, fazlas›n› keser veyâ satarlar.

Kad›n ile erkek aras›nda her bak›mdan müsâvât yokdur. Ka-
d›n, yaln›z erke¤i kendine çekecek kuvveti ile te’sîr edebilir. Bir-
çok ifllerde, hep erkekden afla¤›dad›r. Dünyân›n her yerinde, ka-
d›n süslenmek ister. Ne kadar muhterem olsalar, k›ymetli bir eflyâ
gibi, baflkalar›na âid olmak durumundad›rlar. Güzel görünmek ar-
zûsunu hiçbir fleye fedâ edemeyen kad›nlar, kendilerini erkeklerin
ve erkekler aras›nda da seçilmifl olanlar›n mükâfât› gibi görürler.
Ba’z› memleketlerde kad›nlara verilen haklar, ya’nî erkeklerle
müsâvî tutulmalar›, yarat›l›fldaki noksanl›klar›n› gideremez. Erke-
¤in beyni, kad›n beyninden büyük ve dahâ a¤›r oldu¤u hâlde, köy-
lerde kad›nlar erkek gibi ve onlardan dahâ çok çal›fl›rlar. Fekat bu
çal›flmalar›, onlar› hâkim ve âmir yapamam›fld›r. Kur’ân-› kerîm-
de, erkeklerin kad›nlardan üstün oldu¤u bildirilmifldir. Allahü te-
âlâ, erkekleri kad›nlardan kuvvetli ve hâkim yaratm›fld›r. Dünyâ-
ya gelecek çocu¤un anas› ve babas› dahâ ziyâde o¤lan olmas›n› is-
terler. Bu da, erke¤in hayâtda bir dayanak, bir kuvvet ve kad›n›n
bir noksanl›k oldu¤unu göstermekdedir. Kad›n›n, ne yaparsa yap-
s›n, bir senede ancak bir çocu¤u olur. Erke¤in buradaki fe’aliyye-
ti hududsuzdur. Bir erkek, bir sene içinde kad›nlar›n›n say›s›nda
çocuk babas› olabilir. Bu çocuklar›n babas› ve analar› da bellidir.
Çocuk yetifldirme bak›m›ndan bir erkek, âdetâ yüzlerce kad›na
bedeldir.

Bütün bunlardan baflka, dünyâya gelen k›z say›s›, o¤landan faz-
lad›r. Muhârebelerde de erkekler dahâ çok azalmakdad›r. Ba’zan
da, erkeklerin evlenmek istememesinden, evlenecek kad›n say›s›
erkek say›s›ndan binlerce fazla oluyor. Böyle oldu¤unu gazeteler-
de s›ks›k okuyoruz.

Afla¤›daki yaz›, 3 Receb-ül-ferd 1393 ve 2 A¤ustos 1973 Per-
flembe târîhli Türkiye gazetesinden al›nm›fld›r:

Amerikada mevcûd yaflama istatistiklerine göre, kad›nlar er-
keklerden dahâ uzun bir hayât süresine sâhibdirler.

‹statistikler, kad›n say›s›n›n erkek say›s›n› iki milyon geçdi¤ini
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ve 25 yafl›ndan yukar› her yafl grubunda, kad›n say›s›n›n erkek sa-
y›s›ndan dahâ fazla oldu¤unu göstermekdedir.

Dünyâda yap›lan istatistiklere göre, 65 yafl ve yukar›s› her 1000
erkek için, 1275 kad›n mevcûddur. 1980 y›l›nda, bu yafl grubunda
olan her 1000 erkek için 1500 kad›n mevcûd olacak ve bu büyüme,
kad›nlar lehine dahâ da artacakd›r. 65 ve yukar›s› yaflda bütün ka-
d›nlar›n 2/3’ü duldur ve her üç dul kad›na karfl› bir dul erkek mev-
cûddur. 1950-1960 aras›nda dul kad›nlar›n say›s›% 17,7 ço¤ald›¤›
hâlde, buna karfl›l›k dul erkek say›s› % 2,4 azalma göstermifldir.

Yine Amerikada, erken do¤umlarda k›z çocuklar›n›n ölüm ora-
n›, erkek çocuklara nazaran % 50 azd›r. Do¤umu ta’kîb eden ilk ay
içinde meydâna gelen ölümlerdeki k›z çocuklar›n say›s›, erkekler-
den % 50 azd›r. Do¤umu ta’kîb eden bir y›l içinde ölen her 100 ço-
cukdan 75’i erkekdir.

Büyüme ça¤›nda k›zlar, o¤lanlardan dahâ çabuk geliflir, konu-
flur ve muayyen bir yafla kadar dahâ çabuk büyür. Befl ilâ dokuz
yafl aras›ndaki çocuk ölümlerinde, erkek çocuk ölümleri k›zlara
nazaran iki mislidir. 10 ilâ 19 yafl aras›nda bu oran % 145 olarak
kendini göstermekdedir.

Bütün yafl grublar› içinde kalb hastal›klar›na en fazla yakala-
nanlar, erkeklerdir. 40 ilâ 70 yafl aras›ndaki kritik yafl grubu içinde
bir kad›na karfl›l›k iki erkek bu hastal›kdan ölmekdedir. Ülser,
kanser, zâtürrie, tüberküloz ve gut hastal›klar›na erkekler kad›n-
lardan dahâ fazla yakalanmakdad›rlar. Meselâ, kad›nlarda görülen
kanser tiplerinden rahim ve gö¤üs kanserleri, erkeklerde görülen
akci¤er, mi’de ve prostat kanserlerinden dahâ kolay tedâvî edil-
mekdedir.

Kad›nlar erkeklerden belki dahâ s›k fekat dahâ ufak tefek has-
tal›klara yakalanmakdad›rlar. Kayd edilen 365 hastal›kdan erkek-
lerin 245, kad›nlar›n ise sâdece 120 dânesine dahâ kolay yakalan-
d›¤› tesbît edilmifldir.

‹stanbulda neflr edilen 5 Receb-ül-ferd 1404 ve 18 Nisan 1983
târîhli Hürriyyet gazetesinde diyor ki, (Nüfus say›m›n›n kesin ve
resmî sonuçlar›na göre, ‹stanbulda her dört dul erke¤e 17 dul ka-
d›n düfldü¤ü anlafl›lm›fld›r.) Bu netîce, dul kad›n say›s›n›n, dul er-
kek say›s›ndan dört kat fazla oldu¤unu gösteriyor.

Kad›nlar›n fazla oldu¤unu gösteren vesîkalardan biri de, nâ-
mûsunu satarak yafl›yan kad›nlar›n say›s›n›n çok olmas›d›r. Böyle
kad›nlar›n, hele ilerici memleketlerde, çok oldu¤u meydândad›r.
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Bu kad›nlarla münâsebetde bulunmakdan kendini koruyamayan
erkekler, evli iseler de, bekâr iseler de bunlarla evlenseler, bunla-
ra verecekleri nâmûssuzluk paras›n›, âile nafakas› yapsalar fenâ m›
olur? Dinde reformcular, ilericiler bu soruya, fenâ olmaz, iyi olur,
diyemiyorlar. Çünki bunlar, kad›nlar›n dâimâ de¤ifldirilebilecek
hâlde kalmas›n› istiyorlar. Çok evlenme¤i be¤enmiyenler, belki de
zevklerini yapabilmek için kendilerine bol say›da kad›n kalmama-
s›ndan korkanlar olsa gerek.

Erke¤in, gayr-i meflrû’ münâsebetde bulundu¤u kad›nlar› görü-
flü baflka olur, âilesine karfl› görüflü baflka olur, denilirse; bu sözden
de anlafl›ld›¤› üzere gayr-› meflrû’ çal›flan kad›nlar, de¤erini kaybet-
mifl, afla¤› kimselerdir. Bunun içindir ki, yüksek mevk›’li bir kad›n-
la münâsebetde bulunmak, katkat dahâ fenâ, dahâ ayb bir ifl say›l-
makdad›r.

Kad›nlar zarûret ve ihtiyâc ile veyâ aldat›larak fuhfla sürükleni-
yor, erkekler için böyle fley düflünülemez. O, bu iflde, para kazan-
m›yor. Üstelik para vermekdedir. Kad›n›n erkekle müsâvî olam›-
yaca¤› buradan da anlafl›lmakdad›r.

Kad›n ne kadar güzel olsa, yine erke¤e karfl› matlûb mevki’in-
de görünmekden vaz geçmez. Hayâs› azalm›fl olanlar, kad›nl›¤› ti-
câret mal› hâline getirir. Demek ki, kad›n erkekden dahâ çekin-
gendir. Bu çekingenlik, flehvetlerinin azl›¤›ndan de¤il, hislerini giz-
leme¤e erkeklerden fazla muktedir olmalar›ndand›r. Kad›nlarda
flehvet dahâ fazla oldu¤u gibi, hayâlar› da erkeklerden dahâ fazla-
d›r. Hayâs› azalan kad›n bile, genelevde oturur. Onun aya¤›na ka-
dar gelen, üstelik para da veren erkekdir. Dünyân›n hiçbir yerin-
de, müflterileri kad›n olan, sermâyeleri erkek olan bir genelev yok-
dur.

Kad›nlar›n hayâs›, erkeklerden dahâ çok sabrl› ve metânetli ol-
malar›n› sa¤lar. Onlar›n birçok a¤›r ifllere at›lmalar›n› da önler.
Kad›na da, erke¤e de, bir hayvan kadar k›ymet vermiyen belli ko-
münistleri ve müslimânlar› aldatmak için, hükûmetlerine (Sosya-
list ‹slâm Cumhûriyyeti) ismini takan komünist uflaklar›n› bir tara-
fa b›rak›rsak, bugün en s›k›fl›k durumdaki milletler bile, kad›nlar›-
na silâh takarak cepheye göndermiyor. Erkekler azal›nca, kad›nla-
r› geri ve hafîf ifllerde kullan›yor. Erkekler, bu a¤›r ve tehlükeli ifl-
leri yüklenmelerine ve vatanlar›, evlâdlar› için canlar›n› vermeleri-
ne karfl›l›k; harblerin, a¤›r sanâyi’in sebeb oldu¤u nüfus kayb›n›
önlemek için, kad›nlardan da, çok evlenme¤e karfl› üzülmeyecek
kadar bir fedâkârl›k bekleyebilir.
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Erkeklerin düflmanla cihâd› ile kad›nlar›n nefsleri ile savaflma-
lar›, bizim burada bildirdi¤imiz gibi, flu hadîs-i flerîfde de birbiri ile
karfl›lafld›r›lmakdad›r:

(Allahü teâlâ, k›skançl›¤› kad›nlara ve cihâd› erkeklere yükle-
di. Hangi kad›n, bu emre îmân ederek vazîfesinde sabr gösterirse,
flehîd olan mücâhid kadar sevâb kazan›r). Bu hadîs-i flerîfde, ka-
d›nlar›n çok evlenme¤e sabr göstermelerine iflâret buyurulmakda-
d›r. Kad›n, hem k›skanacak, hem de buna katlanacakd›r. ‹flte bu
büyük fedâkârl›k, erkeklerin cihâd› gibi tutulmufldur. Cihâd ile te-
addüd-i zevcâtin birbirine karfl› tutulmas›n›n uygun oldu¤u flura-
dan da anlafl›l›yor ki, teaddüd-i zevcât, nüfûsun artmas›na, harb ise
azalmas›na sebeb olur. Mustafâ Sabri “rahmetullahi aleyh” efendi-
nin (Beyân-ül Hak) ad›ndaki mecmû’adaki yaz›s›nda, teaddüd-i
zevcâtin cihâd karfl›l›¤› olarak düflünülmesi, çok aç›k îzâh edilmifl-
dir.

‹slâmiyyet, teaddüd-i zevcâti emr etmemifl, izn vermifldir. Bu
izni kullanmamak elbet günâh olmaz ise de, bu iznin sosyal hayâ-
ta, ilme ve akla uygun oldu¤una inanmak, böyle olmad›¤›n› söyli-
yenleri haks›z bilmek dînî bir vazîfedir. Bundan baflka, islâmiyye-
tin bu izninden istifâde etmek istemiyenlerin teaddüd-i zevcât ih-
tiyâc›n› karfl›lamak üzere, bunun yerine günâh olacak baflka yolla-
r› aramamalar› da flartd›r. fiimdi, bu iznden istifâdeye kalk›flanlar
yok iken, dinde reformcular›n bu izn üzerinde ileri geri konuflma-
lar›, bölücülerin, bindörtyüz sene önce olmufl bitmifl ve islâm âlim-
lerince hükmü verilmifl olan hazret-i Alî ile hazret-i Mu’âviyenin
muhârebelerini ortaya ç›kararak, Eshâb-› kirâma dil uzatmalar›na
benzemekdedir. Böyle yersiz ve zemâns›z çekiflmeler, müslimân-
lar aras›na fitne sokmakdan, islâm düflmanlar›n› harekete getir-
mekden baflka birfleye yaramaz. Teaddüd-i zevcât emr de¤il, bir
izndir. Müstehab bile olmay›p, mubâh oldu¤u, türkçe (Ni’met-i is-
lâm) kitâb›nda yaz›l›d›r. Allahü teâlân›n bu iznini kötülemenin câ-
iz olmad›¤›na inanmak da farzd›r. Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildiri-
len bu izni kabûl etmemek veyâ be¤enmemek de küfrdür. fiuras›-
n› da söyliyelim ki, kanûn yasak etdi¤i için veyâ zevcesinin hât›r›-
n› gözeterek, yaln›z onunla yaflama¤› tercîh eden zevc, teaddüd-i
zevcâtdan vaz geçdi¤i için sevâb kazan›r. Dîn-i islâm›n teaddüd-i
zevcâta izn vermesi iffeti korumak ve nüfûsu artd›rmak içindir.
Teaddüd-i zevcâti be¤enmiyenlerin sözlerini incelersek, onlar›n
asl can›n› s›kan fley, birden fazla evlenmek de¤il, dörde kadar ev-
lenmekdir. Çünki, teaddüd-i zevcâti be¤enmiyenlerin dörtden
katkat fazla metresleri oldu¤u, gayr-i meflrû’ kad›nlarla yaflad›kla-
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r› meydândad›r. Bütün genelevler kapat›larak, umûmî ve husûsî
fuhfllar yasak edilirse, teaddüd-i zevcât› be¤enmeyenler, fikrlerini
derhâl de¤ifldirirler. Teaddüd-i zevcât, gayr-i tabî’î birfley oldu¤u
için, müslimânlar aras›nda da kalmam›fl gibi sözler, ortadan kalkar.
Teaddüd-i zevcât kendili¤inden yay›lma¤a bafllar.

Çok evlenmek uygunsuz bir ifl oldu¤u için tutunamam›fl da,
onun yerine, tabî’î, medenî insanlara uygun olan fuhfl, zinâ yer al-
m›fl, öyle mi? Birçok erkekler, inkâr edemiyecek bir hâldedirler ki,
teaddüd-i zevcât›n bofllu¤unu sefâhetle dolduruyorlar. Bunun için
de, kad›n erkek aras›ndaki perdeleri y›rtarak, kad›nlar›n hayâlar›,
flerefleri ile oynuyorlar. Kad›nlara tam hürriyyet veren Avrupa
memleketlerinde, erkeklerle kad›nlar karmakar›fl›k olmufldur. ‹s-
lâmiyyet ise, kad›nlar› erkeklere taksîm etmifl ve düzeni korumak
için, kad›nlar›n örtünmelerini emr etmifldir.

Bir dinde reformcu, (Erkeklerin dörde kadar evlenmesi, kad›n
haklar›n› çi¤nemekdir. Bir erke¤e bir kad›n olmas›, haklar›n eflit ve
insanlar›n adâlet üzere taksîmidir. Teaddüd-i zevcât, bu müsâvât›
ve adâleti bozmakdad›r) diyecek olursa, yukar›daki yaz›lar›m›z bu-
na gerekli cevâb› vermekde ise de, birkaç sat›r dahâ yazmak fâide-
li olacakd›r:

Teaddüd-i zevcât olm›yan memleketlerde, bunun yerine sefâ-
hetin, fuhflun yay›ld›¤› meydândad›r. O hâlde, kad›nlar›n böyle
fuhfla sürüklenmesinin, onlara bir hak ve müsâvât kazand›rmak ol-
du¤u nas›l söylenebilir? Bütün bu yaygaralar›n, kad›nlara hak ver-
mek perdesi alt›nda, erkeklerin sefâhetini ve zevkini sa¤lamak için
oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Dünyâda kad›n say›s›n›n erkeklerden çok
oldu¤unu, her sene gazetelerde okudu¤umuz istatistikler de gös-
termekdedir. Bunun için, bir erke¤e birden çok kad›n düflecekdir.
E¤er düflmez ise, çok evlilik, kendili¤inden ortadan kalkacakd›r.
Böylece haks›zl›k, müsâvâts›zl›k sözleri sebebsiz kalacakd›r. Er-
kek, fazla kad›n bulamay›nca, bir kad›nla yaflayacakd›r. Fekat, faz-
la kad›n buldu¤u ve onunla münâsebetde bulunmak arzûsunu ye-
nemedi¤i hâlde, meflrû’ yolda m›, yoksa meflrû’ olmayan yolda m›
bulunsun? ‹flte, dinde reformcularla müslimânlar aras›ndaki bütün
ayr›l›k buradad›r. Meflrû’ yolu mu, meflrû’ olmayan yolu mu kapa-
mak lâz›md›r? Birini kapamak, ikincisini yaymak ve kolaylafld›r-
mak elbette lâz›md›r. Fekat hangisini? Müslimânlar›n ilerlemeleri,
müslimânl›¤a yap›flmakla olabilir. Müslimân olm›yarak kurtulma-
lar›na, ihtimâl yokdur.

(Nikâh yap›l›rken, islâmiyyetde her dürlü flart yap›labilir. Bir
kad›n, niflanl›s›ndan evlilikleri boyunca tek evli kalmas›n›, boflama
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hakk›n›n kendisine verilmesini istiyebilir) diyorlar. Bu sözleri do¤-
rudur. ‹slâmiyyet kad›na bu hakk› da vermekdedir. Bu husûsda
(‹bni Âbidîn)de genifl bilgi vard›r.

Erkek, ilk zevcesinin hât›r›n› sayarak bir dahâ evlenmesin. Öte
yandan flehvetlerine kap›larak, arzûlar›n› baflka yerlerde aras›n
bulsun? Kendi iffetine nâmûsuna k›ys›n? Baflka bir kad›n›n nâmû-
sunu, iffetini de bozsun. Boyunca da, günâha girsin. Yukar›da yaz-
d›¤›m›z hadîs-i flerîflerde bildirilen azâblar› kazans›n. Erkeklerin
bu bozuk, kötü ifllerini anlayan kad›nlar›nda da kötü hisler uyan-
s›n? Hât›rlar›na k›y›lamad›¤› hâlde, iffetlerine k›y›lm›fl olsun? Er-
ke¤in kötü kad›nlarla düflüp kalkd›¤›n› ifliten zevcesi acabâ a¤›r bir
darbe yimifl olmayacak m›d›r? Nâmûssuz bir erke¤in zevcesi ol-
mak felâketi de, buna eklenmiyecek midir? Bundan baflka, zevce-
nin de iffeti bozulmak zarar›, bu yüzden zevcin zarar›, zevcin mü-
nâsebetde 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, insâfl›, do¤ru karar vermek çok kolay olur. Gayr-i
meflrû’ buluflmalardaki frengi, belso¤uklu¤u ve muhakkak öldürü-
cü olan aids hastal›klar›, bütün dünyây› tehdîd etmekdedir. Allahü
teâlân›n hikmetinin büyüklü¤üne bak›n›z ki, en fenâ, en tehlükeli
hastal›klar›, islâmiyyetin d›fl›ndaki hareketlere musallat etmifldir.
Bu yolsuz ifllerde gayb olan çocuklar›, do¤mayan çocuklar sanma-
y›n›z. ‹slâmiyyetin emri burada çok incedir. Zinâya karfl› evlileri
(Recm) ederek öldürmek emri, bundan hâs›l olacak çocu¤un, soy-
suz bir piç b›rak›larak, insanl›kdaki flerefi yok edilmifl oldu¤u için
konulmufl bir cezâd›r. [Recm, üzerine tafllar atarak öldürmek de-
mekdir.] Böyle münâsebetlerden al›nacak tehlükeli hastal›klar, ev-
deki çocuklara da bulafl›nca, bütün âile maddeten ve ma’nen ölü-
me sürüklenmifl olur. Bütün bu zararlar› önleyen teaddüd-i zevcât-
da yaln›z birinci kad›n›n ufak bir zarar› var. Bu zarar da hissî bir za-
rard›r. Vicdânî bir zarar de¤ildir. Çünki, cân›ndan çok sevdi¤i Al-
lah›n izn verdi¤i, hofl gördü¤ü bir fleydir.

Yukar›da bildirilen fâcialar›, zararlar› önlemek için, bu fedâ-
kârl›¤› islâmiyyet kad›nlardan bekliyor. Bu fedâkârl›klar›ndan do-
lay› çok sevâb kazanacaklar. Nüfûsun artmas›na, kendi cinsi olan
kad›nlar›n koca bulmalar›na yard›m etmifl olacaklard›r. Kad›nlar,
fâideleri meydânda olan öyle mukaddes ve millî bir fikr terbiyesi
ile yetifldirilirse, bunun, hisse ve nefse güç gelmekden ibâret olan
zarar› da ortadan kalkar. ‹lericiler, her zorlu¤a katlanarak yüksel-
me¤e söz verdik diyorlar. Erkekler muhârebede cân verme¤e hâ-
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z›rlan›rken, kad›nlardan da ufak bir fedâkârl›k, beklenilemez mi?
Zevclerinin âdet hâline gelen sefâhetlerini, kötü ve zararl› hareket-
lerini bilmemezlikden gelmek gibi bir afla¤›l›k ve alçakl›k yerine,
nefslerini, fâideli, necîb bir hisse al›fld›rsalar iyi olmaz m›?

‹ttihâdc›lar zemân›nda, millet meclisinde Manisa meb’ûsü
Mensûrî zâde Saîd, teaddüd-i zevcât›n yasak edilmesi için kanûn
ç›kar›lmas›n› teklîf etmifldi. Meb’ûslerin ço¤u böyle fley olamaz de-
diler. Kanûn ç›kar›lamad›. Böyle kanûn bulunan bir memleketde-
ki müslimânlar ne yapmal› süâline gelince: Müslimânlar, kanûna
karfl› gelmezler. Suç ifllemezler. Nikâh ile ve belediye kayd› ile dî-
ne ve kanûna uygun olarak evlendikleri tek kad›nla yaflarlar. Bir-
den fazla evlenmezler. Kanûna, hükûmete karfl› gelmek, cezâ, s›-
k›nt› çekme¤e, fitne ç›karma¤a yol açar. Bu ise câiz de¤ildir. Bir
hadîs-i flerîfde, (Fitne uykudad›r. Fitneyi uyand›rana, Allahü teâlâ
la’net etsin!) buyuruldu.

Osmânl› devleti zemân›nda evlenme ifli belediyeye veyâ evlen-
me me’mûrlu¤una kayd etdirilerek, buradan evlenme cüzdân› al›-
n›r ve mezhebindeki din bilgilerini do¤ru olarak bilen ve nemâzla-
r›n› terk etmiyen sâlih bir müslimân, flartlar›na uygun olarak, fler’î
nikâhlar›n› yapard›. Nikâh yap›l›rken zevc ile zevcenin karâr ver-
dikleri (Mehr-i mu’accel) ve (Mehr-i müeccel) denilen alt›n para
mikdârlar› evlenme cüzdân›na yaz›l›rd›. Zevc, mehr-i mu’acceli
dü¤ünden evvel zevcesine öderdi. Mehr-i müecceli ise, zevcesini
boflarsa ödemek mecbûriyyetinde idi. Bu alt›nlar› ödemezse ve ço-
cuklar›n›n nafakalar›n› her ay annelerine ödemezse ma’âfl›ndan
kesilerek ödetilir veyâ habs olunurdu. Bu kadar çok paray› öde-
mek ve bekârl›k sefâletini çekmek ve bir dahâ evlenememek kor-
kusundan dolay› kimse zevcesini boflayamazd›. Çünki zevcesini
haks›z olarak boflayan erke¤e kimse k›z›n› vermezdi. Her müsli-
mân, nikâh›n kerâmeti olarak hâs›l olan muhabbet ve huzûr için-
de, ölünciye kadar, zevcesi ve çocuklar› ile berâber mes’ûd ve bah-
tiyâr olarak yaflard›. Muhîti, tan›d›klar› aras›nda k›ymetli olup,
herkesden hürmet ve i’tibâr görürdü.

42 —Hindistândaki dinde reformculardan, ingiliz câsûsu
Ebül’ulâ el Mevdûdî iskoç masonu idi. (‹slâmda ihyâ hareketleri)
kitâb›nda, imâm-› Gazâlîyi reformcu olarak tan›t›yor. Bu yüce
imâm için, (Yunan mefkûresini, müslimânlar›n kafalar›ndaki te’sî-
rini giderecek fleklde baltalad›. ‹slâmiyyeti filozoflara ve skolastiz-
me karfl›, kendi kafalar›na göre savunma¤a kalk›flanlar›n hatâlar›-
n› düzeltdi. Îmân esâslar›n›n rasyonel te’sîrini ortaya koydu. ‹cti-
hâd rûhunu yeni bafldan açd›. Tedrisât programlar›n› düzene sok-
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du. ‹slâm›n moral prensiplerini ortaya koydu. Hükûmeti ve
me’mûrlar› dîne uyma¤a ça¤›rd›. Fekat, hadîs ilminde eksik idi.
Rasyonel ilm üzerinde fazla durdu ve tesavvufa lüzûmundan fazla
temâyül etdi) diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden
olan bu koca imâm› kusûrlu olarak gösteriyor. Bu kusûrlar›na teh-
lükeli davran›fl ad›n› veriyor. Sonra, (‹bni Teymiyye, bu tehlükele-
ri giderdi, islâm›n fikr ve ahlâk rûhunu canland›rd› ve yenilik îcâd-
lar›n› baflard›. ‹bni Teymiyyeden az önce, kimse, iftirâ korkusun-
dan halk› islâmiyyete da’vet etme¤e cesâret edemedi. Dar kafal›
ulemâ ile zâlim hükümdârlar elele vermifllerdi. Bunlara karfl› islâ-
hat bayra¤›n› çekmek, ancak ona nasîb oldu. Tefsîrde derin, hadîs-
de imâml›k derecesinde idi. ‹slâmiyyeti Gazâlînin b›rakd›¤› yerden
al›p ileriye götürdü. ‹slâm i’tikâd›n› savundu. ‹slâm rûhuna Gazâ-
lîden dahâ uygun delîller buldu. Gazâlînin muhâkemesi, rasyonel
fikrlerin zararl› te’sîrleri alt›nda kalm›fld›. ‹bni Teymiyye, dahâ
te’sîrli olup, Kur’ân ve sünnet rûhuna dahâ yak›n olan akl-› selîm
yolunu seçdi. Böylece flâhâne bir baflar› kazand›. ‹lm adamlar›,
Kur’ân›n tefsîrini bilmediler. Skolastik yetiflenler de, Kur’ân ve
hadîslerle râb›tay› kuramad›lar. ‹slâmiyyetin hakîki îzâh›n› baflar-
mak ancak ‹bni Teymiyyeye nasîb oldu. ‹lhâm›n› do¤rudan do¤ru-
ya Kitâbdan, sünnetden ve Eshâb›n yaflay›fl›ndan alarak ictihâdlar
yapd›. Talebesi ‹bni Kayy›m da, ma’nâs› çözülmemifl hikmetler
üzerinde çal›flarak, islâmî kanûnlar koydu. ‹slâmî sisteme s›zm›fl
olan kötü te’sîrleri temizleyerek, onu saf ve tâze hâle koydu. Asr-
lar boyunca islâm›n cüz’ü olarak kabûl edilen ve dînî müeyyidele-
re mesned olan ve ulemâ taraf›ndan göz yumulmufl olan kötü âdet-
lere hücûm etdi. Bu dürüst hareketi, bütün dünyây› aleyhine çevir-
di. Sonra gelenler, ona iftirâ etmekde, birbirleri ile yar›fld›lar) di-
yor.

Cevâb: Dinde reformcular üçe ayr›l›r:

Dinde reformcu denilenlerin birinci k›sm›, (Ehl-i sünnet) mez-
hebinin derin âlimleridir. Bunlar, câhil halk taraf›ndan ve islâm
düflmanlar› taraf›ndan müslimânlar aras›na sokulmufl olan hurâfe-
leri, yanl›fl inançlar› ve yanl›fl iflleri düzeltdiler. Ehl-i sünnet mücte-
hidlerinin Eshâb-› kirâmdan ifliterek bildirmifl olduklar› do¤ru bil-
gileri meydâna ç›kartd›lar. Kendilerinden birfley söylemediler.
Bunlara (Müceddid) denir. Bunlar›n gelece¤ini ve islâmiyyete hiz-
met edeceklerini, hadîs-i flerîfler haber vermekde ve övmekdedir.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Benden sonra, her
yüz senede, bir âlim ç›kar. Dînimi kuvvetlendirir) buyurdu. (Üm-
metimin âlimleri, ‹srâil o¤ullar›n›n Peygamberleri gibidir) hadîs-i
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flerîfi ile bu müceddidler övüldü. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe,
imâm-› fiâfi’î ve bunlar gibi mezheb imâm› olan mutlak müctehid-
ler ve imâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî ve her asrdaki dört
mezhebden birinde olan âlimler ve ileride gelecek olan hazret-i
Mehdî bu müceddidlerdendir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”. Dîni siyâsete ve dünyâ kazançlar›na âlet eden ba’z› münâ-
f›klar, kendilerini din adam›, mürflid tan›t›yor. Hadîs-i flerîfde bil-
dirilen son asr›n müceddidi kendilerinin olduklar›n› yaz›yorlar.
Câhiller de bunlar›n müceddid olduklar›n› söylüyorlar. Hâlbuki
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, her asr›n müceddidinin
alâmetlerini de aç›klad›. Hepsinin Eshâb-› kirâm›n yolunda olduk-
lar›n› bildirdi. Eshâb-› kirâm›n yolunda olanlar da, (Ehl-i sünnet)
âlimleridir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Hadîs-i flerîfde
bildirilen müceddidler, Ehl-i sünnet mezhebinin büyük âlimleridir.
Bu müceddidler, kendi görüflleri, düflünceleri ile söylemezler.
Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere kendi bilgilerine ve anlay›fl-
lar›na göre ma’nâlar vermezler. Tefsîr ve hadîs âlimlerinin verdik-
leri ma’nâlar›n yay›lmas›na, kuvvetlenmesine çal›fl›rlar. Mevdûdî,
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” övmüfl oldu¤u bu
derin âlimlere, nas›l oluyor da câhil diyor?

‹slâmiyyetin temel kitâblar›nda, hiçbir mevdû’ hadîs ve düfl-
manlar›n, câhillerin dîne sokduklar› bozuk inan›fllar ve yanl›fl ifller
yokdur. Müceddidlerin vazîfeleri, islâm âlimlerinin “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”, din kitâblar›n› de¤ifldirmek, bunlardaki
din bilgilerini k›ymetden düflürmek veyâ yeni bilgiler eklemek de-
¤ildir. Onlar›n vazîfesi, bu kitâblardaki din bilgilerinden unutul-
mufl olanlar›n› meydâna ç›karmak, aç›klamak ve herkese ö¤ret-
mekdir. ‹slâm›n bu yüksek âlimlerine (Reformcu) denmez. (Mü-
ceddid) denir.

Dinde reformcular›n ikinci k›sm› da, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i
flerîflere inan›rlar, sayg› gösterirler. Fekat, islâm âlimlerinin kitâb-
lar›nda bildirilen ma’nâlar›, bilgileri kabûl etmezler. Kur’ân-› ke-
rîmden ve hadîs-i flerîflerden, kendi k›sa görüfllerine göre ma’nâlar
ç›kar›rlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin bilgilerinden birçok yerde ayr›-
l›rlar. Bunlara (Bid’at) veyâ (Dalâlet) f›rkalar›, ya’nî (Sap›k) denir.

Bunlar›n meydâna gelece¤ini de, Peygamber efendimiz “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber vermekdedir. (Ümmetim yet-
miflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan yetmiflikisi Cehenneme gi-
decek, biri, inan›fl sebebi ile Cehenneme girmiyecekdir) hadîs-i fle-
rîfi birçok k›ymetli kitâblarda yaz›l›d›r. Dört (Sünen) kitâb›nda
bulundu¤u ve Tirmüzînin kitâb›nda dahâ uzun oldu¤u (Milel ve
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Nihal) tercemesi birinci sahîfesinde bildirilmekdedir. (Buhârî) ve
(Müslim) kitâblar›nda da bulundu¤u (Berîka) ve (Hadîka) kitâbla-
r›nda yaz›l›d›r. En k›ymetli kelâm kitâblar›ndan olan ve medrese-
lerin yüksek s›n›flar›nda okutulan (fierh-i mevâk›f) kitâb›n›n alt›-
yüzdokuzuncu sahîfesinde ve imâm-› Rabbânî (Mektûbât)›n›n
ikinci cild, altm›flyedinci mektûbunda da yaz›l›d›r. [(Se’âdet-i Ebe-
diyye) kitâb›n›n 54.cü sahîfesine bak›n›z!] Bu hadîs-i flerîfi, bid’at
f›rkalar›nda bulunan sap›klar ve kâfirler kabûl etmemekdedirler.

Dinde reformcular›n üçüncü k›sm›, islâm düflman› olan sinsi ka-
firlerdir. Bunlar müslimân görünerek, dîni islâh ediyoruz, ana kay-
naklar›n› meydâna ç›kar›yoruz, ilk hâline getiriyoruz gibi yald›zl›
sözler söyleyerek islâm dînini y›kma¤a, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i
flerîflerin do¤ru ma’nâlar›n› de¤ifldirme¤e, bozma¤a çal›fl›yorlar.
‹slâmiyyeti, içerden y›kmak istiyorlar. Müslimân göründükleri için
ve dîni islâh ediyoruz, hurâfelerden temizliyoruz, dedikleri için, câ-
hil halk, bu kâfirleri hakîkî müceddid san›yor. Bunlara aldan›yor.
Böylece, çok baflar› sa¤l›yorlar. Müslimânlar› aldatmak için, Ehl-i
sünnet âlimlerinden birkaç›n› medh ediyorlar. Onlara hayrân ol-
duklar›n› yaz›yorlar. Fekat, onlar›n kitâblar›nda yaz›l› olan bilgile-
rin birço¤unu be¤enmiyorlar. Bunlara hurâfe diyorlar. Bu büyük
âlimlerin k›ymetli kitâblar›nda yaz›l› olan hadîs-i flerîflerden, iflle-
rine gelmiyenlere, ç›karlar›na engel olanlara, mevdû’ hadîsdir, uy-
durma hadîsdir diyorlar. Kendi uydurduklar› bozuk, zararl› fleyle-
ri, do¤ru diye ortaya koyuyorlar. Böylece, bu büyük âlimlere leke
sürme¤e çal›fl›yorlar. Bunlardan bir k›sm› da, Ehl-i sünnet âlimle-
rinden bir ikisini dillerine dolay›p kötülüyorlar, hattâ kâfir diyor-
lar.

Biz müslimânlar, (Dinde reformcu) kelimesinden mezhebsizle-
ri ve sinsi islâm düflmanlar›n›, ya’nî ikinci ve üçüncü k›smda olan-
lar› anl›yoruz. Yukar›daki hadîs-i flerîfde inan›fl› do¤ru olup, bu
yüzden Cehenneme girmiyecekleri bildirilen f›rkaya (Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at) mezhebi denir. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, bir in-
san, yâ müslimând›r, yâhud kâfirdir. Müslimân da, yâ Ehl-i sünnet
mezhebindedir, yâhud, bid’at ehlidir. Ya’nî, sap›kd›r. Bundan an-
lafl›l›yor ki, Ehl-i sünnet mezhebinde olmayan kimse, ya’nî mez-
hebsiz olan kimse, yâ sap›kd›r, yâhud kâfirdir.

Bugün islâm memleketlerini sarm›fl olan, y›k›c› dinde reform-
culara aldanmamak için, müslimânlar›n çok bilgili olmalar› lâz›m-
d›r. Meselâ; Sultân Abdülmecîd ve sultân Abdül’azîz hân “rahme-
tullahi teâlâ aleyhimâ” zemânlar›nda, befl def’a sadra’zam olan ve
(1287 [mîlâdî 1871]) de vefât edip, Süleymâniyye câmi’i ba¤çesin-
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de gömülen Âli pâfla mason idi. Dinde reformcu olan, Cemâled-
dîn-i Efgânîyi ‹stanbula getirip dinde reformlar yapmak için, onun-
la elele vererek çal›flma¤a koyuldu. Fekat, islâm âlimleri, uyan›k
davranarak, meydân› bunlara b›rakmad›lar. Cemâleddîni rezîl et-
diler. Âli pâfla da, onu destekliyemedi.

Cemâleddîn-i Efgânî, binikiyüzellidörtde Efganistânda do¤du.
Binikiyüzaltm›flbirde Kâbile geldi. On sene kald›. Felsefe kitâbla-
r› okudu. Bir aral›k, Ruslara Efganistân hakk›nda câsûsluk yap›p,
jurnallar verdi. Ruslardan çok para ald›. Binikiyüzseksenbeflde
M›sra geldi. Mason oldu. Âli pâfla, bunu ‹stanbula getirdi. Vazîfe
verdi. O zemân, ‹stanbul dârülfünûn, ya’nî üniversite rektörü bu-
lunan ve sadra’zam Reflîd pâfla taraf›ndan Pârisde yetifldirilmifl
olan ve kâfir oldu¤una fetvâ verilen, mason Hasen Tahsin taraf›n-
dan buna o sene konferanslar verdirildi. Fekat, ulu orta konuflun-
ca, o zemân›n fleyh-ul-islâm› olan büyük âlim Hasen Fehmi efen-
di “rahmetullahi teâlâ aleyh” taraf›ndan kâfir oldu¤una fetvâ ve-
rildi. Hasen Fehmi efendi, zemân›n derin âlimlerinden idi. Os-
mânl› devletinin yüzonuncu fleyh-ul-islâm› idi. Rü’ûs imtihân›nda
birincili¤i kazanm›fld›. Müderris ya’nî üniversite din bilgileri pro-
fesörü oldu. Çok talebe yetifldirdi. Çeflidli vazîfelerde yükseldik-
den sonra, fleyh-ul-islâm oldu. Sultan Azîz M›sra gitdi¤i zemân,
hatîb efendinin okudu¤u hutbeyi bu hâz›rlam›fld›. Câmi-ul-Ezhe-
rin meflhûr âlimi (fieyh Saka) hazretleri ile çok sohbet eyledi. M›sr
âlimleri, ilmdeki kudretini takdîr etdiler. ‹flte bu âlim, a¤›r basa-
rak, Cemâleddîn rezîl oldu. Âli pâfla, bunu ‹stanbuldan ç›karma-
¤a mecbûr kald›. (Edib ‹shak) ad›ndaki bir M›srl›n›n (Eddürer)
ad›ndaki kitâb›nda, Cemâleddînin M›srda mason locas› baflkan›
oldu¤u yaz›l›d›r. M›srl›lara ihtilâl fikrleri afl›lad›. fiöhretini artd›r-
mak için, (A’râbî Pâfla) vak’as›n› hâz›rl›yanlarla birlikde ‹ngilizle-
re karfl› göründü. M›sr müftîsi (Muhammed Abduh) ile dost oldu.
Reformist düflüncelerini ona afl›lad›. Muhammed Abduh bir yaz›-
s›nda, (Cemâleddîni görmeden önce, gözüm kör, kula¤›m sa¤›r,
dilim dilsiz imifl) diyor. Londrada ve Pârisde, dinde reform diye
çok zararl› yaz›lar yazd›. Binsekizyüzseksenalt›da Îrâna geldi.
Orada da râhat durmad›. Zincirlere ba¤lanarak, beflyüz süvâri ile
Osmânl› hudûduna b›rak›ld›. Ba¤dâda, Londraya gitdi. Îrân aley-
hinde yaz›lar yazd›. Oradan ‹stanbula geldi. Burada da, Behâîler-
le iflbirli¤i yaparak, dîni siyâsete âlet etdi. Îrânda fesâd ç›karma¤a
u¤rafld›. Bir sene sonra, çenesinde kanser ç›karak, binüçyüzondört
(1314) hicrî ve binsekizyüzdoksanyedi (1897) mîlâdî y›l›nda öldü.
Maçka k›fllas› yan›nda, fleyhler mezârl›¤›na gömüldü. Bir Ameri-
kal›, bu masona mezâr yapd›rd›. ‹kinci cihân harbinden sonra ke-

– 307 –



mikleri Efganistâna götürüldü. Masonlar, bunun islâm düflmanl›-
¤›n›, ihtilâlci ve fesadc› hareketlerini baflka dürlü yaz›yorlar. Bunu
büyük gösterebilmek için, fleyh-ul-islâm efendiye ve islâm âlimle-
rine câhil, gerici demekden s›k›lm›yorlar. [Bunlar›n islâmiyyete
verdikleri zararlar, Prof.Dr. Muhammed Hüseynin arabî olarak
yazd›¤› ve ‹nsan yay›nlar›n›n terceme etdirerek 1986 senesinde,
“Modernizmin ‹slâm Dünyâs›na girifli” ismi ile ‹stanbulda neflr et-
di¤i kitâbda uzun yaz›l›d›r.]

1362 [m. 1943] senesinde vefât etmifl olan, büyük islâm âlimi
Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri buyurdu ki, (Dinde reform
sap›kl›¤›n› ortaya ilk ç›karan, (‹bni Teymiyye) oldu. Bu sap›kl›k
sonradan, câhiller ve islâm düflmanlar› taraf›ndan küfre kadar gö-
türüldü). ‹bni Teymiyye, 661 [m. 1263] de Harrânda tevellüd ve
728 [m. 1328] de fiâmda kal’ada habs iken hastalanarak öldü. Ehl-i
sünnet âlimlerini be¤enmiyordu. Tesavvufu büsbütün inkâr edi-
yordu. Muhyiddîn-i Arabî, Sadreddîn-i Konevî “rahmetullahi te-
âlâ aleyhimâ” gibi islâm›n göz bebeklerine kâfir diyordu. Hâlbuki,
bir müslimâna kâfir diyenin kendisi kâfir olaca¤›n› bilmiyecek ka-
dar câhil de¤ildi. Ne yaz›k ki, islamiyyeti kendi görüflüne, dar ka-
fas›na uydurma¤a kalk›flm›fl, akl› ermedi¤i hakîkatleri inkâr ede-
rek, dalâlete düflmüfldü. ‹slâm âlimlerinin büyüklerinden ve tesav-
vuf ilminin mütehass›slar›ndan Abdülvehhâb-i fia’rânî “rahmetul-
lahi aleyh”, (Tabakât-ül-kübrâ) kitâb›nda, ‹bni Teymiyyenin bu
ac›kl› hâlini ortaya koymakda, önsözünde (Velîyi, ancak Velîler
tan›r. Velî olmayan›n ve vilâyetden haberi olmayan›n, vilâyete
inanmamas›, onun inâdc› ve câhil oldu¤unu gösterir. fiimdi ibni
Teymiyyenin tesavvufu inkâr etmesi ve âriflere dil uzatmas› böyle-
dir. Bunun gibi kimselerin kitâblar›n› okumamal›, y›rt›c› hayvan-
lardan kaçar gibi, onlardan sak›nmal›d›r. Tesavvuf büyüklerinden
Ebül Hasen fiâzilî de, Evliyây› inkâr edenlerin hâllerini uzun anlat-
makdad›r) demekdedir. ‹bni Teymiyyeciler, bunun için Abdülveh-
hâb-i fia’rânîye “rahime-hullahü teâlâ” düflman olmufllar, islâm›n
bu büyük âlimini yalan ve iftirâ oklar›na hedef yapm›fllard›r.

(‹bni Teymiyye), ilk müslimânlar›n, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i
flerîflere uyduklar›n›, sonradan gelen mezheb imâmlar›n›n, kendi
görüfllerini de ifle kar›fld›rd›klar›n› söylüyor, Ehl-i sünnete çat›yor-
du. Hâlbuki, onyedinci maddenin cevâb›nda bildirildi¤i gibi, Ehl-i
sünnet âlimleri “rahime-hümullahi teâlâ”, din bilgilerinde, hiçbir
zemân naklden ayr›lmam›fllard›r. Kendi görüfllerine uymam›fllar-
d›r. Hele imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahmetullahi aleyh” ken-
di görüflünü naklden afla¤› tutdu¤u, islâm âlimlerinin sözbirli¤i ile
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bildirilmekdedir. Böyle oldu¤u (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n yir-
miyedinci maddesinde vesîkalarla aç›klanm›fld›r. ‹bni Teymiyye,
Ehl-i sünnet âlimlerine bu iftirây› atarken, Kur’ân-› kerîmi, kendi
görüflüne göre tefsîr ediyordu. Böylece ilk müslimânlardan kendi-
si ayr›lm›fld›r. Bu hâli sözünde samîmî olmad›¤›n› göstermekdedir.
Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri yanl›fl
anlad›klar›n›, Eshâb-› kirâm›n bile, çok yerde yan›ld›klar›n› bildiri-
yordu. Allah›n dînini, kendisinin düzeltdi¤ini, Kur’ân-› kerîmin
do¤ru ma’nâs›n› yaln›z kendisinin anlam›fl oldu¤unu söylüyordu.
Hadîs-i flerîflerle övülmüfl olan birinci ve ikinci asrlar›n büyük
müctehidlerini ve bunlar›n mezheblerini dünyâya yayan islâm
âlimlerini be¤enmiyordu. Bu yüzden, dinde söz sâhibi olanlar bir-
leflerek, bunun tutdu¤u yolu incelediler. Sap›k ve zararl› oldu¤u
anlafl›ld›. Babas›ndan mîrâs kalan müderrislik kürsüsü elinden
al›nd›. Fekat o, yine râhat durmad›. Müflebbihe denilen bid’at f›r-
kas›n›n sözlerini ortaya ç›kar›yor. Allahü teâlâya madde ve cism
diyordu. Yaratan› insan fleklinde san›yordu. Bu bozuk inanc›na o
kadar saplanm›fld› ki, birgün, fiâm câmi’inin minberinde, (Cenâb-›
Hak, gökden yere benim flimdi indi¤im gibi iner) diyerek, minber-
den afla¤› indi¤ini, ‹bni Battûta haber veriyor. Dört mezhebin
âlimleri, ‹bni Teymiyyenin bu sözünü red eden cevâblar yazarak,
müslimânlar›n i’tikâdlar›n›n bozulmas›n› önlediler. M›sr, fiâm,
Kuds kâd›l›klar›n› yapm›fl olup, 733 [m. 1333] de vefât etmifl olan
fiâfi’î f›kh ve hadîs âlimlerinden Muhammed ibni Cemâ’a’nin (Er-
reddü-alel-müflebbihi fî-kavlihi teâlâ Errahmânü alel’ Arfl-isteva)
kitâb› bu k›ymetli cevâblarla doludur. (Tâtârhâniyye) fetvâ kitâ-
b›nda ve (Milel ve Nihal) kitâb›nda ve bütün kitâblarda (Mücessi-
me) ve (Müflebbihe) f›rkalar›n›n, ya’nî (Allahü teâlâ cism gibidir.
Arfl üzerinde oturur, iner, yürür) gibi fleylere inananlar›n kâfir ol-
duklar› yaz›l›d›r. Yediyüzbeflde, M›sr sultân› Nâs›r›n yan›nda top-
lanm›fl olan âlimler ve devlet adamlar›, böyle bozuk sözleri yayd›-
¤› için, onu Kâhire kal’as› kuyusuna habs etdiler. Ehl-i sünnet âlim-
lerinin câiz görmedikleri yanl›fl fetvâlar verdi¤i için de, yediyüzyir-
mi senesinde fiâm kal’as›na habs edildi. Peygamberlerin mezârlar›
ile mukaddes makâmlar›n ziyâreti hakk›nda sözleri de ortal›¤› ka-
r›fld›rd›. Fitneye sebeb oldu. Bu yüzden, yediyüzyirmialt›da fiâmda
tekrâr habs edildi. 728 [m. 1328] de, zindanda iken hastalanarak öl-
dü.

‹bni Teymiyye, Hanbelî mezhebinde oldu¤unu söylerdi. Hâl-
buki, hak olan dört mezhebden birinde olabilmek için, Ehl-i sün-
net mezhebine uygun îmân sâhibi olmak lâz›md›r. Onun çok sözü,
Ehl-i sünnet mezhebinde olmad›¤›n›, hattâ bu mezhebi be¤enme-
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di¤ini gösteriyor. Kendisini bir müctehid, bir reformcu olarak tan›-
t›yordu. Binotuzüç hicrî y›l›nda vefât eden, Hanbelî âlimlerinden
Mer’î, ‹bni Teymiyyenin hâl tercemesini yazm›fld›r. (Kevâkib)
ad›ndaki bu kitâb›nda onun mezheb imâmlar›n› taklîd etme¤i ve
hattâ icmâ’› tan›m›yan yaz›lar›n› bildirmekdedir. K›yâs yapd›kla-
r›ndan dolay›, Ehl-i sünnet âlimlerine sald›rd›¤› hâlde, çok yerde
ve hele (Mecmû’at ür-resâil) kitâb›nda, kendisi de pekçok k›yâs
yapm›fld›r. Evliyân›n büyüklü¤üne inanmaz, türbelere yap›lan zi-
yâretlere sald›r›rd›. (Ancak üç mescide ziyâret için gidilir) hadîs-i
flerîfini, (Ancak üç mescid ziyâret edilir) flekline çevirmifl, Resûlul-
lah›n kabrini ziyâret için bile gitmek günâh olur demifldir. ‹bni Ha-
cer-i Heytemî hazretleri (Fetâvâ-y› f›khiyye) kitâb›nda, buna uzun
cevâb vermifldir. Hindistândaki âlimlerden, 1304 [m. 1887] sene-
sinde vefât eden Muhammed Abdülhay Lüknevî ile, Hindistânda-
ki mezhebsizlerden Muhammed Beflir aras›nda bu konuda genifl
münâzaralar oldu¤u (Nüzhet-ül-havât›r) kitâb›n›n ikiyüzyirmi-
ikinci maddesinde yaz›l›d›r. (Nüzhet-ül-havât›r) kitâb›n› yazan
Allâme Abdülhay Hasenî, 1341 [m. 1923] de vefât etmifldir. Ehl-i
sünnet âlimlerinin en büyüklerinden olan (Ebül Hasen-i Efl’arî)
hazretlerinin mezhebine ve bu derin âlimin, kaderi ve Allahü te-
âlan›n ismlerini aç›klamas›na ve azâb yap›laca¤›n› bildiren âyetle-
re verdi¤i ma’nâlara çatmakda idi. Cehennem azâb›n›n kâfirlere
de sonsuz olm›yaca¤›n› söylerdi. Hükûmetlere verilen her çeflid
vergi, zekât yerine geçer derdi. Dört mezhebin sözbirli¤i ile bildir-
diklerine uym›yan sözlerin küfr olaca¤›n› kabûl etmezdi. Ehl-i
sünnet âlimlerinin flanlar›n›, flöhretlerini çürütme¤e çal›fl›rd›. Sâli-
h›yyede, el-Cebel câmi’inde hazret-i Ömerin çok hatâ yapd›¤›n›
söylemifldir. Bir toplant›da, hazret-i Alînin üçyüz def’a yan›ld›¤›n›
söylemifldir. Münâvînin (Künûz) kitâb›nda ve imâm-› Ahmedin
sahîhinde ve (Mir’ât-i kâinât) kitâb›nda yaz›l› olan hadîs-i flerîfde,
(Allahü teâlâ, do¤ru sözü, Ömerin dili üzerine koymufldur) buyu-
ruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu hadîs-i flerîfde,
(Ömer hiç yan›lmaz!) buyuruyor. ‹bni Teymiyye ise, Ömer çok
yan›lm›fld›r diyerek, bu hadîs-i flerîfe karfl› gelmekdedir. Hâlbuki
bu hadîs-i flerîfi bilmiyecek kadar câhil de¤ildi. Hadîs bilgisi çok-
du. Fekat, yan›lmas› da, o kadar çok oldu. Evet, hazret-i Ömerden
baflka Eshâb-› kirâm›n ço¤u, ictihâd ile anlafl›lacak ifllerde yan›l-
m›fl olabilir. Fekat, onlar›n yan›lmalar›, ictihâd hatâs› idi. Bunun
için, o büyüklerin ve Ehl-i sünnet âlimlerinin, ictihâd ile anlafl›la-
cak ifllerde yan›lmalar›na da sevâb verilirdi. Çünki, hepsi mücte-
hid idi. ‹bni Teymiyyenin îmân edilmesi lâz›m olan bilgilerde ya-
n›lmas› ise, onu do¤ru yoldan uzaklafld›rm›fl, azâb›n›n artmas›na
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sebeb olmufldur. Kendini din imâmlar› gibi müctehid sanarak,
haddini bilememifl, felâkete sürüklenmifldir. ‹bni Teymiyye, dahâ
afl›r› da giderek, tesavvuf büyüklerine, Sadreddîn-i Konevîye,
Muhyiddîn-i Arabîye, Ömer bin Fâr›da “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’in” insafs›zca sald›rm›fld›r. Gazâlînin kitâblar›nda mev-
dû’ hadîs doludur derdi. Kelâm âlimlerimize de dil uzatmakdan ge-
ri kalmam›fld›. Mezheblerin ictihâd ayr›l›¤› oldu¤unu anl›yamam›fl,
felsefî düflünüfllerin sonucu sanm›fld›. Ehl-i sünnet âlimlerinin, is-
lâm memleketlerindeki eskiden kalma kiliselere dokunulmamal›-
d›r, dediklerini suç saym›fl, bu yüzden de, din büyüklerine lâf at-
m›fld›r.

Mevdûdî de, ibni Teymiyye gibi imâm-› Gazâlîyi kusûrlu gös-
termekdedir. Büyük âlim (‹bni Hacer-i Mekkî) hazretleri, (El-
a’lâm bi-kavât›’›l-islâm) kitâb›nda küfre sebeb olan fleyleri anlat›r-
ken, ‹bnüssübkî ve baflka âlimlerin kitâblar›ndan alarak buyuru-
yor ki, (‹mâm-› Gazâlînin yaz›lar›nda kusûr bulan kimse, yâ hased
edip onu çekemiyendir, yâhud da, z›nd›kd›r). Hanefî mezhebi
âlimlerinden ‹bni Âbidîn, (El-Ukûd-üd-dürriyye) kitâb›n›n so-
nunda diyor ki, (‹mâm-› Gazâlî âlim de¤ildi diyen kimse, câhille-
rin echeli ve fâs›klar›n en kötüsüdür. O, zemân›n›n hüccet-ül-islâ-
m› ve âlimlerin en üstünü idi. F›kh ilminde çok k›ymetli kitâblar›
vard›r. fiâfi’î mezhebinin ba’z› hükmleri, Onun kitâblar› üzerine
kurulmufldur).

‹slâm âlimlerinden ba’z›s›, ibni Teymiyyenin müslimânl›kdan
ç›kd›¤›n›, mürted oldu¤unu bildirmekdedirler. ‹bni Battûta, ‹bni
Hacer-i Mekkî, Tak›yyeddîn-i Subkî ve o¤lu Abdülvehhâb, ‹z-
zeddîn bin Cemâ’a ve ebû Hayyân Zâhirî Endülüsî gibi, sözleri
sened olan derin âlimler, onu bid’at ehli, sap›k saym›fllard›r. Evet
onun sap›k oldu¤unu bildirenler de, ilminin, zekâs›n›n, zühdünün
çoklu¤unu inkâr etmiyorlar. Fekat, (Miflkât)da yaz›l› hadîs-i fle-
rîfde, (Kötülerin en kötüsü kötü din adamlar›d›r) buyuruldu.
‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî elliüçüncü mektûbunda buyuru-
yor ki:

(Âlimlerin iyisi, insanlar›n en iyisidir. Âlimlerin kötüsü, insan-
lar›n en kötüsüdür. ‹nsanlar›n se’âdeti ve felâketi, âlimlere ba¤l›-
d›r. Büyüklerden biri fleytân› bofl oturuyor görüp, sebebini sormufl.
fieytân demifl ki: Bu zemân›n sap›k âlimleri, bizim iflimizi yap›yor.
‹nsanlar› yoldan ç›karmak için, bize ifl b›rakm›yorlar).

‹mâm-› Sübkî de, ibni Teymiyyenin ilmini, zekâs›n› çok övü-
yordu. Burhâneddîn bin Müflih (Tabakât)da diyor ki, ‹mâm-›
Sübkî, Zehebîye yazd›¤› mektûbda, ibni Teymiyyeyi çok övmüfl-
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dü. Fekat, imâm-› Sübkî de (Erreddü-li-ibni Teymiyye) kitâb›nda
ve o¤lu Abdülvehhâb da (Tabakât)da, onun Ehl-i sünnetden ay-
r›ld›¤›n›, dalâlete düfldü¤ünü yazmakdad›rlar. Fikrlerini afl›lad›¤›
birkaç kimse ve hele talebesinden ibni Kayy›m ile Zehebî, onu afl›-
r› övmekdedir. Meflhûr kitâblara aç›klamalar yaparak din adam›
say›lan ve Kur’ân-› kerîm ve de¤erli kitâblar› yazmakla geçinen
Aliyyülkârî ve Mahmûd Âlûsî ve kendini müctehid sanan Abduh
gibi kimseler de, onun yoluna saparak Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl-
lard›r.

Son asr›n derin âlimlerinden Yûsüf Nebhânî (fievâhidül-hak) ki-
tâb›nda ve Osmânl› âlimlerinin büyüklerinden fleyh-ul-islâm Musta-
fâ Sabri efendi, (El-ilm ve akl) kitâb›nda ve fiâm âlimlerinden Ebû
Hâmid bin Merzûk, iki cild kitâb›nda, ibni Teymiyyenin sap›td›¤›n›
vesîkalarla isbât etmifllerdir. Ebû Hâmidin kitâb›, ‹stanbulda k›sal-
t›larak, (Et-Tevessül-ü bin-Nebi ve bis sâlihîn) ismi verilip, 1395[m.
1975] senesinde ofset yolu ile basd›r›lm›fld›r.

‹bni Teymiyyeyi do¤ru sananlar, onun muhâkeme ve habs edil-
mesini haks›z göstermek için de, (Tesavvufcular aleyhindeki yaz›-
lar›, onlar› dar›ltd›. Talâk hakk›ndaki fetvâlar›, f›kh âlimlerini düfl-
man etdi. S›fât-i ilâhiyye hakk›ndaki fetvâlar› da, kelâm âlimlerini
gücendirdi. Bu yüzden kelâm, f›kh ve tesavvuf âlimleri buna karfl›
birleflerek cezâland›r›ld›) diye k›saca yaz›yorlar. Din âlimlerinin,
bir iki kelime için, bir müslimâna düflman olacaklar›na, ona zulm
edeceklerine, tuza¤a düflürmek için çal›fld›klar›na herkesi inand›r-
d›klar›n› san›yorlar. Onu mazlûm, âlimleri ise, zâlim olarak tan›t›-
yorlar. Hâlbuki, ibni Teymiyye, Ehl-i sünnete karfl›, isyân bayra¤›
çekdi. ‹slâm âlemine fitne, fesâd atefli sald›. Meselâ nahv âlimlerin-
den Ebû Hayyân, (700) senesinde Kâhireye gelince, ibni Teymiy-
ye buna (Nahv âlimi dedi¤imiz Sibeveyh de kim oluyor. Kitâb›nda
tam seksen yanl›fl var ki, sen onlar› anlayamazs›n) demifldir. Ebû
Hayyân da, ilm adam›na yak›flm›yan sözleri karfl›s›nda, ondan uzak
kalma¤› uygun görmüfldür. (El-Bahr) ad›ndaki tefsîrinde ve
(Nehr) ismindeki muhtasar›nda, onu ayblam›fld›r.

‹bni Hacer-i Askalânî (Dürer-ül-kâmine) kitâb›nda, Zehebî-
den “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” alarak diyor ki, (‹bni Teymiy-
ye, ilm üzerinde konuflurken hiddetlenir, karfl›s›ndakini ma¤lûb
etme¤e çal›fl›r, herkesi gücendirirdi). ‹mâm-› Süyûtî, (Kam’ul-
mu’âr›d) kitâb›nda buyuruyor ki, (‹bni Teymiyye, kibrli idi. Ken-
dini be¤enirdi. Herkesden üstün görünmek, karfl›s›ndakini küçüm-
semek, büyüklerle alay etmek âdeti idi). fiâm âlimlerinden Mu-
hammed Alî Be¤, (H›ttatüfl-fiâm) kitâb›nda diyor ki, (‹bni Tey-
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miyyenin hedefi, Luther ad›ndaki papas›n hedefine benzer. Fekat,
h›ristiyanl›¤›n müceddidi muvaffak oldu. ‹slâm müceddidi muvaf-
fak olamad›).

Pâkistân›n büyük âlimlerinden Siyalküt flehrinin imâm ve hati-
bi, Mevlânâ Muhammed Ziyâullah›n (Vehhâbîli¤in Hakîkati) kitâ-
b› urdu dilinde olup, 1969 da bas›lm›fld›r. Doksanüçüncü sahîfesin-
de diyor ki, Hindistân›n büyük âlimi, dünyân›n tan›d›¤› yüzlerce
k›ymetli kitâb›n yazar› mevlevî Abdülhay Lüknevî, (hicri 1304 se-
nesinde vefât etdi.) (Gays-ül-gamâm) kitâb›nda, (Sonra gelen fiev-
kanînin de, önce gelen ibni Teymiyyet-el-Harrânî gibi, ilmi çok,
akl› az idi. T›bk› onun gibi idi. Hattâ ondan dahâ afla¤› idi) demek-
dedir.

Goldziher, ‹bni Teymiyyenin hak mezhebleri bid’at sayd›¤›n›,
islâm›n ilk safvetini de¤ifldirdiler diyerek, bunlarla dö¤üfldü¤ünü,
Efl’arî mezhebi ile ve tesavvufla mücâdele etdi¤ini, Peygamberle-
rin kabrini ve Evliyân›n kabrlerini ziyâret etme¤e ma’siyyet dedi-
¤ini yazmakdad›r.

Muhammed Abduhun yetifldirdiklerinden olup, onun yolunda
giden Câmi’ul-ezherin eski rektörü Mustafâ Abdürrâz›k pâfla di-
yor ki, (‹bni Teymiyye fetvâ verirken, bir mezhebe uymaz, buldu-
¤u delîl ile hareket ederdi. Tesavvuf büyüklerinin “kaddesallahü
teâlâ esrârehümül’azîz” keflfini inkâr ederdi).

‹bni Teymiyye, Sadreddîn-i Konevî için diyor ki, (Muhyiddîn-i
Arabînin arkadafl› olan Sadreddîn, akliyyât ile kelâm ilmlerinde,
üstâd›ndan dahâ ileride olmakla berâber, ondan dahâ kâfir, dahâ
az bilgili, dahâ az îmânl›d›r. Bunlar›n mezhebleri kâfirlik oldu¤u
için, dahâ hünerli olanlar›, dahâ çok kâfir oluyorlar). ‹slâm âlimle-
rinin bir k›sm› kendisine kâfir dedi. Ço¤u ise sap›k oldu¤unu bildir-
diler. Yavuz Sultân Selîm hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” devri
âlimlerinden Muhammed fieyh-i Mekkî, Süleymâniyye kütübhâ-
nesi, Reflîd efendi k›sm›nda bulunan fârisî (El-cânib-ül-garbî) kitâ-
b›nda, Muhyiddîn-i Arabî hazretlerine yap›lan sald›r›lar› cevâblan-
d›r›rken diyor ki, (‹bni Teymiyye, kâfirlerin y›llarca yand›kdan
sonra Cehennemden ç›kacaklar›n› bildirmekde ve (Bir zemân
olur; Cehennemin kap›lar› aç›l›r. Dibinde otlar biter) hadîsini yaz-
makdad›r. Baflka hadîsler de söylemifldir. Hâlbuki kâfirlerin Ce-
hennemde sonsuz kalacaklar›, Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildiril-
mekdedir. Tevâtür ve sözbirli¤i hâs›l olmufldur. Âlimler, ibni Tey-
miyyenin tevâtüre ve icmâ’a karfl› geldi¤ini bildiriyor).

(Muhtasar-› Kurtubî) doksanalt›nc› sahîfesinde diyor ki, (Ce-
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hennemdekilerin hepsi ç›kacak. Cehennemin hepsi bofl kalacak di-
yenler, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere karfl› gelmifl oluyorlar.
Cehennem azâb›n›n kâfirlere ebedî oldu¤unu Ehl-i sünnet âlimle-
ri ve âdil imâmlar sözbirli¤i ile bildirdiler. (Nisâ) sûresinin 169.cu
âyetinde, (Kâfirler Cehennemde ebedî kalacaklard›r) buyuruldu.
(Mü’minlerin yolundan ayr›lanlar› Cehenneme atar›z) meâlindeki
âyet-i kerîmeler, bunlara cevâbd›r. Mü’minlerden günâh› çok olan-
lar›n bulunduklar› Cehennemin birinci tabakas› boflalacakd›r. Kâ-
firlerin bulunduklar› baflka tabakalar› hiç boflalm›yacakd›r.
Mü’minler flefâ’ate kavuflarak azâbdan kurtulacak, yaln›z bunlar›n
yerleri boflal›p, Cehennemin yaln›z birinci tabakas›n›n dibinde ot-
lar bitecekdir. ‹mâm-› Kurtubî yukardaki hadîsin (Mevkûf) oldu-
¤unu yaz›yor. Resûlullahdan iflitildi¤i bildirilmemifldir, diyor.
Muhyiddîn-i Arabî hazretleri de, Cehennemin kap›lar› hiç aç›lmaz.
Kâfirler Cehennemde ebedî kal›rlar, diyor. Cehennemden ç›k›la-
cak diyenler, mü’minlerin ç›kacaklar›n› bildirmifllerdir.) ‹bni Tey-
miyye, mü’minlerin Cehennemden ç›kacaklar›n› bildiren hadîs-i
flerîfleri kâfirlere teflmîl ederek, âyet-i kerîmeleri ve tevâtür ile ic-
mâ’› inkâr etmifl oluyor. Ehl-i sünnet âlimlerine kâfir demek, insa-
n›n küfrüne sebeb olur. Selef-i sâlihînin baflka baflka te’vîl yapma-
d›klar› âyetleri ve tevâtür hâs›l olmufl hadîsleri inkâr etmenin küfr
oldu¤u (Redd-ül-muhtâr)da (Kâdîl›k) bahsinde de yaz›l›d›r. Tan-
cal› (‹bni Battûta) ad› ile meflhûr olan mâlikî âlimlerinden Mu-
hammed bin Abdüllah, (Tuhfetünnüzzâr) târîhini ‹bni Cezî ad›n-
daki kâtibine yazd›rm›fl, bu kitâb çeflidli dillere terceme edilmifldir.
Türkçeye ikinci tercemeyi Muhammed fierîf be¤ yapm›fl ve 1335
[m. 1917] y›l›nda ‹stanbulda bas›lm›fld›r. Bunun 9. cu sahîfesi so-
nunda (‹bni Teymiyyenin ilmi çokdu. Fekat, akl›nda bozukluk var-
d›) diyorlar. ‹slâmiyyete uym›yan çeflidli sözlerini bildiriyorlar.
Meselâ (fiâmda idim. Cum’a nemâz›nda idim. ‹bni Teymiyye hut-
be okudukdan sonra, benim flimdi indi¤im gibi, cenâb-› Allah dün-
yâ göküne iner diyerek merdivenlerden indi. Mâlikî âlimi (‹bni
Zehrâ) bu sözün kötülü¤ünü cemâ’ate uzun anlatd›. Cemâ’atin ço-
¤u câhil olup, ‹bni Teymiyyeyi hak yolda san›yor. Onun yald›zl›
sözlerini çok seviyorlard›. Bu mâlikî âliminin sözü ile ‹bni Tey-
miyyenin üzerine yürüdüler. Elleri ile, na’l›nlar› ile dö¤düler. Ye-
re y›k›ld›. Sar›¤› düfldü. ‹pek takkesi meydâna ç›kd›. Bunu behâne
ederek, hanbelî kâdîs›na götürdüler. Kâdî taraf›ndan habs ve
ta’zîr olundu. Mâlikî ve flâfi’î âlimleri, bu ta’zîrin haks›z oldu¤unu
söylediler. ‹fl, melik Nâs›ra intikâl etdi. Kurulan âlimler heyeti, ‹b-
ni Teymiyyenin fitne ç›kard›¤›na karar verdi. Sultân›n emri ile,
fiâmda habs edildi) diyor. ‹bni Battûtan›n bu yaz›s›, Yûsüf-i Neb-
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hânînin (Cevâhir-ül-bihâr) kitâb›nda, Abdülganî Nablüsî isminde
de yaz›l›d›r. Zemân›n›n âlimlerince ve bütün müslimânlarca sap›k-
l›¤› anlafl›lm›fl ve cezâs› verilmifl olan bir kimseyi mezheb imâmla-
r›m›z›n üstüne ç›karanlara ve bunlara inananlara, Allahü teâlâ di-
râyet ve hidâyet ihsân eylesin. Müslimân yavrular›n› sap›klara al-
danmakdan korusun! Âmîn.

‹bni Hacer “rahime-hullahü teâlâ” hazretleri, (Cevher-ül-mun-
zam) kitâb›nda buyuruyor ki, ‹bni Teymiyyenin hurâfelerinden,
saçmalar›ndan biri, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile isti-
gâse, tevessül olunmas›n› inkâr›d›r. Ondan önce hiçbir islâm âlimi
böyle söylemedi. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”
bildiriyorlar ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile
her zemân tevessül etmek çok iyidir. Yarat›lmadan önce ve yara-
t›ld›kdan sonra, dünyâda da, âhiretde de, Onunla tevessül olunur.
Yarat›lmadan önce Onunla tevessül olunaca¤›n› gösteren fleyler-
den biri, Peygamberlerin ve ümmetlerindeki Velîlerin Onunla te-
vessül etmifl olduklar›d›r. ‹bni Teymiyyenin iftirâ olan sözü ise hiç-
bir asla ve esâsa dayanmamakdad›r. Hadîs âlimlerinden Hâkim-i
Niflâpûrînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Âdem “aleyhisselâm” hatâ
edince, yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hakk› için beni afv ve
ma¤firet et dedi. Allahü teâlâ da, Muhammed aleyhisselâm› dahâ
yaratm›fl de¤ilim. Sen Onu nas›l tan›d›n buyurdu. O da, yâ Rabbî!
Beni yarat›p rûh verdi¤in zemân, bafl›m› kald›rd›m. Arfl›n kenârla-
r›nda, lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah yaz›lm›fl gördüm.
Kullar›n›n içinde en çok sevdi¤inin ismini, kendi isminin yan›na
koymufl oldu¤undan anlad›m dedi. Allahü teâlâ da, yâ Âdem!
Do¤ru söyledin. Kullar›m aras›nda en çok sevdi¤im Odur. Onun
hakk› için benden afv dileyince, seni hemen afv etdim. Muhammed
aleyhisselâm olmasayd› seni yaratmazd›m buyurdu) buyurulmufl-
dur. Burada Muhammed aleyhisselâm›n hakk› demek, Allahü te-
âlân›n Onu çok sevmesi, Ona çok k›ymet vermesi demekdir. Yâ-
hud, Onun baflka kullar üzerinde olan hakk› demekdir. Yâhud da,
Allahü teâlân›n Ona ihsân ederek, Onun için kendi üzerinde ta-
n›d›¤› hak demekdir. Bunun gibi, bir hadîs-i flerîfde, kullar›n Al-
lahü teâlâ üzerindeki hakk› nedir? diye soruldukda, (Burada hak
demek, lâz›m, vâcib olan fley demek de¤ildir.) buyurulmufldur.
Çünki, Allahü teâlân›n hiçbirfleyi yapmas› lâz›m, vâcib de¤ildir.
Dilerse yapar. Dilemezse, yapmaz. Allahü teâlâdan Resûlullah
hakk› için bir dilekde bulunmak, Resûlullah için istemek de¤ildir
ki, buna flirk denilsin. Allahü teâlâ Resûlünü çok sevdi¤ini, Ona
yüksek mertebe verdi¤ini bildiriyor. ‹flte bu sevginin, bu yüksek
derecenin hakk›, ya’nî hurmeti, k›ymeti için, Allahü teâlâdan iste-

– 315 –



nilmekdedir. Allahü teâlân›n, Resûlüne olan ikrâmlar›ndan, ihsân-
lar›ndan biri de fludur ki, ya’nî Onun hakk› için, Onun yüksek de-
recesi için yap›lan düâlar› kabûl buyurur. Buna inanm›yan›n bu
ni’metden mahrûm kalmas›, kendisi için en büyük zarard›r. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile, hayâtda oldu¤u zemân da
tevessül edilmifldir. Nesâî ve Tirmüzî bildiriyorlar ki, Resûlullah›n
yan›na bir a’mâ geldi. Gözlerinin aç›lmas› için düâ etmesini diledi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona (‹stersen düâ edeyim,
istersen sabr et. Sabr etmek, senin için dahâ iyi olur) buyurdu. Düâ
etmeni istiyorum. Beni güdecek kimsem yokdur. Çok s›k›l›yorum
deyince, (‹yi bir abdest al! Sonra bu düây› oku!) buyurdu. Düân›n
tercemesi fludur: (Yâ Rabbî! ‹nsanlara rahmet olarak gönderdi¤in
sevgili Peygamberin ile sana teveccüh ediyorum. Senden istiyo-
rum! Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Dile¤imin hâs›l olmas› için
Rabbime senin ile teveccüh ediyorum. Allah›m! Onu bana flefâ’at-
ci eyle!) Bunu imâm-› Beyhekî de haber veriyor. Ayr›ca (kalkd›,
gözleri görerek gitdi) de diyor. Bu düây› okuma¤› ona Resûlullah
ö¤retdi. Kendisi düâ buyurmad›. Onun teveccüh eylemesini, yal-
varmas›n›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile istigâse et-
mesini, diledi¤inin böyle hâs›l olmas›n› arzû buyurdu. Resûlullah
hayâtda iken de, vefât›ndan sonra da kendisi ile istigâse olunurdu.
Selef-i sâlihîn, Resûlullah›n vefât›ndan sonra bu düây› çok oku-
mufl, bununla murâdlar›na kavuflmufllard›r. Halîfe Osmân “rad›-
yallahü anh” birinin bir dile¤ini kabûl buyurmuyordu. Bu kimse,
Eshâbdan Osmân bin Hanîf hazretlerine gelip, yard›m etmesini is-
tedikde, ona bu düây› okumas›n› ö¤retdi. Okuyup da, halîfenin
yan›na gidince, dile¤inin kabûl olundu¤unu Taberânî ve Beyhekî
haber vermekdedirler. Taberânînin haber verdi¤i bir hadîs-i flerîf-
de, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” düâ ederken, (Pey-
gamberinin ve Ondan önce gelen Peygamberlerin hakk› için) bu-
yururdu. Resûlullah ile veyâ baflka Peygamberler veyâ Velîler ile
(Teveccüh) etmek, (Tevessül) etmek, (‹stigâse) etmek ve (Teflef-
fu’) etmek, hep ayn› fley demekdir. Ameller ile, ibâdetler ile teves-
sül etmenin câiz oldu¤unu islâmiyyet bildirmifldir. Eski zemânda,
bir ma¤araya girip kapal› kalm›fl olanlar›n, Allah için yapm›fl ol-
duklar› hâlis ifllerini söyliyerek yalvard›klar› zemân, ma¤ara a¤z›-
n› t›kam›fl olan tafl›n aç›larak kurtulduklar›n› hadîs-i flerîf haber
veriyor. ‹flleri vesîle ederek yap›lan düâ kabûl olunca, ifllerin en
iyilerini yapanlar› vesîle ederek yap›lan düâlar elbette kabûl olur.
Ömer-übnül-Hattâb “rad›yallahü anh”, hazret-i Abbâs› vesîle
ederek ya¤mur düâs› yapd›. Eshâb-› kirâmdan hiçbiri buna karfl›
birfley demedi. Resûlullah› ve Onun mubârek kabrini vesîle etme-
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yip, hazret-i Abbâs› vesîle etmesi, kendini çok afla¤› bildi¤i ve Re-
sûlullah›n akrabâs›n› kendinden üstün gördü¤ü için idi. Hazret-i
Abbâs ile tevessül etmesi, asl›nda Resûlullah ile tevessül etmekdir.
Tevessül, teveccüh ve istigâse sözleri, kendisi ile teveccüh, istigâse
edilen kimsenin her zemân, teveccüh ve istigâse edenlerden dahâ
üstün tutuldu¤unu gösteriyor denilemez. Resûlullah, bir düâs›n›n
kabûl olmas› için, Mekke muhâcirlerini vesîle yapm›fld›r. ‹stigâse,
birisinden birfley istemek için, bunun çok sevdi¤i bir kimseden yar-
d›m istemekdir. Ya’nî bu kimse vâs›tas› ile istemekdir. Bu kimse
vâs›tas› ile istenince, o fleye kavuflmak kolay olur. Düân›n kabûl ol-
mas› için, Resûlullah ile veyâ kabrdeki bir Velî ile istigâse olunur.
Böylece düâ kabûl olunur. Düây› kabûl eden, yaln›z Allahü teâlâ-
d›r. Buna sebeb, vesîle olan, Peygamberdir. Allahü teâlâ, hakîkî
gavsd›r. Resûlullah, mecâzî gavs olmakdad›r. Buhârînin haber ver-
di¤i hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, önce Âdem ile, sonra Mûsâ ile
ve sonra Muhammed aleyhimüsselâm ile istigâse ederler) buyurul-
du. Bundan baflka, Resûlullah ile tevessül, istigâse etmek demek,
Onun düâ etmesini istemek demekdir. Çünki O, kabrinde diridir,
istiyenin istedi¤ini anlar. Sahîh haberde bildirildi ki: (Emîr-ül-
mü’minîn Ömer “rad›yallahü anh” zemân›nda kaht [k›tl›k] oldu.
Eshâb-› kirâmdan birisi, Resûlullah›n kabri yan›na gelip, yâ Resû-
lallah! Ümmetine ya¤mur ya¤mas› için düâ eyle! Ümmetin helâk
olmak üzeredir, dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu-
na rü’yâda görünüp ya¤mur ya¤aca¤›n› haber verdi. Öyle de oldu.
Rü’yâda ayr›ca (Ömere git, Selâm söyle! Ya¤mur ya¤aca¤›n› müj-
dele. Keys ile hareket etmesini söyle!) de buyurdu. Keys, yumuflak
davranmakd›r. Ömer “rad›yallahü anh” sert idi. Dînin emrlerini
yerine getirmekde fliddet gösterirdi. Bu kimse, Halîfenin yan›na
geldi. Olan› anlatd›. Halîfe dinledi ve a¤lad›. Bir habere göre rü’yâ-
y› gören, Eshâbdan Bilâl bin Hâris Müzenî idi. Burada, rü’yây› de-
¤il, Sahâbînin, Resûlullah›n kabrine gelerek tevessül etmifl oldu¤u-
nu bildirmek istiyoruz. Görülüyor ki, Resûlullahdan, hayâtda
iken oldu¤u gibi vefât›ndan sonra da, dileklerin hâs›l olmalar› için
düâ buyurmas› istenilir. Onun düâ ve flefâ’at etmesi ile dilekler
hâs›l oldu¤u gibi, hayâta gelmeden önce ve hayâtda iken ve vefâ-
t›ndan sonra, Onu vesîle ederek yap›lan düâ ve tevessüller de ka-
bûl olmakdad›rlar. K›yâmet günü de ümmeti için Rabbinden, fle-
fâ’atde bulunacak ve flefâ’ati kabûl olunacakd›r. Böyle oldu¤unu,
islâm âlimleri (‹cmâ’) ile ya’nî sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Ab-
düllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîf-
de buyuruldu ki, (Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâma, yâ Îsâ! Muham-
med aleyhisselâma îmân et! Senin ümmetinden, Onun zemân›na
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yetiflecek olanlar›n, Ona îmân etmeleri için de ümmetine emr et!
Muhammed aleyhisselâm olmasayd›, Âdem Peygamberi yarat-
mazd›m. Muhammed aleyhisselâm olmasayd›, Cenneti, Cehenne-
mi yaratmazd›m. Arfl› su üzerinde yaratd›m. Hareket etdi. Üzeri-
ne, Lâ ilâhe illallah yaz›nca durdu, buyurdu.) Bu hadîs-i flerîfi, Hâ-
kim sahîh senedlerle haber vermifldir. Böyle yüksek derece ve öl-
çülemiyecek kadar çok k›ymetli olan ve mevlâs›n›n ni’metlerine
kavuflmufl bir Peygamberi vesîle ederek Onun flefâ’atini dileyerek
yap›lan düâ kabûl olmaz m›? (Cevher-ül-munzam)›n yaz›s› (fievâ-
hid-ül-hak)dan al›narak buraya kadar terceme edildi. Nûh, ‹brâ-
hîm ve di¤er Peygamberlerin de Muhammed aleyhisselâm› vesîle
ederek yapd›klar› düâlar, tefsîr kitâblar›nda yaz›l›d›r.

(fievâhid-ül-hak) ‹mâm-› Sübkîden alarak diyor ki, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile tevessül etmek iki dürlü
olur: Birincisi, Onun yüksek mertebesi, bereketi için Allahü teâlâ-
dan istemekdir. Böyle düâ ederken, (tevessül), (istigâse) ve (teflef-
fu’) sözlerinden herbiri kullan›labilir. Üçü de, ayn› fleyi bildirmek-
dedir. Bu kelimeleri söyliyerek düâ eden, Resûlullah› vesîle ede-
rek, Allahü teâlâdan istemekdedir. Onu vâs›ta k›larak Allahü te-
âlâdan istigâse etmekdedir. Dünyâ ifllerinde de, bir kimseden,
onun çok sevdi¤ini vesîle ederek birfley istenilince, hemen ver-
mekdedir. Tevessülün ikincisi, dile¤e kavuflmak için, Resûlullah›n
Allahü teâlâya düâ etmesini, Ondan istemekdir. Çünki O, kabrin-
de diridir. ‹stenileni anlar ve Allahü teâlâdan ister. K›yâmet günü
de flefâ’at etmesi istenilecek ve flefâ’at edecekdir ve flefâ’ati kabûl
olunacakd›r.

(fievâhid-ül-hak)da, fiihâbüddîn-i Remlî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretlerinden alarak buyuruyor ki, (Peygamberler ve Ve-
lîler öldükden sonra da, kendileri ile tevessül, istigâse olunur. Pey-
gamberler ölünce mu’cizeleri bitmez. Velîler ölünce de, kerâmet-
leri kesilmez. Peygamberlerin mezârda diri olduklar›n›, nemâz k›l-
d›klar›n›, hâc yapd›klar›n›, hadîs-i flerîfler aç›kca bildirmekdedir.
fiehîdlerin de diri olduklar›, kâfirlerle harb ederken, yard›m etdik-
leri bilinmekdedir).

43 — ‹slâmiyyete en büyük düflmân›n, müflrikler ile yehûdîler
oldu¤u, (Mâide sûresi)nin seksenikinci âyetinde aç›kca bildirilmifl-
dir. ‹slâmiyyeti içerden y›kmak için, ilk fitneyi ç›karan yehûdî, Ye-
menli Abdüllah bin Sebe’dir. Hakîkî müslimân olan (Ehl-i sün-
net)e karfl›, (fiî’î) f›rkas›n› kurdu. fiî’îlerin en bozuk f›rkas› (Nu-
sayrî)lerdir. Bu kâfirler, Allah Alîye ve çocuklar›na hulûl etmifldir,
esrâr› yaln›z bunlar bilir, diyorlar. ‹kinci cihân harbinden sonra,

– 318 –



Hâf›z Esad isminde bir Nusayrî, sap›k, fiâmda kanl› bir ihtilâl ile
Sûriye devlet reîsli¤ini ele geçirdi. ‹lk ifl olarak, Hama ve Humus
flehrlerinde katlî-am yaparak, binlerce sünnî müslimân› flehîd eyle-
di. ‹ngiliz hükûmeti, yehûdîler ile anlaflarak, islâmiyyet ile mücâde-
le etmek için, Londrada (Müstemlekeler nezâreti) kuruldu. [‹ngi-
liz hükûmetinin papazlar›n emrinde oldu¤unu, ‹ngiltereyi papazla-
r›n idâre etdi¤ini kitâb›m›z›n bafl›nda bildirmifldik. H›ristiyanlar-
dan, Îsâ aleyhisselâmda ülûhiyyet s›fatlar› bulundu¤una inananla-
r›n ve bunun için kendisine ve heykellerine tap›nanlar›n, müflrik
olduklar›n› da yazm›fld›k.] Burada, yehûdî hîleleri ö¤retilip, her
memlekete gönderilen câsûslardan Hemfer, 1125 [m. 1713] sene-
sinde, Basrada avlad›¤› Necdli Muhammedi, senelerce aldatarak,
(Vehhâbî) f›rkas›n› kurdular. Bu husûsda, (‹ngiliz câsûsunun i’ti-
râflar›) kitâb›m›zda genifl bilgi vard›r.

Muhammed bin Abdülvehhâb, ibni Teymiyyenin ve talebesi ib-
ni Kayy›m-› Cevziyyenin kitâblar›n› okuyarak, Hemferden ö¤ren-
di¤i, bölücü bilgilerini artd›rd›.

1206 [m. 1792] senesinde vefât eden Muhammed bin Abdül-
vehhâb›n yolunda gidenlere (Necdî) ve (Vehhâbî) denir. (F›rka-i
mel’ûne) de denilmekdedir. Beflinci sahîfeye bak›n›z! Abdülveh-
hâb o¤lu diyor ki:

(Alt›yüz seneden beri dünyâya yay›lm›fl olan müslimânlar›n
hepsi müflrik imifl, kâfir imifl. Do¤rudan do¤ruya Allaha ibâdet et-
mek farz oldu¤undan, ibâdet için, birfley vesîle edilmez. Allahdan
baflkas›na düâ etmek, yard›m istemek, flirk olur ve hiç afv edilmez.
Peygamberlerden ve Evliyâdan birini söyliyerek bunlardan yard›m
isteyenler ve türbelere, adak ve sadaka ve baflka fleyler yaparak
hürmet edenler hep müflrikdir. Biz onlar›n flefâ’atini umar›z. Alla-
hü teâlâya yaklaflmak için, onlar› vesîle yap›yoruz demeleri, onlar›
flirkden kurtarmaz. Resûlullah›n zemân›ndaki müflrikler de, s›k›-
fl›nca yaln›z Allaha düâ eder. Allaha yalvar›rlard›. Râhata kavufl-
duklar› zemân, meleklere, Evliyâya ve putlara düâ ederlerdi. fiim-
diki müflrikler de s›k›fld›klar› zemân filân pîre, falan fleyhe yalvar›-
yorlar. Bu müflrikler, eski müflriklerden dahâ kötüdürler. Bir fley-
he yalvaran müflrikler flöyle dursun, yâ Resûlallah, bana flefâ’at et,
imdâd›ma yetifl diyenler de kâfir olur).

Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu-
na cevâblar yazarak, bunun yanl›fl yolda oldu¤unu bildirdiler. Mu-
hammedin kardefli olan Abdülvehhâb o¤lu Süleymân da, bunu kö-
tüliyen büyük bir kitâb yazd›. (Savâ›k-› ilâhiyye) ismindeki bu ki-
tâb ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r. Basra âlimlerinden Kabânî ismi ile
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an›lan meflhûr molla Alî bin Ahmed Basrî flâfi’înin, (Fasl-ül-hitâb)
ve (Keflf-ül-hicâb) kitâblar›, bunun do¤ru yoldan sapd›¤›n› isbât et-
mekdedir. Ahmed Kabânî 1235 [m. 1819] da vefât etdi.

(Delâil-i hayrât) kitâb›nda, Seyyidinâ, Mevlânâ gibi kelimeler
bulundu¤u için, bu kitâb› yakd›rd›. Hâlbuki, sultân ikinci Abdülha-
mîd Hân, hergün Delâil-i hayrât okurdu. Abdülvehhâb o¤lu, elim-
den gelseydi, Hücre-i se’âdeti y›kard›m. Kâ’be üstündeki alt›n olu-
¤u atar, yerine tahta oluk kordum derdi. Kendisine inanm›yanlara
kâfir derdi. Ömer bin Fâr›d ile Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin
kâfir olduklar›n› söylerdi. (Ümmetimin mezheblere ayr›lmas› rah-
metdir) hadîs-i flerîfi ile alay ederdi. Vakflara inanmaz, islâmiyyet-
de evkâf yokdur derdi. Kâdîlar›n, hâkimlerin ald›klar› ma’âfl rüfl-
vetdir derdi. Kabânî Alî efendi, bunlara birer birer cevâb yazm›fl,
hepsini vesîkalarla çürütmüfldür.

‹bni Teymiyye, nehr, kapl›ca, kaynarca, a¤aç, da¤ ve ma¤ara gi-
bi yerlere flifâ için gitmek, mezârlara adak yapmak, hep günâhd›r,
derdi. Kabr ziyâreti ve türbelerde kurban kesilmesi ve ölülerden
yard›m istenmesi flirkdir derdi.

Ehl-i sünnet âlimlerine göre, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” kabrini ziyâret etmek sünnetdir. Vâcib diyenler
de oldu. ‹bni Âbidîn (Dürr-ül-muhtâr) hâfliyesinde diyor ki, (‹bni
Teymiyyeden önce, hiçbir âlim kabr ziyâretini yasak etmedi. O, ye-
ni bir bid’at ç›kard›. Bütün müslimânlar›n gözünden düfldü). Müs-
limdeki hadîs-i flerîfde, (Kabr ziyâretini yasak etmifldim. fiimdiden
sonra, ziyâret ediniz!) buyuruldu. Necmeddîn Ömer bin Haccî (El-
cevâb fî reddi alâ ‹bni Teymiyye) kitâb›nda türbeleri ziyâret etmek
câiz oldu¤unu isbât etmekde ve ‹bni Teymiyyeyi kuvvetli delîller-
le red etmekdedir. Burhaneddîn ‹brâhîm bin Muhammed de, ayn›
ismde güzel bir kitâb yazm›fld›r. Bu iki kitâb, Süleymâniyye kütüb-
hânesi, Beflir A¤a k›sm›nda mevcûddur.

Abdülvehhâb o¤lu, ‹bni Teymiyyenin yasak dedi¤i fleylere
küfrdür dedi. Türbelere adak yapanlara, türbelerde düâ edenlere,
etrâf›nda dönenlere, örtüsünü öpenlere, toprak alanlara ve Evli-
yâdan “rahime-hümullahü teâlâ” yard›m istiyenlere kâfir dedi.
Bunlar› yapanlara kâfir demiyenler de kâfir olur dedi. (Keflf-üfl-
flübühât) kitâb›nda, (fiefâ’at, yâhud Allaha yak›nl›k niyyeti ile
Peygamberlere, Evliyâya istigâse, ya’nî tevessül edenlerin kanlar›
ve mallar› halâld›r) diyerek müslimânlar› öldürme¤i, mallar›n› ya¤-
ma etme¤i emr etmekdedir. Bu kitâb› türkçeye de çevrilmifldir.
Hâlbuki, dinde zarûrî olarak bilinen fleylere, meselâ Allahü teâlâ-
n›n var ve bir oldu¤una, befl vakt nemâz›n farz oldu¤una inanm›-
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yan kâfir olur. Yoksa, aç›k bildirilmifl olan fleylere inanan bir müs-
limâna, bir flübhe ile kâfir denilemez. ‹bni Teymiyye de; bunlara
flirk demifl ise de, küçük flirk demek istemifldi. Abdülvehhâb o¤lu
Muhammed ise, küfr demek olan flirkdir diyor. Putlara tap›nmak
flirkdir. Buna aç›k flirk denir. (fiirk-i hafî) denilen gizli flirk ise, Al-
lahü teâlâdan baflkas›ndan birfley istemekdir. ‹nsanlar, bu gizli
flirkden kurtulamaz. Peygamberler “aleyhimüsselâm” bile, bu flirk-
den kurtulmak için, Allahü teâlâya yalvarm›fllard›r. Bu gizli flirkin
çeflidleri vard›r. Nefse, flehvete uymak, gizli flirk oldu¤u gibi, riyâ
da, flirk-i hafîdir. Gizli flirk, ibâdetin sevâb›n› giderir. Fekat, (Riyâ
yapan kâfir olur; bunu öldürmek, mallar›n› almak halâl olur) diyen
hiçbir âlim yokdur.

Günefle, aya, y›ld›zlara, putlara, heykellere tap›narak secde et-
mek küfrdür. Baflka fleylere, tap›nmadan sayg› secdesi yapmak
küfr de¤ildir. Günâhd›r. Bir fleye tap›narak onun için kurban kes-
mek de küfrdür. Fekat, Allahü teâlâya tap›n›p da, baflka fleylere ta-
p›nmadan kurban kesmek, küfr olmaz. Harâm olur. (‹bâdet) et-
mek, ya’nî tap›nmak demek, her fâidenin, her zarar›n ondan geldi-
¤ine, herfleyi onun yapd›¤›na inanarak, ona yalvarmak demekdir.
Allahü teâlâya tap›nanlar›n türbelerden toprak almalar›, türbe et-
râf›nda dönmeleri mekrûh olur denilmifldir. Vehhâbînin kitâb› ise,
bunlar›n hepsine flirk ve küfr diyor. Gelmifl geçmifl milyonlarca
müslimâna kâfir diyor. Müseyleme-i kezzâb ile gazâ ederken flehîd
olanlar›n mezârlar›n›, tan›narak Fâtiha okunmas› için bir arfl›n ka-
dar yüksek yapd›klar›ndan dolay›, Eshâb-› kirâma da “r›dvânullâ-
hi teâlâ aleyhim ecma’în” dil uzat›yor. Bu yaz›lar› Müseylemeci ol-
du¤unu göstermekdedir.

Mezârlar üzerine türbe, câmi’lere minâre yapmak, kafl›k ile yi-
mek bid’atdir dediler. Kerbelâdaki hazret-i Hüseynin “rad›yallahü
teâlâ anh” türbesini y›k›p, içindeki milyonlar de¤erinde k›ymetli
eflyây› ya¤ma etdiler. Tâif flehrini yak›p, y›k›p, kad›n, çocuk deme-
yip, Ehl-i sünneti öldürdüler. Mallar›n› ya¤ma etdiler. Buhârî ve
Müslim gibi en k›ymetli kitâblar, birçok hadîs, f›kh ve her fenden
binlerce kitâb, ayaklar alt›nda kald›. ‹çlerinde Kur’ân-› kerîm de
vard›. Korkudan bunlar› kimse kald›ram›yordu. Yerleri bile kaz›p
mal arad›lar. fiehri yang›n yerine çevirdiler. Mekke-i mükerreme-
deki türbeleri y›kd›lar. Mevlidinnebî olan evi ve hazret-i Ebû
Bekrle hazret-i Ömerin ve hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” mevlidleri olan mubârek yerleri y›kd›lar. Müez-
zinlerin ezândan sonra salât ve selâm okumalar›na flirk dediler. Si-
gara kutular›n› ve çalg›lar› yakd›lar. Vehhâbîlerin Ta’îfdeki müsli-
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mânlara yapd›klar› zulmler ve iflkenceler, (K›yâmet ve Âh›ret) ki-
tâb›n›n 338.ci sahîfesinde uzun yaz›l›d›r.

(Sizlere fâide ve zarar› olm›yan, Allahdan baflkas›na düâ etme-
yiniz) ve (Allahü teâlâ ile birlikde baflkas›na düâ etmeyiniz!) meâl-
lerindeki âyet-i kerîmeleri ve (Düâ, ibâdetin özüdür) hadîs-i flerîfi-
ni göstererek, Allahdan baflkas›ndan birfley istiyen kâfir olur dedi-
ler. Hâlbuki, âyet-i kerîmede yasak edilen düâ, ilm dilinde kullan›-
lan düâ demekdir. Ya’nî tap›narak yap›lan düâd›r. Bu düâ, ancak
Allahü teâlâya olur. Fekat, bir kimse, yaln›z Allahü teâlâya tap›n›-
laca¤›n›, yaln›z Ona düâ edilece¤ini, Allahü teâlâdan baflka kimse-
nin yarat›c› olmad›¤›n›, herfleyi Onun yapd›¤›n› bilerek, Peygamber-
leri ve Evliyây› vesîle eder, onlar›n Allahü teâlân›n sevgili kullar› ol-
duklar›n› ve Allahü teâlân›n, onlar›n rûhlar›na, insanlara yard›m
edebilmek kuvvetini verdi¤ini düflünerek, rûhlardan yard›m bekler-
se, câiz olur. Onlar, mezârlar›nda, bilmedi¤imiz bir hayâtla diridir-
ler. Rûhlar›na, kerâmetler ve tesarruf kuvveti ihsân edilmifldir. Böy-
le inanan kimseye müflrik denemez. Böyle olmakla berâber, müsli-
mânlar, Evliyân›n rûhlar›ndan, kalblerinin temizlenmesini, feyz,
ma’rifet ister. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mu-
bârek kalbinden, onun kalbine kadar, kalbden kalbe ak›p gelmifl
olan bilgilerden, kendisine de vermesini ister. Mal, mevk›’ gibi dün-
yân›n geçici fleylerini istemezler. Bunlar› düflünmezler bile.

Allahü teâlâ, (Zümer) sûresinde, (Allahü teâlâdan baflka fley-
lere tap›nanlar, bunlara ibâdetimiz, ancak Allahü teâlân›n yan›n-
da bize flefâ’at etmeleri içindir derler) meâlindeki âyet-i kerîmede,
bu sözlerinin onlar› Cehennemden kurtaram›yaca¤›n› bildiriyor.
Ehl-i sünneti putlara tap›nan kâfirlere benzeterek, Allahü teâlâya
yaklaflmak için, Allah›n sevgili kullar›n› vesîle yap›yoruz demeleri,
onlar› flirkden kurtarmaz diyorlar. Evet, puta tap›nanlar müflrik
oldu¤u için, müflriklerin bu sözleri, kendilerini flirkin cezâs›ndan
kurtarmaz. Allahü teâlân›n sevgili kullar›n› vesîle yaparak düâ et-
mek flirk de¤ildir ki, Ehl-i sünnetin flirkden kurtulma¤a ihtiyâclar›
olsun. Bir kimse, bir adam› kasden öldürse, mahkemede (Bu ada-
m› öldürme¤i düflünmemifldim. Adam öldürmenin suç oldu¤unu
biliyordum) dese bu sözü dinlenmez. Cezâs› verilir. Hâlbuki, bu
sözü do¤rudur. Cezâs›, bu sözleri için de¤il, adam öldürdü¤ü için
verilmifldir. Suçsuz birisi de, bu sözleri söylese, bunun bir düflma-
n›, bunu mahkemeye verip (Bu sözleri söylemifl olana cezâ ver-
mifldiniz. Buna da cezâ verin!) dese, buna cezâ verilmez. Çünki,
önceki kimseye verilen cezâ, adam öldürdü¤ü içindi. Kâfirlerin
Cehenneme gitmeleri de, bu sözleri söyledikleri için de¤ildir. Al-
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lahü teâlâdan baflka fleylere tap›nd›klar› içindir.

Müflrikleri bildiren bu âyet-i kerîmeye benzeterek, mü’minlere
kâfir denemez. Çünki, kâfirler, müflrikler, Allahü teâlân›n iyilik ve
kötülükleri yaratd›¤›n›, herfleyi yaln›z Allahü teâlân›n yapd›¤›n›
söyleseler de, Lât ve Uzza denilen heykellere ve meleklere tap›n›-
yor, onlar›n tap›nma¤a haklar› oldu¤una, her istediklerini Allahü
teâlâya yapd›racaklar›na inan›yorlar. Bu inançla onlara secde edi-
yor, onlar için kurban kesiyor ve adak yap›yorlar. Müslimânlar ise,
Resûlullaha ve Evliyân›n rûhlar›na kurban kesmez. Allahü teâlâ
için keser. Sevâb›n› Velînin rûhuna gönderir. (fiefâ’at yâ Resûlal-
lah) demek, yâ Resûlallah, seni çok seviyorum. Çünki, Allahü te-
âlâ, seni sevme¤i emr ediyor. Seni sevdi¤im için, Allahü teâlâ, be-
ni senin flefâ’atine kavufldursun demekdir. Bunu k›sa söylemek,
Kur’ân-› kerîmdeki (Köye sor!) âyet-i kerîmesine benzemekdedir.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, tavâf ederken, (Hacer-i
esved) tafl›na karfl›, (Sen birfley yapamazs›n! Fekat, Resûlullaha
uyarak seni öpüyorum) dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”
bunu iflitince, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Ha-
cer-i esved, k›yâmet günü, insanlara flefâ’at eder) buyurdu¤unu
söyledi. Hazret-i Ömer de, hazret-i Alînin bu sözüne teflekkür et-
di. Bir tafl›n fâidesi olunca, Peygamberlerin ve Allahü teâlâya sev-
gili olanlar›n fâideleri olmaz m›? Allahü teâlâ, sevdiklerinin düâla-
r›n›, flefâ’atlerini kabûl edece¤ini bildirdi.

K›rküçüncü madde bafl›ndan buraya kadar, Ahmed Cevdet pâ-
fla “rahmetullahi teâlâ aleyh” târîhinin yedinci cildinden al›nd›.
Derin âlim, kerâmetler hazînesi, (Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî) haz-
retleri (Risâle-i Hâlidiyye) kitâb›nda buyuruyor ki, müslimânlar
bir sebebe yap›fl›rken, bunun, Allahü teâlân›n yaratmas›na sebeb
oldu¤unu düflünür. O ifli sebeblerin yapaca¤›n› düflünmezler. Müfl-
rikler ise, o ifli putlar›n yapacaklar›na veyâ Allahü teâlâya yapd›ra-
caklar›na inan›r. Bu iki inan›fl aras›n› ay›ram›yanlar, inkâr girdâb›-
na sürüklenerek helâk olmakdad›rlar.

(fievâhid-ül-hak)da, Seyyid Ahmed Dahlân›n (Hulâsa-tül-ke-
lâm) kitâb›ndan alarak diyor ki, Resûlullah ile ve baflka Peygamber-
ler ile “alâ nebiyyinâ ve aleyhimüssalâtü vesselâm” ve Evliyâ ile te-
vessül eden ve kabrlerini ziyâret ederken, (Yâ Resûlallah, senden
flefâ’at istiyorum) diyen müflrik olur diyorlar. Kâfirler için gelmifl
olan, (Allahdan baflkas›na düâ etmeyiniz!) ve (Allahdan baflkas›na
düâ edenden dahâ sap›k kimdir?) ve (Allahdan baflka düâ etdikleri-
niz, hiçbirfley yapamazlar. Onlardan isterseniz, iflitmezler. ‹flitseler
de cevâb veremezler. K›yâmet günü, sizin flirkinizi inkâr ederler)
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meâlindeki âyet-i kerîmeleri ileri sürerek, mü’minlere müflrik diyor-
lar. Abdülvehhâb o¤lu Muhammed, (Bu âyetler, kabre karfl› söyle-
yenin, flefâ’at istiyenin müflrik oldu¤unu gösteriyorlar. Müflrikler de,
putlar›n›n birfley yaratmad›klar›n›, her fleyi yaratan›n yaln›z Allah
oldu¤unu söylüyorlard›. Fekat, putlar›m›z Allah yan›nda bize fle-
fâ’at edeceklerdir derlerdi. Böyle söyledikleri için müflrik oldular.
Mezârdan, türbeden flefâ’at istiyenler de, böyle müflrik olmakdad›r)
dedi. Bu sözleri çok yanl›fld›r. Çünki mü’minler, Peygamberlere,
Evliyâya tap›nm›yor. Onlar› Allahü teâlâya flerîk yapm›yorlar. Bun-
lar›n mahlûk olduklar›na, âciz kul olduklar›na inan›yorlar. ‹bâdet
olunma¤a haklar› vard›r demiyorlar. Bir fley yaratabilir, fâide ve za-
rar verir demiyorlar. Onlar, Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar olduklar›
için, Allahü teâlâ onlar› seçmifl oldu¤u ve Onlar›n bereketleri ile
kullar›na merhamet etdi¤i için, Onlarla bereketlenmek istiyorlar.
Hâlbuki, yukar›da yaz›l› âyet-i kerîmelerin bildirdi¤i müflrikler, put-
lar›n ibâdete haklar› vard›r diyorlar. Böyle inand›klar› için müflrik
oluyorlar. Putlar›n fâide ve zarar yapmad›klar› kendilerine söylenin-
ce, Allah›n yan›nda bize flefâ’at etmeleri için tap›n›yoruz diyorlar.
Mü’minleri putlara tapan kâfirlere benzetmelerine do¤rusu çok fla-
fl›l›r. Mü’minlerin tevessül etmeleri flirk olsayd›, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb› ve Selef-i sâlihîn hiç tevessül et-
mezlerdi. Hâlbuki, Resûlullah düâ ederken, (Yâ Rabbî! Senden is-
teyip de verdi¤in kullar hakk› için, bana da ver!) derdi. Böyle söyle-
menin, tevessül etmek oldu¤u meydândad›r. Bu düây› Eshâb›na ö¤-
retmifldi ve (Böyle düâ ediniz!) buyurmufldu. ‹bni Mâcenin bildirdi-
¤i hadîs-i flerîfde, (Câmi’e gitmek için evden ç›karken bu düây› oku-
yunuz!) buyurulmufldur. Bu hadîs-i flerîfi Celâleddîn-i Süyûtî (Câ-
mi’ul-kebîr) kitâb›nda yazmakdad›r. ‹slâm âlimleri bu düây› her gün
okurlard›. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, hazret-i
Alînin annesi Fât›ma bint-i Esedi kabre korken, (Yâ Rabbî! Anam
Fât›ma bint-i Esedi, Peygamberin ve ondan önceki Peygamberlerin
hakk› için, ma¤firet eyle!) dedi¤ini Taberânî ve ‹bni Hâbbân ve Ha-
kîm bildirmekdedirler. Ayr›ca, ‹bni Ebî fieybe ve ‹bni Abdil-Berr
de, dahâ genifl olarak bildirmifllerdir. Hepsi Süyûtînin (Câmi’ul-ke-
bîr)inde yaz›l›d›r. Dahâ yukar›da bildirdi¤imiz, Osmân bin Hanîfin
haber verdi¤i hadîs-i flerîf, Tirmüzîde, Nesâîde ve Beyhekîde ve Ta-
berânîde ve Buhârî târîhinde yaz›l›d›r. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” bir a’mâya ö¤retdi¤i bu düâda aç›kca tevessül
olunmakdad›r. Bunlar ise, Resûlullah›n bu düâs›n› yasak etmekde,
bunu okuyan kâfir olur demekdedirler. Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” hayâtda iken, Eshâb-› kirâm bu düây› hep okurlard›.

Abbâsî devletinin ikinci halîfesi olan Ca’fer Mansûr, Mescid-i
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nebevîde ziyâret yaparken imâm-› Mâlike sordu: (Düâ ederken,
k›bleye mi döneyim? Yoksa Resûlullah›n kabrine mi döneyim?)
dedi. Çünki, düâ ederken, K›ble ile (Hucre-i se’âdet) aras›nda du-
rulmakdad›r. ‹mâm-› Mâlik: (Resûlullahdan yüzünü nas›l ay›rabi-
lirsin? O, senin için ve baban Âdem “alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâ-
tü vesselâm” için vesîledir! Yüzünü Ona çevir ve Onunla istiflfâ’
eyle!) dedi. ‹bni Hacer-i Mekkî hazretleri, (Cevher-ül-mun-
zam)da, bu haberin çok sa¤lam oldu¤unu, dil uzat›lam›yaca¤›n› bil-
dirmekdedir. ‹mâm-› Mâlikin, Resûlullah›n kabrine dönerek düâ
etmek mekrûhdur dedi¤ini söyliyenler, bu yüce ‹mâma iftirâ et-
mekdedirler.

(Yaln›z Peygamberlerle tevessül olunur. Peygamberlerden
baflkas› ile tevessül olunmaz) demek de do¤ru de¤ildir. Çünki,
hazret-i Ömer, ya¤mur düâs› yaparken, hazret-i Abbâs ile tevessül
eyledi. Orada bulunan Eshâb-› kirâm›n hiçbiri buna karfl› birfley
söylemediler. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efen-
dimiz, (Allahü teâlâ do¤ruyu Ömerin diline ve kalbine yerlefldir-
mifldir) buyurdu¤u için, hazret-i Ömerin hazret-i Abbâs ile teves-
sül etmesi, kuvvetli sened, sa¤lam vesîkad›r. Hazret-i Ömerin, ya¤-
mur düâs›nda: Resûlullah ile tevessül etmeyip de, hazret-i Abbâs
ile tevessül etmesi, Peygamberlerden baflkalar› ile de tevessül et-
menin câiz oldu¤unu herkese anlatmak için idi. Çünki, Peygam-
berler ile tevessül edilmenin câiz oldu¤unu herkes biliyordu. Bafl-
kalar› ile tevessülün câiz olmas›nda flübhe edenler vard›. Hazret-i
Ömer, bunun da câiz oldu¤unu anlatd›. Hazret-i Ömer, Resûlullah
ile “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tevessül etseydi, baflkalar› ile
ya¤mur düâs› yapman›n câiz olmad›¤› anlafl›l›rd›. Buna bakarak,
ölü ile tevessül olunmaz demek do¤ru olmaz. Resûlullah›n “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, Eshâb-› kirâm›n ço-
¤u Onunla tevessül etmifllerdir.

Bir yandan, (Allahdan baflka hiçbirfley te’sîr etmez. Te’sîr eder
diyen kâfir olur) diyorlar. Öte yandan da, (Diri ile tevessül olunur,
ölü ile olunmaz. Diri te’sîr eder, ölü te’sîr etmez) demekdedirler.
Sözleri birbirini tutmamakdad›r. Mü’minler ölüyü de, diriyi de ve-
sîle, sebeb bilirler. Herfleyi yaratan, te’sîr eden yaln›z Allahü teâlâ-
d›r derler.

Tevessül etmek flirk olur derken, câhil halk›n ba’z› sözlerini
ileri sürüyorlar. Velîye, (flu iflimi yap) diyenler oluyor. Velî olm›-
yan baya¤› kimseleri Velî san›p onlardan kerâmet bekliyorlar.
Herne kadar, böyle yanl›fl söyliyen ve sanan câhiller de, Allahdan
baflka hiçbir kimsenin fâide ve zarar yapam›yacaklar›na inanmak-
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dad›rlar. Bereketlenmek için tevessül etmekdedirler. Fekat, bunla-
r›n yanl›fl ve flübheli sözlerini önlemek istediklerini söyliyorlar.
Onlara deriz ki, böyle yanl›fl, flübheli fleyler söyliyenlerin hiçbiri,
Allahdan baflkas›n›n fâide ve zarar verece¤ini hât›rlar›na bile getir-
mezler. Hepsi, bereketlenmek için tevessül etmekdedirler. Evliyâ
yapd› deyince, Onlar te’sîr ediyor demezler. fiübheli sözleri önle-
mek istiyorsan›z, bütün mü’minlere niçin müflrik damgas› bas›yor-
sunuz? Her nas›l olursa olsun, tevessül eden kâfir olur diyorsunuz.
Yukar›daki sözünüzü do¤ru söyliyorsan›z, yaln›z flübheli gördü¤ü-
nüz sözleri yasaklamal›s›n›z! Tevessül ederken edebli olma¤› sa¤-
lamal›s›n›z! Hem de, sizin flirk flübhesi oldu¤unu ileri sürdü¤ünüz
sözler, mecâzî [iki ma’nâl›] kelimelerdir. Bu yemek beni doyurdu.
Bu ilâç a¤r›y› durdurdu demek gibidir. Ehl-i sünnet âlimleri “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, böyle sözlere akla ve islâmiyye-
te uyan ma’nâlar vermifllerdir. ‹nsan› doyuran yemek, ekmek de-
¤il, Allahü teâlâd›r. Yemek, Allahü teâlân›n yaratd›¤› bir sebebdir
demifllerdir. Mü’min, müslim, böyle birfleyin te’sîr etdi¤ini anlatan
söz söyleyince, bunu ifliten, mecâz ma’nâs› vermelidir. Söyleyenin
Mü’min ve Müslim olmas›, bu ma’nâ ile söyledi¤ine alâmetdir.
(Me’ânî) ilminin âlimleri, böyle oldu¤unu, sözbirli¤i ile bildirmek-
dedirler.

‹bni Teymiyye ve talebesi, tevessül etme¤e harâm dedi. Vehhâ-
bîler, tevessül etmek flirkdir dediler. Hâlbuki, Peygamberimiz “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” ve bütün müslimânlar tevessül etmifllerdir. Bü-
tün ümmetin harâm ve küfr iflleyecekleri olacak fley de¤ildir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Ümmetim dalâlet üzerinde birleflmez!) buyuruldu.
Âl-i ‹mrân sûresinin yüzonuncu âyetinde, (Siz ümmetlerin en iyisi
oldunuz!) buyurdu. Böyle bir ümmetin dalâlet, sap›kl›k üzerinde
birleflecekleri düflünülebilir mi?

Hanefî âlimlerinden ibni Hümâm, (Düâ ederken, Kabr-i flerî-
fe dönmek, k›bleye dönmekden efdaldir) buyurdu. ‹mâm-› a’zam
ebû Hanîfenin (K›bleye dönmek efdaldir) dedi¤ini söylemek, bu
yüce ‹mâma iftirâd›r. Çünki, ‹mâm-› a’zam (Müsned) kitâb›nda,
Abdüllah ibni Ömerin (Kabr-i flerîfe dönmek ve k›bleyi arkaya
almak sünnetdir) buyurdu¤unu yazmakdad›r. ‹mâm-› a’zam,
(Kabr-i flerîfe dönmek müstehabd›r) dedi¤ini bütün hanefî âlimle-
ri bildirmekdedir. Resûlullah, mubârek kabrinde diridir. Ziyâret
edenleri tan›r. Hayâtda iken yan›na gelen, mubârek yüzüne karfl›
dururdu. K›ble bunun arkas›nda kal›rd›. Kabr-i flerîfini ziyâret
ederken de, elbet böyle olacakd›r. Bir kimse, Mescid-i harâmda,
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k›bleye karfl› duran hocas›n›n, babas›n›n yan›na gelip birfley söyle-
se, elbet buna karfl› söyler, Kâ’be, arkas›nda kal›r. Resûlullah›n
mubârek yüzüne karfl› durmak, babaya, hocaya karfl› durmakdan
elbet dahâ lâz›md›r. Dört mezhebin âlimleri, ziyâret ederken
Kabr-i flerîfe dönmek lâz›m oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirdiler.
‹mâm-› Sübkî, (fiifâ-üs-sikâm) kitâb›nda, dört mezheb âlimlerinin
bu yaz›lar›n› ayr› ayr› bildiriyor. (fiifâ-üs-sikâm) kitâb›, 1395 [m.
1975] senesinde ‹stanbulda ofset yolu ile, yeniden bas›lm›fld›r.
(Âlûsî tefsîri)nin, ‹mâm-› a’zam›n tevessül etme¤e karfl› oldu¤unu
yazmas› do¤ru de¤ildir. Hanefî âlimlerinden hiçbiri, ‹mâm-› a’za-
m›n böyle dedi¤ini haber vermemifldir. Hepsi, tevessülün müste-
hab oldu¤unu bildirmifllerdir. Âlûsînin yaz›s›na aldanmamal›d›r.

(Mevâhib-ül-ledünniyye) flerhinde, Zerkânî diyor ki, (Yâ Rab-
bî! Sana senin Peygamberin ile istiflfâ’ ediyorum. ‹nsanlara rahmet
olan ey Peygamber! Rabbin huzûrunda bana flefâ’at et! deyince,
Cenâb-› Hak, yap›lan düây› kabûl buyurur). Zerkânînin (Mevâ-
hib-ül-ledünniyye) flerhi sekiz cild olup, 1393 [m. 1973] de Lübnan-
da üçüncü bask›s› yap›lm›fld›r.

Yukar›da bildirilen vesîkalar, ortaya ç›kan bid’ati kökünden
çürütmekdedir. ‹mâm-› Beyhekî bildiriyor ki, bir köylü, Resûlulla-
h›n huzûruna gelip, ya¤mur ya¤mas› için düâ etmesini istedi ve
(Senden baflka s›¤›na¤›m›z yokdur. ‹nsanlar›n koflacaklar› yer, an-
cak Peygamberleridir) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” buna karfl› birfley söylemedi. Hattâ, Enes bin Mâlik diyor ki,
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hemen kalk›p min-
bere ç›kd›. Ya¤mur ya¤mas› için düâ etdi. Düâ bitmeden ya¤mur
ya¤ma¤a bafllad›. (Buhârî)de diyor ki: Resûlullah›n yan›na bir köy-
lü gelip kahtl›kdan flikâyet eyledi. Resûlullah, düâ etme¤e bafllad›.
Hemen ya¤mur ya¤d›. Resûl “aleyhisselâm”, bunun üzerine (Ebû
Tâlib sa¤ olsayd› çok sevinirdi) buyurdu.

Büyük âlim ibni Hacer-i Mekkî hazretleri (Hayrât-ül-hisân)
kitâb›nda diyor ki, (‹mâm-› Muhammed fiâfi’î, Ba¤dâdda bulun-
du¤u günlerde, imâm-› Ebû Hanîfenin kabrine gelir, selâm verir,
dile¤inin hâs›l olmas› için, ‹mâm› vesîle yaparak düâ ederdi).
‹mâm-› Ahmed de, ‹mâm-› fiâfi’î ile tevessül ederdi. Hattâ, o¤lu
Abdüllah buna flafl›nca, (Ey o¤lum, imâm-› fiâfi’î, insanlar içinde
günefl gibidir. Bedenlerin âfiyeti gibidir) buyurmufldu. Bat› mem-
leketlerinde düâ ederken imâm-› Mâlik ile tevessül ederlerdi. ‹-
mâm-› fiâfi’î bunu iflitince, inkâr etmedi. ‹mâm-› Ebül-Hasen-i fiâ-
zilî buyuruyor ki, (Allahü teâlâdan birfley istiyen, düâ ederken
imâm-› Gazâlî ile tevessül eylesin!). ‹mâm-› fiâfi’înin her zemân,
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(Ehl-i beyt-i nebevî) ile tevessül eyledi¤i, ibni Hacer-i Mekkînin
(Savâ’›k-› muhr›ka) kitâb›nda yaz›l›d›r “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”.

Allahü teâlâ tâ’atleri, ibâdetleri, se’âdete ve yüksek derecelere
kavuflmak için vesîle k›ld›¤› gibi, seçdiklerini, sevdiklerini ve sev-
memizi ve saymam›z› emr etdi¤i Nebîleri, Velîleri ve Sâlihleri de
düâlar›n kabûl edilmesi için sebeb yapm›fld›r. Bunun içindir ki, Es-
hâb-› kirâm ve önce ve sonra gelen âlimler “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” düâ ederlerken istigâse, ya’nî tevessül eylemifl-
lerdir. Hiçbiri bunu inkâr etmemifldir. Dinde reformcular, âyet-i
kerîmelere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâ vererek ve birçok sa-
hîh haberleri inkâr ederek, müslimânlar›n îmânlar›n› bozuyorlar.
Ehl-i k›bleyi do¤ru yoldan ay›rma¤a u¤rafl›yorlar. Allahü teâlâ,
her kime hayr ve se’âdet nasîb etdi ise, yukar›da yaz›l› vesîkalar›
ö¤renerek bid’at ehline aldanmak felâketinden kurtulur. (fievâ-
hid-ül-hak)dan terceme temâm oldu. Yukar›da ad› geçen (Hulâ-
sat-ül-kelâm) kitâb›n›n ikinci k›sm› 1395 [m. 1975] senesinde, ‹s-
tanbulda ofset yolu ile basd›r›lm›fld›r.

44 — Mevdûdî, (‹slâmda ‹hyâ Hareketleri) kitâb›n›n birinci
bask›s›nda, islâm dînine ve Ehl-i sünnet âlimlerine iftirâlar yapd›.
Pâkistândaki do¤ru îmânl› müslimânlar, kendilerini savunma¤a
bafllad›lar. Onun iftirâlar›n›, sap›k düflüncelerini vesîkalarla red et-
diler. Bu hakl› cevâblar karfl›s›nda flaflk›na dönen Mevdûdî, kitâb›-
na çeki düzen vermek zorunda kald›. Yaz›lar›n›n bir k›sm›n› de¤ifl-
direrek, bir k›sm›n› da câhilce te’vîllere kalk›flarak yeniden basd›r-
d›. Ye¤itli¤ine leke sürdürmemek için, (Yanl›fl anlafl›lan yerleri
tekrâr gözden geçirip, kalb k›r›c› tenkîdleri önleme¤e çal›fld›m) ön-
sözünü de kitâb›n›n bafl›na koydu. Fekat, bu kitâb›nda da, Ehl-i
sünnet âlimlerine müslimânlar taraf›ndan sunulmufl olan (imâm,
Huccetül-islâm, Kutbül-ârifîn, fieyhul-islâm) gibi sayg› kelimeleri-
ne dil uzatmakdan, Ehl-i sünnet âlimlerini bu yüksek derecelere
lây›k görmedi¤ini aç›¤a vurmakdan vaz geçmedi. Fekat kendisi,
Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olan, do¤ru yoldan sap›tm›fl oldu¤u vesî-
kalarla ortaya ç›kar›lm›fl bulunan ibni Teymiyyeyi ve Abdühu
överken ismlerinin bafl›na ‹mâm, Üstad kelimelerini yazmakdan
geri kalmam›fld›r. Ehl-i sünnet âlimleri için çok gördü¤ü sayg› ke-
limelerini, bunlara bol bol ihsân etmekdedir. Kimlere hangi sayg›
kelimelerinin kullan›labilece¤i ‹bni Âbidîn, beflinci cild, dörtyüz-
sekseninci sahîfesinde genifl bildirilmekdedir.

(‹slâmda ‹hyâ Hareketleri) kitâb›n›n bafl taraf›nda: (‹slâm dî-
ni, dinsiz felsefeden büyük fark› olan, kendine mahsûs bir felsefe
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ortaya koyar. Kâinât ve insan hakk›ndaki bilgileri dinsizlerin bilgisi-
ne temâmen z›dd›r) diyor. ‹slâm dîninde felsefe bulundu¤unu ve is-
lâm âlimlerinin feylesof olduklar›n› anlat›yor. Bu sözleri, Avrupal›-
lar›n islâmiyyeti d›flardan görerek anlamalar›na ve anlatmalar›na
benzemekdedir. ‹slâm âlimlerinin feylesof derecesine düflürülmele-
ri, islâm âlimlerinin büyüklüklerini anlamamak oldu¤u, (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›nda ve (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›n›n
450.ci sahîfesinde uzun bildirilmifldir. Lütfen oralardan okuyunuz!

‹slâm bilgileri ikiye ayr›l›r: Din bilgileri, fen bilgileri. Dinde re-
formcu, din bilgilerine (skolastik bilgiler) demekdedir. Fen bilgile-
rine (rasyonel bilgiler) diyor. ‹slâm›n fen bilgileri müflâhede, ted-
kîk ve tecribe ile elde edilmekdedir. Avrupa ve Amerikadaki din-
sizlerin kâinât ve insan üzerindeki fen bilgileri de böyledir. Bunla-
r› birbirinden temâmen z›d diyerek ay›rmak, islâmda fen bilgisi ol-
du¤unu inkâr etmek demek olur. Bu da, kafl yaparken göz ç›kar-
ma¤a benzer. Yüce islâm âlimi ‹mâm-› Gazâlî hazretlerinin (Câhil-
lerin dîne yard›m etme¤e kalk›flmas›, dîne fâide de¤il, zarar verir)
sözünü burada yazmak yerinde olmakdad›r.

Otuzüçüncü sahîfesinde: (Hilâfet müessesesinin za’îflemesine
sebeb olan iki fleyden biri, hazret-i Osmân›n, selefleri kadar lider-
lik ehliyyetine mâlik bulunmamas›yd›) diyor.

Bu sözü ile, hazret-i Osmâna idârecilikde leke sürme¤e kalk›fl›-
yor. Seyyid Kutb ad›ndaki M›srl› yazar da (Adâletül-ictimâiyyetü
fil-islâm) kitâb›nda, hazret-i Osmâna böyle sald›rmakdad›r. Haz-
ret-i Ömerin tavsiye etdi¤i ve Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i ile seçdi¤i
ve hadîs-i flerîflerle üstünlü¤ü bildirilen Zinnûreyn hazretlerine dil
uzatmak, bunun pek büyük bir suç olaca¤›n› anl›yamamak kadar
câhil olman›n, yâhud islâmiyyeti perde arkas›ndan sinsice y›kma¤a
kalk›flman›n alâmetidir. Çünki, Eshâb-› kirâm›n hepsi: (‹nsanlar›n
en üstünleri, benim asr›mda yafl›yanlard›r) ve (Eshâb›m gökdeki
y›ld›zlar gibidir, herhangi birine uyarsan›z hidâyete kavuflursunuz)
ya’nî kazan›rs›n›z, hadîs-i flerîfleriyle ve (Kâfirlere karfl› çok fliddet-
lidirler) ya’nî herbiri çok kuvvetlidirler âyet-i kerîmesi ile övül-
mekle flereflenen birer kahramand›rlar. Hazret-i Osmân›, hilâfet
müessesesinin za’îflemesine sebeb göstermek, bu flerefleri anl›ya-
m›yanlar›n yapaca¤› bir fleydir. Târîh meydândad›r. Hazret-i Os-
mân zemân›nda al›nan memleketlerin say›s›, öncekilerden kat kat
fazla idi. ‹slâm topraklar›, Filipinlerden Tunusa kadar genifllemifl-
di. ‹dârî, askerî ve sosyal sâhada yapd›¤› ilerlemeleri anlatma¤a bu
kitâb›m›z›n hacmi müsâid de¤ildir. Hazret-i Osmân›n idârî, askerî
ve ekonomik sâhalardaki çal›flmalar› ve baflar›lar› (Hak Sözün Ve-
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sîkalar›) kitâb› beflinci k›sm›nda uzun bildirilmifldir. Lütfen oradan
okuyunuz! Hazret-i Osmân›n flehâdetini ona kusûr gösterenler, ‹s-
râil o¤ullar›n›n flehîd etdi¤i Peygamberler için ve (Benim çekdi¤im
eziyyet kadar, hiçbir Peygamber s›k›nt› çekmedi) hadîs-i flerîfi için
ne düflündüklerini aç›¤a vurmakdad›rlar. Hazret-i Ömerin de, bir
köle taraf›ndan flehîd edilmesine dil uzatmamalar›, müsâid ortam›
bulamad›klar›ndan ileri geldi¤i besbellidir. Bu câhillere tekrar bil-
direlim ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi mükemmel lider, kahraman birer
mücâhid idi. Mekkede, i’dâm sehpâs›ndaki konuflmas›nda, düfl-
manlara meydan okuyan Habîb hazretlerinden, fiâm fâtihi Ebû
Ubeydeye ve ‹stanbula gelen ordunun mücâhidleri aras›nda bulu-
nan hazret-i Hâlide var›ncaya kadar, herbirinin her bak›mdan üs-
tünlüklerini yazmak birer destân teflkîl eder.

(Peygamber ölçülerine uygun olan hilâfet, zâlim saltanatlara
geçdi. Hükümranl›k, bir kerre dahâ Allaha karfl› olanlar›n eline
geçmifl oldu. ‹slâmiyyet iktidardan uzaklafld›r›lm›fl bulunuyordu.
Ateizm, iktidar ve hâkimiyyeti hilâfet nâm› ile gasbetdi. Hüküm-
darlara, Allah›n dünyâ üzerindeki gölgesi denildi) gibi sözler, îmâ-
n› olanlar›n a¤z›na ve kalemine yak›flacak fleyler de¤ildir. Eshâb-›
kirâm›n büyüklerinden olan hazret-i Muâviyeye karfl› böyle ç›lg›n-
ca kelimeler kullanan ve yeryüzündeki müslimânlar›n son halîfesi
Sultân Muhammed Vahîdeddîn hâna kadar gelen yüzlerce halîfeye
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” küfr damgas› basan bu saç-
ma yaz›lara cevâb verme¤e de¤mez. Sultânlar›n, z›llullah oldu¤unu
bildiren hadîs-i flerîfi evirip çevirip te’vîle kalk›flmas› ve Ehl-i islâ-
m› Allahü teâlây› cism olup, gölge yapar sanacak kadar ahmak ye-
rine koymas›, kendisini düfldü¤ü çukurdan kurtaramaz. ‹slâm halî-
felerinin hepsi müslimând›. Hele Osmânl› halîfeleri, islâmiyyete sâ-
d›k bende olmakla iftihâr etmifllerdir. Osmân Gâzînin “rahmetul-
lahi teâlâ aleyh”, birçok kitâblarda, meselâ (K›sas-› Enbiyâ)da ya-
z›l› olan vasiyyetnâmesini okuyan, bunu iyi anlar.

(Müteaddid mezheblerin zuhûruna sebeb olan skolastik düello-
yu, mu’tezile akîdesini, ateist ve septik temâyülleri teflvik eden, yu-
kar›da bildirdi¤imiz flartlar oldu) diyor. Mezheblerin zuhûrunu, fit-
ne ve fesâd flartlar›na ba¤lamas› da, flafl›lacak fleydir. Mezheblerin
zuhûr edece¤ini Resûlullah haber verdi. Bunlar›n, meydâna ç›k-
mas›n›n, Allahdan rahmet olduklar›n› beyân buyurarak, dört mez-
hebi övdü. Mezhebler dünyâl›k flartlarla do¤mad›. Dînî, ilmî, ilâhî
sebeblerle meydâna ç›km›fld›r. ‹slâmiyyeti d›flardan görenler, özü-
ne iflleyemiyenler, mukaddes ve ma’nevî tezâhürleri maddeye ve
görünüfle ba¤lamak çabas›ndad›r.
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Mevdûdî perde arkas›ndan tesavvufa da fliddetle çatmakda,
(Yunan, Îrân ve Hind semâlar›ndan gelen felsefe, edebiyyât ve ilm
paylafl›ld›. Müslimânl›¤› kabûl eden müflrik cem’iyyetlere mensûb
halklar, birçok müflrik inanc›n› ve fikrlerini berâberlerinde getirdi-
ler. Putperestli¤i islâma sokarken, dünyâya düflkün olan âlimler de
onlarla elele çal›fld›. Kabrlere ve Evliyâya ibâdet etme¤e yer ver-
mek düflüncesiyle, âyetlerin ma’nâlar› tahrîf edildi. Hadîsler yanl›fl
anlat›ld›) diyor.

Bu sözleri de, bafldanbafla yalan ve iftirâd›r. Yunan, Îrân ve
Hind felsefesi, ‹slâm›n hiçbir temel kitâb›nda yer almam›fld›r.
Bil’akis, Ehl-i sünnet âlimleri bunlara birer birer cevâb vermifl, ‹s-
lâma uym›yanlar› red etmifldir. Hele onlar›n sözlerine islâm ede-
biyyât› yan›nda, edebiyyât kelimesini söyleme¤e bile tenezzül
eden olmam›fld›r. Mevdûdî, bu yaz›lar› ile, e¤er yetmifliki bozuk
f›rkalara yâhud câhil halk aras›ndaki bid’atlere çatmak istiyorsa,
bunlara islâmiyyet ve din âlimleri ismi alt›nda sald›rmas› da, dü-
flüncesinin iyi oldu¤unu göstermez. Çünki, bunlar›n hiçbiri islâmiy-
yeti temsîl edemez. Ehl-i sünnet âlimleri, her asrda, onlara (Emr-i
ma’rûf) yapm›fl, iyi olan taraflar›n›, yanl›fl ve kötü olanlardan ay›r-
m›fllard›r. Bu yolda, binlerle kitâb yazm›fllard›r. Mevdûdî gibilerin
yard›mlar›na ihtiyâç b›rakmam›fllard›r. Mevdûdî, islâmiyyete yar-
d›m etmek istiyorsa, birkaç câhilin, birkaç sap›¤›n bozuk sözlerini
ve ifllerini ileri sürerek, Ehl-i sünnet âlimlerinin ›fl›k saçd›¤›, islâ-
miyyetin en parlak asrlar›n› bozuk, karanl›k gösterece¤i yerde, o
mubârek âlimlerin nasîhatlar›n›, îkâzlar›n› meydâna ç›karmal›d›r.
Böylece, müceddid kelimesine verdi¤i ma’nâda samîmî oldu¤unu
da göstermifl olur. Hem de, islâmiyyete hâlis hizmet etmifl olur. Fe-
kat, o böyle yapmak istemiyor. Îrânl›lar›n kötü âdetlerinin müsli-
mânlar aras›nda yay›ld›¤›n›, böylece islâmiyyetin bozuldu¤unu öne
sürüyor. Bu konuda da fikrleri flafl›rtmakda, olaylar› yanl›fl anlat-
makdad›r.

Evet, Îrân›n ve Roman›n kötülükleri kar›fld›. Bu, bir târîhî ha-
kîkatdir. Fekat islâmiyyete de¤il, islâmiyyetden evvel yafl›yan
arablar aras›na kar›flm›fld›. Hattâ onun dedi¤i gibi, putperestlik de
Kâ’beye kadar girmifldi. Zâten bunun içindir ki, Peygamberimiz
“aleyhisselâm” meydâna ç›k›p da, iyilikleri emr ve kötülükleri ya-
sak etmek vazîfesine bafllay›nca, hemen bütün arablar düflman ol-
du. Hepsi ac›nacak bir hâlde idiler. Arab yar›madas›, cehâlet ve
dalâlet içinde idi. ‹yi sözü anl›yamad›lar. Se’âdete ça¤›ran yü-
ce Peygamberi “salevâtullahi teâlâ ve teslîmâtihi aleyhim ecma’în”
red etmekden çekinmediler. ‹slâmiyyetden önce, atefle tapan Îrân-
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l›lar›n ve puta tapan Romal›lar›n kötülükleri, Arabistân yar›mada-
s›na yay›lm›fld›. Îrânda (Mejdek) ad›ndaki bir kimse, yeni bir din
uydurarak, mal ve kad›n ortakl›¤›n› heryere yaym›fld›. Mülkiyyet
hakk›n› yasaklam›fld›. Bugünkü komünistli¤i dahâ o zemân Îrâna
yerlefldirmifldi. Îrân›n sosyal hayât›n› ve ahlâk›n› altüst etmifldi.
Sonra (Nûflirvân) fiâh, bu kötü ak›nt›y› durdurma¤a çal›fld›.

Romal›lara gelince, bunlar›n ahlâk› dahâ kötü olmufldu. Bu kö-
tülük, Yunanl›lardan gelmifldi. K›yrevanl› (Aristip) ad›ndaki bir
feylesof, bir ahlâk teorisi kurarak, hayât›n ve ahlâk›n gâyesi, zevk
ve safâd›r. Herfleyden lezzet almakd›r. ‹nsan›n ihtirâs›n›, arzûlar›-
n›, lezzetlerini yerine getiren herfley iyi fleydir. ‹nsan bunlar›n pe-
flinde koflmal›d›r diyordu. Bu ise, ahlâk›n iflâs› demekdi. Gayr-i
meflrû’ olan lezzetler nas›l iyilik olabilir? Yaln›z bunun için çal›flan-
lar, gâyelerine kavuflabilmek için, h›rs›zl›k, hiyânet, iffetsizlik ve
adam öldürmek gibi kötülükleri hofl görüyorlard›. ‹flte Yunan me-
deniyyetinin ahlâk prensibi böyle idi. Dinsiz olan medeniyyet böy-
le olur. Bu yolda olanlar çok kimseleri ye’se ve intihâra sürükle-
mifldi. Çünki, herkes, elemsiz, kedersiz olamaz. ‹stedi¤i lezzete ka-
vuflamaz. Gâyesine kavuflamay›nca, hayâtdan kurtulmak ister. Bu
yolda olanlardan (Ajeryas) ad›ndaki bir Yunan feylesofu, zevk ve
safâ gâyesine kavuflam›yanlar›n, intihâr etmesini yi¤itlik sayarm›fl.
Söyledi¤i heyecânl› nutklar›n te’sîri ile, dinleyicileri aras›nda he-
men intihâr eden olurmufl. Yirminci asrda da afla¤› bir lezzete, fleh-
vânî bir iste¤e kavuflamad›¤› için, karfl›s›ndakini öldürenler ve inti-
hâr edenler ço¤alm›fld›r. ‹flte bu yüzden, Yunanl›lar ve Romal›lar
zevk ve safâya dalm›fld›. Bunun sonu, sosyal hayât›n bozulmas›,
ekonominin y›k›lmas› olmufldu. ‹ki medeniyyet de böylece sön-
müfldü. Romal›lar bu kötü huylar› Arab yar›madas›na da götürür-
ken, islâmiyyet imdâda yetifldi.

‹slâmiyyet gelince, Arab yar›madas›ndaki cehâlet bulutlar› da-
¤›ld›. Fazîlet ve irfân ›fl›klar› parlad›. ‹nsanlar ve kabîleler aras›na
kardefllik yerlefldi. Asrlarca geride kalm›fl olanlar, Resûlullaha
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” itâ’at ederek yükseldiler, kuv-
vetlendiler. Bir zemânlar saltanatlar›na hayretle bakd›klar› flâhla-
ra, krallara meydân okudular. Memleketlerini alarak islâm mede-
niyyetini oralara yayd›lar. Târîh meydândad›r! Kitâblar, vesîkalar,
eserler ortadad›r!

Mevdûdî, (‹slâmda ‹hyâ Hareketleri) kitâb›n›n 37. nci sahîfe-
sinde: (Yunan felsefesi ve manast›r hayât›na âid ahlâk ve umûmî
olarak hayâta karfl› kötümser davran›fllar, müslimân cem’iyyetler-
de tabî’î bir hâle geldi. Böylece, islâmî ilmi ve edebiyyât› dalâlete
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sürükledi ve monarfliyi destekledi. Bütün dînî hayât› yaln›zca bir-
kaç muayyen âyin ve merâsime inhisâr etdirdi) diyor.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” her asr bafl›nda bir mü-
ceddid gelece¤ini ve dîni kuvvetlendirece¤ini müjdeledi. Böyle de
oldu. ‹slâmiyyet her asrda, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” önderli¤i ile, her sâhada befleriyyete ›fl›k
sald›. Medeniyyete kaynak oldu. Mevdûdî, hayrân oldu¤u ‹bni
Teymiyyeyi, bir günefl yapabilmek için, koca islâm medeniyyetini
yok etme¤e, hadîs-i flerîflerle övülen Tâbi’înin ve sonraki asr›n
nûrlu semâlar›n› karanl›k gösterme¤e çal›flmakdad›r. ‹slâm kitâb-
lar›n› ve Avrupada insafl› kalemler taraf›ndan yaz›lm›fl olan do¤ru
târîhleri okuyanlar, onun bu y›k›c› takti¤ini anlamakda güçlük çek-
mezler.

Yukar›da bildirdi¤imiz hadîs-i flerîfdeki müceddid kelimesinin
ma’nâs›n› da, Ehl-i sünnet âlimlerinden ay›rma¤a u¤raflmakdad›r.
Ehl-i sünnet âlimlerinin, meselâ ‹mâm-› Rabbânî hazretlerinin, ha-
dîs-i flerîfde haber verilen Mehdî için, üçüncü bin y›l›n müceddidi
olacakd›r demelerine de çatmakdad›r. Bu arada, müslimânlara, te-
savvufculara, (eski tip müte’ass›b kimseler) diye hakâret etmekde-
dir. (Ma’neviyyât, muska ve düâ ile cihâd kazan›lacak, beddüâ ile
tanklar imhâ edilecek) diye mukaddes inan›fllarla alay etmekdedir.
Böyle inanan hakîkî müslimânlara avâm, câhil damgas›n› basmak-
dad›r. Hazret-i Mehdînin bu ma’nevî de¤erlerden uzak, (hayât›n
ana problemlerinde derin nüfûza sâhib, modernlerin en moderni)
olaca¤›n› savunmakdad›r. Onun getirdi¤i yeniliklere karfl›, âlimle-
rin ve tesavvufcular›n feryâd edece¤inden korkdu¤unu bildirmek-
dedir. Hâlbuki, âh›r zemânda Mehdî hazretlerinin ç›kaca¤› ve Îsâ
aleyhisselâm›n gökden inerek ikisinin bulufldu¤u y›llarda, yer yü-
zünde islâm âlimleri kalm›yacak, islâm bilgileri ortadan kalkm›fl
olacakd›r. Mevdûdînin hadîs-i flerîflerle övülmüfl olan ilk zemânla-
ra yükleme¤e u¤rafld›¤› cehâlet, sap›kl›k, âh›r zemânda hâs›l ola-
cakd›r. Böyle olaca¤›n›, hadîs-i flerîfler bildirmekdedir. Mevdûdî
gibilerin Ehl-i sünnete sald›rmalar›, Ehl-i sünnet bilgilerini söndür-
me¤e çal›flmalar› da hadîs-i flerîfde bildirilen o kara günlerin yak-
lafld›¤›n› göstermekdedir. Mehdî hazretleri ç›k›p Ehl-i sünnet bilgi-
lerini tâzeliyece¤i zemân, iflte o mezhebsizler, o sap›klar, o dinde
reformcular, kendisine karfl› koyacaklar, feryâd edeceklerdir.
Mehdî hazretleri de, onlar› k›l›çdan geçirecekdir. ‹mâm-› Rabbânî
“kaddesallahü teâlâ rûha-hül’azîz”, birinci cildin ikiyüzellibeflinci
mektûbunda, Mehdînin Medînedeki sap›k din adamlar›n› öldüre-
ce¤ini yazmakdad›r. Mevdûdî, Mehdînin, (tabî’at üstü hareketler,
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ya’nî kerâmetler, ilhâm ve rûhânî baflar›lar sâhibi olmay›p, di¤er
ink›lâbc› liderler gibi mücâdeleci bir adam) olaca¤›n› sanmakdad›r.
(Mehdî, yeni bir fikr ekolü vücûde getirecek) ve (Bu dünyâda, Le-
nin ve Hitler gibi, günâhkâr liderler görüldü¤ü gibi, fazîlet sâhibi
bir lider de meydâna gelecekdir) demekdedir.

Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerinden, çok konuda ayr›lan
Mevdûdî, Mehdîyi de herhangi bir lider olarak düflünüyor. Büyük
âlim Ahmed ibni Hacer-i Mekkî “kaddesallahü teâlâ rûha-
hül’azîz” (Elkavlül-muhtasar fî alâmât-il Mehdî) kitâb›nda, Meh-
dînin ikiyüze yak›n alâmetini bildirmekdedir. Bu alâmetleri ha-
dîs-i flerîflerden ç›karm›fld›r. Bu kitâb› okuyup anlayabilen bir
kimse, Resûlullah›n haber verdi¤i hakîkî Mehdî ile Mevdûdînin
flekllendirme¤e özendi¤i hayâlî Mehdî aras›ndaki farklar› kolayca
görebilir.

(‹slâmda ilk müceddid Ömer bin Abdül’azîz idi) diyor. Bu da,
Mevdûdînin k›sa görüflüdür. Ömer bin Abdül’azîz, ilk yüzy›l›n mü-
ceddidlerinden biri idi. Fekat, ilk müceddid de¤ildi. ‹slâm âlimleri-
nin ve târîhcilerin sözbirli¤i ile bildirdi¤ine göre, ilk müceddid,
hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Resûlullah›n vefât›ndan sonra, Ara-
bistân yar›madas›nda, mürted olanlar› kahr eden, yeni müslimân
olanlar aras›nda yay›lma¤a bafllayan fitne ve fesâd› kald›ran odur
“rad›yallahü anh”.

Ellidördüncü sahîfede: (Ömer-i sânînin vefât›n› müteâkib ikti-
dâr›n dinsiz ellere geçmesi, ‹slâm›n yoluna engel olarak ç›kd›. Fe-
kat Emevî ve Abbâsîler islâm›n inkiflâf›n› önleyemedi. Hadîs ve
f›kh âlimleri rasyonel ilme âflina bulunmad›klar› için, islâmî sistem
muâs›r fikr temâyüllerinin ›fl›¤› alt›nda tefsîr ve îzâhdan mahrûm
kald›lar. Kötü te’sîrlere mürâce’atdan baflka ellerinden birfley gel-
medi. ‹mâm-› Ebül Hasen-i Efl’arî ve sonra gelenler de muvaffak
olamad›lar. Çünki skolastik ilme sâhib olmalar›na ra¤men rasyo-
nel ilmde yetiflmemifllerdi. Mu’tezileye muhâlefetde o kadar ileri
gitdiler ki, dinde yeri olmayan fleyleri dîne sokdular. Âlimler ve
hükümdârlar ve halk kitleleri hep birlikde Allahü teâlân›n kitâb›-
na ve Peygamber efendimizin sünnetlerine karfl› s›rt çevirdiler.
Devleti yöneten ma’hud bir zümrenin lüks hayat, h›rs ve tama’ gâ-
yesi ile açd›klar› harbler sebebi ile vahîm bir fleklde geri kal›nd›.
‹lm ve san’at yok oldu. Bu s›rada ‹mâm-› Gazâlî yetifldi. Ba¤dâd
halîfesinin i’timâd›n› kazand›. Fekat o, serâydan uzaklafl›p Yunân
felsefesini red etme¤e çal›fld›. [Ehl-i sünnet içindeki] bütün mez-
hebleri, za’îf taraflar› için ve ‹slâma uymayan temâyülleri için ten-
kîd etdi. Çürümekde olan me’ârif sistemini ihyâ etdi. Dünyevî
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ilmler ile ‹slâmî ilmler birbirinden uzaklaflm›fld›. Fekat o, hadîs il-
minde eksikdi. Rasyonel ilmle afl›r› u¤raflm›fld›. Tesavvufa da e¤il-
mesi onun için noksanl›kd›. Bu üç tehlükeden kaç›narak, ‹slâm›n
fikr ve ahlâk rûhunu ihyâ ifli ‹bni Teymiyyeye nasîb oldu.) diyor.

Evet, ‹slâm hükümdârlar› aras›nda, etraflar›n› saran dalkavuk-
lar›n, münâf›klar›n te’sîri ile zulme, günâha kayanlar olmufldu. Fe-
kat islâm âlimleri, kitâblar› ile, sözleri ile emr-i ma’rûf yaparak, on-
lar› do¤ru yola çekme¤e çal›fld›lar. Böylece en kötüleri dahî dinsiz
hükûmetlerin en iyilerinden dahâ âdil, dahâ fâideli olmufldu. Bu
hakîkati dünyâ târîhleri yazmakdad›r. ‹ngiliz lordlar›ndan Daven-
portun kitâb›n› okuyanlar, Mevdûdînin yaln›z yan›ld›¤›n› de¤il, bir
iftirâ, bir düflmânl›k savafl›nda oldu¤unu kolayca anl›yabilir. fiunu
önemle aç›klamak isteriz ki, islâm halîfelerinin Eshâbdan olm›yan-
lar› zulm etmifl, günâh ifllemifl olabilirler. Fekat, hiçbiri, aslâ kâfir
de¤il idi. Hiçbir sûretle islâm düflman› de¤il idiler. Hepsinin ilm
hey’etleri, fleyh-ul-islâmlar› ve müflâvirleri vard›. Hiçbiri islâm›n
inkiflâf›na mâni’ olmay› hât›r›na bile getirmemifldir. ‹slâma hizmet
için ç›rp›nm›fllard›r. Herbirinin sonraki nesle b›rakd›klar› câmi’ler,
mektebler, medreseler, yollar, hastahâneler, çeflmeler, hamâmlar,
köprüler, çeflidli hayr ve san’at müesseseleri, say›lam›yacak kadar
çokdur. ‹zleri ve hattâ ço¤unun kendileri meydândad›r. Milyonlar-
la müslimân, bugün de bunlardan fâidelenmekdedirler. ‹nsanl›k
îcâb› olan kusûrlar›n› ileri sürerek, onlar› kötüleme¤e kalk›flmak,
islâm düflmanlar›n›n takti¤idir. ‹slâm âlimlerinin sultânlardan
uzaklaflmas›, onlar›n kötü oldu¤unu göstermez. Âlimler, (Zengine,
zengin oldu¤u için yaklaflan, tevâdu gösteren kimsenin, dîninin üç-
de ikisi gider) hadîs-i flerîfine uyarak, her zenginden, her flöhret sâ-
hibinden çekinmifllerdir. Fekat, onlara emr-i ma’rûf yapmakdan da
geri kalmam›fllard›r. Bu ikisi aras›ndaki inceli¤i anl›yam›yan Mev-
dûdî, islâm âlimlerine ve halîfelerine çala kalem sald›rmakdad›r.
Onlar›n birkaç kusûrunu yazaca¤›na, iyiliklerini, islâma hizmetle-
rini yazmak flerefine kavuflsayd›, cildlerle kitâb doldururdu. Hele
Osmânl› halîfelerinin hepsi “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
âlim, sâlih ve âdil zâtlar idi.

Hadîs ve f›kh âlimlerini rasyonel bilgiden mahrum sanmak, is-
lâm âlimlerinin büyüklü¤ünü anlamamak demekdir. ‹slâm âlimi
demek, ulûm-i nakliyyede ictihâd derecesine varm›fl ve tecribî ilm-
lerde, kendi zemân›nda bulunmufl olanlar› iyi ö¤renmifl ve kalb
ma’rifetinde, vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye mertebesine kavufl-
mufl bir zât demekdir.

Mevdûdînin islâm halîfelerine dinsiz diyecek kadar alçakça
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sald›rmas› karfl›s›nda flafl›ran gençlere do¤ruyu bildirmek için
(Mir’ât-i kâinât) târîh kitâb›n›n, halîfelerden ba’z›lar› hakk›ndaki
yaz›lar›n›, de¤ifldirmeden, afla¤›ya yazd›k. Demîrînin, meflhûr kitâ-
b›nda, (‹vez) isminde, (Hulefâ-i râflidîn) ile Emevî ve Abbâsî halî-
felerinin hâl tercemeleri uzun yaz›l›d›r. Afla¤›da, ismlerin önünde-
ki say›lar, halîfelik s›ras›n›, parantez içindekiler, hicrî do¤um ve
ölüm y›llar›n› göstermekdedir:

6: Mu’âviye “rad›yallahü anh” yazarak, ona düâ ile bafll›yan bu
kitâbda diyor ki, Resûlullah›n Kur’ân-› kerîmi yazan kâtiblerin-
dendi. Hayr düâlar›n› ald›. Akl›, zekâs›, afv›, sehâs›, idâre kudreti
çok idi. Yumuflak huylu, heybetli ve cesûr idi. Sanki sultân olmak
için yarat›lm›fld›. Sûdan›, Efganistân›, Hindistân›n çok yerlerini,
K›br›s› ise bizzat kendi giderek ald›. ‹stanbula asker gönderdi. Hi-
lâfeti sahîh idi.

Mezhebsizler, hazret-i Mu’âviyeyi “rad›yallahü teâlâ anh” kö-
tülemek için, hazret-i Alî ile “”rad›yallahü teâlâ anh” olan muhâ-
rebesini öne sürüyorlar. Her muhârebede hâs›l olmas› gerekli bu-
lunan ac›kl› hâlleri, bire bin katarak, anlat›yorlar. Ehl-i sünnet
âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bunlara kitâba, sün-
nete ve akla uygun cevâblar verince, flafl›r›p kal›yorlar. O¤lu Yezî-
din kötülüklerini anlatma¤a bafll›yorlar. Halîfeli¤in babadan o¤ula
geçmesi gibi kötü bir ç›¤›r açd›. Hilâfeti sultânl›¤a çevirdi diyorlar.
‹bni Âbidîn, cemâ’at ile nemâz› anlat›rken, (Bir müslümân›n halî-
fe olmas› için, âlimlerden ve idârecilerden ileri gelenlerin seçmesi
veyâ önceki halîfenin, bunu kendi yerine geçirmesi lâz›md›r. Güç
kullanarak, hükûmeti ele geçiren müslimân›n da halîfeli¤i sahîh
olur. Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, ölece¤i zemân hazret-i Ömeri
halîfe yapd›. Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, bunu kabûl etdi) diyor. Görülüyor ki, Mu’âviyenin ve on-
dan sonra gelen bütün halîfelerin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, yerlerine kendilerinin yetifldirdikleri ve nasîhat verdikleri
o¤ullar›n› veyâ güvendikleri baflkalar›n› halîfe yapmalar›, islâmiy-
yete uygun, hakl› bir ifldir. Onun sonradan zulme bafllamas›, baba-
s›na bir kusûr olamaz. Hicretden ondokuz y›l önce do¤du. Altm›fl
(60) senesinde vefât etdi.

[Mevdûdînin islâm halîfelerine ve Ehl-i sünnet âlimlerine çala-
kalem sald›rmas›, hiçbir ilmî k›ymet tafl›mad›¤› gibi, târihî ve dînî
bilgilere de taban tabana z›dd›r. Sâf, temiz gençlerin, bu sözümüze
tâm inanmalar› için, Mevdûdînin çok övdü¤ü flâh Veliyyullâh›n
(‹zâle-tül-hafâ) kitâb›n›n beflyüzyetmiflbirinci sahîfesini, fârisîden
türkçeye terceme ediyoruz:
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Mu’âviye bin Ebî Süfyân “rad›yallahü anhümâ”, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›ndan biridir “rad›yallahü an-
hüm ecma’în”. Sahâbe aras›nda güzel fazîletleri ile tan›nm›fld›r.
Onu kötü zan etmekden çok sak›n›n›z! Ona dil uzatmak tehlükesi-
ne düflmeyiniz. Harâm ifllemifl olursunuz! Ebû Dâvüdün bildirdi¤i
hadîs-i flerîfde, (Eshâb›ma dil uzatmay›n›z! Uhud da¤› kadar altun
sadaka verseniz, onlar›n bir avuç arpa sadakalar›n›n sevâb› kadar
olamaz!) buyuruldu. Yine onun bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Haseni göstererek, (Bu,
benim o¤lum, olgundur. Allahü teâlân›n bunun vâs›tas› ile, ümme-
timden iki orduyu bar›fld›rmas›n› umar›m) buyurdu. Tirmüzînin
bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, hazret-i Mu’âviye için, (Yâ Rabbî! Onu
hâdî ve mühdî eyle!) buyuruldu. Ya’nî, onu do¤ru yolda bulundur
ve baflkalar›n›n da do¤ru yola kavuflmalar›na vâs›ta yap buyurdu.
‹bni Sa’d ve ‹bni Asâkirin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, hazret-i
Mu’âviye için, (Yâ Rabbî! Ona kitâb ö¤ret ve memleketlere sâhib
et ve azâbdan koru!) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, onun halîfe olaca¤›n› biliyordu. Ümmetine çok ac›d›¤›
için, bafllar›na geçecek olan›n do¤ru yolda bulunmas› ve do¤ru yo-
la götürmesi için düâ etmesi îcâb edece¤i meydândad›r. Hazret-i
Hasenin “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdi¤i ve Deylemînin haber
verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Birgün gelir, Mu’âviye devlet reîsi olur)
buyuruldu. Hazret-i Mu’âviye buyuruyor ki, Resûlullah›n “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” bana, (Ey Mu’âviye! Devlet baflkan› oldu¤un
zemân, iyilik et!) buyurdu¤u günden beri, halîfe olaca¤›m zemân›
bekliyordum. Eshâb-› kirâmdan Ümm-i Hirâm›n bildirdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Ümmetimden ilk olarak, denizde gazâ edenler, elbette
Cennete girecekdir) buyuruldu. Müslimânlardan ilk deniz gazâs›
yapan, hazret-i Osmân zemân›nda, hazret-i Mu’âviye idi. Ümm-i
Hirâm “rad›yallahü teâlâ anhâ” da, bu müjdeye kavuflmak için,
hazret-i Mu’âviyenin askeri aras›nda bulundu ve karaya ç›k›nca
[K›br›sda] flehîd oldu. Resûlullah›n bu düâlar› bereketi ile, hazret-
i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” âdil ve emîn bir halîfe oldu. Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” birkaç k›l›n› saklad›. Vefât
ederken, bereketlenmek için, bunlar›n burnuna konmas›n› vas›y-
yet eyledi.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Alî ile
hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anhümâ” aras›nda olan (S›ffîn)
muhârebesini de haber verdi. (Buhârî) ve (Müslim)in bildirdikleri
hadîs-i flerîfde, (‹ki büyük asker, birbiri ile harb etmedikce, k›yâ-
met kopmaz. ‹kisi de, bir da’vâ u¤runa dö¤üflür) buyuruldu. Buhâ-
rîdeki hadîs-i flerîfde, Ammâr bin Yâseri göstererek, (Seni, bâgî
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[âsî] kimseler öldürecekdir) buyuruldu. Hazret-i Mu’âviyenin as-
keri taraf›ndan öldürüldü.

(‹zâle-tül-hafâ)n›n alt›yüzbirinci sahîfesinde diyor ki, Emevî
halîfelerini kötüliyen hadîs-i flerîfler oldu¤u gibi, bunlar› öven ha-
dîs-i flerîfler de vard›r. Bir hadîs-i flerîfde, (Hilâfet Medînede, sal-
tanat fiâmda olur) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (Onikinci halîfeye kadar, islâmiyyet azîz
olur. Hepsi, Kureyfldendirler) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfde övülen
oniki halîfenin yar›dan fazlas›, emevî halîfeleridir. ‹bni Mâcenin
bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Do¤udan siyâh bayrakl›lar gelecek,
arablarla harb edeceklerdir. Onlar›n halîfelerine tâbi’ olunuz! On-
lar, do¤ru yolu gösteren halîfedirler) buyuruldu. Bu ve benzeri ha-
dîs-i flerîfler, Abbâsî halîfelerini övmekdedir.

‹kinci k›sm›n üçyüzotuzuncu sahîfesinde diyor ki, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” irflâd vazîfesini, Onun gibi yapan
halîfeye (Halîfe-i râflide) denir. Bunlar tâm ve hakîkî halîfelerdir.
Bu vazîfeyi temâm yapm›yan, islâmiyyete uym›yan halîfeye (Halî-
fe-i Câbire) denir.

Üçyüzk›rkikinci sahîfesinde diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” irflâd vazîfesi, üç k›sm idi. Birincisi, Allahü
teâlân›n emr ve yasaklar›n›, güç ve kuvvet kullanarak yapd›rmak
idi. Buna (Saltanat) denir. ‹kinci vazîfesi, Allahü teâlân›n emrleri-
ni ve yasaklar›n› ö¤retmekdi. Üçüncü vazîfesi, (‹hsân) olup, kalb-
leri temizlemekdi. Hulefâ-i Râflidîn, bu üç vazîfeyi birlikde yapd›.
Sonra gelenler, yaln›z saltanat vazîfesini yapd›lar. Ö¤retmek vazî-
fesi, mezheb imâmlar›na, ihsân vazîfesi de tesavvuf büyüklerine
verildi. Beflyüzaltm›flyedinci sahîfede yaz›l› hadîs-i flerîfde, bu halî-
felere (Melik-i adûd) denildi. Bunlara mecâzen halîfe denilmifldir.
Dahâ sonra (Hulefâ-i câbire) gelir. (‹zâle-tül-hafâ)dan terceme te-
mâm oldu.]

7: Yezîd bin Mu’âviye, 60 da halîfe olup, 64 de Havvârinde ve-
fât etdi. Orada defn edildi. Havvârin fiâm ile Tedmür aras›ndad›r
(23-64). [(Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 133.cü sahîfesine bak›n›z!]

8: ‹kinci Mu’âviye bin Yezîd, çok akll›, çok dindâr, çok âdil idi.
K›rk gün sonra hilâfetden çekildi. (44-64).

9: Mervan bin Hakem, f›kh âlimi idi. Çok zekî idi. Çok akll›
idi. Kur’ân-› kerîmi çok güzel okurdu. Günâhlardan sak›n›rd›.
Müttekî idi. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh” pek sevdi-
¤i dâmâd› idi. Mührünün üzerinde (Allaha güvenirim, ondan iste-
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rim) yaz›l› idi. (2-65)

10: Abdülmelik bin Mervan, hadîs ve f›kh âlimi idi. Zühdü ve
ibâdeti çok olmakla meflhûr idi. Tâbi’înin büyüklerinden imâm-›
Nâfî’ (Medînede, Abdülmelikden dahâ derin f›kh âlimi, dahâ çok
ibâdet eden, hac bilgisine ve edeblerine ondan dahâ vâk›f ve
Kur’ân-› kerîmi ondan dahâ güzel okuyan kimse görmedim) bu-
yurmufldur. Âlimlerin ço¤una göre, Medînenin yedi f›kh âlimlerin-
den birisi, Abdülmelikdir. Tâbi’înin büyüklerinden imâm-› fia’bî
buyuruyor ki, (Her görüfldü¤üm âlimden kendimi yüksek gördüm.
Yaln›z, Abdülmeliki kendimden yüksek buldum.) Âsîlerin bafl›
olup çok kan döken Muhtarla harb ederek, onu öldürdü. Hilâfeti
fler’an sahîh idi. Kâ’beyi ta’mîr etdi. 1040 [m. 1631] da dördüncü
Murâd hân›n ta’mîrine kadar onun binâs› devâm etdi. Bundan ön-
ce, rum alt›nlar› ve acem gümüflleri kullan›l›rd›. ‹lk islâm paras›n›
basan budur. Sicilya ve Adana fâtihidir. O¤lu Meslemeyi ‹stanbu-
lu alma¤a gönderdi. Mesleme “rahmetullahi teâlâ aleyh” Ayasof-
yada nemâz k›ld›. Arab Câmi’ini yapd› (26-86).

11: Velîd bin Abdülmelik, sâlih, çok ibâdet ve hayrât ve hase-
nât sâhibi idi. Kur’ân-› kerîmi her üç günde bir hatmederdi. ‹yilik-
leri, ihsânlar› hesâba s›¤mazd›. Halîfe olur olmaz, amcas› o¤lu
Ömer bin Abdül’azîzi Medîne vâlîsi yapd›. Dörtyüz sand›k alt›n
sarf edip, fiâmda Ümeyye câmi’ini yapd›rd›. ‹slâmiyyetde ilk has-
tahâne ve aflhâne [imâret] yapan Velîddir. Din adamlar›n›n borç-
lar›n›, kendi öderdi. Kuteybiye ismindeki kumandan› Buhârây›
Türklerden sulh ile ald›. Endülüs, Ankara, Semerkand ve Hind fâ-
tihidir. Mührünün üzerinde (Yâ Velîd, öleceksin ve hesâba çekile-
ceksin!) yaz›l› idi (46-96).

12: Süleymân bin Abdülmelik, âlim, gayretli, fasîh, beli¤, hayr›
sever, âdil idi. Zulm yapmakdan çok sak›n›rd›. Birgün biri gelip,
çiftli¤ini elinden ald›klar›n› söyleyince, Allahdan çok korkdu¤u
için, taht›ndan inip, yerden hal›y› kald›r›p, yana¤›n› topra¤a koydu.
O zâlim me’mûra emr yaz›l›ncaya kadar yana¤›m› toprakdan kal-
d›rmam, diye yemîn etdi. Emr hemen yaz›l›p, çiftçiye verildi. Sey-
yid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” not defte-
rindeki flu yaz› da, islâm halîfelerinin adâletini göstermekdedir:
Halîfe Süleymân, Tâbi’înden Ebû Hâzim hazretlerine sordu ki, öl-
mek istemiyoruz. Bunun sebebi nedir? Buyurdu ki, yâ Süleymân!
Âh›retinizi harâb, dünyân›z› ma’mûr eylediniz. Ma’mûr bir yer-
den, harâb yere gitme¤i elbet istemezsiniz (60-99).

13: Ömer bin Abdül’azîz bin Mervan “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (61-101). [Bu halîfenin iyi bir müslimân ve âdil oldu¤unu,
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Mevdûdî de yazmak zorunda kalm›fld›r.

Mevdûdî, Ömer bin Abdül’’azîzin “rahmetullahi teâlâ aleyh”
birinci müceddid oldu¤unu bildiriyor ve say›lam›yacak kadar iyi-
liklerinden, hiç olmazsa bir kaç›n› yaz›yor da, kendinden sonra
Ömer bin Abdül’azîzin halîfe olmas›n› yaz›p i’lân eden halîfe Sü-
leymâna, bu iyiliklerden bir pay ay›rm›yor. Halîfelerin o¤ullar›n›,
yak›nlar›n› halîfe yaparak, hilâfet müessesesini bozduklar›n›, böy-
lece islâm cumhûriyyetini krallar gibi, dikta ile idâre etdiklerini ya-
z›yor. Hepsinin kusûrlar›n›, hatâlar›n› arafld›r›p s›ral›yor ve kötü,
kâfir damgas›n› bas›yor da, iyiliklerini hiç görmüyor. Hâlbuki on-
lar›n, o¤ullar›n›, yak›nlar›n› halîfe yapmalar› da, islâmiyyete uy-
duklar› içindi. Bu da gösteriyor ki, dinde reformcular, islâm dînine
uyanlar› kötülemekde, islâmiyyeti kendi düflüncelerine, kendi gö-
rüfllerine uydurmak isteyenleri be¤enmekde ve övmekdedirler.]

14: Yezîd bin Abdülmelik, önce nefsine düflkündü. Halîfe olun-
ca, sâlih olup, adâlet eyledi (71-105).

15: Hiflâm bin Abdülmelik, çok akll›, güzel idâreli, halîm, ke-
rîm idi. Herkes onu severdi. ‹yili¤i ve adâleti her yere yay›lm›fld›.
Beyt-ül-mâla gelen mal›n halâldan al›nm›fl oldu¤una k›rk kifli flâ-
hid olmay›nca, kabûl etmezdi (71-125).

16: Velîd bin Yezîd, belî¤, fasîh idi. Akl›nda noksânl›k görüldü-
¤ünden bir sene sonra, Kur’ân-› kerîm okurken öldürüldü (92-
126).

17: Yezîd bin Velîd bin Abdülmelik, akll›, zekî, dîne ba¤l› idi.
‹çkiyi yasak etdi (90-126).

18: ‹brâhîm bin Velîd bin Abdülmelik, yetmifl gün halîfeli¤i
Mervanla harb içinde geçdi (?-126).

19: Mervan bin Muhammed bin Mervan, cesûr, akll›, idâreci idi.
Çok memleketler ald›. Hâricîlerle harb edip reîsleri Dahhâk› katl
eyledi. Abbâsîlere ma¤lûb olup öldürüldü (72-132).

20: Abdüllah seffâh bin Muhammed bin Alî bin Abdüllah bin
Abbâs, âlim, âk›l, tedbîrli, fasîh ve çok cömerd idi. Çiçek hastal›-
¤›ndan öldü. Abbâsîlerin ilk halîfesidir (104-135).

21: Mensûr bin Muhammed, ilmi, edebi çokdu. E¤lenceye düfl-
kün de¤ildi. Cesûr, sabrl› idi. Çok ibâdet yapard› (95-158).

22: Mehdî bin Mensûr, âlim, cesûr, zekî, çok cömerd idi. Her-
kes onu severdi. ‹’tikâd› çok temizdi. Z›nd›klar› katl etdi (126-
169).
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23: Hâdî bin Mehdî, âlim, âk›l, fasîh ve cömerd idi. Mühründe
(Allaha inan›r ve güvenirim) yaz›l› idi. (147-170).

24: Hârûnürreflîd bin Mehdî, hergün ve her gece yüz rek’at ne-
mâz k›lard›. Bir y›l hac, bir y›l gazâ ederdi. Her iflinde islâmiyyete
yap›fl›rd›. Güzel huylar› kendisinde toplam›fld› (148-193).

Târîh kitâb›n›n, vesîkalar› ile birlikde olan yaz›lar›, yukar›da k›-
saca bildirildi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, imâm-› Gazâlî, imâm-›
Nevevî, ibni Hacer ve imâm-› Rabbânî ve Hâlid-i Ba¤dâdî “rahi-
me-hümullahü teâlâ” gibi âlimler de böyleydi. Mevdûdî, Seyyid
Kutb ve Hamîdullah gibilerin böyle olmad›klar› meydândad›r. ‹s-
lâm ilmlerinden ve islâm âlimlerinden haberi olm›yan ve islâmiy-
yetin içine, özüne nüfûz edemeyip, müsteflrik kâfirler gibi d›flardan
gören kimseleri, islâm âlimi sanmak kadar safl›k olamaz. Mevdû-
dînin skolastik bilgiler dedi¤i medrese ilmleri, (Ulûm-i nakliy-
ye)dir. Rasyonel bilgiler dedi¤i fen bilgileri de (Ulûm-i akliy-
ye)dir. Bunlar›n her ikisi de, islâm bilgileridir. F›kh ve hadîs âlim-
leri için, islâm bilgilerinden birisini biliyor, ötekini bilmiyor diye-
cek kadar alçalmak, bir müslimân›n yapaca¤› fley de¤ildir. ‹slâm
âlimleri, Kur’ân-› kerîm ile, hadîs-i flerîfler ile övülmüfl olan çok
yüksek zâtlard›r. Peygamberlerin vârisleridirler. Aralar›nda ifl bö-
lümü yaparak, herbiri ayr› ilm kolunu yaymak vazîfesini kendi
üzerine alm›fld›r. Bu ifl bölümü, câhilleri flafl›rtmakda, onlar› baflka
ilm kollar›nda yükselmemifl sanmakdad›rlar. Abdülvehhâb-i
fia’rânî hazretleri, (Mîzân) kitâb›n›n bafl›nda buyuruyor ki: (F›kh
bilgilerinin mütehass›s› ve f›kh ilminin kurucusu olan Ebû Hanîfe
hazretleri, Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri gibi büyük bir Velî idi.
Onun gibi kerâmetler sâhibi idi. Fekat, kalb ma’rifetlerini yaymak,
rûhlar› temizlemek vazîfesini üzerine almay›p, beden ile yap›lacak
ibâdetleri ya’nî f›kh bilgilerini yaymak vazîfesini, üzerine alm›fld›.
Yetifldirdi¤i müctehidler de böyle idi.) ‹slâm› içerden y›kmak is-
teyen sinsi düflmanlar›n, gençleri aldatmak için, islâm âlimlerini
bu yoldan da lekeleme¤e sald›rd›klar› görülmekdedir. Böyle söy-
liyen bir kimsenin, kendi y›k›c› plânlar›n› gizlemek için, islâmiyye-
ti ve islâm âlimlerini yald›zl› ve yuvarlak kelimelerle balland›ra
balland›ra övmesine aldanmamal›d›r. Meselâ, imâm-› Muham-
med Gazâlînin fârisî (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›n› okuyan kimse,
onun t›b bilgisindeki derinli¤ini hemen anlar. Karaci¤erde kan›n
temizlendi¤i, safran›n ve lenfin ve zararl› maddeler eriyiklerinin
burada kandan ayr›ld›¤›, bu iflde dala¤›n, böbreklerin ve safra ke-
sesinin rollerini, kandaki madde mikdarlar› de¤iflmesinden s›hha-
tin bozulaca¤›n›, bugünkü fizyoloji kitâblar›nda oldu¤u gibi anlat-
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makdad›r. ‹slâm âlimleri, skolastik ilmde oldu¤u gibi, rasyonel
ilmde de çok üstün olduklar› için, her asrda, her ifllerinde muvaf-
fak olmufllar, islâm memleketleri, medeniyyetin befli¤i olmufldur.
Onlar›n üstünlü¤ünü dünyâya yayan binlerce kitâblar› meydânda-
d›r. Dünyâ kütübhânelerini doldurmakdad›r. Birçoklar› yabanc›
dillere çevrilmifldir. Sinsi düflmanlardan baflka herkes, bu hakîkati
görmekde ve bildirmekdedir. Onlar›n eserlerini anlamak için,
(Keflfüzzünûn) kitâb›na bakmak kâfîdir. Hadîs-i flerîfde Cehenne-
me gidecekleri bildirilen yetmifliki f›rkadaki islâm ismini tafl›yan
münâf›klar, o zemânlarda da, flimdiki (Dinde reformcular)›n yap-
d›klar› gibi, dinden olm›yan hurâfeleri islâmiyyete sokmufllard›.
Fekat, Ehl-i sünnet âlimleri, bunlar› birer birer inceleyerek ay›kla-
d›lar. Bugün Ehl-i sünnetin temel kitâblar›nda, hiçbir hurâfe, hiç-
bir mevdû’ hadîs yokdur. fiemseddîn Sehâvînin, fievkânînin, ‹bni
Teymiyyenin, Abduhun, Aliyyül Kârînin ve ‹zmirli ‹smâ’îl Hakk›-
n›n, Ehl-i sünnet kitâblar›nda, meselâ Beydâvî tefsîrinde ve Gazâ-
lînin ‹hyâs›nda mevdû’ hadîsler vard›r demeleri do¤ru de¤ildir. Bu
büyük âlimlere iftirâd›r. Bu husûsda, kitâb›m›z›n ellialt›nc› madde-
sinde genifl bilgi verilmifldir. Lutfen oradan da okuyunuz!

‹slâm›n befl temel ibâdetinden biri olan cihâd› lüks hayât için,
keyf ve h›rs için yap›l›yor demesi de, Mevdûdînin kiflili¤ini ortaya
koymakdad›r. Cihâd yapma¤› emr eden âyet-i kerîmeler ve hadîs-i
flerîfler tevâtür hâlini alm›fl oldu¤undan, burada ayr›ca bildirme¤e
lüzûm görmüyoruz. (‹slâmda Cihâd) kitâb›nda kendisi de bunlar›
i’tirâf etmekdedir. Ecdâd›m›z keyf için, tama’ için cihâd yapmad›.
(‹’lâ-i kelimetüllah) için yapd›. Cihâd› devlet yapar. Ordu yapar.
Milletin cihâd›, ordunun emrinde çal›flmakla olur.

Mevdûdî, hak olan mezheblerle, bât›l olan f›rkalar› birbirine
kar›fld›rmakdad›r. Ehl-i sünnetin gerek i’tikâddaki ve gerekse
ameldeki mezheblerinin hiçbirinde mevdû’ ve islâma uymayan bir-
fley yokdur. Yetmifliki bozuk f›rkan›n mevdû’, sap›k ve islâma uy-
mayan taraflar› vard›r. ‹mâm-› Gazâlî hazretleri ve ondan önce ve
sonra gelen âlimlerin hepsi bu bozuk f›rkalar› tenkîd etdiler. Mev-
dûdînin, Filipinlerden ve Hindistândan Portekize kadar ve Buhâ-
râdan Merrâkifle kadar üç k›t’aya ilm ve san’at saçan, üniversiteler
kurmufl olan islâm me’ârifine bozuk damgas›n› basmas› da, günefli
balç›kla s›vama¤a kalk›flmak gibidir. Bu yaz›lar› yazandan ziyâde,
bu yazar› islâm âlimi sananlara dahâ çok flafl›l›r.

Mevdûdî, (‹slâmda ‹hyâ Hareketleri)nin yetmifldokuzuncu sa-
hîfesinde: (fiâh Veliyyullah Dehlevî i’tikâddaki asrl›k flübheleri
izâle etdi. Yeni rûh ile zihnleri ayd›nlatd›) diyor.
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fiah Veliyyullah Ahmed Sâhib Dehlevînin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” de kendisi gibi, dinde reformcu oldu¤unu bildiriyor. Müsli-
mânlar›n îmânlar› asrlarca flübhelerle dolu idi demek, hep mez-
hebsizlik çöplü¤ünden ç›kan pis kokular›n esintileridir. Veliyyul-
lah-› Dehlevînin, Ehl-i sünnet oldu¤una eserleri flâhid oldu¤u gibi,
Abdüllah-i Dehlevî hazretleri de bildirmekdedir. Mevdûdîyi de,
flübheli îmân›n, îmân olmad›¤›n› anlam›yacak kadar câhil sanm›yo-
ruz. Fekat asrlar boyunca müslimânlar›n îmânlar›n›n flübheli îmân
oldu¤unu söylemek, câhillikden dahâ kötü bir sap›kl›kd›r. Yeryü-
zündeki müslimânlar›n yüzde doksan›n› teflkîl eden Ehl-i sünnetin
îmânlar› her asrda do¤ru idi ve inand›klar› fleyde de flübheleri yok
idi. Bozuk f›rkalar zâten, müslimânl›¤› temsîl edecek bir say›da de-
¤il idi.

Seksenbirinci sahîfesinde, (Hilâfet fikri ve doktrini ile saltanat
aras›ndaki fark, fiah Veliyyullah taraf›ndan îzâh edilmifl ve hadîs-i
flerîfden, eskilerin pek bilemedi¤i tablolar onun taraf›ndan çizil-
mifldir) diyor.

fiâh Veliyyullah›n (Musaffâ) denilen kitâb›nda, (Ça¤›m›z›n bu-
dala adamlar› ictihâd› terk etdiler. Deve gibi, burunlar›na tak›l›
halka ile nereye gitdiklerini bilmiyorlar. Hepsi ayr› ayr› yollar tut-
mufllar. Müflterek flu’ûra sâhib olmamalar› ac›nacak hâllerdendir)
dedi¤ini överek bildiriyor.

fiâh Veliyyullah-› Dehlevî, hiçbir kitâb›nda Ehl-i sünnet âlim-
lerine budala dememifldir. Dört mezhebden ayr›lm›fl olan sap›k
f›rkalardan flikâyet etmekdedir. fiâh Veliyyullah›n, Ehl-i sünnet
âlimlerine olan sayg›s›n› anlatmak için, onun (‹zâle-tül-hafâ) kitâ-
b›n›n ikinci cildinin üçyüzyetmiflyedinci sahîfesinden birkaç sat›r›
terceme ediyoruz: Resûlullah buyurdu ki, (Fârisden [ya’nî Îrân-
dan] büyük âlimler hâs›l olacakd›r). Buhârî ve Müslim ve Tirmü-
zî ve Ebû Dâvüd ve Nesâî ve ‹bni Mâce ve Dârimî ve Dâre-Kutnî
ve Hâkim ve Beyhekî ve dahâ nice büyük hadîs âlimleri “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hep Fârisde yetifldikleri gibi, Ebüt-
tayyib [Kâd› Tâhir Taberî] ve fleyh Ebû Hâmid [‹sferâînî] ve fleyh
Ebû ‹shak-› fiîrâzî ve Cüveynî [Abdüllah bin Yûsüf] ve o¤lu
imâm-ül Haremeyn Abdülmelik bin Abdüllah Cüveynî ve imâm-›
Muhammed Gazâlî gibi f›kh âlimleri Fârisde yetiflmifllerdir. Hattâ
imâm-› Ebû Hanîfe ve Mâverâ-ün-nehrdeki ve Horasandaki tale-
beleri de Fâris âlimleridir ve bu hadîs-i flerîfdeki müjdeye dâhil-
dirler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Her yüz senede
bir müceddid hâs›l olacakd›r) buyurdu. Buyurdu¤u gibi, her yüz
senede bir müceddid hâs›l olup, dîni kuvvetlendirdiler. Birinci
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yüzy›lda, Ömer bin Abdül’azîz, meliklerin zulmlerini kald›r›p,
adâletin esâslar›n› kurdu. ‹kinci yüzy›lda, imâm-› fiâfi’î îmân bilgi-
lerini aç›klad› ve f›kh bilgilerini ay›rd›. Üçüncü yüzy›lda Ebül-Ha-
sen-i Eflarî Ehl-i sünnet bilgilerini flekllendirdi ve bid’at sâhibleri-
ni susdurdu. Dördüncü asrda Hâkim ve Beyhekî ve benzerleri, ha-
dîs ilminin temellerini kurdular. Ebû Hâmid ve benzerleri de f›kh
bilgilerini yayd›lar. Beflinci asrda imâm-› Gazâlî yeni bir ç›¤›r aç›p,
f›kh, tesavvuf ve kelâm bilgilerinin birbirlerinden ayr› fleyler ol-
mad›klar›n› bildirdi. Alt›nc› asrda, imâm-› Fahrüddîn-i Râzî, ke-
lâm bilgilerini yayd›. ‹mâm-› Nevevî de f›kh bilgilerini yayd›. Böy-
lece zemân›m›za gelinceye kadar her asrda bir müceddid gelerek
dîni kuvvetlendirdi. Yukar›daki hadîs-i flerîfi ve benzerlerini, ola-
cak fleyleri haber veren mu’cizedir diyerek geçmemelidir. Bildiri-
len fleylerin ehemmiyyetini ve k›ymetlerini de anlamal›d›r.

fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (El-inti-
bâh) kitâb›n›n üçüncü k›sm›nda diyor ki:

‹slâm›n vâciblerinden biri, (Ahkâm-› ilâhî)yi ö¤renmekdir. Bu
da, Kitâbdan, Sünnetden, Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin eserlerin-
den ve Kitâb ile Sünnetden istinbât olunan bilgilerden ö¤renilir.
Ahkâm-› ilâhiyyeyi bildiren ilme (F›kh) ilmi denir. F›kh âlimleri-
ne (Fukahâ) denir. Fukahân›n muhtelif mezhebleri vard›r. Sonra
gelen âlimler, bu mezhebleri seçmekde ve bunlarla amel etmekde,
birbirlerinden ayr›lm›fllard›r. Bunlar›n ço¤u, meflhûr olan mez-
heblerden birini seçmeli, her iflde bu mezhebi taklîd etmeli dedi.
Kitâbdan, Sünnetden nasîbi olm›yan ve âlimlerin kitâblar›ndan
anlam›yanlar için, böyle taklîd etmek mubârekdir. Fekat taklîd
ederken, Kitâba ve Sünnete uyma¤› niyyet etmifl olmalar› flartd›r.
Bir ifl için, müctehidin ictihâd›n›n, aç›k bir âyete veyâ hadîse uy-
mad›¤›n› çok zan ederse, bu iflde, Kitâba ve hadîse dahâ uygun
olan baflka müctehide uymal›d›r. Bu ifl için baflka mezhebe uymak
yasakd›r dememelidir. Sonra gelen âlimler aras›nda bir kimse,
Sünneti ve Eserleri iyi ö¤renmifl ve islâm fukahâs›ndan birinin
sözlerini iyi incelemifl ise, bir fakîhin sened edindi¤i hadîsi, râvîle-
ri ile biliyor ise ve muhâlif görünen hadîsleri karfl›lafld›rarak bun-
lardan hükm ç›karabilip, mezhebine hizmet edebiliyor ve mezhe-
binin imâm›n›n usûlüne uyarak yeni hükmler ç›karabiliyorsa, böy-
le âlimlere (Müctehid-i fil-mezheb) denir. Bu yol da mubârekdir.
Müslimânlar›n ço¤u, kendi memleketlerinde yay›lm›fl olan bir
mezhebi veyâ babalar›ndan, hocalar›ndan ifliterek ö¤rendikleri bir
mezhebi taklîd ediyorlar. Yaln›z bir mezhebin kitâblar›n› okuya-
bilen ve delîlleri incelemesini bilmiyen kimseler için bu yol uygun-
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dur. Din bilgileri, (Zâhir bilgiler) ve (Nevâdir bilgileri) ve (Tahrîc
bilgileri), ya’nî âlimlerin ç›kard›klar› bilgiler olmak üzere üçe ayr›l-
m›fld›r. (F›kh), (Tesavvuf) ve akâid fenlerinde hep bu üç ilm var-
d›r. Bu üç fende, bu üç bilgiyi birbirlerinden ay›rabilen ve her bil-
gi için hükm koyabilen kimseye (‹slâm âlimi) ve (Müctehid) denir.
Kitâbdan, Sünnetden ancak bu âlim anlar. Begavî, (Tehzîb) kitâ-
b›nda ve ‹mâm-ül haremeyn, (Hidâye)de ve Rafi’î, (fierh-i Ve-
cîz)de ve ‹zzeddîn bin Abdüsselâm, (Gâye)de ve Nevevî, (fierh-i
Mühezzeb)de ve Ebû Amr ibni Salâh, (Edeb-ül-fütyâ)de ve Bed-
rüddîn Zerkeflî, (Kitâb-ül-bahr)de diyorlar ki, ilm ikidir. Birincisi-
ni ö¤renmek herkese lâz›md›r. ‹kincisini ö¤renmek, farz-› kifâye-
dir. Bunu, taklîdden ç›k›p, müctehid olan âlim ö¤renir. Bir flehrde,
böyle bir âlim bulunursa, baflkalar›n›n ö¤renmesi lâz›m olmaz.
Böyle âlim hiç bulunmazsa, hepsi âsî olur. Böyle bir âlim, bir mez-
hebe ba¤l› kalmadan, Kitâbdan, Sünnetden, ‹cmâ’dan ve K›yâsdan
hükm ç›kar›r ise, buna (Müctehid-i Müstek›l) denir. Uzun zemân-
dan beri, böyle müctehid yokdur.

Müstek›l olm›yan müctehid dörtdür. Birincisi, delîl aramakda
ve hükm ç›karmakda, mezhebinin imâm›n› taklîd etmez. ‹mâm›n›n
yolunda oldu¤u için, onun mezhebinde oldu¤u için, onun mezhe-
binde oldu¤u söylenir. Buna, (Müctehid-i müntesib) denir. Bu,
mutlak müctehiddir. Her zemânda bulunmas› lâz›md›r. ‹kincisi,
mezheb imâm›n›n usûl ve edillesine ba¤l› olan (Eshâb-› tercîh)dir.
Buna, (Müctehid-i mukayyed) denir. Üçüncüsü, mezhebinin delîl-
lerini bilir. Dördüncüsü mezheb bilgilerini anlar ve nakl eder.

‹ctihâd derecesinde olm›yan, ilm ile u¤raflm›yan avâm›n bir
mezhebi taklîd etmesine izn verilmifldir. ‹ctihâd derecesinde ola-
n›n taklîd etmesi ise, mezmûmdur. (El-‹ntibâh)dan terceme te-
mâm oldu. El-‹ntibâh›n (‹thâf) ismindeki hâfliyesinde, (Mezheb
taklîdini b›rak›p, do¤ruca âyete, hadîse göre ifl görmeli sözünü fiâh
Veliyyullah söylememifldir. Bu sözü fievkânî söylemifldir) diyor.
(fievkânînin sözü efdal ve ekmeldir) diyerek, mezhebsiz oldu¤unu
ortaya koyuyor.

fiâh Veliyyullah›n yukar›daki yaz›lar›, Mevdûdînin sap›k oldu-
¤unu, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” k›ymetlerini anlamam›fl oldu¤unu aç›kça göstermekdedir.
Her asrda gelen islâm âlimlerinin, hadîs-i flerîfle övülmüfl oldukla-
r›n›, hepsinin ayn› yolda olup, Resûlullah›n yolunu yaym›fl ve kuv-
vetlendirmifl olduklar›n› bildirmekdedir.

Seksenüçüncü sahîfesinde, büsbütün sap›t›yor. Bak›n›z ne he-
zeyânlar savuruyor:
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(Hanefî ve fiâfi’î mezheblerindeki f›kh bak›m›ndan görüfl ayr›-
l›¤› dolay›s›yle, herbiri kendi görüflünü müdâfe’a için, ötekine ga-
razkâr hükmler veriyor ve karfl›s›ndakine afl›r› derecede tehlükeli
bir hâl al›yor. Her mezheb teferru’at ile dolup taflmakda ve hakî-
katler, tefsîr bollu¤u içinde gayb olmakdad›r) diyor.

Bu hezeyânlar, mezheb imâmlar›na, büyük bir iftirâd›r. Hiçbir
f›kh kitâb›nda, dört mezhebden biri için garez ve hased ile yaz›lm›fl
tek bir kelime yokdur. Hattâ her mezheb, zor durumda kal›nca,
baflka mezhebi taklîd etme¤i, câiz görmekdedir. Abdülganî Nablü-
sî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri (Hulâsat-üt-tahkîk) kitâ-
b›nda, bunu uzun anlat›yor. Bu kadar bozuk, saçma ve bu kadar
aç›k yalan ancak perde arkas›ndan islâma sald›ran bir sap›¤›n ya-
paca¤› bir ifldir. Kitâb›m›z›n 97. ci sahîfesinde, bu konuda genifl bil-
gi vard›r. Lütfen oradan okuyunuz! Zevall› Mevdûdî, islâm›n mü-
him konular› olan kelâm ve f›kh bilgilerine dalma¤a özenmifl, fekat
acemi oldu¤undan bo¤ulup gitmifldir.

Doksan›nc› sahîfede, fiâh Veliyyullah› överek, onun (Tefhîmât)
kitâb›ndan flu sat›rlar› ald›¤›n› bildiriyor:

(Bu zemânda ilâhî bilgilerin rûhuna uygun olan gerçek, Hanefî
ve fiâfi’î mezheblerini birlefldirmekdir. Tefsîrleri tekrar gözden ge-
çirmeli ve hadîs-i flerîflere karfl› olan k›smlar› elemeli, esâss›z ve
de¤ersiz ne varsa ç›karmal›d›r).

Bunlar› okuyunca, dînini ve mezhebini bilen ve seven bir müs-
limân›n tepesi atacak gibi oluyor. fiâh Veliyyullah gibi büyük bir
zât›n böyle sap›k fikrler yaymas› inan›lacak fley de¤ildir. Bunu din
kardefllerimize isbât etmek ve Mevdûdînin yüzkaras›n› aç›¤a ç›-
karmak için, Pâkistândan (Et-tefhîmât-ül-ilâhiyye) kitâb›n› getirt-
dik. ‹ki cild olup 1387 [m.1967] de Pâkistânda bas›lm›fld›r. ‹kinci
cildin yüzk›rkikinci sahîfesinde diyor ki, (‹slâmiyyetin asl› âyet ve
hadîsdir. Baflka kaynak yokdur. Dünyâ ifllerinde hükm vermek
için ictihâd etmek de câizdir. Bir ifl için eskiden hükm verilmifl ise
bu de¤ifldirilemez. Din bilgilerinde k›yâs ve icmâ’ yokdur). Mez-
hebsizler, (‹ctihâd kap›s› kapanmaz. Her zemân ictihâd yap›l›r) di-
yerek din bilgilerini de¤ifldirmek istiyorlar. Bu sözlerine fiâh Ve-
liyyullah› sened gösteriyorlar. Hâlbuki, fiâh Veliyyullah›n yukar›-
daki yaz›s›, din bilgilerinde ictihâd› ve k›yâs› hiç kabûl etmedi¤ini
aç›kça bildiriyor. Mevdûdî gibi ve Seyyid Kutb gibi mezhebsizle-
rin sözlerinin ve senedlerinin çürük oldu¤unu gösteriyor. ‹kiyüz-
doksan›nc› sahîfesinde buyuruyor ki, (Buhârî ve Müslim ve Sü-
nen-i Ebî Dâvüd ve Tirmüzî gibi hadîs kitâblar›n› ve Hanefî ve fiâ-
fi’î f›kh kitâblar›n› okuyunuz! (Avârif-ül me’ârif) kitâb›na ve
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(Nakflibendiyye risâlesi)ne sar›l›n›z! Bu büyükler, zikrleri ve (yâd-i
dâflt)› öyle aç›k yazm›fllard›r ki, bir mürflidin ö¤retmesine lüzûm
kalmam›fld›r. Tesavvuf büyüklerinin nisbetlerine kavuflmak, çok
büyük bir ni’metdir). Üçyüzbirinci sahîfesinde diyor ki, (Resûlul-
lah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördüm. Hangi mezhe-
bin ve hangi tarîkat›n dahâ iyi oldu¤unu, dahâ çok sevdi¤ini sor-
dum. Bütün mezhebler ve tarîkatlar müsâvîdir. Hiçbirinin di¤e-
rinden üstünlü¤ü yokdur buyurdu). (Tefhîmât)›n birinci cildinin
ikiyüzyetmiflyedinci ve ikiyüzyetmifldokuzuncu sahîfesinde diyor
ki, (Müslimânlar mezheblere ayr›lm›fld›r. Âlimler, Resûlullahdan
gelmifl bulunan islâmiyyeti bildirmifllerdir. Birçok bilgilerde bir-
leflmifl, bir k›sm›nda da ufak ayr›l›klar olmufldur. Fekat, sivâd-i
a’zam, ya’nî ço¤unluk, do¤ru yola sar›lm›fl, kendilerine uym›yan-
lar› inkâr etmifllerdir. Muhâlifler, korkudan saklanm›fl veyâ (Ta-
k›yye) ya’nî ikiyüzlülük yapm›fllard›r. Bu hâlleri de bid’at sâhibi
olduklar›n› göstermekdedir. Hak mezheblerin birlefldi¤i bilgilere
sar›lmal›, ayr›ld›klar›n› da inkâr etmemelidir. Peygamber olm›yan
belli bir kimsenin mezhebine uymak farzd›r diyen kâfir olur. O
kimse yarat›lmadan önce de islâmiyyet vard›. F›kh âlimleri bildir-
mifllerdi. Müslimânlar, her zemân do¤ru mezheblerden birine uy-
mufllard›r. Çünki, o mezheb imâm›n›n, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” gelen islâmiyyeti do¤ru olarak bildirdi¤ine inan-
m›fllard›r. Kalbime öyle geliyor ki, ençok yay›lm›fl olan Hanefî ve
fiâfi’î mezheblerinde bugün mevcûd olan bilgileri hadîs kitâblar›
ile karfl›lafld›rmak uygun olur. Asl› bulunm›yan bilgileri ç›kar›nca,
iki mezheb birleflmifl gibi olur. Geride kalan bilgilerde ortak olan-
lar al›n›r. Ortak olm›yanlar da ruhsat ve azîmet olarak ayr›lm›fl
olur. Zarûret hâlinde, ruhsat olan›na uyulur) diyor. Burada mez-
hebsizlere de kesin cevâb vermekde, (Bunlardan olm›yan müsli-
mânlar müflrikdir) sözlerinin küfr oldu¤unu aç›k olarak bildir-
mekdedir. [fiâh Veliyyullah›n (Asl› bulunm›yan bilgiler) dedi¤i,
câhil din adamlar›n›n yazd›klar› kitâblara kendiliklerinden ilâve
etdikleri bilgilerdir. Böyle bilgiler Hanefî ve fiâfi’î mezheblerinin
temel kitâblar›nda ve hadîs-i flerîflerde yokdur. Böyle bilgiler te-
mizlendikden sonra, iki mezheb aras›nda ayr›l›k çok az oldu¤u
görülür. Çünki hadîs-i flerîflerde aç›k bildirilmifl olan bilgilerde iki
mezheb aras›nda, hattâ dört mezheb aras›nda hiç fark yokdur.
Aç›kça bildirilmemifl olan bilgilerin ço¤unda da fark yokdur.
Farkl› olanlar azd›r. Farkl› olanlar›n kolay olanlar›na (Ruhsat)
denir. Kolay olm›yanlar›na (Azîmet) denir. Kitâb›m›z›n bafl›nda
bu konuda genifl bilgi verilmifl idi. Lütfen oradan da okuyunuz!]
Mevdûdînin koz olarak yaln›z son cümlesini ald›¤› yukar›daki ya-
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z›, hiç de onun görüflünü desteklememekde, mezhebleri câhillerin,
bid’at sâhiblerinin kar›fld›rd›klar› iftirâlardan kurtarmakdad›r. Ni-
tekim, ikiyüzseksenüçüncü sahîfesinde, bunu dahâ aç›kl›yarak bu-
yuruyor ki, (Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fley, önce Kur’ân-› kerîmi
ve hadîs-i flerîfleri arafld›rmakd›r. Bir kimse, bu ikisini anl›yabilir-
se, bunlardan bilgi ç›karabilirse, büyük ni’mete kavuflmufl olur.
Bunlar› anl›yamazsa, geçmifl âlimlerden bunlar› do¤ru olarak,
sünnete uygun olarak anlam›fl ve anlad›klar›n› aç›kca bildirmifl ol-
du¤una inand›¤› birinin re’yine [ya’nî mezhebine] uymal›d›r. Ara-
bî bilgileri, medrese derslerini bunlar› anlamak için ö¤renmek lâ-
z›md›r. Baflka niyyetlerle ö¤renmemelidir!). Görülüyor ki, fiâh
Veliyyullah-› Dehlevî de, müctehid olan âlimlerin baflka bir müc-
tehide uymalar›n› men’ etmekde, bizim gibi câhillerin ise, hak
olan mezheblerden birine uymam›z lâz›m geldi¤ini bildirmekde-
dir.

fiâh Veliyyullah›n (El-insâf) ve (‹kd-ül-Ceyyid) kitâblar›nda
dört mezhebi öven de¤erli yaz›lar› (Se’âdet-i Ebediyye)de uzun
bildirilmifldir. Bu iki kitâb› arabî olup, 1395 [m. 1975] de, ‹stanbul-
da, ofset yolu ile yeniden birlikde basd›r›lm›fllard›r. Türkçe
(Ni’met-ül-‹slâm) kitâb›nda (Mezhebler birlefldirilemez. (Mülef-
fik) olmak bât›ld›r) diye meydân okuyor. Hindistânda yaz›lm›fl
olan arabî (Fetâvâ-yül-haremeyn) ve fârisî (Seyf-ül-ebrâr) kitâbla-
r›nda ve Abdülvehhâb-i fia’rânî hazretlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (Mîzân) kitâb›n›n önsözünde (Mezheb) ne demek oldu¤u-
nu çok güzel anlat›yor. Mezheblerin birlefldirilemiyece¤ini vesîka-
larla isbât ediyorlar. Bu üç kitâb, ‹stanbulda, ofset yolu ile ayr› ay-
r› basd›r›lm›fld›r. Bin seneden beri söz birli¤i ile (olamaz) denilen
bir ifli yapma¤a ön ayak olmak, islâmiyyeti tersine çevirmek de-
mekdir. Bunu savunanlar, müslimân m›d›r, yoksa islâm düflman›
m›d›r? Bunun takdîrini okuyanlara b›rak›yoruz.

fiâh Veliyyullah-› Dehlevînin (Heme’ât) kitâb›, bafldan bafla,
tesavvufu, tarîkatleri anlatmakda ve övmekdedir. Fârisî olup, bin-
dokuzyüzk›rkdörtde, Pâkistânda bas›lm›fld›r. Çeflidli sahîfelerinde
diyor ki: Sâlik, hadîs kitâblar›n› ve Sahâbe ve tâbi’înden gelen ha-
berleri inceliyecek kadar âlim de¤ilse, dört mezhebden birini tak-
lîd etmelidir. Bütün tarîkatler, i’tikâdda, farzlar› yapmakda ve ha-
râmlardan sak›nmakda birbirlerinin ayn›d›r. Zikrler ve nâfile ibâ-
detleri yapmakda ayr›lm›fllard›r. Zikr ederken, dünyâ düflünceleri
gelirse, teveccühü kuvvetli olan zât›n yan›nda oturup, ona tevec-
cüh etmelidir. Yâhud, meflây›h-› kirâm›n temiz rûhlar›na teveccüh
etmeli, kabrlerini ziyâret edip, cezb olunmas› için yalvarmal›d›r.
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Zikrden nefse s›k›nt› gelirse, bunun, çeflidli sebebleri vard›r. Bun-
lardan biri, bulundu¤u tarîkat meflây›h›na, ya’nî mürflidlerine kar-
fl› edebe ayk›r› davranmakd›r. Sâlik, sebebini anl›yamazsa, fleyh te-
veccühü ve firâseti ile anlar ve bildirir. Bu fakîr [ya’nî Veliyyullah
Dehlevî], bât›n›m ile, rûhlar âlemine teveccüh etdim. Her tarîka-
tin, buraya ayr› nisbetleri oldu¤unu anlad›m. Türbelerde i’tikâf et-
mek de, ilerleme¤e yard›m eder. Selef-i sâlihîne dil uzatmak, yol
kesen sebeblerdendir. Zikr meclislerine meleklerin rahmet saçd›k-
lar›, zikr edenlerin etrâf›n› nûr kaplad›¤› çok görülmekdedir. Bir
insan›n rûhu, Peygamberlerin veyâ Evliyân›n temiz rûhlar› ile ve-
yâ meleklerle ba¤lant›l› olursa baflkalar›na bildirilmiyen fleyler bu-
na bildirilir. ‹nsan bir kimsenin Velî oldu¤unu anlay›p, onu sever-
se, rûhu onun rûhuna ba¤lan›r. Yâhud mürflidini veyâ sâlih olan
ceddini severek onun rûhuna ba¤lan›r. Ondan feyz al›r, fâidelenir.
Evliyân›n kabrlerini ziyâret etmek, Kur’ân-› kerîm okuyup, sada-
ka verip, sevâb›n› rûhlar›na göndermek, eserlerine, evlâd›na sayg›
göstermek, onlar›n rûhlar› ile ba¤lanma¤a yard›m eder. Onlar›
rü’yâda görür. Tehlükeli yerlerde, kendi flekllerinde görünerek
yard›m eder, kurtar›rlar. Rûhlardan fâidelenme¤e (Üveysî olmak)
denir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin cezbi çok kuvvetli oldu-
¤u için, kabrinde, diri olanlar gibi tasarruf yapmakdad›r. Bu fakîr
[ya’nî Veliyyullah-› Dehlevî], meflây›h›n rûhlar›na teveccüh ede-
rek, çeflidli fâidelere kavufldum. Meflây›h›n vefât›ndan beflyüz sene
geçince bedendeki tabî’î kuvvetler, hiç kalmaz. Kabrlerini ziyâret
edenlere te’sîrleri dahâ fazla olur. Rûha teveccüh ederek, ondan
istifâde iki sûretle olur: Birincisi, rûhlar›n›n birbirlerine ba¤land›-
¤›n› düflünmekdir. Bu, birisini aynada görme¤e benzer. ‹kincisi,
kabrini ziyâret edip, onu düflünmekdir. Bu, gözünü aç›p, birini kar-
fl›s›nda görme¤e benzer.

Veliyyullah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”, (‹zâle-tül-hafâ) ki-
tâb›n›n beflyüzyirmiikinci sahîfesinde diyor ki, (Dört mezhebin
ruhsatlar›n›, ya’nî kolayl›klar›n› toplamak, Kur’ân-› kerîmde ve ha-
dîs-i flerîflerde aç›k bildirilen nasslarla ve selef-i sâlihînin icmâ’› ile
ve aç›k olan k›yâs ile yasak edilmedi¤i zemân câiz olur.) Görülüyor
ki, fiâh Veliyyullah, mezhebleri birlefldirmeli demiyor. Kolayl›kla-
r›n› alma¤› bile, flartlara ba¤l›yor. ‹zâle-tül-hafâ kitâb› fârisî olup,
Urdu diline tercemesi ile birlikde, 1386 [m. 1966] da Pâkistânda
bas›lm›fld›r.

Mevdûdî, (‹slâmda ‹hyâ Hareketleri) kitâb›nda, Ehl-i sünnet
âlimlerine sald›rma¤a devâm ederek, doksanbirinci sahîfesinde,
yine onun (Musaffâ) adl› kitâb›ndan alarak, (‹ctihâd her devrde
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lâz›md›r. Muayyen bir mezhebe uymasa bile, yeni hükmler ç›kar-
mak lüzûmludur. Çünki, her zemân›n husûsiyyetlerine göre ilâhî
mükellefiyyetler flartd›r. fiimdiye kadar yaz›lm›fl olan mezheb ki-
tâblar› hem yetersiz, hem de ayr›l›klarla doludur. ‹slâm›n prensip-
leri ile bu ayr›l›klar› izâle etmek tek ç›kar yoldur) diyor.

A¤z›n›n suyunu ak›tarak uçurdu¤u, pek hofluna giden bu ba-
lonlar› da, Veliyyullah-› Dehlevînin fliflirmifl oldu¤unu söylemek-
dedir. O büyük âlimi kendine yalanc› flâhidi yapmakdad›r. Bu ifti-
râlar›, kendi iç yüzünü ortaya koymakda, maskesini kald›rmakda-
d›r. Bak›n›z, flâh Veliyyullah-› Dehlevî, meflhûr (‹zâle-tül-hafâ) ki-
tâb›n›n önsözünde ne buyuruyor:

(Kur’ân-› kerîmde bildirilmifl olan ahkâm›n ço¤u, mücmeldir.
Selef-i sâlihînin tefsîrleri olmadan çözülemez, anlafl›lamazlar. Bir
kiflinin bildirmifl oldu¤u hadîs-i flerîflerin ço¤u, Selef-i sâlihînden
çok kimse bildirmedikçe ve müctehidler bunlardan ahkâm ç›kar-
mad›kça, sened olamazlar. O büyüklerin çal›flmalar› olmasayd›,
birbirlerine uymuyor san›lan hadîs-i flerîfler bir araya getirilemez-
lerdi. Bunun gibi, bütün din bilgileri, meselâ (‹lm-i k›râet) ve
(‹lm-i tefsîr) ve (‹lm-i akâid) ve (‹lm-i sülûk) [ya’nî tesavvuf ilmi],
o büyüklerden gelmifl olmad›kça, sened olamazlar. Bütün bu bil-
gilerde, Selef-i sâlihîne kaynak olan, ›fl›k tutan, Eshâb-› kirâmd›r.
Selef-i sâlihînin yap›fld›klar› direk, Hulefâ-i râflidînin etekleridir.
Bu asl›, bu dire¤i k›rma¤a çal›flan kimse, bütün din bilgilerini y›k-
m›fl olur).

(‹zâle-tül-hafâ)n›n yirmibirinci sahîfesinde diyor ki, (Müctehid
olmak için, f›kh bilgilerinin ço¤unun, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i
flerîflerden ve icmâ’dan ve k›yâsdan, edille-i tafsîliyyelerini bilme-
si lâz›md›r. Her hükmün delîlini bilmelidir. Delîle zann-› kavî hâ-
s›l etmelidir. Bu zemânda, müctehid olabilmek için bu befl ilmde
mütehass›s olmak flartd›r: ‹lm-i kitâb-› k›râet ile ilm-i tefsîr, ilm-i
hadîs ki, her hadîsi senedleri ile bilmesi ve sahîhi, za’îfi hemen ta-
n›mas›, üçüncüsü, ilm-i ekâvîl-i selefdir. Ya’nî her mes’ele için se-
lef-i sâlihînin ne dediklerini bilmelidir ki, ‹cmâ’dan d›flar›ya ç›k-
mas›n. Bir mes’ele üzerinde iki baflka kavl olmufl ise, kendisi bir
üçüncü yola sapmas›n. Dördüncüsü, ilm-i arabîyyet, ya’nî, lugât,
nahv, mant›k, beyân, me’ânî, belâgat ve sâir arabî ilmlerdir. Beflin-
cisi, ilm-i turuk-› istinbât ve vücûh-i tatbîk-i beynel-muhtelifeyn-
dir. Böyle derin bir âlime müctehid denir. Böyle bir âlim, cüz’î
mes’elelerden birinde çok düflünür. Buna benziyen her hükmü,
delîlleri ile birlikde inceler. Muhakkak bilmelidir ki, Kur’ân-› ke-
rîmi tefsîr edebilmek için de, bu befl ilmde derin mütehass›s olmak
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lâz›md›r. Bunlardan baflka, âyet-i kerîmelerin sebeb-i nüzûlünü bil-
diren hadîs-i flerîfleri de bilmeli. Selef-i sâlihînin “rahmetullahi te-
âlâ aleyhim ecma’în” tefsîr için söylediklerini bilmeli, hâf›zas›, an-
lay›fl› çok kuvvetli olmal›. Âyet-i kerîmelerin siyâk, sibâk ve tevcih-
lerini ve benzeri fleyleri iyi anlamal›d›r.) Mevdûdî ve Seyyid Kutb
ve Hamîdullah gibi ictihâd yapma¤a ve tefsîr yazma¤a kalk›flanlar,
bunlar› okusunlar da, islâm âlimlerinin büyüklüklerini, yükseklik-
lerini anlas›nlar. Fekat o anlay›fl da, büyük meziyyetdir. Bunu an-
lam›yanlar›n veyâ anlama¤› ve anlafl›lmas›n› istemiyenlerin, islâm
âlimi maskesi alt›nda, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›fld›klar› orta-
ya ç›kmakdad›r. Allahü teâlâ, böyle sinsi islâm düflmanlar›na al-
danmakdan müslimânlar› muhâfaza buyursun! K›ymetli okuyucu-
lar›m›z›n, mezhebsizlerin yanl›fl ve çok tehlikeli yaz›lar›na aldan-
mamalar› için, (ictihâd) üzerinde afla¤›da, ayr› bir madde hâlinde
bilgi verme¤i uygun gördük.

45– ‹CT‹HÂD: K›yâmet alâmetlerinin, flimdi ço¤u ç›km›fl, her
yere yay›lm›fld›r. Bu alâmetlerden biri, câhiller ço¤alacak, ilm
adamlar› azalacakd›r. Câhiller, dinde söz sâhibi olup, herkese yan-
l›fl yol göstereceklerdir. Bu alâmetler, (Tezkire-i Kurtubî) muhta-
sar›ndaki hadîs-i flerîflerde ve (Birgivî) vas›yyetnâmesinde uzun
yaz›l›d›r. O hâlde müslimânlar uyan›k olmal›d›r. Her söze güven-
memelidir. Hutbelerde, kitâblarda ve gazetelerde, (Ehl-i sünnet)
âlimlerini ve bunlar›n kitâblar›n› bildirmeyip, âyet-i kerîmelerden
ve hadîs-i flerîflerden, kendi kafalar›na göre ma’nâ ç›karanlara
inanmamal›d›r. Mezhebsizler, yâ bid’at sâhibi sap›kd›r, yâhud kâ-
firdir. Bunlar›n her ikisi de, her zemân din adam› k›l›¤›na girerek
müslimânlar› aldatm›fllar, do¤ru yoldan ç›karm›fllard›r. Mezhebsiz-
lerin bildirdikleri âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere, Ehl-i sün-
net âlimlerinin nas›l ma’nâ verdiklerini aramal›, iflin do¤rusunu ö¤-
renmelidir. Bunun için de, güvenilen (‹lm-i hâl) kitâblar›n› okuma-
l›d›r. (Ehl-i sünnet) âlimleri, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin
hepsini incelemifl, k›l› k›rk yararak do¤ru ma’nâlar›n› bulmufllar.
Kitâblara yazm›fllard›r. fiimdi biraz arabî bilen din câhilleri, kendi-
lerini müctehid san›yorlar. Biz fakülteyi de bitirdik, diploma ald›k
diyerek islâm âlimlerini küçük görüyorlar. Hâlbuki, bir zemânda
yaflam›fl olan müctehidlerin (‹cmâ’), ya’nî sözbirli¤i ile bildirmifl ol-
duklar› birfley, dinde zarûrî olan fleylerden ise, ya’nî câhillerin bile
iflitdi¤i, heryere yay›lm›fl bilgilerden ise, bu fleye inanmak da, uy-
mak da farzd›r. Böyle icmâ’a inanm›yan kâfir olur. ‹nan›p da uy-
m›yan, fâs›k olur. ‹cmâ’ ile bildirilmifl olan fley, zarûrî bilinen fley-
lerden de¤il ise, buna inanm›yan kâfir olmaz. (Bid’at sâhibi) sap›k
olur. Uym›yan yine fâs›k olur. Günâh ifllemifl olur.
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‹bni Melek, (Usûl-i f›kh) kitâb›nda, icmâ’ bahsinde diyor ki,
(Bir zemânda yaflam›fl olan müctehidler, birfleyin nas›l yap›laca¤›n-
da, sözbirli¤ine varamam›fl, baflka baflka söylemifller ise, bunlardan
sonra gelen âlimlerin bunlar›n sözlerinden birine uymas› lâz›md›r.
Baflka dürlü söylemeleri câiz de¤ildir, bât›ld›r. Böyle oldu¤unu bü-
tün âlimler sözbirli¤i ile beyân buyurmufllar, icmâ’ hâs›l olmufldur).
fiimdi dünyân›n hiçbir yerinde bir müctehid yokdur. Müctehid, ic-
tihâd derecesine yükselmifl derin islâm âlimi demekdir. fiimdi yer-
yüzünde hiç müctehid bulunmad›¤›n› kendili¤imizden söylemiyo-
ruz. Bunu bütün âlimler, Mevdûdînin yalanc› flâhid yapma¤a kal-
k›fld›¤› flâh Veliyyullah-› Dehlevî hazretleri de bildiriyor. Meselâ,
‹bni Âbidîn, Dürr-ül-muhtârdaki, (müezzinlerin çok ba¤›rmalar›,
nemâzlar›n› bozar) yaz›s›n› aç›klarken, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” vefât›ndan dörtyüz sene sonra (K›yâs) kalmad›.
Ya’nî k›yâs yapan derin âlim kalmad›. Bir ifli, baflka ifle benzeterek
hükm ç›karabilecek (Mutlak müctehid) kalmad› buyuruyor. Evet
her yüz senede bir ictihâd derecesine yükselmifl olan derin âlimler,
ya’nî müceddidler gelece¤i hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Bu mü-
ceddidler, (Mezhebde müctehid)dir. Bunlar k›yâslar yapmak, yeni
ictihâdlarda bulunmak vazîfesini üzerine almam›fllar, bulundukla-
r› mezhebin imâmlar›n›n ictihâdlar›n› tâzelendirme¤e, halk› irflâd
etme¤e çal›flm›fllard›r. Yeni ictihâdlara ihtiyâç olmad›¤›n› görmüfl-
ler, Ehl-i sünnet bilgilerini kuvvetlendirme¤e ehemmiyyet vermifl-
lerdir. Müctehid olm›yan her müslimâna (mukallid) denir. fiimdi
yeryüzündeki bütün müslimânlar, mukallidiz. Bir mukallid, ne ka-
dar âlim olursa olsun bunun bir ifl üzerinde, önce gelmifl müctehid-
lerin bildirdiklerinin d›fl›nda ayr› bir ictihâdda bulunam›yaca¤›, ‹b-
ni Melekin “rahmetullahi teâlâ aleyh” bildirdi¤i, yukar›da yaz›l›
sözbirli¤inden anlafl›lmakdad›r. (Ümmetim, dalâlet üzerinde bir-
leflmez) hadîs-i flerîfi, âlimlerin bu sözbirli¤inin hidâyet oldu¤unu,
do¤ru oldu¤unu göstermekdedir.

46 — Mevdûdî, Çefltiyye tarîkat›n›n büyüklerinden olan hoca
Kutbüddîn Mevdûdî Çefltînin torunlar›ndand›r. Ecmîrde medfûn
olan Mu’înüddîn-i Çefltî, Kutbüddînin halîfelerinden Osmân Hâ-
rûnînin halîfesidir. Kutbüddîn Mevdûdî 527 [m. 1132] de Çefltde
vefât etdi. Çeflt, Hirât kariyyelerindendir. Mevdûdî, 1321 [m.
1903] senesinde Haydarâbâdda do¤du. 1399 [m. 1979] Eylül ay›n-
da Amerikada öldü. Pâkistânda defn edildi. Gazeteci olarak hayâ-
ta at›ld›. ‹lk olarak 1927 de (‹slâmda Cihâd) kitâb›n› yazd›. Bu ki-
tâb›nda ihtilâl fikrlerini yay›yordu. Arabcaya terceme edilince,
Hasen-el-Bennân›n düflüncelerine te’sîr ederek M›srda devlete
karfl› gelmesine ve öldürülmesine sebeb oldu. Mevdûdînin ilmî ki-
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fâyetsizli¤i, böyle say›s›z müslimânlar›, maddî ve ma’nevî ölüme
sürüklemifldir. Çünki, hiçbir islâm âlimi, siyâsete kar›flmam›fl, ihti-
lâli hât›r›ndan bile geçirmemifldir. Milleti ilm ile, nasîhat ile irflâd
etmifllerdir. ‹slâmiyyetin ihtilâl ile de¤il, ilm ile, adâlet, ahlâk ile
yay›laca¤›n› bildirmifllerdir. Mevdûdî, islâm›n bütün ana prensible-
rini kendi mant›¤› ile çözme¤e kalk›flm›fl, islâm âlimlerinden ve is-
lâm bilgilerinden hep ayr›lm›fld›r. Kitâblar› incelenirse, kendi man-
t›¤›n›, kendi düflüncelerini, islâmiyyet olarak yaymak çabas›nda ol-
du¤u kolayca sezilir. ‹slâmiyyeti, modern hükûmet flekllerine uy-
durmak için çeflidli k›l›klara sokmakdad›r. ‹slâm›n hilâfet müesse-
sesine de, kendi hayâline göre flekl vermekde, halîfelerin hemen
hepsine hücûm etmekdedir. ‹ngilizler ve onlar›n uflaklar› taraf›n-
dan, islâm âlimlerinin ve dolay›s›yle, islâm bilgilerinin yok edilme-
si, bunun sap›k fikrlerinin yay›lmas›n› kolaylafld›rd›. ‹slâm âlimle-
rinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitâblar›n› okuyup an-
l›yacak seviyede olm›yan câhiller, onu bir âlim ve mücâhid san›ver-
di. Onun siyâsî düflüncelerine genifl islâmî bilgi denildi.

Mevdûdî, müslimânlar›n bu fetret hâlinden fâidelenmesini de
becerdi. Dîni siyâsete âlet ederek, siyâsî kimselere yanafld›. Hind
müslimânlar›n›n millî hareketlerine kar›fld›. Uyan›k müslimânlar›n
ve islâm mücâhidlerinin baflar›lar›n› kendisine mâl etmek için, çok
yaz›lar neflr etdi. Bu yaz›lar›nda, kendisine millî önderlik ve telkin
edicilik süsü verdi. Çok kurnaz davranarak, partinin bafl›na geçdi.
Hâlbuki, Pâkistân›n kurulmas› fikrini ortaya koyanlar ve bu yolda
çal›flanlar baflkalar›yd› ve say›lar› çokdu. Bafllar›nda Alî Cinnah bu-
lunuyordu. (Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n 313.cü sahîfesinde flî’î oldu-
¤u bildirilen Alî Cinnah, Hind müslimânlar›na istiklâl fikrini afl›-
larken ve onlar› birleflme¤e ça¤›r›rken Mevdûdî, kendi ç›kar›na is-
teklerde bulundu. Fitneyi önlemek için habs edilmesine fetvâ ve-
rildi. Fitne basd›r›l›p, 1366 [m. 1947] senesinde Pâkistân devleti te-
flekkül edince, 1950 y›l›nda serbest b›rak›ld›. Ehl-i sünnetin temiz
müslimânlar›, yeni devlet içinde islâm da’vâs›n› güderken, Mevdû-
dî, (Kâd›yânî) denilen bozuk bir din ile fikrleri meflgûl etme¤e
bafllad›¤›ndan,1953 de mahkeme olunarak 26 ay dahâ habs edildi.
O, habsde iken, müslimânlar› koruyan anayasa hâz›rlanm›fld› ve
1956 da kabûl edildi. Fekat habsden ç›kar ç›kmaz, ihtilâl fikri afl›-
layan yaz›lar›, ortal›¤› hemen kar›fld›rd›. Anayasan›n yasak edil-
mesine ve örfî idârenin i’lân›na sebeb oldu. 1962 de yeni anayasa
yürürlü¤e kondu. Fekat Mevdûdî râhat durmad›. ‹slâm cemâ’ati
teflkilât›n›n kapat›lmas›na da sebeb oldu. 1964 bafl›nda tekrar habs
olundu. Fekat genel afvdan istifâde ederek az zemân sonra kurtul-
du. ‹nsan haklar› ve adâlet diye ba¤›rarak ihtilâl ç›karmak sevdâs›-
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na düfldü. Kiflmirde kar›fl›kl›klara yol açd›. Hindliler bundan fâide-
lenerek Kiflmire sald›rd›. Hükûmet korkunç ve güç durumlarla kar-
fl›lafld›. Bütün bu ç›lg›nl›klar›yle kanâat edemiyen Mevdûdî, el al-
t›ndan Süûdî Arabistân ile de ifl birli¤i yapd›. Mezhebsizli¤i her is-
lâm ülkesine yaymak için kurulmufl olan Medînedeki Vehhâbî isti-
flâre hey’etine a’za oldu. Fekat (Bir zâlime yard›m edene, Allahü
teâlâ o zâlimi musallat eder) hadîs-i flerîfi tecellî ederek, yanaflmak
istedi¤i kimseler taraf›ndan yine habs olundu.

Karafli medresesinin müdîri ve (Pâkistân medreseleri vifâk›)n›n
reîsi Muhammed Yûsüf Benûrî, 1397 [m. 1977] senesinde vefât et-
di. (El-üstâd-ül mevdûdî) kitâb›nda, Ebül’ulâ Mevdûdînin ehliy-
yetsiz ve mezhebsiz oldu¤unu uzun anlatmakdad›r. Bu kitâb arabî
olup, ‹stanbulda ofset ile basd›r›lm›fld›r. Yedinci sahîfeden bafll›ya-
rak diyor ki: Mevdûdî, u¤ursuz bir tesâdüf olarak, çocuklu¤unda,
Niyâz Fethpûrî isminde bir mülhidi kâtib yapd›. Bunun sap›k fikr-
leri ile bozuldu. Bunun yard›m› ile, çeflidli mecmû’alara yaz› vere-
rek geçimini sa¤lad›. Sonra, (Cem’›yyet-ü ulemâ’il-Hind) idâresini
ele ald›. Müfti Muhammed Kifâyetullah ve fleyh Ahmed Sa’îd-i
Dehlevînin yard›mlar› ile (Müslim) mecmû’as›n› ç›kard›. 1352 [m.
1933] de (Tercümân-ül-Kur’ân) mecmû’as›n› ç›kard›. Sonra dört
arkadafl› ile birlikde, (Dâr-ül-islâm) idâresini kurdular. Bu arka-
dafllar›, Muhammed Manzûr Nu’mânî, Ebül Hasen Alî Nedvî Lük-
nevî, Emîn Ahsen-ü-‹slâhî ve Mes’ûd Âlim-ül-Nedvî idi. Nihâyet,
1360 [m. 1941] de (El-cemâ’at-ül-islâmiyye) idâresini te’sis etdi.
Ak›c› kalemi ile yaz›lar neflr etdi. fieyh Münâz›r Ahsen-ül-Geylânî,
Seyyid Süleymân-ün-Nedvî, Abdülmâcid Deryâbâdî gibi meflhûr
kimselerin medh ve senâlar›na kavufldu. Fekat fikrlerini yayma¤a
bafllay›nca, ileriyi gören ilm adamlar›nda tereddüdler hâs›l oldu.
Kitâblar›na karfl› ilk reddiyye yazan fleyh Münâz›r Ahsen-ül-Gey-
lânî oldu. Abdülmâcid Deryâbâdînin ç›kard›¤› (S›dk-ul-cedîd)
mecmû’as›nda, (Yeni bir hâricî) bafll›¤› ile ilk reddiyyesini yazd›.
Sonra, Süleymân-ün-Nedvî ve Hüseyn Ahmed-ül Medenî, Mevdû-
dîye reddiyyeler yazd›lar.

Mevdûdînin sap›tmas›na sebeb, din bilgilerini ehlinden ö¤ren-
medi. Arabî ilmlerde mehâret kazanamad›. Hakîkî din âlimlerinin
sohbetlerine kavuflamad›.‹ngilizce ve arabî lisanlar›n›, okumakda
ve yazmakda ve konuflmakda baflar›l› olmad›. Arabî olarak neflr et-
di¤i kitâblar›n›n hepsini urdu dili ile yazm›fl ve fleyh Mes’ûd âlim-
ün-Nedvî ve talebesi taraf›ndan arabîye terceme edilmifldir. Üzer-
lerinde Mevdûdî ismi yaz›l› oldu¤undan, okuyanlar, Mevdûdînin
arabî olarak yazd›¤›n› zan etmekdedirler.
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Mevdûdî bir din adam› de¤ildir. Bir siyâset adam›d›r. Urdu di-
linde ak›c› bir kalemi vard›r. Fekat, kitâblar›n›n zarar›, fâidelerin-
den büyükdür. fierleri, hayrlar›na gâlibdir. Bilhâssa urdu dilinde
neflr etdi¤i kitâblar›nda, Eshâb-› kirâma dil uzatmakdad›r. Halîfe-i
râflidînden olan hazret-i Osmân› lekelemekdedir. ‹slâmiyyetin ›st›-
lâhlar›n› ve âyet-i kerîmeleri de¤ifldirmekdedir. Selef-i sâlihîne ha-
kâret etmekdedir. Bütün yaz›lar›, mevk›’ ve koltuk kapmak arzû-
sunu aç›kca göstermekdedir. Vehhâbîlerin kurmufl oldu¤u (Râb›-
tat-ül-âlem-il-islâmî) teflkilât›n›n a’zâlar› ve Necddeki, Riyâddaki
mezhebsizler, Mevdûdîyi seviyorlar. Arabî kitâblar›n› dünyâya ya-
y›yorlar. (Sarrâ’) sâhibi Kusaymî ve (Câmi’at-ül-Medîne) müder-
rislerinden Nâs›r Albânî bunlardand›r. Pâkistândaki din adamla-
r›ndan Muhammed Zekeriyyâ da, önce Mevdûdînin yaz›lar›n› be-
¤eniyordu. Sonra sap›kl›¤›n›, dalâletini anlay›nca, kendisine nasî-
hat mektûbu yazd›. Sonra, onun bozuk fikrlerini bildiren bir risâle
neflr etdi. Doktor Abdürrazzâk Hezârevî Pâkistânî, bunu urdu di-
linden arabîye terceme ve flerh ederek neflr eyledi. Bunu okuyan-
lar, Mevdûdînin fikrlerini iyi anlar. Fikrlerinin bir k›sm› f›skd›r. Bir
k›sm› bid’atdir. Bir k›sm› ilhâdd›r. Bir k›sm› dinde câhil oldu¤unu
gösteriyor. Bir k›sm›, din bilgilerini iyi kavr›yamad›¤›n› bildiriyor.
Çeflidli yaz›lar› birbirlerini nakz etmekdedir.

Hindistânda, her f›rkadan, her mezhebden âlimler, 27 fievvâl
1370 ve 1 A¤ustos 1951 günü, toplanarak, Mevdûdînin ve kurmufl
oldu¤u (El-Cemâ’at-ül-‹slâmiyye)nin müslimânlar› helâke ve dalâ-
lete sürükledi¤ine karâr verip bu fetvây› kitâb ve gazetelerle neflr
etdiler. (El-Üstâzül-Mevdûdî) kitâb›ndan terceme temâm oldu.
Pâkistân âlimleri de, Mevdûdînin dâl ve mudil oldu¤una karâr ver-
mifl, bu karâr, Ravalpindi flehrinde (Ahbâr-ül-cem’›yye)de 22 fiu-
bat 1396 [m. 1976] târîhinde yeniden neflr edilmifldir.

(El-meclis-ül’âlemî li-s›yânet-il-islâm) cem’iyyetinin 1409 [m.
1988] de Pâkistân›n Keraç› flehrinde ç›kard›¤› (Efl-flakîkân) kitâ-
b›nda, Mevdûdînin ve Humeynînin sakals›z, bafl› aç›k resmleri var.
Humeynînin Kur’ân-› kerîme hakâret eden ve Peygamberleri kü-
çülten ve Ehl-i sünnet olan müslimânlar›n, yehûdîden ve h›risti-
yandan dahâ kötü olduklar›n› bildiren yaz›lar› ve Mevdûdînin ve
bunun kurdu¤u (Cemâ’at-i islâmiyye)nin mecmû’alar›nda Humey-
nîye medhiyeleri var. Bütün bunlar, Mevdûdînin de, râf›zî oldu¤u-
nu gösteriyor demekdedir. Mezhebsizler, Muhammed Abduhun,
Mevdûdînin, Seyyid Kutbun ve râf›zî babalar›ndan Humeynînin
propagandalar›n› yap›yor. Onlar›n islâmiyyete ayk›r› yaz›lar›n› bir
kahramanl›k ve mücâdele olarak tan›t›yorlar.
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47 — Seyyid Kutbun tutdu¤u yolu aç›klamadan önce, onun akl
hocas› (Abduh) üzerinde de bilgi vermek fâideli olacakd›r. Mu-
hammed Abduh, 1265 [m. 1849] da M›srda tevellüd ve 1323 [m.
1905] de orada vefât etmifldir. O zemân M›srda ç›kan (Vakây›’-ul-
M›sriyye) gazetesindeki ve El-Menâr mecmû’as›ndaki ve El-Ah-
râm gazetesindeki yaz›lar›, bozuk düflüncelerini ortaya koymakda-
d›r. Bir müddet Beyrutda da fe’âliyyetde bulundu. Ehl-i sünnet
âlimleri, bunun kötü maksadlar›n› anlad›¤› için, yüz bulamay›nca,
Pârise gitdi. Orada, islâma karfl› mason plânlar›n› uygulamay› hâ-
z›rlayan Cemâleddîn-i Efgânînin çal›flmalar›na kat›ld›. (El-Urve-
tül-vüskâ) mecmû’as›n› ç›kard›lar. Sonra Beyruta ve M›sra gele-
rek, Pârisde var›lan karârlar› uygulama¤a, gençleri afl›lama¤a bafl-
lad› ise de, hidiv Tevfîk Pâfla hükûmeti, derslerinin ve yaz›lar›n›n
zararl› oldu¤unu anl›yarak, onu mahkeme me’mûrluklar›nda kul-
land›. Fekat o, bütün yaz›lar›nda islâmiyyeti y›kma¤a, masonlar›n
plânlar›n› uygulama¤a u¤rafld›. Masonlar›n yard›m› ile, Kâhire
müftîsi oldu. Ehl-i sünnete sald›rma¤a bafllad›. ‹lk ifl olarak, Câ-
mi’-ül ezher medresesi ders programlar›n› bozma¤a, gençlere k›y-
metli bilgilerin okutulmas›n› önleme¤e bafllad›. Üniversite k›sm›n-
daki dersleri kald›rd›. Lise ve orta k›smdaki kitâblar, yüksek s›n›f-
larda okutuldu. Masonlar, dahâ önce Osmânl›larda da böyle yap-
m›fl , tanzîmatda medreselerden fen dersleri kald›r›lm›fl, din ders-
leri de, yüksek bilgilerden mahrûm edilmifldi. Çünki, islâm dîni
ilm üzerine kurulmufldur. ‹lm olmay›nca, hakîkî din adam› kalma-
y›nca, islâmiyyet bozulur. Bulut olmay›nca, ya¤mur beklemek,
mu’cize istemek olur. Allahü teâlâ bunu yapabilir. Fekat, âdeti
böyle de¤ildir. ‹slâm âlimi yetiflebilmesi için, islâm ilmleri meydâ-
na ç›k›p, yay›l›p, böyle yüz sene geçmesi lâz›md›r. Düflmanlar, is-
lâm güneflini söndürdü. Bunlar›n önderli¤ini, ingilizler yapd›.
Hazret-i Mehdî “rahmetullahi teâlâ aleyh” zemân›nda yeniden
do¤acak. Beyrutdaki mason locas›n›n baflkan› Hannâ Ebî Râflid,
1381 [m. 1961] de yay›nlad›¤› (Dâire-tül-me’ârif-ül-masoniyye) ki-
tâb›n›n yüzdoksanyedinci (197) sahîfesinde diyor ki, (Cemâled-
dîn-i Efgânî, M›srda mason locas› reîsi idi. Âlimlerden ve devlet
adamlar›ndan üçyüze yak›n üyesi vard›. Ondan sonra, imâm üstâd
Muhammed Abduh reîs oldu. Abduh, büyük bir mason idi. Bu-
nun, masonluk rûhunu arab memleketlerine yayd›¤›n› kimse inkâr
edemez).

Muhammed Abduhun yapd›¤› reformlar›, de¤ifliklikleri göre-
rek onu islâm âlimi sananlar az de¤ildir. Ehl-i sünnet âlimleri,
onun yaz›lar›na cevâb yazm›fl, maskesini y›rtm›fllard›r. Ayr›ca, El-
mal›l› Hamdi efendi, (Fil) sûresinin tefsîrinde, bunun bozuk yaz›-
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lar›ndan bir k›sm›n› ortaya koymakdad›r. Bozuk düflünceleri, flöy-
le s›ralanabilir:

1: Akl ile dîni, birbirinden ayr› sanarak, bunlar› ilk birlefldiren
ben olaca¤›m demekdedir.

2: Kendinden önce, islâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în” mant›k, matematik, târîh, co¤rafya okumad›klar›n›,
fen dersleri ö¤renmenin günâh san›ld›¤›n›, bu bilgileri islâma soka-
ca¤›n› bildirmekdedir. Bunlar›n, asrlardan beri, her medresede
okutuldu¤unu ve bu konularda binlerce kitâb yaz›lm›fl oldu¤unu
inkâr etmekdedir. Böylece, Ehl-i sünnet kitâblar›n›n okutulmas›na
son verip, islâm düflmanlar›n›n felsefe ad› alt›nda yazd›klar›, din-
sizlik propagandalar›n›n, islâm memleketlerine yay›lmas›na çal›fl-
makdad›r. Bu düflman propagandalar›na karfl› koyan Câmi’ul-ez-
her profesörlerine, ilm, fen, mant›k düflman›, gerici damgas›n› bas-
makdad›r.

3: 1297 [m. 1880] de resmî gazetede, dört evlenme¤e sald›rmak-
dad›r.

4: Kendinden önce gelen binlerle islâm âliminin “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”, dîne, islâml›kla ilgisi bulunm›yan fleyler
sokduklar›n›, nasslar› anlarken yan›ld›klar›n› söylemekde, bunlar›
düzeltmekde oldu¤unu bildirmekdedir.

5: (‹slâmiyyet ve nasrâniyyet) kitâb›nda, (Bütün dinler birdir.
D›fl görünüflleri de¤iflikdir) demekde, yehûdî, h›ristiyan ve müsli-
mânlar›n, birbirlerini desteklemelerini dilemekdedir. Londrada,
bir papasa yazd›¤› mektûbda, (‹slâmiyyet ve h›ristiyanl›k gibi iki
büyük dînin el ele vererek kucaklaflmas›n› beklerim. O zemân,
Tevrât ve ‹ncîl ve Kur’ân birbirlerini destekleyen kitâblar olarak
her yerde okunur ve her milletçe sayg› görür) diyor. H›ristiyanl›¤›,
hak din sanmakda, müslimânlar›n Tevrât ve ‹ncîl okuyacaklar› ze-
mân› beklemekdedir.

6: Mü’minler do¤ru yoldan ayr›lm›fl, bugünkü hâle gelmifl. Din
ilmle el ele verecek, o zemân Cenâb-› Hak nûrunu bütünlemifl ola-
cak demekdedir. Allahü teâlâ nûrunu, Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” efendimiz zemân›nda temâmlamam›fl, islâm
âlimleri ilm ile el ele vermemifl sanmakdad›r.

7: (‹slâmiyyet ve nasrâniyyet) kitâb›nda, (Bir kimseden, yüz
bak›mdan kâfirli¤i, bir bak›mdan îmân› bildiren bir söz iflitilse, o
kimse îmânl› kabûl edilir. Herhangi bir felesofun, fikr adam›n›n
yüz bak›mdan kâfirli¤i gösterdi¤i hâlde, bir bak›mdan îmân› gös-
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termiyen söz söylemesini düflünmek, ahmakl›kd›r. O hâlde, her-
kes îmânl› bilinmelidir. ‹slâmiyyetde z›nd›k kelimesi yokdur. Son-
radan meydâna ç›km›fld›r) demekdedir. Küfrü aç›kca görülmiyen
bir müslimân›n sözündeki bir îmân, onu küfrden kurtar›r, kâidesi-
ni yanl›fl anlatarak, bütün kâfirlere, felesoflara mü’min demekde-
dir. Kendi de z›nd›k oldu¤u için, bu kelimenin söylenmesini iste-
memekdedir. (Künûz-üd-dekâik)da ve Deylemîde yaz›l› (Ümme-
tim aras›nda z›nd›klar ço¤alacakd›r) hadîs-i flerîfini inkâr etmek-
dedir.

8: Zilzâl sûresindeki, (Zerre a¤›rl›¤›nda hayr iflliyen, karfl›l›¤›na
elbet kavuflur) meâlinde olan âyet-i kerîmeyi tefsîr ederken,
(Müslim olsun, kâfir olsun, sâlih amel iflliyen herkes Cennete gire-
cekdir) diyor. En câhillerin, en kal›n kafal› olanlar›n bile gülece¤i
bu yanl›fl ve haks›z savunmas›n›, onun hayranlar›, hattâ izinde yu-
varlanan çömezleri bile kabûl etmemifldir. Bunlardan, Abduhcu
Seyyid Kutb, Nisâ sûresinin yüzyirmidördüncü âyet-i kerîmesini
tefsîr ederken, (Üstâd Muhammed Abduh, düflünüflünü nakz
eden âyet-i kerîmelerin sarâhatini hiç hât›rlam›yor. Bu âyetler
Abduhun görüflünü nakz etmekdedir) demek zorunda kalm›fld›r.
Evet, Abduha Pârisde yutdurulan masonluk afyonunun dozu, o
kadar çokdu ki, akl› ve flu’ûru, âyet-i kerîmeler aras›ndaki ba¤lan-
t›lar› göremiyecek kadar altüst olmufldu.

9: (Asr sûresi) tefsîrinde, (Îmân; akl ve vicdân›n elde edemiye-
ce¤i fleylere, taklîd ile inanmak de¤ildir. Anadan, babadan iflitilen
birtak›m sözleri ezberlemek, söylemek, îmân olmaz. ‹slâmiyyet
taklîd düflman›d›r. Önceden gelmifl olmak, bir de¤er sa¤lamaz.
Herfley akl ile arafld›rarak çözülür) demekdedir. (Tevhîd) risâle-
sinde ise, (Dinde bulunan birfleyi akl kavr›yamazsa, ona inanmas›
lâz›md›r) demekde, sözleri birbirini tutmamakdad›r.

10: M›srdaki Hilâl neflriyyât›n›n sâhibi ve (Medeniyyet-i islâ-
miyye) târîhinin müellifi Curci Zeydân, Abduh için diyor ki, (Mu-
hammed Abduh, eskilerin sözlerine ba¤lanmam›fl, onlar›n koydu-
¤u kâidelere de¤er vermemifldir.)

11: (Fâtiha) sûresinin tefsîrinde, (Kur’ân-› kerîm, o zemân ya-
flayan kimselere hitâb etmifl, bunlara bir üstünlükden de¤il, onlar
da insan oldu¤u için, hitâb etmifldir) demekde, Eshâb-› kirâm›n
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kavuflduklar› üstünlü¤ü bildi-
ren hadîs-i flerîfleri inkâr etmekdedir.

12: (Fâcirlerin amel defteri Siccîndedir) meâlindeki âyet-i kerî-
meyi kendisi tefsîr etme¤e kalk›flarak, (Ba’z› kimselerin kitâb›nda
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(Sencum) Habefl dilinde çamur demek oldu¤unu gördüm. Bu keli-
me Habeflden Yemene gelmifl olabilir. Âyetin ma’nâs›, fâcirlerin
amelleri çamur gibidir, oluyor) diyor. Resûlullah›n, Eshâb-› kirâ-
m›n, derin islâm âlimlerinin tefsîrini be¤enmeyip, âyet-i kerîmele-
re, tesâdüf ve ihtimâl ile ma’nâlar veriyor.

13: (Fil sûresi) tefsîrinde, (Ebâbîl kufllar›, sivri sinek olabilir.
Asker de çiçek veyâ k›zam›kdan ölmüfl olabilir) diyor. Yüzy›l da-
hâ sonra gelseydi, kimbilir nas›l ma’nâ verecekdi. Hâlbuki, bunla-
r›n ma’nâlar›n› Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” aç›kça bil-
dirdi. Tefsîr âlimleri, o ma’nâlar› bulup, kitâblar›na yazd›.

14: (Vennâs) sûresini tefsîr ederken, (Her insan›n içinde bir
fleytân vard›r. Fekat bu, insan›n içinde kötülük arzûlar›n› do¤uran
bir kuvvet demekdir. Cinne benzetilen bir te’sîrdir) diyor.

‹slâm âlimlerinin kitâblar›ndan, bilgilerinden haberi olm›yan
bu zevall› adam, akla, ilme, fenne uymal› diyerek ortaya ç›kmakda,
mezheb imâmlar›n› taklîd etme¤i inkâr etmekde, bütün din bilgile-
rini, zemân›n›n fen bulufllar›na, felsefecilerin o günkü düflünüflleri-
ne uydurma¤a kalk›flmakdad›r. ‹slâm âlimlerinin kitâblar›n› oku-
mak istemedi¤i, fen tahsîli de olmad›¤› için; k›sa görüfllerine ve iflit-
diklerine göre din kitâblar› yazmakda, din bilgisi yaymakdad›r. Bu
davran›fllar›, kelâm, f›kh ve tesavvuf bilgilerinden haberi olmad›¤›-
n›, islâm›n zevkini tatmam›fl oldu¤unu göstermekdedir. ‹slâm âlim-
lerinin yüksekliklerini sezmifl olsayd› ve nefsinin pençesinden kur-
tulsayd› ve maddenin, rûhun hakîkatini anlasayd›, böyle saçmala-
mazd›.

15: Bir yehûdi dönmesi olan Alî Mürtedân›n kardefli Radînin
yazd›¤› (Nehc-ül-belâga) ad›ndaki kitâb› flerh etdi. Müslimânlar
aras›nda bölücülük yapan bu kitâb› dahâ önce, ‹bni Ebilhadîd Ab-
dülhamîd Medâinî flî’î ve sonra Meysüm Bahrânî flî’î flerh etmifller-
dir. Abduhun flerhi 1301 [m. 1885] de Beyrutda bas›lm›fld›r.

[m. 1885] de Beyrutda Medrese-tüs-sultâniyye talebesine yap-
d›¤› propagandalar›n› bir araya topl›yarak (Risâlet-üt-tevhîd) ki-
tâb›n› meydâna getirdi. Bu kitâb›, ölümünden bir sene sonra ba-
s›ld›.

48 — Son senelerin reformcular›ndan, Seyyid Kutb da, ‹bni
Teymiyye ve Muhammed Abduha hayranl›¤›n›, hemen her kitâ-
b›nda i’lân ediyor. (‹stikbâl islâm›nd›r) kitâb›nda, yaln›z (islâmiy-
yet) kelimesini övmekde, bu kelimeyi nas›l anlad›¤›n›, hangi mez-
hebde oldu¤unu aç›klamamakdad›r. Doksandördüncü sahîfesin-
de:
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(‹slâm ülkelerini tatar istilâlar›ndan koruyanlar›n ön saf›nda
çal›flan ma’nevî önder, imâm-› ‹bni Teymiyye idi) diyor.

Tatar sözü ile, Cengiz imperatorlu¤unu kasd ediyorsa, alt›yüz
ellialt› (656) senesinde Hülâgü kâfirinin ordusundaki gürcü, acem
ve tatarlar Ba¤dâd› yak›p y›karken ve yüzbinlerce müslimân› k›-
l›nçdan geçirirken, ibni Teymiyye dahâ dünyâda yokdu. Alt›yüz-
altm›flbir (661) hicrî senesinde Harrânda do¤mufldu. (‹slâm An-
siklopedisi) beflinci cildinde (ibni Teymiyye, Mo¤ollara karfl› ci-
hâd için va’z etme¤e me’mûr edildi. Alt›yüzdoksandokuzda, va’z
etmek için, fiâm civâr›nda fiakhabda Mo¤ollara karfl› kazan›lan
zaferde bulundu) denilmekdedir. (Mir’ât-i Kâinât) kitâb›n›n yüz-
otuzyedinci sahîfesinde (Hülâgünün torunlar›ndan sultân Mah-
mûd Gâzân hân, alt›yüzdoksandörtde Mo¤ol devleti reîsi oldu. Bu
sene, vezîri emîr Nevruzun nasîhatleri üzerine müslimân oldu.
Kur’ân-› kerîm okudu. O sene oruç tutdu. O gün, kumandanlar›n-
dan, vezîrlerinden, askerinden dörtyüzbin kifli müslimân oldu) di-
yor. (K›sas-› Enbiyâ)n›n dokuzyüzotuzuncu sahîfesinde, (Gâzân
Mahmûd hân, islâmiyyetin kuvvetlenmesi için elbirli¤i ederek
kardeflçe çal›flmas›n›, M›sr sultân› Nâs›ra yazd›. Türkmâniyye sul-
tânlar›n›n dokuzuncusu olan Nâs›r, bunu dinlemedi. Nâs›r›n aske-
ri Mardin taraflar›n› ya¤ma eyledi. Gâzân hân buna karfl›l›k, alt›-
yüzdoksandokuzda Halebe geldi. Humusda Nâs›r bozguna u¤ra-
d›. Gâzân hân, Kapçak ad›ndaki kumandanla bir mikdâr askeri
fiâm› almak için b›rak›p kendisi memleketine gitdi. Nâs›r, M›srda
asker toplay›p fiâma gönderdi. Kapçak bunu iflitince, fiâm› muhâ-
saradan vaz geçip geri döndüler) demekdedir. Görülüyor ki, ön
safda bulunan ma’nevî önder gibi yald›zl› kelimelerle övülen ibni
Teymiyye, iki islâm askerinin harb etmesini k›z›fld›rm›fl, kardefl
kan› dökülmesine, binlerce müslimân›n ölmesine sebeb olmufldur.
Seyyid Kutbun, ibni Teymiyyeyi bir islâm mücâhidi olarak göste-
rebilmek için kötüledi¤i Gâzân hân ise, Tebrizde, pek k›ymetli bir
san’at eseri olan, efli görülmemifl büyük bir câmi yapd›rm›fl; oniki
büyük medrese, say›s›z tekkeler, hanlar, hayr iflleri meydâna getir-
mifldi. Mekke ve Medîneye çok hediyyeler göndermifl, köyler vakf
etmifldi. Ehl-i sünnet mezhebinde idi. fiemseddin Sâmi be¤, Gâzân
hân için, (Adâleti, hakk› yerine getirme¤i pek severdi. Çok fazîlet-
leri, üstünlükleri vard›. Seyyidlere, âlimlere sayg›l› idi) demekde-
dir. ‹bni Teymiyye, Ehl-i sünnet âlimlerinin yapd›klar› gibi bu iki
islâm sultân›na nasîhatlar verip, din kardefli olduklar›n› söyleyip,
(Kardefllerinizin aras›n› bulunuz!) meâlindeki âyet-i kerîmeye uy-
sayd›, zâten iyi niyyetli olan Gâzân hân ile, sultân Nâs›r “rahme-
tullahi teâlâ aleyhimâ” birleflirler, yard›mlafl›rlar, büyük bir islâm
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imperatorlu¤u meydâna gelmesine sebeb olabilirdi. Târîhin gidifli,
dünyân›n yüzü bile de¤iflebilirdi. Fekat, o bu hayrl› ifli yapmad›.
‹lm adamlar›n› ve devlet baflkanlar›n› birbirlerine düflürdü.

‹bni Teymiyyeden önce, tatar kâfirleri islâm memleketlerini ya-
k›p y›karken ve milyonlarca müslimân› flehîd ederken müslimânla-
r›n dinlerini, îmânlar›n› koruyan, ibni Teymiyye gibi, bid’at sâhib-
leri de¤ildi. Burhaneddîn-i flehîd, Fahreddîn Râzi, Ömer Nesefî,
Sadreddîn Konevî, fleyh Sa’dî fiirâzî ve dahâ nice Ehl-i sünnet
âlimlerinin va’zlar› ve kitâblar› ile Ahmed R›fâî, imâm-› Gazâlî,
Necmeddîn Kübrâ, Ahmed Nâm›kî Câmî ve Abdülkâdir-i Geylâ-
nî gibi mürflidlerin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yetifldir-
dikleri binlerce Evliyâ idi. Bu büyük âlimler, Velîler, milletleri,
memleketleri hem irflâd etdiler, hem de cihâd edip, er olarak kâfir-
lerle dö¤üfldüler. Ço¤u flehîd oldu. Târîh meydândad›r.

49 — ‹bni Teymiyyenin do¤ru yoldan sapm›fl oldu¤unu k›rki-
kinci maddede bildirmifldik. Onun hayranlar›n›n da, do¤ru yol ile
ne kadar ba¤l›l›¤› olabilece¤ini düflünme¤e bile lüzûm yokdur.
Seyyid Kutb, (Cihân Sulhü ve ‹slâm) kitâb›nda da ona ba¤l›l›¤›n›
göstermekden geri kalmam›fld›r:

(Devletçilik sâhas›nda çal›flmalar henüz pek azd›r. ‹slâm›n bu
taraf› gere¤i kadar aç›klanmam›fld›r) diyor. Bu bilgilerin, kendi ki-
tâblar›ndan ö¤renilmesini istiyor. Alt›yüz senelik Osmânl› devleti-
nin kanûnlar›, anayasalar›, fetvâlar›, arflivlerdeki vesîkalar›, say›l-
m›yacak kadar çokdur. ‹slâmda devletcili¤i anlatan binlerce kitâb›
incelemek için, ömr harc etmek lâz›md›r. Avrupal› müsteflrikler ve
‹srâil profesörleri, flimdi ‹stanbulda bunlar› inceliyor. Hayran kal›-
yorlar.

(‹slâm ve medeniyyetin problemleri) kitâb›nda da, islâm islâm
diye yan›p yak›l›p, islâm toplumu ve ilâhî yol atefli ile tutufldu¤unu
anlat›p, talebe iken iflitdi¤i garbl› felsefecilerin yald›zl› sözlerini ve
keskin zekâl› diplomatlar›n genifl fikrlerini uzun uzun yazarak
gençlere, bir kurtar›c›, bir mücâhid gibi görünüyor. Sap›k düflünce-
lerini çok kurnazca afl›lama¤a çal›fl›rken:

(‹slâm toplumunu inflâ ederken, ba¤l› oldu¤umuz fley, islâm f›k-
h› de¤ildir. Bu f›kha yabanc› kalm›yor isek de, ba¤l› oldu¤umuz
fley, islâm yolu, islâm düstûru, islâm anlay›fl›d›r) diyor.

F›kh kitâblar› ve asrlar boyunca yaz›lm›fl olan devletçilik ki-
tâblar›, islâm yolu de¤il imifl de, o kendi görüflü, anlay›fl› ile islâm
düstûru yap›yormufl. ‹slâm âlimlerinin, mezheb imâmlar›n›n,
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ç›kararak yazd›klar› f›kh

– 361 –



kitâblar› b›rak›lacak, felsefeci Kutbun düflünceleri, bunlar›n yerine
konacakm›fl. Seyyid Kutb yine (Cihân Sulhu) kitâb›nda:

(‹slâma göre, bütün insanlar, birbirlerine yak›n ba¤larla ba¤l›
bir âiledir. Irk ve din ay›r›m› yapmadan bütün befleriyyete mutlak
adâleti emr eder) diyor.

Gazâlînin, (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›nda bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Îmân›n teme-
li ve en kuvvetli alâmeti, müslimânlar› sevmek, kâfirleri sevme-
mekdir). Cenâb-› Hak, Îsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (E¤er, yerde
ve göklerde bulunan bütün mahlûklar›n ibâdetlerini yapsan, dost-
lar›m› sevmedikçe ve düflmanlar›ma düflmanl›k etmedikçe, hiç fâ-
idesi olmaz). Mücâdele sûresinin son âyetinde meâlen, (Allahü te-
âlâya ve k›yâmet gününe îmân edenler, Allahü teâlân›n düflmanla-
r›n› sevmezler) buyuruldu. Allahü teâlâ ve onun Peygamberi;
mü’minlerle kâfirleri ay›rmam›z› emr ediyor. Yaln›z mü’minlerin
kardefl olduklar›n› bildiriyor. Seyyid Kutb ise, bütün insanlar›n, din
ay›r›m› olmadan, bir âileyi kuran kardefller olduklar›n› yazmakda-
d›r.

50 — Seyyid Kutb, yine (Cihân Sulhü) kitâb›nda, (‹slâmiyyet,
di¤er dinlere nefret ma’nâs›n› tafl›yan dînî teassubu kabûl etmez)
diyor. Kâfirleri sevmeme¤e teassub damgas›n› vuruyor. Muham-
med Ma’sûm hazretleri, yirmidokuzuncu mektûbunda buyuruyor
ki, (Kâfirleri sevmemek, onlara kalb ile düflmanl›k etmek ve Dâr-
ül-harbde bulunanlar›na sert davranmak ve onlarla muhârebe et-
mek, Kur’ân-› kerîmde aç›k olarak emr edilmifldir. Bunda flübheye
yer yokdur. [Bekara sûresi 256.c› âyetinde, kimsenin ikrâh ile,
ölüm ile tehdîd edilemiyece¤i yaz›l›d›r. Cihâd etmek, bu âyet-i ke-
rîmeye muhâlif de¤il midir? Bunun cevâb› (Tâm ‹lmihâl) yirmi ve
k›rkbirinci maddelerinde yaz›l›d›r.] Kur’ân-› kerîme uymam›z farz-
d›r). Zimmîlere karfl› âdil olmak, onlara hiç kötülük yapmamak lâ-
z›md›r. Seyyid Kutb, Dâr-ül-harbdeki kâfirleri de zimmîler gibi sa-
n›yor. Yine bu kitâb›nda:

(‹slâm insanlara zorla kabûl etdirilmesi lâz›m gelen bir din de-
¤ildir. Hiç kimseye zorla dîni kabûlü emr etmez) diyor. Hâlbuki,
cihâd demek, Allahü teâlân›n kullar›n›n müslimân olmalar›na mâ-
ni’ olan, zâlim diktatörleri yok ederek, onlar› müslimân yapmak
demekdir. Îmân edenler, hakîkî müslimân olur. Îmân etmeyip tes-
lîm olanlar, zimmî olur. Allahü teâlâ, bütün kullar›n› zor ile müsli-
mân yapmak, zor ile Cehennemden kurtarmak için cihâd› emr et-
di. Nisâ sûresinin doksandördüncü âyetinde meâlen, (Mallar›n›,
canlar›n› fedâ ederek, din düflmanlar› ile Allah›n dînini yaymak
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için cihâd edenler, oturup ibâdet edenlerden dahâ üstündür) buyu-
ruldu. Cihâd, gazâ, kâfirlere güç kullanarak (emr-i ma’rûf) yap-
makd›r. Cihâd› ferdler de¤il, devlet yapar. Seyyid Kutb, yine (Ci-
hân Sulhu) kitâb›nda:

(‹slâm›n hiçbir zemân›nda harbden gâyesi, zor ile müslimânl›¤›
insanlara kabûl etdirmek de¤ildir. Böyle bir zorlamaya islâm›n ne
nazarî prensiblerinde, ne de târihî inkiflâf›nda rastlamak mümkin-
dir. ‹slâm, islâm› bilmeyen câhillerin ve islâm düflmanlar›n›n zan
etdi¤i gibi, aslâ k›l›nç ile intiflar etmifl de¤ildir. Dînin tabî’atinde ol-
m›yan harb, hiçbir zemânda dîne da’vet vesîlesi olarak kullan›lma-
m›fld›r) diyor.

Seyyid Kutbun, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca
bildirilen ve milyonlarca kitâbda sözbirli¤i ile yaz›lm›fl olan ve her
milletin târîhlerinde sürülerce misâlleri bulunan islâm cihâd›n› ter-
sine çevirmesi, beyâza kara demek gibi, flafl›lacak birfleydir. Yuka-
r›daki yaz›lar, hiçbir müslimân›n, hattâ hiçbir okumufl insan›n ina-
naca¤› birfley de¤ildir. Bunlar› yâ hiç okumam›fl bir câhil veyâ bir
ahmak, yâhud da islâmiyyetle ilifli¤i olm›yan, Kâd›yânî (Ahmediy-
ye) ad›ndaki Hindistânda ‹ngilizlerin ortaya koydu¤u uydurma
dindeki kimseler söyler.

Kendisi de Nisâ sûresinin yetmiflüçüncü ve sonraki âyetlerini
aç›klarken, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi hakîkati yaz-
mak zorunda kalm›fld›r. Fekat, bir yandan (Müslimân harbe, Al-
lah yolunda dö¤üflmek, Allah›n kelâm›n› yüceltmek için, Allah›n
nizâm›n› beflerî hayâta hâkim k›lmak için ç›kar. Sonra bu yolda öl-
dürülür ve flehîd olur. Cihâd her zemân lâz›md›r. ‹lâhî da’vet ile
birlikde yürüyen bir unsurdur) derken ve cihâda teflvîk eden ha-
dîs-i flerîfleri yazarken, bir yandan da, (Tevhîd ve hicretden yüz
çevirirlerse, onlar› yakalay›p buldu¤unuz yerde öldürün!) meâlin-
deki âyetin tefsîrinde, yine kendi fikrlerini afl›lamakda ve (Kâfir-
ler islâm› kabûle zorlanmaz. Kat’iyyen dinlerine ta’n edilmez. ‹s-
lâm, kendisine inanm›yanlar› saflar›na zorla da’vet etmez. Bu din,
baflkalar›n›, kendisini kabûle zorlamaz) diyerek islâmiyyete iftirâ
etmekde, bir sahîfe önce yazd›klar›n› inkâr etmekdedir. Yüzüncü
âyet-i kerîmeyi, (Her kim Allah yolunda hicret ederse, yer yüzün-
de bereket ve vüs’at bulur. Yolda ölürse, Allahü teâlâ ecrini verir)
güzel tefsîr ederek, kâfir memleketinde kalan müslimânlar›n,
Dâr-ül-islâma hicret etmelerinin vâcib oldu¤unu do¤ru anlat›yor.
Görülüyor ki, kâfir memleketinde bulunanlar islâm memleketine
hicret edecekdir. Hükûmete karfl› ç›karak, fitne uyand›rm›yacak-
d›r. Seyyid Kutb, bu fitneye, cihâd demekdedir. Hâlbuki, cihâd, is-
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lâm devletinin, ordusu ile ve bütün yeni silâhlar› ile, modern harb
üsûlleri ile, kâfir hükûmetlerle savaflarak, insanlar›, küfrden, zulm-
den kurtarmak demekdir. Kâfir memleketlerinde bulunan müsli-
mânlar›n cihâd›, ferdlerin devlet kuvvetlerine karfl› durmalar› de-
mek de¤ildir. Kanûnlar çerçevesinde islâm bilgilerini yaymakla, is-
lâm›n k›ymetini, fâidelerini herkese bildirme¤e çal›flmakla ve islâ-
m›n güzel ahlâk›n› göstermekle olur.

‹mâm-› Rabbânî hazretleri, (Mektûbât)›n›n ikinci cildi, altm›fl-
dokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki, (Kâfirlere karfl› muhârebe-
ye giderken, Allahü teâlân›n ismini ve dînini yayma¤a ve din düfl-
manlar›n› za’îfletme¤e niyyet etmelidir. Müslimânlara böyle emr
edilmifldir. Cihâd da bu demekdir).

Tevbe sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ-
ya ve k›yâmet gününe inanm›yan ve Allahü teâlân›n ve Resûlünün
harâm etdiklerine harâm demiyen ve hak olan islâm dînini kabûl
etmiyen kâfirlerle, cizyeyi kabûl etdiklerini veyâ müslimân olduk-
lar›n› bildirinceye kadar harb ediniz) buyuruldu. Hazret-i Ömer
“rad›yallahü anh” halîfe olunca bir hutbe okuyup, (Ey Resûlün
Eshâb›! Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetine yer-
yüzünün her taraf›nda memleketler verece¤ini söz verdi. Hani, bu
va’d edilen yerleri zabt ederek, dünyâda ganîmete, âh›retde gâzîlik
ve flehîdlik rütbesine kavuflmak isteyen kahramanlar nerede? Dîni
Allah›n kullar›na ulafld›rmak için can ve bafl fedâ edecek, vatanla-
r›n› b›rak›p, din düflman› diktatörler üzerine gidecek gâzîler nere-
de?) diyerek Eshâb-› kirâm› “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
cihâda, gazâya teflvik buyurdu. Bu nutk üzerine, Eshâb-› kirâm,
kâfirlerle, zâlimlerle cihâd etme¤e söz verdiler. Yerlerini, yurdlar›-
n› b›rak›p, yeryüzüne yay›ld›lar. Ölünciye kadar cihâd etdiler. Bu
cihâd her asrda devâm ederek, müslimânlar k›l›nc gücü ile üç k›t’a
üzerinde ilerledi. Ald›klar› yerlerin ehâlîsi yâ müslimân oldu, yâ-
hud, cizye denilen vergiyi verme¤i kabûl ederek, islâm›n adâletine
s›¤›nanlar›, kendi ibâdetlerinde serbest b›rak›ld›. Fekat, bunlar da
mu’âmelâtda ve ukûbâtda islâmiyyete uyma¤a mecbûr tutuldu.
Böylece, hükmen müslimân say›ld›lar. Râhat ve huzûr içinde yafla-
d›lar.

‹slâmiyyet, dünyâda iki dürlü memleket, vatan tan›makdad›r:
(Dâr-ül-islâm) denilen islâm vatan› ve (Dâr-ül-harb) denilen kâfir
vatan›. Dâr-ül-islâmda, müslimânlar ve cizye verme¤i kabûl eden
kâfirler yaflar. Bu kâfirlere, (Ehl-i zimmet) veyâ (Zimmî) denir.
Bunlar, müslimânlar›n hak ve hürriyyetlerine tam mâlik olarak,
râhat ve huzûr içinde yaflarlar. Kendi ibâdetlerini serbestce yapar-
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lar. ‹slâm›n adâletine, kanûnlar›na uyarlar. (Dâr-ül-harb) denilen
kâfir memleketlerine gelince, islâmiyyet bunlar›n adâletine, em-
niyyetine, râhat›na, huzûruna hiç kar›flmaz. ‹slâmiyyet yaln›z bun-
lar›n îmân ederek hakîkaten müslimân olmalar›n› veyâ cizyeyi ka-
bûl ederek hükmen müslimân say›lmalar›n› ister. Bu ikisinden bi-
rine kavuflmalar› için bunlara zulm eden diktatörlerle cihâd yap›l-
mas›n› müslimânlara emr eder. Güç kullanarak cihâd yapmak dev-
let baflkan›n›n veyâ onun ta’yîn edece¤i kumandan›n emri ile olur.
Herkesin kendi kendine kâfirlere sald›rmas›, cihâd olmaz. Fitne ç›-
karmak olur. fiafl›lacak fleydir ki, kendisi de Mâide sûresinin tefsî-
rine bafllarken, bu iki memleketi do¤ru olarak aç›klamakda kendi
görüfllerini saklamakdad›r.

‹mâm-› Muhammedin (Siyer-i kebîr) kitâb›n›n tercemesi, sek-
senikinci sahîfesinde buyuruyor ki, (Cihâd emri yavafl yavafl geldi.
‹slâmiyyetin bafllang›c›nda müflriklerle karfl›laflmamak, onlardan
uzak kalmak, onlara yumuflak davranmak emr olundu. Sonra, ikin-
ci emr gelerek, kâfirlere yumuflak ve güzel sözlerle islâmiyyeti bil-
dir! (Ehl-i kitâb) denilen yehûdîlerle h›ristiyanlara yumuflak, güzel
karfl›l›k ver denildi. Üçüncü emr ile harb etme¤e yaln›z izn verildi.
Dördüncü emr ile kâfirler size eziyyet verince, onlarla harb ediniz,
diyerek, karfl› koymak farz oldu. Medînede islâm devleti teflekkül
edince, beflinci olarak, dört aydan baflka zemânlarda harb ediniz
emri geldi. Alt›nc› olarak gelen âyet-i kerîmede devletin, ordunun
kâfirlerle her zemân harb etmesi emr olundu. Böylece, cihâd et-
mek, farz-› kifâye oldu. Devlet cihâda hâz›rlanmaz, cihâd etmezse,
bütün müslimânlar Cehennem azâb› çeker. Devletin her zemân ci-
hâda hâz›rlanmas› lâz›md›r. Böylece bütün millet azâbdan kurtu-
lur. Sulh hâlinde ve arada anlaflma varsa, ans›z›n sald›r›lmaz. Önce,
anlaflman›n bozuldu¤u haber verilir. Kâfirler Dâr-ül-islâma sald›-
r›nca, bu zâlimlere karfl›, kad›n, erkek, bütün müslimânlar›n ordu-
nun emrinde harb etmeleri farz-› ayn olur).

Seyyid Kutb (Yoldaki ‹flâretler) kitâb›nda, cihâd› bizim bildir-
di¤imiz gibi, do¤ru olarak yazm›fl ise de, yukar›daki düflüncelerini,
orada da, tekrarlamakdan kendini alamam›fld›r. ‹slâmiyyeti, bir ki-
tâb›nda baflka dürlü, baflka kitâb›nda ise baflka dürlü anlatmas›
münâf›kl›k alâmetidir. Komünistler de, baflka memleketlerde bafl-
ka baflka propaganda yap›yorlar. Kendilerini gizliyorlar. Yine (Ci-
hân Sulhu) kitâb›nda:

(‹slâmda huzûr ve bar›fl, bütün insanlar aras›nda adâlet ve em-
niyyeti gerçeklefldirmek ma’nâs›na olan Allah›n kelimesini (= irâ-
desini) gerçeklefldirmekden ibâretdir) diyor.
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‹slâmiyyet, huzûru ve bar›fl›, Dâr-ül-islâmda te’mîn eder. Bu-
nun için de, Dâr-ül-islâmdaki müslimânlar›n ve zimmîlerin, islâm›n
emrlerine ve yasaklar›na uymalar› yetiflir. Çünki, huzûr ve bar›fl,
ancak Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uymakla sa¤lan›r.
Bunlara uym›yanlar, yine islâm›n gösterdi¤i cezâlarla do¤ru yola
getirilir. Dâr-ül-harbdeki kâfirlerin râhatlar›, huzûrlar› ve bar›fl
içinde yaflamalar› için, müslimânlar harb etmez. Zâten harb ile kâ-
firler huzûra ve bar›fla kavuflamaz. Kâfirlerin huzûra, bar›fla kavufl-
malar›, ancak müslimân olmalar› veyâ cizyeyi kabûl etmeleri ile
olabilir. Kur’ân-› kerîme uyulan yerlerde huzûr, bar›fl ve adâlet
kendili¤inden hâs›l olur. Allahü teâlâ, zâten bunun için islâmiyyeti
kullar›na lutf etmifl, ihsân etmifl, göndermifldir. Muhammed aley-
hisselâm›n gönderilmesi, bütün insanlara rahmet olmufldur. ‹flte
müslimânlar, kâfirleri bu tek yoldan huzûra, bar›fla kavufldurmak
için cihâd eder. Yeryüzündeki bütün insanlar›n müslimân olmakla
flereflenmeleri için canlar›n›, mallar›n› fedâ ederler. Allahü teâlâ,
bütün insanlar› müslimân olmalar› için yaratd›¤›n› bildiriyor. Bü-
tün insanlara, müslimân olmalar›n› emr ediyor. Kullar›n› bu se’âde-
te kavufldurmak için cihâd edenlere çok sevâb verece¤ini söz veri-
yor. Allah›n kelimesini yaymak demek, (Kelime-i tevhîd)i yaymak
demekdir. Cihâd demek, Kelime-i tevhîdi, ya’nî îmân› yaymak de-
mekdir. ‹nsanlar aras›nda adâleti, huzûru, bar›fl› ve emniyyeti ger-
çeklefldirmek için, biricik ç›kar yol, dünyân›n her yerine Kelime-i
tevhîdi yaymakd›r. Dünyâ bar›fl›, ancak böyle sa¤lanabilir. (Siyer-i
kebîr) tercemesindeki hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar ile harb etme¤e
emr olundum. Lâilâhe illallah kelimesini söyletinceye kadar, onlar-
la dö¤üflürüm) buyuruldu. (Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Cihâd,
bütün insanlar›, îmân etme¤e ça¤›rmak, bu ça¤r›y› iflitmelerine ve
kabûl etmelerine mâni’ olan diktatörleri ile devletin harb etmesi-
dir. Ferdlerin cihâd› ise, mal ile, fikr ile ve her lâz›m olan› yapmak-
la ve düâ etmekle islâm ordusuna yard›m etmekdir. Cihâd etmek
farz-› kifâyedir. Düflman hücûm etdi¤i zemân, kad›n, çocuk bütün
milletin devlete yard›m etmeleri farz-› ayn olur. Devlet hazînesin-
de para varsa, milletden, para, mal toplamak, tahrîmen mekrûh-
dur. Devlet mal› yetiflmezse, milletden yard›m istemesi câiz olur.
Zor ile ald›¤› yard›mlar›, sonra ödemesi lâz›md›r.)

Cihâd yapabilmek için, müslimânlar›n kâfirlerde bulunan harb
vâs›talar›n›n hepsini yapmalar› ve kullanabilmeleri ve sulh zemâ-
n›nda buna hâz›rlanmalar› farz-› kifâyedir. Yirminci asr›n sonla-
r›nda kâfirler her dürlü neflr ve propaganda yolu ile so¤uk harb
yap›yor. ‹slâmiyyete durmadan sald›r›yorlar. Gençleri aldatma¤a
u¤rafl›yorlar. Müslimân devletleri bir yandan atom gücü, füzeler,
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jetler, elektronik âletler yapmal›, öte yandan da kâfirlerin so¤uk
harbine karfl› koymal›d›r. Kitâb, mecmû’a, gazete, radyo, televiz-
yon ve filmler ile islâmiyyetin üstünlü¤ünü, fâidelerini, hem müs-
limânlara, müslimân yavrular›na ö¤retmeli, hem de bütün dünyâ-
ya yaymal›d›r. Bunu yapabilmek için, islâm bilgilerinin hem din,
hem de fen kollar›n› iyi ö¤renmelidir. Millet de devletin bu çal›fl-
malar›na yard›m etmelidir. ‹slâm medreselerinde eskiden fen bil-
gileri de okutuluyordu. ‹slâma hizmet etmek ve din düflmanlar›n›n
yalanlar›n›, iftirâlar›n› yüzlerine çarpabilmek istiyenlerin, bugün
de, en az lise bilgilerini ve Ehl-i sünnetin temel bilgilerini iyi kav-
ramalar› lâz›md›r. Bu ikisinden birinde eksi¤i olanlar›n islâmiyye-
te fâideleri de¤il, zararlar› dokunur. Yar›m âlim insan›n dînini al›r
sözü meflhûrdur. Bunlar› erkekler yapmal›d›r. Erkekler çal›fl›nca,
kad›nlara yapacak hiçbir a¤›r ifl kalmaz. Devlet her köyde Kur’ân
kurslar› açmal›, k›z, o¤lan her çocu¤a Kur’ân ve ilm-i hâl ö¤retme-
lidir. Bu vazîfeyi ihtiyârlar ve han›mlar yapmal›d›r. Her müslimâ-
n›n, din bilgilerini ö¤retdikden sonra, o¤lunu liseye ve üniversite-
ye göndermesi lâz›md›r. Müslimânlar çocuklar›n› okutmazsa, dev-
let iflleri, idâre ve kumanda makâmlar›, propaganda vâs›talar›, tefl-
rî’ ve icrâ organlar› kâfirlerin, mürtedlerin elinde kal›r. Küfrü ya-
yarlar. Müslimânlara iflkence yaparlar. ‹slâmiyyete hizmet etmek
için, erkeklerin üniversiteyi bitirmeleri ve dahâ da çal›flmalar› lâ-
z›md›r. ‹slâm ile küfr, hergün çarp›fl›yor. Birisi, elbette ötekini ye-
necekdir. Bu ölüm kal›m savafl›na kat›lm›yan, bu korkunç savafl-
dan haberi bile olm›yan ahmaklar, dünyâda da, âh›retde de cezâ,
azâb göreceklerdir. ‹slâm düflmanlar› ile savaflan hükûmete elin-
den geldi¤i kadar yard›m edenler, cihâd, gazâ sevâb›na kavuflacak-
lard›r. ‹slâm bilgilerinin yay›lmas›na mâni’ olan ve gazeteleri, rad-
yolar› ve televizyonlar› ile islâm dînine sald›ran, milletlerini sömü-
rerek, bütün gelirlerini kendi zevk ve e¤lenceleri için insanlar› kö-
le yapmak için kullanan azg›n, zâlim kâfirlere karfl› cihâd yaparak,
ma’sûm insanlar› bunlar›n pençelerinden kurtarmam›z ve se’âdete
kavufldurmam›z emr olundu. Bu emr, bu ibâdet, devlete, cihâd or-
dusuna yard›m etmekle olur. Devletden iznsiz yap›l›rsa, cihâd de-
¤il, fitne ç›karmak ve anarfli olur. Allahü teâlâ çal›flana yard›m
eder. Bofl oturan› sevmez ve yard›m etmez.

Müslimân ismini tafl›yanlar›n yetmiflüç f›rka olaca¤›, hadîs-i fle-
rîfde bildirildi. Bu hadîs-i flerîf, (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar›nda
aç›klanmakda ve (Buhârî) ve (Müslim) kitâblar›nda bulundu¤u
bildirilmekdedir. Îmânlar› baflka baflka olan bu f›rkalar birbirleri
ile birleflemez. Önce, inançlar›n›n birlefldirilmesi lâz›md›r. Müsli-
mânlar›n çeflidli f›rkalar›n› birlefldirelim diyenler, hak üzerinde
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birleflmelerini istemelidirler. Çünki, bunlar›n içinde yaln›z (Ehl-i
sünnet) âlimlerinin bildirdikleri do¤rudur. Geri kalan yetmifliki f›r-
kan›n, bozuk îmânlar›ndan dolay› Cehenneme gidecekleri hadîs-i
flerîflerde bildirilmifldir. Müslimânlar›n hak üzerinde birleflebilme-
leri için, hepsinin Ehl-i sünnet i’tikâd›nda, ayn› inançda olmalar›
lâz›md›r. Bunun için de, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerini yazan, kitâb, mecmû’a ve ga-
zeteleri okumal›, bunlar› tan›d›klara göndermelidir. Bu bilgilerin
yay›lmas›na çok çal›flmal›d›r. Mektebe giden çocu¤unu her akflam
kontrol etmeli, ahlâk›n› bozan, dînini ve îmân›n› çalma¤a çal›flan
soysuz ö¤retmeni varsa, bunu meârif vekâletine bildirmeli, çocu¤u
vicdanl›, flerefli, ilm ve Hak adam› ö¤retmenleri bulunan okula
nakl etmelidir. Evlâd›n›n sonsuz felâkete sürüklenmesini önleme-
li, din düflmanlar›n›n tuzaklar›na düflmemesi için çok uyan›k olma-
l›d›r. Çocuklar›n›, Kur’ân-› kerîm hocas›na göndermelidir. Onlar›n
körpe dima¤lar›n›n, temiz rûhlar›n›n, Kur’ân-› kerîmin nûru ile ay-
d›nlanmas›na çal›flmal›d›r. Çocuklar ancak böylece müslimân yeti-
flebilir. Bir memleket, çocuklar›n müslimân yetiflmesi ile müslimân
kalabilir. Bu yaz›lanlar fikrle olan cihâdd›r. Bu cihâd da, savaflla
olan cihâd gibi farzd›r.

51 — Seyyid Kutb (Cihan Sulhu ve ‹slam) kitâb›nda diyor ki:
(Zekât, her sene esâs servetden yüzde iki buçuk mikdâr›nda tahsîl
edilir. Bu vergiyi her vergiyi tahsîl etdi¤i gibi, ancak devlet tahsîl
eder. Sarf edilmesi ile vazîfeli olan da, devletdir. Yüzyüze ve iki
ferd aras›nda meydâna gelen bir mu’âmele de¤ildir. ‹flte zekât bir
vergidir. Bunu devlet tahsîl eder ve belirli yerlere sarf eder. Zekât,
elden ele geçen ferdî bir ihsân ve sadaka de¤ildir.

E¤er bugün, ba’z› kimseler, mallar›n›n zekât›n› bizzat kendi el-
leri ile ay›r›p yine kendi elleri ile da¤›t›yorlarsa, bu, islâm›n farz k›l-
d›¤› bir flekl ve nizâm de¤ildir) diyor.

Seyyid Kutb, zekât üzerinde de, ‹bni Teymiyyenin sözlerini
tekrar etmekden kendini kurtaramam›fl, burada da, Ehl-i sünnet
âlimlerinden ayr›lm›fld›r. Mevdûdî ile Hamîdullah da, böyle yaz›-
yorlar. Ehl-i sünnetin dört mezhebi, sözbirli¤i ile bildiriyor ki,
(Zekât) demek, (Bir müslimân›n tam mülkü olan Zekât mal›)n›n
ya’nî halâl yoldan mâlik oldu¤u, elindeki zekât mal›n›n belli bir
k›sm›n›, Kur’ân-› kerîmde bildirilen sekiz s›n›f müslimândan yedi-
sine temlîk, teslîm etmesi, vermesi demekdir. Hanefî mezhebinde,
bunlardan yaln›z birine de verilebilir. Bu yedi kimse, fakîr, miskin,
âmil, ya’nî hayvan zekât›n› ve uflr denilen toprak mahsûlleri zekâ-
t›n› toplayan kimse, hac ve gazâda olan kimse, evinden ve mal›n-
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dan uzak kalm›fl olan ve borclu olan kimse ve âzâd olacak köledir.
Sekizinci s›n›f, (Müellefe-i kulûb) denilen kimseler olup, kalbleri-
ne îmân yerlefldirilmesi istenilen veyâ kötülükleri önlenmek isteni-
len ba’z› kâfirler ve yeni îmân etmifl olan ba’z› za’îf müslimânlar
idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunlar›n üçüne de ze-
kât verirdi. Fekat, hazret-i Ebû Bekr zemân›nda, Beyt-ül-mâl emî-
ni olan hazret-i Ömer, ‹bni Âbidînde yaz›l› âyet-i kerîmeyi ve (Kü-
tüb-i sitte)nin hepsinde bulundu¤unu haber verdi¤i, Mu’âz hadîsi-
ni okuyarak, Müellefe-i kulûb olanlara zekât verilmesini Resûlul-
lah nesh eylemifldir dedi. Halîfe ve Eshâb-› kirâm›n hepsi, bunu
kabûl ederek, nesh edilmifl oldu¤una ve art›k bunlara zekât veril-
memesi için icmâ’ hâs›l oldu. (Nesh), Resûlullah hayâtda iken olur.
(‹cmâ’) ise, vefât›ndan sonra olur. Bu inceli¤i anlam›yanlar, bunu
hazret-i Ömerin nesh etdi¤ini san›yorlar. Eshâb-› kirâma ve f›kh
âlimlerine dil uzat›yorlar. (Bedây›’) ve di¤er kitâblarda bildirildi¤i
gibi, islâmiyyete yard›m için, düflman›n zarar›n› önlemek için, on-
lara mal, para her zemân ödenir. Fekat bu Beyt-ül-mâl›n zekât bö-
lümünden de¤il, baflka bölümünden ödenir. Görülüyor ki, Müelle-
fe-i kulûb denilen kimselere ödeme yap›lmas› yasak edilmemifl,
onlara zekât verilmesi yasak edilmifldir.

Dört dürlü (Zekât mal›) vard›r: Alt›n ve gümüfl, ticâret eflyâs›,
dört ayakl› kasab hayvanlar›, toprak mahsûlleri. Toprakda yetiflen
maddelerin zekât›na (Uflr) denir. (Mecma’ul-enhür)de ve (‹bni
Âbidîn)de buyuruyor ki, (Zenginlerden her çeflid zekât› devlet
topluyordu. Halîfe Osmân “rad›yallahü anh” (Alt›n ile gümüfl ve
ticâret eflyâs›) zekâtlar›n›n verilmesini sâhiblerine b›rakd›. Zekât
toplayan me’mûrlar›n millete zulm etmemeleri ve kul borcu olan›n
mal›ndan zekât almamalar› için böyle yapd›. Borclular› da hapse
girmekden kurtard›. Eshâb-› kirâm›n hepsi böyle yaparak, icmâ’
hâs›l oldu. Bu mallar›n zekât›n› sâhibi verince, hükûmet istiyemez.
‹sterse, icmâ’a karfl› gelmifl olur). Mal sâhibi, zekât›n› kendi vere-
mez demek, hazret-i Osmân zemân›ndaki Eshâb-› kirâm›n sözbir-
li¤ini hiçe saymak olur. (Ehl-i sünnet) âlimleri, Eshâb-› kirâm›n
büyüklü¤ünü anlam›fl, kendi görüfllerine, anlad›klar›na uymay›p,
Eshâb-› kirâm›n icmâ’›na uymufllard›r.

(Ehl-i sünnet) âlimleri bildiriyor ki, (Zenginin, zekât›n› fakîrin
eline vermesi lâz›md›r. Zengin olan bir kimse velîsi oldu¤u yetimi
zekât niyyeti ile doyurursa, zekât vermifl olmaz. Yeme¤i çocu¤a
vermeli, çocuk kendi mal›n› yimelidir. Zengin, alt›n› masa üstüne
koysa, bir fakîr de gelip, masadan alsa, kabûl olmaz. Fakîr veyâ
vekîli al›rken, zenginin görmesi lâz›md›r. Zekât niyyeti ile fakîri
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evinde paras›z oturtsa, kirâ almasa, kabûl olmaz. Çünki, fakîre mal
vermesi lâz›md›r.

Dört çeflid zekât mal›ndan, zekât hayvanlar›n›n ve toprak mah-
sûllerinin zekâtlar›n› ve flehre d›flardan gelen ticâret eflyâs›n›n ze-
kât›n›, hükûmet al›r. Fekat, hükûmet de ald›¤›n› yaln›z müslimân
fakîrlere da¤›t›r. Ya’nî hükûmet, fakîrlerin vekîli olarak almakda-
d›r.

Zekât paras› ile câmi’, köprü, çeflme, yol, baraj, hac, cihâd gibi
hayr ifllerinin ve âmme hizmetlerinin hiçbiri yap›lmaz. Her çeflid
zekât›, yedi kimseden birine veyâ vekîline teslîm etmek lâz›md›r.
Devlet toplad›¤› zekât› baflka ifllerde kullanamaz. Yedi s›n›fdan bir
kimseye verir. Zenginin, zekât›n›, fakîr olan akrabâya, sâlihlere,
ilm ö¤renen fakîrlere vermesi dahâ sevâbd›r.) Hadîs-i flerîfde, (Ey
ümmetim! Beni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya ye-
mîn ederim ki, fakîr akrabâs› varken, baflkalar›na verilen zekât›,
Allahü teâlâ kabûl etmez) buyuruldu. Ya’nî sevâb› olmaz. Müfleb-
bihe gibi kâfir olan bid’at sâhiblerine (Mülhid) denir. Mülhidlere
zekât verilmez.

Devleti devirip yok etme¤e ihtilâl denir. Meflrû’ devletin emr-
lerine uym›yan müslimânlara âsî, bâgî denir. (‹bni Âbidîn)de di-
yor ki, (Bâgîlerin veyâ zâlim hükûmetlerin bask›s› alt›nda veyâ
Dâr-ül-harbde bulunan müslimân, hayvan zekât›n› ve uflru onlara
vermeyip, fakîrlere kendisi da¤›tm›fl ise veyâ verdi¤inin, onlar ta-
raf›ndan yedi belli kimseden birine verilmifl oldu¤unu biliyor ise,
bu zekâtlar› ve uflru meflrû’ hükûmet tekrar alamaz. Fekat alt›n ile
gümüflün ve ticâret eflyâs›n›n zekât›n› alm›fl iseler, zenginin bunla-
r› tekrâr fakîrlere vermesi lâz›m olur. Ba’z› kitâblar, bâgîlerin ve
zâlimlerin, e¤er müslimân iseler, her zekât› almalar› ve baflka yer-
lere de sarf etmeleri câiz olur demifllerdir. Bunlar›, fakîr saym›fllar-
d›r). Buradan da, zekât›n fakîrlere verilmesi lâz›m oldu¤u anlafl›l-
makdad›r.

Türkçe ilmihâl kitâblar›n›n en k›ymetlilerinden olan (Dürri
yektâ) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, (Dört çeflid ze-
kât mallar›ndan ikisine, ya’nî alt›n ile gümüfle ve ticâret eflyâs›na,
(Emvâl-i bât›na) gizli mallar denir. Bir kimsenin gizli mallar›n›
arafld›rmak ve zekâtlar›n› istemek câiz de¤ildir. Böyle mallar›n
mikdâr›n› hesâb etmek ve zekât›n› vermek ifli, bunlar›n sâhibleri-
ne b›rak›lm›fld›r. Sâhibi, zekât›n› diledi¤i fakîre vermekde serbest-
dir. Zekât hayvanlar›na ve toprakdan yetiflen maddelere (Emvâl-i
zâhire) denir. Emvâl-i zâhirenin mikdâr›n› anlamak ve fakîrlere
da¤›tmak, bunlar›n sâhiblerine b›rak›lmam›fld›r. Bu iflleri müsli-
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mânlar›n imâm› taraf›ndan gönderilen me’mûr yapar. Bu me’mû-
ra (Âmil) denir.)

Mal demek, insanlara, lâz›m olan ve kullanmak için saklanabi-
len fley demekdir. Birkaç bu¤day dânesi, bir kafl›k toprak, bir içim
su, mal de¤ildirler. Çünki, insanlar›n hepsi veyâ birkaç›, bunlar›
saklamaz.

Kâ¤›d paralar, üzerinde yaz›l› k›ymet ile kullan›lmazsa, kendile-
ri k›ymetsiz olur. Çünki para olarak kullan›lmas› yasak edilen, çar-
fl›da, pazarda geçmiyen bu kâ¤›d parçalar› bir ifle yaramaz ve kullan-
mak için saklan›lmaz. (‹bni Âbidîn) “rahmetullahi teâlâ aleyh”, sarf
ya’nî sarrafl›k sat›fl›n› anlat›rken, (Fülûs ya’nî bak›r paralar, geçer
akçe ise, üzerindeki de¤ere göre para olur. Üzerindeki de¤eri kald›-
r›l›rsa, k›ymetsiz mal olur) diyor. Kâ¤›d liralar da böyledir. Onüçün-
cü sahîfesinde diyor ki, (Ödenecek senedlerin iki ma’nâs› vard›r:
Üzerinde yaz›l› olan de¤eri ve kâ¤›d›n kendi de¤eri. Üzerindeki de-
¤er (Deyn) olan, ya’nî insan›n kendinde bulunm›yan mal›n› göster-
mekdedir. Kâ¤›d›n kendi de¤eri ise pek azd›r.) Hükûmetden al›na-
cak ayl›klar›n senedleri, çekleri üzerinde yaz›l› de¤erlerin, deyn
olan mal› gösterdi¤i, ‹bni Âbidînin ondördüncü sahîfesi bafl›nda ya-
z›l›d›r. Kâ¤›d liralar›n üzerindeki de¤erler de böyledir.

‹nsan›n tam mülkü olan, ya’nî tesarrufu, istifâdesi câiz ve müm-
kin olan mal›n zekât› verilir. ‹nsan›n tam mülkü de¤ilse, zekât› ve-
rilmez. Zekât mal› insan›n kendinde bulunuyorsa, (Ayn) denir.
Baflkas›nda bulunuyorsa (Deyn) denir. Al›flveriflde, mal›n ayn ve
deyn olmas› baflkad›r. (Mebi’) ya’nî sat›n al›nan mal, akd ya’nî söz-
leflme yap›l›nca müflterinin mülkü olur ise de teslîm al›nmadan ön-
ce, kullan›lmas› câiz de¤ildir. Bunun için teslîm almadan önce tam
mülkü de¤ildir. Teslîm almadan, zekât hesâb›na kat›lmaz. Sat›lan
bir mal›n (Semen)i, ya’nî karfl›l›¤›, teslîm al›nmadan önce, al›flve-
riflde ayn ise, ya’nî sat›fl peflin ise, herkese verilebilir. Semen söz
kesilirken deyn ise, ya’nî sat›fl veresiye ise yaln›z borcluya, ya’nî sa-
t›c›ya verilebilir. Bunun için semen, teslîm al›nmadan önce de ze-
kât hesâb›na kat›l›r.

‹ster ayn olsun, ister deyn olsun, tam mülk olan (Emvâl-i bât›-
na), nisâb mikdâr› oldukdan bir sene sonra, elde bulunan›n k›rkda
birini ay›r›p, zekât olarak vermek farz olur. Bunlar›n zekâtlar›n›n
befl fleklde verilebilece¤i, (Dürr-ül-muhtâr) kitâb›nda flöyle yaz›l›-
d›r:

1 — Deyn olan mal, fakîrde ise, hepsi veyâ bir k›sm›, bu fakîre
ba¤›fllan›rsa, ba¤›fllanan mal›n zekât› da deyn olarak verilmifl olur.
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Zengindeki mal, zengine ba¤›fllan›rsa, bunun zekât›n›, ayr›ca fakî-
re ayn olarak vermek lâz›md›r.

2 — Ayn olan mal›n zekât›n›, ayn olarak vermek lâz›md›r.
Ya’nî hâz›r olan mal›n zekât›n› vermek için kendinde olan bu ma-
l›n k›rkda birini ay›r›p fakîre verir.

3 — Deyn olan mal›n zekât› deyn olarak verilemez. Ayn olarak
vermek lâz›md›r. Ya’nî baflkas›nda bulunan mal›n›n zekât›n›, hâz›r
olan mal›ndan vermek lâz›md›r. Hâz›r mal› yoksa, baflkas›ndaki ma-
l›ndan zekât mikdâr›n› isteyip teslîm al›p, sonra bunu fakîre verir.

4 — Ayn olan mal›n zekât›n› deyn olarak vermek câiz de¤ildir.
Ya’nî hâz›r bulunan mal›n zekât› olarak, fakîrdeki alaca¤›n› bu fa-
kîre ba¤›fllamak câiz de¤ildir. Fekat, yan›ndaki mal›n zekât› olarak,
baflka birisindeki alaca¤›n› almas› için fakîre emr etmesi câiz olur.
Çünki fakîr, o kimsedeki mal›, alt›n› eline al›nca, ayn olur. Ayn
olan mal›n zekât›, ayn olarak verilmifl olur. Fakîrde deyn olan ma-
l›n zekât›, o deyn maldan verilemez. Çünki, geri kalan› fakîrden al-
d›¤› zemân, ayn olur. Ayn›n zekât›, deyn olarak verilmifl olur. Bu
ise câiz de¤ildir.

5 — Fakîrden alaca¤› olan deynin bir k›sm›n› bu fakîre ba¤›fllar-
sa, bu k›sm›n zekât› da verilmifl olur. Geri kalan k›sm›n zekât›n›,
ayn olarak ayr›ca vermek lâz›m olur. Ba¤›fllam›fl oldu¤unu, bu ze-
kât yerine sayamaz. Çünki, geri kalan› teslîm al›nca, ayn olur. Ay-
n›n zekât›, deyn olarak verilmifl olur. Bu ise câiz de¤ildir.

F›kh bilgilerini dört mezhebe göre ayr› ayr› bildiren (Kitâb-ül-
f›kh alel-mezâhib-il erbe’a) kitâb›n› hâz›rl›yan hey’etin reîsi Ab-
dürrahmân Cezîrî “rahmetullahi teâlâ aleyh” [1365 [m. 1946] da
M›srda vefât etdi.] diyor ki, (Kâ¤›d paralar›n zekât›n› vermek üç
mezhebde de lâz›md›r. Hanbelî mezhebinde ise, karfl›l›klar› olan
alt›n veyâ gümüfl ele geçince zekâtlar› verilir).

Kâ¤›d liralar›n kendi de¤erlerinin de¤il, üzerlerinde yaz›l› de-
¤erlerin zekât› verilmekdedir. Çünki, kendi de¤erleri pek az olup
nisâba eriflemez. Üzerlerindeki de¤erlerin de, deyn olan mal› gös-
termekde oldu¤u yukar›da bildirilmifldir. Deynin zekât›, deyn ola-
rak verilemiyece¤i için kâ¤›d liralar›n zekât›, kâ¤›d lira olarak ve-
rilemez. Ayn olarak vermek, ya’nî deyn olan mal› teslîm al›p da,
fakîre vermek lâz›md›r. Bundan baflka, her dürlü borc, önce zekât
mal›ndan ödenir. (Zekât mal›) ya’nî alt›n ve gümüfl ve ticâret ma-
l› varken, baflka mal, meselâ evde kullan›lan hal›, inci gibi zekât›
verilmiyen mal› vererek borc ödemek câiz de¤ildir. Kâ¤›d liralar›n
zekât› da, fakîre olan borcudur. Bu borcu, zekât mal›ndan öde-
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mek lâz›md›r. Tüccâr olmay›p yaln›z kâ¤›d paras› ile zengin olan›n
zekât mal› alt›nd›r. Çünki kâ¤›d liralar, alt›n karfl›l›¤›d›r. Gümüfl
karfl›l›¤› de¤ildir. (Dürr-ül-muhtar)da ve (‹bni Âbidîn)de, sekizin-
ci sahîfe bafl›nda diyor ki, (Bir kimsede alt›n, gümüfl ve ticâret efl-
yâs› ve zekât hayvanlar› gibi çeflidli zekât mallar› varsa, borcunu
önce alt›n ve gümüflden ödemesi lâz›m olur). Tüccâr olm›yan kim-
senin sat›n alaca¤› mal, ticâret eflyâs› olmaz. Bu kimsenin herhan-
gi birfleyi sat›n al›p, bunu zekât olarak fakîre vermesi câiz olmaz.
Çünki, ticâret eflyâs› olm›yan mal, zekât olarak verilemez. Alt›n
al›p vermesi lâz›m olur.

Ticâret eflyâs›n›n zekât›n› vermek için, al›fl fiyât›, alt›n veyâ gü-
müfl para üzerinden nisâb mikdâr› ise, eflyân›n kendisinin veyâ k›y-
metinin k›rkda biri verilir. fiernblâlî, (Dürer) hâfliyesinde diyor ki,
(Fülus denilen metal paralar geçer akça iseler veyâ ticâret mal› ise-
ler, bunlar›n k›ymetlerinden zekât vermek vâcib olur.) (Hidâye)
kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (K›ymet hesâb edilip, ikiyüz dirhem
için, befl dirhem gümüfl verilir) buyuruldu. Görülüyor ki, fülûs ve-
yâ kâ¤›d paralar›n zekât› olarak kendileri de¤il, k›ymetleri kadar
alt›n verilir. Tüccâr olm›yanlar, kâ¤›d paralar›n›n zekât›n› yaln›z
alt›n olarak vermelidir. Zekât› kâ¤›d para olarak vermek câiz de-
¤ildir. Tüccârlar ise, kâ¤›d paralar›n›n zekât›n›, alt›n olarak da, ti-
câret yapd›klar› maldan da verebilirler. Fekat, baflka maldan vere-
mezler. Dahâ çok bilgi almak için, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›na
bak›n›z!

D‹KKAT: Bir kimse ç›k›p da, (Zekât› alt›n olarak vermek, es-
ki zemânda imifl. fiimdi, alt›n kullan›lm›yor. Her yerde kâ¤›d para
kullan›l›yor. fiimdi, zekât› alt›n olarak vermek lâz›m demek, müs-
limânlara güçlük ç›karmakd›r. Allahü teâlâ, güçlük ç›karmay›n›z!
Kolayl›k gösteriniz buyuruyor. Kâ¤›d para kullanmak, umûm-i
belvâ olmufldur. Âlimler, umûm-i belvâ olan fleye izn vermifldir.
Bunun için, bugün zekât, kâ¤›d para ile niçin verilmesinmifl?) der-
se, bu söz do¤ru de¤ildir, hem yanl›fld›r, hem de islâm âlimlerine if-
tirâd›r. Çünki:

Dinde güçlük göstermeyiniz demek, kolay›n›za geleni yap›n›z
demek de¤ildir. ‹slâmiyyetin izn verdi¤i, câiz olan kolayl›¤› yapabi-
lirsiniz demekdir. Meselâ, hasta oldu¤u için veyâ çok so¤uk oldu-
¤u için ayaklar› y›kamak güç olunca, mest üzerine mesh edilir.
Çünki, islâmiyyet buna izn vermifldir. Fekat kolayl›k olsun diye
ayaklar› y›kamadan mest giyilmez. Çünki islâmiyyet bu kolayl›¤a
izn vermemifldir. Hasta olan kimse, baflkas›n›n yard›m› ile y›kar.
So¤uk ise, suyu ›s›t›p da y›kar. Mestlerini bundan sonra giyer. ‹slâ-
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miyyet, bu kolayl›¤a da izn vermifldir. Din âlimlerinin sözlerine
ehemmiyyet vermeyip de, f›kh kitâblar›n›n gösterdi¤i kolayl›klar›n
d›fl›na ç›kmak câiz de¤ildir. ‹slâmiyyeti, kendi akl›na, kendi görü-
flüne göre çevirmek isteyenlere (Dinde reformcu) veyâ (Z›nd›k)
denir. fiimdi M›srda ve Hicâzda böyle z›nd›klar ço¤ald›. ‹slâmiyye-
ti istedikleri tarafa çekip çeviriyorlar. Bu z›nd›klara, bu sap›klara,
asr›m›z›n derin âlimi, müctehid, müceddid ve flehîd gibi parlak ism-
ler takarak ve zehrli kitâblar›n› terceme ederek satan, böylece mil-
letin dînini, îmân›n› y›karak, para kazanan din tüccarlar› da mem-
leketimizde ço¤almakdad›r.

Âlimlerimizin, umûm-i belvâ olan, ya’nî, her yere yay›lan ve sa-
k›n›lmas› güç olan fleylere izn vermesi de böyledir. Ya’nî, kitâblar›
kar›fld›rarak, çeflidli ictihâdlar aras›nda, çok za’îf olsa bile, en kola-
y›n› aray›p bulmufllar ve millete bildirmifllerdir. Umûm-i belvâ
olunca, müctehidlerin en za’îf sözleri ile fetvâ vermek câiz olur. Fe-
kat, hiç bir âlim, hiçbir zemânda hiçbir müctehidin câiz demedi¤i
bir fleye câiz dememifldir ve diyemez. Dinde reformcular, ya’nî
mezhebsizler ise, akllar›na gelen herfleyi yazarlar. Bunlara uyanla-
r›n ibâdetleri de, dinleri de bozulur.

Zekât› alt›n olarak vermek, çok kolayd›r. Hiç de güç de¤ildir.
Sarrafa gitme¤e, alt›n sat›n alma¤a lüzûm da yokdur. Zekât›n› fa-
kîrlere kâ¤›d para olarak da¤›tmakda ›srâr eden bir zengin, (Efl-
bâh) ve (Redd-ül-muhtâr) kitâblar›n›n sâhiblerinin “rahmetullahi
teâlâ aleyhimâ”, fakîrdeki alaca¤›n›, ona zekât olarak b›rakmak is-
tiyen bir zengin için bildirdikleri gibi yapar: Da¤›tmak istedi¤i ni-
sâbdan az kâ¤›d paran›n de¤erinde alt›n› zevcesinden veyâ baflka-
s›ndan ödünç al›r. Sâlih bir fakîre (Birkaç tan›d›¤›ma ve sana zekât
verece¤im. Dînimiz zekât›n alt›n olarak verilmesini emr ediyor.
Alt›nlar› kâ¤›d paraya çevirmekde size kolayl›k olmak için senin
zekât›n› almak ve diledi¤i kimseye hediyye etmek üzere flunu vekîl
yapman› istiyorum. Böylece benim islâmiyyete uymam› sa¤lam›fl
olacaks›n. Bunun için de, ayr›ca sevâb kazanacaks›n!) der. Zengi-
nin güvendi¤i bir kimse vekîl yap›l›r. Alt›nlar› fakîrin yan›nda ol-
m›yarak, bu vekîle zekât niyyeti ile verir. Fakîrin bu vekîli, alt›nla-
r› teslîm al›p, birkaç dakîka sonra bu alt›nlar› zengine hediyye
eder. Zengin de kâ¤›d paralar›n› o fakîre ve baflka fakîrlere,
Kur’ân-› kerîm kurslar›na ve dîne hizmet eden müslimânlara da¤›-
t›r. Câiz olmayan kimselere ve nemâz k›lm›yanlara verirse, zekât
vermemek azâb›ndan kurtulursa da sevâblar›na kavuflamaz. Alt›n-
lar› ödünç alm›fl oldu¤u kimseye geri verir. Dahâ çok zekât verme-
si îcâb ediyorsa, bu ifli tekrâr eder.
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Îmân› kuvvetli olana, ibâdetler güç gelmez. Kolay ve tatl› gelir.

52 — Yine (Cihân Sulhu) kitâb›nda Seyyid Kutb diyor ki:
(Ba’z› kimseler, din nâm›na flöyle derler: Zekât› verilmifl olan mal
[herhangi bir mal veyâ para], birikdirilmifl mal say›lmazlar. Çünki
mal›n hakk› zekâtd›r. Zekât› verdikden sonra mal›n tedâvülden çe-
kilmesinde [Ya’nî hiçbir yerde kullanmamakda] bir suç yokdur
derler. Bu, do¤ru de¤ildir. fiahsî mülkiyyetin sâhibi, mal› tedâvül-
den çekip saklayamaz. Beyt-ül-mâl›n ihtiyâc›n› kapatmak için,
devlet ona el koyabilir. Fazlas›n› al›p fakîrlere taksim edebilir) di-
yor.

Bu sözü de, bir bilgi, bir anlay›fl›n ifâdesi de¤il, kendi görüflü ve
düflüncesidir. ‹slâmiyyeti, kendi görüflüne, siyâsî düflüncesine uy-
durmak istemekdedir. Mevdûdînin de övmek zorunda kald›¤›
imâm-› Rabbânî hazretleri, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cild, yüz-
altm›flbeflinci mektûbunda buyuruyor ki:

(Ebedî se’âdete kavuflmak istiyen, Muhammed aleyhisselâma
uymal›d›r. Ona uymakla flereflenmek için, dünyây› büsbütün b›-
rakmak lâz›m de¤ildir. Farz olan zekât verilince dünyâ terk edilmifl
say›l›r. Mal zarardan kurtulur. Çünki, zekât› verilen mal zarardan
kurtulur. Dünyâ mal›n› zarardan kurtarman›n ilâc›, bunun zekât›-
n› vermekdir. Mal›n hepsini vermek dahâ iyi ise de, zekât›n› ay›r›p
vermek de, hepsini vermek gibi olur).

Zekât› verilmifl olan mal, ne kadar zemân saklan›rsa saklans›n,
sâhibine zarar vermez. Zekât› verilmifl olan mal› tedâvülden çek-
mek suç olmaz. Devlet bu mala el korsa, zulm etmifl olur. Suç ol-
maz demek, âh›retde bunun için, süâle çekilmez ve azâb olunmaz
demekdir. Fekat, bu mal ile hayrl› ifller yapman›n, ticâretde ve
san’atda kullanman›n, islâmiyyete ve müslimânlara yard›m etme-
nin sevâblar›na kavuflulamaz. Âh›retdeki yüksek derecelere erifli-
lemez. Büyük âlim Abdülganî Nablüsî hazretleri (Hadîka) kitâ-
b›nda diyor ki, (Zekât, mal› zarardan korur.) Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” (Zekât›n› vermekle mallar›n›z› zarardan ko-
ruyunuz) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, Münâvîde de senedi ile yaz›l›-
d›r. (Alt›nlar›n›, gümüfllerini saklay›p Allah yolunda da¤›tm›yan-
lara çok ac› azâb vard›r) meâlindeki âyet gelince, Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” (Zekât müslimânlar›n mallar›n› temizle-
mek için emr olundu. Zekât› verilen mal kenz olmaz. Ya’nî sakla-
nan mal say›lmaz) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Zekât› verilmiyen
mal için k›yâmetde çok ac› azâb vard›r) buyuruldu. Seyyid Kutb,
bu hadîs-i flerîflere inanm›yormufl gibi davran›yor. Taberânînin
bildirdi¤i ve Münâvîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Zekât› verilen mal
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kenz de¤ildir) buyuruldu. Resûlullah, zekât› verilen mal birikdiril-
mifl mal say›lmaz diyor. Seyyid Kutb da, bu söz do¤ru de¤ildir di-
yor. Seyyid Kutbun nas›l bir adam oldu¤u, bu sözünden de anlafl›l-
makdad›r.

53 — Seyyid Kutb, yine (Cihân Sulhu) kitâb›nda: (Devlet yal-
n›z vergi yolu ile de¤il, flahsî mülkiyyetden ihtiyâc›n gerekdirdi¤i
mikdâr› karfl›l›ks›z ve iâde etmemek üzere al›r. Toplumun umûmî
ihtiyâclar›na harcar) diyor.

Allahü teâlân›n emrlerini, kanûn flekline koymufl olan Cevdet
pâfla, (Mecelle)nin doksanbeflinci maddesinde diyor ki, (Baflkas›-
n›n mülkünü kullanmak için emr olunamaz). Meselâ, filân›n flu
mal›n›, falanca kimseye ver diye birisine emr olunamaz. Doksanal-
t›nc› maddesinde ve (Dürr-ül-muhtâr)da, (Bir kimsenin mülkü
onun izni olmaks›z›n kullan›lamaz) denilmekdedir. Mülk, insan›n
mâlik oldu¤u fleydir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Bir
mü’minin mal›, onun gönlü r›zâs› olmadan al›n›rsa halâl olmaz) bu-
yurdu. Bu hadîs-i flerîf imâm-› Münâvînin (Künûzüddekâ›k) kitâ-
b›nda ve imâm-› Ahmedin (Müsned)inde ve Ebû Dâvüdda yaz›l›-
d›r. Buradan da anlafl›l›yor ki, devlet milletden meflrû’ olm›yan ve
meflrû’ mikdâr› aflan birfley alamaz. Meflrû’ olm›yan vergileri de
millete yüklemez. Al›rsa, gasb etmifl, zulm etmifl olur. Gönül r›zâ-
s› olmadan, zorla ald›¤› bu mallar› sâhiblerine geri vermesi lâz›m
olur. Devletin millet mal›na el koymas›, gasb etmesi, sosyalist
memleketlerde olur. ‹slâmiyyetde sosyalist devlet olamaz. Hâc›
Reflîd pâfla “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Mecellenin doksansekizin-
ci maddesini aç›klarken (‹fltirâk-i emvâl) ya’nî komünistlik, islâ-
miyyetde aslâ câiz olmad›¤›n› bildirmekdedir. ‹slâmiyyetde kapita-
list bir ekonomi sistemi de yokdur. Milleti kemiren bu iki zulm
oca¤›n›, zekât farîzas›, kökünden temizlemekdedir. ‹slâmiyyetde
sosyal adâlet vard›r. Herkes çal›flmas›n›n, al›n terinin karfl›l›¤›na
kavuflur. Kimsenin, baflkas›n›n mal›nda gözü olmaz. Devlet de,
milleti sömürmez. Devlet hazînesi olan (Beyt-ül-mâl)›n paras›n› da
kendi keyflerinde kullanamazlar.

‹slâmiyyetin emr etdi¤i vazîfeleri ve millete lâz›m olan hizmet-
leri devlet yapar. Bunlar›n paras›n› (Beyt-ül-mâl) denilen devlet
hazînesinden öder. Milletden zorla almas› câiz olmaz. ‹slâm dev-
letinin büdcesi, Beyt-ül-mâld›r. Devletin gelirleri, Beyt-ül-mâl›n
gelirleridir. Devlet, Beyt-ül-mâl›n kaynaklar›n› kurutmamal› ve is-
râf etmemeli, gayr-i meflrû’ yerlere harc etmemelidir. Cihâd için
ve hizmetler için, Beyt-ül-mâl›n gelirleri yetiflmezse, adâlet üzere
milletden ödünç istemesi câiz olur. Fekat, sonra bunlar› ödemesi
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veyâ vermifl olanlar›n ba¤›fllamalar› lâz›md›r. Beyt-ül-mâl›n kay-
naklar›n› iflletmezse ve Beyt-ül-mâl› gayr-i meflrû yerlere harc
ederse, zulm etmifl olur. (Dürr-ül-muhtâr) sâhibi “rahmetullahi te-
âlâ aleyh” beflinci cildde, bu konuda genifl bilgi vermekdedir. Dev-
let, Beyt-ül-mâl›n gelirlerini sa¤lar ve kullan›rsa, bütün ifllerini
yapma¤a yetiflir. Milletden yard›m istemek zorunda kalmaz.

Hâc› Reflîd pâfla “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Mecellenin otuzü-
çüncü maddesini aç›klarken diyor ki, kimsenin mülküne dokunma-
¤a islâmiyyet izn vermemifldir. Zarûret hâlinde olan, ya’nî bunalan
kimse bile, baflkas›n›n hakk›na dokunamaz. Aç kalan kimsenin,
baflkas›n›n ekme¤ini, izni olmaks›z›n yimesine izn verilmifl ise de,
sonra k›ymetini ödemesi lâz›m olur. Onun aç olmas›, ölüm tehlüke-
sinde bulunmas›, bir kimsenin kendi mülkündeki hakk›n›n yok ol-
mas›na sebeb olamaz. Zarûret hâlinde bile baflkas›ndan al›nan ma-
l›n ödenmesi lâz›m olur. Zarûretlerin, yasak olan fleylerin yap›lma-
s›na sebeb olmalar›, kimsenin hakk›n›n gitmesine sebeb olamaz.

(Müslimânlar›n iyi gördü¤ü fleyi, Allahü teâlâ da iyi kabûl eder)
hadîs-i flerîfindeki müslimân, derin âlim, ya’nî müctehid olan müs-
limân demek oldu¤u, (Berîka)da yaz›l›d›r. Bu âlimlerin “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerine uygun olm›yan fleyler,
hiçbir zemân kabûl edilmez.

Ellisekizinci maddenin flerhinde diyor ki, hükûmetin emri ile
birinin mülkü, k›ymeti ile sat›n al›n›p, yola kat›labilir. Fekat, de¤e-
ri ödenmedikçe, elinden zorla al›namaz. Hükûmet emr edince,
zorla sat›n al›n›r. Fekat, paras› verilmeden al›namaz.

Komünistlik yeni birfley de¤ildir. (Burhân-› kât›’) lügat kitâb›-
n›n sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” Zerdüfltün mîlâddan yedi asr
evvel kurdu¤u ve Sâsânîler devrinde (Mejdek) ad›ndaki birinin
neflr etdi¤i (Mecûsî) ya’nî atefle tapma dînini anlat›rken diyor ki,
Mejdek, acem flâh› Kubad zemân›nda idi. Buna göre:

(Atefle tap›lacakd›r. Herfley, herkesin mal›d›r. Zevceleri de¤ifl-
dirmek halâldir. Herkesin mallar› ve yaflay›fllar› eflitdir. Herkes
birlikdedir. fiahsî tasarruf yokdur. Bütün insanlar müsâvî ve her-
fleyde ortakd›rlar. Biri, birinin zevcelerini isterse ona vermesi lâ-
z›md›r. Zenginler, mallar› fakîrlere vermeli, onlar›n ihtiyâclar›n›
gidermelidir) derdi. Bu din, tenbellerin, serserilerin ve hele kad›-
na düflkün olan afla¤› kimselerin ifline geldi¤inden çabuk yay›ld›.
Kubad flâh da, böyle zevkine düflkün biri idi. Bu da komünizmi
kabûl etdi. O¤lu Nûflirvân, hükûmeti ele al›nca, Mejdek alça¤›n›,
seksenbin adam› ile birlikde k›l›nçdan geçirerek komünizm belâs›-
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n› ortadan kald›rd›. Nûflirvân flâh›n adâleti hadîs-i flerîfde övülmek-
dedir. 1917 de Rusyada komünist ihtilâlini hâz›rl›yarak binlerle va-
tandafl›n birbirini öldürmesine ve koca bir milletin küçük bir az›l›
az›nl›k elinde köle olmas›na sebeb olanlar›n, Nûflirvân flâh›n yok
etdi¤i ahmaklar›n yolunda olduklar› anlafl›lmakdad›r.

‹slâm devletinin vazîfesi, milletin mallar›n›, canlar›n› ve ›rzlar›-
n› korumakd›r. Mazlûmlar›n haklar›n› zâlimlerden almakd›r. Mil-
letin mâl›na, cân›na, nâmûsuna [ya’nî kar›s›na] dokunma¤a, devle-
tin hiçbir zemân hakk› yokdur.

54 — Yine (Cihân Sulhu) kitâb›nda: (Ya¤ma, soygunculuk,
gasb, h›rs›zl›k, rüflvet, hîle ve fâiz, ihtikâr ve bunlara vesîle olan
yollardan flahsî mülkiyyet meydâna gelmez. Devlet istedi¤i zemân
bunu temâmen veyâ k›smen hazîneye alabilir. Târîhi örnekler, bu
hakk›n temâmen devlete verildi¤ini göstermekdedir) diyor.

Bu sözü de pek yanl›fld›r. Evet bu haks›z kazançlar halâl olmaz.
Devletin bunlar› geri almas› lâz›md›r. Hem de, istedi¤i zemân de-
¤il, hemen almas› lâz›md›r. Fekat geriye ald›¤›, devletin olmaz.
Bunlar› sâhiblerine ulafld›rmas› lâz›md›r. Devletin vazîfesi, âcizin
hakk›n› zâlimden al›p, ona yard›mc› olmakd›r. Bunlar› mazlûma
ulafld›rmay›p, hazîneye al›rsa, devlet de zâlim olur. (‹bni Âbidîn)
beflinci cildde kad›nlara Beyt-ül-mâldan ayl›k verilmesini anlat›r-
ken, (Harâmdan elde edilen, meselâ gasb edilen mallar, sâhibleri-
ne geri verilir. Böyle mallar, Beyt-ül-mâl›n olmaz. Bütün müsli-
mânlar›n ortak mal› da olmaz) buyurmakdad›r. Milletden gayr-›
meflrû’ toplanan, meselâ gasb edilen mallar da devletin olmaz. Sâ-
hiblerine, sâhibleri ölmüfl ise vârislerine geri verilir. Sâhibleri bilin-
miyorsa, fakîrlere da¤›t›l›r. Bunu bilenlerin de almalar›, kullanma-
lar› harâm olur.

Harâm mal›, sâhibini bildi¤i hâlde, geri vermeyip, bununla bir
ibâdet yapan, meselâ câmi’ yapd›ran, sadaka veren kimse, bundan
sevâb beklerse, kâfir olur. Baflkalar› da, bunun harâm mal oldu¤u-
nu bilerek, sevâb kazand›¤›n› söylerse, kâfir olurlar. Çünki, bu ma-
l›, e¤er bozulmufl ise benzerini, benzeri yoksa de¤erini sâhibine ve-
yâ vârislerine geri vermesi, bunlar› bulam›yorsa, sevâb›n onlara ol-
mas›n› niyyet ederek, fakîrlere da¤›tmas› farzd›r. Baflka yerde kul-
lan›lmas›, harâmd›r. Baflkalar›n›n da, bu mal›, harâm oldu¤unu bi-
lerek, almalar› ve kullanmalar› harâm olur.

Harâm olarak gelen mal›, harâmdan veyâ halâldan gelmifl olan
baflka mal ile kar›fld›r›p, bu kar›fl›mdan sadaka vererek sevâb bek-
lerse, kâfir olmaz. Çünki, kar›fl›nca, kendi habîs mülkü olur. Sâhi-
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bine borçlu olur. Mislini veyâ k›ymetini ödemeden önce, kendi
kullanmas› harâm ise de, baflkas›n›n bundan almas› ve kullanmas›
harâm olmaz.

55 — Seyyid Kutb, (Cihân Sulhu) kitâb›nda: (Müslimânlar ihti-
lâlci olur. Zulm, haks›zl›k yapan hükûmete karfl› ihtilâl yapar) diyor.

Bu sözü de, islâm âlimlerinin bildirdiklerine uymamakdad›r.
Müslimânlar ihtilâl yapmaz. Fitne ve fesâd ç›karmaz. Zâlim olan
hükûmete de isyân etmek günâhd›r. Kanûnlara, emrlere karfl› gel-
mek, cihâd olmaz. Fitne ç›karmak olur. Seyyid Kutb ve Mevdûdî
ve bunlara aldananlar, Hac sûresinin otuzdokuzuncu âyetine yan-
l›fl ma’nâ verdikleri için, bu felâkete düflmüfllerdir. Bu âyetde me-
âlen, (Mü’minlere sald›ran zâlimlerle cihâd etme¤e izn verildi) bu-
yuruldu. Mekkede kâfirler, müslimânlara zulm edip, yaralay›nca,
öldürünce, bunlarla dö¤üflmek için, tekrâr tekrâr izn istediler. ‹zn
verilmedi. Medîneye hicret edilince, bu âyet gelerek, yeni kurulan
islâm devletinin, Mekkedeki zâlimlerle cihâd yapmas›na izn veril-
di. Bu âyet-i kerîme, müslimânlar›n, zâlim hükûmete isyân etmele-
ri için de¤il, insanlar›n islâm dînini iflitmelerine, müslimân olmala-
r›na mâni’ olan zâlim diktatör ordular› ile cihâd yapmas› için, islâm
devletine izn vermekdedir. (Siyer-i kebîr) tercemesi, k›rkbirinci sa-
hîfedeki hadîs-i flerîfde, (Emîre isyân eden kimseye Cennet harâm-
d›r) buyuruldu. Yetmiflbirinci sahîfesindeki hadîs-i flerîfde, (Âdil
ve zâlim, her emîrin emri alt›nda cihâd ediniz!) buyuruldu. Kitâb-
larda yaz›l› olan cihâd, baflka memleketlerdeki kâfirlerle harb et-
mek demekdir.

‹bni Adînin (Kâmil) kitâb›nda ve Beyhekînin (fiüa-bül-îmân)
kitâb›nda bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Bozuk bir ifli düzeltemedi-
¤iniz zemân, sabr ediniz! Allahü teâlâ onu düzeltir) buyuruldu¤u-
nu yazmakdad›r. Bu hadîs-i flerîf, kanûnlara karfl› gelme¤i, ihtilâl
yapma¤› de¤il, meflrû’ yollardan nasîhat verip sabr etme¤i emr bu-
yurmakdad›r. (Künûzüddekâ›k) kitâb›nda ve Tirmüzîde ve Tabe-
rânîde bildirilen hadîs-i flerîfde, (Cihâd›n en k›ymetlisi, zâlim sul-
tân yan›nda, do¤ru yolu gösteren bir söz söylemekdir) buyuruldu.
Âlimlerin gücü yetdi¤i kadar hükûmet me’mûrlar›na, emr-i
ma’rûf yapmas› lâz›md›r. Fekat emr-i ma’rûf yaparken, fitne ç›k-
mamas›na çok dikkat etmelidir. Görülüyor ki, müslimânlar ihtilâl
yapmaz. Fekat, zulme, haks›zl›¤a da teslîm olmaz. Meflrû’ yollar-
dan hakk›n› arar. Hükûmetin meflrû’ emrlerine uymak, her müsli-
mâna vâcibdir. Hiç kimsenin harâm olan emrleri yap›lmaz. Fekat,
buna isyân edilmez. Fitne ç›kar›lmaz. Zâlimlere karfl› gelmemeli,
onlarla münâkafla etmemelidir. Meselâ, nemâz k›lmamak, en bü-
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yük günâhlardand›r. Âmir, kumandan, kâfir ve zâlim olup, emri al-
t›nda olana nemâz k›lma derse, bafl üstüne k›lmam demeli, senin
yan›nda k›lmam deme¤i düflünmelidir. Çünki fitne ç›karmak, ya’nî
müslimânlar›n ezilmelerine sebeb olmak harâmd›r. O zâlimin ya-
n›ndan ayr›l›nca, nemâz› hemen k›lmal›d›r.

Hindistândaki islâm âlimlerinin büyüklerinden Abdülhak-›
Dehlevî, 1052 [m. 1642] de vefât etmifldir. Çok k›ymetli hadîs kitâ-
b› olan (Miflkât-ül-mesâbîh)i fârisî olarak flerh etmifldir. (Efli’at-ül-
leme’ât) ismindeki bu flerhde, (Kitâb-ül fiten) k›sm›nda diyor ki:
Eshâb-› kirâmdan Huzeyfe “rad›yallahü anh” diyor ki, (Resûlulla-
ha “sallallahü aleyhi ve sellem” ilerde hâs›l olacak fitnelerden sor-
dum. Çünki, bunlar›n flerrine yakalanmakdan korkuyordum). Za-
rarl› fleyden sak›nmak, fâideli fleye kavuflmakdan dahâ mühimdir.
Buradaki fitne, insanlar aras›nda kar›fl›kl›k, dö¤üfl demekdir. Ha-
râm ifllemenin yay›lmas› da fitne ise de, bunu sorma¤a lüzûm yok-
dur. Çünki, harâmlar bellidir. (Yâ Resûlallah, biz, müslimân olma-
dan önce kötü kimselerdik. Allahü teâlâ, Senin flerefli vücûdün ile,
islâm ni’metini, iyilikleri bizlere ihsân etdi. Bu se’âdet günlerinden
sonra, yine kötü zemân gelecek mi dedim. (Evet gelecek!) buyur-
du. Bu flerden sonra, hayrl› günler yine gelir mi dedim. Yine (Evet
gelir. Fekat, o zemân bulan›k olur) buyurdu). Ya’nî, bu zemânda,
iyilik kötülükle kar›fl›k olur. Kalbler, ilk zemânlarda oldu¤u kadar
sâf ve tertemiz olmaz. ‹’tikâdlar›n sahîh, amellerin sâlih ve idâreci-
lerin adâletleri, birinci asrdaki gibi olmaz. Kötülükler, bid’atler,
her tarafa yay›l›r. ‹yiler aras›na kötüler, sünnetler aras›na bid’atler
kar›fl›r. (Bulan›kl›k ne demekdir) dedim. (Benim sünnetime uym›-
yan ve benim yolumu tutm›yan kimselerdir. ‹bâdet de yaparlar.
Günâh da ifllerler) buyurdu. Hayr da yaparlar, fler de yaparlar.
Bid’at ifllerler. (Bu hayrl› zemândan sonra, yine fler olur mu) de-
dim. (Evet. Cehennemin kap›lar›na ça¤›ranlar olacakd›r. Onlar›
dinliyenleri Cehenneme atacaklard›r) buyurdu. (Yâ Resûlallah!
Onlar nas›l kimselerdir,) dedim. (Onlar da, bizim gibi insanlard›r.
Bizim gibi konuflurlar) buyurdu. Ya’nî, arabî konuflurlar. Âyet ve
hadîs okuyarak, va’z ve nasîhat ederler. Fekat, kalblerinde hayr
ve iyilik yokdur. (Onlar›n zemânlar›na yetiflirsek, ne yapmam›z›
emr edersin) dedim. (Müslimânlar›n cemâ’atine ve hükûmetine
tâbi’ ol) buyurdu. (Müslimân cemâ’ati ve müslimân hükûmeti
yoksa, ne yapal›m,) dedim. (Bir kenâra çekil. Aralar›na hiç kar›fl-
ma. Ölünceye kadar, yaln›z yafla!) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde,
(Benden sonra öyle hükûmetler olur ki, benim yolumdan ayr›l›r-
lar. Kalbleri fleytân yuvas›d›r. Bunlara da itâ’at ediniz! Karfl› gel-
meyiniz! Sizi dö¤se de, mallar›n›z› alsa da karfl› gelmeyiniz!)

– 380 –



Ya’nî, zâlim olan, mal›n›za, can›n›za sald›ran hükûmete de isyân
etmeyiniz. Fitne ç›karmay›n›z. Sabr edip, ibâdetiniz ile meflgûl olu-
nuz. fiehr içinde fitneden kurtulamazsan›z, ormana s›¤›n›n›z. Fitne-
cilere kar›flmamak için, ormana gidip, ot, yaprak yimek zorunda
kal›rsan›z, ormanda kal›n›z da, fitnecilere kar›flmay›n›z! (‹yi dinle-
yin ve bana itâ’at edin) buyurdu. Bu son emr, hükûmete karfl› gel-
memek, fitne ç›karmamak için, çok dikkatli olunuz demekdir.
(Efli’at-ül-leme’ât)dan terceme temâm oldu. Bu hadîs-i flerîflerden
ve islâm âlimlerinin aç›klamalar›ndan anlafl›l›yor ki, din adamlar›,
devlete flekl vermek, kanûn yapmak ifllerine kar›flmaz. Siyâset ile
u¤raflmaz. Politikac›lara âlet olmaz. fiu veyâ bu devlet fleklinin sa-
vunuculu¤unu yapmaz. Ehl-i sünnet âlimleri, bu yasa¤a titizlikle
uymufllar, din adamlar›n›n siyâsete kar›flmas›n›n, yak›c› atefli tut-
mak gibi oldu¤unu bildirmifllerdir.

Kuvvete karfl› gelmek, devlete karfl› isyân etmek ahmakl›kd›r.
Kendini tehlükeye atmak olur. Bu ise, harâmd›r. Kâfir memleket-
lerinde müsâfir olan müslimân›n da, kâfirlerin mallar›na, canlar›na
ve ›rzlar›na dokunmas› ve hükûmetlerine isyân etmesi câiz de¤ildir.
Kâfirlerin gönüllerini hofl ederek, onlardan fâidelenebilir. Dâr-ül-
islâmda yaflayan zimmî kâfirlerin ve müsâfir gelen harbî kâfirlerin,
ya’nî turistlerin ve tüccarlar›n haklar›n› gözetmek, müslimânlar›n
haklar›n› gözetmekden dahâ mühimdir. Bunlara sald›rmak, hattâ
bunlar› gîbet etmek, çekifldirmek bile müslimânlara sald›rmakdan
dahâ kötüdür. Müslimânlar, bofl yere hiç vakt geçirmez. Din bilgi-
lerine ve fen bilgilerine çok çal›flarak kuvvetlenir. Böylece, gâlib ve
hâkim olurlar. Bir müslimân›n cihâd yapmas› demek, ihtilâl, isyân
yapmas› de¤il, din bilgilerini yaymas› demekdir.

‹bni Âbidîn buyuruyor ki, (Sultân veyâ baflka zâlimler, ikrâh
ederek, zorl›yarak, ölümle, habs ile, iflkence ile korkutarak emr
edince, belli günâhlar› ifllemek mubâh, hattâ farz olur. Emrini
yapmamak günâh olur). (Berîka)da, doksanbirinci [91. ci] sahîfe-
de diyor ki, (Hadîs-i flerîfde, (Emîrlerinize itâ’at ediniz!) buyurul-
du. Emîr, en afla¤›n›z olsa dahî, islâmiyyete uygun olan emrlerine
uymak vâcibdir. Hiç kimsenin günâh olan emrine itâ’at edilmez.
Fekat, isyân etmek fesâda sebeb olursa, bu emrine de itâ’at olu-
nur. Çünki, büyük zarar ifllememek için, küçük zarar› irtikâb et-
menin câiz olaca¤› (Eflbâh)da yaz›l›d›r. Sultân›n emr etdi¤i mubâh
birfleyi yapmak vâcib olur). Abdülganî Nablüsî, (Hadîka)da, 143.
cü sahîfede diyor ki, (Sultân›n, kendi akl› ile, arzûsu ile verdi¤i
emrlerine itâ’at etmek vâcib olmaz. Fekat sultân zâlim ise, eziyyet
ve iflkence ediyorsa, onun Allahü teâlân›n hükmlerine uym›yan
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emr ve yasaklar›na da uymak lâz›m olur. Hele, itâ’at etmiyenleri
öldürüyorsa, kendini tehlükeye atmak, kimseye câiz olmaz. (He-
diyyet-ü ibn-il-imâd) kitâb›na yazd›¤›m flerhde ve (El-metâlib-ül-
vefiyye) kitâb›nda bu konuda genifl bilgi vard›r.)

‹bni Âbidîn, bâgîleri anlat›rken diyor ki, müslimânlar, bir
memleketde emîn ve râhat ibâdet eder ve huzûr içinde yaflarlarsa,
hükûmete karfl› isyân etmeleri câiz olmaz. Hükûmet zulm yapar-
sa, zulme karfl› gelmeleri fitneye sebeb olursa, yine câiz olmaz.
Böyle sultâna yard›m etmek, zulme yard›m etmek olur. Karfl› ge-
lenlere de yard›m edilmez. Çünki, câiz olm›yan fleye yard›m edil-
mez. [Müslimânlar›n ibâdet yapmalar›na, çocuklar›na din bilgisi
ö¤retmelerine mâni’ olmak ve harâm ifllemelerine, îmânlar›n›n bo-
zulmas›na sebeb olmak, en büyük zulmdür.] Hükûmet zulm yap-
m›yor ise iktidâr› ele geçirmek için isyân edenlere (Bâgî) denir.
Müslimânlar›n bu hükûmete yard›m etmeleri lâz›m olur. Çünki
hadîs-i flerîfde, (Fitneyi uyand›rana la’net olsun!) buyuruldu. ‹syân
edenler, hükûmete ve müslimânlara kâfir der ve mallar›na, canla-
r›na sald›r›rlarsa, bunlara (Hâricî) denir. Bu inan›fllar›, fler’î delîli
te’vîl sebebi ile ise, bunlar kâfir olmaz. fiimdi ba’z› kimseler de,
kendileri gibi inanm›yan müslimânlara kâfir diyor, sald›r›yorlar.
Bu iflleri delîlleri te’vîl ile oldu¤u için, kendilerine kâfir denilemez
ise de, te’vîlden haberi olm›yanlar› kâfir oluyorlar. Sultân âdil ol-
sun, zâlim olsun islâmiyyete uygun olan emrlerine itâ’at etmek vâ-
cibdir. Devlet reîsi, mürted veyâ mecnûn yâhud islâmiyyeti tatbîk-
den âciz olursa, azl ya’nî hal’ olunur. Azli fitneye sebeb olursa, za-
rar› az olana tehammül edilir. Bir müslimân, kahr ve zor ile halîfe-
nin yerine iktidâr› eline al›rsa buna itâ’at olunur. Kâfir hükûmetin
ta’yîn etdi¤i müslimân vâlî, ahkâm-› islâmiyyeyi tatbîk ederse, bu-
na itâ’at olunur. Tatbîk edemezse veyâ vâlî de kâfir ise, müslimân-
lar, içlerinden birini müftî, emîr ta’yîn ederler. Bu müftî, ahkâm-›
islâmiyyeyi icrâ eder. Buna da imkân olmazsa, esâret hayât› olur.
Fitneye sebeb olmamak lâz›m olur. ‹bni Âbidînden terceme te-
mâm oldu. Buradan anlafl›l›yor ki, sultân Abdül’azîz hân›n “rah-
metullahi teâlâ aleyh” hal’i için fleyh-ul-islâm Hasen Hayrullah
efendinin ve ikinci Abdülhamîd hân›n “rahmetullahi teâlâ aleyh”
hal’i için fetvâ emîni hâc› Nûri efendi imtinâ’ edince, yerine bir
yobaz›n, silâh tehdîdi ile ve ölüm korkusu ile imzâlad›klar› fetvâ-
lar meflrû’ de¤ildi. Bu iki fetvân›n sahîh olmad›klar›, uydurma se-
beblere dayand›klar› (Türkiye târîhi)nde yaz›l›d›r. Bunun için, bu
iki sultân, ölünciye kadar meflrû’ halîfe idi. Yine bunun için, mefl-
hûr 93 harbinde ve Balkan ve Birinci cihân harblerinde Osmânl›-
lar ma¤lûb oldu. Çünki, bu üç harbi, islâm hükûmeti de¤il, islâm-
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dan nasîbi olmayan komüteciler ç›karm›fl ve idâre etmifllerdi.

56 — Bir hürriyyet kahraman› flekline sokulmufl olan Seyyid
Kutbun, (‹slâmî etüdler) kitâb›n›n tercemesinde, otuzikinci sahîfe-
de: (Diktatörlerin ve taflk›nlar›n yüzüne durarak, hayk›rmayanlar,
yâ büyük bir günâh iflliyorlar, yâ münâf›k olduklar› için böyle dav-
ran›yorlar. Yâ da bunlar hakîkî islâm› bilmeyen kara câhillerdir) di-
yor. Böylece, müslimânlar aras›nda fitne ve ihtilâl ç›karma¤› körük-
lüyor. Hâlbuki, hadîs-i flerîfde, (Fitne uykudad›r. Fitneyi uyand›ra-
na, Allah la’net etsin!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir münker
gördü¤ünüzde, bunu de¤ifldiremezseniz, sabr edin! Allahü teâlâ onu
de¤ifldirir) buyuruldu. ‹mâm-› Rabbânî hazretleri, emr-i ma’rûfu yu-
muflak olarak yapmal›d›r buyuruyor. Bir hadîs-i flerîfde, (Zâlimin
zulmünü de¤ifldiremiyen, oradan hicret etmelidir) buyuruldu.

Seyyid Kutb, otuzüçüncü sahîfede: (‹slâmiyyet, bir mücâdele,
sonsuz bir savafld›r. Düâlar m›r›ldanmak, tesbîh dânelerini fl›k›r-
datmak, aman Allah›m sen koru sözlerine dayanarak, gökden hayr
ya¤aca¤›na güvenmek, islâmiyyet de¤ildir) diyor. ‹mâm-› Rabbânî
hazretleri üçüncü cildin k›rkyedinci mektûbunda Seyyid Kutbun
da yaz›s›na çok güzel cevâb vermekdedir. Bu mektûb, (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›n›n ikinci k›sm›nda vard›r. Okununca, Seyyid
Kutbun nas›l bir yolda oldu¤u hemen anlafl›l›r. Allahü teâlâ düâ ve
tevekkül etme¤i emr ediyor. Düâ edenleri, tevekkül edenleri seve-
rim diyor. Seyyid Kutb ise, düâ edenlerle, tevekkül edenlerle alay
ediyor. Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler tesbîh söyleme¤i emr
ediyor. Tesbîh okuyanlar› övüyor. O ise, bunu red ediyor. Savafla
hâz›rlanmak, sebeblere yap›flmak, en modern korunma vâs›talar›-
n› yapmak, elbet lâz›md›r. Dînimiz bunu emr etmekdedir. Fekat
bu, müslimânlarda ve kâfirlerde ortak olan bir ifldir. Müslimânlar-
da ayr›ca tevekkül ve düâ silâh› da vard›r.

‹bni Hacer-i Mekkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Fetâvâ-i f›khiy-
ye) kitâb›n›n yüzk›rkdokuzuncu sahîfesinde buyuruyor ki, islâm
âlimlerinin ço¤una göre, düây› inkâr eden kâfir olur. Kur’ân-› ke-
rîme inanmam›fl olur. Düâ ile istenilen fley, yâ kabûl olup verilir.
Yâhud âhiretde verilir. Yâhud, günâh›n afv edilmesine sebeb olur.
Allahü teâlâ, kulunun düâ etmesini, yalvarmas›n› sever. Düân›n
kabûl olmas› için flartlar vard›r. Bunlardan biri, halâl yimek, halâl
giymekdir. Biri de, kalb ile, ya’nî gönülden istemekdir. Hadîs-i fle-
rîfde buyuruldu ki, (Allahü teâlâ, çok düâ edenleri sever. Düâ
edip, ümmîdini kesmeyen, va’d olunan üç fleyden birine elbette ka-
vuflur). Tesbîh kullanman›n sünnet oldu¤u, ayn› kitâb›n yüzelli-
ikinci sahîfesinde yaz›l›d›r. Hadîs-i flerîflerle bildirilen ibâdetlerin
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islâmiyyet olmad›¤›n› söylemesi, Seyyid Kutbun nas›l bir reformcu
oldu¤unu aç›kça göstermekdedir.

Otuzüçüncü sahîfede: (‹slâm, kimsenin dîne zorla girmesi için
bir harbin yap›lmas›n› aslâ göz önünde bulundurmaz) diyor.

K›rkbirinci sahîfede: (‹slâm peygamberinden ve onun yolunda
gidenlerden istenilen fley, insanlar› bu dîne sokmak için yumuflak
da’vetlerde cehd ve gayret göstermekdir) diyor.

Bu yaz›lar›n yanl›fl ve iftirâ oldu¤unu ellinci maddede uzun bil-
dirmifldik. Müslimânlar herkese yumuflak davran›r. Birbirlerine
yumuflak olarak (emr-i ma’rûf) yaparlar. Dâr-ül-harbdeki kâfirler
ile de iyi geçinmemiz emr olundu. Müslimânlar›n düflmanlara kar-
fl› en kuvvetli silâh›, güler yüzlü ve tatl› dilli olmakd›r.

K›rküçüncü sahîfede yine: (‹lk fethlerin hepsi, islâm›, bütün be-
flerin tek dîni hâline zor kullanarak de¤il de, serbest da’vet yoluy-
la getirmekdi) diyor.

Bunun yanl›fl oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîfler yukar›da bildi-
rilmifldir.

K›rkbeflinci sahîfede: (‹slâmiyyet herkese, yeryüzünde adâletin
tehakkukunu emr eder) diyor.

(Müslimânlar›n aras›n› bulun!) meâlindeki âyet-i kerîmeyi, bü-
tün insanlar aras›na yayma¤a çal›flmakdad›r. ‹slâmiyyet, yeryüzün-
deki kâfir memleketlerinde adâletin tehakkukunu emr etmez. Bu-
ralara îmân›n, islâm adâletinin ulafld›r›lmas›n›, yerlefldirilmesini
emr etmekdedir.

Ellidokuzuncu sahîfede: (Arab ülkelerinde ictimâî tesânüdü te-
hakkuk etdirmek için dînî inançlar›, ahlâkî e¤itimin esâs› olarak
al›rsak, bu ülkelerde revacda olan -yaln›z islâm de¤il- bütün dinle-
rin bize yard›mc› olacaklar›n› görece¤iz) diyor.

Bir âyet-i kerîmede meâlen, (Do¤ru olarak yaln›z islâm dîni
vard›r) buyuruldu. Bu M›srl› yazar ise, bütün bozuk, kötü dinleri,
islâm dîni derecesine ç›karmakdad›r. ‹slâm dîni varken, bozuk din-
lere, düflüncelere, lüzûm olmad›¤›n› anl›yamam›fld›r.

Altm›fldokuzuncu sahîfede: (Mal cem’iyyetin mülkiyyetinde
oldu¤undan, ferd, mal›n› ihtiyâc› olanlara fâizsiz ödünç vermekle
mükellefdir) diyor. Mal, yaln›z sosyalist ve komünist memleket-
lerde cem’iyyetin mülküdür. ‹slâmiyyetde mal, ferdin mülküdür.
Bunu elliüçüncü maddede uzun bildirmifldik. ‹slâmiyyetde ferdin
mal›na baflkalar› kar›flamaz. Cem’iyyet, ya’nî devlet, kimsenin ma-

– 384 –



l›na el koyamaz. Kar›fl›rsa zulm etmifl, gasb etmifl olur. Kimse, kim-
seye ödünç verme¤e zorlanamaz.

Yetmiflinci sahîfede: (Zekât, ferdlerin vicdânlar›na b›rak›lma-
yan bir ödemedir. Devlet onu al›r. Zekât, elden ele verilen ferdî bir
ba¤›fl de¤ildir) diyor.

Bu düflüncesinin de çok yanl›fl ve saçma oldu¤unu ellibirinci
maddede bildirdik.

Yetmiflbeflinci sahîfede: (‹slâm, cem’iyyet nizâm›n› kurmufl,
dünyâ nizâmlar›n› silâh zoru ile de¤il, fikr gücü ile yenmifldir) di-
yor. Bu düflüncelerin de islâmiyyete uygun olmad›¤›n› ellinci mad-
dede vesîkalarla isbât etdik. (Cihân Sulhu) kitâb›nda, (Devletcilik
sâhas›nda çal›flmalar henüz pek azd›r. ‹slâm›n bu taraf› gere¤i ka-
dar aç›klanmam›fld›r) dedi¤ini k›rkdokuzuncu maddede bildirmifl-
dik. Burada ise, (islâm cem’iyyet nizâm›n› kurmufl...) diyor. Sözle-
ri birbirini bozmakdad›r. Her ilm kolunda da, böyle yeteri kadar
bilgisi olm›yanlar›n, derme çatma yazd›klar› s›ks›k görülmekdedir.

Yetmiflyedinci sahîfede: (Bugün onlar›, Peygamberin zemân›n-
da yapm›fl oldu¤u fleklde, k›sa ve mufassal bilgilerle islâma da’vet
etmemiz aslâ kifâyet etmez. O devrelerde, bugünkü gibi, islâm na-
zariyyesi karfl›s›nda duran teferruatl› ictimâî nazariyyeler yokdu)
diyor. ‹slâmiyyeti nazariyye, insan düflüncesi sanmakdad›r. Bu ya-
z›lar›, islâmiyyetden hiç haberi olmad›¤›n› gösteriyor. ‹slâmiyyet,
nazariyye de¤ildir. ‹slâmiyyet, Allahü teâlân›n ve Onun yüce Pey-
gamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” emrleri ve teblîgleridir.
Bu emrler, bu beyânlar karfl›s›nda, insanlar›n k›sa akllar›ndan, dü-
flüncelerinden do¤an nazariyyeler, hiçbir zemân dayanamaz. Çü-
rür, erir, söner. Dâimâ ma¤lûb olur. Seyyid Kutb denilen kimse,
Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ki-
tâblar›n› okuyup, biraz anlam›fl olsayd›, haddini bilir, edebini tak›-
n›rd›. Kendi bozuk düflüncelerini, islâm›n rûhuna uym›yan saçma
sözlerini islâmiyyet olarak gençli¤e sunmakdan belki çekinirdi.
Ehl-i sünnet âlimlerinin, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden
ç›kararak yazd›klar› k›ymetli kitâblar›ndaki bilgilere uym›yan böy-
le saçma yaz›lar›, islâmiyyet olarak yazmak ve yaymak, islâmiyye-
ti bozma¤a, içerden y›kma¤a kalk›flmak demekdir.

Yetmifldokuzuncu sahîfede: (Bütün inançlar› eflidlikle ve ayn›
hürriyyete da’vet ederiz. ‹nanç hürriyyetini korumak, müslimân
devletin vazîfesidir. Bütün vatandafllar gelir kaynaklar›ndan mü-
sâvî hakka sâhibdirler. Ferdî mülkiyyet s›n›rl›d›r. Fazla mallar› al-
ma hakk› cem’iyyetindir) diyor. Bu düflünceleri de islâmiyyetle ta-
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ban tabana z›dd›r. Yukar›da islâmiyyeti yaymal›d›r, diyordu. Bura-
da ise, her dîne hürriyyet verilmesini istiyor. Sözleri birbirini tut-
muyor. Bir tarafdan da, islâmiyyeti, sosyalizme ve komünizme çe-
virme¤e çal›flmakdad›r. Bunlar›n cevâb› birkaç sahîfe önce uzun
bildirildi.

Seksenyedinci sahîfede: (Devlet, lüzûmu hâlinde cem’iyyetini
korumak için ihtiyâc› kadar paray› varl›kl› ferdlerden kayds›z flart-
s›z alabilir) diyor. Bu yanl›fl düflüncesinin cevâb›n› da elliüçüncü
maddede uzun bildirdik.

Doksanikinci sahîfede: (Bu ifller için zekât kâfî gelmez ise, hü-
kûmet zenginlerin elindeki fazla mallar› al›p fakîrlere iâde eder)
diyor.

Seyyid Kutb, bu sosyalist düflüncelerini islâmiyyete yüklemeyip
de, kendi mal› olarak ortaya koysayd› çeflidli ak›nt›lara kap›larak,
flaflk›na dönmüfl olan gençler aras›nda, belki kendisine bir yer bu-
labilirdi. Fekat, bir din adam› k›l›¤›na girerek, Ehl-i sünnet âlimle-
rine sald›rmas› ve kendi sosyalist düflüncelerini, islâmiyyet olarak
tan›tma¤a kalk›flmas›, kendisini dünyâda da, âhiretde de rezîl et-
mekde, Allahü teâlân›n intikâm›na hedef olmakdad›r. Elliüçüncü
maddeyi okuyunuz!

‹kiyüzüçüncü sahîfede, maskesini temâmen kald›r›yor. ‹¤renç
fikrlerini aç›¤a ç›kararak:

(‹slâm, yeryüzündeki bütün insanlar›, dînî inançlar›n de¤iflikli-
¤ine bakmaks›z›n hürriyyete kavufldurmak için koflan bir kuvvet-
dir. Bu kuvvet, sap›k kuvvetlerle karfl›lafl›nca, mücâdele ederek,
onlar› imhâ etmesi vazîfesidir) diyor. Müslimânlar› Dâr-ül-harbde-
ki kâfirlerle bir tutmakda, Allahü teâlân›n necs, pis dedi¤i küfrün
yay›lmas›, hürriyyete kavuflmas› için savaflma¤›, vazîfe bilmekde-
dir. Fîsebîlillâh olan cihâd› böyle anlamakdad›r. (Her çömlek, için-
de olan fleyi s›zd›r›r). Gülistândan gelen, gül kokar. Çöplükde ye-
tiflen Ebû Cehl karpuzu, elbet fenâ koku saçar. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Çöplükde biten gülleri kokla-
may›n›z!) buyurdu. Dünyâda ve âhiretde se’âdete kavuflmak isti-
yenler, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumal›d›r. Bu âlimler,
ferdlere, âilelere ve cem’iyyetlere lâz›m olan her bilgiyi kitâblar›na
yazm›fllard›r. Akll› olan, bu bilgileri arar, bulur. Câhil ve sap›k
olanlar, bulamaz, yok san›rlar. Ehl-i sünnetden ayr›lanlar›n Ce-
henneme gidecekleri, hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Allahü teâlâ,
gençleri, sahte din adamlar›n›n zararlar›ndan, kitâblar›ndan koru-
sun! Âmîn.
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57 — Seyyid Kutbun (‹slâmda Sosyal Adâlet) kitâb›, arabcadan
türkçeye terceme edilerek gençli¤in önüne sürülmüfldür. Müter-
cimlerin çok övdükleri Seyyid Kutb, bu kitâb›nda, maskesini yü-
zünden büsbütün s›y›rmakda, mezhebsiz, sap›k oldu¤unu aç›kça
bildirmekdedir. Kitâb›ndan afla¤›da sunulan parçalar, bunun, islâm
âlimlerinin yaz›lar›ndan birfley anl›yamam›fl oldu¤unu göstermek-
dedir. Yirmiyedinci sahîfede diyor ki:

(‹slâm›n bir asrda getirmifl oldu¤u nizâm›n, o asra nisbetle de-
¤iflen birçok flartlar› karfl›s›nda, dahâ sonraki asrlar›n hepsinde as-
l›n› gayb etmeden kâbil-i tatbîk oldu¤una bizleri kim te’mîn edebi-
lir?)

‹slâmiyyetin asl›n›n her asrda de¤iflmesini istiyor. Bizim gibi câ-
hillerin, islâmiyyeti, diledi¤imiz gibi de¤ifldirebilece¤imizi san›yor.
Müctehid olm›yan bizim gibi mukallidlerin islâm ilmlerine el ve dil
uzatam›yaca¤›m›z› anl›yam›yor. ‹slâm bilgileri, din bilgisi ve fen bil-
gisi olarak ikiye ayr›l›r. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k
olarak bildirilen din bilgilerini, müctehid olan büyük âlimler de de-
¤ifldiremez. Zâten bugün, ictihâd derecesinde büyük âlim yokdur.
Din bilgilerinin al›flverifl, nikâh ve cezâ k›smlar›n› örf ve âdetlere
göre de¤ifldirmek câiz ise de, bunun da flartlar› vard›r. ‹slâmiyyetin
bildirdi¤i flartlar›n d›fl›nda de¤ifldirmek câiz de¤ildir. Seyyid Kutb,
islâmiyyeti de¤ifldirmekle, Allahü teâlân›n emrlerinin yerine, fran-
s›z ve sosyalist kanûnlar›n› getirmek istemekdedir. Nitekim, yukar›-
daki maddelerde bu istekleri yaz›ld›. Cevâblar› da verildi.

Otuzbeflinci sahîfesinde: (‹slâmiyyet bir bütündür. Ayr›lan par-
çalar› birleflmeli, ihtilâflar ortadan kalkmal›d›r) diyor. Cevâb:

‹slâmiyyetin din bilgileri ikiye ayr›l›r:

1 — Kalb ile inan›lacak fleyler.

2 — Kalb ve bedenle yap›lacak fleyler.

Kalb ile inan›lacak bilgiler, elbet bir bütündür. Bu da, Resûlulla-
h›n bildirdi¤i ve Eshâb-› kirâm›n haber verdi¤i îmân bilgileridir.
Ehl-i sünnet âlimleri, bu bilgileri Eshâb-› kirâmdan ö¤renip, kitâb-
lar›na yazd›lar. Bütün müslimânlar›n, bu kitâblardan okuyup, inan-
malar› hep bir îmânda birleflmeleri lâz›md›r. Müslimânlar birleflme-
li, ayr›l›k, bölücülük olmamal›d›r. Bunun için, bütün müslimânlar›n,
tek do¤ru yol olan (Ehl-i sünnet) inan›fl›nda birleflmeleri, Peygam-
berimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber verdi¤i sap›k f›r-
kalara bölünmemeleri lâz›md›r. Baflka dürlü birleflmek olmaz. Sey-
yid Kutbun da bu îmân bilgilerini ö¤renmesi, kendi kafas›ndan ve
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hocas› olan meflhûr mason Muhammed Abduhun kafas›ndan ç›kan
saçma ve sap›k düflünceleri din bilgisi olarak yaymamas›, bölücülük
yapmamas› lâz›md›. Fekat, Seyyid Kutb, yukar›daki yaz›s› ile hak
olan dört mezhebe sald›r›yor. Mezheblerin ortadan kald›r›larak, uy-
durma bir müslimânl›k yap›lmas›n› istiyor. Cemâleddîn-i Efgânî,
Abduh ve Mevdûdî gibi mezhebsizler ve Kâd›yânî [Ahmedî], Behâî
ve Teblîg-› Cemâ’at gibi sap›klar da hep bu yoldad›r. Peygamberi-
miz, Ehl-i sünnetin içinde bulunan dört mezhebin, ibâdetlerde bir-
birinden ayr›l›¤›n›n rahmet oldu¤unu bildiriyor. Müctehidlerin icti-
hâd etmelerini emr ediyor. Bu be¤ler ise, mezheblerin yok edilme-
lerini, h›ristiyan, yehûdî ve komünist kanûnlar›ndan toplama, yeni
bir din yap›lmas›n› istiyorlar. Müslimânlar› aldatmak için, bu yeni
dîne, flimdilik müslimânl›k ad›n› vermekdedirler.

Allahü teâlâ, ibâdetler ile ve evlenme, al›fl-verifl ve kul haklar›
ile ilgili bilgilerin hepsini aç›k ve kesin olarak bildirmedi. K›sa ve
kapal› b›rakd›¤› bilgileri Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” aç›klamas›n› diledi. Peygamberi de, bunlar›n hepsini
tam aç›klamad›. Kapal› b›rakd›¤› bilgilerin aç›klanmas›n› ve bunla-
r›n günlük hâdiselere tatbîk edilmesini müctehid âlimlere b›rakd›.
Bu âlimler, bu vazîfeleri yaparlarken, aralar›nda ayr›l›klar oldu.
Böylece mezhebler meydâna geldi. Müslimânlar ibâdetlerini ya-
parken, memleketlerinin örf ve âdetlerine, iklim flartlar›na ve ken-
di fizik yap›lar›na uygun ve dahâ kolay olan mezhebi seçerek, bu
mezhebi taklîd eder. Mezhebler müslimânlar için rahmetdir, ko-
layl›kd›r.

Yüzellialt›nc› sahîfesinde: (Mülkiyyet, ancak flâri’in [ya’nî islâ-
miyyeti koyan›n] isbât› ve takdîri ile tesbît edilir. Bu hak, cem’iy-
yetin nâibi [mümessili] durumunda olan flâri’in husûsî olarak ferde
temlîk etdi¤i birfleydir) diyor. Cevâb:

Mülk, elbet flâri’in izn vermesi ile mülk olur. Fekat, flâri’, ya’nî
islâmiyyeti, emrlerini ve yasaklar›n› koyan, Allahü teâlâd›r. (Mü-
bellig), ya’nî islâmiyyeti bildiren, Allah›n Peygamberidir “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem”. Yaln›z mülk de¤il, her hak, Allahü te-
âlâ izn verdi¤i için hak olmufldur. Herkesin mal›, mülkü, haklar›,
Allahü teâlâ izn verdi¤i, emr etdi¤i için mülk ve hak olmufllard›r.
‹flte bunun için, bir insan, r›zâs› ile vermedikçe, kimse onun mülkü-
nü elinden alamaz.

Yüzseksenbeflinci sahîfesinde: (Milyonlarca insan›n basit bir
meskene ve elbiseye muhtâç bulundu¤u bir memleketde, milyon-
larca lira sarf ederek muhteflem köflkler yapd›rmak isrâf ve harâm-
d›r) diyor.
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Zekât›n› fakîrlere veren ve al›n teri ile halâlinden kazanan kim-
senin köflkler yapd›rmas›, hiç harâm de¤ildir. Halâl ve mubârekdir.
Tenbel oturup, çal›flmay›p, fakîr kalmak, yâhud kazand›klar›n› ha-
râm fleylere verip, basît meskende kalmak, uygun de¤ildir. Böyle
tenbellerin ve mal›n› harâmlara isrâf edenlerin yüzünden, çal›fl-
kanlar niçin suçlu olsun? Zekât›n› verenlerin köflklerde oturmala-
r›, fl›k giyinmeleri, fennin buldu¤u bütün kolayl›klardan fâidelen-
meleri halâldir. Bir âyet-i kerîmede meâlen, (Verdi¤im ni’metleri
kullanmalar›n› severim) buyuruldu. Allahü teâlâ, (Çal›flana veri-
rim) buyuruyor. Çal›fl›p kazanmak ibâdetdir. Zenginlik günâh de-
¤ildir. Allahü teâlâ flükr eden zenginleri sever. Zengin oldu¤u için,
kendini be¤enmek, kendini baflkalar›ndan üstün görmek harâm-
d›r. (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›nda diyor ki:

(Aflere-i mübeflflereden ya’nî Cennete gidecekleri müjdelenen
on kifliden Zübeyr bin Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh” tüccâr idi.
Medînede, Basrada, Kûfede ve M›srda mülkleri ve genifl erâzîsi
vard›. Bin hizmetçisi vard›. Fekat bütün gelirini fakîrlere da¤›t›rd›.
Cennetle müjdelenenlerden Talha “rad›yallahü teâlâ anh” da zen-
gindi. fi›k giyinir, süslü gezerdi. Yüzü¤ünde k›ymetli yâkut tafl› var-
d›. Cennet ile müjdelenenlerden Osmân “rad›yallahü teâlâ anh”
da zengin tüccârd›. Tebük gazâs›nda onbin alt›n ve mal yüklü bin
deve verip Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” düâs›n›
ald›.

Zenginlik kusûr de¤ildir. (Âh›r zemânda zengin olmak se’âdet-
dir) hadîs-i flerîfi (Râmûz-ül ehâdîs)de yaz›l›d›r. ‹brâhîm, Dâvüd
ve Süleymân “aleyhimüsselâm” çok zengindiler. Eshâb-› kirâm›n
fakîrlerinden ço¤u, zenginler bizim gibi ibâdet etdikden baflka,
mallar› ile hayrl› ifller yaparak çok sevâb kazan›yorlar diyerek, ag-
niyâ-y› flâkirîne imrenirlerdi).

‹kiyüzk›rkyedinci sahîfesinde: (Hilâfet müessesesi, dört halîfe-
den sonra, babadan o¤ula verâset yolu ile intikâl eden bir nev’
krall›¤a döndü. Milletin mal›, bu flahslar›n akrabâs›na, dalkavukla-
r›na mubâh, islâmiyyete ba¤l› istihkâk sâhiblerine harâm k›l›nm›fl
idi. Benî Ümeyyenin iktidâra gelifli, zararl› oldu. Hazret-i Ömer
birkaç sene dahâ hilâfetde kalsa idi veyâ hazret-i Alî, üçüncü halî-
fe olsa idi, yâhud hazret-i Osmân iktidâra geldi¤inde yirmi yafl da-
hâ genç bulunsayd›, islâm târîhinin çehresi dahâ baflka olurdu.
Hazret-i Ömer, zenginlerin artan mallar›n› al›p, fakîrlere eflid tev-
zi’ ederdi) diyor.

Bu yaz›lar›nda, hazret-i Osmân›n, idâresiz, beceriksiz oldu¤u-
nu gösteriyor. Hazret-i Osmân›n din ve dünyâ bilgilerindeki, idâre
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ve siyâsetdeki yüksekli¤ini bildiren hadîs-i flerîfler say›s›z denecek
kadar çokdur. Bunlardan en meflhûrunu burada da bildirelim: (Es-
hâb›m›n en üstünü Ebû Bekrdir. Sonra Ömerdir. Sonra Osmând›r.
Sonra Alîdir) hadîs-i flerîfindeki üstünlük, her bak›mdan üstünlük-
dür. Hudeybiyede düflman, harb hâz›rl›¤› yaparken, o tehlükeli ze-
mânda, Peygamberimiz, düflmanlarla, konuflup anlaflmak için, haz-
ret-i Osmân› sefîr olarak seçdi. Hazret-i Ömer vefât edece¤i ze-
mân, kendinden sonra halîfe olma¤a lây›k ve muktedir gördü¤ü al-
t› kifli aras›nda hazret-i Osmân da vard›. Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlâ, do¤ru sözü Ömerin dili üstüne
koymufldur) buyurdu. ‹flte, hep do¤ru, isâbetli konuflan bu Ömer
“rad›yallahü anh, (Osmân halîfe olma¤a lây›kd›r, muktedirdir) di-
yerek tavsiye ediyor. Seyyid Kutb ise, hay›r, lây›k de¤ildi. ‹slâmiy-
yetin geliflmesi onun yüzünden duraklad› diyor. Hazret-i Osmân›n,
halîfe iken idârî, siyâsî ve askerî baflar›lar› (Hak Sözün Vesîkalar›)
kitâb›n›n beflinci k›sm, beflinci maddesinde uzun bildirilmifldir.
Lütfen oradan okuyunuz!

Seyyid Kutbun, islâm halîfelerini kâfirlerin krallar›na benzet-
mesi ve milletin mal›n› islâmiyyete ba¤l› olan istihkak sâhiblerine
harâm etdiler demesi de, islâm halîfelerine iftirâd›r. Bunun cevâb›-
n› k›rkdördüncü maddede uzun bildirmifldik. ‹nsâfl› yaz›lm›fl olan
târîhlerin ve din âlimlerinin kitâblar›n›n sahîfeleri, onun, bu iftirâ-
lar›n› çürüten yaz›larla doludur.

Seyyid Kutb, yine (‹slâmda Sosyal Adâlet) kitâb›n›n ikiyüzdok-
sansekizinci sahîfesinde: (Hazret-i Ömerin müellefetülkulübe ze-
kât verilmesini yasak eden tasarrufuna benzeterek, zekât giderle-
rinden ba’z› farkl› tasarruflarda bulunabiliriz. Fakîrlere nakd veyâ
ayn olarak vermiyebilir, onlar için fabrika ve sanâyi te’sîsleri kura-
biliriz. Ba’z› te’sîs ve teflekküllerde, onlar için hisse senedleri alabi-
liriz. Onlara, bugünün medenî îcâblar› ile ba¤daflm›yan ve hebâ
olup giden muvakkat ihsân ma’nâs›ndan uzak dâimî bir r›zk ve ge-
lir kayna¤› te’mîn edilmifl olur) diyor.

Eshâb-› kirâm›n hepsi derin âlim, müctehid idi. Hele dört halî-
fe, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hayât›nda müflâvirle-
ri, vefât›ndan sonra da vekîlleri idi. Hadîs-i flerîfde, (Benim ve ben-
den sonra, dört halîfemin yoluna sar›l›n›z! Onlar›n yolu do¤ru yol-
dur) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤ine uymam›z lâz›md›r.
Sözbirli¤i ile bildirdikleri bilgilerden, müslimânlar aras›na yay›lm›fl
olanlar›na inanm›yan kâfir olur.

Seyyid Kutb, kendisini hazret-i Ömer gibi müctehid san›yor.
Zekât›n verilece¤i yerleri de¤ifldirme¤e kalk›fl›yor. Zekât›n kimle-

– 390 –



re verilece¤ini ve nas›l verilece¤ini dînimiz aç›kça bildirmifldir. Bin
seneden beri, hiçbir âlim bunu de¤ifldirme¤e kalk›flmam›fld›r. Dîni-
miz zekâtla, fakîrlere gelir kayna¤› nas›l yap›laca¤›n› da çok güzel
bildirmekdedir. ‹slâmiyyeti iyi anlam›fl olan bir müslimân, zekât
paras› ile islâmiyyete uygun olarak, fabrika ve sanâyi’ müessesele-
ri nas›l kurulabilece¤ini ve cihâd için, hayr cem’iyyetleri için nas›l
yard›m edilece¤ini hemen anlar. Bunlar›n nas›l yap›laca¤›
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda yaz›l›d›r. ‹slâmiyyet, her asrda
müslimânlar›n nas›l çal›flaca¤›n› ve ça¤›n bulufllar›ndan fâidelenme
yollar›n› göstermifldir. Seyyid Kutb gibi mezhebsizlerin islâmiyyeti
de¤ifldirme¤e kalk›flmalar›na sebeb ve lüzûm kalmam›fld›r.

Dört çeflid zekât mal›ndan, toprak mahsûlleri ile hayvan zekâ-
t›n› ve (Âflir) denilen zekât me’mûrunun idhâlâtc› tüccârdan topla-
d›¤› zekât›, müslimânlar›n devlet baflkan› al›r ve yerlerine sarf
eder. fiahslar›n ve kurumlar›n ve müslimân olm›yan hükûmetlerin
bu zekâtlar› toplama¤a ve sarf etme¤e haklar› yokdur. Bunlar, ze-
kât toplama merkezleri, zekât bakanl›¤› kuramazlar. Bunlara veri-
len zekâtlar kabûl olmaz. Müslimân olm›yan hükûmetin idâresin-
de yafl›yan müslimân›n, her çeflid zekât›, Kur’ân-› kerîmde bildiri-
len kimselerden birine veyâ vekîl etdikleri bir kimseye, kendisinin
veyâ vekîlinin vermesi lâz›md›r. ‹bâdetleri, Ehl-i sünnet âlimleri-
nin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitâblar›na göre yapma-
l›d›r.

Üçyüzbeflinci sahîfesinde, Nisâ sûresinin sekizinci âyetinin me-
âli olan (Mîrâs taksîm olunurken, [mîrâsc› olm›yan] akrabâ, yetîm-
ler, yoksullar da hâz›r bulunurlarsa, kendilerini [ondan birfley ve-
rerek] r›zkland›r›n!) hükmünü yaz›yor. (Bu âyet-i kerîme, akrabâ,
yetîmler ve fakîrlerin mîrâsda hisse alaca¤›n› aç›kça ifâde etmek-
dedir. Tabî’î olarak, mîrâsda de¤ifliklikler ve tahsîsler yap›labilir.
Ba’z› hisseler vârislerin ve toplumun hâline göre ta’yîn edilebilir.
Âyet-i kerîmede hâz›r bulunursa diyor. Bu, mevcûd olmak ma’nâ-
s›ndad›r) diyor.

‹slâm âlimleri, bu âyet-i kerîme için, bir emr olmay›p, sevâb ve
ihsân oldu¤unu bildiriyor dediler. Emrdir diyenler varsa da, bu
âlimler de, sonra gelen mîrâs âyetleri ile, bu âyetin hükmü nesh ol-
du, kalmad› buyurdular. Tefsîr-i Hüseynîde diyor ki, (Bu âyet-i
kerîme, mîrâs da¤›l›rken orada hâz›r bulunanlar içindir. O meclis-
de hâz›r bulunan yetîmlere, fakîrlere göz hakk› olarak birfley sa-
daka verilmesi iyi olur.) Senâüllâh-› Dehlevî hazretleri, (Tefsîr-i
Mazherî)de buyuruyor ki, (Mîrâs taksîm olunurken hâz›r bulunan
akrabâya, yetîmlere ve fakîrlere sadaka olarak birfley verilir. Sa’îd
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bin Cübeyr ve Dahhâk, bu âyet-i kerîmenin (Yûsîkümullah) âye-
ti gelince, nesh edildi¤ini bildirdiler. Nesh edilmedi diyen âlimler
de vard›r. ‹bni Abbâs buyurdu ki, âk›l ve bâli¤ olan vârisler, mî-
râsdan az birfley ay›r›p verirler. Vârisler küçük ise, vasî ve velîleri
verir veyâ yetîm mal›d›r diyerek özr dilerler. Muhammed ibni Sî-
rin diyor ki, Ubeydet-ül Selmânî yetîmlere mîrâs taksîm etdi. Son-
ra bir koyun kesmelerini emr etdi. Piflirilip, bu âyetde bildirilenle-
re yidirildi ve bu âyet olmasayd›, koyunun paras›n› ben verirdim
dedi. Bunlara birfley verilmesi farz olmay›p, müstehab olmas› sa-
hîhdir). Görülüyor ki, vârisler diledikleri kadar verirler. Kendile-
rinden zorla birfley al›namaz. Seyyid Kutb, âyet-i kerîmedeki (hâ-
z›r bulunmak) kelimesini (herhangi yerde mevcûd olmak) fleklin-
de de¤ifldirmekdedir. fiimdiye kadar hiçbir islâm âlimi, böyle de-
¤ifliklik yapmam›fld›r. Kitâb› arabçadan türkçeye terceme eden de
Seyyid Kutbun hatâs›n› anlam›fl olacak ki, vârislerden verâset ver-
gisi al›p, vâris olm›yanlara verilmesi mümkindir, diyerek, âyet-i
kerîmeyi büsbütün de¤ifldirmekdedir. Câhillerin dinde söz sâhibi
oldu¤u yerlerde, fleytâna ifl kalmad›¤›n›, din âlimleri, çok önceden
bildirmifllerdir.

(Fî-z›lâl-il Kur’ân) ad›ndaki kitâb›nda, Mâide sûresinin otuzü-
çüncü âyetini tefsîre kalk›fl›rken, dört mezhebin ictihâdlar›n› bildi-
rip, (Biz bu husûsda, imâm-› Mâlikin fikrini tercîhe flâyân görüyo-
ruz. Onun fikrine tarafdâr›z) demekdedir. Bu yaz›s› da, onun mez-
hebsiz oldu¤unu, kendisini mezheb imâmlar›n›n üstünde gördü¤ü-
nü ve (Usûl-i f›kh) ilminden haberi olmad›¤›n› göstermekdedir.
Birkaç sahîfe sonra, h›rs›z›n cezâs› verilmesinde, dört mezhebin ic-
tihâdlar›n› bildirirken, (fekat, imâm-› Ebû Yûsüf, ‹mâm-› a’zama
karfl› ç›kar. Her iki görüflden farkl› üçüncü bir fikr ortaya atar) di-
yerek, mezheb imâmlar›na ve ictihâdlara karfl›, terbiyesiz kelime-
ler kullanmakdad›r. ‹ctihâdlar›, fikr, düflünce zan etmekdedir. ‹s-
lâm dîni, edeb ve güzel ahlâk dînidir. ‹slâm âlimleri “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în”, terbiyede ve güzel ahlâkda, islâm dîninin
mümessili olmufllard›. Onu dünyâya böyle tan›tm›fllard›. Seyyid
Kutb, bu bak›mdan da, islâm âlimlerinden ayr›lmakdad›r.

Mâide sûresinin doksanüçüncü âyetini tefsîr ederken,
(Kur’ân-› azîmüflflânda vârid olan bu ifâdenin gelifl tarz› üzerinde
insan›n içini râhatlatacak bir tefsîr tarz›n›, müfessirlerin zikr et-
dikleri aras›nda bulamad›m. Okuduklar›m içerisinde en fazla ho-
fluma giden her ne kadar hissen beni râhatlatacak durumda de¤il-
se de, ibni Cerîr Taberînin zikr etdi¤idir) diyor. Hâlbuki, meselâ
müfessirlerin bafltâc› Beydâvînin tefsîri ve bunun fieyhzâde hâfli-
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yesi, bu âyet-i kerîmeyi dahâ genifl ve râhatlat›c› olarak aç›klamak-
dad›r. Büyük islâm âlimi, râsih ilmli ve tesavvuf mütehass›s› seyyid
Abdülhakîm Efendi, bu âyet-i kerîmeyi, ‹stanbulda Bâyezîd câ-
mi’inde, hem Beydâvî hâfliyesinden, hem de Ebüssü’ûd ve Ni’me-
tullah tefsîrlerinden günlerce aç›kl›yarak, dinleyen kültürlü genç-
leri hayrân etmifl, gönüllere ferâhl›k vermifldi. Seyyid Kutb da,
böyle zülcenâhayn bir derin islâm âliminin derslerinde ve sohbet-
lerinde senelerle bulunmakla flereflenip, ilm ve ma’rifet deryâs›n-
dan birkaç damlaya kavuflsayd›, âyet-i kerîmelerin, sarâhatinden,
ifâdesinden, iflâretlerinden, delâletlerinden, iktizâs›ndan ve tezam-
munlar›ndan birfleyler anl›yabilirdi. Tefsîr ve müfessir ne demek
oldu¤unu, belki sezerdi. O derslerin feyzleri, tafl gibi kat›, zift gibi
kara olan kalbleri yumuflat›p, tezkiye edip, hakk› bât›ldan ay›rabi-
lecek, islâm âlimlerinin, Selef-i sâlihînin büyüklü¤ü karfl›s›nda tit-
reyebilecek bir hâle getirir. Evet, Ehl-i sünnet âlimlerinin yüksek-
liklerini öyle anlar ki, se’âdet-i ebediyyeye kavuflmak için, onlara
uymakdan baflka çâre olmad›¤›na tam inan›r. ‹mâm-› Rabbânî Ah-
med Fârûkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” de, (Mektûbât) kitâb›nda,
(Peygamberlerin vârisleridir) ve (Mürekkebleri, flehîdlerin kan›n-
dan dahâ a¤›r gelecekdir) hadîs-i flerîfleri ile medh olunan âlimle-
rin, (Ehl-i sünnet) âlimleri oldu¤unu muhtelîf mektûblar›nda tek-
râr tekrâr bildirmekdedir.

Seyyid Kutbun, Mâide sûresindeki âyet-i kerîmeyi ileri sürerek,
yüzlerce tefsîr âlimini küçümsemesi, yaln›z ‹bni Cerîri ay›rarak
onu övmesi, kendisinin mezhebsiz oldu¤unu ortaya koymakdad›r.
(Feth-ul-mecîd) ismindeki meflhûr vehhâbî kitâb›n›n ikiyüzk›rkdo-
kuzuncu sahîfesinde de, ‹bni Cerîr bak›n›z nas›l övülmekdedir.
(Yer yüzünde, Muhammed bin Cerîr bin Yezîd Taberîden dahâ
âlim kimse yokdur. Müctehidlerden idi. Kimseyi taklîd etmezdi.
Kendi mezhebinde yetifldirdi¤i çok talebesi vard›. Üçyüzon sene-
sinde vefât etdi). Bunlar›n ibni Cerîri medh etmeleri do¤rudur. Fe-
kat, bunu ileri sürerek, baflka tefsîrleri ve müctehidleri küçümse-
meleri, mezhebsiz olduklar›n› göstermekdedir.

(Hadîka)n›n dörtyüzaltm›fl›nc› sahîfesinde buyuruyor ki: (‹’ti-
kâdda, taklîd ederek, iflitdi¤ine îmân etmek câiz ise de, nazar ve is-
tidlâl etmedi¤i için, ya’nî inceleyip arafld›rmad›¤› için, günâh iflle-
mifl olur. Amelde, ibâdetlerde, arafld›rmadan, bir mezheb imâm›-
na tâbi’ olmak, sözbirli¤i ile câizdir. Uzun zemândan beri, mücte-
hid olmak için lâz›m olan flartlar› kendinde topl›yacak kimse kal-
mad›¤› için, her müslimân›n dört mezhebden birini ö¤renmesi lâ-
z›md›r. Bu da ancak, güvenilen bir kitâb› okumakla veyâ sâlih
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olan âlimden sorup anlamakla mümkin olabilir. Mutlak müctehid
kalmad›. Bir mezheb içindeki mes’elelerde ictihâd ederek fetvâ ve-
rebilecek, mezheb içi müctehidler, k›yâmete kadar bulunacakd›r.
Herhangi bir din kitâb›n› okuyarak ve din adam› geçinen herkese
sorup anl›yarak, din bilgisi ö¤renmek câiz de¤ildir. Din adam› de-
nilenler aras›nda câhiller, din bilgisi olarak kendi düflüncelerini ya-
zan z›nd›klar, fâs›klar, münâf›klar, islâmiyyeti içerden y›kmak isti-
yenler ve bunlara âlet olarak geçinenler her zemân vard›r. Hakîkî
din adam› olmak için, hem ilm, hem amel, hem de ihlâs, ya’nî tak-
vâ lâz›md›r. Din adam›n›n, insan› se’âdete kavufldurabilmesi için,
en önce Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmas› lâz›md›r. Ya’nî, Eshâb-› ki-
râm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” izinde bulunmas› ve ic-
mâ-i ümmete uymas› lâz›md›r).

Seyyid Kutba gelince, dikkat edilirse o, bir gazetecinin ve bir
politikac›n›n tabî’î san’at› olan, yald›zl›, heyecanl› yaz›lar› ile, oku-
yucular›n› vecde getiren bir hatîbdir. O, kapal› bir hazîneyi sat›fla
ç›karan dellâl gibi, islâmiyyeti yaln›z övmekde, içini aç›p, cevher-
leri teflhîr etmeyip, islâm âlimlerini ve onlar›n kitâblar›n›, sanki
gençlerden saklay›p, kendi görüfllerini, din bilgisi olarak teflhîr et-
mekdedir. Bir artist rolü ile, okuyucular›n› teshîre çal›fl›rken, çok
yerde tezadlara düfldü¤ünü, kendi kendini yalanlad›¤›n› anl›yama-
m›fld›r. Bir talebenin getirip gösterdi¤i flu yaz›s›n›n okuyucular›n›
küfre kadar götürmesinden çok korkulur: Mâide sûresinin yüzon-
beflinci âyetini tefsîr ederken, (Semâdan sofra inme k›ssas›, h›ris-
tiyan kitâblar›nda, Kur’ân-› kerîmde vârid oldu¤u gibi zikr edil-
mez. Hazret-i Îsân›n vefât›ndan çok sonra kaleme al›nm›fl olan bu
‹ncîllerde..) demekdedir. Hâlbuki, (Hazret-‹ Îsây› öldürmediler.
Onu asmad›lar) âyet-i kerîmesini, dahâ önce kendisi uzun aç›kla-
m›fld›. Âyet-i kerîmeler, Îsâ aleyhisselâm›n öldürüldü¤ünü aslâ
bildirmiyor. Nisâ sûresi 157.ci âyetinde (Îsây› öldürmediler ve as-
mad›lar) buyuruluyor. Di¤er âyet-i kerîmede, (Teveffî) edildi¤ini,
ya’nî gö¤e ç›kar›lma iflinin tâm oldu¤unu haber veriyor. Seyyid
Kutbun, tefsîr âlimi, din adam› de¤il, arabcas› kuvvetli ve keskin
zekâl›, genifl hayâlli, becerikli bir yazar oldu¤unu bütün kitâblar›
hayk›rarak haber veriyor. Politikac›lar, emellerine kavuflmak için,
sevilen ve say›lan fleyleri ele alarak, öyle canland›r›rlar ki, yaz›la-
r›nda samîmî olup olmad›klar›n›, ancak o fleyi yak›ndan tan›yanlar
anl›yabilir. Anl›yam›yanlar da, vesîle edilen o fleyin hayrân› ol-
duklar›ndan, yazar›n emellerine âlet olup, pefline tak›l›r, onunla
birlikde felâkete sürüklenirler. Nitekim, Seyyid Kutbun yaz›lar›na
mest olan binlerle M›srl› gencin dünyâ ve âh›ret azâblar›na sürük-
lendiklerini ö¤renmifl bulunuyoruz. fiimdi de, dînini anlama¤a su-
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sam›fl olan gençlerin, bu mezhebsiz ve sap›k yaz›lara ve bunlar›
türkçeye yanl›fl ve bozuk terceme eden sahte din adamlar›na alda-
nacaklar›n› düflünerek, bunlara çok ac›yor ve üzülüyoruz.

Câhil ve âciz kimselerde yay›lm›fl bir hastal›k var: Geçmiflleri
kötülemek, ecdâd› kusûrlu göstermek. Bu hâstal›k, vehhâbînin ki-
tâb›nda ve Seyyid Kutbda hâd (taflk›n) hâle gelmifldir: (Eshâb-› ki-
râmdan sonra, nice y›llar, müslimânlar, Kur’ânla hayât aras›na y›-
k›lmaz sedler çekmifller. Kur’ân, mihrâb na¤meleri, mezâr düâlar›
olmufl. ‹flte Seyyid Kutb, islâm›n bu büyük derdine parmak bas-
mak için Fî-z›lâl-il-Kur’ân› yazd›) diyorlar. Bunlara sorar›z ki,
Kur’ân-› kerîmin bilgilerini, nûrlar›n› üç k›t’aya yayan, bugünkü
medeniyyetin befli¤ini kuran islâm üniversitelerini kimler açd›?
Ecdâd›m›z, ilmde, cihâdda, fende ve ahlâkda, hayâtlar›n› Kur’ân-›
kerîme tâm uydurmufllard›. Yazd›klar› binlerle kitâb ve kurdukla-
r› çeflidli islâm medeniyyetleri, dünyâ târîhlerinde ö¤ülmekdedir.
Ecdâd›m›z›n ölülere Kur’ân okumalar› ile alay eden Seyyid Kutb-
cular flunu iyi bilsinler ki, kabr ziyâretini, ölülere Kur’ân okuma¤›,
Resûlullah emr etmifl ve kendileri de yapm›fld›r. Ecdâd›m›z, bu
emre, bu sünnete uymak için, ölüleri ziyâret etmifl ve rûhlar›na
Kur’ân-› kerîm okumufllard›r. Böylece her ifllerinde Kur’âna ve
sünnete sar›lm›fllard›r. (Seyyid Kutbun kitâb› rivâyetler silsilesi
de¤ildir) diyenler, onu övdüklerini sanarak, yüzkaras›n› ortaya ç›-
karmakdad›rlar. Çünki, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ve Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
rivâyet edilmiyen din bilgilerine bid’at denir. Hadîs-i flerîfde, (Biz-
den rivâyet edilmiyen, sonradan meydâna ç›kar›lan din bilgileri
bid’atdir, hepsi sap›kl›kd›r) buyuruldu. Baflka bir hadîs-i flerîfde,
(Bid’at ortaya ç›karanlar›n hiçbir ibâdetleri kabûl olmaz. Onlar,
Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler, Seyyid
Kutbcular›n çok aldand›klar›n›, yaln›z Ehl-i sünnetin kurtulaca¤›-
n› aç›kça göstermekdedir. Çünki, Seyyid Kutb, Selef-i sâlihînden
gelen rivâyetleri kabûl etmiyor. Ehl-i sünnet ise Selef-i sâlihînin
Resûlullahdan getirdikleri rivâyetlere sar›l›yor. (Birgivî vas›yyet-
nâmesi) flerhinde buyuruyor ki, (Ehl-i sünnet mezhebini ve bu
âlimlerin bildirdi¤i i’tikâd› ö¤renip, i’tikâd›n› buna göre düzelt-
mek her müslimâna farzd›r. Bunu herkes ö¤renmelidir. Câhil kal-
mamal›d›r. Zîrâ, islâmiyyete uym›yan i’tikâd›n büyük zarar› var-
d›r. Zemân›m›zda bid’atler her tarafa yay›ld›. Ehl-i sünnet vel-ce-
mâ’at i’tikâd›n› bilen az kald›. Bu câhillik bütün dünyây› kaplad›.
‹lmi ile amel eden âlimlerin sözlerine güvenilir. Çok kimseler var-
d›r ki, ilmden mahrûmdur. Fekat, âlim flekline girmifl, flöhret sâhi-
bi olmufllard›r. Bunlar›n flekllerine ve flöhretlerine aldanmamal›-
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d›r. Yar›m din adam›, din y›kar. Yar›m dokdor, beden y›kar, sözü
meflhûrdur. Zemân›m›zda, birçok câhil, fleyh ve mürflid ad› ile ve
büyük din âlimi ad› ile, müslimânlar› aldat›yor. Allahü teâlâ, müs-
limânlar› bunlara aldanmakdan korusun! Bu sap›klardan çok sa-
k›nmal›d›r. Din adam› geçinen herkesin sözüne ve kitâb›na uyma-
mal›d›r. F›kh kitâb›ndan al›nmam›fl, modaya göre verilmifl olan fet-
vâlara, kararlara uymamal›, ehlini aray›p bulup, ondan sormal›,
do¤rusunu ö¤renmelidir). ‹slâm âlimlerinin bu nasîhatlerini her
müslimân, kula¤›na küpe yapmal›, akl›n› bafl›na toplay›p, sap›k ki-
tâblar›n yald›zl› reklâmlar›na, flafl›rt›c› propagandalar›na aldanma-
mal›d›r.

Seyyid Kutbun sap›k fikrlerine (Dirâyet tefsîri) diyenlere ne
kadar flafl›l›r. Kur’ân-› kerîmden Seyyid Kutbun ç›kard›¤› bozuk
fikr k›r›nt›lar›na de¤il, Kur’ân-› kerîmden Allah›n Resûlünün anla-
y›p bildirdi¤i ve Ehl-i sünnet âlimlerinin bu bilgileri topl›yarak
meydâna getirmifl olduklar› hakîkî tefsîr kitâblar›na sar›lmal›d›r.
Kur’ân-› kerîmin gölgesine s›¤›nmak, böylece se’âdete kavuflmak
istiyenler, flunun bunun yazd›¤› tefsîrlere de¤il, Ehl-i sünnet âlim-
lerinin do¤ru tefsîrlerine inanmal›d›rlar. ‹nsan› se’âdete kavufldu-
racak, Seyyid Kutbun vârisleri de¤il, Resûlullah›n vârisleri olan
Ehl-i sünnet âlimleridir.

Seyyid Kutbcular, ona fiâfi’î diyorlar. Hâlbuki, dört mezheb-
den birinde olmak için, önce Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak lâz›m-
d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinden “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, ayr›lan ve hele Ehl-i sünneti be¤enmiyen kimsenin, dört
mezhebden birinde oldu¤unu söylemesi, müslimânlar› aldatmak
olur.

Seyyid Kutbun tefsîrinin tercemesine bakan bir müslimân,
âyet-i kerîmelerin meâllerini okuyunca cidden zevk al›yor. Rûhu
ferâhl›yor. Çünki, bu meâller, Ehl-i sünnet âlimlerinin tefsîrlerin-
den al›nm›fld›r. Fekat, Seyyid Kutbun yaz›lar›n›, onun islâm›n ana
kaynaklar›na uym›yan sap›k yaz›lar›n›n tercemelerini okuyunca,
müslimâna s›k›nt› bas›yor. Kalbi karar›yor. Seviyesinin düflüklü¤ü
hemen duyuluyor. Îmân›, islâm›, felsefî düflüncelerle aç›klama¤a
özendi¤i görülüyor. Bunun içindir ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, rûhlara hayât veren kitâbla-
r›n› okuyup, bu yüce âlimlerin, büyüklü¤ünü sezebilen insafl›
mü’minler, bugün de hakîkî tefsîr kitâblar›n› okumakda, o ma’rifet
deryâlar›ndan feyz alma¤a u¤raflmakda, Seyyid Kutbun kitâblar›n›
övmek flöyle dursun, bunlar› okumakdan gençleri koruma¤a çal›fl-
makdad›rlar.
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Sap›k fikrlerini tefsîrinin her yerine serpmifl ise de, okuyucula-
r›m›z› tatmîn etmek için birkaç›n› k›saca bildirme¤i fâideli gördük:

1 — Bekara sûresinin tefsîrine bafllarken, (Her sûrenin kendi-
ne hâs bir mûsikî te’sîri ve âhengi vard›r) diyor. Resûlullah “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (G›nâ, ya’nî mûsikî, kalbde münâf›k-
l›¤› artd›r›r) buyuruyor. Kur’ân-› kerîm hiç böyle te’sîr eder mi? O,
mûsikînin hâs›l etdi¤i zulmetleri temizler. Kalbi, rûhu nûrland›r›r.
(Birgivî vasiyyetnâmesi) flerhinde buyuruyor ki, (Mûsikî ile oku-
nan fleyleri dinlememelidir. Zemân›m›zdaki tarîkatç›lar çok câhil
ve inâdc›d›rlar. Tegannî ederek fli’r okuyorlar. Mûsikîden hâs›l
olan flehvet lezzetlerine, ibâdetde lezzet hâs›l oldu diyorlar. Feyz
hâs›l oldu diyorlar. Böyle kitâbs›z, mezhebsiz sap›klar, Deccâl as-
kerinin bafllang›c›d›rlar. Mü’minlere vas›yyet ederim ki, bunlara
aldanmay›n›z! Dinden ç›kars›n›z! Ehl-i sünnet âlimlerinin yolun-
dan ayr›lmay›n›z! Kur’ân-› kerîmi, ezân›, zikri ve düây› tegannî ile
okuyanlar› dinlemeyiniz! Bunlar› susdurunuz! (Tâtârhâniyye) fet-
vâ kitâb›, bunlar› tegannî ile okuman›n harâm oldu¤unda sözbirli-
¤i bulundu¤unu yazmakdad›r. Harâm oldu¤una, f›kh âlimleri çok
sened, vesîka ortaya koymufllard›r.)

2 — (Medîneye hicret bir mecbûriyyet alt›nda yap›ld›) diyor.
Hâlbuki islâm âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hic-
retin korku, s›k›nt› ve mecbûriyyetle de¤il, Allahü teâlân›n takdîri
ve izn vermesi ile yap›ld›¤›n› bildiriyorlar. (Mevâhib-i ledünniyye)
de diyor ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na
Mekkeden Medîneye gitmelerini emr buyurdu. Kendisi Mekkede
kal›p Allahü teâlâdan izn gelmesini bekledi. Birgün Cebrâîl “aley-
hisselâm” gelip, Kureyfl kâfirleri seni öldürecek. Bu gece yata¤›n-
da yatma dedi. Ertesi gün hicret etmesine izn verilen âyet-i kerî-
meyi getirdi). ‹slâm âlimleri, Resûlullah için, böyle edebli söyler ve
yazarlard›.

3 — (Kur’ân sûrelerinin ba’z›lar›n›n bafl›nda bulunan harflerin
tefsîrinde çeflidli görüfller ileri sürülmüfldür. Biz bu görüfllerden bi-
rini al›yoruz ki, o da Kur’ân-› kerîmin bu harflerden meydâna gel-
mifl oldu¤una iflâret say›lmas›d›r) diyor. Ehl-i sünnet âlimleri bu-
yuruyor ki, (Bu harfler, müteflâbihâtdand›r. Ma’nâlar›n› Allahü
teâlâ gizlemifldir. Ma’nâlar› çokdur. Bir k›sm›n› yaln›z sevgili Pey-
gamberine ve Onun vârisleri olan ulemâ-i râsihîne bildirmifldir).
Kur’ân-› kerîmin arabî harflerle indirildi¤i, baflka âyetlerde aç›kca
bildirilmekdedir. Bu harflere böyle ma’nâ vererek, hazret-i Ebû
Bekrin ve hazret-i Ömerin ve tefsîr âlimlerinin bildirdiklerini yaz-
makdan kaç›nmas›, küçümsenecek birfley de¤ildir. Kur’ân-› kerî-
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min esrâr›ndan ve tesavvuf büyüklerine ilhâm olunan me’ârif-i ilâ-
hiyyeden haberi olmad›¤› buradan da anlafl›lmakdad›r.

4 — (Tefsîr ve tevhîd âlimleri yer ve gökden hangisinin önce
yarat›ld›¤›n› uzun anlatm›fllard›r. Fekat bunlar›n bilmesi gerekirdi
ki, öncelik ve sonral›k, beflerî ›st›lâhd›r. Yine unutulmamal›d›r ki,
bu gibi istilâhlar, ancak hudûdsuz tasvîrlerin, mahdûd befler havsa-
las› taraf›ndan kavranabilmesi için kullan›lm›fld›r. ‹slâm mütefek-
kirlerinin Kur’ân-› kerîmdeki bu ta’bîrler üzerinde girifldikleri mü-
nâkafla, yunan felsefesi ile yehûdî ve h›ristiyanlardaki dîni tart›fl-
malar›n berrâk arab akl› ile, parlak islâm zekâs›na kar›flmas›n›n
korkunç felâketinden baflka birfley de¤ildir) diyor. Seyyid Kutbun
islâm âlimlerine, Selef-i sâlihîne karfl› kulland›¤› kelimelere bak›-
n›z! Tefsîr ve kelâm âlimlerine karfl› yapd›¤› bu hakâretleri ve
edebsizlikleri, hangi müslimân›n kalbini s›zlatmaz? (Bunlar›n bil-
mesi gerekir ki) diyerek, o yüce âlimlere ders verme¤e kalk›fl›yor.
(Unutulmamal›d›r ki) diyerek, Resûlullah›n övdü¤ü hayrl› asr›n en
üstünlerine câhil damgas›n› bas›yor. ‹slâm âlimlerinin zemân, me-
kân üzerinde yazd›klar› kitâblardaki ince bilgileri iflitmemifl oldu-
¤u buradan anlafl›lmakdad›r. ‹slâm âlimlerinin kitâblar›n› okumufl
ve anlam›fl olsayd›, islâm›n gözbebeklerine dil uzatamaz, haddini
bilir, edebini tak›n›rd›. Evet o, (Dikenler), (Köyden bir çocuk) ve
(Sihrli flehr) romanlar›ndaki gibi, ak›c› bir ifâde ve yald›zl› kelime-
lerle yazd›¤› tefsîrinde, gençlere bir âlim te’sîri yapmakda, körpe
dimâglar› kendine ba¤lamakda ise de, islâm âlimlerinin mubârek
yaz›lar›n› okuyup, gafletden uyanm›fl olanlar, onun bu câzibeli ya-
z›lar› aras›na yerlefldirdi¤i zehrli fikrlerini, sap›k tutumunu hemen
anlamakdad›rlar.

5 — (Bana göre, bu tecribe, yeryüzünde halîfe olacak flahs› ye-
tifldirmek için yap›lm›fld›r) sözünde oldu¤u gibi, tefsîrinin birçok
yerinde, (Bana göre) diyerek, kendisini dev aynas›nda görmekde-
dir. Câhil de¤il, echel oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r. (Beydâ-
vî) tefsîrini ve hâfliyesini ve (Tefsîr-i kebîr)i okuyup, Kur’ân-› kerî-
min zâhirî bilgilerini ve (Ni’metullah) tefsîrini veyâ Bursal› ‹smâ’îl
Hakk› hazretlerinin (Rûh-ül-beyân) tefsîrini okuyup, Kur’ân-› ke-
rîmin esrâr›ndan birfley anlam›fl olsayd›, kendi haddini bilir, belki
edebli olurdu.

6 — Bekara sûresinin yüzonyedinci (117) âyetini tefsîr eder-
ken, (Yaratan›n hiç benzeri yokdur. ‹flte burada Vahdet-i vücûd
felsefesi temâmen islâmî tesavvurun d›fl›nda kal›r ve islâm, gayr-i
müslimlerin vahdet-i vücûd anlay›fl›n› temâmen red eder) diyerek,
tesavvufdan hiç haberi olmad›¤›n› bildiriyor. Tesavvuf büyükleri-
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nin ilhâm ve keflflerini felsefe san›yor. Ulemâ-i râs›hîne gayr-i
müslim diyecek kadar küstahlafl›yor. Çünki, islâmiyyetden önce
mevcûd olan vahdet-i vücûd bilgilerini de, hak olan eski semâvî
dinlerin tesavvufcular› ortaya koymufldu. Yunan felsefecileri ve
‹skenderiyye mektebi kâfirleri, bu bilgileri din tesavvufcular›ndan
çalarak benimsemifllerdi. Vahdet-i vücûd bilgileri felsefecilerin
buluflu de¤il, dinde yükselmifl mü’minlerin ma’rifetleri ve keflfleri-
dir. Vahdet-i vücûd, (Se’âdet-i Ebediyye)nin çeflidli yerlerinde
aç›klanm›fld›r. Lutfen, kitâb›n fihristinden yerlerini bularak oku-
yunuz!

7 — Zümer sûresinin üçüncü âyetini tefsîr ederken, (Tevhîd ve
ihlâs sâhibi, Allahdan baflka kimseden birfley istemez. Hiçbir mah-
lûka i’timâd etmez. ‹nsanlar, ‹slâmiyyetin bildirdi¤i tevhîdden ay-
r›ld›. Bugün bütün memleketlerde Evliyâya ibâdet ediliyor. ‹slâ-
miyyetden evvelki arablar›n meleklere, heykellere tap›nd›klar› gi-
bi, onlardan flefâ’at istiyorlar. Allah›n bildirdi¤i tevhîdde, ihlâsda,
Allah ile kul aras›nda vâs›ta ve flefâ’at etmek yokdur) diyor. Bu ya-
z›lar› ile, vehhâbî oldu¤unu i’lân ediyor.

8 — Bu sosyalist yazar, kendisini tefsîr âlimi sanmakda, çeflidli
âyet-i kerîmelere yanl›fl ma’nâ vermekdedir. Meselâ Nisâ sûresinin
yedinci âyet-i kerîmesine, (Ana-baban›n ve yak›nlar›n›n b›rakd›k-
lar›nda, erkeklere bir pay vard›r. Ana baban›n ve yak›nlar›n b›rak-
d›klar›nda kad›nlara da bir pay vard›r. Bunlar az veyâ çok farz k›-
l›nd›¤› fleklde bir payd›r..) demekdedir. Hâlbuki islâm âlimleri
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bu âyet-i kerîmeye, (Ana-
baba ve yak›nlar›n b›rakd›klar›nda erkeklere pay vard›r. Ana-ba-
ban›n ve yak›nlar›n›n b›rakd›klar›nda, kad›nlara da pay vard›r. B›-
rak›lan mallar az olsun çok olsun, farz k›l›nan mikdârdaki paylar›
onlara verilir) demifllerdir. Beydâvîde sebebi de aç›klanm›fld›r. He-
le bundan sonraki âyet-i kerîmeye, (Biz burada nesh husûsunda
bir delîl göremiyoruz. Bizim görüflümüze göre bu âyet muhkemdir.
Gere¤i fleklde amel etmek de farzd›r) diyerek, kendi görüflüne gö-
re tefsîr yapd›¤›n› yazmakdan da s›k›lmamakdad›r. Hâlbuki tefsîr
âlimleri, bu âyet-i celîleye vâcib diyenler oldu ise de nedbdir. Ya’nî
müstehabd›r demifllerdir. Bütün islâm memleketlerinde de, böyle
yap›lagelmifldir.

Bundan önceki âyet-i kerîmeyi bildirdikden sonra, (Allahü te-
âlâ, mal ve mülkü cem’iyyete tevdî etmifldir. Cem’iyyet, bu mallar›
güzel kullanmakla mükellefdir. Cem’iyyet bafllang›çda bütün mal-
lar›n sâhibidir. Vârisler (vasîler) sâdece -cem’iyyetin izni ile- bu
mallar› kullanma hakk›na sâhibdirler) diyerek, islâm dînine iftirâ
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etmekde, reform yapma¤a kalk›flmakdad›r. Tefsîr ismi alt›nda, sos-
yalist fikrlerini gençlere afl›lama çabas›ndad›r.

9 — (Cihân Sulhu) ve (‹slâmî Etüdler) kitâblar›nda, (Zekât, bir
vergidir. Bu vergiyi ancak devlet tahsîl eder. Yüzyüze ve iki ferd
aras›nda meydâna gelen bir mu’âmele de¤ildir. Elden ele geçen
ferdî bir ihsân ve sadaka de¤ildir. Mallar›n zekât›n› kendi elleri ile
ay›r›p yine kendi elleri ile da¤›tmak, islâm›n farz etdi¤i bir flekl ve
nizâm de¤ildir. Zekât› verilmifl mal, birikdirilmifl mal [ya’nî kenz]
say›lmaz sözü do¤ru de¤ildir. Devlet ona el koyabilir) diyor. Sey-
yid Kutbun bu sözlerinin do¤ru olmad›¤›, islâmiyyete uymad›¤›,
kendi yanl›fl düflünceleri oldu¤u (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda
uzun ve vesîkalarla isbât edilmifldir. Zekât› verilmifl mal›n kenz ol-
mad›¤›, hükûmetin bu mala hiçbir sebeble el koyamayaca¤›, bütün
kitâblarda yaz›l›d›r. (Ahkâm-üs-sultâniyye)de ve birçok k›ymetli
kitâblarda diyor ki, (Kur’ân-› kerîmde zekât ve sadaka ayn› ma’nâ-
da kullan›lmakdad›r. Müslimân›n mal›nda, zekâtdan baflka, kimse-
nin hiçbir hakk› yokdur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(Malda zekâtdan baflka hak yokdur) buyurdu. Zekât›n› vermek lâ-
z›m olan mallar ikiye ayr›l›r. Emvâl-i zâhire ve emvâl-i bât›na. Em-
vâl-i zâhire, saklanam›yan mallard›r. Ekin, meyve ve çay›rda otl›-
yan dört ayakl› kasâb hayvânlar› böyledir. Emvâl-i bât›na, saklana-
bilen mallard›r. Alt›n ile gümüfl ve ticâret eflyâs› böyledir. Hükû-
met, emvâl-i bât›nan›n zekât›n› istiyemez. Bunlar›n zekât›n› ver-
mek, sâhibinin hakk›d›r. Sâhibleri, kendi istekleri ile, hükûmete
verirlerse, o zemân hükûmet al›p, islâmiyyetin emr etdi¤i yerlere
vermekde, sâhiblerine yard›mc› olur. Hükûmetin vazîfesi, yaln›z
emvâl-i zâhirenin zekâtlar›n› istemek ve yerlerine da¤›tmakd›r.
Hükûmetin bu hakka mâlik olabilmesi için de, hür, müslimân, âdil
olmas› ve zekât üzerindeki din bilgilerine sâhib olmas› flartd›r. Hü-
kûmet zekât› toplamakda zâlim olup, yerlerine da¤›tmakda âdil
ise, buna zekât verilmesi de, vermeyip, mal sâhibinin kendisinin
da¤›tmas› da câiz olur. Zekât› toplamakda âdil olup, da¤›tmakda
zâlim ise, bu hükûmete zekât vermemek vâcib olur. Vermek câiz
de¤ildir. ‹stekle veyâ zorla al›rsa, zekât verilmifl olmaz. Mal sâhib-
lerinin ay›r›p, hakk› olanlara kendilerinin tekrâr da¤›tmalar› lâz›m
olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” toplanan zekâtlar›,
uygun gördü¤ü yerlere da¤›t›rd›. Sonra, Allahü teâlâ, zekât verile-
cek yerleri birer birer bildirip baflka yerlere sarf edilmemesini emr
eyledi. Kâfire zekât verilmiyece¤i sözbirli¤i ile bildirildi). (Ah-
kâm)dan terceme temâm oldu.

(Dürr-ül-muhtâr), kefâlet bahsinin sonunda buyuruyor ki,
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(Tarsûsî dedi ki, sultân›n, [ya’nî hükûmetin], kimsenin mal›na el
koymas› câiz de¤ildir. Yaln›z, Beyt-ül-mâl âmilleri, ya’nî zekât
topl›yan me’mûrlar, vâlîler ve Beyt-ül-mâl kâtibleri müslimânla-
r›n mallar›n› kendi zimmetlerine geçirirlerse, millete h›yânet eder-
lerse, hükûmet bunlar›n haks›z edindikleri mallar›na el koyabilir.
Evkâf kâtibleri, me’mûrlar› da böyledir. Bunlar da afl›r› harcama-
lar yapar, çalg›l›, oyunlu sefâhet hayât› yaflarlarsa, apartmanlar ya-
parlarsa, hükûmet bunlar›n mallar›na el koyar ve vazîfeden azl
eder. Haks›z ele geçirdikleri mallar›n› vakfa i’âde eder. Hangi
vakfdan ald›klar› belli olmazsa, Beyt-ül-mâla verir. Halîfe Ömer
“rad›yallahü anh” Ebû Hüreyreyi “rad›yallahü anh” zekât topla-
mak için, Bahreyne vâlî göndermifldi. Sonra, onu bu iflden azl et-
di. Mallar›na el koydu. Onikibin liras›n› ald›. Bir zemân sonra, ona
yine bu vazîfeyi vermek istedi ise de, kabûl etmedi. Böyle oldu¤u-
nu, Hâkim ve baflkalar› haber vermekdedirler). ‹bni Âbidîn bu sa-
t›rlar› aç›klarken buyuruyor ki, (Hükûmetin Beyt-ül-mâl me’mûr-
lar›n›n mallar›na el koymas› demek, onlar›n kendi zimmetlerine
geçirdikleri zekât mallar›n›, ellerinden geri alarak, Beyt-ül-mâla
vermesi, ya’nî yerine koymas›d›r. Yoksa, hükûmet bu mallar› bafl-
ka yerlere harc edemez. Ebû Hüreyre buyuruyor ki, Ömer “rad›-
yallahü anhümâ”’ zekât toplamak için, beni Bahreyne gönderdi.
Sonra, vazîfemden azl etdi ve onikibin liram› ald›. Bir zemân son-
ra, yine bu vazîfeyi vermek istedi. Kabûl etmedim. Ebû Hâtem,
bunu iflitince, Yûsüf “aleyhisselâm” senden çok üstün, yüce bir
Peygamber oldu¤u hâlde, bu vazîfeyi yapma¤› dilemifldi. Sen niçin
kabûl etmedin? dedi. Cevâb›nda, O, Yûsüf “aleyhisselâm” idi.
Peygamber idi. Peygamber o¤lu idi. Peygamber torunu idi. Pey-
gamber torununun o¤lu idi. Ben ise, Ümeyye o¤luyum. Bilmedi-
¤im fleyi söylemekden, bilmedi¤im ifli yapmakdan, böylece Rabbi-
me ve Onun kullar›na karfl› rezîl olmakdan ve mal›ma el konma-
s›ndan korkar›m buyurdu. Ebû Hüreyre hazretlerinin mezhebine
göre, zekât me’mûrlar›n›n hediyye kabûl etmesi câiz idi. Hazret-i
Ömerin mezhebinde ise, câiz olmad›¤› anlafl›lmakdad›r. Hazret-i
Ömer, kendi mezhebine göre hareket ederek, hediyye olarak top-
lad›¤› mallar›, elinden ald›.) Görülüyor ki, hazret-i Ömer, zengin-
lerin mallar›na el koymad›. Bil’akis, zenginlerin mallar›na el uza-
tan me’mûrlar›n haks›z kazançlar›n› geri al›p, sâhiblerine vermifl-
dir. ‹slâmiyyetde, hiçkimse, hiçkimsenin mal›na, mülküne elkoya-
maz. ‹slâmiyyet bu bak›mdan da, komünistlikden, sosyalistlikden
ayr›lmakdad›r.

10 — Seyyid Kutb, tefsîrinin çeflidli yerlerinde, (Zekâtdan bafl-
ka malda da fakîrlerin haklar› vard›r) hadîsini yaz›yor ve zekât›
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hükûmetin zorla alaca¤›n›, ayr›ca sadaka vermiyenlerin fazla mal-
lar›na hükûmetin el koyabilece¤ini bildiriyor. ‹fli komünistli¤e ka-
dar götürüyor. Bu fikrlerine sened yapabilmek için âyet-i kerîme-
lere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâ veriyor. Kafl yaparken göz ç›-
kar›yor. Yukar›daki hadîs-i flerîf, sadakan›n, zekât gibi farz oldu¤u-
nu de¤il, nâfile ibâdetler aras›nda çok sevâb oldu¤unu göstermek-
dedir. Çünki, zekât hakk›n› fakîrlere vermeyenlere Cehennemde
azâb yap›laca¤› bildirildi. Sadaka hakk›n› vermiyenlere ise, hiç
azâb bildirilmedi. Sevâb›n›n çok oldu¤u bildirildi. Bunun gibi,
(Müslimân›n müslimân üzerinde befl hakk› vard›r) hadîs-i flerîfin-
de bildirilen, (Selâm vermek, hasta ziyâret etmek ve da’vet olunan
yeme¤e gitmek) haklar›n›n da farz olmad›klar›n› islâm âlimleri
sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Hâlbuki, (Zevâcir)den ald›¤›m›z afla-
¤›daki hadîs-i flerîfler, zekât›n böyle olmad›¤›n› aç›kça gösteriyor:
(Mallar›n›z› zekât vermekle koruyunuz. Hastalar›n›z› sadaka vere-
rek tedâvî ediniz! Düâ ile belâdan korununuz!) ve (Zekât› verilen
mal, yer alt›na gömülse de, kenz ya’nî Allahü teâlân›n kötüledi¤i
defîne say›lmaz. Zekât› verilmiyen mal aç›kda b›rak›lsa da, kenz
olur) ve (Mü’minin kalbinde buhl ya’nî cimrilik ile îmân bir arada
hiç bulunamaz!). ‹bni Hacer-i Mekkî hazretleri bu hadîs-i flerîfleri
aç›klarken, hadîs-i flerîflerde kötülenen buhl, ya’nî hasîslik zekât
vermemek demekdir diyor.

11 — (Biz, onlara afla¤›l›k maymunlar olunuz dedik) meâlinde-
ki âyet-i kerîmede, cumartesi günü bal›k tutmufl olan yehûdîlerin
maymun yap›ld›klar› aç›kça bildirildi¤i hâlde, bu âyeti de de¤ifldir-
me¤e kalk›flm›fl, (Maymun derekesine düfldüler. Vücûdlar› ile
maymun olmalar› îcâb etmez) demifl, kendisini imâm-› Mücâhid
gibi bir müctehid bilmifldir. Büyük âlim Abdül’azîz Dehlevî “rah-
metullahi teâlâ aleyh”, (Tefsîr-i Azîzî)de bunlar›n flekl ve sûretle-
rinin maymun flekline döndüklerini ve üç gün yaflay›p öldüklerini
uzun yazmakda ve seyyid Kutb gibi söyliyenlere cevâb vermekde-
dir.

12 — Yine bu tefsîrinde, (Kur’ânda esîrleri köle yapmak mev-
zû’unda hiçbir hükm vârid olmam›fld›r. ‹slâm, köleli¤in menba’›n›
kurutmufldur) diyor. Bu görüflünün bozuk oldu¤unu kendi de anl›-
yarak, lâf› de¤ifldiriyor ve (‹slâm, meflrû’ harb esîrlerinden ma’da,
kölelik kaynaklar›n› kurutdu. Çünki, örflere muhâlif olan bir hük-
mü o gün cem’iyyetlere zorla kabûl etdirecek kudretde de¤ildi) di-
yor. Bu saçma mant›¤› ile, hatâs›n› örtme¤e çal›fl›yor. Hicretin ye-
dinci senesinde, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Hayber gazâs›nda ald›¤› esîrleri, Eshâb›na köle ve câriye olarak
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da¤›td›¤›n› ve bu iflin islâm devletlerinde asrlarca tatbîk edildi¤ini
inkâr edemiyor. Fekat, islâmiyyetin kâfir cem’›yyetlerine ahkâm
getirdi¤ini sanarak, çok feci’ bir fikr de yürütüyor. (‹slâm, hükmü-
nü kabûl etdirecek kudretde de¤ildi) diyor. Bu kudretsizli¤in Alla-
hü teâlâya varaca¤›n›, küfre sebeb olaca¤›n› düflünemiyor. Hâlbu-
ki, islâm, kâfirlere hiçbir hükm ya’nî emr ve yasak getirmemifldir.
‹slâm ahkâm›, müslimânlara ve müslimân olan cem’iyyetlere mah-
sûsdur. ‹slâm, kâfirlerden tek birfley istemekdedir. O da îmân et-
meleridir. Zimmî kâfirlerin mu’âmelât ile mükellef olmalar›, hük-
men müslimân say›ld›klar› içindir.

13 — Seyyid Kutb, kitâbl› kâfir kad›nlar› ile evlenmekde de
kendi görüfllerini ileri sürmekde, müctehidlerle boy ölçüflme¤e
kalk›flmakdad›r. Tefsîr yapmakda ve din kitâblar› yazmakda tek
sermâyesi, memleketi îcâb› arabî bilmesidir. Tek hüneri, iyi bir ter-
cümân olabilen bu yazar›n en büyük hatâs›, din bilgilerinde mukal-
lid oldu¤unu anl›yamam›fl olmas›d›r. Hâlbuki, nasslar› aç›klamak-
da ve nass bulunm›yan bilgilerde, yaln›z müctehidlerin görüfllerine
de¤er verilir. Müctehid olm›yanlar›n, ya’nî bizim gibi mukallidlerin
görüflleri din bilgisi olamaz. Müctehidlerin görüfllerine uym›yan
görüfller ileri süren din câhillerine (Dinde reformcu) veyâ (Z›nd›k)
denir. Bunlar, din adam› görünerek, perde arkas›ndan dîni y›kmak
istiyen kimselerdir. Hakîkî din adam› demek, uzun seneler dirsek
çürütüp, müctehidlerin aç›klamalar›n›, görüfllerini ö¤renerek, bun-
lar› zemân›ndaki insanlar›n anlay›fllar›na göre, aktaran, bildiren
hâlis müslimân demekdir.

Seyyid Kutb, memleketi îcâb› arabcay› iyi bildi¤i için, k›rk se-
neden beri inceledi¤i ve hayrân olarak savundu¤u sosyalist bilgile-
rini Kur’ân-› kerîm ile karfl›lafld›rma¤a kalk›fld›. ‹slâm âlimlerinin
kitâblar›n› okumad›¤› için ve M›sr mason locas› baflkan› Mehmed
Abduhun te’sîri alt›nda kalarak, ömrünün son y›llar›nda, mezheb-
sizli¤i ve vehhâbîli¤i tervîc eden kitâblar yazma¤a bafllad›. [m.
1948] de ç›kard›¤› (‹slâmda Sosyâl Adâlet) kitâb›, bu y›k›c›, sap›k
fikrleri ile doludur. Kur’ân-› kerîme sar›lmal› diyerek, gençleri,
kendi sap›k fikrleri arkas›nda sürükledi. Keflki, kendi zemân›nda
bulunan Abdülkâdir Udeh gibi ve Ahmed-i Advî Ezherî gibi, islâ-
miyyeti iyi incelemifl ve anlam›fl mücâhidlerin yaz›lar›n› okumufl
olsayd›, Ehl-i sünnet âlimlerinin yüksekliklerini ö¤renir, bunlar›n
biricik kurtulufl yoluna sar›lmak se’âdetine kavuflabilirdi. Fekat,
ona dîni bütün islâm âlimi diyenler de, (‹lmî ve felsefî arafld›rma-
lar›, kendisine sars›lmaz bir îmân bahfl etdi) sözünü gizliyememifl-
ler, onun îmân›n›n, islâm bilgilerine de¤il, felsefî düflünceler üzeri-
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ne kurulmufl, sap›k bir yol oldu¤unu bildirmifllerdir.

Din adam› geçinen ba’z› kimseler, Seyyid Kutbun reformcu, sa-
p›k fikrlerine aldanmakla kalm›yor. Onun islâmiyyete uym›yan
fikrlerini gençler aras›na yayma¤a u¤rafl›yorlar. Bu çal›flmalardan
kazanc sa¤lama¤› düflünen ba’z› kimseler de, onun tefsîrini ve ki-
tâblar›n›n ba’z› yerlerini yanl›fl terceme edip, yüksek fiyâtla sat›-
yorlar. Kazançlar›na engel oldu¤u için, hakîkati ortaya koyan,
gençleri uyand›ran kitâblar›m›za sald›r›yorlar. Ehl-i sünnet âlimle-
rinin kitâblar›ndan terceme etdi¤imiz kitâblar›m›za, ilm ile, vesîka
ile karfl› ç›kamad›klar›ndan, yalan ve iftirâdan baflka çâre bulam›-
yorlar. Böyle yalan söyliyenlere, (bu sözünüz, kitâblar›m›z›n nere-
sinde yaz›l›d›r?) deyince, bir yer gösteremiyorlar. ‹ftirâlar›, yalan-
lar› ortaya ç›k›yor. Seyyid Kutbun (Fî-zilâl-il Kur’ân) tefsîrinin bo-
zuk ve zararl› oldu¤unu göstermek için, islâm âlimlerinin büyükle-
rinden Ahmed ibni Hacer-i Mekkî hazretlerinin fetvâs›n› okumak
yetiflir. Fetvâ fludur:

(‹slâm âlimlerinin tefsîrlerinden almay›p da, kendi anlad›¤›n›
ve kendi görüfllerini tefsîr olarak yazan ehliyyetsiz kimselerin tef-
sîrlerini milletin önüne sürenlere mahkemeler mâni’ olmal›d›r.
Böyle tefsîrler bât›ld›r, bozukdur. Bu tefsîrleri milletin önüne sü-
ren din adamlar› sap›kd›r. Baflkalar›n› da do¤ru yoldan sapd›rma-
¤a çal›flmakdad›rlar). (Fetâvâ-y› hadîsiyye)deki bu fetvây› okuyan
bir müslimân, câhil, sap›k din adamlar›n›n sözlerine aldanmamal›,
onlar›n kötüledikleri Ehl-i sünnet kitâblar›na sar›lmal›, yald›zl›
sözlerle, plânl› üsûllerle övdükleri sap›klar›n bozuk, zehrli kitâbla-
r›n› almamal›, okumamal›d›r.

58 — (Teblîg-i cemâ’at) ad› ile islâm memleketlerini dolafl›p,
müslimânlara va’z ve nasîhat eden kimseler görülüyor. Bunlar,
Hindistândan, Pâkistândan üçer befler kiflilik kâfileler hâlinde ç›-
karak dünyân›n her yerine gidiyor. ‹slâmiyyeti yayma¤a çal›fl›yo-
ruz diyorlar. Eshâb-› kirâm›n yolunda olduklar›n› söylüyorlar. Ha-
nefî mezhebinde oldu¤unu, ibni Teymiyyeyi çok be¤endi¤ini söyli-
yenleri de var. Fâideli ve do¤ru konufluyorlar ise de, islâm âlimle-
rinin ismlerini ve sözlerini a¤›zlar›na almamalar› ve Ehl-i sünnet
bilgilerinden bir k›sm›n› ört-bas eder görünmeleri flübhe ve üzün-
tü uyand›rd›¤›ndan, Hindistânda ve Pâkistândaki ba’z› din adam-
lar› bunlar›n sap›k olduklar›n› yazmakdad›rlar.

Kendilerine (Cemâ’atüt-teblîg) diyorlar. Merkezleri Delhîde-
dir. [Pâkistân›n Karafli ve Lahor flehrlerinde de büyük flu’beleri
vard›r.] Her gitdikleri yerde nemâz k›lmak üzerinde çok duruyor-
lar. Fâideli ve lüzûmlu din bilgileri söylüyorlar. Bu çal›flmalar›na
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Urdu lisân›nda (Kest) diyorlar. Bunlar›n teflkilât›n› kuran, Mevlâ-
nâ Muhammed ‹lyâs isminde bir Hindli oldu¤unu söylüyorlar. Bu
adam hicretin 1303 ve mîlâd›n 1886 senesinde Kandla flehrinde
do¤mufldur. Reflîd Ahmed Kenkühînin talebesi idi. Onun yan›nda
on sene kald›¤› (Mevlânâ ‹lyâs uranki dînî da’vet) kitâb›n›n 43 ve
49 ncu sahîfelerinde bildirilmekdedir. Bu kitâb› ‹lyâs›n yak›n tale-
besinden biri yazm›fld›r. Reflîd Ahmed 1323 [m. 1905] de ölünce,
Halîl Ahmed Sehârenpûrîden okudu. Halîl Ahmed 1346 [m. 1928]
de Medîne-i münevverede öldü. Urdu lisân›nda yazd›¤› kitâbda ‹b-
lîsin, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ âlim oldu-
¤unu bildiriyor. Reflîd Ahmed, (Berâhîn-i kât›’a) kitâb›nda, ellibi-
rinci sahîfesinde, Halîl Ahmedin bu kitâb› için, mubârek bir kitâb-
d›r diyor ve (Beyt-i ayn-› islâm) denilen yerde sakl›yor. Reflîd Ah-
med, hâc› ‹mdâd-ullah-› Medenînin halîfesi idi. Hâc› ‹mdâdullah,
1317 [m. 1899] da Mekkede öldü. Reflîd Ahmed, önce ‹smâ’îl-i
Dehlevîden okudu. Bu ‹smâ’îl, Abdülvehhab o¤lunun (Kitâb-üt-
tevhîd)ini urdu diline terceme ederek, (Takviyet-ül-îmân) ismini
vermifldir. Otuzsekizinci sahîfesinde, (Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem” öldü, çürüdü. Toprak oldu. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” k›yâmetde flefâ’at edece¤ine inanan kafir olur,
müflrik olur) diyor. ‹lyâs›n bir hocas› da, Eflref Alî Tehânevîdir. Bu
da Çefltiyye tarîkatinden hâc› ‹mdâd-ullah›n halîfelerindendir. Ur-
du dili ile yazd›¤› (Behifltî Zîver) ad›ndaki kitâb›nda, birinci k›s-
m›nda Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yüksek derecesi-
ni çocuk, deli ve hayvanlar derekesine düflüren çok çirkin fleyler
yazmakdad›r. ‹lyâs›n üç hocas› da, kitâblar›ndaki böyle yaz›lar› ile
müslimânlar› hayrete düflürmüfllerdir. ‹lyâs, bunlar› övmekde, bü-
yültmekde ve afl›r› sayg› göstermekdedir. Onlar için, zemân›n evli-
yâs›, kutblar› demekdedir. (Melfûzât-› hazret-i mevlânâ ‹lyâs rah-
metullahi aleyh) ismindeki kitâb›n yüzondördüncü sahîfesi bu
medhiyyelerle doludur. fieyhi Reflîd Ahmed için, e¤er onu görme-
seydim kalbim itmînâna kavuflm›yacakd›. Gece uyan›nca, onun ya-
tak odas›na gider, onun yüzüne bakar, gelir uyurdum. Onun sevgi-
si, damarlar›mdaki kan gibi her yerime ifllemifldir demekdedir. Bu
sözleri (Mevlânâ ‹lyâs urankî) kitâb›n›n 44. cü ve 49. cu sâhifele-
rinde yaz›l›d›r. (Mücâdele sûresi)nin son âyetinde meâlen, (Allahü
teâlâya ve K›yâmet gününe îmân edenler, Allaha ve Resûlüne uy-
m›yanlar› [ya’nî kâfirleri] sevmezler. Babalar›, o¤ullar›, kardeflleri,
akrabâlar› olsalar da, kâfirleri sevmiyenlerin kalblerini Allahü te-
âlâ îmânla doldurur) buyuruldu. Teblîg-i cemâ’atc›lar›n hepsi, ‹lyâ-
s› ve hocalar›n› çok büyültüyorlar, çok övüyorlar. ‹smlerini söyle-
yince ve iflitince “rahmetullahi aleyh” diyorlar. Yukar›da bildirdi¤i-
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miz kitâblar›n› her yere yay›yorlar.

Ehl-i sünnet âlimleri, Teblîg-i cemâ’atc›lar› red etmek, sap›k ol-
duklar›n› ortaya koymak için çok kitâb yazd›lar. Onlar, bu kitâbla-
ra hiç cevâb veremedi. Abdül’Alîm S›ddîkî, ‹lyâs›n ve hocalar›n›n
islâmiyyeti içerden y›kmakda olduklar›n› yazmakdad›r. (El-müste-
ned) ve (El-mütenebbî-ül-Kadyânî) ve (El-üstâz-ül-Mevdûdî) ve
(Ed-devlet-ül-Mekkiyye) ve (Hediyyet-ül mehdiyyîn) kitâb›n›n so-
nunda da uzun yaz›l›d›r. Bu befl kitâb arabîdir. 1395 [m. 1975] se-
nesinde ‹stanbulda Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan ofset yolu ile tek-
râr basd›r›lm›fld›rlar.

‹lyâs 1363 [m. 1944] de öldü. Yerine o¤lu Muhammed Yûsüf
geçdi. Yûsüf, 1335 [m. 1917] de Delhîde tevellüd ve 1394 de Lahor-
da vefât etdi. Delhîde defn edildi. (Hayât-üs-Sahâbe) ismindeki üç
cild kitâb› 1395 [m. 1975] de türkçeye terceme ve neflr edilmifldir.
Bu kitâb›nda Eshâb-› kirâm› çok övmüfl oldu¤undan, okuyanlar›n
takdîrlerini çekmekdedir. Fekat, (âyinesi iflidir kiflinin, lâfa bak›l-
maz) sözü meflhûrdur. Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerine inanan ve
onlar› seven kimsenin, onlar›n yolunda bulunmas› lâz›md›r. Onla-
r›n yolu, Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdikleri yoldur. Eshâb-› ki-
râm› sevmenin alâmeti, (Ehl-i sünnet)in dört mezhebinden birinin
(F›kh kitâblar›)n› ö¤renmek ve bu bilgilerin yay›lmas›na çal›flmak
ve bunlara uygun yaflamakd›r. Muhammed Yûsüfün yerine Hin-
distânda Sehârenpur flehrindeki Mezâhir-i ulûm medresesinde ha-
dîs muallimi olan fleyh ‹n’âm-ül-Hasen geçdi. Hindistânda Luck-
now flehrinde 1310 [m. 1891] de kurulmufl olan (Nedvet-ül-ule-
mâ)n›n emîri [reîsi] olan Ebül-Hasen Alî Nedvî, 1395 [m. 1975] de
Lucknowda bas›lm›fl (Ed-da’vet-ül islâmiyye) kitâb›nda, imâm-›
Rabbânî Ahmed Serhendîyi ve hizmetlerini övdükden sonra, 1246
da öldürülmüfl olan ‹smâ’îl-i Dehlevîyi ve 1320 de ölen Nezir Hü-
seyn Dehlevîyi ve hâc› ‹mdâd-ullah›n halîfelerinden Muhammed
Kâs›m Nanawtavî taraf›ndan 1288 [m. 1871] de kurulmufl olan Di-
yobend medresesini ve 1362 de ölen Eflref Alî Tehânevîyi ve teb-
lig-i cemâ’ati ve kurucusu Muhammed ‹lyâs› çok medh ve senâ et-
mekdedir. Muhammed Kâs›m Nanawtavî 1317 [m. 1899] da öldü.
‹smâ’îl-i Dehlevînin (Takviyet-ül-îmân) kitâb›n›n 1396 [m. 1976]
senesinde Pâkistânda bas›lm›fl olan (Takvîm-ül-beyân) ad›ndaki
fârisî tercemesini okuduk. ‹smâ’îlin câhil oldu¤u kadar ahmak da
oldu¤unu ö¤rendik. Hakk› bât›la kar›fld›rarak kötüleme¤e u¤raflan
bir mezhebsiz oldu¤unu iyi anlad›k. Allahü teâlâ, müslimânlar›
böyle sap›k yaz›lar› okumakdan, bunlara aldanarak, sonsuz felâke-
te sürüklenmekden muhâfaza buyursun! Âmîn.
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Hindistân›n cenûbunda bulunan Kerala eyâletinin Malappu-
ram flehrinde, Samasta denilen (Cem’›yyet-ül-ülemâ)n›n neflr etdi-
¤i ayl›k (El-muallim) mecmû’as›n›n 1399 [m. 1979] fievval ay›, do-
kuzuncu ve dahâ sonraki birkaç say›lar›nda, Ehl-i sünnet âlimle-
rinden Mevlevî Ebû Ahmed, (Cemâ’at üt-teblîga)daki flübhenin
keflfi bafll›¤› alt›nda diyor ki: Hindistân›n flimâl k›smlar›nda, çeflid-
li f›rkalar ortaya ç›km›fl, dîni tecdîd edeceklerini, her yere yaya-
caklar›n› söylüyorlar. Çok kimse, bunlar›n yald›zl› sözlerine baka-
rak, kendilerinin ve kurucular›n›n i’tikâdlar›n› incelemeksizin on-
lara tâbi’ oluyorlar. ‹çyüzleri ortaya ç›k›nca, tekrâr ayr›lanlar›, on-
lar›n yalanlar›n›, hiylelerini anlatanlar› çok oluyor. Târîhe bak›l›r-
sa, böyle sap›k kimseler çok görülür. Bunlar nefslerine, bozuk dü-
flüncelerine kap›lm›fl zevall›lard›r. ‹slâmiyyetin delîllerine istedik-
leri gibi yanl›fl ma’nâlar veriyorlar. ‹bni Teymiyyenin ve Abdül-
vehhâb o¤lu Muhammed Necdînin çürük ilkelerine kay›yorlar.
Din bilgilerinden haberi olm›yanlar, bunlar› do¤ru yolda san›yor.
Dîne hizmet etdiklerine inan›yorlar. Bu sap›k f›rkalardan biri
mevlânâ ‹lyâs›n ortaya atd›¤› yoldur. Kendilerine (Cemâ’at-üt-
teblîgiyye) diyorlar. Dünyây› dolafl›yorlar. ‹bâdetleri ile, câzibeli
sözleri ile ve giyiniflleri ile dînine ba¤l›, sâlih kimseler olarak görü-
nüyorlar. ‹nan›fllar›n›, tutduklar› yolu hiç bildirmiyorlar. Tohumla-
r›n› Kerala topraklar›na da saçma¤a bafllad›lar. (Samasta Kerala)
âlimleri, bunlar›n kitâblar›n›, inan›fllar›n›, ortaya ç›k›fllar›n›, kuru-
cular›n›n hayât›n›, yolunu ortaya koyarak, kendileri ile cihâda bafl-
lad›lar. Bunlar› inceliyenler, hiylelerini, bid’at ehli olduklar›n› an-
l›yorlar. Bunlar›n Ehl-i sünnet ve cemâ’atin hak yolundan sapm›fl,
bid’at ve dalâlet yolunda olduklar›na fetvâ verdiler. Hindistân›n
flimâlindeki ve cenûbundaki ve Seylan adas›ndaki Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bu fetvâlar› ic-
mâ’ hâlini ald›. Biz de, Allahü teâlân›n tevfîki ile ve selef-i sâlihî-
nin izlerine sar›larak, bozuk inan›fllar›n› ve sap›k yollar›n› afla¤›da
bildirece¤iz.

(Cemâ’at-üt-teblîg›yye) sap›k yolunun kurucusu, ‹smâ’îl o¤lu
Muhammed ‹lyâsd›r. 1303 [m. 1886] senesinde do¤mufl, 1363 [m.
1944] de ölmüfldür. Önceleri (Mezâhir-ül-ulûm) medresesinde
ders verdi. Bu iflde muvaffak olamay›nca, fleyhlik yapma¤a baflla-
d›. Câhil halka muska ve düâlar yaparak geçimini sa¤lad›. Bu ara-
da (Teblîg) tarîkatini kurdu. Medâris flehrindeki (Külliyyet-i ka-
id-i millet) medresesi amîdi [reîsi] Cemâl Muhammed sâhib, Cen-
derke gazetesinin 24 Temmuz 1976 nüshas›nda, bu tarîkat hak-
k›nda uzun bilgi vermekdedir.

Delhîde bulunan (Cemâ’at-üt-teblîgiyye) reîsi ve arkadafl› Mu-

– 407 –



hammed ‹dris Ensârî, Delhîde Cemâl matba’as›nda bas›lm›fl olan
(Teblîg-i Düstûrül’amel) risâlesinde, bu tarîkatin kurulufl sebebini
flöyle bildiriyorlar: (‹yi düflünülür ve târîh incelenirse, dört temel
üsûl ile insanlar huzûra ve se’âdete kavufldurulamam›fld›r. Bu da,
Âl-i ‹mrân sûresinin 139. cu âyeti olan (Siz onlardan flerefli, yük-
seksiniz. Çünki îmân›n›z var)dan anlafl›lmakdad›r. Birincisi, islâm
dîninin maksad›, bât›l nizâm›n›, ya’nî sap›k inan›fllar› ve huylar› de-
¤ifldirmekdir. ‹kincisi, bunlar› de¤ifldirmek, ancak Peygamberlerin
“aleyhimüssalâtü vesselâm” seçdikleri yol ile olur. Üçüncüsü, müs-
limânlar›n, gerek birer birer, gerekse toplu olarak bugüne kadar
yapd›klar› çal›flmalar, bu maksad için de¤ildi ve Peygamberlerin
yolunda olmad›lar. Dördüncüsü, bunun için sâlih olan bir cemâ’at,
ya’nî (Cemâ’at-i islâmiyye) kurmak ve bunun, islâm›n gösterdi¤i
yolda çal›flmas› lâz›md›r. ‹flte bu ifli, Allah›n sâlih kullar›ndan Mu-
hammed ‹lyâs yapd›. ‹slâm yolunda çal›flmak istiyenleri toplaya-
rak, (Cemâ’at-üt-teblîgiyye) denilen yeni bir topluluk meydâna ge-
tirdi) diyorlar.

fiu laflara bak›n›z! Ümmet-i Muhammediyyenin bindörtyüz se-
neden beri, gerek birer birer, gerekse toplu olarak yapd›klar› çal›fl-
malar, Peygamberlerin “aleyhimüssalâtü vesselâm” yolu de¤ilmifl
ve insanlar aras›na yay›lm›fl olan bât›l inan›fllar› de¤ifldirmek için
de¤ilmifl. Bunun için, yeni bir cemâ’at kurmak lâz›m olmufl. Bunu
Cemâ’at-i teblîgiyyenin emîri bildiriyor! Ümmet-i Muhammediy-
yeyi parçalamak, Ehl-i sünnetin d›fl›nda yeni sap›k bir ç›¤›r açmak
istiyenler, hep böyle söyliyerek ortaya ç›kd›lar. Ümmet-i islâmiy-
yenin hepsi, do¤ru yoldan ayr›ld›, hidâyet yolundan sapd›lar diye-
rek, yeni bir tarîkat kurdular. Uydurduklar›, bozuk, kötü ilkeleri,
böylece ortaya koydular.

Yine bunun gibi son zemânlarda Ebül-a’lâ Mevdûdî isminde-
ki kimse Pâkistânda, (Cemâ’at-i islâmî) denilen bir teflkîlât kurdu.
Bunu kurmas›n›n sebebini urdu dilinde ç›kard›¤› (Min Müslimân
ur mevcûdühû siyâsî) risâlesinin onbeflinci sahîfesinde, flöyle anla-
t›yor: (Çok arafld›rm›fl, incelemifl. Bugünkü islâm halkas›n› boy-
nundan ç›karma¤a karar vermifl. E¤er böyle yapmasaym›fl, o da il-
hâd ve dehriyye denilen dinsizlerin yolunda kal›rm›fl. Ecdâd›n-
dan, dedelerinden gelen din, ilhâd ve dehrîlik imifl. Bunun için,
kelime-i tevhîdin ma’nâs›na tam uygun olarak yeni bir din ortaya
koymufl. Bulundu¤u zemân›n ilk hakîkî müslimân› kendisi imifl.
Müslimân olsun, olmas›n, herkesi bu yeni dîne ça¤›r›yormufl).

Muhammed ‹lyâs da böyle söylüyor. Bu ümmet-i Muhamme-
diyyenin, asrlardan beri yapd›klar› herfley Peygamberlerin yoluna
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uygun de¤ilmifl. Muhammed Manzûr-i Nu’mânî, ‹lyâs›n (Ümmet-i
Muhammediyyenin flimdi yapd›klar› ibâdetler, hep rüsûm ve âdet-
lerdir. Din ö¤retenler, din idârecileri, rüsûm ve âdetlere ba¤l› kal-
m›fllard›r) dedi¤ini (Melfûzât) risâlesinin onikinci sahîfesinde bil-
dirmekdedir. (Teblîg-i cemâ’at) önderlerinden Muhammed Hasen
hân, (Miftâh-ut-teblîg) önsözünde diyor ki, (Zemân›m›zda din ifl-
leri bafl› bofl kald›¤› için, çok kimse flirk, küfr ve ilhâd ak›nt›s›na ka-
p›lm›fld›r. Allahü teâlâ insanlar›n bu hâline ac›y›p, mu’cize olarak,
müslimânlar› gafletden uyand›rmak ve onlara din rûhunu afl›lamak
için fieyh Muhammed ‹lyâs› gönderdi. Bu mücâhid, Delhî flehrinin
cenûbundaki Mivat kasabas›nda, zemân›n flartlar› izn verdi¤i ka-
dar, insanlar› uyand›rma¤a çal›fld›) diyor. Bütün ümmet küfrde,
dalâletde olunca, ‹lyâs do¤ru yolu acabâ nereden buldu denirse,
buna cevâb vermeleri kolay olm›yacakd›r san›r›z.

Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, (Teblîg-i cemâ’at) f›r-
kas›, di¤er eflkiyâ arkadafllar›n›n söyledikleri gibi, (Bu ümmet-i
Muhammediyye dalâlete düfldü. Do¤ru yoldan ayr›ld›) diyorlar.
Bu sözleri, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi-
¤ine taban tabana z›dd›r. Çünki Tirmüzînin bildirdi¤i hadîs-i flerîf-
de, (Ümmetim, dalâlet üzerinde birleflmez) buyurdu. Bu hadîs-i
flerîf müctehidlerin ya’nî islâm âlimlerinin sözbirli¤i yapd›klar› bil-
gilerin hep do¤ru olaca¤›n› kesin olarak bildirmekdedir. Yaln›z
âlimler de¤il, akl› bafl›nda olan herkes, böyle oldu¤unu hemen an-
lar.

fiimdi, bu (Cemâ’at-üt-teblîgiyye) f›rkas›n›n nas›l teessüs etdi-
¤ini bildirelim: Hindistân›n meflhûr din ve târîh adamlar›ndan
Ebül-Hasen Alî Nedvî, Cemâ’at-üt-teblîgiyyenin kurucusu ‹lyâs›n
sözlerini flöyle bildiriyor: 1345 [m. 1926] senesinde, Medîne-i mü-
nevverede iken, bu ifle bafllad›m. (Bu hareketi, senin elinde ger-
çeklefldirece¤iz) diye rü’yâda müjdelendim. Bunlar, (Muhammed
‹lyâs›n dîne da’veti) kitâb›n›n yetmiflyedinci sahîfesinde urdu dili
ile yaz›l›d›r. Bir sahîfe sonra da, Medîneden Hindistâna döndük-
den sonra, insanlar› dîne da’vet etme¤e bafllad›. Bu iki sat›r yaz›-
dan anlafl›l›yor ki, bu da’vet Allahü teâlân›n emri ile bafllam›fl ve
Allah taraf›ndan kendisine rü’yâda müjdelenmifl. Bu yolun iç yü-
zü, (‹lyâs›n melfûzât›) kitâb›nda genifl aç›klanmakdad›r. Bu kitâb-
da, talebesinden, Muhammed Manzûr Nu’mânî, arkadafllar›na,
hocas›n›n flu müjdesini vermekdedir: (Rü’yâ, Peygamberli¤in
k›rkalt› parças›ndan biridir. Riyâzetler çekmekle, mücâhedeler
yapmakla hâs›l olm›yan terakkîler, ba’z› seçilmifllere rü’yâda hâs›l
olmakdad›r. Bunlara rü’yâda hâs›l olan bilgiler, Peygamberli¤in
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parçalar›d›r. Bunlarla terakkî hâs›l olmaz m›? ‹lm ma’rifeti artd›-
r›r. Ma’rifet de, insan› Allaha yaklafld›r›r. Bunun için, Allahü te-
âlâ, (Yâ Rabbî ilmimi artd›r) deme¤i emr etdi. Rü’yâda insana sa-
hîh ilmler verilir. Bundan dolay›, bu emîrinizin çok uyumas› için
düâ ediniz! A’sâb›m bozularak, uykum azald›¤› zemânlar, uyku-
mu artd›rmak için tabîbe mürâceat ediyor, verdi¤i ilâclar› kullan›-
yorum. Bu teblîg ile da’vet etmek yolu bana rü’yâda gösterildi.
(Siz ümmetlerin en iyisi oldunuz. ‹nsanlar›n iyili¤i için yarat›ld›-
n›z. ‹yilik yap›lmas›n› emr eder, kötülükden nehy edersiniz) me-
âlindeki âyetin tefsîri bana rü’yâda bildirildi. Ben, Peygamberler
gibi, insanlar› da’vet için yarat›ld›m. Âyetdeki (yarat›ld›n›z) sözü,
bu da’vetin yaln›z bir yerde yap›lmas› ile, bir flehrde kalmakla te-
mâm olm›yaca¤›n›, bulundu¤u yerden ç›karak, flehrleri, evleri do-
laflmak lâz›m oldu¤unu gösteriyor). Bunlar, kitâb›n ellinci sahîfe-
sinde yaz›l›d›r. fiu sözlere bak›n›z! Kur’ân-› kerîm rü’yâda tefsîr
ediliyor. Rü’yâda kendisine sahîh ilmler verildi¤ini, bunlar›n mü-
câhede ve riyâzet ile elde edilemiyece¤ini iddiâ etmekdedir. Âyet-i
kerîmedeki (Uhricet) kelimesinden, hiçbir müfessirin bildirmedi-
¤i yeni bir ma’nâ ç›karmakdad›r. Talebesinden, kendisinin çok
uyumas› için çal›flmalar›n› istemekde ve yaz›s›ndan anlafl›lacak da-
hâ nice fleyler bildirmekdedir. Bunlar, Kur’ân› kendi re’yi, görüflü
ile tefsîr etmek de¤il midir? Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem” (Kur’ân› kendi re’yi ile tefsîr edenin yeri Cehennem atefli
olsun!) hadîs-i flerîfi ile, müslimânlar› böyle tefsîr etmekden men’
etmekde, korkutmakdad›r. Bu hadîs-i flerîfi Tirmüzî bildiriyor. Sa-
¤›n› solundan ay›ram›yan, farz› sünneti tan›yam›yan kimselerin
teblîg için seyâhate ç›kmalar›, hep bu rü’yâdaki tefsîrden ileri gel-
mekdedir. ‹slâmiyyet, flarkdan garba kadar her yere yay›ld›kdan
sonra, bunlar›n emr-i ma’rûfu temâmlamak için, ev ev dolaflmala-
r› da, hep rü’yâda emr olunmufldur. Allâme ibni Cerîr Taberî ve
Selef-i sâlihînden birçok müfessirler, bu âyet-i kerîmeyi tefsîr et-
mifller ve allâme imâm-› Süyûtî “rahmetullahi teâlâ aleyh” bunla-
r› (Dürr-ül-mensûr) kitâb›nda bildirmifldir. Bu kitâb›n ikinci cüz
altm›fldördüncü sahîfesinde buyuruyor ki, Abd ibni Hamîd ve ‹b-
ni Cerîr ve ‹bn-ül-Münzir, imâm-› Mücâhidden alarak, (Siz hayrl›
ümmetsiniz. ‹nsanlar›n iyili¤i için yarat›ld›n›z) meâlinde olan âyet-
deki insan, arabdan baflkalar›d›r. Hayrl› ümmet de arabd›r. Görü-
lüyor ki, tefsîr âlimlerinin hiçbiri bu âyete ‹lyâs gibi ma’nâ verme-
mifldir. Demek ki, onun teblîg hareketi, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i
flerîflere ve Selef-i sâlihînin yoluna uygun de¤ildir. Uykuda, rü’yâ-
da yap›lan bir tefsîre dayanmakdad›r. Bu ise, dinde ibtidâ’dir.
Bid’at ç›karmakd›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”,
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(Bu dînimizde dinde bulunm›yan birfley meydâna ç›k›nca red edi-
niz!) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf (Buhârî) ve (Müslim)de yaz›l›d›r.

[Nablüsî de “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Hadîka)n›n 128. ci sa-
hîfesinde genifl aç›klamakdad›r. Yüzaltm›flsekizinci sahîfesinde di-
yor ki, (Uyurken görülen rü’yâlar, rûhânî ilhâmlar gibi, ahkâm-› is-
lâmiyyeyi bildiren sebeblerden de¤ildirler). Yüzyetmiflinci sahîfe-
sinde diyor ki, (Allahü teâlân›n, hiç kitâb okumam›fl birinin kalbi-
ni açmas›, ma’rifetlerle, hakîkatlerle doldurmas› câizdir. Kur’ân-›
kerîm, hadîs-i flerîf iflitince, bunlar›n tefsîrlerini yaparak âlimleri
hayretde b›rak›r. Fekat, bu zât iktidâya sâlih olmaz. Velîdir. Fekat
imâm ve mürflid de¤ildir. ‹slâm âlimi olmak için, Kur’ân-› kerîmin
ve hadîs-i flerîflerin ahkâm›na vâk›f olmak lâz›md›r). Yüzseksenye-
dinci sahîfesinde diyor ki, (Dînin unutulmas›, ya’nî islâmiyyetin
âdet hâline gelmesi, ya’nî islâmiyyete de¤il, akla ve kendi görüflü-
ne uyulmas›, dört fleyden ileri gelmekdedir: Birincisi, ö¤rendikleri-
ni yapmamak. ‹kincisi, bilmeden yapmak. Ya’nî, Allahü teâlân›n
emrlerini ö¤renmeyip, kendi akl›na, görüflüne uymak ve herkesin
de böyle olmas› için çal›flmak. Bunlar›n do¤ru ve fâideli olduklar›-
na inan›p, bunlar› be¤enmiyenlere düflman olmak. Üçüncüsü, ya-
paca¤› fleylerin ahkâm›n› önceden ö¤renmemek. Dördüncüsü, in-
sanlar›n din bilgilerini ö¤renmelerine mâni’ olmak. Ö¤renmek ve
gençlere ö¤retmek istiyenlere, gerici, ça¤ d›fl› diye iftirâ etmek.

Tesavvuf büyükleri, Velîler, mürflidler “kaddesallahü teâlâ es-
rârehüm”, hep islâmiyyete uymufllard›r. Yüksek derecelere böyle
kavuflmufllard›r. ‹slâmiyyete uymak, islâmiyyetin dört delîline uy-
mak demekdir. Bu dört delîl, Kur’ân-› kerîm ve Sünnet ve ‹cmâ’›
ümmet ve K›yâs-› fükahâd›r. Bu dört kaynakdan baflka fleylere tâ-
bi’ olanlar Cehennem azâb›na gideceklerdir. Bunlar, se’âdet-i ebe-
diyye yolunu kesiciler, bât›l› hak fleklinde gösteren yalanc›lard›r.)
(Hadîka) kitâb›n›n birinci cildi hakîkat Kitâbevi taraf›ndan basd›-
r›lm›fld›r.]

‹bni Hacer-i Askalânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Peygamber-
lerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” baflkas›n›n rü’yâs›, islâmiy-
yetin hükmlerini bildirmez. ‹slâmiyyetin hükmleri, vahy ile ve icti-
hâd ile anlafl›l›r) dedi. O hâlde, rü’yâ ile âyet-i kerîme nas›l tefsîr
olunabilir? ‹nsanlara, rü’yâ ile nas›l hükm edilebilir? Rü’yâya uya-
rak, bunlar dünyân›n heryerine nas›l gönderilebilir? Böyle yap-
makla, ahkâm-› islâmiyye de¤ifldirilmifl olmuyor mu?

Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi, insanlara beyân edilmesi, anlat›l-
mas› için gönderdi¤ini bildiriyor. Cemâ’at-üt-teblîgiyyenin reîsi
ise, kendisine Kur’ân›n rü’yâda tefsîr edildi¤ini söyliyor. Buna gö-
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re ve bu görüflde olan Ebül’alâ Mevdûdînin (Tenbîhât)›nda iddiâ
etdi¤ine göre, Kur’ân-› kerîmin, bilinen tefsîr kitâblar› ile aç›klan-
mas›, lüzûmsuz olmakda, rü’yâda gösterilenleri anl›yacak kadar,
arabî lügat kitâblar› kifâyet etmekdedir. Dinde reformcu olan bu
iki kifli, her bid’at sâhibi gibi, hem Kur’ân-› kerîme kendi görüflle-
rine göre ma’nâ veriyorlar, hem de, Kitâb ve sünnet yolunda ol-
duklar›n› söyliyorlar. Bu ise aç›k bir yalanc›l›kd›r.

(Düstûr-ül-amel) dedikleri, beyânlar›nda diyor ki, (Teblîg-i ce-
mâ’atc›lar›n maksadlar›, akîdeleri üçdür:

1 — ‹’lâ-i kelimetüllah,

2 — ‹slâmiyyeti yaymak,

3 — Bu akîdede olanlar› birlefldirmek. Mezhebde, ahlâkda ve
e¤itimde islâhât yapmak.) Bunlar›n akîdelerini, inançlar›n› iyi an-
lamak için, kitâblar›n› incelemek lâz›md›r. ‹nançlar›n›n birkaç›n›
bildirelim:

Teblîgcilerin emîrleri olan Muhammed ‹lyâs›n (Gâyemiz, Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb›na bildirdiklerini
ö¤retmekdir. Her memleketi dolaflarak, nemâz› anlatmak ve nasî-
hat vermemiz, bu hareketimizin bafllang›c›d›r, [Melfûzât s. 31]) sö-
zünden anlafl›l›yor ki, bunlar Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” bildirdiklerini, kendi anlad›klar›na, mesleklerine göre anlat-
makdad›rlar. Arkadafllar›ndan Zahîr Hasena diyor ki, (Bizim yo-
lumuzu, yaln›z nemâz k›lma¤› ö¤retmek zan ediyorlar. Allaha ye-
mîn ederim ki, hareketimiz nemâz› bildirmek de¤ildir. Yeni bir
kavm yetifldiriyoruz) [Dînî da’vet s. 205]. Bu sözü, maksad›n› aç›k-
ca ortaya koymakdad›r. ‹lyâsa tâbi’ olanlar›n, biz herkesin nemâz
k›lmas› için çal›fl›yoruz demelerinin do¤ru olmad›¤› aç›kca anlafl›l-
makdad›r. Böyle davranmalar›, herkesi aralar›na alabilmek için bir
bafllang›ç, bir tuzak olmakdad›r. Nitekim, (Mekâtîb)in 66. c› sahî-
fesinde, (Bu fakîre göre, Teblîgimiz, islâmiyyete, tarîkate ve hakî-
kate flâmildir). Bu söz, ‹lyâs›n, bir rü’yâs› üzerine kurulmufl olan bu
cemâ’atin, yeni bir islâmiyyeti ve tarîkati câmi’ oldu¤unu gösteri-
yor. Çünki, din demek bu üç esâs demekdir. ‹slâm ismi alt›nda
maskelenen yeni bir din, rü’yâ üzerine kurulmufl bir din getirmek-
dedirler. Yukar›daki sözlerinin, bid’at ve dalâlet oldu¤u meydân-
dad›r.

‹lyâs›n tâbi’lerinden Muhammed ‹drîs Ensârî diyor ki, (Bu ce-
mâ’atin akîdesi, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullahd›r)
[Düstûr s. 4]. Bu akîde, müslimânl›¤›n temel akîdesidir. Fekat, bu-
nu müslimân olmad›klar› sözbirli¤i ile bildirilmifl olan Kâd›yânîler
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[ya’nî Ahmedîler] ve Behâîler de söylemekdedir. Bunlar da, böyle
söyliyerek, yeni bir bid’at f›rkas› meydâna getirdiler. (Bir ifli, bir
ibâdeti yapmak, birfleyi yasak etmek için, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” bildirmifl olmas› lâz›md›r. Baflka delîl lâz›m de¤il-
dir) dediler. [Düstûr s. 5]. Böylece [Edille-i fler’›yyeden olan] ‹cmâ’
ve K›yâs› inkâr etdiler. Bununla berâber, kendisinin mutlak müc-
tehid oldu¤unu söylemedi. Çünki söylemifl olsayd›, geçmiflini ve
bilgisinin derecesini bilenler aras›nda, buna inanacak kimse olmaz-
d›.

Bir kimsenin bu cemâ’ate dâhil olmas›n› (Düstûr-ül-amel) flöy-
le bildirmekdedir: (Kelime-i flehâdet)i söyliyen ve ma’nâs›na ina-
nan herkes, bu cemâ’atin a’zâs›ndan olur. Bu cemâ’ate girecek ola-
n›n ba¤l› oldu¤u f›rka, kavm ve bulundu¤u memleket ne olursa ol-
sun bir te’sîri yokdur. [S. 5]. Bu yaz› gösteriyor ki, müslimân oldu-
¤unu söyliyen herkes, ister Kâd›yânî olsun, ister baflka bid’at f›rka-
lar›n›n birinde bulunsun, ya’nî hâricî, kaderiyye, mu’tezile, mevdû-
diyye ve vehhâbiyye gibi sap›klardan oldu¤una bak›lmadan, bu f›r-
kaya ortak olabilmekdedir. Ortak olanlar yaln›z hadîs-i flerîf ile
amel ederler. Selef-i sâlihînin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” yapd›klar›na ve icmâ’a ve k›yâsa k›ymet vermezler. Dört
mezhebden birine tâbi’ olmazlar. Bununla berâber, islâmiyyete ve
tesavvufa ve hakîkate tâbi’ olduklar›n› söylerler. Bu ise, aç›k bir
dalâlet, flaflk›nca bir sap›kl›kd›r. Teblîg-i cemâ’at denilen bu yol,
Cemâ’atül-islâmiyye denilen Ebül’alâ Mevdûdînin sap›k f›rkas›na
benzemekdedir.

Kendi emîrlerinin seçilmesinde de diyor ki, (‹slâm nizâm›nda
Emîrlik çok mühimdir. Cemâ’at-üt-teblîg içinden seçilen Emîr, is-
lâmiyyetin bildirdi¤i ulül-emr demekdir. Bunun ma’rûf olan emr-
lerine her ferdin itâ’at etmesi, Allah›n ve Resûlünün emrlerine
itâ’at etmek gibi farzd›r.) [S. 6] (Emîrin, islâmiyyete uygun olan
emrlerine, i’tirâz etmeden itâ’at etmek vâcibdir. Emrlerinin se-
nedlerini, delîllerini arafld›rmak câiz de¤ildir. Emrlerini yapma-
mak, yâhud r›zâs›na uygun olm›yan› yapmak büyük günâhd›r. Al-
lahü teâlân›n müâhazesine, azâb›na sebeb olur). [S. 7] Görülüyor
ki, Emîrlerini Peygamber derecesine yükseltmekdedirler. Sekizin-
ci sahîfesinde diyor ki, (Emîrin, mühim bir emr verece¤i zemân,
cemâ’atin ileri gelenleri ile müflâvere etmesi, sonra fiûrâ meclisi
a’zâlar› ile müflâvere etmesi, ya’nî bunlara dan›flmas› vâcibdir.
Reyleri da¤›l›rsa, bunlardan, diledi¤ini tercîh ederek, bunu emr
eder). Görülüyor ki, bunlar yaln›z hadîs-i flerîflere ve emîrlerine
itâ’at etmekdedirler. Sanki, Kur’ân-› kerîmde, yaln›z emîrlerine
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itâ’at olunmas› emr edilmifl, ona itâ’at farz olmufldur. Ona uym›-
yandan Allahü teâlâ intikâm alacakd›r. fiûrâ üyelerinin ve idâreci-
lerinin söylediklerine uymasa dahî, emîre itâ’at lâz›m olmakdad›r.
Bu flûrâ üyeleri ve idârecileri ve emîrleri, kendilerinden olmakda,
ya’nî hangi f›rkadan oldu¤u ve ne kadar ilm sâhibi oldu¤u ve bafl-
ka hiçbir flart arafld›r›lmadan, yaln›z Kelime-i flehâdet söylemekle
biraraya toplanm›fl bulunan kimselerdendir. Hâlbuki, Selef-i sâli-
hîn [ya’nî Ehl-i sünnet âlimleri] Ülül-emr olacak zât›n nas›l olaca-
¤›n› bildirdiler. Allâme Ebüssü’ûd efendi “rahmetullahi teâlâ
aleyh” buyuruyor ki, (Ülül-emr, hak yolda olan âmirler ve âdil olan
hâkimlerdir. Hulefâ-i râflidîn denilen dört halîfe ve bunlar›n izinde
olanlar böyledir.) ‹mâm-› Kerhî, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” zemân›nda ve dahâ sonra olan âmirlerdir. Hâkimler, aske-
rî âmirler böyledir) dedi. Ba’z›lar›na göre ise, Ülül-emr, islâm âlim-
leri demekdir. Teblîg-i cemâ’atç›lar›n kendi aralar›nda seçdikleri
emîrlerin böyle olmad›klar› meydândad›r. Bu emîrlerine itâ’at et-
menin vâcib oldu¤unu, itâ’at etmiyenin büyük günâh ifllemifl olaca-
¤›n› söylemeleri de, hiçbir temele dayanmamakdad›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ümmetinin bafl›na ge-
lecekleri bildirirken, (Benî ‹srâil yetmifliki millete ayr›ld›. Ümme-
tim de, yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan yaln›z bir f›rka
kurtulacak, di¤erlerinin hepsi Cehenneme gidecekdir) buyurdu.
Eshâb-› kirâm, bunu iflitince, (O hangisidir, yâ Resûlallah) dedi-
ler. (Benim ve Eshâb›m›n yolunda olanlard›r) buyurdu. Bu hadîs-i
flerîfi, Tirmüzî yaz›yor ve Abdüllah bin Ömerin haber verdi¤ini
bildiriyor. ‹mâm-› Ahmedin ve Ebû Dâvüdün yazd›klar›na ve haz-
ret-i Mu’âviyeden haber ald›klar›na göre de, (Bunlardan yetmifli-
kisi Cehennemde, geri kalan biri Cennetdedir. Bu da, bir cemâ’at-
dir) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf (Miflkât) kitâb›n›n (‹’tisâm) bâb›nda
da yaz›l›d›r. Ey müslimânlar! Bu hadîs-i flerîfde bildirilen tek kur-
tulufl f›rkas›n› ve bunlar›n Cennete girme¤e sebeb olan i’tikâdlar›-
n› aray›p bulmal›y›z ve bunlar›n i’tikâd›na uym›yan sap›k f›rkalar-
dan sak›nmal›y›z! Bu sûretle Cehennemin ateflinden, alevlerinden
kurtulma¤a çal›flmal›y›z! Gavs-ul-a’zam Abdülkâdir-i Geylânî
hazretleri, ikinci hadîsde bildirilen (Cemâ’at)i ve birinci hadîs-i fle-
rîfi flöyle aç›klamakdad›r: (Mü’minin Sünnete ve Cemâ’ate tâbi’
olmas› lâz›md›r: Sünnet Resûlullah›n gösterdi¤i yoldur. Cemâ’at
da, (Hulefâ-i râflidîn) denilen dört halîfe zemânlar›ndaki Eshâb-›
kirâm›n sözbirli¤i yapd›¤› fleylerdir. Müslimân›n, bid’at sâhibleri-
nin ço¤almalar›na mâni’ olmas›, onlara yaklaflmamas›, selâm ver-
memesi lâz›md›r. Mezheb imâm› Ahmed bin Hanbel, bid’at sâhi-
bine selâm veren, onu sevmifl demekdir buyurdu. Çünki, hadîs-i
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flerîfde, (Selâm verme¤i yayg›n hâle getiriniz! Böylece sevifliniz)
buyuruldu). Bunlar (Gunyet-üt-tâlibin) kitâb›n›n 90. c› sahîfesinde
yaz›l›d›r. Muhakkiklerin sonuncusu olan büyük âlim Ahmed ibni
Hacer-ül-Heytemî “rahmetullahi teâlâ aleyh” de, (Savâ›k-ul-muh-
rika) kitâb›n›n 149. cu sahîfesinde, bunlar› genifl bildirmekde, bu
arada, (Ehl-i sünnet i’tikâd›ndan ayr›lanlara (Mübtedi’) denir.
Bunlar, birinci asrda ortaya ç›kma¤a bafllad›lar) demekdedir.

‹bni Hacer-i Heytemî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Feth-ul-ce-
vâd) kitâb›nda diyor ki, (Mübtedi’, Ehl-i sünnetin sözbirli¤i ile bil-
dirmifl oldu¤u i’tikâda uym›yan kimsedir. Bu sözbirli¤ini Ebül’Ha-
sen Efl’arî ve Ebû Mansûr Ma’türîdî “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ”
ile bunlar›n yolunda olan âlimler bildirdiler). (Fetâvây› hadîsiyye)
kitâb›n›n 205. ci sahîfesinde diyor ki, (Bid’at sâhibi demek, inan›fl-
lar› Ehl-i sünnet inan›fl›ndan ayr› olan kimse demekdir. Ehl-i sün-
net inan›fl›, Ebül’Hasen Efl’arî ve Ebû Mansûr Ma’türîdînin ve
bunlara tâbi’ olanlar›n inan›fl›d›r. ‹slâmiyyetin be¤enmedi¤i birfle-
yi meydâna ç›karan herkes bid’at sâhibi olur). fiâfi’î âlimlerinden
Ahmed fiihâbüddîn Kalyûbî M›srî (Kenz-ür-râg›bîn) hâfliyesinin
dördüncü cildinde diyor ki, (Ebül-Hasen Efl’arînin ve Ebû Mansûr
Ma’türîdînin bildirdiklerinden ayr›lan kimse (Sünnî) de¤ildir. Bu
iki imâm Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâ-
b›n›n yolundad›rlar).

Yukarda yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, bu ümmet yetmiflüç mil-
lete ayr›lacak, bunlardan yaln›z birisi Cehennemden kurtulacak-
d›r. Her mü’minin bu bir f›rkay› aray›p bulmas› ve bunlara tâbi’ ol-
mas› vâcibdir. Bunlar, Ebül-Hasen Efl’arî ve Ebû Mansûr Mâ’türî-
dînin yolunda olanlard›r. Zemân›m›zda ortaya ç›k›p yeni bir islâm
f›rkas› kuran›n, yaln›z (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah)
demekle kal›p, Ehl-i sünnet velcemâ’at i’tikâd›nda olmas› nas›l
do¤ru olabilir? (Cemâ’at-üt-teblîgiyye) isminde yeni türeyen bu
f›rkan›n sözleri ve yaz›lar› gösteriyor ki, bu f›rkaya girmek için yal-
n›z (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) demek flartd›r.
Bunu söyliyen kimse, hangi sap›k f›rkadan olursa olsun ve Resû-
lullahdan baflka kimseye hattâ Eshâb-› kirâma ve müctehid imâm-
lara itâ’at etmese de, bu f›rkaya girmekdedir. Kâd›yânî, Nîcerî,
Vehhâbî, (Cemâ’at-i islâmiyye)ci ya’nî Mevdûdîci ve müslimân ol-
m›yan baflka yollardaki kimselerin, bu cemâ’atden olduklar›n› gö-
rüyoruz. Bu hâlleri ümmet içinde fesâd ç›karmak, bölücülük yap-
mak de¤il de, ne olabilir?

Acabâ içlerine ald›klar› böyle sap›k kimseleri, sonra islâh et-
miyorlar m›? Kitâblar›ndan anlafl›lan ve yapd›klar›ndan görülen,
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bunun tersidir. Mezhebler üzerinde konuflma¤› men’ ediyorlar.
Herkesi kendi akîdesinde serbest b›rak›yorlar. (Düstûr-ül-amel)’in
16. c› sahîfesinde, (Bölücü ve lüzûmsuz mes’ele üzerinde durul-
maz. Tevhîdin asl› ve islâm›n esâs› incelenir) diyor. (Miftâh-ut-teb-
lîg) kitâblar›n›n 218. ci sahîfesinde de, ayn› fleyler yaz›l›d›r. Kuru-
cular› olan Muhammed ‹lyâs, (Melfûzât)›n›n 116. c› sahîfesinde,
(Yolumuzun asl›, îmân› kuvvetlendirmekdir. Akâid bilgilerini ge-
niflletmek do¤ru de¤ildir. Yoksa, kalblerde fitne, zihnlerde flübhe-
ler hâs›l olur) diyor. (Mekâtîb)inin 142. ci sahîfesinde, (Ara s›ra,
bid’at kelimesini kullan›yorsunuz. Böyle sözleri söylemeyiniz!
Böyle sözler, insanlar aras›nda fitne ç›kmas›na sebeb olur) demek-
dedir.

Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, bunlarda Ehl-i sünnet
i’tikâd› yokdur. Yetmiflüç f›rkadan herbiri aralar›na serbestçe ka-
r›flabilir. Hattâ müslimân olm›yanlar da, dâhil olur. ‹’tikâd bilgile-
ri üzerinde durmazlar. Hattâ bunlar›n ö¤renilmesini men’ etmek-
dedirler. Yaln›z Peygamberlerin yolunda olduklar›n› söylerler. Ha-
dîs-i flerîfde bildirilmifl olan, i’tikâd› do¤ru tek f›rkay› arafld›rmaz-
lar. Bunu taleb etmenin fitneye sebeb olaca¤›n› söylerler. Bid’at ve
benzeri kelimeleri kullanmazlar. Böyle sözler, fitne ç›kar›r derler.
Bütün bu sap›k davran›fllar› ile birlikde, kendilerinin Ehl-i sünnet
velcemâ’at mezhebinde olduklar›n› söylerler. Hâlbuki, bu hak
mezhebdekilere göre, bunlar›n dalâletde olduklar›nda hiç flübhe
yokdur.

‹slâm âlimleri, müslimânlar›n bid’at sâhibleri ile görüflmelerini,
onlara yaklaflmalar›n›, konuflmalar›n› yasak etdiler. Abdülkâdir
Geylânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, bid’at ehlinin mezheb-
lerinin bozuk olduklar›na inanmak, onlara uymamak lâz›m geldi-
¤ini, onlar› sevmemenin çok sevâb oldu¤unu bildirdi. Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bid’at sâhibine düflman gözü ile
bakan kimsenin kalbini Allahü teâlâ emân ve îmân ile doldurur.
Bid’at sâhibini kötü bileni Allahü teâlâ, K›yâmet gününün korku-
lar›ndan korur. Bid’at sâhibine hakâret edene, Allahü teâlâ, Cen-
netde yüz derece ihsân eder. Bid’at sâhibini güler yüzle karfl›l›yan
veyâ ona iyilik eden, Allahü teâlân›n Muhammed aleyhisselâma
göndermifl oldu¤u islâmiyyeti be¤enmemifl olur) buyurdu. Mugîre-
nin Abdüllah ibni Abbâsdan haber verdi¤i hadîs-i flerîfde de,
(Bid’at sâhibi, bid’atinden vazgeçmedikçe, Allahü teâlâ, onun
hiçbir ibâdetini kabûl etmez!) buyuruldu. Fudayl bin ‹yâd “kad-
desallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyurdu ki, (Bid’at sâhibini seven
kimsenin ibâdetlerini Allahü teâlâ yok eder ve kalbinden îmân
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nûrunu ç›kar›r.) Bid’at sâhibini sevmiyenin ibâdetleri az olsa bile
günâhlar›n›n afv olunmas› umulur. (Yolda, bir bid’at sâhibi ile kar-
fl›laflmamak için yolunu de¤ifldir!) Bu hadîs-i flerîfler ve nasîhatler,
(Gunye) kitâb›n›n doksan›nc› sahîfesinde yaz›l›d›r. Kendilerinin
müslimân olduklar›n› söyliyen ve Ehl-i sünnet olarak tan›tan (Ce-
mâ’at-üt-teblîgiyye)ciler, her f›rkadan olan sap›klar› aralar›na al›-
yorlar. Ehl-i sünnet olsun, ehl-i bid’at olsun, her müslimân bunla-
r›n f›rkas›na girebiliyor. Böyle olduklar› hâlde, hak yolda bulun-
duklar›n› iddi’â ediyorlar. Bu gidiflleri, iki z›d fleyi [meselâ ateflle
barutu] birlikde bulundurmak gibi olmakdad›r. Bu ise muhâldir,
olacak fley de¤ildir.

Cemâ’at-üt-teblîg›yyenin kurucusu olan Muhammed ‹lyâs
rü’yâda gördüklerini yeni bir din olarak ortaya koyarken mezheb-
sizlerden kendisine bulaflan mikroplar› da afl›lamakdad›r. (Mekâ-
tîb)in doksan›nc› sahîfesinde diyor ki, (Hatm-i Kur’ân ve zikr
cem’iyyetlerinde bulunmak, elbet iyidir. Din büyükleri bunu bil-
dirmifllerdir. Fekat bu iflde bid’at sâhiblerine benzemek tehlükesi
oldu¤u için, böyle yerlerde bulunmamak ihtiyâtl› olur. Peygambe-
rimize (Sana salât ve selâm olsun) derken, Onun hâz›r oldu¤unu ve
gördü¤ünü düflünmek veyâ bid’at sâhibleri (?) gibi söylemek teh-
lükesi de böyledir. Evet, afl›r› muhabbet ile flu’ûru gayb ederek
söylemek câiz ise de, fleytân kar›fl›p îmân›n› bozabilir. Bu ise, dahâ
büyük tehlükedir).

fiu söze bak›n›z! Resûlullah›n hâz›r oldu¤unu ve gördü¤ünü
düflünerek, O yüce Peygambere “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
salât ve selâm söylemek, afl›r› muhabbet sebebi ile, istemiyerek ol-
sa bile, câiz de¤il imifl. Îmân›n bozulmas›na sebeb olaca¤› için,
bundan sak›nmak lâz›m imifl. Bu sözler, vehhâbîlik inanc›d›r. Hat-
tâ, afl›r› muhabbet ile söyleme¤i yasak etmesi, vehhâbîli¤i de aflan
bir sap›kl›kd›r. Müslimân olan, bunu yasak etmez. Bu adam, aca-
bâ nemâz k›larken, bütün müslimânlar›n (Esselâmü aleyke Eyyü-
hen-Nebiyyü!) demelerini nas›l karfl›lamakdad›r? Bak›n›z! Huc-
cet-ül-islâm ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” (‹hyâ-ül’ulûm)
kitâb›nda ne buyuruyor! (Önce, kalbine Resûlullah›n mubârek
fleklini getir. Sonra, Esselâmüaleyke eyyühen-Nebiyyü oku ve bu
sözünü iflitece¤ine ve sana cevâb verece¤ine inan) (Birinci cild, s.
129). Osmânl› âlimlerinden Muhammed Hakk› efendi “rahmetul-
lahi teâlâ aleyh”, 1301 [m. 1884] de Mekkede vefât etmifldir. (Ha-
zînet-ül-esrâr) kitâb›n›n 166. c› sahîfesinin birinci makâm›nda,
(Müslimân, kendisinin Resûlullah›n karfl›s›nda oldu¤unu düflün-
meli, Onu kendisi ile Allahü teâlâ aras›nda flefâ’atç›, vesîle ve im-
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dâda yetiflici bilerek, ta’zîm, sayg› ve edeb ile salât ve selâm söyle-
melidir. Bu makâmda, en uygunu, esselâmü aleyke eyyühen-Ne-
biyyü demekdir...) diyor.

Ârif-ü billah Seyyid Muhammed Osmân Mirgânî Mekkî Hane-
fî, 1268 [m. 1852] de Mekkede vefât etmifldir. (Akreb-üt-turuk-›
ilelhak) kitâb›n›n ondördüncü sahîfesinde diyor ki, (Resûlullah›n
karfl›s›nda oldu¤unu, seni gördü¤ünü ve sesini iflitdi¤ini düflün!
Uzakda isen de, Allahü teâlâ sesini iflitdirir ve seni gösterir. Bura-
da, yak›n ile uzak aras›nda fark yokdur). Bütün bu yaz›lar, Resû-
lullah› “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendilerinin karfl›s›nda düflü-
nenleri gördü¤ünü, seslerini iflitdi¤ini göstermekdedir. Cemâ’at-üt-
teblîg›yyeyi kurmufl olan›n buna inanmad›¤› anlafl›lmakdad›r. O,
afl›r› muhabbet ile olsa bile, bunu yasaklamakda, kendisini düflü-
nenleri görmez ve seslerini iflitmez demekdedir. Bu sözü ise, veh-
hâbîlik inançlar›n›n temeli olan (Ölü iflitmez) demekdir. Bu konu-
da sözün en do¤rusu, derin âlimlerin sonuncusu olan Ahmed ibni
Hacer-i Heytemînin (Fetâvelkübrâ) kitâb›n›n, ikinci cild, doku-
zuncu sahîfesinde yaz›l› olan fetvâs› olup flöyledir:

Süâl — ‹nsan›n rûhu ç›kaca¤› zemân, Resûlullah› görür mü?
Görünce, Ona, bu zât için ne dersin denirmifl. (Bu zât) kelimesi,
yan›nda bulunan kimse için kullan›l›r. Ayn› zemânda pekçok kim-
se ölmekdedir. Bunlar›n herbirine (Bu zât) denildi¤ine göre, Resû-
lullah›n, bir anda çeflidli yerlerde görüldü¤ü anlafl›lmakdad›r. Bu
nas›l oluyor?

Cevâb — (Evet Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ölmek
üzere olan herkese görünmekde ve (Bu zât için ne dersin?) denil-
mekdedir. Böyle olmas›, Allahü teâlân›n kudretinin büyüklü¤ünü
göstermekdedir. (Bu) kelimesi, yan›nda bulunan kimseyi göster-
mekde kullan›l›r. Bu söz, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” çeflidli yerlerde, çeflidli flekllerde bir anda görülebilece¤ine
inanmayana cevâbd›r. Hâlbuki, akl yolu ile de buna inan›l›r. Resû-
lullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” zât-i flerîfi bir ayna gibi
olmakda, herkes bu aynada kendi güzelli¤inin, çirkinli¤inin sûreti-
ni görmekdedir. Aynan›n güzelli¤inde hiç de¤ifliklik olmaz. Kabr
hayât› ve âh›ret hayât›, dünyâ hayât›na benzemez. Dünyâda, her
insan›n tek bir flekli vard›r. Evliyân›n, dünyâda da, çeflidli flekller
ald›¤› çok görülmüfldür. Kadîb-ül-ban Hasen Mûsulînin ve baflka-
lar›n›n böyle göründükleri meflhûrdur). 570 de Mûsulda vefât et-
mifldir.

Yirmidokuzuncu sahîfedeki iki fetvâs›ndan birincisinde diyor
ki, (Ölüler, kendilerini ziyâret edenleri tan›rlar. ‹bni Ebiddünyâ-
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n›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, din kardeflinin kabri-
ni ziyâret edip oturunca, meyyit onu tan›r ve selâm›na cevâb verir)
buyuruldu. Di¤er hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, tan›d›¤› bir mü’min
kardeflinin kabri yan›ndan geçip, selâm verince, onu tan›r ve selâ-
m›na cevâb verir) buyuruldu. ‹kinci fetvâs›nda diyor ki, (Ölü, diri-
lerin seslerini iflitir. ‹mâm-› Ahmedin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Meyyit, kendini y›kayan›, tafl›yan› ve kabre koyan› tan›r) buyurul-
du). 1362 [m. 1943] senesinde, Ankarada vefât etmifl olan derin
âlim, büyük Velî, Seyyid Abdülhakîm Efendi hazretleri, ‹bni Ha-
cer-i Mekkî için, (‹slâm âlimlerinin en büyüklerindendir. Her sözü
sa¤lam ve huccetdir) buyurdu.

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hâz›r olmas›nda, gör-
mesinde nas›l flübhe edilebilir? Peygamberlerin, hattâ Velîlerin te-
miz rûhlar›, bedenlerinden ayr›l›nca, mertebeleri artar. Melekler
gibi tam tasarruf sâhibi olurlar. Böyle oldu¤unu Ehl-i sünnet âlim-
leri sözbirli¤i ile bildirdi. Bunu yaln›z, Muhammed bin Abdülveh-
hâb inkâr ediyor. Allahü teâlâ onu dalâletde b›rakd›. Cemâ’at-üt-
teblîg›yyenin bafl› ‹lyâs da, onun sap›k ak›nt›s›na kap›ld›. Buna ina-
nanlar›n gözlerini ayd›nlatmak ve mülhidlerin yüzlerini k›zartmak
için, âlimlerin sözlerinden bir misâl dahâ verelim:

Hindistândaki âlimlerin büyüklerinden flâh Veliyyullah-i Deh-
levî, (Huccet-üllahil-bâliga) kitâb›nda C. 1, Sh. 35 de diyor ki, (‹n-
san ölünce, rûhunun madde âlemi ile ilgisi kalmaz. Kendi asl›na
döner. Melekler gibi olur. Onlar gibi, insanlara ilhâm eder, yard›m
yapar. Allahü teâlân›n dîninin yay›lmas›na, kuvvetlenmesine yar-
d›mc› olur. Bu yolda çal›flanlara imdâd eder. Tak›m tak›m yard›ma
geldikleri görülür). Bu söz, mubârek rûhlar›n melekler gibi ifl yap-
d›klar›n› gösteriyor. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hâ-
z›r oldu¤una ve iflitdi¤ine inanm›yan› iknâ’ etmek için, bu söz ye-
tiflmez mi? Bütün varl›klar›n asl› ve Allahü teâlâya yaklafld›ran bi-
ricik sebebin O oldu¤unu islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildirdiler.

Allâme Abdürraûf Münâvî, (Er-ravd-un-nadîr) kitâb›nda diyor
ki, (Temiz rûhlar, bedenlerinden ayr›l›p, makâmlar›na yükselince,
hiçbirfley kendilerine perde olmaz. Herfleyi görür veyâ melekler-
den ö¤renirler. Bu, öyle bir s›rd›r ki, çok az kimseye bildirilmifldir.
Mubârek rûhlar böyle olunca, hepsinin en üstününün nas›l olaca-
¤›n› düflünmeli ve iyi anlamal›d›r!)

Ahmed Zeynî Dahlân hazretleri, (Takrîb-ül-üsûl)de diyor ki,
(Âriflerden ço¤u bildirdi ki, Velî ölünce, rûhunun mürîdlerine
olan ba¤l›l›¤› devâm eder. Bunun bereketi ile, nûrlar, feyzler hâs›l
olur. Böyle oldu¤unu, Kutbül-irflâd Abdüllah-ul-Haddâd hazretle-
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ri uzun aç›klam›fl, bu arada flöyle demifldir: Velî öldükden sonra,
kendine yak›n olanlarla ilgilenir. Diri iken olan ilgisinden dahâ çok
ilgilenir. Çünki, diri iken, kulluk vazîfelerini yapmakla da meflgûl-
dür. Ba’zan bu meflgûliyyetleri a¤›r basar. Hele bu zemânda, ço-
¤unlukla böyle olmakdad›r. Seçilmifller ölünce, fleklleri, bedenleri
gayb oluyor. Fekat, hakîkatleri mevcûd kal›r. Kabrlerinde diridir-
ler. Velî, kabrinde diri oldu¤u için ilmi, aklî ve rûhânî kuvvetleri
hiç de¤iflmez. Hattâ öldükden sonra, hepsi dahâ artar). Sahîfe 58.
Bütün Velîler için böyle olunca, Peygamberler için ve hele hepsi-
nin en üstünü olan› için nas›l oldu¤unu anlamal›d›r. Bu aç›k hakî-
kati, ancak mezhebsizlik zehri ile bozulmufl olan ve dinden ç›km›fl
mülhidlerin tuzaklar›na düflmüfl olan inkâr eder. Allahü teâlâ, bu
büyük belâdan bütün müslimânlar› korusun! Âmîn. (El-muallim)
mecmû’as›ndan terceme temâm oldu. Bunlar›n arabî asllar›, (El-
üstâz Mevdûdî) kitâb› ile birlikde, ‹stanbulda ofset yolu ile basd›-
r›lm›fld›r.

59 — Hindistân›n büyük âlimlerinden Ahmed R›zâ hân Berile-
vî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Fetâvel-Haremeyn) ismindeki fet-
vâ kitâb›nda, yirmisekiz süâle cevâb vermekdedir. Bu fetvâlar›,
Ehl-i sünnet âlimlerinin beyânlar›na tam uygundur. Bunlardan on
adedi, teberrüken afla¤›da bildirilmifldir:

Süâl 1: Hindistândaki ingiliz câsûslar›, kendilerine (Neyâflire)
diyorlar. Cebrâîl aleyhisselâm›n ve meleklerin ve cinnin ve fley-
tânlar›n ve göklerin ve mi’râc mu’cizesinin ve Cennetin ve Cehen-
nemin var olduklar› ve bedenlerin müslimânlar›n inand›¤› fleklde,
tekrâr dirilecekleri do¤rudur diyorlar. Fekat, bunlar› bildiren
âyet-i kerîmelere, (Bât›niyye) denilen kimselerin bir k›sm›n›n
yapd›klar› gibi, uydurma ma’nâlar veriyorlar. Bu söylenen fleyler,
maddeden yap›lm›fl de¤ildir. Ma’nâ ve hayâlî fleylerdir, diyorlar.
Âdetlerin ve fizik kanûnlar›n›n d›fl›nda birfley var olamaz diyorlar.
Böylece, Allahü teâlân›n, tabî’at kanûnlar› d›fl›nda birçok fleyler
yarataca¤›n› inkâr ediyorlar. Mu’cizelere inanm›yorlar. Bunlara,
tabî’atda gördükleri, ö¤rendikleri fleylere göre, ma’nâ veriyorlar.
Allah›n dînini yaymak için yap›lan cihâdda, kâfirlerden al›nan
esîrlerin köle olarak kullan›lmas› harâmd›r, zulmdür. Vahflîlerin
yapd›¤› fleydir, diyorlar. Bütün dinlerde bildirilmifl olan bu ifli, Al-
lah emr etmemifldir, diyorlar. Tefsîr kitâblar›n›n ve hadîs kitâbla-
r›n›n hiçbirine inanm›yorlar. Bunlar›n içindekilerin hepsini âlimler
uydurmufldur, diyorlar. Elimizde do¤ru olarak yaln›z Kur’ân var.
Biz Kur’âna yeni bilgilerimize göre ma’nâ veririz. ‹lk müslimânla-
r›n anlad›klar›na ve onlardan bize ulaflanlara inanmay›z diyorlar.
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Böyle söyliyenlere (Müslimân) ve (Ehl-i k›ble) denir mi? Çünki
bu câsûslar, müslimân olduklar›n› bildiriyor ve (Kelime-i flehâdet)
söyliyorlar ve k›bleye karfl› nemâz k›l›yorlar. Hattâ, hakîkî müsli-
mân kendilerinin oldu¤unu ve hâlis islâm dîninin de onlar›n söy-
ledikleri gibi oldu¤unu iddiâ ediyorlar. Bunlara müslimân m› di-
yece¤iz, kâfir mi diyece¤iz? Söylediklerine yanl›fl, bozuk mu diye-
ce¤iz?

Cevâb 1: Hiç öyle de¤ildir. Vallâhi, bunlar›n müslimânl›kla hiç
ilgileri yokdur. Bunlar, ingilizlerin besledi¤i islâm düflmanlar›d›r.
Kâfirlerin, mürtedlerin en kötüleridirler. Çünki bunlar, dinde za-
rûrî olarak bilinen fleyleri inkâr ediyorlar. Bunlar›n kelime-i flehâ-
det söylemeleri ve Kâ’benin k›ble oldu¤unu söylemeleri, (Mü’min)
olduklar›n› ve Ehl-i k›ble olduklar›n› göstermez. Zarûrî olan, aç›k,
meydânda olan din bilgilerini de¤ifldirme¤e, âlimlerin hiç biri ve
i’tikâd ve f›kh kitâblar›n›n hiç biri izn vermemifldir.

Süâl 2: Bunlar›n ingiliz câsûsu olduklar› anlafl›ld›. Bunlardan
iflitdiklerini, anlay›p da, bunlara müslimân diyenler, hattâ islâm âli-
mi, dinde söz sâhibleri olduklar›n› söyliyenler, din büyükleri için
söylenmifl olan kelimelerle bunlar› övenler, ismlerini söyliyerek,
bunlar zemân›m›z›n bir dâneleridir. Kitâblar›, gençler için bulun-
maz ni’metdir. Yaz›lar›, kemâl sâhibi olduklar›na flâhiddir. Dînimi-
zin dire¤idirler. ‹slâm dîninin bekçisidirler, diyenler için ne buyu-
rursunuz? Böyle övenler, onlar›n kitâblar›n› basanlar, yazanlar ve
din büyüklerinin kitâblar›d›r diye reklâmlar›n› yapanlar için ne
dersiniz?

Cevâb 2: Dinde zarûrî olan fleylerden birine inanmayan kâfir
olur. Bunun kâfir oldu¤unda ve Cehennemde sonsuz azâb çekece-
¤inde flübhe eden de kâfir olur. Bunun kâfir olaca¤›, (Bezzâziyye)
ve (Dürr-ül-muhtâr) ve Kâd› ‹yâd›n (fiifâ) ve ‹mâm-› Nevevînin
(Ravda) ve ‹bn-i Hacer-i Mekkînin (el-A’lâm) kitâblar›nda aç›kca
bildirilmifldir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Bir h›ristiya-
n›, bir yehûdîyi ve dîn-i islâmdan ayr›lanlardan birini kâfir kabûl
etmeyen kimsenin kâfir olaca¤›nda flübhe eden kimsenin de kâfir
olaca¤›n›, islâm âlimleri söz birli¤i ile bildirdiler. Bu söz birli¤i ad›
geçen kitâblarda yaz›l›d›r. Kâfir olmas›nda flübhe eden de kâfir
olunca, onu müslimân bilenin nas›l olaca¤›n› ve hele, onu islâm
âlimlerini öven kelimelerle medh edenin nas›l olaca¤›n› düflünme-
lidir. Bu sözümüzden, böyle kimseleri islâm âlimi sananlar›n ve
bunlar›n küfr saçan sözlerini, yaz›lar›n› övenlerin, yayanlar›n, kâ-
fir olacaklar›n› iyi anlamal›d›r. Övmek, yayma¤a çal›flmak ve rek-
lâm›n› yapmak, râz› olma¤›, be¤enme¤i gösterir. Küfre r›zâ, küfr
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olur. Küfre r›zâ demek, kâfirin küfr üzere kalmas›n› istemek de¤il-
dir. Onun küfrünü be¤enmek demekdir.

Süâl 3: (Bid’at ehli) ne demekdir?

Cevâb 3: Bid’at sâhibinin Ehl-i sünnetden ayr›lmas›na sebeb,
e¤er hazret-i Alînin hazret-i Ebû Bekrden ve hazret-i Ömerden
dahâ üstün oldu¤una inanmas› ise, böyle inanan›n (Bid’at sâhibi)
olaca¤› (Hulâsa) ve (Hindiyye) ve baflka birçok k›ymetli kitâbda
yaz›l›d›r. Bu iki halîfenin veyâ ikisinden birisinin halîfe olmas›na
inanmayan için f›kh âlimleri kâfir olur, dedi. Kelâm âlimleri ise,
yine bid’at sâhibi olur, dediler. ‹htiyâtl› davranarak, bid’at sâhibi
olur demelidir. E¤er, Allahü teâlâ mahlûkdur derse veyâ flimdi
mevcûd olan Kur’ân-› kerîm noksand›r ve Eshâb taraf›ndan ve da-
hâ sonralar› de¤ifldirilmifl yerleri vard›r derse yâhud hazret-i Alî
veyâ oniki imâmdan biri, Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” dahâ üstündür derse, kesinlikle kâfir olur. Buna,
mürtedlere yap›lan gibi yap›laca¤›, (Hindiyye), (Zahîriyye), (Ha-
dîkat-ün-nediyye)de ve f›kh kitâblar›nda yaz›l›d›r. (Makâlet-ül-
müfessire an-ahkâm-il-bid’at-il-mükeffire) kitâb›nda bu husûsda
genifl bilgi vard›r.

[‹bni Âbidîn, nikâh› câiz olm›yanlar› anlat›rken diyor ki, bir
kimse, e¤er hazret-i Alîye tap›n›yorsa veyâ Cebrâîl aleyhisselâm
Kur’ân-› kerîmi Alîye getirme¤e emr olundu. fiafl›r›p Muhammed
aleyhisselâma getirdi derse veyâ hazret-i Ebû Bekr Eshâbdan de-
¤ildir derse yâhud hazret-i Âifleye kazf ederse, ya’nî zinâ etdi der-
se kâfir olur. Hazret-i Alî, iki halîfeden dahâ üstündür derse veyâ
Eshâbdan herhangi birini seb, fletm eder, sö¤erse, ya’nî kötülerse,
kâfir olmaz, bid’at ehli olur.

Üçüncü cildde diyor ki, bir kimse, iki halîfeyi seb ederse, bu iki-
sine la’net ederse, kâfir olur. Dürzî ve mülhid ve ‹smâ’ilî denilen
kimseler, islâm›n befl flart›n› yap›yorlar ise de, tenâsüha inand›kla-
r› ve flerâba, zinâya halâl dedikleri ve âyet-i kerîmelere bozuk
ma’nâlar verdikleri için kâfir oluyorlar.

‹bni Âbidîn, (Ukûd-üd-dürriyye) kitâb›nda, fleyh-ul-islâm Ab-
düllah Efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” flî’îler hakk›ndaki fet-
vâs›n› uzun yazmakda, küfre varanlar›n› bildirmekdedir.]

Süâl 4: Bât›niyye denilen kimseleri övenler, bunlar için ilmin
y›ld›zlar› ve âlimlerin güneflleri ve zemân›m›z›n büyük âlimi ve as-
r›m›z›n önderi gibi sözlerle övenler için ve bu sözlere inananlar için
ne dersiniz?
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Cevâb 4: Bu övülenler, mürted olduklar› bildirilenlerden ise ve
övenleri böyle oldu¤unu biliyorlarsa, bunlar da, mürted olur. Övü-
lenler mürted de¤il iseler, bunlar› da övmenin çok çirkin, çok kötü
oldu¤u meydândad›r. ‹bni Ebiddünyâ ve Ebû Ya’lâ ve Beyhekînin
Enes bin Mâlikden ve ‹bni Adînin Ebû Hüreyreden haber verdik-
leri hadîs-i flerîfde, (Fâs›k medh olundu¤u zemân, Rabbimiz gada-
ba gelir) buyuruldu. Böyle medhlere izn vermek, neflr etmek, rek-
lâm›n› yapmak, bunlardan râz› olma¤› gösterir. Kötülükden râz›
olmak da kötüdür. [Eshâb-› kirâm›n ve bütün Ehl-i sünnetin düfl-
man› oldu¤u anlafl›lan ahund Humeynîyi medh edenleri, onun dî-
nî ve siyâsî yolunu be¤enenleri iflitiyoruz. Bunlar›n, bu hadîs-i flerî-
fi ve fetvây› dikkat ile okumalar› ve ibret almalar›, gafletden uyan-
malar› lâz›md›r.]

Süâl 5: Allahü teâlâ ve Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” yalan söyleyebilir deme¤i nas›l karfl›l›yorsunuz?

Cevâb 5: Yalan söylemek, noksanl›kd›r, çirkindir. Allahü teâlâ-
da ve Resûlünde çirkin fleylerin bulunmad›¤› sözbirli¤i ile bildiril-
mifldir. (Sübhânessübbûhan ayb-i kezbin makbûh) kitâb›mda bunu
uzun bildirdim. Kelâm ve tefsîr âlimlerinden vesîkalar yazd›m.
Böyle söyliyenlerin do¤ru yoldan sapm›fl, bozuk kimseler oldukla-
r›n› arab ve acem âlimleri çeflidli kitâblar›nda bildirmifllerdir. Ha-
dîsde üstâd›mdan allâme Ahmed bin Zeyn bin Dahlân-i Mekkînin
“rahmetullahi teâlâ aleyh” (Ed-Dürer-üs-seniyye) kitâb›nda bun-
lar›n dalâletleri genifl anlat›lm›fl ve Medîne-i münevvere müftîsi
mevlânâ Ebüssü’ûdun “rahmetullahi teâlâ aleyh” bunlar› red eden
yaz›lar› bildirilmifldir. Bunlar fleytân›n yoluna kap›lm›fllar, fleytân
askeri olmufllard›r. fieytân›n askerleri, elbette periflân olacaklard›r
demekdedir.

Süâl 6: Zemân›m›zda (Gayr-ül-mukallidîn) ya’nî mezhebsiz
denilen kimseler türedi. Bunlar, dört mezhebden hiçbirine uymu-
yorlar ve baflkalar›n›n uymalar›n› da istemiyorlar. Kendilerine
(Ehl-ül-hadîs) ad›n› vermifller. Biz yaln›z hadîse uyar›z, diyorlar.
Câhil, din tahsîlinden mahrûm, hakk› bât›ldan ay›ram›yan, do¤ru-
yu e¤riyi seçemiyen kimselerin, M›srda, Hicâzda ve Irakda, fiâm-
da biraz arabî ö¤renerek kendilerini din adam› tan›tanlar›n, din
kitâb› yazd›klar›n› görüyoruz. Bunlar için ve kitâblar› için ne der-
siniz?

Cevâb 6: Hanefî mezhebi âlimlerinden allâme seyyid Ahmed
Tahtâvî, (Dürr-ül-muhtâr) hâfliyesinde, zebây›h bahsinde diyor ki,
(F›kh âlimlerinin yolundan, sivâd-i a’zamdan ayr›lan, Cehenneme
götüren yola sapm›fl olur. Bunun için, ey mü’minler! (Ehl-üs-sün-
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ne vel-cemâ’a) denilen (F›rka-i nâciyye)nin, ya’nî Cehennemden
kurtulmufl oldu¤u Peygamberimiz taraf›ndan bildirilmifl olan tek
f›rkan›n yoluna sar›l›n›z! Çünki, Allahü teâlân›n yard›m› ve koru-
mas› ve se’âdete ulafld›rmas›, yaln›z bu yolda bulunanlar içindir.
Allahü teâlân›n gadab› ve azâb› bu f›rkadan ayr›lanlar içindir. Bu
f›rka-i nâciyye, bugün, dört mezhebin içinde toplanm›fld›r. Bu dört
mezheb, Hanefî, fiâfi’î, Mâlikî ve Hanbelî mezhebleridir. Bu dört
mezhebden birinde bulunmayan kimse, bid’at ehli ve Cehennem
ehli olur). [Ya’nî, sap›k veyâ kâfir olur.] Büyük imâm Süfyân-› Sev-
rî “rad›yallahü anh” (f›kh âlimi olmayan, hadîs-i flerîflere uyarsa,
dalâlete sürüklenir) buyurdu. Büyük imâm ‹bnülhacerül Mekkî
(El-Medhal) kitâb›nda da bunu haber vermekdedir. (El-bârîkat-
ufl-flârika alâ mârîkat-ül-müflârika) kitâb›mda mezhebsizlere karfl›
fetvâlar›m ve risâlelerim mevcûddur.

Süâl 7: Ba’z›lar›, mezhebsizlerin Ehl-i sünnet olduklar›n›, hattâ
diplomal› din adam› olduklar›n› söylüyorlar. Ehl-i sünnetden yal-
n›z ufak tefek bilgilerde ayr›ld›klar›n›, bu ayr›l›¤›n da, Hanefî, fiâ-
fi’î, Mâlikî mezheblerinin birbirlerinden ayr›l›klar› gibi fâideli ol-
du¤unu, böylece, islâm dînine yard›m etdiklerini söylüyorlar. Bu-
nun için, mezhebsizlerin de, Hanefî ve fiâfi’î mezhebinde olanlar
gibi olmas› ve onlar› din kardefli bilmemiz, gönülden sevmemiz ve
saymam›z lâz›m gelmez mi? Müctehid olmad›¤› hâlde, hadîse uya-
rak ifl yapmak, muhabbet serhofllar›n›n, Allah âfl›klar›n›n yolu de-
¤il midir? Eshâb-› kirâmdan Ebû Zer-i Gaffârî “rad›yallahü anh”
de, (Mallar›n›z› y›¤arak kenz, defîne yapmay›n›z!) hadîs-i flerîfi ile
amel etmedi mi? Mezhebsizler için, böyle söyliyenlere karfl› ne
dersiniz?

Cevâb 7: Böyle sözler, hiç do¤ru de¤ildir. Böyle söyleyenler
de, onlardan olur. Hattâ onlardan dahâ kötüdürler. Bid’at sâhibi-
ne nas›l hurmet olunabilir? Taberânînin Abdüllah bin Beflîrden
haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibine hurmet eden, islâm
dîninin y›k›lmas›na yard›m etmifl olur) buyuruldu. Taberânînin
(Kebîr)inde ve Ebû Nu’aym›n (Hilye)sinde, Mu’âzdan “rad›yalla-
hü anh” haber verilen hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibine hurmet et-
mek için yürüyen kimse, islâm› y›kma¤a yard›m etmifldir) buyu-
ruldu. Böyle hadîs-i flerîfler çok vard›r. ‹ctihâd derecesine yüksel-
memifl olan›n, ibâdetlerini, ifllerini hadîs-i flerîflere uyarak yapma-
s› ve dört mezhebden birine uymamas›, dalâletdir, sap›kl›kd›r.
Mü’minlerin yolundan ayr›lmakd›r. Nahl sûresinin k›rküçüncü
âyetinde meâlen, (Bilmediklerinizi zikr ehlinden sorunuz!) buyu-
ruldu. Ebû Dâvüdün Câbir bin Abdüllahdan haber verdi¤i hadîs-i
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flerîfde, (Bilmediklerinizi sorunuz. Cehâletin ilâc› süâldir) buyurul-
du. Bu âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf, bilmiyenlerin bilenlerden so-
rup ö¤renmelerini emr etmekdedirler. Buradan anlafl›l›yor ki,
mezhebsizler için, yukar›da yaz›ld›¤› gibi konuflanlar ve bunlar› ka-
bûl edenler ve inananlar da onlardan olur. Dalâletde, sap›kl›kda
ortakd›rlar.

Süâl 8: ‹ki seneden beri Hindistânda bu çeflid insanlar türedi.
(Nedvet-ül-ulemâ) dedikleri bir cem’iyyet kurmufllar. Bunu, islâ-
miyyete hizmet ve müslimânlar› uyand›rmak için yapd›k diyorlar.
Burada her çeflid insan, i’tikâdlar› bozuk kimseler toplanm›fl. Mez-
hebsiz kimseler ve Ehl-i sünnet mezhebinden birkaç kifli, yüksek
kürsîlere oturmufllar, nutk söylüyorlar. Buna ne dersiniz!

Cevâb 8: Bu yapd›klar› harâmd›r. Dalâletdir. ‹lmi az olan müs-
limânlar›, mezheblerine karfl› so¤utmakd›r. Müslimânlar, sap›k din
adamlar›n›n Ehl-i sünnet âlimi olarak tan›nanlar ile iflbirli¤i yap-
d›klar›n›, hepsinin kürsîlerde oturduklar›n› görünce, onlar› da bü-
yük ve k›ymetli san›rlar. Onlara da hürmet ederler. Bu ise, büyük
günâhd›r. ‹slâm dîni, bid’at sâhiblerine hakâret edilmesini, sert
davran›lmas›n› emr ediyor. Onlara sayg› gösterilmesini men’ edi-
yor. ‹slâm âlimleri, akâid kitâblar›nda, meselâ (fierh-ul-mekâs›d)
kitâb›nda, (Bid’at sâhiblerine sert davranmak, onlar› afla¤› gör-
mek, red ve tard etmek lâz›md›r) dediler. Müslimânlar, onlar› yük-
sek yerlerde görünce, kalbleri meyl eder. Sözlerini dinlerler. fiey-
tân›n aldatmas› ile, onlar› sevme¤e bafllarlar. Bunlar›n do¤ru yol-
dan kaymalar›na sebeb, onlarla iflbirli¤i yapanlard›r. Ayr› inan›fll›
kimselerin biraraya gelmeleri, dînin y›k›lmas›na sebeb olur. Müsli-
mânlar› uyand›raca¤›z diyenler, bunlar› zehrlemekde, felâkete sü-
rüklemekdedirler.

Süâl 9: Nedveyi kurmakdan maksadlar›, sünnî ve di¤er bid’at
f›rkalar› aras›ndaki ayr›l›¤› yok etmek imifl. Birbirlerinin sözlerini,
inan›fllar›n› red etmemeleri, kardeflce geçinmeleri lâz›m imifl.
Âlimler, birbirlerine uymayan inan›fllar›n›, düflüncelerini söyleme-
meli ve yazmamal› imifl. Bütün müslimânlar›n ve talebelerinin de
böyle yapmalar›na örnek oluyorlarm›fl. Ayr›l›k, münâkafla, helâk
olmaya sebeb olur. Nefsin arzûlar›ndan, kendini be¤enmekden ile-
ri gelir, diyorlar. Bu sözleri do¤ru mudur? Yoksa, bozuk ve azg›n-
l›k m›d›r?

Cevâb 9: Bid’at yay›ld›¤› zemân, bunu red etmek ve zararlar›-
n›, kötülü¤ünü yayma¤a çal›flmak, farzd›r. Bunun farz oldu¤unu
islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Selef-i sâlihîn ve bugü-
ne kadar gelen âlimler, hep böyle yapd›lar. Bid’at sâhiblerini red
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etmeyen, onlar› kendi hâline b›rakan kimse, müslimânlar›n sözbir-
li¤inden ayr›lm›fl olur. ‹slâm cemâ’atinden uzaklaflm›fl olur. Bid’at-
leri ve bid’at iflleyenleri sevmifl olur. Bu ise, Ehl-i sünnet mezhebi-
ni ve bu do¤ru yolda olan müslimânlar› kötülemekdir. Ma’rûfu
nehy etmek ve münkeri emr etmekdir. Müslimânlar›, Allahü teâlâ-
n›n la’netine sürüklemekdir. Büyük âlim, müslimânlar›n imâm›
Ahmed ibnü Hacer-il-Mekkî hazretleri (Es-Savâ’›k-ul-muhrika)
kitâb›n›n önsözünde diyor ki, (Bu kitâbdaki yaz›lar›n hakîkatlar›-
n›, özlerini kavrayacak kadar derin ilme mâlik olmad›¤›m hâlde,
bu yaz›lar› yazma¤a beni sürükleyen sebeb, Hatîb-ül-Ba¤dâdînin
(El-Câmi’) kitâb›nda bildirdi¤i flu hadîs-i flerîf olmufldur: (Fitneler,
bid’atler yay›ld›¤› ve Eshâb›m kötülendi¤i zemân, hakîkati bilen,
bildi¤ini bildirsin! Bildi¤ini bildirmeyenlere, Allahü teâlâ ve me-
lekler ve bütün insanlar la’net eylesin! Allahü teâlâ, bunlar›n ibâ-
detlerini ve hiç bir iyiliklerini kabûl etmez).) (Böyle davranmak,
fesâd ç›karmak olur, günâhd›r. Bunlar kendilerini yok etmekdedir-
ler) sözü, Allahü teâlâya iftirâd›r. ‹slâm âlimlerini kötülemekdir.
Ehl-i sünnet mezhebinden ayr›lmakd›r. Mühim bir farz› inkâr et-
mek, buna harâm demekdir.

Süâl 10: Bu Nedvenin en büyük maksad›, Ehl-i k›ble aras›nda-
ki ayr›l›klar› yok etmek, Ehl-i sünnet ve ehl-i bid’at olan çeflidli
inan›fldaki müslimânlar› birlefldirmek, ayr›l›klar› kald›rmak, hepsi-
ni süt ve fleker gibi fâideli ve tatl› hâle getirmek imifl. Kalblerinin
birlikde atmas›n›, birisinin zarar›na, ac›s›na hepsinin ortak olmas›-
n› sa¤lamak imifl. ‹nan›fllar› ayr› ise de, Kelime-i flehâdet getiren
herkesin kardefl olduklar›n› bildirmek imifl. Bunu, (Ey müslimân-
lar! Birbirinizle kardefl olunuz!) hadîs-i flerîfindeki emre uymak
için yap›yorlarm›fl. Hiçbir fleyde ayr›l›k yapmamak, birbirini kötü-
lememek lâz›m imifl. Böyle birleflmek, Allahü teâlân›n emri, farz›
imifl. Yaln›z böyle birleflenlerin nemâz›, orucu, tâ’atlar› kabûl olur
imifl. Böyle birleflmiyenler dünyâ ve âhiret se’âdetine kavuflmaz-
m›fl. Hattâ, Ehl-i k›ble birbirlerini sevmedikce, îmân sâhibi olamaz.
Cennete giremezmifl. ‹nsanlar›n her günâh›n›n afv edilmeleri
mümkin ise de, birbirleri ile geçimsizlikleri ve düflmanl›klar› afv
edilmez imifl.

Cevâb 10: Yukar›daki yaz›lar›n hepsi islâmiyyete uygun de¤il-
dir. Müslimânlara zararl›d›r. ‹nsanlar› dalâlete sürüklemekdir.
Böyle oldu¤unu, çeflidli hadîs-i flerîfler ve din imâmlar›n›n sözleri
göstermekdedir. Bid’at sâhibleri ile görüflme¤i yasaklayan ve on-
lardan uzaklaflmay› emr eden hadîs-i flerîflerden birkaç›n› bildire-
lim: (Sahîh-i Müslim)de Ebû Hüreyreden haber verilen hadîs-i fle-
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rîfde, (Onlardan kaç›n›z! Sizi dalâlete götürmesinler. Fitneye dü-
flürmesinler) buyuruldu. Ebû Dâvüdün Abdüllah ibni Ömerden
haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Hasta olurlarsa, ziyâretlerine gitme-
yiniz!) buyuruldu. ‹bni Mâcenin Câbirden haber verdi¤i hadîs-i fle-
rîfde, (Karfl›lafl›nca, onlara selâm vermeyiniz!) buyuruldu. Ukaylî-
nin Enes bin Mâlikden “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi¤i ha-
dîs-i flerîfde, (Onlarla birlikde bulunmay›n›z! Onlarla birlikde yiyip
içmeyiniz. Onlardan k›z al›p vermeyiniz!) buyuruldu.

[Bu hadîs-i flerîf, bid’at sâhibleri ile arkadafll›k etme¤i, onlarla
birlikde yiyip içme¤i, onlardan k›z al›p verme¤i yasaklamakdad›r.
(Hindiyye) ve (Bahr-ür-râ›k) kitâblar›n›n sâhibleri “rahmetullahi
teâlâ aleyhimâ” diyor ki, (Z›nd›klar, bât›nîler, ibâhîler ve inan›flla-
r› küfre sebeb olan bütün mezhebsizler, putlara, ya’nî heykellere
ve y›ld›zlara tap›nanlar gibi müflrikdirler. Bu müflriklerle evlenmek
ve câriye olarak vaty etmek harâmd›r.)

Yukar›da yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, dört mezhebden birinde
bulunm›yan›n, ya’nî Ehl-i sünnet olm›yan›n inan›fl› küfre sebeb
olursa, müflrik olur. Bunlarla nikâhlanmak ve kesdiklerini yimek
harâm olur. Küfre sebeb olm›yan›, bid’at ehli olup, bunlarla ni-
kâhlanmak harâm olmuyor. Nikâhlar› sahîh oluyor ise de, bunlar-
la birlikde yaflamak, hattâ selâmlaflmak, hadîs-i flerîflerle yasak
edildi¤i için, bunlarla evlenmemelidir. Ehl-i sünnet ile evlenmeli-
dir.]

‹bni Hibbân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Onlar›n cenâzelerinin
nemâz›n› k›lmay›n›z! Onlarla birlikde nemâz k›lmay›n›z!) buyu-
ruldu. Deylemînin Mu’azdan haber verdi¤i hadîs-i flerîflerde,
(Ben onlardan de¤ilim. Onlar da benden de¤ildirler. Onlara karfl›
cihâd etmek, kâfirlerle cihâd etmek gibidir) buyuruldu. ‹mâm-›
Ca’fer-us-Sâd›k, babas› Muhammed Bâk›rdan, bu da babas› Zey-
nel’âbidîn Alîden, bu da babas› Hüseynden, bu da imâm-› Alîden
“rad›yallahü anhüm” haber verdiler ki, Ebû Ümâmeye söylenilen
hadîs-i flerîfde, (Kaderî ve mürci’î ve hâricî f›rkas›nda bulunanlar-
la görüflme! Bunlar, (bid’at sâhibleridir) dînini bozarlar. Yehûdî-
lerin ve h›ristiyanlar›n yapd›klar› gibi, h›yânet ederler) buyuruldu.
‹bni Asâkirin Enes bin Mâlikden haber verdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Bid’at sâhibini gördü¤ünüz zemân, ona karfl› sert davran›n! Alla-
hü teâlâ, bid’at sâhiblerinin hepsine düflmand›r. Onlardan hiçbiri
s›rat köprüsünden geçemiyecek, Cehennem atefline düflecekler-
dir) buyuruldu. Ebû Dâvüdün ve Hâkimin hazret-i Ömerden ha-
ber verdikleri hadîs-i flerîfde, (Kaderiyye f›rkas›nda olanlarla bir-
likde bulunmay›n›z! ‹fllerinizi onlara dan›flmay›n›z!) buyuruldu.
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Ahmed ibni Hanbelin ve Ebû Dâvüdün ve Tirmüzînin ve ‹bni Mâ-
cenin Abdüllah ibni Mes’ûdden ve Taberânînin Ebû Mûsel-Efl’arî-
den “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” haber verdikleri hadîs-i
flerîfde, (‹srâil o¤ullar› [ya’nî yehûdîler] günâh ifllediler. Âlimleri,
bunlara nasîhat verdi; dinlemediler. Âlimleri, sonra bunlarla gö-
rüfldüler. Berâberce yiyip içdiler. Allahü teâlâ aralar›na düflmanl›k
sokdu. Dâvüd aleyhisselâm›n ve Îsâ aleyhisselâm›n a¤›zlar›ndan
bunlara la’net etdi) buyurdu.

Tirmüzî ve Ebû Dâvüd ve ‹bni Mâce, Nâfiden alarak bildiriyor-
lar ki, Abdüllah ibni Ömere bir adam gelerek bir kimseden selâm
getirdi. Abdüllah, buna, (O kimsenin bid’at sâhibi oldu¤unu iflit-
dim. Bid’at sâhibi ise, benden ona selâm götürme) dedi. Hasen-i
Basrî ve Muhammed ibni Sîrîn (Bid’at sâhibleri ile birlikde bu-
lunmay›n›z!) dediler. Eyyûb-i Sahtiyânî diyor ki, Talak bin Habîb
ile oturuyordum. Sa’îd bin Cübeyr yan›m›zdan geçdi. Bana döne-
rek, (Onunla oturma! O, bid’at sâhibidir) dedi. Esmâ bin Ubeyd
diyor ki, Alî ibni Sîrînin yan›na bid’at sâhibi olan iki kifli gelerek,
sana bir hadîs soraca¤›z dediklerinde, hay›r, sormay›n›z, dedi. Bir
âyet soraca¤›z dediklerinde, hay›r, buradan gidiniz, yoksa ben gi-
derim, dedi. Gitdiler. Orada bulunanlar, Kur’ân-› kerîmden bir
âyet üzerinde konuflsayd›n ne olurdu, dediler. Onlar›n âyet-i ke-
rîmeyi de¤ifldirerek okumalar›ndan ve bu de¤iflikli¤in kalbimde
yer etmesinden korkdum, dedi. Selâm bin Ebî Muti’ diyor ki,
bid’at sâhibi bir kimse Eyyûba gelip, sana bir kelime soraca¤›m
dedikde, senden yar›m kelime bile dinlemem, dedi. Bir kimse
Sa’îd bin Cübeyre birfley sordu. Cevâb vermedi. Sebebi sorulduk-
da, bid’at sâhibidir, onunla konuflulmaz, dedi. Ebû Ca’fer Mu-
hammed Bâk›r “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki, (Münâkafla
edenlerin yan›nda oturmay›n›z! Bunlar âyet-i kerîmelere diledik-
leri gibi ma’nâ verirler). ‹mâm-› Ahmed ibni Hacer-i Mekkî,
(Miflkât) kitâb›n›n flerhinde, Abdüllah ibni Ömerin “rad›yallahü
teâlâ anh”, benden selâm söylemeyiniz dedi¤ini bildirirken, çünki,
bid’at ehlinden kaç›nmakla emr olunduk demekdedir. (Mirkat)
kitâb›nda, (Kaderiyye f›rkas›nda olanlarla birlikde bulunmay›-
n›z!) hadîs-i flerîfini bildirirken, çünki, agyâr ile görüflmek, insan›
helâke, felâkete sürükler, demekdedir. (fiir’at-ül-islâm) kitâb›nda
diyor ki, selef-i sâlihîn “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”,
bid’at ehli ile birlikde bulunmazd›. Çünki, hadîs-i flerîfde, (Bid’at
sâhibleri ile birlikde bulunmay›n›z! Onlar›n kötülükleri, uyuz has-
tal›¤› gibi bulafl›c›d›r) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Kaderiyye f›r-
kas›nda olanlara selâm vermeyiniz! Hastalar›n› ziyâret etmeyiniz!
Cenâzesinde bulunmay›n›z! Onlar›n sözlerini dinlemeyiniz! Onla-
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ra sert cevâb veriniz! Hakâret ediniz!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîf-
de, (Allahü teâlâ bid’at sâhibine sert cevâb verenin kalbini îmânla
doldurur. Korkulu fleylerden korur. Bid’at sâhibine k›ymet vermi-
yen kimseyi Allahü teâlâ k›yâmetin korkular›ndan korur) buyurul-
du. (‹rflâd-üs-sâri flerhu sahîh-il-Buhârî) kitâb›nda diyor ki, bid’at
ehli olan kimsenin tevbe etdi¤i anlafl›lmad›kça, ondan uzaklaflmak
lâz›md›r. Bu za’îf kul [ya’nî Ahmed R›dâ Hân], bu konuda bir ri-
sâle hâz›rlamakday›m. Bid’at ehlinden kaçmak, onlara sert dav-
ranmak lâz›m oldu¤unu Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden
vesîkalar yazarak aç›klamakday›m. Ayr›ca âlimlerin sözlerini de
bildirmekdeyim. Bu kitâb›m, gözlerin nûru ve gönüllerin flifâs› ola-
cakd›r.

Bid’at sâhibleri ile berâber bulunman›n zararlar› bu kadar çok
olunca, onlar› sevmenin ve övmenin zararlar›n›n ne kadar olaca-
¤›n› düflünmelidir. Hadîs-i flerîfde, (Kifli, sevdi¤i ile berâberdir)
buyuruldu. ‹mâm-› Alînin ve baflkalar›n›n bildirdikleri hadîs-i fle-
rîfde, (Yemîn ederim ki, Allahü teâlâ, insan› sevdikleri ile berâber
haflr edecekdir) buyuruldu. Taberânînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Allahü teâlâ, insan› sevdiklerinin aras›nda haflr edecekdir) buyu-
ruldu. Ebû Dâvüdün ve Tirmüzînin, Ebû Hüreyreden bildirdikle-
ri hadîs-i flerîfde, (‹nsan›n dîni, arkadafl›n›n dîni gibidir. Herkes,
kiminle arkadafll›k etdi¤ine baks›n!) buyuruldu. (Fih-un-Nesrîn
bi-cevâbil-es’ilet-il-›flrîn) kitâb›mda yukar›daki hadîs-i flerîfler
üzerinde genifl aç›klamalar vard›r.

Nedvet-ül-ulemân›n maksad›, mel’ûn fleytân›n maksad›d›r. Bil-
gisi az olan müslimânlar› do¤ru yoldan kayd›rma¤a u¤raflmakda-
d›rlar. Müslimânlar› birlefldirmek farzd›r, sözleri ile yeni bir din
ortaya koymakdad›rlar. (‹bâdetler kabûl olmaz. Böyle olmayan-
lar, berekete ve se’âdete kavuflamaz) sözleri de, Allahü teâlâya if-
tirâd›r. Bid’at ehli ile çekiflme¤e ve onlar› düflman bilme¤e günâh
demeleri ve bu günâh› afv olmaz bilmeleri ve afv› imkâns›zd›r de-
meleri de, kendilerinin Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin hak yolundan
ayr›ld›klar›n› ve âyet-i kerîmeleri inkâr etdiklerini gösteriyor. Bir
âyet-i kerîmede meâlen, (Allahü teâlâ, flirkden baflka diledi¤i kim-
selerin bütün günâhlar›n› afv eder) ve (Allahü teâlâ, bütün günâh-
lar› elbette afv eder) buyuruldu. Onlar›n, bu günâh›n afv› imkân-
s›zd›r demeleri, bu âyet-i kerîmeleri inkâr olmakdad›r. (Allah›n
kullar›, kardefller olunuz!) hadîs-i flerîfine de yanl›fl ma’nâ vermek-
dedirler. Bu hadîs-i flerîfin ma’nâs›, (Umdet-ül-Kâri) ve baflka ki-
tâblarda da bildirildi¤i gibi, (Kardefller olman›z› sa¤layacak fleyle-
ri yap›n›z!) demekdir. Buna göre, bid’at sâhiblerinin, hak yolda
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bulunan müslimânlarla kardefl olabilmeleri için, bid’atlerini terk
etmeleri ve sünnet-i seniyyeyi kabûl etmeleri lâz›md›r. Bid’atlerin-
de devâm edip de, Ehl-i sünnet olan müslimânlar› kendileri ile kar-
defl olma¤a ça¤›rmalar›, aç›k bir dalâlet, sap›kl›k ve çirkin bir hîle-
dir. (Fetâvelharemeyn)den terceme burada temâm oldu. Bu kitâb
arabî olup, ‹stanbulda ofset yolu ile basd›r›lm›fld›r. Kitâb›n yazar›
Ahmed R›zâ hân Berilevî “rahmetullahi aleyh”, 1340 [m. 1921] de
Hindistânda vefât etmifldir.

60 — Dinde reformcular, islâmiyyetin bir emrini yok etmek is-
teyince, son koz olarak hadîs-i flerîflere sald›r›yorlar. Bu emrin da-
yand›¤› hadîs mevdû’dur diyorlar. Bu sözlerine de inand›ram›ya-
caklar›n› anlay›nca, mevdû’ olmasa bile, za’îf hadîsdir, za’îf hadîs-
le hükm verilmez diyorlar. Meselâ, erkeklerin alt›n yüzük takmas›,
harâmd›r. Dinde reformcular, bunu bildiren hadîs za’îfdir. Alt›n
yüzük harâm de¤ildir diyorlar. Bu sözleri, kendilerini yalanlamak-
dad›r. Çünki, za’îf hadîs ile hükm verilemiyece¤ine göre, (Alt›n yü-
zük harâmd›r) hükmü ç›kar›lm›fl olan hadîsin sahîh olmas› lâz›m
gelir. Do¤rusu da budur. Ehl-i sünnet âlimleri, hadîs-i flerîfleri in-
celerken, k›l› k›rk yarm›fllar, mevdû’ hadîslerin hepsini elemifller-
dir. Farzlar›, halâl ve harâmlar›, yaln›z sahîh ve meflhûr hadîsler-
den ç›karm›fllard›r. ‹bni Melek “rahmetullahi aleyh”, (Menâr fler-
hi) kitâb›nda, (Za’îf olan hadîs ile vücûb sâbit olmaz. Hadîs ve f›kh
âlimlerince, sahîh oldu¤u anlafl›lam›yan bir hadîs ile amel olun-
maz) diyerek, bu hakîkati anlatmakdad›r. ‹bni Âbidîn “rahmetul-
lahi aleyh”, (Dürr-ül-muhtâr) hâfliyesinde abdesti anlat›rken buyu-
ruyor ki, (Müctehidin bildirdi¤i hükmlerin delîllerini, senedlerini
aramak, mukallide lâz›m de¤ildir).

Ehl-i sünnet âlimlerine sald›ran ve f›kh kitâblar›na sayg›s›z olan
kimsenin mezhebsiz oldu¤u anlafl›l›r. Abdüllah bin Îsâ San’ânî
“rahmetullahi aleyh” (Seyfülhindî fî ibâneti tarîkat-ifl-fleyh-in-Nec-
dî) kitâb›nda, sahîh hadîslere mevdû’ diyenlerin mezhebsiz olduk-
lar›n›, Ehl-i sünneti y›kma¤a u¤rafld›klar›n› vesîkalarla isbât et-
mekdedir. Bu kitâb›n› 1218 [m. 1803] senesinde yazm›fld›r. Müder-
ris seyyid Abdüllah efendi “rahmetullahi aleyh” (‹rsalülmekal) ki-
tâb›nda, hadîs-i flerîflere za’îfdir, mevdû’dur gibi iftirâ edenlere ce-
vâb vermekde, bu yoldakilerin önderli¤ini yapan ibni Teymiyyeyi
ve fievkânîyi red etmekdedir.

(Usûl-i hadîs) denilen ayr› bir ilm vard›r. Bu ilmde, (Mevdû’
hadîs) demek, uydurma hadîs demek de¤ildir. fiimdi, bu ilmden
haberi olm›yanlar, mevdû’ hadîsi, lügat ma’nâs› ile düflünerek, uy-
durma hadîs demek san›yorlar. Bu ilm üzerinde ve mevdû’ hadîs-
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ler üzerinde genifl bilgi edinmek istiyenlere, (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâb›n›n ikinci k›sm›nda beflinci maddeyi okumalar›n› tavsiye ede-
riz.

‹mâm-› Muhammed Birgivînin “rahmetullahi teâlâ aleyh”
(Usûl-i hadîs) kitâb›n› Dâvüd-i Karsî “rahmetullahi teâlâ aleyh”,
flerh etmifldir. Bunu da, Harputlu Yûsüf efendi “rahmetullahi te-
âlâ aleyh”, flerh etmifl, ‹stanbulda bas›lm›fld›r. Bunun doksanbirin-
ci sahîfesinden bafll›yarak, arabîden terceme etme¤i fâideli gör-
dük:

(Herhangi bir hadîsi haber verirken, bilerek yalan söylemifl ol-
du¤u bilinen bir kimsenin haber verdi¤i hadîs-i flerîflerin hepsine
(Mevdû’) veyâ (Müfterî) hadîs denir. Çünki, haber verdi¤i hadîs-
lerin hepsinin de, uydurma, iftirâ olmak ihtimâli vard›r. Görülü-
yor ki, Usûl-i hadîsde yalan› yakalanan kimse, tevbe etse ve sâlih
olsa da, bunun bildirdi¤i bütün hadîslere mevdû’ denilir. Böyle ol-
du¤unu, imâm-› Süyûtînin (Tedrîb) kitâb› da bildirmekde ve hadîs
âlimlerinin ço¤u da söylemekdedir. Bid’at f›rkalar›nda olanlar,
müslimânlar› do¤ru yoldan ay›rmak için, z›nd›klar da, müslimân-
lar› aldatmak için, hadîs uydurdular. Tekke fleyhlerinden de, ibâ-
dete tergîb ve günâhlardan terhîb için hadîs uyduranlar oldu. Böy-
le iyi niyyetli hadîs uydurmak harâmd›r. Müslimânlar› aldatmak
için olursa, küfrdür. Sa’lebî, Vâhidî, Zimâhflerî, Beydâvî ve Ebüs-
sü’ûd tefsîrlerinde, sûrelerin k›ymetlerini anlatan, öven hadîslerin
mevdû’ olduklar› söyleniliyor. Fâtiha, En’âm, Kehf, Yasîn, Du-
hân, Mülk, Zilzâl, Nasr, Kâfirûn, ‹hlâs ve Kul e’ûzü sûrelerini
öven hadîslerin sahîh olduklar› meydândad›r. Bu tefsîrlerin sâhib-
leri, mevdû’ denilen hadîsleri, sahîh, hasen ve olsa olsa za’îf bildik-
leri için veyâ güvendikleri hadîs âlimlerinden, böyle olarak ald›k-
lar› için, yâhud mevdû’ olduklar›n› kabûl etmedikleri için yazm›fl-
lard›r. Çünki, hadîslerin sahîh olup olmad›klar› zann-› gâlib ile an-
lafl›l›r. Kesin olarak bilinemez. Hadîs âlimlerinden ço¤unun sahîh
dedi¤i çok hadîsler vard›r ki, bu fennin baflka âlimleri, bunlara sa-
hîh dememifldir. Birço¤u da, bunlar›n sahîh olup olmad›¤›n› anl›-
yamam›fld›r. Çünki, bir hadîsin sahîh olmad›¤›n› anlamak çok güç-
dür. Ancak zan ile anlafl›l›r. Kesin olarak anlafl›lamaz. Bir hadîsin
uydurma oldu¤unu kesin olarak anlamak için, bunu haber veren-
lerden birinin, bunu ben uydurdum demesi lâz›md›r. Yâhud, bana
haber verdi dedi¤i kimsenin, bu do¤madan önce ölmüfl oldu¤u bi-
linmelidir. Yâhud, hadîs denilen sözün, islâmiyyete ve akla, hesâ-
ba ve tecribeye uymamas› ve te’vîl kabûl etmemesi ile uydurma
oldu¤u anlafl›l›r. Bunlar› da ancak hadîs âlimleri anlar. Bu derin
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âlimler de, bunlar› anlamakda yan›labilir. Bunun içindir ki, Ebül-
ferec ‹bn-ül Cevzînin (Mevdû’ât) kitâb›ndaki mevdû’ dedi¤i hadîs-
lerin ço¤una, sahîh, hasen ve za’îf diyen hadîs âlimleri olmufldur.
‹mâm-› Zehebî “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, ‹bn-ül-Cevzî-
nin Mevdû’ât kitâb›ndaki yaz›l› hadîslerin ço¤u, sa¤lam, güzel ha-
dîslerdir. Buraya kadar yazd›klar›m›z›, imâm-› Nevevînin “rahme-
tullahi teâlâ aleyh” (Takrîb) kitâb›ndan ve Süyûtînin “rahmetulla-
hi teâlâ aleyh” (Tedrîb) kitâb›ndan ve fleyhül-islâm ibni Hacer-i
Askalânînin (Nuhbe) kitâb›ndan ald›k). Birgivîden terceme te-
mâm oldu.

Beydâvî ve imâm-› Gazâlî ve Celâleddîn-i Süyûtî ve Sadred-
dîn-i Konevî ve Senâüllah› pâni-pütî “rahimehümullahü teâlâ”, gi-
bi en büyük âlimleri sahîh hadîsle, uydurma hadîsi birbirinden ay›-
ram›yacak kadar bilgisiz sanmak, yâhud, uydurma hadîsleri, bile
bile, sahîh hadîs olarak yazacak kadar dinsiz veyâhud da, dînini
kay›rmaz ve vicdân› s›zlamaz sanmak, çok büyük sayg›s›zl›k ve
vicdâns›zl›k ve insâfs›zl›kd›r. ‹slâm âlimlerinin hadîs-i flerîfler üze-
rinde nas›l bir titizlikle çal›fld›klar›n›, kitâb›m›z›n yedinci ve seki-
zinci maddelerinde uzun bildirmifldik. O yaz›lar› okuyan akll› ve
insâfl› bir kimse imâm-› Gazâlî gibi büyük bir âlimin kitâblar›nda
uydurma hadîs vard›r diyecek kadar küstâhlaflan bir dinde re-
formcuya hiç inan›r m›? O yüce âlimler “rahime-hümullahü te-
âlâ”, hadîs-i flerîfleri anl›yamam›fllar da, talebelerinden ibni Tey-
miyye anl›yabilmifl demek, Ehl-i sünnet âlimlerine düflman olan-
lardan baflkas›n›n söyliyebilece¤i birfley de¤ildir. ‹slâm âlimlerinin
büyüklü¤ünü anl›yam›yanlar, o yüce imâmlar› da, kendileri gibi
k›sa akllar›, bozuk düflünceleri ile yazm›fl san›yorlar. (Gazâlînin
muhâkemesi, sosyal fikrlerin zararl› te’sîrleri alt›nda kalm›fl) diye-
cek kadar afla¤› kelimeler kullan›yorlar. Onlar›n her yaz›lar›n›n,
âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin îzâh›, aç›klamas› oldu¤unu
kavr›yam›yorlar. ‹mâm-› Rabbânî hazretlerini öven bir kimse, bu
sözünde samîmî ise ve o yüce imâm›n yaz›lar›n› be¤eniyorsa, bu
yaz›lara uymas› ve onun çok övdü¤ü Ehl-i sünnet âlimlerini be-
¤enmesi, onlara karfl› sayg›s›zl›k yapmamas› lâz›md›r. Âlimin k›y-
metini, ancak âlim anlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin k›ymetini anla-
mamak, onlar› lekeleme¤e, o mubârek zâtlara toz kondurma¤a
kalk›flmak, bu (F›rka-i nâciyye)den ayr›lmak olur. Ehl-i sünnet-
den ayr›lan›n yâ dalâlet sâhibi sap›k veyâ kâfir olaca¤› (El-besâir
li-münkirit-tevessül) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Hindistân âlimlerin-
den Ebû Muhammed Viltorînin (Hidâyet-ül-muvaff›kîn) kitâb›n›n
altm›flbeflinci sahîfesinde bildirdi¤i gibi, Celâleyn tefsîri hâfliyesin-
de Kehf sûresinin (izâ nesîte) âyetinde Allâme Ahmed Sâvî Mâli-
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kî diyor ki, (Dört mezhebden baflkas›n› taklîd etmek câiz de¤ildir.
Dört mezhebden birine uym›yan kimse, dalâletdedir. Baflkalar›n›
da dalâlete sürüklemekdedir. Bunlar›n ba’z›lar› da kâfir olmakda-
d›r. Çünki, küfre sebeb olan yollardan biri, âyet-i kerîmelerden ve
hadîs-i flerîflerden ahkâm ç›karma¤a kalk›flmakd›r.)

61 — Afla¤›daki befl hadîs-i flerîf, imâm-› Muhammed Birgivî-
nin (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâb›ndan ve bunun Nablüsî flerhi
olan (Hadîka)dan al›nm›fld›r:

1) Buhârî ve Müslimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Bildirdi¤im
bu dinde bulunm›yan birfley, sevâb umarak meydâna ç›kar›l›rsa, bu
fley red olunur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, dinden ve
ibâdetden olm›yan birfleyin meydâna ç›kar›lmas› bid’at olmaz. Yi-
mekde, içmekde, giyinmekde, ev yapmakda ve bineklerde olan ye-
nilikler, de¤ifliklikler, ibâdet olan, ya’nî Allahü teâlân›n r›zâs›n› ka-
zanmak için yap›lan fleyler de¤ildir. Böyle fleylerin yap›lmas›, bir
ibâdeti bozmad›¤› veyâ dînin yasak etdi¤i bir fleyin yap›lmas›na se-
beb olmad›¤› zemân, bid’at olmaz.

2) Taberânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” bildirdi¤i hadîs-i fle-
rîfde, (Müslimânlar, Peygamberlerinden sonra, Onun bildirdi¤i
dinde bir bid’at, herhangi bir yenilik yaparsa, bunun benzeri olan
bir sünnet, aralar›ndan kalkar) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteri-
yor ki, dünyâ ifllerinde, âdet olan fleylerde, sevâb beklemeden ya-
p›lan, yaln›z dünyâl›k fâidesi olan veyâ dünyâ zarar›ndan koruyan,
yâhud zarar ve fâidesi düflünülmiyen inan›fl, söz, ifl ve ahlâkdan is-
lâmiyyetin yasak etmedi¤i bir de¤ifliklik, yenilik yapmak bid’at ol-
maz. Böyle de¤ifliklikler, sünnetin ortadan kalkmas›na sebeb ol-
maz.

3) Taberânîdeki bir hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibi, bid’atinden
vazgeçinciye kadar, Allahü teâlâ, tevbesini kabûl etmez) buyurul-
du. Her günâhdan sonra (Tevbe etmek) lâz›md›r. Tevbenin do¤ru
olmas› için, üç flart vard›r: Günâha son vermek, yapd›¤›na piflmân
olmak ve bir dahâ hiç yapmama¤a azm etmek, karar vermek. E¤er
kul hakk› da varsa, hakk›n› ödeyip, halâllaflmak da lâz›md›r.
(Bid’at sâhibi) demek, bir bid’ati meydâna ç›karan veyâ ç›km›fl bir
bid’ati yapan demekdir. (Bid’at) demek, dinde bulunmayan bir
inan›fl›, bir ifli, bir sözü veyâ ahlâk›, sonradan ortaya ç›karmak ve-
yâ dinde sonradan ortaya ç›km›fl böyle bir bozuklu¤u yaymak ve
bundan sevâb beklemek demekdir. Bir günâh› yapan kimsenin,
baflka günâh için yapd›¤› tevbesi kabûl olur. Bid’at sâhibi, bu
bid’atinden sevâb beklemekde, iyi bir ifl yapd›¤›n› sanmakdad›r.
Bunun için, tevbe etme¤i düflünmez.
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4) ‹bni Mâcenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibi,
bid’atinden vazgeçmedikçe, Allahü teâlâ onun hiç bir ibâdetini ka-
bûl etmez) buyuruldu. Dinden olan bir inan›fl›, ibâdeti, sözü veyâ
bir huyu de¤ifldiren bir kimsenin, dinde reformcunun, do¤ru olan
ibâdetleri dahî kabûl olmaz. Ya’nî ibâdetin fâidelerinden mahrûm
kal›r. Bu bid’atden vazgeçmesi lâz›md›r.

5) ‹bni Mâcenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir bid’at küfre yol
açmasa bile bunu ortaya ç›karan›n orucu, hacc›, ömresi, cihâd›,
tevbesi ve hiçbir iyili¤i kabûl olmaz. Bu kimsenin, ya¤dan k›l ç›kar
gibi, müslimânl›kdan ç›kmas› kolay olur) buyuruldu. fiartlar›na
uygun olan farzlar› ve nâfileleri sahîh olur, borçdan kurtulur ise
de, kabûl olmaz. Ya’nî sevâb verilmez. Bid’ati küfrüne yol açarsa,
ya’nî küfre sebeb olan bir söz söyler, birfley kullan›r, bir ifl yapar-
sa, îmân› giderek, ibâdetleri sahîh de olmaz. Bid’at sâhibi, bid’ati-
ni iyi ve sevâb bilir. Bunun için dinden kolay ç›kar. Bid’at iflliyen,
bunu ibâdet sanmakda, sevâb beklemekdedir. Günâh iflliyen ise,
günâh›n› suç bilmekde, Rabbinden utanmakda, azâb›ndan kork-
makdad›r. Bid’atler, büyük günâhd›r. Fekat her günâh bid’at de-
¤ildir.

Yukar›daki befl hadîs-i flerîfin asllar› ve aç›klamalar›, Hakîkat
Kitâbevinin ç›kard›¤› Nablüsînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî
(Hadîkat-ün-nediyye) kitâb›nda yaz›l›d›r.

(Bid’at) arabça bir kelimedir. Önceden olmay›p sonradan orta-
ya ç›kar›lan herfley demekdir. Bu bak›mdan, hem âdetde, hem de
ibâdetde yap›lan de¤ifliklikler, reformlar bid’at olur. (Âdet) de-
mek, karfl›l›k olarak k›yâmetde sevâb beklenilmiyen, yaln›z dünyâ
fâidesini düflünerek yap›lan fley demekdir. (‹bâdet) bunun tersi
olup, k›yâmetde karfl›l›¤›nda sevâb beklenen fleydir. Eshâb-› kirâm
ve tâbi’în zemânlar›nda bulunmay›p da, sonradan meydâna ç›kan
herfley bid’at olunca, âlimler bu bid’atleri, mubâh, müstehab, vâcib
ve harâm diye k›smlara ay›rm›fllar. Müstehab ve vâcib olanlara
(Bid’at-i hasene) demifllerdir.

Fekat, (Dinde bid’at) demek, Eshâb-› kirâm zemân›ndan ve tâ-
bi’în zemân›ndan sonra, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” izni olmadan, dinde yap›lan eklemeler ve noksanl›klar,
ya’nî ibâdet olarak yap›lan, sevâb oldu¤u düflünülen de¤ifliklikler
demekdir. (Dinde reform) da, dinde bid’at demekdir. Âdetlerde
yap›lan de¤ifliklikler, bu bid’atin d›fl›nda kalmakdad›r. Hadîs-i fle-
rîflerde kötü oldu¤u bildirilen, dindeki bid’atlerdir. Ya’nî dinde re-
formlard›r. Bunlar ibâdetlere yard›mc› de¤ildirler. Hepsi, ibâdetle-
ri de¤ifldirmekde, bozmakdad›rlar.
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Bid’at, ikiye ayr›l›r: ‹’tikâdda ve ibâdet olan ifllerde bid’atlerdir.
‹’tikâdda olan reformlar, yâ ictihâd ile yap›l›r. Ya’nî âyet-i kerîme-
lerden ve hadîs-i flerîflerden ç›kar›l›r. Yâhud, akl ile, düflünce ile
be¤enilerek yap›l›r. ‹ctihâd yapabilmek için derin âlim, ya’nî (müc-
tehid) olmak lâz›md›r. Müctehid, i’tikâd bilgilerinde ictihâd yapar-
ken yan›l›rsa, afv olmaz. Suçlu olur. Yanl›fl anlad›¤› inan›lacak fley,
dinde aç›kça bildirilmifl ve câhillerin bile iflitip bildi¤i, yay›lm›fl bil-
gilerden ise, bu müctehid ve buna inananlar kâfir olur. Kâfir oldu-
¤u anlafl›lan bir kimse, bu küfründen tevbe etmedikçe, mü’min ve
müslimân oldu¤unu söylese ve bütün ömrünü ibâdetle geçirse de,
küfrden kurtulamaz. Aç›k bildirilmifl, fekat herkesin iflitmemifl ol-
du¤u bilgilerden veyâ aç›k bildirilmemifl bilgilerden ise, kâfir ol-
mazlar. (Bid’at sâhibi), (Dalâlet ehli) ya’nî sap›k olurlar. Bu yanl›fl
inan›fllar›, katl ve zinâ gibi büyük günâhlardan da dahâ büyük gü-
nâhd›r. Yetmifliki dürlü bid’at f›rkas› bulunaca¤› ve sap›k inan›flla-
r› sebebîle hepsinin Cehenneme gidecekleri, hadîs-i flerîflerde bil-
dirilmifldir.

Müctehid olm›yan din adamlar›n›n, kendilerini müctehid sana-
rak, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere ma’nâlar verme¤e kal-
k›flmalar› ile veyâ kendi görüflleri ile söyledikleri i’tikâd bilgisi,
aç›k bildirilmemifl veyâ herkesin iflitmedi¤i bilgilerden olsa bile,
yanl›fl olursa, böyle yanl›fl inananlar kâfir olur. Meselâ, Resûlulla-
h›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mi’râca ç›kd›¤›na ve kabr
süâline, ictihâd yolu ile inanm›yan bir müctehid, bid’at sâhibi,
ya’nî sap›k olur. Kendi akl›, görüflü ile inanm›yan müctehid olm›-
yan bir din adam› ise, din bilgilerine k›ymet vermemifl olaca¤›n-
dan, kâfir olur.

‹’tikâddaki ictihâdlar›nda yan›lmam›fl olan islâm âlimlerine
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve bunlar gibi do¤ru inanan
müslimânlara (Ehl-i sünnet) veyâ (Sünnî) denir.

Yetmifliki bid’at ehlinin ibâdetleri, sahîh olsa da, kabûl olmaz.
‹bâdetlerinde, ictihâd ile yapacaklar› bid’atleri de ayr›ca suç olur.

Ehl-i sünnet âlimlerinin ibâdetlerde, ictihâd ile bulduklar› bilgi-
ler bid’at de¤ildir. Bu bilgileri bulurken yan›lmalar› suç olmaz.
Dört mezhebin imâmlar›, bu bilgileri, islâmiyyetin sâhibinin izni
ile, islâmiyyetin bildirdi¤i delîllerden, senedlerden ç›karm›fllard›r.
Bu bilgiler, islâmiyyeti de¤ifldirmifl de¤il, islâmiyyete yard›mc› ol-
mufllard›r. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k bildirilmifl
fleylerde ictihâd yap›lmaz. Bunlar, oldu¤u gibi kabûl edilir. Aç›k
bildirilmemifl bir ifli gösteren delîli ararken yan›lmak suç olmaz.
Fekat bu delîl ya’nî do¤ru yol aç›k olup da, müctehid bu delîli bul-
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makda yan›larak veyâ bir delîlden ç›kar›lmay›p, akla uyarak yap›-
lan ibâdetler, bid’at olur, sap›kl›k olur. Böyle reformlar, bir müek-
ked sünnetin ortadan kalkmas›na sebeb olursa, günâh› dahâ çok
olur.

Resûlullah›n ibâdet olarak yapd›¤› ve aras›ra b›rakd›¤› fleylere
(Sünnet-i hüdâ) veyâ (Müekked sünnet) denir. Bunlar› aras›ra
yapm›yanlara azâb bildirilmedi. Hiç terk etmedi¤i ve terk edenle-
re azâb yap›laca¤›n› bildirdiklerine (Vâcib) denir. Aras›ra yapd›¤›
ibâdetlere (Müekked olm›yan sünnet) veyâ (Müstehab) denir.
Âdet olarak yapd›klar›na (Sünnet-i zevâid) veyâ (Edeb) denir. ‹yi
fleylere sa¤dan, fenâ fleylere soldan bafllamak ve sa¤, sol elleri kul-
lanmak edebdir.

Âdetlerde de¤ifliklik yapmak, bid’at de¤ildir. Vera’ sâhiblerinin
yapmamas› iyi olur. Hadîs-i flerîfde, (Benim sünnetime ve benden
sonra, hulefâ-i râflidînin sünnetlerine sar›l›n›z!) buyuruldu. Sünnet
sözü, yaln›z olarak söylenildi¤i zemân, islâmiyyetin bildirdi¤i her-
fley demekdir. Bu dînin sâhibi olan Resûl “aleyhisselâm”, âdetler-
de birfley bildirmedi. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, insanlara dinlerini bildirmek için geldi. Dünyâda muhtâc ol-
duklar› fleylerin yap›lmas›n› ö¤retmek için gelmedi. Hadîs-i flerîf-
de, (Dünyâ ifllerinizi yapmas›n› siz dahâ iyi bilirsiniz!) buyuruldu.
Dünyân›za fâideli olan fleyleri bulup yapman›z için benim bildir-
meme lüzûm yokdur demekdir. Dînî vazîfelerinizi, ibâdetlerinizi
bilemezsiniz. Onlar› benden ö¤reniniz demekdir. Bunun için âdet-
ler, islâmiyyetin d›fl›nda kalmakdad›r. ‹slâmiyyetin d›fl›nda olan
fleylerde yap›lan de¤ifliklikler bid’at olmaz.

Minâre, mekteb, kitâb gibi sonradan yap›lm›fl olan fleyler bid’at
ya’nî dinde reform de¤ildir. Bunlar dîne yard›mc› fleylerdir. ‹slâ-
miyyet bunlara izn vermifl, hattâ emr etmifldir. Böyle fleylere (Sün-
net-i hasene) denir. ‹slâmiyyetin yasak etdi¤i fleyleri meydâna ç›-
karma¤a (Sünnet-i seyyie) denir. Bid’atler, ya’nî dinde reformlar,
sünnet-i seyyiedir. Sünnet-i hasene ya’nî dîne yard›mc› fleylerin
(Sadr-› evvel)de ya’nî Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” ve tâbi’în-i izâm›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
zemânlar›nda yap›lmamas›, onlar›n bu fâideli fleylere ihtiyâçlar› ol-
mad›¤› içindi. Onlar, kâfirlerle cihâd ediyor, islâmiyyeti dünyâya
yay›yorlard›. Onlar›n zemânlar›nda bid’at sâhibleri ç›kmam›fl veyâ
ço¤almam›fld›. K›yâmete kadar (sünnet-i hasene) meydâna ç›kar-
mak câizdir ve sevâbd›r.

‹bâdetde bir bid’ati yapmak, bir sünneti terk etmekden dahâ
fenâd›r. Bid’at ifllemek harâmd›r. Sünneti özrsüz terk etmek mek-
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rûhdur. Bir sünneti özrsüz terk etme¤i sevâb san›rsa, sünneti terk
etmesi de bid’at olur. Bir inan›fl›n, bir iflin veyâ bir sözün sünnet ve-
yâ bid’at oldu¤u bilinemedi¤i zemân, bunu yapmamak lâz›m olur.
Çünki, bid’ati terk etmek lâz›md›r. Sünneti yapmak lâz›m de¤ildir.
Lâz›m olm›yan fley yap›lmazsa kazâ olunamaz. Bunun için nemâz-
lar›n k›l›nmam›fl sünnetleri kazâ olunmaz. Allahü teâlân›n harâm
etdi¤i fleylerden bir zerresini yapmamak, insanlar›n ve cinnin bü-
tün ibâdetlerinden dahâ sevâbd›r. Bunun için, güçlük olan yerde
vâcib de terk edilir. Fekat harâm ifllenemez denildi. Meselâ baflka-
s›n›n yan›nda tahâretlenilmez.

Bir asrda yaflam›fl olan müctehidlerin sözbirli¤ine (‹cmâ’) de-
nir. ‹cmâ’›n bir delîle, senede dayanmas› lâz›md›r. Bu delîl, âyet-i
kerîme ve bir kiflinin dahî bildirdi¤i hadîs-i flerîfdir. Yâhud bunla-
ra dayanan k›yâsd›r. K›yâs, âyetde ve hadîsde kapal› bildirilen fle-
yi aç›¤a ç›karmakd›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi
aleyh” hazretleri k›yâs yolu ile ictihâd buyurmufldur.

Bir kimse, hiç kitâb okumadan ârif, Velî olabilir. Âyet-i kerîme-
yi tefsîr edebilir. Fekat bu kimse, rehber olamaz. Ona ba¤lan›la-
maz. Rehberin, ilmde ictihâd derecesine yükselmifl olmas› ve ma’ri-
fetde vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye mertebesinde bulunmas› lâ-
z›md›r. Rehberin [ya’nî mürflidin] her hareketi, her duruflu, her sö-
zü, islâmiyyete uygundur. Ya’nî, her fleyde Resûlullaha uymakda-
d›r. Bunun için, Allahü teâlâ onu çok sever. Müslimânlar, Allahü
teâlây› çok sevdikleri için, Allahü teâlân›n çok sevdi¤ini de çok se-
verler. Rehberi sevmek, Allahü teâlây› ve Resûlullah› “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” sevmekden ileri gelmekdedir. Bu sevgiye
(Hubb-i fillah) denir. ‹bâdetlerin en k›ymetlisinin hubb-i fillah ol-
du¤u hadîs-i flerîfle bildirilmifldir. Rehberin emrlerini yapmak, islâ-
miyyete uymak demekdir. Çünki, Rehberin her sözü ve her ifli islâ-
miyyeti bildirmekdedir. Hayâtda, ya’nî dünyâda hakîkî ilm sunucu-
su Mürflid-i kâmildir. Din düflmanlar›n›n, müslimânlar için (Allah›
b›rak›p kulu seviyorlar. ‹slâmiyyeti b›rak›p insana tap›n›yorlar) söz-
lerinin, câhilce iftirâ oldu¤u, buradan anlafl›lmakdad›r.

Eshâb-› kirâma uymak vâcibdir “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în”. Eshâb-› kirâm›n bildirdi¤i birfley üzerinde k›yâs yapmak
câiz de¤ildir. Fekat, bizim gibi mukallidlerin, ya’nî ictihâd derece-
sine yükselmemifl kimselerin, Eshâb-› kirâm›n sözlerine uymalar›
câiz de¤ildir. Eshâb-› kirâm›n sözleri ve hareketleri, nasslar› ve
kendi ictihâdlar›n› gösterir. Bunlar› da, ancak ictihâd derecesine
yükselmifl olan derin âlimler anl›yabilir. Mezheb imâmlar›m›z,
bunlar› anlam›fllar ve anl›yabilece¤imiz kadar bizlere bildirmifller-
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dir. Görülüyor ki, Eshâb-› kirâma uymak isteyenlerin, Ehl-i sünnet
âlimlerine uymalar› lâz›m gelmekdedir.

Buhârîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, kulum bana farz-
lar› yapmakla yaklafld›¤› gibi, baflka hiçbirfleyle yaklaflamaz. Bana
nâfilelerle yaklaflan kulumu çok severim buyuruyor) buyuruldu.
Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, Allahü teâlân›n ençok sevdi¤i ibâdet,
farzlard›r. Hadîs-i flerîfde bildirilen nâfileler, farzlarla birlikde ya-
p›lan nâfilelerdir. Farzlar› yap›p, nâfilelere de devâm edenleri, Al-
lahü teâlâ çok sever demekdir.

Allahü teâlâ, Mâide sûresinin 35.ci âyetinde meâlen buyuruyor
ki, (Bana yaklaflmak için, vesîle aray›n›z!). Meâlen demek, (‹slâm
âlimlerinin anlad›klar›na göre) demekdir. Vehhâbîler diyor ki,
(Vesîle, sebeb, ibâdetlerdir. Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine ka-
vuflmak için farz ve nâfile ibâdetleri yapmak lâz›md›r. Tarîkate gir-
mek, bir fleyhin eteklerine yap›flmak, ölülere, dirilere yalvarmak,
insan› Allaha yaklafld›rmaz. Bil’akis uzaklafld›r›r). Ehl-i sünnet
âlimleri buyuruyorlar ki, (Evet! Vesîle, sebeb, ibâdetleri yapmak-
d›r. Fekat, sahîh, do¤ru, hâlis olan ibâdetler, vesîle olur. ‹bâdetle-
rinin sahîh olmas› için, do¤ru îmân, temiz ahlâk sâhibi olmak ve
flartlar›na uygun yapmak lâz›md›r. Meselâ, nemâz›n sahîh olmas›
için, abdest almak, kullan›lan suyun temiz olmas›, nemâz› vaktinde
k›lmak ve k›bleye karfl› k›lmak, nemâzdaki âyetleri, tesbîhleri ve
düâlar› do¤ru okumak ve dahâ nice flartlar›, vesîleleri bilmek ve
yapmak lâz›md›r. Her ibâdetin de böyle flartlar›, vesîleleri vard›r.
Bunlar, senelerce çal›flarak ö¤renilir. Bunlar düflünmekle, rü’yâ ile
ö¤renilemez. Bunlara inanan, bilen ve yapan âlimlerden ifliterek
veyâ kitâblar›n› okuyarak ö¤renilir. Fen bilgileri de, profesörler-
den uzun zemânda ö¤renilmekdedir. Böyle îmânl›, kalbi temiz,
do¤ru din âlimlerine müderris, muâllim ve mürflid denir. Mürflid
demek, su üstünde yürüyen, havâda uçan, gayb olan fleyleri bilen,
okuyup, üfleyerek hastalara flifâ veren kimse demek de¤ildir. Ah-
kâm-› islâmiyyeyi, ya’nî kalb, rûh ve beden ile yap›lan ibâdetleri bi-
len ve yapan ve baflkalar›na da ö¤reten Ehl-i sünnet âlimi demek-
dir. Her müslimân›n, Mâide sûresindeki emre uymak için, böyle
bir mürflidi veyâ kitâblar›n› aramas›, farz ve nâfile, bütün ibâdetle-
ri Ondan ö¤renmesi lâz›md›r.)

‹slâmiyyeti bilmiyen câhil din adamlar›n›n yanl›fl sözlerine ve
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumam›fl, bozuk düflünceli
kimselerin taflk›nl›klar›na ve flaflk›nlar›n, herkesi flafl›rtanlar›n ve
do¤ru yoldan kaym›fl olan z›nd›klar›n ve çürük akllar›na uyanlar›n
yald›zl›, parlak yaz›lar›na aldanmamal›d›r. ‹slâm âlimleri, bilgilerini
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Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden alm›fllard›r. Bu sap›klar
kendi k›sa görüfllerine uyarak yazmakda ve konuflmakdad›rlar. Bu
reformculara ve bunlar› âlim san›p, sözlerine, kitâblar›na aldanan-
lara yaz›klar olsun! Bunlar, din ve îmân h›rs›zlar›d›r. Halâlleri, ha-
râmlar› de¤ifldiriyorlar. ‹slâmiyyeti bozuyorlar. Nablüsînin “rah-
metullahi teâlâ aleyh” flerhinden terceme temâm oldu.

‹bni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh” nemâz› bozanlar› anla-
t›rken (yimek, içmek, giyinmek gibi âdetde olan bid’atlerin mez-
mum, çirkin olanlar›n›, kâfirlerden görüp almak ve kötü olm›yan-
lar› da, onlara benzemek için al›p kullanmak tahrîmen mekrûhdur.
Kötü ve zararl› olm›yanlar›, onlara benzeme¤e özenmeden yap-
mak, kullanmak mekrûh olmaz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” papaslar›n kulland›¤› ayakkab›y› yapd›r›p kullanm›fld›r)
buyurdu.

Nemâzlardan ve düâlardan sonra Fâtiha sûresini okumak
bid’at m›d›r, de¤il midir? Bunun cevâb›n› Hâdimî “rahmetullahi
teâlâ aleyh” (Berîka) kitâb›n›n yüzotuzyedinci sahîfesinde uzun
yaz›yor. K›saca bildirelim: Bid’at diyenler ve de¤ildir diyenler ol-
du. Ço¤una göre, düâ okumas› bildirilen yerlerde, Fâtiha okumak
dahâ iyidir. Nemâzlardan sonra düâ edilmesi de, hadîs-i flerîflerde
bildirilmifldir. (Bid’at), islâmiyyetin sâhibinin izni olmadan yap›lan
ibâdetlerdir. Fâtiha sûresi düâlar›n en iyisini bildirmek için nâzil
oldu. Bunun nemâzlardan ve düâlardan sonra okunmas›na bid’at
diyen az de¤ildir. Herkesin birlikde yüksek sesle okumalar› yasak-
d›r. ‹mâm, fâtiha dedi¤i zemân, herkesin sessizce okumalar› iyi
olur. Çünki, düâlar›n sonunda hamd etmek müstehabd›r. Hamd
etmenin en iyisi de, Fâtiha okumakd›r. Farzla sünnet aras›nda oku-
mak ve isteklerine kavuflmak için okumak mekrûhdur.

Kur’ân-› kerîmi ve ezân› ho-parlör ile okumak bid’atdir. Çün-
ki, ses ç›karmak için kullan›lan cans›z cismlere (Mizmâr), çalg› de-
nir. Gök gürlemesi, top, tüfek, baykufl, papa¤an, ses ç›kar›yorlar
ise de, çalg› de¤ildirler. Ses ç›karan e¤lence âletleri, davul, dümbe-
lek, zilli mafla, ney, kaval, ho-parlör, hep çalg› âletidir. Çalg›, ken-
dili¤inden ses ç›karmaz. Ses ç›karmalar› için, ya’nî kullan›lmalar›
için, davul tokma¤›n› gergin deriye vurmak, neyi üflemek, kavala
ve ho-parlöre söylemek lâz›md›r. Bunlardan ç›kan ses, bu çalg›la-
r›n hâs›l etdi¤i sesdir. Üfleyen ve söyleyen insan›n sesi de¤ildir.
Ho-parlörden iflitilen Kur’ân-› kerim ve ezân sesleri, hep ho-par-
lörün hâs›l etdi¤i seslerdir. ‹mâm ve müezzin efendilerin sesleri
de¤ildir. Müezzin efendinin sesi ezând›r. Ho-parlör denilen çalg›-
dan ç›kan ses ilm ve fen bak›m›ndan ve din ve ahkâm-› islâmiyye
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bak›mlar›ndan müezzin efendinin sesi, ya’nî ezân de¤ildir. Ezâna
benzedi¤i için, ezân zan edilmekdedir. Ezân, müezzin efendinin,
sâlih müslimân erke¤in sesine denir. Bu sese benzeyen kad›n›n, ço-
cu¤un ve ho-parlörün sesi ezân de¤ildir. Baflka sesdir. Muhtelif çal-
g›lar›n sesleri baflkad›r. Ho-parlörün sesi, insan sesine çok benze-
di¤i hâlde, insan sesi de¤ildir. Kitâbdaki, televizyondaki, imâm res-
mi gibidir. O imâma çok benziyor ise de, imâm›n kendisi de¤ildir.
Televizyondaki hareketlerini görse, sesini duysa da, bunun arka-
s›nda nemâz k›l›nmaz.

(‹nternet)den iflitilen sesler ve resmler de, televizyon gibidir.
Bunlar› dünyâ ifllerinde kullanarak istifâde etmek câizdir. Fekat,
ibâdetlerde kullanmak aslâ câiz de¤ildir. ‹nternet dalgalar› vâs›-
tas› ile haberleflme: Bir telden elektrik ceryân› geçince, telin etrâ-
f›nda miknâtis dalgalar› meydâna geliyor ve fezân›n her yerine
yay›l›yor. Bu elektro-manyetik dalgalar›n boylar› muhtelîf olup,
elektrik ceryân›n›n fliddetine göre de¤iflmekdedir. Fezâdaki, her
yere yay›lm›fl olan elektro-manyetik dalgalar›n toplulu¤una (‹n-
ternet) denir. ‹nternet denilen bir yer, bir âlet yokdur. ‹nternet
dalgalar› üzerinde çal›flan âletler vard›r. Bu âletlerin bulundukla-
r› yerlere (‹nternet ara-merkezleri) denir. Bu âletlerden biri,
(Bilgisayar âletleri) [komputerler]dir. Bilgisayar muhtelîf ebâdda
bir kutudur. Bilgisayar âletleri, elektrik ceryân› ile çal›fl›r. Bu cer-
yân, bilgisayar içine konmufl olan pilden veyâ flehr ceryân›ndan,
d›vârdaki prizden al›n›r ve âlet içindeki transformatör taraf›ndan
voltaj› düflürülür. Bilgisayar›n kapa¤› bir ekrand›r. Burada bilgi-
sayara gelen ve ç›kan seslerin yaz›lar› ve resmleri görünür. Bu
sesler, (Modem) denilen bir âletden geçerek elektro-manyetik
dalgalara çevrilip, sesler ve yaz›lar gayb oluyor. Fezâdaki, ya’nî
her yerdeki bilgisayar, kendi uzunlu¤undaki elektro-manyetik
dalgalar› alarak, modemden geçirip, ses ve yaz› hâs›l eden hava
dalgalar› hâline çeviriyor. Bunlar›n bir sûreti bilgisayarda bulu-
nan bir hâf›zaya [harddiske] verilir. Harddisk, herhangi bilgisa-
yara konunca, içindeki sesler iflitilir ve yaz›lar ekranda okunur.
Bilgisayar› internete ba¤lamak için, bir ara-merkezden adres al›-
n›r. ‹stanbuldaki (‹hlâs-net) ara-merkezinin, Hakîkat Kitâbevine
verdi¤i adres, (www.hakikatkitabevi.com)dur. Herhangi bir bil-
gisayar bu adrese ba¤lan›rsa, Kitâbevinin bütün kitâblar›ndan di-
ledi¤ini seçerek okur ve dinler. Bilgisayarlar piyasada sat›lmak-
dad›r.

62 — Türkçe bir din mecmû’as›nda, Muhammed Kutb ad›nda
bir M›srl›n›n yaz›s› vard›r. (‹nhirâf çizgisi) ad›ndaki yaz› arabîden
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terceme edilmifl. E¤er terceme do¤ru yap›lm›fl ise, yazar›n›n dinde
söz sâhibi olmad›¤› hemen göze çarpmakdad›r. Bak›n›z, bir yerin-
de ne hezeyânlar savuruyor:

(Türklerin savafl meydânlar›nda kayd etdikleri zaferler, islâma
fleref vermifldir. Ancak, Türklerin elinde, islâm›n, ma’nâs›ndan çok
fley gayb etdi¤i de bir gerçekdir. Türklerin elinde islâm dondurul-
mufl, (ma’nen) geliflmesi durdurulmufldur. Osmânl›lar, askerlik d›-
fl›nda kalan bütün meydânlarda islâm› dondurdular ve zedelediler.
Meselâ ilme gereken önemi vermediler. ‹ctihâd› durdurarak f›kh
ilmi dondu.

Nihâyet islâm, Osmânl›lar›n ba¤lay›c› kayd›ndan kurtulup ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanarak, ileri at›lma¤a bafllad›. Özellikle bu at›l›fl
Hicâzda Vehhâbîlik, Sûdanda Mehdînin yönetdi¤i Mehdîlik hare-
ketlerinde görülmekdedir. Bu iki hareket, islâma asl gücünü ve
ilerleme isti’dâd›n› yeniden kazand›racak nitelikdeydi. ‹slâmdaki
bu mutlu geliflmeyi gören haçl› emperyalizmi harekete geçdi) di-
yor.

Cevâb: Osmânl› türklerinin islâmiyyete hizmetleri, bir flâheser-
dir. Bir âbidedir. Târîh meydân›na dikilmifl olan bu dev âbideyi
görmemek için kör veyâ bir Türk düflman› olmak lâz›md›r. Bu
M›srl› yazar›n da bildirmek zorunda kald›¤› gibi, Osmânl› türkleri-
ni zaferden zafere götüren dinamizm, ahlâk, sabr ve kahramanl›k,
hangi kaynakdan geliyordu? ‹slâm kayna¤›ndan de¤il mi? ‹slâmiy-
yete fleref verilemez. ‹slâmiyyetden fleref al›n›r. Mü’minlerin fleref-
li emîri hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, (Biz, zelîl, afla¤› kimse-
lerdik. Allahü teâlâ, bizleri müslimân yapmakla flereflendirdi) bu-
yuruyor. ‹slâmiyyetin, her çeflid fazîlet ve flerefler kayna¤› oldu¤u-
nu bilmiyen câhiller, islâmiyyete fleref verilecek san›rlar.

‹stanbuldan Viyanaya do¤ru giden islâm ordusu, Belgrad ya-
k›nlar›nda, bir su bafl›nda, mola veriyor. Çeflme, abdest alan, kab-
lar›na su koyan askerlerle dolu. Yak›ndaki bir kilisenin papas›, gü-
zel k›zlar› süslüyor. Ellerine birer kab verip, çeflmeye gönderiyor.
Papas pencereden gizlice seyr ediyor. K›zlar gelince, askerler he-
men kenâra çekiliyor. K›zlar râhatça doldurup kiliseye dönüyor-
lar. Papas, islâm askerlerinin bu güzel ahlâk›n›, fazîletini, edebini
ve merhametini görünce, (Bu ordu hiç yenilmez. Bofl yere kan›n›-
z› dökmeyin!) diyerek haçl› kumandanlar›na haber gönderiyor.
Bu M›srl› yazar, Osmânl› zaferlerini, Attillân›n ordular› gibi, bar-
bar istilâs› san›p yan›lmakda m›d›r? ‹ngiliz lordu Davenportun ki-
tâb›n› okumufl olsayd› (‹slâm ordular› her gitdi¤i yere, adâlet, fazî-
let ve medeniyyet götürmüfldür. Boynunu büken ma¤lûb düflman›
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dâimâ afv ile karfl›lam›fld›r) bilgisini ö¤renir de, yaz›lar›nda biraz
edebli davran›rd›. Abbâsîlerden sonra, islâm halîfelerine M›srda
z›ndan hayât› yaflatan, hilâfet haklar›n› onlardan gasb edenler, hut-
belerde kendilerine (Sultânül-haremeyn) demekden hayâ etmi-
yorlard›. Yavuz Sultân Selîm hân “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 923
[m. 1517] senesinde, M›sr› feth edip, hilâfeti esâretden kurtar›nca,
al›flkanl›kla kendisine de sultânül-haremeyn diyen hatîbi susdurup,
(Benim için, o mubârek makâmlar›n hizmetçisi olmakdan dahâ
büyük fleref olamaz. Bana (Hâdimülharemeyn) deyin!) buyurdu-
¤unu târîh kitâblar› yazmakdad›r. ‹slâm ahlâk›n›, M›srl›lar m› don-
durmufl; yoksa Osmânl›lar m› dondurmufl, buradan çok iyi anlafl›l-
makdad›r. Sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahi teâlâ
aleyh” , siyâsal bilgiler mektebini birincilikle bitireni, her sene se-
râya kâtib al›rd›. Böylece, gençleri çal›flma¤a teflvîk ederdi. Kâtib
seçilen Es’ad be¤ “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Hât›rât-i Abdülha-
mîd hân-› sânî) kitâb›nda diyor ki, bir gece yar›s› flifre yazd›m. ‹m-
zâ için, sultân›n yatak odas› kap›s›n› çald›m. Aç›lmad›. Bir dahâ
vurdum. Yine aç›lmad›. Üçüncüyü vuraca¤›m anda, kap› aç›ld›.
Karfl›ma ç›kan sultân, havlu ile yüzünü siliyordu. (Evlâd! Seni bek-
letdim. Kusûruma bakma! Dahâ birinci çal›flda kalkd›m. Gece ya-
r›s›, mühim bir imzâ için geldi¤ini anlad›m. Abdestsiz idim. Bu mil-
letin hiçbir kâ¤›d›na abdestsiz imzâ etmedim. Abdest almak için
gecikdim. Oku dinliyeyim) dedi. Okudum. Besmele çekerek imzâ-
lad› ve hayrl› olsun inflâallah, dedi. ‹flte Osmânl› sultânlar› islâmiy-
yete böyle ba¤l›, böyle sayg›l› idi. Eyyûb Sabri pâfla “rahmetullahi
teâlâ aleyh”, (Mir’ât-ül Haremeyn) kitâb›nda diyor ki, (Sultân Ab-
dülmecîd hân “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Mustafâ Reflîd Pâflan›n
mason oldu¤unu, islâmiyyete uym›yan bir yol tutdu¤unu anlay›n-
ca, kahr›ndan, üzüntüsünden hastaland›. Yatakda oturam›yor, hep
yat›yordu. Yaln›z, mühim fleyler okunuyor, (irâde-i flâhâne) al›n›-
yordu. S›rada bulunan bir kâ¤›d için (Medîne ehâlîsinin bir dilek-
çesi okunacak) bilgisi verildi. (Durun, okumay›n! Beni oturtun!)
buyurdu. Arkas›na yast›k koyup, oturtuldu. (Onlar, Resûlullah
efendimizin komflular›d›r. O mubârek insanlar›n dilekçesini yata-
rak dinlemekden hayâ ederim. Ne istiyorlarsa, hemen yap›n›z! Fe-
kat, okuyunuz da, kulaklar›m bereketlensin!) buyurdu. Bir gün
sonra vefât eyledi.) ‹flte, Osmânl› Türk sultânlar›n›n ahlâk›, hayâs›
ve ‹slâmiyyete sayg›lar› böyle idi.

Türkün islâmiyyete olan bu sayg›s› ve edebi, Mescid-i se’âdet-
de, pis ayaklar›n› kabr-i se’âdete karfl› uzat›p, lefl gibi yatan vehhâ-
bîlerin sayg›s›zl›¤› ve edebsizli¤i ile hiç bir olur mu?
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Osmânl›larda, islâmiyyet ilerlememifl sözünde, sinsi bir islâm
düflmanl›¤›n›n habîs kokusu duyulmakdad›r. Fenârîler, molla Hüs-
revler, Hayâlîler, Gelenbevîler, ‹bni Kemâller, Ebüssü’ûdler, allâ-
me Birgivîler, ‹bni Âbidînler, Abdülganî Nablüsîler, mevlânâ Hâ-
lid-i Ba¤dâdîler, Süveydîler ve Abdülhakîm Efendiler ve Abdûhu
rezîl eden allâme Mustafâ Sabri efendi ve dahâ nice f›kh ve kelâm
âlimleri, hattâtlar, mi’mar Sinanlar, Sokullular, Köprülüler “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hangi devletde yetifldi? Osmân-
l›larda de¤il mi? Osmânl› âlimlerinin yazd›klar› binlerce ilm kitâb-
lar›, her vilâyetdeki millî kütübhâneleri doldurmufldur. Fihristleri
meydândad›r. Bütün islâm âlemine alt›yüz sene fetvâ veren, her
müflkili çözen, müslimânlar›n dertlerine devâ olan, h›ristiyanl›¤a
ve sap›k f›rkalara reddiyyeler yazarak, onlar› rezil eden, Osmânl›
fleyhül-islâmlar› de¤il mi idi? Hayâlînin ilm-i kelâm hâfliyeleri,
molla Hüsrevin Düreri, Halebînin Mültekâs› ve ‹bni Âbidînin
Redd-ül-muhtâr› ve Ebüssü’ûdün tefsîri ve fieyhzâdenin Beydâvî
hâfliyesi ve seyyid Abdülhakîm-i Arvâsînin mektûblar› ve va’zlar›
bugün, bütün islâm âlemine ›fl›k tutmakdad›r. Bu yüce âlimleri ve
Velîleri Osmânl›lar yetifldirmedi mi? Bugün de, dînini do¤ru ö¤-
renmek istiyenler, bu k›ymetli kitâblar› okumal›d›r. Tefsîrlerin en
k›ymetlisi fieyhzâde ve Ebüssü’ûd tefsîrleridir. Müslimânlara fâ-
ideli olmak istiyen, bu tefsîrleri türkçeye terceme etmelidir. Re-
formcu yazarlar›n tefsîrleri böyle de¤ildir. Çünki onlar, k›sa görüfl-
leri, noksan bilgileri ile, hât›rlar›na gelenleri, tefsîr diye araya ka-
r›fld›rm›fllar, zencire çürük halkalar eklemifllerdir. Çürük halkal›
zencire güvenip, sar›l›p denize inen, elbette aldan›r, bo¤ulur. Bu-
nun için bu uydurma tefsîrlerin tercemelerini okumamal›d›r. ‹slâ-
m›n alt›yüz senelik bekçisi, islâm ilmlerinin kayna¤›, hep Osmânl›-
lar idi. Matba’a kurulmal›d›r diyen Behcetül fetâvâ gibi yüzlerce
fetvâ kitâblar›, her asr›n îcâblar›na göre yol gösterdi, ileriye ç›¤›r
açd›lar. Son asr›n flâheseri olan (Mecelle) kitâb› ise, dünyâda ben-
zeri bulunm›yan bir hukûk âbidesi oldu. Dinde reformcularda Os-
mânl› ahlâk›, Osmânl› ilm ve irfân› olsayd›, bir avuç yehûdî karfl›-
s›nda yenilmezlerdi. Müslimânlar›n harb plânlar› mes’ûl kimseler
taraf›ndan Londrada birkaçbin liraya ‹srâil câsûslar›na sat›lmaz ve
arab birli¤i bütün dünyâya rezil olmazd›.

Kutub denilen M›srl› yazarlar›n Eshâb-› kirâma ve sonra,
Emevî, Abbâsî ve Osmânl›lar›n hâlis müslimân idârecilerine “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în” pervâs›zca ve hayâs›zca sald›r-
malar›, bofluna de¤ildir. Bunun sebebini yine kendisi aç›klamak-
dad›r. fiecâ’at arz ederken, merd-i k›btî, sirkatini söylemekdedir.
(Vehhâbîlik, islâmiyyeti esâretden kurtard›) diyerek, baklay› a¤-
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z›ndan ç›karmakdad›r. Evet, mezhebsizleri övebilmek için, islâm
halîfelerini, islâm âlimlerini kötülemekdedirler. Mevdûdînin, Sey-
yid Kutbun ve Muhammed Kutbun ve Abdûhun plânlar›, siyâset-
leri hep bu temele dayanmakdad›r. Hepsi, selef-i sâlihîne sald›r›-
yor. Ehl-i sünnet âlimlerini kötülüyorlar. Buna karfl›l›k, ibni Tey-
miyyeyi ve Cemâleddîn-i Efgânî gibi sap›klar› bir kurtar›c› gibi
gösteriyorlar. Mezhebsizlerin nesini övüyorlar? Dînî ve ilmî k›y-
metleri s›f›r oldu¤u gibi, ahlâks›zl›klar›n›n s›f›r›n alt›nda oldu¤unu,
1384 [m. 1964] de tahtdan indirilip, 1388 [m. 1968] de ölen Sü’ûd,
Avrupada sefâhet, nâmûs ve ahlâk d›fl› hareketleri ile ve keyfine,
zevkine milyonlar harc etmesi ile bütün dünyâya gösterdi. M›srl›
yazar, Kâhiredeki ve Riyâd serây›ndaki fuhfl, zinâ, nâmûssuzlukla-
r›n radyolarda dünyâya yay›ld›¤›n› görüp, iflitip, acabâ biraz yüzü
k›zarm›yor mu? Bütün islâm âleminden gelen milyonlarca hâc›n›n
herbirinden yüzlerce lira rüflvet almakdan hayâ etmiyorlar. Din
kardefli, yüzlerce lira vermezse, buna hac farîzas›n› yapd›rm›yorlar.
Hâlbuki Osmânl›lar›n Redd-ül-muhtâr kitâb›nda, Kudüsü ziyârete
gelen h›ristiyanlardan ayakbasd› paras› almak harâmd›r diyor. Os-
mânl›lar, kâfirden bile ayakbasd› paras› almazd›. Vehhâbîler ise,
müslimândan istiyor. Vermezse, ibâdete mâni’ oluyor. Bekara sû-
resinin yüzondördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü teâlâ-
n›n mescidlerinde, onun ismini zikr etme¤i yasak edenden dahâ
çok zâlim olamaz!) buyuruldu. Tibyân tefsîrinde, Atâ hazretleri di-
yor ki, Hudeybiye günü, Mekke kâfirleri, müslimânlar›, Mescid-i
harâma sokmay›p, hac etdirmedikleri için, bu âyet-i kerîme geldi.
Kur’ân-› kerîmde kâfire zâlim de denilmekdedir. Para vermiyen
müslimânlar›, Mescid-i harâma sokm›yanlar›n ve bunlar› övenlerin
ne olduklar›, bu âyet-i kerîmeden aç›kca anlafl›lmakdad›r. ‹flte, kö-
tüledikleri Osmânl› müslimânlar›! ‹flte övdükleri vehhâbîler ve
dinde reformcular!

(Osmânl›lar ictihâd› durdurdular) demesi de, yaland›r. Bu söz
islâm düflmanlar›n›n a¤›zlar›nda i¤renç bir sak›z hâline gelmifldir.
Osmânl›lar, ictihâd kap›s›n› kapamad›. Seyyid Kutblar, Muham-
med Kutblar ve Abdûhlar gibi, Ehl-i sünnet düflman› câhillerin, is-
lâm dîninin afîf harîmine mülevves kalemlerini sokmalar›n› önle-
diler. Osmânl› türkleri islâmiyyeti böyle câhillerin tesallutundan
korumasalard›, bugün islâmiyyet de, h›ristiyanl›k hâlini al›r, kar-
ma-kar›fl›k, bozuk birfley olurdu. Nitekim, Mekkedeki ve M›srdaki
sap›klar›n elinde müslimânl›¤›n yaraland›¤›, oyuncak hâline geldi-
¤i ac› ac› görülmekdedir. Bugün hakîkî müslimânl›k, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” b›rakd›¤› gibi, bütün temizli¤i ve
safl›¤› ile, türk milletinde kalm›fl bulunmakdad›r.
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Mezhebsizlerin önderi olan ibni Teymiyyenin ve mezhebsizlik-
de çok afl›r› gidenlerin içyüzlerini dahâ genifl ö¤renmek isteyenle-
re, Hindistân âlimlerinden mevlânâ Muhammed Hamdullah-›
Dacvînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazd›¤› (El-besâir li-münkirit-
tevessül-i bi-ehl-il mekâbir) ve Muhammed Hasen Can Fârûkî
Müceddidî Serhendînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Üsûl-ül-er-
be’a fî terdîd-il-vehhâbiyye) kitâblar›n› tavsiye ederiz. Birincisi
arabî, ikincisi fârisîdir. Önce Hindistânda, ikinci olarak ,1395 [m.
1975] de, ‹stanbulda basd›r›lm›fllard›r.

63 — Hindli, islâmdaki sap›k müslimânlardan Hamîdullah is-
minde birisinin de, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uym›-
yan düflüncelerini, islâm bilgisi olarak yayd›¤›n› görüyoruz. Fransa-
da islâm bilgileri profesörü etiketini alm›fl oldu¤u için, islâm âlimi
san›lan bu adam›n sap›k yaz›lar›, türkçeye çevrilerek gençli¤in
önüne sürülmekde, birçok müslimân›n do¤ru yoldan kaymas›na
sebeb olmakdad›r. (‹slâm Peygamberi) ad›ndaki kitâb›n›n türkçe
tercemesinin otuzdördüncü sahîfesindeki flu sat›rlar› okuyunca, fla-
fl›rd›k kald›k:

(Onu gene tüccâr s›fat› ile Hubeflâda (Yemende) ve Abdül-
kayslar›n ülkesinde (do¤u Arabistân, Bahreyn, Umman) görüyo-
ruz. Belki de deniz yolu ile, Habeflistâna gitdi¤i dahî hât›ra gelebi-
lir. Bütün bu seyâhatlar, onun Bizans, Acem, Yemen ve Habeflis-
tân›n ticârî, idârî gelenek ve kanûnlar›n› ö¤renmesine yol açd›. Ol-
gunluk yafl›nda, k›rk›nda bu tecrübeli adam, kavmini islâha tefleb-
büs etdi.)

Hâlbuki, islâm târîhleri, sözbirli¤i ile diyorlar ki, Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve sellem”, üç gün vâlidesi, sonra Ebü Lehebin
câriyesi Süveybe birkaç gün emzirdi, dahâ sonra, iki sene Halîme
hâtun emzirdi. Alt› yafl›nda iken, vâlidesi Âmine hâtun, o¤lunu
Medîneye day›lar›n› görme¤e götürdü. Bir ay kal›p, dönüflde vâli-
desi yirmi yafl›nda yolda, Ebvâ denilen yerde vefât etdi. Mubârek
babas› Abdüllahdan mîrâs kalan câriyesi Ümm-i Eymen ile Mek-
keye gelip, mubârek dedesi Abdülmuttalibin yan›nda kald›. Sekiz
yafl›na gelince, dedesi vefât edip, büyük amcas› Ebû Tâlibin yan›n-
da kald›.

Dokuz veyâ oniki yafl›nda iken Ebû Tâlib ile, yirmi yafl›nda
iken de, hazret-i Ebû Bekr ile ve yirmibefl yafl›nda iken, hazret-i
Hadîcenin kervan› ile fiâma gidenler aras›nda bulundu. Bu yolcu-
luklar›n üçünde de, Busrâ denilen yere var›ld›kda, orada bulunan
kilisenin papaslar›, Bahîra ve sonra Nestûra, ‹ncîlde okuduklar›
son Peygamberin alâmetlerini kendisinde görerek, (fiâma gitmeyi-
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niz! fiâmda yehûdîler bu çocu¤u tan›r, öldürür) dediler. Bunlar da,
ticâretlerini orada yap›p geriye döndüler. (Busrâ), fiâm›n 90 kilo-
metre cenûb-i flarkîsinde, Kudüsün 130 km. flimâl-i flarkîsindedir.
Ondört veyâ onyedi yafl›nda iken, Yemene giden amcas› Zübeyr,
ticâreti bereketli olmak için, Resûlullah› da berâber götürdü. Yir-
mi yafl›ndan sonra, Mekke d›fl›nda koyun güdüp geçinirdi. Bahrey-
ne gitdi¤ini bildiren güvenilir haber olmad›¤› gibi, Habeflistâna se-
yâhat buyurdu¤unu da, nübüvvetine inanm›yanlardan baflka, kim-
se düflünmüfl de¤ildir. Habefl dilinden konufldu¤u görüldü. Bu da,
Habeflistâna gitmifl oldu¤unu düflündürür diyenler, yan›lmakdad›r.
Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisine gelen
yabanc›lara, onlar›n de¤iflik konuflmalar›na uygun olarak cevâb ve-
rirdi. Böyle konuflmas›, Allahü teâlân›n kendisine ihsân etdi¤i, sa-
y›s›z mu’cizelerden birisi idi. Yukar›daki üç veyâ dört seyâhatin
hiçbirisine kendili¤inden kat›lmam›fld›. Vücûd-i flerîfi ile bereket-
lenmek için götürülmüfldü. fiâma olan son yolculukda, kervan bafl-
kan› olan Meysere, Hadîceye müjdeci olarak Resûlullah› “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” gönderece¤i zemân, kervanda bulunan
Ebû Cehlin, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” dahâ genc-
dir. Bir yere yolculuk yapmam›fld›r. Yolu flafl›r›r. Baflkas›n› gönder
demesi de, Hamîdullah›n yanl›fl ve sap›k düflündü¤ünü göstermek-
dedir. Bizansa, Aceme, Habefle ve Yemene gidip, oralarda ö¤ren-
diklerini ortaya koyarak, kavmini islâha kalk›fld› demek ve Resû-
lullah efendimiz için (tecribeli adam) diyerek edebsizce davran-
mak, bir müslimân›n yapaca¤› fley de¤ildir.

(K›sas-› Enbiyâ)n›n üçyüzdoksanbirinci sahîfesinde diyor ki,
(Resûlullah ümmî idi. Ya’nî kimseden birfley ö¤renmemifldi. Yaz›
yazmazd›. Okumazd›. Ümmî olan insanlar›n aras›nda yetifldi.
Mekkede, geçmifl insanlar›n hâllerini bilen bir âlim yokdu. Baflka
yerlere giderek kimseden birfley ö¤renmemifldi. Kazanç için bir ifl
tutmam›fld›. Böyle iken, Tevrâtda ve ‹ncîlde ve gökden inmifl olan
baflka kitâblarda bulunan bilgileri ve eski insanlar›n hâllerini ha-
ber verdi. O zemânlarda târîh bilgileri, kar›flm›fl, bozulmufldu.
Do¤rusunu i¤risinden ay›rabilen pek az kimse vard›. Her dinden
adamlara cevâblar verip, hepsini susdurdu. Bu baflar›lar›, kendisi-
nin Allahdan gönderilmifl bir Peygamber oldu¤unu göstermekde-
dir. Zemân›ndaki edebiyyâtc›lara, flâ’irlere meydân okudu¤u hâl-
de, hiçbiri onun getirdi¤i Kur’ân-› kerîm gibi, bir sat›r bile söyliye-
mediler. Hâlbuki Mekkeliler, fli’r okuma¤a, nutk söyleme¤e me-
rakl› olup, bu yolda çok çal›fl›rlar ve yar›fl›rlard›. Düzgün konufl-
makla ö¤ünürlerdi. Kur’ân-› kerîm, bütün flâ’irlere gâlib geldi.
Kur’ân-› kerîme karfl› koyamad›lar. fiaflk›nl›klar›ndan, k›l›ca sar›-
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l›p, dö¤üflme¤i, ölme¤i göze ald›lar. Ebû Zer “rad›yallahü teâlâ
anh” hazretlerinin kardefli Üneys ünlü flâ’ir idi. Oniki flâ’ire üstün
gelmifldi. Kur’ân-› kerîmi iflitir iflitmez, Allah kelâm› oldu¤unu an-
lay›p, hemen müslimân oldu). Ankebût sûresinin k›rksekizinci
âyetinde meâlen, (Sen bu Kur’ân gelmeden önce, bir kitâb oku-
mazd›n. Yaz› yazmazd›n. Okur yazar olsayd›n, baflkalar›ndan ö¤-
rendin diyebilirlerdi) buyuruldu. Allahü teâlân›n ve islâm âlimleri-
nin bu flâhidlikleri karfl›s›nda, îmân› ve akl› olan herkes, Hamîdul-
lah›n yukar›daki yaz›s› hakk›nda kesin hükmünü vermekde güçlük
çekmez.

K›rk›nc› sahîfede: (Bilinmiyen bir sebeble, süt kardefli olan k›-
z›n omuzunu öyle kuvvetle ›s›rd› ki, izi hayât› boyunca kald›. Bir
gazâda, al›nan esîrler aras›nda süt kardefli fieymâ da vard›. O hâ-
diseyi anlat›p ›s›r›lan yeri gösterince, Resûlullah bunu tan›d›) di-
yor.

‹slâm düflmanlar›, Resûlullaha birçok iftirâlar söylediler. Siyâh
dediler, gençleri ondan so¤utmak için, kara köpeklere arab dedi-
ler. Hamîdullah dahâ da ileri giderek, o yüce Peygamberi, gençle-
re yamyam olarak tan›tma¤a kalk›flmakdad›r. Hâlbuki, Halîme
hâtun, Resûlullah› yan›ndan ay›rmaz, uza¤a gitme¤e b›rakmazd›.
Birgün nas›lsa gözetmedi. Süt kardefli fieymâ ile kuzular›n aras›na
gitdi. Halîme, Resûlullah› göremeyince, Onu arad›, buldu. fieymâ-
ya, niçin s›cakda d›flar› gitdiniz? dedi. fieymâ, anneci¤im! Kardefli-
min bafl› üzerinde bulut bulunuyor. Ona hep gölge yap›yor, dedi.
Resûlullahdan flikâyet etmek flöyle dursun, Onu övdü. Onun ya-
n›nda bulunan büyük küçük herkes, kendisini övmekde ve sev-
mekde idi. ‹ncindi¤ini bildiren hiç olmad›. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, süt kardeflini hiç incitmedi¤i gibi, onun haklar›-
na hattâ, sütüne bile sayg› gösterir, onun emdi¤i memeden hiç em-
mezdi. Halîme diyor ki, (O emerken kendi o¤lum emmez, Ona
sayg› gösterirdi. Bu da süt kardefllerinin Ondan hiç incinmedikle-
rini, Onu hep sevip sayd›klar›n› bildirmekdedir. O emerken, güzel
yüzüne bakma¤a dayanamazd›m. Konuflma¤a bafllay›nca, ilk ola-
rak (Kelime-i tevhîd) söyledi. Herfleyi tutarken (Bismillah) derdi.
Çocuklar›n oyunlar›na kar›flmazd›. (Biz oyun oynamak için yara-
t›lmad›k) derdi. Hiç a¤lamaz, kimseyi incitmezdi). Hicretin seki-
zinci senesinde Huneyn gazvesinden sonra, al›nan esîrler aras›n-
da, fieymâ ad›ndaki bir kad›n, yâ Resûlallah! Ben senin süt karde-
flinim dedi. O günlerdeki birkaç fleyi anlatd›. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, fieymân›n sözlerini dinledi. Onu tan›y›p, çok
ihsân eyledi. Dahâ çocuk iken, onda görülen mu’cizeleri, hâri-
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kul’âde güzel hâlleri o kadar çokdu ki, bu husûsda çeflidli kitâblar
yaz›lm›fld›r. Okuyanlar› kendisine âfl›k eden o üstünlükleri yazmak
ve bunlara, gizli kalm›fl olanlar›n› da bulup eklemek gibi flerefli hiz-
meti b›rak›p da, çocuklar aras›nda olabilecek birfleyi, islâm Pey-
gamberinin hayât› diyerek, ilm kitâb›na yazmak bir islâm profesö-
rüne yak›fl›r m›? Hele, sonradan uydurulmufl çirkin bir yalan› seçip
yazan adam›n, hakîkî bir müslimân olaca¤› düflünülebilir mi? Böy-
le davran›fllar, ilme hizmet etme¤i mi, yoksa kusûr aramak gayre-
tini mi gösterir? Her müslimân›n, îmân etmifl oldu¤u ve herfleyden
dahâ çok sevmifl oldu¤u Peygamberine toz kondurmamak için tit-
remesi lâz›md›r. K›rksekizinci sahîfesinde:

(Ö¤lenin yak›c› s›ca¤›ndan korunmak için Abdüllah bin
Cud’an›n kemerinin (ya’nî d›var›n›n) gölgesine s›¤›n›rd›) diyor.

Siyer kitâblar›nda, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” mubârek bafl› üstünde bulut bulundu¤u, Onunla birlikde git-
di¤i, Ona gölge yapd›¤›, nübüvvete kadar böylece güneflden muhâ-
faza olundu¤u yaz›l›d›r. Gölgeye s›¤›n›rd› demek, bu mu’cizeye
inanmamak olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, burada
gölgelenmek için de¤il, gölgelenenleri irflâd etmek için oturmufl
olabilir. K›rksekizinci sahîfesinde:

(‹bni Kelbî, bizzat Muhammed aleyhisselâm›n bir put önünde
esmer bir koyunu kurban etdi¤ini nakl eder) diyor.

Bu yaz›lar, yazar›n islâmiyyeti kuflbak›fl› uzakdan gördü¤ünü,
islâmdan haberi olmad›¤›n› göstermekdedir. Dahâ, küçük yaflda
iken, putlar›n ismlerini söyletmedi¤ini, bunlara düflmanl›¤›n› aç›k-
lad›¤›n› her kitâb yazmakdad›r. Putlardan nefret etdi¤ini, kendisi
de altm›flyedinci sahîfede bildiriyor. Hiçbir Peygamberin “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem”, hiçbir yaflda, herhangi bir dinde yasak
olan birfleyi ifllemedi¤ine, her müslimân›n inanmas› lâz›md›r. Ha-
mîdullah›n, müslimânlar› aldatmak için, sened olarak gösterdi¤i ib-
ni Kelbînin taflk›n bir mezhebsiz oldu¤u (Tuhfe-i ‹snâ afleriyye) ve
(Esmâ-i Müellifîn) kitâblar›nda yaz›l›d›r. Evet, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” esmer koyun kesdi. Fekat, bunu, kurban
bayram›nda, Medînede kesdi. Ellisekizinci sahîfede:

(Abdülkays kabîlesinden bir hey’eti kabûl etdi. ‹slâmdan önce
oraya seyâhat etmifl oldu¤unu onlara söyledi) diyor.

Bahreyndeki Abdülkays kabîlesinden gelen elçileri, (Buhârî)
ve (Mevâhib-i ledünniyye) gibi birçok kitâblar uzun yazmakdad›r.
Bunlar›n hiçbirinde, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” Abdülkays kabîlesinin memleketine gitdi¤i bildirilmiyor. Bir
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yandan Resûlullah›n uzak yerlere ve ticâret merkezlerine gidip,
çok fleyler ö¤rendi¤ini ileri sürmek, öte yandan da, ‹slâm›n temel
inançlar›n›, târîh bilgileri gibi çok nakl etmek, sinsi ve alçak plân-
lar›n uygulanmakda oldu¤unu düflündürmekdedir. Ellidördüncü
sahîfesinde:

(Burnunun üstüne kadar uzayan kafllar› kavsli idi. Bacaklar› in-
ce idi) diyor.

Bu sayg›s›z yaz›lar› ile, Resûlullah› sanki bir umac›ya benzet-
mek istemekdedir. Hâlbuki, (K›sas-› Enbiyâ)da, (Allahü teâlâ, bü-
tün güzellikleri sevgili Peygamberinde toplam›fld›. Mubârek kolla-
r› ve bald›rlar› iri ve kal›n idi. Hilâl kafll›, çekme burunlu ve uzun
kirpikli idi) diyor. (Mevâhib-i ledünniyye)de, (Mubârek kafllar› in-
ce idi. Mubârek elleri ve ayaklar› iri idi) diyor. Mubârek uzvlar›n›n
tenâsübünü, her sahâbî anlatm›fl, güzelli¤i ve sevimlili¤i dillere
destân olmufldur. Onu dahâ ilk görüflde, cemâline âfl›k olup, baflka
hiçbirfley aramadan, îmâna gelenlerin say›lar›n›n az olmad›¤› ki-
tâblarda yaz›l›d›r. Onu görüp güzelli¤ine âfl›k olanlar, dilleri dön-
dü¤ü kadar anlatma¤a çal›flm›fllar, o güzelli¤i bildirme¤e insan gü-
cü yetiflmez demifllerdir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n birinci k›s-
m›nda, o âfl›klar›n haber verdiklerinden birkaç› yaz›lm›fld›r. Oku-
yanlar, Allahü teâlân›n, sevgili Peygamberini, düflünülemiyecek
bir düzende ve bakma¤a doyulam›yacak bir güzellikde yaratm›fl ol-
du¤unu hemen anlar. Görmeden, Ona gönül verirler. Habîbullaha
âfl›k olanlar, her nefesde, ci¤erlerine giren havan›n serinli¤inde,
Onun sevgisinin tad›n› duyarlar. Aya her bak›fllar›nda Onun mu-
bârek gözlerinden gelmifl olan ›fl›nlar›n akslerini aramakla zevkle-
nirler. Onun güzelli¤i deryâs›ndan bir damlaya kavuflanlar›n her
zerresi:

Güzel yana¤›n› bilen, güle hiç bakmaz.
Senin sevginde eriyen, derman aramaz!

demifllerdir. Onu görmeden âfl›k olanlardan, Mevlânâ (Hâlid-i
Ba¤dâdî) “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”, fârisî divân›nda,
Onun güzelli¤ini ve insan akl›n›n eremiyece¤i yüksekli¤ini, ince rû-
hundan ç›kan kelimelerle ve edebiyyâtdaki büyük mehâreti ile,
pek veciz, çok güzel yazm›fld›r. Okuyup anl›yabilenleri hayrân b›-
rakmakdad›r. Türkçeye tercemesinde, o ince san’at› ve derin
ma’nâlar› anlatmak mümkin de¤il ise de, pek az da olsa, birfley du-
yurabilmek için, Kabr-i se’âdeti ziyâret ederken söylemifl oldu¤u
beytlerden birkaç›n›n tercemesini yazarak kitâb›m›z› k›ymetlendi-
relim:

– 449 – Fâideli Bilgiler - F:29



Ey güzeller güzeli, beni sevdânla yakd›n!
görmüyor birfley gözüm, her an hulyânla akl›m!

Sen (Kabe kavseyn) flâh›, ben ise azg›n köle,
Sana konuk olma¤›, nas›l söyler bu flaflk›n?

Ac›y›p bir bak›nca, ölü kalbler diriltdin,
sonsuz merhametine s›¤›n›p, kap›n çald›m!

‹yilik kayna¤›s›n, dermanlar deryâs›s›n!
Bir damla lutf et bana, derde devâs›z kald›m!

Herkes gelir Mekkeye, Kâ’be, Safâ, Merveye,
ben ise senin için, da¤lar tepeler afld›m!

Dün gece, bir rü’yâda göklere de¤di bafl›m,
kap›ndaki uflaklar, enseme basd› sand›m!

Ey Câmî hazretleri, sevgilimin bülbülü!
fli’rlerin aras›ndan, flu beyti seçdim ald›m:

(Dili afla¤› sark›k, uyuz köpekler gibi,
bir damlac›k umarak, ihsân deryâna vard›m.)

Baflka bir fli’irinde flöyle terennüm etmekdedir:

Ey günâhl›lar s›¤›na¤›, sana s›¤›nma¤a geldim!
çok kabâhatler iflledim, sana yalvarma¤a geldim!

Karanl›k yerlere sapd›m, batakl›klara sapland›m,
do¤ru yolu ayd›nlatan, ›fl›k kayna¤›na geldim!

Ç›kacak bir can›m kald›, ey bütün canlar›n cân›!
uygun olur mu söylemek, cân›m› fedâya geldim!

Derdlilerin tabîbisin, ben ise gönül hastas›,
kalb yarama devâ için, kap›n› çalma¤a geldim!

Cömerdlerin kap›s›na, birfley götürmek hatâd›r.
basmakla fleref verdi¤in, topra¤› öpme¤e geldim!

Günâhlar›m çok, da¤ gibi, yüzüm kara, katran gibi,
bu yükden ve siyâhl›kdan temâm kurtulma¤a geldim!

Temizler elbet hepsini, ihsân deryândan bir damla,
gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim!

Kap›na yüz sürebilsem, ey can›mdan azîz cânan!
su ile olm›yan ifller, hâs›l olur o toprakdan!
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Seksenikinci sahîfesinde, ay›n ikiye ayr›lmas›n›, târîhcilerin ha-
ber verdi¤ini yaz›yor. Âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler ile bildirildi-
¤ini yazm›yor. Hele kendisinin inan›p inanmad›¤›n› hiç aç›klam›yor.

(Önce zevcesi, sonra amcas› vefât etdi. Mü’minlerin büyük k›s-
m› Habeflistânda idi. Art›k Allahdan baflka dayana¤› kalmam›fld›)
diyor.

Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm
ve her mü’min, her zemân ve her ifllerinde, yaln›z Allahü teâlâya
güvenir. Ancak, O emr etdi¤i için sebeblere yap›fl›r. Sebeblere da-
yanmazlar. Onlar›n yap›c› de¤il, yard›mc› olduklar›na inan›rlar.
Doksanikinci ve üçüncü sahîfelerde:

(Mi’râc bir hâldir. ‹nsan›n vücûdünü unutup, rûhunun hâkim
oldu¤u bir vaz’›yyetde yap›lm›fld›r. ‹srâ sûresinde, Hazret-i Pey-
gamber, bir gece yeryüzünün mukaddes merkezlerinden gökdeki
ibâdet merkezine (Mescid-i Aksâya) götürüldü. Uzakdaki mesci-
din, Kudüsde oldu¤u düflünülemez. Zîrâ o zemân, Kudüsde mes-
cid yokdu diyor ve Rum sûresinde, Filistinin en yak›n bir yer oldu-
¤u bildiriliyor. Uzak mescid, yak›n bir yerde bulunamaz. Allahü te-
âlâ, Ona eski Peygamberlerin târîhini hât›rlatarak, Onu tesellî edi-
yor) diyor.

Cevâb: ‹srâ sûresindeki âyet-i kerîmede meâlen, (Kulumu ge-
ce Mescid-i harâmdan Mescid-i Aksâya götürdüm) buyuruldu.
Kul, insana denir. Rûha veyâ insan›n bir hâline kul denmez. Bu-
hârîdeki uzun hadîs-i flerîfde ve Ehl-i sünnet âlimlerinin tefsîrle-
rinde ve bütün kitâblarda, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” Kudüsde, Mescid-i Aksâya gitdim, gördüm buyurdu¤u bildi-
rilmekdedir. O zemân, Mescid-i Aksâ Kudüsde vard›. Çok önce,
Süleymân aleyhisselâm yapd›rm›fld›. Sonra, Îrânl›lar›n ve Yunan-
l›lar›n eline geçmifldi. Îsâ aleyhisselâm gö¤e ç›kar›ld›kdan sonra
Romal›lar›n eline geçdi. Birkaç kerre y›k›ld›, yap›ld›. Son olarak,
Hazreti Ömer ta’mir etdirdi. Filistin, Arabistâna komflu bir yer-
dir. Baflka memleketlerden dahâ yak›n oldu¤u için, (en yak›n yer)
buyuruldu. Mescid-i Aksâ o zemân yeryüzünde bulunan mescid-
ler aras›nda, Mekkeye en uzak olan› idi. Bunun için, (en uzak
mescid) buyuruldu. En yak›n yerde en uzak mescid niçin buluna-
mazm›fl? Müslimânlar, hicretden onalt› ay sonraya kadar, Mes-
cid-i Aksâya karfl› nemâz k›ld›. O zemân, Kudüsde mescid yok ol-
sayd›, oraya karfl› nemâz k›lmak emr olunur mu idi? Resûlullah da,
Kudüsde Mescid-i Aksâda nemâz k›ld›m der mi idi? Hamîdullah›n
akl›, düflüncesi ve fen anlay›fl›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek bedeni ile Kudüse ve göklere götürüldü¤ünü
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kavr›yamad›¤› için, buna inanam›yor. Mi’râc›n bir hâl oldu¤unu
anlatmak istiyor. Bunun için de Kur’ân-› kerîmi yanl›fl tefsîr edi-
yor. Düflüncesini kaçamak yollarla isbâta kalk›fl›yor. Mi’râc bir hâl
olsayd›, iflitenlerden kimse karfl› koymazd›. Kâfirler de, buna karfl›
bir fley demezlerdi. (Beden ile gitdim) buyurdu¤u için inanm›yan-
lar çok oldu. Resûlullah›n Mekkeden Kudüse götürüldü¤üne inan-
m›yan›n kâfir oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmekdedir. Göklere götü-
rüldü¤üne inanm›yan ise, bid’at ehli, sap›k olur.

Hindli Hamîdullah›n küfre kadar giden bu bozuk yaz›s›na Hind
âlimlerinin kitâblar›ndan da cevâb vermek yerinde olacakd›r. Bü-
yük hadîs âlimi Abdülhak Dehlevî hazretleri, fârisî (Medâric-ün-
nübüvve) kitâb›nda buyuruyor ki, (Allahü teâlân›n Muhammed
aleyhisselâma olan ihsânlar›n›n en flereflilerinden biri de, Onu
Mi’râca ç›karmas›d›r. Bu mu’cizeyi Ondan baflka hiçbir Peygambe-
re vermemifldir. Resûlullah›n Mekkeden Mescid-i Aksâya götürül-
dü¤ü, Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildiriliyor. Buna inanm›yan kâfir
olur. Mescid-i Aksâdan gö¤e ç›kar›ld›¤›n› meflhûr hadîsler haber ve-
riyor. Buna inanm›yan ise, bid’at ehli ve fâs›k olur. Mi’râc›n uyan›k
iken ve cesed ile oldu¤unu, Eshâb-› kirâm›n ve tâbi’înin ve hadîs
âlimlerinin ve f›kh âlimlerinin ve kelâm âlimlerinin ço¤unlu¤u ha-
ber vermifllerdir. Böyle oldu¤unu sahîh hadîsler de aç›klamakdad›r.
Mi’râc çok def’a olmufldu. Bunlardan biri uyan›k iken ve cesed ile
idi. Ötekiler yaln›z rûh ile idi. Âifle “rad›yallahü anhâ”, rü’yâda rûh
ile olan mi’râclardan birini haber vermekdedir. Onun bu haberi,
uyan›k iken cesed ile olan mi’râc›n yok oldu¤unu göstermez. Bu-
nunla berâber, islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, Peygam-
berlerin “aleyhimüsselâm” rü’yâlar› vahydir. Bunlarda flübhe etme-
¤e yol yokdur. Gözleri kapal› iken, mubârek kalbleri uyan›kd›r. Ön-
ceden rûh ile olan mi’râclar, cesed ile olacak mi’râca hâz›rlamak
için idi. Kâfirler, mi’râca inanmad›klar› ve imtihân ederek Mescid-i
Aksâdan bilgi istedikleri için, ‹srâ sûresinde, Mescid-i Aksâya ka-
dar götürüldü¤ü aç›kca bildirildi. Bu sûrede, (Âyetlerimi göstermek
için götürdüm) buyurulmas›, göklere ç›kar›ld›¤›n› gösteriyor. Bu sû-
renin altm›fl›nc› âyetinde meâlen, (Sana gösterdi¤imiz rü’yây› insan-
lara fitne yapd›k) buyuruldu. Burada bildirilen rü’yâ, Mi’râc› haber
vermekdedir. Evet, (Mekkeye gidip Eshâb› ile tavâf yapaca¤›n› gör-
dü¤ü rü’yâd›r. Bu rü’yây› Eshâb›na haber verdi¤i sene Mekkeye
girmeyip, Hudeybiyeden geri döndükleri için, münâf›klar fitne ç›-
karm›fllard›) da denildi. Hâlbuki rü’yây› o sene görmemifldi ki, fit-
neye sebeb olabilsin. Tefsîr âlimlerinin ço¤u, buradaki rü’yâ keli-
mesinin uyan›k iken gece görmek için kullan›ld›¤›n› bildirmifllerdir.
Meflhûr flâ’ir Mütenebbî divân›ndan buna misâl göstermifllerdir.
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Bât›nî ya’nî ‹smâ’ilî f›rkas›nda olanlar, Mi’râc cesed ile yolculuk de-
¤il, hâlleri ve makâmlar› geçerek rûhun yükselmesidir dediler ki, bu
sözleri küfr ve ilhâdd›r. Ya’nî z›nd›kl›k, islâm düflmanl›¤›d›r). Hamî-
dullah›n yaz›s›, onun ‹smâ’ilî f›rkas›ndan oldu¤unu gösteriyor. ‹s-
mâ’ilîlerin merkezi olan Haydar-âbâd flehrinden olmas› da, bu sözü-
müzü kuvvetlendirmekdedir. Mi’râc hadîsini Eshâb-› kirâmdan ço-
¤u haber vermifldir. Buhârîde ve Müslimde uzun yaz›l›d›r. Îmân›
olanlar›n Mi’râc mu’cizesine de inanmalar› lâz›md›r.

Hamîdullah›n bütün kitâblar›nda, islâmiyyeti târîhlere ve ken-
di anlay›fl›na göre, ayr› ayr› iki aç›dan aç›klama¤a özendi¤i görül-
mekdedir. Târîh kitâblar›ndan alarak bildirdiklerinin ço¤u, olayla-
r› do¤ru olarak nakl etmekdedir. Fekat, bu bilgiler aras›na sokufl-
durmufl oldu¤u, kendi sap›k görüflleri ve bozuk inan›fllar›, bunlar›
okuyanlar›n ve inananlar›n îmânlar›n› sarsmakda, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” olan sayg› ve sevgilerini ve Ehl-i sün-
net âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” olan güvenle-
rini yok etmekdedir.

64 — ‹ngilizler, h›ristiyanl›¤› yaymak için, 1270 [m. 1853] de,
Hindistâna protestan papazlar›n› gönderdiler. Büyük âlim Rahme-
tullah efendi, bunlarla, günlerce mücâdele ederek, cevâb veremez
oldular. Bir gece, ans›z›n Londraya kaçd›lar. Rahmetullah efendi,
bu zaferini, (‹zhâr-ül-hak) kitâb›nda uzun anlatmakdad›r. ‹ngiliz
hükûmeti bu ma¤lûbiyyetin intikâm›n› almak için, Hindistâna harb
i’lân etdi. 1274 de binlerce müslimân› flehîd etdi. Bu vahflet, bu fâ-
cia, (‹ngiliz Câsûsunun ‹’tirâflar›) ve (Cevâb Veremedi) kitâblar›-
m›zda uzun yaz›l›d›r. Silâh kuvveti ile de, islâmiyyeti yok edemiye-
ce¤ini anlay›nca, onu içerden parçalamak siyâsetini tatbîk etdi.
1296 [m. 1880] de Hindistânda, Ahmed Kadyânî isminde birisinin,
yeni bir din kurmas›n› te’mîn etdi. (Kadyânî) ve (Ahmedî) denilen
bu dînin, bir islâm dîni oldu¤u i’lân edildi. Hindistândaki islâm
âlimleri, bu dindekilerin kâfir olduklar›n› isbât eden kitâblar yaz-
d›lar. ‹ngilizler, dahâ önce, vehhâbîlik dînini de, bu maksad ile tak-
viye etmifllerdi. Nobel fizik mükâfât› kazanarak, flöhret sâhibi olan
Abdüsselâm, Kadyânîdir. H›ristiyanlarla mücâdele edip, onlar› re-
zîl eden, Ahmed Didad ismindeki din adam› da Ehl-i sünnet de¤il-
dir. Bunlar bir tarafdan, vehhâbî ve flî’î din adamlar› da bir taraf-
dan, yeni müslimân olan h›ristiyanlar› aldatarak, kendi sap›k f›rka-
lar›na çekmekde, hakîkî müslimânl›¤a kavuflmalar›na mâni’ ol-
makdad›rlar. Böylece, ingilizlerin siyâseti insanlara ve islâmiyyete
müdhifl zarar vermekdedir.

Zemân›m›zda, biraz arabca bilen, hattâ her eli kalem tutan,
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din kitâb› yazma¤a kalk›fl›yor. Din adam› k›l›¤›na girerek ve yald›z-
l› birer etiket tak›narak, her biri baflka baflka fleyler yaz›yorlar. Bu
z›nd›klar›n hepsi, islâmiyyeti y›kmakda, müslimânlar›n îmânlar›n›
bozmakdad›rlar. Temiz gençler, hangi kitâb› okuyacaklar›n›, kime
inanacaklar›n› flafl›r›p kald›.

Allahü teâlân›n be¤endi¤i islâm dînini ö¤renmek ve Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdi¤i bu dîne sar›larak dünyâ-
da ve âh›retde huzûra ve se’âdete kavuflmak istiyenler, Ehl-i sün-
net âlimlerinin ve Ehl-i sünnetden olan tesavvuf büyüklerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” eskiden yazm›fl olduklar› ki-
tâblar›ndan toplanan (‹lmihâl) kitâblar›n› okumal›d›r. Kur’ân-› ke-
rîmin hakîkatini yaln›z Ehl-i sünnet âlimleri anlam›fllar ve binlerce
kitâb yazarak bildirmifllerdir. Bunlar islâm dîninin gözbebekleri-
dir. Âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle övülmüfllerdir. Türedi
din adamlar›n›n, z›nd›klar›n, sahte fleyhlerin ve sinsi islâm düflman-
lar›n›n ve ingiliz câsûslar›n›n uydurma ve yald›zl› yaz›lar›n› okuma-
mal›, sözlerine, konferanslar›na aldanmamal›d›r. ‹slâmiyyete uyan
ve çolu¤unu çocu¤unu islâmiyyete uygun yaflatan, ya’nî ibâdetleri-
ni yap›p, harâmlardan sak›nan hakîkî müslimânlar›n hâz›rlad›klar›
do¤ru kitâblar› aramal›d›r. Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi¤i bütün
kitâblar, bu do¤ru kitâblar›n tercemeleridir.

65 — ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî
Serhendî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 1034 [m. 1624] de Hindistâ-
n›n Serhend flehrinde vefât etmifldir. [3-23] mektûbunda buyuru-
yor ki: (Allahü teâlân›n, Peygamberler “salevâtullahi teâlâ ve
teslîmâtühu aleyhim ecma’în” göndermesi, bütün mahlûklara
rahmet ve ihsând›r. Allahü teâlâ, kendi varl›¤›n› ve s›fatlar›n›, bi-
zim gibi za’îf akll› ve k›sa görüfllü kullar›na, bu büyük Peygam-
berleri ile haber verdi “aleyhimüssalâtü vesselâm”. Be¤endi¤i
fleyleri, be¤enmediklerinden bunlar vâs›tas› ile ay›rd› “salevâtul-
lahi teâlâ ve teslîmatühu aleyhim ecma’în”. ‹nsanlara dünyâda ve
âh›retde fâideli olan fleyleri, zararl›lar›ndan, bunlar›n arac›l›¤› ile
ay›rd eyledi. E¤er bu flerefli Peygamberler “salevâtullahi teâlâ ve
teslîmâtühu aleyhim ecma’în” gönderilmeseydi, insan akl›, Alla-
hü teâlân›n var oldu¤unu anl›yamazd›. Allahü teâlân›n büyüklü-
¤ünü kavrama¤a ulaflamazd›. Nitekim, kendilerini çok akll› sa-
nan eski Yunan felesoflar›, Allahü teâlân›n varl›¤›n› anl›yama-
d›lar. Yaratan› inkâr etdiler. K›sa akllar›, her fleyi zemân yap›-
yor sand›. Yeryüzünün pâdiflâh› olan Nemrûdun, ‹brâhîm aley-
hisselâm ile çekiflmesini herkes bilir. Kur’ân-› kerîmde de bildiril-
mekdedir. U¤ursuz Fir’avn da, benden baflka tanr›n›z yokdur de-
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mifldi. Yine bu ahmak adam, Mûsâ aleyhisselâm›, benden baflka
tanr›ya inan›rsan, seni habs ederim diyerek korkutmak istemifldi.
Demek ki, insanlar›n k›sa akllar›, bu en büyük ni’meti anl›yama-
makdad›r. Yüce Peygamberler “salevâtullahi teâlâ ve teslîmâtühu
aleyhim ecma’în” olmad›kça, bu sonsuz se’âdete kavuflulamaz.

Yunan felsefecileri, yerlerin ve göklerin bir yarat›c›s› oldu¤unu,
Peygamberlerden “salevâtullahi teâlâ ve teslîmâtühu aleyhim ec-
ma’în” iflitip de, kendilerinin sap›tm›fl olduklar›n›, kötü yolda bu-
lunduklar›n› anlay›nca, Allahü teâlân›n var oldu¤unu söylemek zo-
runda kald›lar. Herfleyin bir yaratan› vard›r, dediler. Allahü teâlâ-
n›n üstün s›fatlar›n›n var oldu¤u, Peygamber gönderdi¤i, melekle-
rin günâhs›z oldu¤u, öldükden sonra dirilmek oldu¤u, Cennetde
sonsuz ni’metler, iyilikler ve Cehennemde azâblar bulundu¤u ve
islâmiyyetin bildirdi¤i dahâ nice fleyler, akl ile anlafl›lamaz. Bunlar,
Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” iflitilmedikce,
insanlar›n k›sa akllar› ile bulunamaz.

Eski Yunan felsefecileri, akl hiç flaflmaz, herfleyin do¤rusunu
anlar diyorlar. Akl herfleye erer, s›n›rs›zd›r san›yorlar. Akl›n ere-
medi¤i fleyleri de, akl ile çözme¤e kalk›fl›yorlar. Hâlbuki akl, dün-
yâ bilgilerinde bile yan›l›yor. Âh›ret bilgilerini ise, hiç anl›yam›yor.
Akl, duygu organlar› ile anlafl›lan fleyleri bulabildi¤i gibi, akl›n ere-
medi¤i fleyler de, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
bildirmeleri ile anlafl›l›r. Akl, his organlar›n›n üstünde oldu¤u gibi,
Peygamberlik de, akl kuvvetlerinin üstündedir. Akl kuvvetlerinin
varamad›¤› fleyler, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” bildirmeleri ile ö¤renilir. Allahü teâlân›n var oldu¤una ve bir
olmas›na yaln›z akl›n anlamas› ve kabûl etmesi ile inanmak ve bafl-
ka bir yoldan anlafl›lamaz ve inan›lamaz demek Peygamberlere
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inanmamak olur ve günefle inan-
mama¤a benzer.

‹nsanlar› var eden ve varl›kda kalabilmeleri için lâz›m olan her
ni’meti gönderen, Allahü teâlâd›r. ‹nsan nefes almadan, bir ân ya-
flayamaz. Bunun için, havay› her ân ci¤erimize kadar gönderiyor.
Su da her yerde vard›r. G›dâ maddelerini insanlar hâz›rl›yor. Be-
bekleri ve hayvan yavrular›n› her ân, muntazam hava alarak yafla-
tan bir sonsuz kuvvet sâhibinin var oldu¤unu Peygamberler haber
veriyor. Bu kuvvet sâhibi, her insanda say›s›z uzvlar yaratmakda ve
bunlar› muntazam çal›fld›rmakdad›r. Allahü teâlân›n sonsuz ilmi ve
kudreti ve merhameti günefl gibi meydândad›r. ‹yilik edene flükr
etmek lâz›m oldu¤unu herkes bilir. Allahü teâlân›n ni’metlerine
nas›l flükr edilece¤ini bilmek için de, yine Peygamberler “aleyhi-
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müssalevâtü vetteslîmât” lâz›md›r. Onlar›n bildirmedi¤i flükr ve
sayg›, Ona lây›k olmaz. Ona nas›l flükr olunaca¤›n›, insan bilemez.
Ona karfl› sayg›s›zl›k olan birfleyi, flükr etmek ve sayg› sanabilir.
fiükr edeyim derken, sayg›s›zl›k yapabilir. Allahü teâlâya nas›l flükr
edilece¤i, ancak Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
bildirmeleri ile anlafl›l›r. Evliyân›n kalblerine do¤an (ilhâm) deni-
len bilgiler de, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” uy-
makla hâs›l olmakdad›r. ‹lhâm, akl ile hâs›l olsayd›, yaln›z akllar›na
uyan eski Yunan felsefecileri yoldan sapmazlard›. Allahü teâlây›
herkesden iyi anlarlard›. Hâlbuki, Allahü teâlân›n ve Onun üstün
s›fatlar›n›n varl›¤›n› anlamakda, insanlar›n en câhilleri, bu felsefeci-
lerdir. Bunlardan birkaç›, Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” ifliterek ve mü’min olan tesavvufculardan görerek, ri-
yâzet ve mücâhede yapm›fl, nefslerine s›k›nt› vererek onu parlat-
m›fllar, böylece birkaç fley bulabilmifller ise de nefsin safâs›n›n, par-
lat›lmas›n›n ve bu yoldan ele geçenlerin sap›kl›k oldu¤unu anl›ya-
mam›fllard›r. Kalbi parlatmak, temizlemek lâz›md›r. Kalb temizlen-
dikden sonra, nefs temizlenme¤e bafllar. Nûrlar önce temiz kalbe
girer. Kalb temizlenmeden nefsi parlatmak, gece düflman›n ya¤ma
yapmas› için, ona ›fl›k yakma¤a benzer. Nefsin yard›m etdi¤i düfl-
man, ‹blisdir. Evet, açl›kla, nefsin istediklerini yapmamakla, ona s›-
k›nt› vermekle ve akl ile aramakla da, do¤ruya ve se’âdete kavufla-
bilir. Fekat, bu ancak Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” ve bunlar›n Allahü teâlâdan getirdiklerine inand›kdan sonra
mümkin olabilir. Çünki Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vettes-
lîmât” her sözü, yan›lm›yan meleklerle bildirilmifldir. Bu bilgilere,
fleytân düflman› kar›flamaz. Bu büyüklere uym›yanlar ise, fleytân›n
aldatmas›ndan kurtulamazlar. Felsefecilerin büyüklerinden olan
Eflâtûn, Îsâ aleyhisselâm›n zemân›nda bulunmak flerefine kavufl-
mufldu. Fekat, kaba câhillik yaparak, kendisinin kimseden birfley
ö¤renme¤e ihtiyâc› olmad›¤›n› sand›. O yüce Peygamberin “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” bereketlerinden mahrûm kald›.

fiafl›lacak fleydir ki, eski Yunan felsefecileri, ya’nî akl› flaflmaz
sananlar, Allahü teâlâya inanmad›klar› gibi, k›yâmet gününe de
inanmad›lar. Madde yok olmaz. Herfley böyle gelmifl, böyle gider
dediler.

[Fen adamlar›n›n tecribe ve hesâb d›fl›ndaki sözleri de, bu sa-
p›kl›¤› körüklüyor. Frans›z kimyâgeri Lavazye, kimyâ reaksiyon-
lar›nda maddenin gayb olmad›¤›n› görünce, kendi k›sa akl› ile,
madde hiç yok olmaz dedi. Bunu ifliten ilericiler, Allahü teâlân›n
sonsuz kudretinin, fizik ve kimyâ kanûnlar›n›n d›fl›na da ç›kabile-
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ce¤ini düflünemiyerek, bu fen adam›n›n tecribe ve hesâba uym›yan
bu sözüne hemen inand›lar. Fekat, atomun parçalanmas›nda, rad-
yoaktivite olaylar›nda ve nükleer reaksiyonlarda, maddenin yok
oldu¤u, enerjiye çevrildi¤i meydâna ç›k›nca, Lavazyeye inananlar
flaflk›na döndü. Bu sözün yaln›z kimyâ reaksiyonlar› için do¤ru ol-
du¤unu anlamay›p da, tabi’atde hiçbirfley yok olamaz diyen ilerici-
lerin aldand›klar› anlafl›ld›. Ne yaz›k ki, hakîkat meydâna ç›k›nca-
ya kadar, binlerce fen yobaz›, bu yanl›fl inanc›n kurban› oldu. La-
vazyenin kendi akl›nca, do¤ru sanarak söyledi¤i, sözlerini fen bil-
gisi sanarak, k›yâmeti inkâr etdiler. Böylece îmâns›z gitdiler. Son-
suz felâketlere sürüklendiler. Zararl› fikrlerini afl›lay›p da gitdiler.
Yaln›z Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine güvenip, bunlar›n il-
mihâl kitâblar›na sar›lanlar, fen yobazlar›na aldanmad›. Îmânlar›-
n› yaln›z bunlar kurtarabildi.

Lise, üniversite dersleri, matematik, madde, fen bilgileri, elbet
fâidelidir. Bunlar, akl› kendi s›n›r› içinde yan›lmakdan korur. Dün-
yâda insanlar›n râhat yaflamalar›n›, ifllerini kolay yapmalar›n› sa¤la-
yan yeni fleyler bulunmas›na yararlar. Dünyâ ifllerinde, akl ile bulu-
nabilecek fleylerde, bu bilgilerden istifâde edilir. Bunlar›n yard›m›
ile televizyon, elektronik beyin, radyo, sesden h›zl› tayyâre, nükleer
denizalt›lar› ve câsûs peykler ve ay yolculu¤u ve internet gibi nice
baflar›l› fleyler bulunabilir. Bunlar, islâmiyyete karfl› de¤il, islâmiyyet
ile berâber olan ve îmân› kuvvetlendiren fleylerdir. Çünki islâmiy-
yet, akl›n s›n›r› içinde olan bütün bilgilerde fenne uygundur. Akl, bu
bilgilerin do¤rusunu bulabildi¤i zemân, islâmiyyete uygun olur.
Müslimânlar›n bunlar› da ö¤renmesi, istifâde etmesi lâz›md›r.]

Fen bilgilerinden dünyâ ifllerinde fâidelenip de, Allahü teâlây›
ve âh›ret bilgilerini anlamakda bunlardan fâidelenmemek, hattâ
bunlar› ö¤renince, kendini be¤enip, akl›na, nefsine uyup, âh›ret
bilgilerini de, akl ile çözme¤e kalk›flarak sap›tmak, dinden ç›k-
mak, insanlar için en büyük felâketdir, yüzkaras›d›r. Dünyâ iflle-
rinde yan›lan akla, âh›ret iflleri için nas›l güvenilebilir. Onun, an-
lamadan bildirdi¤i sözlere nas›l güvenilebilir. Bu hâl harbe hâz›r-
lanan, çok emek ve masraf yapan kimsenin, harb zemân›nda, ken-
di meflrû’ hükûmetine isyân ederek, karfl› gelmesine benzemekde-
dir. Bu da gösteriyor ki, bütün fen bilgileri, akl›n erdi¤i fleylerde
ifle yaramakdad›r. Sonsuz se’âdete ve felâkete sebeb olacak iflleri,
bu bilgilere dayamak ve âh›ret ifllerini bu bilgilerle çözme¤e kalk›fl-
mak, do¤ru olmamakdad›r. Bu en mühim ifller akl›n ve fen bilgile-
rinin s›n›r› d›fl›ndad›r. Bu en lüzûmlu bilgileri, Peygamberlerden
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ö¤renmeyip, yaln›z akl yolu ile
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çözme¤e u¤raflmak, lüzûmsuz, hattâ bofl yere vakt geçirmek olur.
Çünki, akl yolu ile bulunan bilgiler, akl›n ermedi¤i ifllerde fâideli
olamamakdad›r. Bu ifller ancak Peygamberlerin “aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât” bildirmeleri ile anlafl›labilmekdedir. ‹mâm-› Gazâ-
lî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Elmünk›zü-aniddalâl) kitâb›nda bu-
yuruyor ki, eski Yunan felesoflar› tabîblik ve astronomi bilgilerini
eski Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kitâblar›n-
dan çald›lar. Ahlâk ve terbiye usûllerini de, eski ümmetlerdeki te-
savvufculardan görerek ö¤rendiler.

Çok kimseler, din üzerinde kendi akllar› ile konuflan felsefeci-
leri, maddecileri ve âh›ret bilgilerini akl ile çözme¤e kalk›flan fen
yobazlar›n› âlim san›yorlar. Reformcu, ilerici din adam› ve flehîd
gibi yald›zl› ve sahte ismler vererek, bunlar›n y›k›c› sözlerini ve ki-
tâblar›n› gençlerin önüne sürüyorlar. Hattâ, bunlar›n bozuk, yalan
sözlerini, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în” ictihâd buyurarak, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden
elde etdikleri bilgilerin üstüne ç›kar›yorlar. Allahü teâlâ bunlar›n
zararlar›ndan müslimânlar› korusun! Dinde reformcular›, din âlimi
sanmak, insan› sonsuz felâkete düflürmekdedir.

‹lm demek, fen demek, herfleyin do¤rusunu anlamak demekdir.
‹slâmiyyeti bozan, islâm bilgilerinin de¤erlerini ölçemiyen sözlere
ilm ve fen denilemez. Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” inkâra yol açan fley, ilm olamaz. [Yirminci asrdaki bulufllar ve
okutulan ilmler, fenler, islâmiyyetdeki akl›n s›n›r› içinde olan bilgi-
leri inkâra yol açmaz, islâmiyyeti kuvvetlendirir. ‹lmi, fenni, akl›n
s›n›r› d›fl›ndaki âh›ret bilgilerini anlamakda kullanmak, zararl›d›r.
Bu inceli¤i iyi anlamal›d›r.] Câhiller ve menfe’atc›lar ve flehvet,
zevk budalalar›, islâmiyyete sald›r›rken, ilmi ve fenni kendilerine
maske yap›yorlar. Bozuk düflüncelerini, din bilgisi olarak gösteri-
yorlar. ‹slâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” söz-
lerini, bu bozuk düflüncelere uymad›klar› için kötüleme¤e kalk›fl›-
yorlar. Yâhud, akl›n s›n›r› d›fl›ndaki din bilgilerini ele al›p, bunlar›n
fen ile çözülemediklerini ileri sürerek, müslimânl›k, akla fenne uy-
m›yan orta ça¤ inan›fllar›d›r, gericilikdir diyorlar. Müslimânlar, ilmi,
fenni iyi ö¤renip, bu yalanc›lara, alçak fen yobazlar›na aldanmama-
l›d›r). Yirmiüçüncü mektûb tercemesi temâm oldu.

__________________

(Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme
ve etûbü ileyh). Bu (istigfâr düâs›), (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâ-
b›nda [sahîfe 344 de] uzun yaz›l›d›r. ‹stigfâr, (Estagfirullah min
külli mâ kerihallah) veyâ k›saca (Estagfirullah)d›r.
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‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî
Hindî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb› üç cilddir. Birinci cildde
313, ikinci cildde 99, üçüncü cildde 124 mektûb vard›r. Birinci
cildden iki mektûbun tercemesi afla¤›dad›r:

‹K‹YÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB
Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîd hazretlerine yaz›lm›fld›r.

Va’z ve nasîhat vermekde, Ehl-i sünnet âlimlerine uyma¤› övmek-
dedir: [Nakîb, reîs demekdir.]

Allahü teâlâ, sizi, zât›n›za yak›flm›yan herfleyden korusun. Yü-
ce ceddiniz “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslimât” hurmetine
düâm› kabûl buyursun! Errahman sûresinde, altm›fl›nc› âyetinde
meâlen (iyili¤in karfl›l›¤›, ancak iyilik olur) buyuruldu. Sizin ihsân-
lar›n›za hangi ihsânla karfl›l›k yapaca¤›m› bilemiyorum. Ancak,
mubârek zemânlarda, din ve dünyâ selâmetiniz için düâ etme¤e
çabal›yorum. Elhamdülillah, elimde olm›yarak, bu vazîfe nasîb ol-
makdad›r. Mükâfât olabilecek baflka bir ihsân da, va’z ve nasîhat-
dir. E¤er kabûl buyurulursa, bizim için ne büyük ni’met olur.

Ey, asîl ve flerefli efendim! Va’zlar›n özü ve nasîhatlar›n k›y-
metlisi, Allah adamlar› ile buluflmak, onlarla birlikde bulunmakd›r.
Allah adam› olmak ve islâmiyyete yap›flmak da, müslimânlar›n çe-
flidli f›rkalar› aras›nda, kurtulufl f›rkas› oldu¤u müjdelenmifl olan,
Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin do¤ru yoluna sar›lma¤a ba¤l›d›r. Bu bü-
yüklerin yolunda gitmedikçe, kurtulufl olamaz. Bunlar›n anlad›kla-
r›na tâbi’ olmad›kça, se’âdete kavuflulamaz. Akl sâhibleri, ilm
adamlar› ve Evliyân›n keflfleri, bu sözümüzün do¤ru oldu¤unu bil-
dirmekdedirler. Yanl›fll›k olamaz. Bu büyüklerin do¤ru yolundan
hardal dânesi kadar, pekaz ayr›lm›fl olan bir kimse ile arkadafll›k
etme¤i, öldürücü zehr bilmelidir. Onunla konuflma¤› [ve onun ki-
tâblar›n› okuma¤›], y›lan sokmas› gibi korkunç görmelidir. Allah-
dan korkmayan ilm adamlar›, hangi f›rkadan olursa olsun, [z›nd›k-
d›rlar. Yetmifliki bid’at f›rkas›n›n ço¤u, z›nd›kd›r]. Bunlarla konufl-
makdan, arkadafll›k etmekden, evlerine, köylerine gitmekden, ki-
tâblar›n› okumakdan da sak›nmal›d›r. Dinde hâs›l olan bütün fitne-
ler ve az›l› din düflmanl›¤›, hep böyle z›nd›klar›n b›rakd›klar› kötü-
lükdür. Dünyâl›k ele geçirmek için, dînin y›k›lmas›na yard›m etdi-
ler. Bekara sûresinin onalt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Hidâ-
yeti vererek, dalâleti sat›n ald›lar. Bu al›fl-verifllerinde birfley ka-
zanmad›lar. Do¤ru yolu bulamad›lar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme,
bunlar› bildirmekdedir. ‹blîsin râhat, sevinçli oturdu¤unu, kimseyi
aldatmakla u¤raflmad›¤›n› gören bir zât, (Niçin insanlar› aldatm›-
yorsun, bofl oturuyorsun?) dedikde, (Bu zemân›n kötü din adamla-
r›, benim iflimi çok güzel yap›yorlar, insanlar› aldatmak için bana ifl
b›rakm›yorlar) demifldi. Oradaki talebeden, mevlânâ Ömer, iyi ya-
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rad›l›fll›d›r. Yaln›z, kendisine arka olmak, do¤ruyu söylemesi için
kuvvetlendirmek lâz›md›r. Hâf›z imâm da, akl›n› fikrini dînin yay›l-
mas›na vermifldir. Zâten her müslimân›n böyle olmas› lâz›md›r. Ha-
dîs-i flerîfde, (Kendisine deli denilmiyen kimsenin îmân› temâm ol-
maz) buyuruldu. Biliyorsunuz ki, bu fakîr, söyliyerek ve yazarak,
iyi kimselerle konuflman›n [ve yaln›z bunlar›n din kitâblar›n› oku-
man›n] ehemmiyyetini anlatma¤a u¤rafl›yorum. Kötü kimselerle ar-
kadafll›kdan, bunlar›n kitâblar›n› okumakdan kaç›n›lmas›n› tekrâr
tekrâr bildirmekden usanm›yorum. Çünki, iflin temeli bu ikisidir.
Söylemek bizden, kabûl etmek sizden. Dahâ do¤rusu, hepsi Allahü
teâlâdand›r. Allahü teâlân›n hayrl› ifllerde kulland›¤› kimselere
müjdeler olsun! [Zemân›m›zda, ingiliz câsûslar›, mezhebsizler, z›n-
d›klar, din adam› flekline girdiler. Hak sözü bilen ve söyliyen din
adam› bulunmaz oldu. Se’âdete kavuflmak için, Ehl-i sünnet âlimle-
rinin kitâblar›n› bulup okumakdan baflka, çâre kalmad›. Hakîkat
kitâbevinin bütün kitâblar› Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan
toplanm›fld›r. Bunlar›, bütün müslimânlara tavsiye ederiz. Ehl-i
sünnet kitâblar› demek, dört mezhebden birinin kitâblar› demek-
dir. ‹stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâb-
lar›n› neflr etmekdedir. Bu kitâblar› bulup okuyunuz! Allahü teâlâ
te’sîrini ihsân eder, inflâallah!]

DOKSANALTINCI MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed fierîfe yaz›lm›fl olup, ibâdetleri ve iyi

iflleri vaktinde yapmay›p, yar›n yapar›m, sonra yapar›m diyenlerin
aldand›klar›n› ve Muhammed aleyhisselâm›n yoluna, islâmiyyete
yap›flmak lâz›m geldi¤ini bildirmekdedir:

Ey k›ymetli o¤lum! Bugün, her istedi¤ini kolayca yapabilecek
bir hâldesin. Gençli¤in, s›hhatin, gücün, kuvvetin, mal›n ve râhatl›-
¤›n bir arada bulundu¤u bir zemândas›n. Se’âdet-i ebediyyeye ka-
vuflduracak sebeblere yap›flma¤›, yarar iflleri yapma¤›, niçin yar›na
b›rak›yorsun? ‹nsan ömrünün en iyi zemân› olan, gençlik günlerin-
de, ifllerin en iyisi ve fâidelisi olan, sâhibin, yaratan›n emrlerini yap-
ma¤a, Ona ibâdet etme¤e çal›flmal›, islâmiyyetin yasak etdi¤i ha-
râmlardan, flübhelilerden sak›nmal›d›r. Befl vakt nemâz› cemâ’at ile
k›lma¤› elden kaç›rmamal›d›r. Nisâb mikdâr› ticâret mal› olan müs-
limânlar›n, bir sene sonra zekât vermeleri emr olunmufldur. Bunla-
r›n, zekât vermesi, muhakkak lâz›md›r. O hâlde, zekât› seve seve ve
hattâ fakîrlere yalvara yalvara vermelidir. Allahü teâlâ, çok merha-
metli oldu¤u, kullar›na çok ac›d›¤› için, yirmidört sâat içinde ibâde-
te, yaln›z befl vakt ay›rm›fl, ticâret eflyâs›ndan ve çay›rda otlayan
dört ayakl› hayvanlardan, tâm veyâ yaklafl›k olarak ancak, k›rkda
birini fakîrlere verme¤i emr buyurmufldur. Birkaç zararl› fleyi harâm
edip, çok mikdârda fâideli fleyi mubâh etmifl, izn vermifldir.
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O hâlde, yirmidört sâatde bir sâat tutmayan bir zemân›, Alla-
hü teâlân›n emrini yapmak için ay›rmamak ve zengin olup da, ma-
l›n k›rkda birini müslimânlar›n fakîrlerine vermemek ve say›lam›-
yacak kadar çok olan, mubâhlar› b›rak›p da, harâm ve flübheli ola-
na uzanmak, ne büyük inâd, ne derece insâfs›zl›k olur.

Gençlik ça¤›, nefsin kaynad›¤›, flehvetlerin oynad›¤›, insan ve
cin fleytânlar›n›n sald›rd›¤› bir zemând›r. Böyle bir ça¤da yap›lan
az bir amele pekçok sevâb verilir. ‹htiyârl›kda dünyâ zevkleri aza-
l›p, güç kuvvet gidip, arzûlara kavuflmak imkân› ve ümmîdleri kal-
mad›¤› zemânda, piflmânl›kdan, âh etmekden baflka birfley olmaz.
Çok kimselere bu piflmânl›k zemân› da, nasîb olmaz. Bu piflmân-
l›k da, tevbe demekdir ve yine büyük bir ni’metdir. Çoklar› bu
günlere kavuflamaz.

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” haber verdi¤i
sonsuz azâblar, çeflidli ac›lar, elbette olacak, herkes cezâs›n› bula-
cakd›r. ‹nsan ve cin fleytânlar›, bugün, Allahü teâlân›n afv›n›, mer-
hametini ileri sürerek, gençleri aldatmakda, ibâdetleri yapd›rma-
y›p, günâhlara sürüklemekdedir. ‹yi bilmeli ki, bu dünyâ, imtihân
yeridir. Bunun için, burada dostlarla düflmanlar› kar›fld›rm›fllar,
hepsine merhamet etmifllerdir. Nitekim A’râf sûresi, yüzellibeflin-
ci âyetinde meâlen, (Merhametim herfleyi içine alm›fld›r) buyurul-
du. Hâlbuki, k›yâmetde, düflmanlar›, dostlardan ay›racaklard›r.
Nitekim, Yasîn sûresinde, (Ey kâfirler, bugün, dostlar›mdan ayr›-
l›n›z!) meâlindeki âyet-i kerîme, bunu haber vermekdedir. O gün,
yaln›z dostlara merhamet olunacak, düflmanlara hiç ac›nm›yacak,
onlar muhakkak mel’ûn olacakd›r. Nitekim, A’râf sûresinde, (O
gün, merhametim, yaln›z benden korkarak kâfir olmakdan ve gü-
nâh ifllemekden kaç›nanlara, zekât›n› verenlere, Kur’ân-› kerîme
ve Peygamberime “aleyhisselâm” inananlara mahsûsdur) meâlin-
deki âyet-i kerîme, böyle oldu¤unu göstermekdedir. O hâlde, o
gün, Allahü teâlân›n rahmeti, (Ebrâr)a, ya’nî müslimânlardan iyi
huylu ve yarar iflli olanlara mahsûsdur. Evet, müslimânlar›n, zer-
re kadar îmân› olanlar›n hepsi sonunda hattâ, çok zemân Cehen-
nemde kald›kdan sonra bile, merhamete kavuflacakd›r. Fekat rah-
mete kavuflabilmek için, ölürken îmân ile gitmek flartd›r. Hâlbuki,
günâhlar› ifllemekle kalb karar›nca ve Allahü teâlân›n emrlerine
ve harâmlar›na ehemmiyyet verilmeyince, son nefesde îmân nûru,
sönmeden nas›l geçebilir? Din büyükleri buyuruyor ki, (Küçük
günâha devâm, büyük günâha sebeb olur. Büyük günâha devâm
da insan› kâfir olma¤a sürükler). Böyle olmakdan Allahü teâlâya
s›¤›n›r›z! Fârisî beyt tercemesi:

Az söyledim, dikkat etdim kalbini k›rmama¤a,
bilirim üzülürsün; yoksa sözüm çokdur sana.
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Allahü teâlâ hepimizi be¤endi¤i iflleri yapma¤a kavufldursun!
Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâm›n ve Onun k›ymetli
Âli ve Eshâb› hurmeti için düâm›z› kabûl buyursun! Ehl-i sünnet
âlimlerinin yolundan ay›rmas›n! Bu yol, dört mezheb âlimlerinin
yoludur. Bu mektûbu size getiren Mevlânâ ‹shak, bu fakîrin tan›-
d›klar›ndan ve muhlislerindendir. Eskiden beri komfluluk hakk›
da vard›r. Yard›m isterse, esirgemezsiniz inflâallah. Yaz›s› ve inflâ
kâbiliyyeti iyidir. Vesselâm.

___________

BÜYÜK ÂL‹MLER
(Silsile-i aliyye)[1]

Nebî, S›ddîk ve Selmân, Kâs›m, Ca’fer, Bistâmî,
irfân kayna¤› oldu, Ebül-Hasen Harkânî.
Ebû Alî Fârmedî geldi sonra bu meydâna,
çok Velî yetifldirdi, hem Yûsüf-i Hemedânî.
Abdülhâl›k Goncdüvânî, ma’rifetler semâs›nda,
dünyây› ayd›nlatd›, hem Ârif-i Rîvegerî.
Mâverâ-ün-nehr ili, Tûr-i Sînâ gibi oldu,
nûrland›ranlardan biri, Mahmûd-i ‹ncirfagnevî.
Alî Râmîtenîdir Azîzân ve pîr-i Nessâc,
çok kerâmet gösterdi, Muhammed Bâbâ Semmâsî.
Seyyid Emîr Gilâl de, ilm deryâs›nda sadef,
andan meydâna geldi, Behâüddîn-i Buhârî.
Alâ’üddîn-i Attâr, zemân›n›n kutbu idi,
Ya’kûb-› Çerhîde oldu zâhir, envâr-› rahmânî.
Ubeydüllah-i Ahrâr ve kâdî Muhammed Zâhid,
Dervîfl Muhammed geldi ve Hâcegî ile Bâkî.
Bütün bunlardan gelen, nûrlara kendi de kat›p,
binlerce kalb temizledi, imâm-› Ahmed Rabbânî.
Urvet-ül-vüskâ Ma’sûm ve Seyfeddînle seyyid Nûr,
ve Mazherle Abdüllah, sonra Hâlid-i Ba¤dâdî.
Feyz verdiler bunlar da, sonra bu nûru Abdüllah,
Anadoluya yayd›, hem de Tâhâ-y› Hakkârî.
Hem seyyid-i Sâlih de, kardeflin yerini tutup,
fenâ-fillâha kavufldu S›bgatullâh-i Hîzânî.
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Bu üç Velînin sohbetlerinde yükselip,
mürflid-i kâmil oldu, seyyid Fehîm-i Arvâsî.
Bu otuzdört Velînin kalbleri, bir ayna gibi,
yayd›lar hep cihâna, envâr-› Resûlillâhi.
Bütün bu nûrlar en son, topland› bir hazînede,
ismi bu hazînenin: Abdülhakîm-i Arvâsî.
Gelince kalblere müceddid-i elfin feyzi,
yetifldi her yerde birer hakîkî Velî.
Bu hâli görünce mason ile yehûdî,
müslimânlara sald›rd›, canavar gibi.
Bu hücûmlar›, islâm› yok etmek içindi,
bunu haber veriyor, Mâide sûresi.
Hem bu sûre, islâma müflrikler sald›racak diyor,
masonlar›n müflrik olduklar›n› haber veriyor.
Meflhûr yalanlar› ile aldat›p câhilleri,
Ehl-i sünnetden ay›rd›lar, binlerce müslimân›.
Hücûmlardan korunur, (Âyet-el kürsî) okuyan,
h›fz-› ilâhîde olur, (istigfâr düâs›) okuyan.[1]

Resûlullah buyurdu ki, (Âh›retde azâb görmez,
dünyâ ifllerinde, bana tâbi’ olan).
Se’âdete kavuflamaz, önderi fleytân olan!
dostlar, ahbâblar kald› m›, ne oldu anan baban?
Bir hocam›z, mason olmufl, dîne çatd› hiç durmadan,
ingiliz diplomas› var, lâkin, kafas› bombofl nâdân.
Güler yüzle, tatl› dille, bol numara vermekle,
arkadafllar›m› aldatd›, yalan sözlerle hemân.
Îmân›m var diyor, her bozuk inanan,
Ehl-i sünnetdedir, iyi bil, hakîkî îmân!
Çok flükr islâm âlimi gördüm, sözleri ilm ve irfân,
dedi ki, (aldat›lamaz, fen dersleri okuyan!)
Dînimi ondan ö¤rendim, rûhu olsun flâdümân!
Avrupa, hem Amerika, k›sacas› bütün cihân.
Dinleri bozuk ise de, diyorlar vard›r Nîrân!
kâfirler yanacak, kurtulur ancak iyi insan!
‹yi insan olmak için, Muhammed aleyhisselâma inan,
Cehenneme girmeyecek, bu son Peygambere uyan.
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Urvet-ül vüskâ Ma’sûm-› Müceddidî, her nemâzdan sonra, yetmifl
kerre okurdu ve yüzk›rkbin talebesine okumas›n› emr ederdi.



Târîhi dikkat ile oku, ey körpecik Nev-civân!
mala, makâma aldanan›n sonu olmufl âh, figân.
Aman yâ Rabbî, el-aman! Garîb oldu âh›r zemân!
‹slâmiyyet unutuldu, moda oldu harâm, yalan!
Bu karanl›k zemânda, her tarafa nûr saçan,
Seyyid Abdülhakîmdir, Arvâs flehrinde do¤an.
Herkes Ondan feyz ald›,
mekân› olsun Cenân!
Pârisde, Profesör olunca, Resûlullaha çatan,
Hamîdullah kurtulamaz, ebedî azâbdan.
(Fâideli Bilgiler) kitâb›, sözlerini yaz›yor,
Çok alçak oldu¤unu anlar, bunlar› okuyan.
Seyyid Kutb denilen ahmak da, kendini müctehid san›yor,
Mahv olur, do¤ru sanarak, sözlerine aldanan.
Ömür geçer, herfley biter, kâfirlerin gidece¤i mekân.
karanl›k bir çukurdur, arkadafl olur y›lan, çiyan,
Hak teâlâ, bu vatan› pek k›ymetlendirdi,
topra¤›n›n çok yerine mü’minler secde etdi.
Bu topraklardan gelen, ecdâd›m›z›n seslerini duyan,
anlar ki, Cennete kavuflur, Muhammed aleyhisselâma uyan.
Yâ Rabbî! Bu vatan› koruyan kumandanlara yard›m et,
bu millete hizmet etme¤i, herbirine nasîb et.
Mü’minlere hizmet, çok büyük ni’metdir,
bu ni’mete kavuflan›n gidece¤i yer Cennetdir.
Müslimân›n kabri, Cennet ba¤çesi olur,
bu ni’mete kavuflamaz, mü’minin kalbini k›ran.
Vandan gelen bir Velî ‹stanbulda, senelerce,
bunlar› hep söyledi, yerlefldi hakîkî îmân.
Ankaran›n topra¤›, binüçyüzaltm›flikide,
cem’i z›ddeyn yaparak, flâd oldu Hâc› Bayrâm.
Düâ edece¤in zemân, Silsileyi oku hemân!
Sâlihleri söyleyince, ya¤ar rahmet-i Rahmân!
Selâm olsun, düâ olsun, bu yazardan dâimâ,
Silsile-i aliyyenin ervâh›na yâ Sübhân!

Sonra, bir Fâtiha ile istigfâr düâs› okuyup, sevâb›n› Muham-
med aleyhisselâm›n mubârek rûhuna ve Enbiyân›n ve Evliyân›n
ve Silsile-i aliyyenin ve Âbâ ve Ecdâd›n›n ervâh›na hediyye ve
nûrlu kalblerine ilticâ etmelidir.

1960 Erzincan.
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255, 300, 310, 318, 323, 324,
336, 337, 389, 390, 422, 427,
429.

Âlimin alâmeti 169.
Aliyy-ül kârî 136, 139, 140, 312,

342.
Alkama 43.
Allah korkusu 258, 259, 260, 261,

283.
Allahdan korkan kimse 261.
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Allah sevgisi 108, 258, 259, 260,
261.

Allahü teâlâ vâcib-ül vücûddur
266, 269.

Allahü teâlâ vard›r 37, 38, 98, 266.
Allahü teâlâ yarat›c›d›r 38, 60, 98,

234, 455.
Allahü teâlâdan baflkas›n› ta’zîm

81, 82, 83.
Allahü teâlân›n fle’âiri 81.
Allahü teâlân›n fle’âirini sevmek 81.
Allahü teâlâya inanmak 38, 250,

265, 268.
Allahü teâlây› görmek 38.
Alparslan 47.
Amel îmândan parça de¤ildir 65,

189, 243, 244, 246, 247, 248,
250.

Amelde mezhebler (17), 25, 95,
121, 143, 146, 148, 158.

Amelsiz olan îmân 251.
A’mefl 53.
Ammâr bin Yâser 377.
Amr ibni Âs 167, 210.
Aryus 13.
Âsaf bin Berhiyâ 167.
Ateist 24, 330.
Avret mahalli 5, (292), 293.
Avret yerini açan ve bakan 5, 292,

293.
Ayblar› arafld›rmamal› 174, 279,

294.
Ayn olan mal 371.
Az gülmeli 174.
Az konuflmal› 174.
Azîmet ile hareket etmeli 22, 148,

149, 165, 167, 347.
Bâgî 337, 370, 382.
Ba¤dâd katliâm› 97, 98.
Barnabas 11, 12, 271.
Baflka bir mezhebi taklîd etmekde

yedi hâl 142.
Baflka mezhebi taklîd 23, 26, 33,

35, 92, 97, 142, 143, 147, 148,
166, 346.

Baflka mezhebi taklîd edebilmek
için üç flart 32.

Bât›nî f›rkas› 110, 111, 186, 187,
188, 427, 453.

Behâî 17, 307, 388, 413.
Belgrad kal’as› 88.
Berîka kitâb› 68, 75, 306, 367, 377,

381, 439.
Beydâvî, müfessirlerin bafltâc›d›r

99, (107), 150, 238, 342, 392,
393, 398, 399, 431, 432, 443.

Beyt-ül-mâl 280, 289, 340, 369,
375, 376, 377, 378, 401.

Bid’at 17, 24, 27, 39, 63, 70, 79, 80,
85, 86, 102, 111, 112, 118, 120,
130, 134, 159, 167, 171, 173, 174,
(175), 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 188, 189,
190, 208, 313, 320, 321, 327, 331,
355, 380, (395), 407, 410, 412,
416, 425, 426, 430, (433), (434),
(435), 436, 437, 439.

Bid’at ehli (sâhibi) 18, 25, 36, 70,
94, 96, 105, 114, 118, 124, 158,
159, 168, 169, 171, 177, 178,
179, 180, 189, 190, 229, 232,
306, 311, 328, 344, 347, 348,
(351), 361, 370, 407, 412, 414,
415, 416, 417, (422), 424, 425,
426, 427, 428, 429, (433), 434,
435, 436, 452.

Bid’at f›rkalar› 4, 24, 40, 88, 117,
126, 167, 186, 189, 229, 305,
306, 309, 413, 425, 431, 435.

Bid’at-i hasene 180, 182, 183, 184,
434.

Bid’at-i seyyie 180, 181, 182, 183,
184.

Bid’at ile alâkal› hadîs-i flerîfler 177,
178.

Bid’atler ikiye ayr›l›r (435).
Bid’at zulmeti 120.
Bilgisayar 440.
Birgivî 193, 431, 433, 443.
Birgivî vasiyyetnâmesi 351, 395,

397.
Birinci vazîfe ne olmal› 24, 189,

227.
Bolüs [Paulus] 11, 12, 222.
Bölücüler (25), (87), 88, 102, 106,

126, 132, 135, 190, (197), 199,
201, 300, 319, 359, 387, 388, 415.

Buhârî kitâb› 39, 130, 246, 250,
306, 321, 327, 337, 346, 367,
311, 329, 438, 448, 451, 453.
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Buhârî târîhi 324.
Ca’fer bin Sinân 171, 172.
Ca’fer-i Sâd›k 46, 76, 161, 233,

427.
Câhiller 6, 26, 33, 35, 41, 62, 70,

77, 92, 102, 103, 114, 121, 130,
134, 138, 146, 153, 161, 168,
179, 183, 188, 192, 201, 211,
241, 254, 264, 305, 311, 325,
329, 341, 348, 358, 387, 435,
441, 444, 456.

Câmi’ul-ezher medresesi 27, 66,
67, 88, 104, 117, 307, 313, 356,
357.

Câriye denilen kad›nlar 55, 59, 245,
402, 427, 445.

Cebrâîl aleyhisselâm 9, 10, 59, 150,
188, 246, 256, 397, 420, 422.

Cebriyye f›rkas› 189, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 237,
241.

Cehâlet 24, 127, 222, 224, 241,
242, 331, 332, 333, 425.

Cehennem 28, 29, 65, 78, 93, 96,
100, 103, 109, 117, 118, 124,
126, 138, 143, 146, 158, 159,
171, 178, 179, 183, 209, 215,
216, 217, 219, 241, 248, 252,
290, 292, 293, 294, 305, 313,
314, 318, 322, 342, 362, 367,
380, 386, 395, 414, 415, 420,
423, 424, 435, 461.

Cehennem azâb› 36, 54, 96, 99,
244, 259, 260, 291, 310, 314,
365, 402, 410, 411, 414, 421,
427, 455.

Cemâleddîn-i Efgânî 25, 30, 88,
(307), 356, 388, 444.

Cemîl S›dkî Zehâvî 64.
Cengiz 45, 95, 195, 360.
Cennet 65, 96, 109, 123, 153, 162,

189, 199, 209, 215, 217, 219,
220, 224, 246, 248, 252, 259,
260, 277, 292, 294, 318, 337,
358, 379, 389, 414, 416, 420,
426.

Cennet ni’metleri 51, 98, 220, 257,
259, 260, 416, 455.

Cevâb Veremedi 14, 453.
Cevdet Pâfla 7, 8, 57, 323, 376.

Cihâd 16, 42, 93, 112, 171, 177,
183, 215, 229, 248, 265, 300,
333, 342, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 370, 374,
376, 379, 386, 391, 395, 407,
420, 427, 434, 436.

Cihâd emri yavafl yavafl geldi 365.
Cihâd› devlet yapar 365, 366, 367.
Cin vard›r 241.
Cömerdlik 159, 245, 261, 340, 341.
Cüneyd-i Ba¤dâdî 39, 169, 171,

172, 186.
Çefltiyye tarîkati 352, 405.
Ç›plak gezenler 171, 281.
Çok konuflmamal› 173.
Çöküntünün sebebi 222, 223.
Dâr-ül harb 362, 364, 365, 366,

370, 384, 386.
Dâr-ül islâm 190, 246, 354, 363,

364, 365, 381.
Dâvüd aleyhisselâm 8, 9, 10, 389,

428.
Delâil-i hayrât kitâb› 320.
Delîli anlamak müctehidin vazîfesi-

dir 92.
Devlete karfl› ›syân ahmakl›kd›r

379, 381, 382.
Deyn olan mal 371.
Deyyûs 292, 294.
Din adam› bölücü olmaz 31, 87,

90, 91, 191.
Dinde f›rkalara ayr›lmak 158.
Dinde güçlük yokdur 373, 374.
Dinde reform 23, 88, 171, 199,

202, 213, 242, 243, 259, 307,
308, 434, 436.

Dinde reformcular 19, 27, 29, 34,
88, 89, 92, 93, 95, 96, 100, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 147, 148, 149, 151, 153,
154, 155, 161, 162, 169, 191,
192, (201), 204, 205, 206, 213,
214, 217, 219, 221, 223, 226,
228, 230, 240, 241, 243, 244,
248, 249, 250, 253, 254, 255,
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256, 257, 260, 262, 263, 264,
269, 272, 275, 280, 282, 284,
288, 291, 296, 299, 300, 301,
303, 304, 305, 306, 307, 328,
333, 340, 342, 343, 374, 403,
412, 430, 432, 434, 458.

Dinde reformcular üçe ayr›l›r 201,
304.

Dinden haberi olm›yanlar 24, 69,
169, 211, 259, 260, 359, 385,
407.

Din düflmanlar› 37, 42, 53, 88, 95,
129, 133, 168, 169, 175, 198,
217, 262, 362, 364, 367, 368,
437.

Din düflmanl›¤› 106, 459.
Din h›rs›zlar› 188, 459.
Din ilmlerini ö¤renmek birinci vazî-

fedir 189.
Din kitâblar› 98, 180, 277, 281,

305, 403.
Din ve milliyyet (266), 274, 277.
Din yobaz› 85, 92, 199, 203, 204.
Disket 440.
Diyâ-ül kulûb kitâb› 12, 14.
Do¤ru yol 18, 29, 40, 78, 158, 169,

226, 390.
(Do¤ru yolda olanlar her zemân

bulunacak) hadîs-i flerîfi 135.
Dört mezhebden baflkas›na uymak

câiz de¤ildir 35.
Dört mezhebden birine uym›yan

Ehl-i sünnet de¤ildir 22, 36, 65.
Dört mezhebin i’tikâdlar› ayn›d›r

18, 25.
Düâ ederken vesîle 75, 77, 230,

316, 317, 318, 325, 327, 328.
Dört mezheb imâmlar› velî idiler

113.
Dört mezhebin ihtilâf›, kolayl›kd›r

124.
Dört mezhebden ayr›lmak, islâmiy-

yetden ayr›lmak olur 146.
Düâ 66, 70, 75, 80, 84, 189, 230,

274, 294, (322), 323, 326, 327,
333, 383, 402, 407, 438, 439.

Düân›n kabûl olmas› için 5, 61, 67,
68, 199, 316, 317, 320.

Dürr-i Yektâ kitâb› 6, 370.
Ebû Bekr-i Cürcânî 44.

Ebû Bekr-i S›ddîk 15, 16, 17, 49,
51, 73, 80, 157, 184, 190, 209,
321, 334, 336, 369, 390, 397,
422, 445.

Ebû Ca’fer Mensûr 46, 95, 159.
Ebû Cehl 253, 386, 446.
Ebû Hüreyre 39, 47, 67, 71, 401,

423, 426, 429.
Ebû Leheb 246, 253.
Ebû Mensûr Mâtürîdî 44, 238, 415.
Ebû Mûsel-efl’arî 428.
Ebû Nasr-› ‹yâd 44.
Ebû Sa’d Muhammed bin Mensûr

Hârezmî 46, 162.
Ebû Tâlib 246, 327, 445.
Ebû Yûsüf 34, 43, 44, 52, 56, 101,

127, 128, 129, 160, 392.
Ebû Zer “rad›yallahü anh” 424,

447.
Ebülferec ibnül cevzî 48, 69, 160,

432.
Ebül Hasen-i Efl’arî 44, 94, 112,

204, 236, 238, 310, 313, 334,
415.

Ebülleys-i Semerkandî 48, 73.
Ebüttufeyl Âmir bin Vâsile, Eshâb-

› kirâm›n en son vefât edenidir
46.

Ed-dürer-üs-seniyye kitâb› 68, 86,
423.

Edeb 82, 83, 117, 139, 140, 153,
162, 187, 211, 230, 247, 252,
286, 326, 349, 392, 397, (436),
441, 442.

Edille-i fler’›yye 19, 40, 79, 105,
166, 180, 184, 413.

Ef’âl-i mükellefîn 41, 139.
Ehl-i beyt 39, 82, 100, 328.
Ehl-i dirâye 136.
Ehl-i kitâb 11, 13, 15, 122, 365.
Ehl-i sünnet âlimleri 5, 6, 17, 24,

26, 27, 28, 30, 35, 37, 39, 40,
61, 65, 69, 87, 102, 111, 114,
130, 155, 215, 232, 240, 304,
305, 335, 351, 367, 369, 396,
435.

Ehl-i sünnet i’tikâd› 4, 6, 24, 25, 29,
36, 37, 78, 95, 170, 182, 245,
309, 368, 394, 396, 459.

Ehl-i sünnetin dört mezhebi 17,
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18, 22, 27, 29, 31, 36, 77, 93, 94,
97, 126, 191, 368.

Ehl-i sünnet kasîdesi 192.
Ehl-i sünnet kitâblar› 114, 169,

188, 203, 342, 361, 386, 404,
460.

Ehl-i sünnet olmak için 36.
Ehl-i sünnet olm›yan sap›k veyâ

kâfir olur 96, 146.
Ehl-i sünnet vel-cemâ’at mezhebi

4, 5, 16, 17, 23, 28, 29, 40, 114,
158, 230, 234, 395.

Emevîler 46, 80, 94, 119, 334, 336,
338, 443.

Emevî ve Abbâsî halîfeleri 94, 338,
339, 340, 341.

Emr-i ma’rûf 24, 148, 175, 178,
250, 263, 278, 331, 335, 363,
379, 383, 384, 410.

Emr-i ma’rûf yap›l›rken fitne ç›kar-
mamal› 379.

Emvâl-i bât›na 370, 371, 400.
Emvâl-i zâhire 370, 400.
Enes bin Mâlik 46, 47, 160, 162,

176, 177, 327, 423, 427.
Enes bin Mâlikin a¤lama sebebi

176.
Enver Pâfla 30.
El-Cemâ’at-ül islâmiyye 354, 355.
Elmal›l› Hamdi efendi 356.
El-medhal kitâb› 146, 154, 424.
El-münk›z-› aniddalâl kitâb› 12,

458.
El-müstened kitâb› 139, 140, 406.
El-Urvet-ül vüskâ mecmû’as› 356.
El-Üstâd-ül mevdûdî kitâb› 354.
Elyesa’ aleyhisselâm 8.
Erbâb-› tercîh 45, 134.
Er-reddül-cemîl kitâb› 12.
Eshâb-› Kehf 167.
Eshâb-› kirâm 5, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 23, 32, 37, 42, 43, 44, 46, 50,
52, 66, 70, 78, 79, 80, 81, 85, 87,
89, 91, 95, 96, 101, 105, 114,
115, 116, 117, 118, 120, 121,
122, 129, 131, 132, 137, 143,
146, 150, 151, 152, 154, 157,
160, 161, 165, 168, 169, 179,
180, 183, 187, 191, 201, 208,
209, 213, 229, 248, 255, 256,

257, 273, 300, 304, 305, 309,
310, 316, 317, 321, 324, 325,
326, 328, 329, 330, 336, 350,
355, 358, 359, 364, 369, 387,
389, 390, 394, 395, 404, 406,
414, 415, 423, 424, 434, 436,
437, 438, 443, 451, 452, 453.

Eshâb-› kirâma tâbi’ olmak 95.
Eshâb-› kirâm›n mezhebleri 21,

157, 187.
Eshâb-› kirâm›n yolu 5, 95, 114,

122, 305, 404.
Eshâb-› kirâm birbirini çok severdi

208, 209.
Eshâb-› Kirâm kitâb› 208, 338, 353.
Eshâb-› tahrîc 45, 141.
Eshâb-› tercîh 45, 145, 341.
Es-s›rât-ül müstekîm kitâb› 12.
Estagfirullah okumal›d›r 5, 56, 458,

463.
Efl’arî mezhebi 94, 204, 238, 313.
Eflbâh kitâb› 52, 91, 374, 381.
Efledd-ül cihâd kitâb› 91, 159, 165.
Esmâ-i müellefîn kitâb› 448.
Efli’at-ül leme’ât kitâb› 66, 380,

381.
(E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti ...)

düâs› 90.
Evliyâ 39, 63, 67, 110, 173, 187,

215, 326, 426.
Evliyâ di¤er insanlardan nas›l ay›rd

edilir? 174.
Evliyân›n kerâmeti 67, 68, 77, 167.
Evliyân›n keflfi 107, 108, 109, 153,

245, 313, 399, 459.
Evliyân›n tesarrufu 66, 67, 77, 322.
Evliyâ ile tevessül ve istigâse 68,

85, 315, 316, 317, 318, 320, 323,
324, 325.

Evliyây› sevmek 81, 437.
Evliyây› vesîle ederek düâ 60, 61,

66, 68, 77, 320, 322.
Eyyûb aleyhisselâm 8.
Eyyûb Sabri Pâfla 57, 442.
Fahreddîn-i Râzî 161, 162, 165,

344.
Fakîh 42, 43, 50, 344.
Farz 4, 18, 24, 37, 41, 42, 65, 67,

104, 156, 168, 250, 365, 425,
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438.
Fârisden ç›kan büyük âlimler 343.
Fâtih Sultân Muhammed 198.
Fâs›k 4, 24, 70, 153, 167, 178, 244,

247, 423, 452.
Fecr-üs-sâd›k kitâb› 64.
Felsefe 52, 119, 120, 204, 205,

214, 263, 307, 328, 329, 331,
332, 334, 357, 398, 399.

Felsefeciler 63, 119, 120, 359, 361,
399, 455, 456, 458.

Fenâ arkadafl 5, 24, 63, 189.
Fen yobaz› 85, 92, 96, 106, 110,

169, 198, 203, 457.
Fetâvâ-i Hindiyye 21, 77, 146, 166,

179, 422, 427.
Fetâvel Haremeyn kitâb› 420, 430.
Feth-ul mecîd kitâb› 57, 66, 73, 75,

76, 77, 80, 393.
Feyz 110, 322, 349, 397, 419.
F›kh âlimleri yedi tabakad›r 44,

141.
F›kh ilmi (41), 42, 43, 46, 47, 113,

217, 311.
F›kh ilminin flerefi 43.
F›kh kitâb› 92, 346, 396.
F›rka-i dâlle 5, 180.
F›rka-i mel’ûne 5, 319.
F›rka-i nâciyye 5, 158, 424, 432.
F›sk 176, 247, 355.
Fitne 6, 39, 82, 88, 134, 145, 150,

173, 178, 182, 210, 295, 300,
303, 309, 312, 314, 334, 363,
365, 367, 379, 380, 381, 382,
383, 416, 426, 427, 452, 459.

Fitne-tül vehhâbiyye kitâb› 57.
Fî-z›lâl-il Kur’ân 392, 395, 404.
Fuhfl 175, 282, 285, 289, 296, 299,

301, 444.
Fuâd Pâfla 30.
Fukahâ 39, 140, 344.
Gâyet-üt-tahkîk kitâb› 31.
Gayr-i müslim 190, 278, 398, 399.
Gazâlî müctehid idi 134.
Gâzân Hân 360.
Gençli¤i aldatanlar 385, 387, 445.
Gençlik 206, 264, 289, 460, 461.
Gerilemenin sebebi 201, 242.
Günâhlar›n zulmeti 120.
G›ybet 105, 175, 294, 381.

Günâh ç›karma rezâleti 280.
Günâh ifllemek küfre sürükler 170.
Günâhlar nefse tatl› gelir 248.
Hacer-ül esved 84, 323.
Hadîka kitâb› 21, 39, 40, 41, 67,

75, 165, 168, 175, 306, 367, 375,
381, 393, 411, 422, 433, 434.

Hadîs ilmi 40, 52, 155, 163, 211,
212, 274, 344, 350.

Hadîs-i flerîf 18, 19, 40, 164, 212,
219, 274.

Hâf›za za’îfli¤i 120.
Hak Sözün Vesîkalar› kitâb› 329,

390, 458.
Halef-i müttekîn 186.
Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb-il Ensârî

85, 330.
Hâlid-i Ba¤dâdî 99, 323, 341, 443,

449.
Hâlid-i Ba¤dâdî dîvân› 449, 450.
Halîfe-i câbire 338.
Halîfe-i râflide 338, 355.
Hamd etmek 37, 439.
Hamdi Aksekî 89, 91.
Hamîdullah 25, 341, 351, 368,

(445), 446, 447, 448, 451, 452,
453.

Hamîdullah ‹smâ’îlî f›rkas›ndand›r
448, 453.

Hammâd-› Kûfî 43, 46, 49, 54, 163.
Hanbelî mezhebi 17, 20, 65, 85,

99, 152, 159, 292, 309, 372.
Hanefî mezhebi 17, 19, 20, 22, 33,

35, 43, 47, 50, 55, 56, 109, 127,
128, 129, 132, 134, 137, 138,
142, 143, 149, 159, 161, 295,
368, 404.

Hanefî mezhebinde beflyüz bin din
mes’elesi çözülmüfldür 50.

Hanefî mezhebinde önce ‹mâm-›
a’zam›n sözü ile amel olunur 127.

Hanefî olan›n fiâfi’îyi taklîd ederken
dikkat edece¤i husûslar 33.

Harac, meflakkat 18, 22, 33, 35,
132, 134, 136, 141, 142, 148,
149.

Harâm 4, 24, 32, 41, 42, 72, 84,
139, 143, 165, 168, 256, 278,
291, 292, 321, 364, 378, 430,
434, 436, 461.
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Hâricîler 93, 105, 188, 189, 190,
246, 340.

Hârik-ul’âde fleyler sekizdir 68.
Hârûn aleyhisselâm 8, 9, 10.
Hârûn-ur-reflîd 23, 152, 154, (341).
Hasen bin Ziyâd 43.
Hasen Cân Fârûkî 60, 445.
Hasen Fehmi efendi 307.
Hasen “rad›yallahü anh” 39, 55,

80, 163, 337.
Hasen-i Basrî 249.
Hâtem-i Tâî 246.
Hât›rât-› Abdülhamîd hân-› sânî ki-

tâb› 442.
Havârî 11, 12, 271.
Hayâ 129, 159, 162, 248, 284, 286,

299, 301, 442.
Hayât müflterekdir sözü 287, 288.
Hazret-i Meryem 9, 12, 13, 15,

167, 270.
Hempher 57, 78, 319.
Her Peygamber ve ümmetinin ina-

n›fl› birdir 220.
H›d›r 9, 185.
H›ristiyanlar 4, 13, 14, 15, 29, 49,

74, 87, 117, 158, 170, 230, 241,
253, 259, 270, 274, 276, 279,
319, 365, 398, 427, 444, 453.

H›sn-ül hasîn kitâb› 60, 66, 75.
Hîle-i bât›la 166.
Hîle-i fler’iyye 166.
Hindiyye fetvâs› 21, 77, 146, 166,

179, 422, 427.
Hollandal› Dozy 218.
Ho-parlör 171, 176, 180, 183, 439,

440.
Hubb-› fillah, bu¤d-› fillah 210, 437.
Huccetullahi alel-âlemîn kitâb› 31,

101, 144.
Hûd aleyhisselâm 8, 9.
Hukûk-ul-islâm kitâb› 65.
Hulâsât-üt-tahkîk kitâb› 31, 34, 91,

101, 128, 166, 346.
Hulefâ-i râflidîn 15, 16, 158, 178,

180, 336, 338, 350, 414, 436.
Humeynî 355, 423.
Huzeyfe “rad›yallahü anh” 380.
Hücec-i kat’›yye kitâb› 112.
Hücre-i se’âdet 74, 76, 80, 85, 320,

325.

Hükm-i müleff›k bât›ld›r 26, 128.
Hülâgü 97, 98, 360.
Hüseyn “rad›yallahü anh” 80, 321,

427.
Hüsn-i zan 109, 
‹bâdât 42.
‹bâdet yapmak 24.
‹bâdetlerde sosyal iyilik aramak

205, 217.
‹bâdetlerini kusûrlu bilmeli 172.
‹bni Âbidîn 21, 22, 23, 35, 41, 48,

70, 79, 129, 136, 138, 141, 147,
154, 190, 302, 311, 320, 328,
336, 352, 369, 370, 371, 373,
378, 381, 382, 401, 422, 430,
439, 443.

‹bni Alkamî 97, 98.
‹bni Hacer-i Mekkî 48, 52, 53, 65,

107, 141, 292, 311, 325, 327,
328, 334, 383, 402, 404, 415,
418, 419, 421, 426, 428.

‹bni Teymiyye 57, 66, 69, 78, 94,
99, 100, 187, 213, 304, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315,
319, 320, 321, 326, 328, 333,
335, 342, 359, 360, 361, 368,
404, 407, 430, 432, 444, 445.

‹brâhîm aleyhisselâm 8, 9, 318,
389, 454.

‹brâhîm Nehaî 43.
‹brâz-ül hak kitâb› 14.
‹cmâ’a muhâlefet harâmd›r 32.
‹cmâ’› inkâr bid’atdir 80, 105.
‹cmâ’›n en kuvvetlisi 105, 369.
‹cmâ’› ümmet 19, 31, 40, 42, 68,

73, 80, 103, 105, 128, 129, 130,
139, 143, 145, 146, 153, 155,
157, 158, 161, 165, 167, 184,
190, 291, 292, 310, 313, 314,
317, 345, 346, 349, 350, 351,
352, 369, 394, 407, 411, 413,
437.

‹ctihâd 17, 18, 19, 20, 21, 27, 31,
32, 33, 42, 44, 48, 56, 58, 91, 92,
101, 104, 105, 107, 117, 119,
121, 122, 124, 127, 128, 129,
131, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 142, 143, 145, 146, 147,
152, 154, 155, 160, 161, 167,
179, 187, 191, 202, 207, 211,
254, 255, 257, 310, 311, 335,
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343, 344, 345, 346, (351), 352,
374, 387, 392, 394, 411, 424,
435, 437, 444, 458.

‹ctihâd yolu ikidir 19.
‹drîs aleyhisselâm 8, 9, 93.
‹lâhî dinler sâbit olur 222.
‹lhâm (185), 186, 304, 333, 398,

399, 411, 419, 456.
‹lk insanlar akls›z de¤ildi 93, 252.
‹lmihâl ö¤renmek farz-› aynd›r 168.
‹lm-i hadîs 41, 52, 155, 163, 211,

212, 274, 344, 350.
‹lm-i kelâm 41, 44, 64, 204, 214.
‹lm-i k›râet 273, 350.
‹lm-i ledünnî 186.
‹lm-i tefsîr 40, 350.
‹stidrâc 186, 187.
‹lyâs aleyhisselâm 8.
‹mâm-› Alî R›zâ 171.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe 4, 17, 18,

19, 34, 43, 44, (46), 47, 48, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 73, 74, 77,
96, 101, 117, 127, 128, 132, 137,
138, 141, 143, 145, 146, 154,
155, (159), 160, 161, 162, 166,
233, 250, 255, 305, 308, 326,
327, 341, 392, 437.

‹mâm-› a’zam›n Ca’fer-i Sâd›ka sü-
âli 233.

‹mâm-› a’zam›n üstünlü¤ü 43, 47,
48, 50, 101, 153.

‹mâm-› a’zam ile alâkal› hadîs-i fle-
rîfler 47.

‹mâm-› a’zam tâbi’înden idi 48, 51.
‹mâm-› Buhârî 48, 53, 54, 67, 85,

130, 145, 212, 317, 343, 433.
‹mâm-› Ebû Yûsüf 43, 44, 101,

127, 128, 129, 392.
‹mâm-› Gazâlî 12, 37, 38, 48, 75,

99, 100, 112, 113, 118, 124, 125,
126, 133, 134, 186, 204, 236,
303, 304, 311, 327, 329, 334,
341, 342, 343, 344, 361, 362,
417, 432, 458.

‹mâm-› Mâlik 17, 19, 20, 23, 32, 74,
77, 96, 139, 152, 154, 159, 160,
(162), 163, 164, 325, 327, 392.

‹mâm-› Muhammed 49, 56, 127,
128, 365.

‹mâm-› Müslim 48, 54, 145, 343.
‹mâm-› Münâvî 33, 69, 165, 376.
‹mâm-› Rabbânî 60, 74, 90, 101,

112, 138, 175, 200, 208, 305,
306, 311, 333, 341, 364, 375,
383, 393, 406, 432, 454, 459.

‹mâm-› fia’bî 339.
Îmân kalb ile tasdîkdir 246.
Îmân müslimânl›k program›n› tas-

dîk etmekdir 247.
Îmân yaln›z inanmak m›d›r 243.
‹ncîl 9, 10, 12, 13, 253, 271, 357,

394, 445, 446.
‹ngiliz câsûslar› 24, 57, 78, 87, 88,

303, 420, 421, 460.
‹ngilizlerin islâm düflmanl›¤› 5, 17,

20, 29, 30, 57, 62, 102, 192, 198,
218, 264, 307, 319, 353, 356,
363, 421, 453.

‹nsan bir bak›mdan fâil-i muhtard›r
238.

‹nsan haklar› beyânnâmesi 223.
‹nsan›n hakîkî sâhibi 59.
‹nsanlar›n kötü olmas› hazret-i

Mehdîden sonra 106.
‹nsan ölünce rûhu de¤iflmez 67.
‹nsan›n ihtiyâr etmesi, seçmesi

231.
‹nsan›n yapd›¤› iflde irâdenin te’sîri

(230).
‹nsan irâde sâhibidir 239.
‹nternet 440.
Îsâ aleyhisselâm 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 59, 222, 253, 270,
271, 274, 317, 319, 333, 362,
394, 428, 451, 456.

‹shak aleyhisselâm 8, 9.
‹shak efendi [Harputlu] 12, 14.
‹slâm âlimini tan›mak (169).
‹slâm ilmleri iki k›smd›r 40, 215,

219, 329, 341.
‹slâmiyyete hurâfeler kar›flmad›

199, 201, 202, 203, 218, 241,
276, 304, 306, 342.

‹slâm Peygamberi kitâb›n›n iftirâla-
r› 445.

‹smâ’îl aleyhisselâm 8, 9, 82.
‹stigâse 60, 68, 77, 315, 316, 317,

318, 320, 328.
‹stigfâr düâs› 56, 458.
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‹sti’âne 58, 60.
‹flâi Rabbânî 177.
‹fltirâk-› emvâl [komünistlik] 376.
Îrân devleti 16, 252, 293, 332.
‹ttihâdc›lar 198, 284, 303.
‹’tikâdda bid’at 179, 181, 182.
‹yi huylar› ilm ile yerlefldirmek 205.
‹yi ifllerin îmâna kat›lmas› 243.
‹zhâr-ül hak kitâb› 14, 453.
‹zmirli ‹smâ’îl Hakk› 89, 263, 342.
‹znik meclisi 13, 14.
Kabr azâb›na inanm›yan 181, 188.
Kabr-i se’âdet 72, 86.
Kabr-i se’âdeti ziyâret 69, 73, 74,

75, 326, 327, 442, 449.
Kaderiyye f›rkas› 188, 189, 413,

427, 428.
Kâd›köy meclisi 14.
Kad›n›n süslenme ihtiyâc› 284, 297.
Kad›nlar›n aç›k gezmesi 282, 283.
Kad›nlar›n cum’a nemâz› k›lmas›

70.
Kad›nlar›n erkeklere görünmesi

285, 287, 291.
Kad›nlar›n hayâs› 299, 301.
Kad›nlar›n hürriyyeti 286, 287, 288,

289, 290, 296, 301.
Kad›nlar›n örtünmesi 284, 285,

301.
Kâdîhân kitâb› 34, 44, 141.
Kâdiyânî 17, 353, 363, 388, 412,

413, 415.
Kahkaha ile gülmek 174.
Kâfirler Cehennemde ebedî kala-

cak 314.
Kâ¤›d para zekât› 372, 373.
Kalbin kararmas›na sebeb olan

dört fley 188.
Kâmûs-ül a’lâm kitâb› 12, 46, 47,

94, 265.
Kanâ’at 185, 229, 262.
Kazâ ve kader (224), 225, 226, 230,

232, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 242.

Kazâ ve kadere îmân, çal›flma¤a
mâni’ de¤ildir 224, 234, 241.

Kelâm ilmi 40, 41, 120, 244, 263.
Kelime-i tevhîd (37), 41, 269, 366,

408, 447.

Kerâmet 39, 67, 68, 77, 108, 109,
114, (167), 185, 186, 187, 205,
213, 303, 318, 322, 325, 341.

Kendini be¤enmek 114, 117, 227,
294, 312, 389, 457.

Kesb 235, 238.
Keflf-üz-zünûn kitâb› 106, 109, 342.
K›ble cihetini bulmak 175.
K›râet-i flâzze 255, 274.
K›sas-› Enbiyâ kitâb› 8, 97, 210,

330, 360, 389, 446, 449.
K›yâmetde Peygamberler ile teves-

sül 317.
K›yâmet günü 28, 47, 63, 69, 71,

77, 109, 172, 175, 178, 182, 189,
209, 245, 276, 294, 317, 318,
323, 362, 364, 405, 416, 456.

K›yâmet ve Âh›ret kitâb› 5, 30, 80,
86, 322.

K›yâs-› fükahâ 19, 42, 184, 411.
K›yâs-› fükahâ, müctehidlerin icti-

hâd›d›r 105.
Kimyâ-i se’âdet kitâb› 37, 118,

341, 362.
Kirâmen kâtibîn kitâb› 171.
Kitâb ve sünnetden ma’nâ ç›kar-

mak 137.
Komünistler 29, 63, 102, 198, 203,

218, 219, 240, 241, 252, 262,
264, 272, 273, 275, 299, 332,
365, 376, 377, 378, 384, 388,
401, 402.

Kötü arkadafl 5, 24, 63, 189.
Kötü din adam› 113, 311, 459.
Kubad flâh 377.
Kulleteyn 31, 32, 33.
Kur’ân-› kerîm Allah kelâm›d›r 253,

256, 447.
Kur’ân-› kerîm en büyük mu’cizedir

271.
Kur’ân-› kerîmde icmâlen bildirilen-

lerin aç›klanmas› 156.
Kur’ân-› kerîmde dört fley bildirildi

220.
Kur’ân-› kerîmin ma’nâs› 116, 186,

255.
Kur’ân-› kerîm tefsîrleri 254, 255,

257, 309, 350.
Kur’ân-› kerîm tercemeleri 253,

254, 255, 257.
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Küfr 25, 26, 58, 77, 85, 88, 96, 118,
123, 130, 170, 177, 180, 181,
182, 185, 231, 249, 284, 300,
314, 321, 367, 421, 427, 431,
434, 453.

Kütüb-i sitte 369.
Lokmân 8, 53.
Luka 11.
Lût aleyhisselâm 8.
Luther 14, 204, 253, 313.
Mâ-lâ büdde kitâb› 65.
Mâlik bin Enes 17, 19, 20, 23, 32,

74, 77, 96, 139, 152, 154, 159,
160, (162), 163, 164, 325, 327,
392.

Mâlikî mezhebi 17, 19, 20, 128,
159, 424.

Ma’rifet 38, 41, 49, 63, 64, 134,
160, 164, 166, 170, 272, 322,
335, 341, 393, 396, 399, 410,
411, 437.

Marko 12.
Ma’rûf-› Kerhî 172, 186.
Masonlar 24, 29, 30, 63, 88, 89,

93, 102, 104, 114, 116, 144, 191,
198, 199, 200, 202, 241, 252,
262, 265, 284, 308, 356, 358,
388, 442.

Mason din adamlar› 27, 96, 303,
307, 403.

Mecâz 50, 58, 59, 60, 103, 317,
326, 338.

Mecelle 8, 376, 377, 443.
Mecmû’a-i Zühdiyye kitâb› 42.
Medâric-ün-nübüvve kitâb› 452.
Medeniyyet 275.
Medhal kitâb› 146, 154, 424.
Mehdî “aleyhirrahme” 106, 107,

305, 333, 334, 356.
Mehr 206, 303.
Mejdek 332, 377.
Mekâtîb-i flerîfe kitâb› 412, 416,

417.
Mektûbât-› Ma’sûmiyye 169, 208,

231.
Mektûbât-› Rabbânî 74, 90, 101,

175, 200, 306, 364, 375, 393,
(459).

Mektûbât Tercemesi (Hüseyn Hilmi
Ifl›k) 39, 112, 139, 175.

Melekâiyye mezhebi 13.
Melik-i adûd 338.
Melikflâh-› Selçûkî 46, 47, 162.
Meryem 9, 12, 13, 15, 167, 270.
Mescid-i Aksâ 73, 451, 452.
Mescid-i Harâm 73, 79, 82, 326,

444, 451.
Mescid-i Nebevî 73, 76, 80, 163,

180, 324, 442.
Mescid-i flerîfin tevsî’i 80, 86.
Mesleme Ayasofyada nemâz k›ld›

339.
Metâ 12.
Mevâhib-i ledünniyye kitâb› 327,

397, 448, 449.
Mevdû’ât-ül ulûm kitâb› 47, 106.
Mevdûdî 25, 70, 213, (303), 305,

311, 328, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 340, 341, 342, 343,
345, 346, 347, 349, 351, 352,
353, 354, 355, 368, 375, 379,
388, 408, 412, 413, 415, 444.

Mevdûdî, cihâd› lüks hayât içindi
diyor 342.

Mevdûdînin sap›tma sebebi 354.
Mevdûdî Pâkistânda fitne ç›kard›

352, 353.
Mevdû’ hadîs 49, 211, 212, 305,

306, 311, 342, 430.
Mevlânâ ‹lyâs [Teblîg-i Cemâ’atin

müessisi] 405, 407.
(Mezâhibin telfîk›) kitâb› 89.
Mezâr üzerine türbe 78.
Mezheb 17, 18, 19, 21, 35, (40), 53,

116, 211, 306, 348.
Mezheb imâm› 21, 22, 23, 26, 31,

(44), 46, 51, 85, 92, 106, 113,
116, 118, 121, 134, 137, 141,
143, 146, 151, 152, 153, 154,
155, 159, 162, 165, 169, 191,
257, 305, 338, 346, 361, 392,
435, 437.

Mezheblerin telfîk› bât›ld›r 28, 31,
36, 120, 128, 132, 142.

Mezhebsizler 6, 17, 22, 24, 25,
26, 34, 36, 38, 51, 52, 58, 60,
64, 65, 78, 82, 89, 93, 94, 95,
96, 97, 100, 101, 102, 105, 111,
112, 118, 124, 126, 140, 148,
150, 159, 168, 170, 179, 188,
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190, 192, 306, 333, 336, 346,
351, 354, 355, 374, 387, 388,
391, 392, 393, 395, 397, 403,
406, 417, 420, 423, 424, 425,
427, 430, 444, 460.

Mezheb taklîdi 18, 20, 23, 27, (32),
33, 34, 35, 36, 78, 89, 91, 94, 98,
100, 101, 102, 106, 128, 136,
143, 148, 151, 155, 161, 166,
179, 187, 344, 345, 346, 388.

Milel ve Nihal kitâb› 13, 65, 305,
309.

Milletin uyanmas› 242.
Minâre 180, 181.
Mi’râc 72, 435, 451, 452.
Mi’râca inanm›yanlar 181.
Mi’râc rûh ve beden ile olmufldur

420, 452. 453.
Mir’ât-ül kâinât kitâb› 47, 56, 310,

336, 360.
Mis’ar bin Kedâm-› Kûfî 52, 54,

160.
Misyonerler 102, 200.
Mithâd Pâfla 30.
Mîzân-ül kübrâ kitâb› 21, 52, 101,

109, 124, 147, 148, 149, 153,
155, 156, 158, 160, 162, 341,
348.

Mîzân-ül mevâzin kitâb› 12.
Mizmâr 439.
Modaya uymak 202, 203, 279, 396.
Modem cihâz› 440.
Molla Hüsrev 32, 167, 262, 443.
Mu’âmelât 43, 154, 364, 403.
Mu’âviye “rad›yallahü anh” 210,

300, 330, (336), 337, 338, 414.
Mu’âviye “rad›yallahü anh”›n üs-

tünlü¤ü 336, 337.
Mubârek yerlerle bereketlenmek

85, 86.
Muhaddis 50.
Muhammed aleyhisselâm 8, 9,

10, 11, 15, 16, 23, 38, 46, 55,
66, 72, 74, 75, 76, 82, 87, 91,
95, 103, 109, 137, 158, 175,
180, 185, 186, 189, 213, 243,
244, 252, 260, 270, 271, 272,
274, 315, 316, 317, 318, 364,
366, 375, 416, 422, 446, 448,
452, 460.

Muhammed aleyhisselâm› vesîle
ederek yap›lan düâ 66.

Muhammed bin Abdülvehhâb 57,
58, 61, 64, 65, 102, 187, 319,
320, 321, 323, 407, 419.

Muhammed bin ‹drîs-i fiâfi’î 17,
(163).

Muhammed bin Süleymân Medenî
64.

Muhammed Hâdimî 68, 439.
Muhammed Hayât Sindî 31.
Muhammed Kutbun iftirâs› 440,

441.
Muhammed Ma’sûm 56, 169, 175,

208, 231, 362.
Muhammed Ma’sûmun nasîhatlar›

169.
Muhammed Silheti 31, 34.
Muhammed fieybânî 43, 44, 49,

128, 160.
Muhâverât kitâb› 27, 30, 31, (88),

89, (91), 100.
Mukallid 45, 92, 103, 104, 105,

121, 131, 137, 138, 141, 147,
161, 165, 166, (352), 387, 403,
430, 437.

Mukallidin bir mezhebi taklîdi 92,
121, 131, 161, 165.

Mukallidin îmân› 167.
Murâd hân IV 339.
Mu’tezile f›rkas› 68, 94, 111, 112,

119, 134, 167, 188, 189, 231,
232, 234, 235, 237, 243, 247,
330, 334, 413.

Mûsâ aleyhisselâm 8, 9, 10, 72,
185, 209, 210, 237, 239, 270,
271, 274, 317, 455.

Mûsâ Beykiyef 201, 204, 213, 214,
218, 220, 243, 244, 253, 262,
280.

Mûsâ ve Âdem aleyhimesselâm›n
kazâ ve kader üzerine konuflma-
lar› 237.

Mûsevîlik 10.
Mûsikî 282, 397.
Mustafâ Reflîd Pâfla 30, 88, 104,

198, 284, 307, 442.
Muvattâ kitâb› 162, 163, 164.
Müceddid 27, 113, 119, 191, (304),

305, 306, 313, 331, 333, 334,
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340, 343, 344, 352, 374.
Müctehid 18, 19, 20, 21, 22, 31,

42, 44, 45, 47, 48, 50, 56, 92,
100, 101, 103, 105, 113, 115,
118, 123, 124, 127, 131, 134,
139, 141, 145, 147, (149), 150,
160, 167, 179, 183, 186, 304,
305, 309, 310, 341, 344, (345),
350, 352, 377, 387, 388, 393,
415, 430, 435.

Müctehid-i mutlak 31, 141, 149,
345.

Müctehid-i fil-mezheb 31, 141,
149, 345.

Müctehidi taklîd, Kur’ân-› kerîme
ve hadîs-i flerîflere tâbi’ olmakd›r
107.

Müctehid olmak için (50), (103),
350.

Müellefe-i kulûb 368, 369, 390.
Mükâflefe 108, 110.
Mülhid 11, 24, 89, 96, 97, 99, 100,

168, 179, 180, 181, 190, 370,
419, 420, 422.

Münâf›k 12, 24, 126, 270, 305,
335, 342, 365, 394, 397, 452.

Münâkehât 43.
Müncid lügat› 64, 93, 117.
Mürcie f›rkas› 189, 427.
Mürted 11, 16, 24, 30, 42, 179,

181, 190, 246, 311, 334, 367,
382, 421, 422, 423.

Müsta’s›m halîfe 97.
Müslimân Hâl›ka da, kanûnlara da

›syân etmez 145.
Müslimânlar fen bilgilerine inan›r

106.
Müslimânlar iki k›smd›r 6, 136.
Müslimânlar üç f›rkad›r 4, 88.
Müslimân nas›l olmal› 279.
Müslimân ne demekdir? 23, 24,

40, 101, 118, 203.
Müslim kitâb› 48, 69, 129, 246,

306, 320, 321, 337, 346, 367,
411, 426, 433, 453.

Mustafâ Sabrî efendi 300, 312, 443.
Müstehablar› yapmak 168, 170.
Müflrik 4, 11, 12, 13, 14, 15, 58, 59,

61, 62, 63, 64, 71, 80, 81, 84, 99,
122, 135, 152, 179, 232, 237,

243, 276, 318, 319, 322, 323, 324,
326, 331, 347, 365, 405, 427.

Mütekellimîn 39.
Mütenebbî dîvân› 453.
Nâmûs 230, 243, 280, 282, 283,

284, 285, 294, 298, 299, 302,
378, 444.

Nasârâ 10, 11, 15.
Nasîr-üddîn-i Tûsî 97, 204.
Necdî 5, 57, 58, 82, 319.
Nefse güvenmek 226, 227, 228.
Nehy-i münker 24, 175, 178, 249,

262, 277, 278, 410, 426.
Nemâzlar›n rek’atlar› Kur’ân-› ke-

rîmden nas›l anlafl›lacak? 156.
Nesh 10, 11, 145, (369), 391, 392,

399.
Nifâk 108, 156.
Ni’met 37, 
Niyyetin ehemmiyyeti (215), 216,

217.
Nûh aleyhisselâm 8, 9, 93, 318.
Nusayrî 318, 319.
Nûflirvân flâh 332, 377, 378.
Osmân bin Huneyf 66, 316, 324.
Osmân Gâzî 98, 330.
Osmân Hârûnî 352.
Osmânl› âlimleri 443.
Osmânl›lar 29, 30, 47, 57, 70, 88,

98, 104, 159, 197, 198, 204, 212,
213, 218, 222, 223, 229, 242,
261, 303, 307, 312, 330, 335,
356, 361, 382, 417, 441, 442,
443, 444.

Osmânl›n›n çökme sebebi 212.
Osmân “rad›yallahü anh” 15, 16,

55, 189, 190, 210, 316, 329, 330,
337, 338, 355, 369, 389, 390.

Ortodoks 14.
Oruc tutan›n niyyeti 215.
Ömer bin Abdül’azîz 73, 80, 206,

334, 339, 340, 344.
Ömer bin Fâr›d 311, 320.
Ömer “rad›yallahü anh” 15, 16, 17,

49, 51, 70, 73, 75, 80, 95, 152,
154, 157, 158, 160, 190, 206,
247, 276, 310, 316, 317, 321,
323, 325, 329, 330, 336, 364,
369, 389, 390, 397, 401, 422,
427, 441, 451.
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Ömer rad›yallahü anh›n nutku 16,
364.

Özr  22, 23, 24, 41, 69, 164, 174,
182, 185, 232, 233, 292, 392,
436, 437.

Peygamberlerin bedenleri çürümez
72.

Peygamberlerin rûhlar›ndan yar-
d›m 61, 322, 349.

Putlara tap›nmak flirkdir 64, 321.
Râb›tat-ül-âlem-il islâm 69, 355.
Râfizî 5, 355.
Rahmetullah efendi 14, 453.
Rasyonel bilgiler 329, 335, 341,

342.
Redd-i Revâf›d kitâb› 112.
Redd-i Vehhâbî kitâb› 50, 52, 159.
Reform 24, 41, 88, 104, (201).
Reformcular üç dürlüdür 201, 304.
Resûlullaha uymak nas›l olur?

(171).
Resûlullah›n üç dürlü vazîfesi vard›

38, 338.
Reflîd Pâfla 30, 88, 104, 198, 284,

307, 442.
Reflîd R›zâ 25, 27, 29, 30, 88, 90,

91, 93, 98, 100, 101, 104, 107,
110, 111, 113, 114, 118, 122,
124, 129, 131, 132, 151, 152.

Rey flehri 43, 94, 95.
R›zk 43, 72, 175, 225, 265, 391.
Riyâkârl›k 224, 261.
Riyâzet 167, 170, 409, 410, 456.
Ruhsat 21, 22, 141, 148, 149, 165,

166, 167, 347, 349.
Rûh-ul beyân tefsîri 63, 75, 398.
Sabr 172, 252, 261, 294, 299, 300,

316, 340, 379, 381, 383, 441.
Sa’d bin Mu’âz 84.
Sa’îd bin Cübeyr 55, 391, 428.
Sâlih 4, 24, 71, 173, 335.
Sâlih aleyhisselâm 8, 9.
Sap›k din adamlar› 21, 27, 29, 62,

78, 97, 99, 101, 134, 146, 150,
169, 252, 351, 404, 425, 445,
452.

Sap›k insanlar 26, 30, 40, 111, 181,
192, 199, 305, 306, 341, 374,
396.

Sap›k yol 24, 94, 179, 181, 205,

309, 343, 355, 361, 387, 395,
403, 406, 443, 456.

Savâ’ik-ul ilâhiyye kitâb› 61, 103,
104, 319.

Savâ’ik-ul muhrika kitâb› 328, 415,
426.

Se’âdet-i Ebediyye kitâb› 5, 32,
40, 43, 49, 58, 136, 155, 236,
237, 306, 309, 329, 348, 373,
383, 391, 399, 400, 431, 449,
462.

Sebeblere yap›flmak 60, (61), 65,
224, 225, 383, 451, 460.

Secde etmek ‹blîsin yarat›l›fl›nda
vard› 63.

Sehl bin Sa’d Sâidî 46.
Selef-i sâlihîn 23, 25, 26, 52, 81,

166, 167, (169), 170, 172, 175,
180, 183, 186, 189, 190, 314,
316, 324, 349, 350, 351, 355,
393, 395, 398, 407, 410, 413,
414, 425, 428, 444.

Selef-i sâlihîni techîl küfrdür 25, 26.
Semûd kavmi 9.
Senâüllah Pânipütî 65, 72, 143,

145, 391, 432.
Sevâb 18, 21, 73, 77, 82, 124, 128,

147, 167, 168, 172, 176, 178,
179, 180, 184, 207, 215, 231,
245, 255, 260, 277, 300, 302,
310, 323, 337, 366, 370, 374,
375, 389, 402, 416, 433, 434,
436.

Seyf-ül cebbâr kitâb› 57.
Seyf-ül ebrâr kitâb› 14, 31, 34, 348.
Seyyid Kutb 25, 98, 329, 341, 346,

351, 355, 356, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 365, 368, 375,
376, 379, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 398, 400, 401,
402, 403, 404, 444.

Seyyid Kutb Abduh hayrân›d›r 359.
Seyyid Kutb cihâd› yanl›fl anlat›yor

363.
S›fât-› sübûtiyye (38).
S›ffîn muhârebesi 210.
S›rrî-yi Sekâtî 39, 172, 186.
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Silsile-i aliyye 462.
Siyer-i kebîr kitâb› 365, 366, 379.
Skolastik bilgiler 329, 341, 342.
Sosyete hayât› 285, 286, 287, 288,

289, 290, 294.
Suheyb “rad›yallahü anh” 259,

261.
Sultân Nâs›r 360.
Süfyân bin Uyeyne 49, 163.
Süfyân-› Sevrî 52, 161, 163, 164,

424.
Süleymân aleyhisselâm 8, 9, 10,

167, 389, 451.
Süleymân bin Abdülmelik 339.
Sü’ûd o¤ullar›n›n zarar› 30, 58.
Süyûtî 32, 48, 51, 72, 79, 94, 107,

139, 140, 147, 149, 312, 324,
410, 431, 432.

fiâfi’î hanefî çat›flmas› iftirâd›r 93,
97.

fiâfi’î mezhebi 17, 19, 20, 22, 23,
33, 74, 93, 94, 99, 124, 134, 140,
142, 147, 149, 159, 161, 311,
347, 424.

fiâfi’î mezhebini taklîd 33, 35, 128.
fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” 17, 19,

32, 43, 49, 51, 52, 64, 77, 85, 96,
101, 120, 132, 134, 139, 144,
145, 157, 159, 160, (163), 164,
305, 327, 344.

fiâh Velîyullah-› Dehlevî 81, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 352, 419.

fie’âir 81, 82.
fie’âirin en büyükleri dörtdür 81.
fiefâ’at 28, 60, 62, 63, 64, 66, 69,

71, 73, 77, 109, 179, 314, 316,
317, 318, 320, 323, 324, 327,
405, 417.

fiefâ’at isteyen mü’min müflrike
benzetilemez 63.

fiehîd 16, 27, 66, 71, 72, 77, 95,
98, 109, 148, 178, 207, 215, 274,
300, 318, 321, 330, 361, 363,
364, 374, 393, 458.

fiemsî sene 10.
fiem’un 11, 270.
fiems-ül eimme Halvânî 44, 141.
fiems-ül eimme Serahsî 45, 141.
fiems-ül hakîka kitâb› 12.

fieref-ül-muhkem kitâb› 72.
fievâhid-ül-hak 76, 145, 312, 318,

323, 328.
fievkânî Zeydî f›rkas›nda bir sap›k-

d›r 148, 149, (150), 151, 152, 342,
345, 430.

fieytân 5, 43, 63, 82, 83, 84, 120,
166, 169, 170, 171, 175, 177,
185, 189, 311, 359, 380, 392,
417, 420, 423, 425, 429, 456,
461.

fieytâna fieyh-i Necdî denilmekde-
dir 84.

fiî’î 5, 17, 49, 62, 68, 88, 97, 111,
151, 159, 190, 204, 353, 422,
453.

fiirk 58, 60, 62, 63, 64, 77, 79, 81,
83, 85, 233, 246, 257, 269, 284,
315, 320, 321, 322, 325, 326,
409, 429.

fiis [fiît] aleyhisselâm 8, 93.
fiükr 37, 274, 455.
fiu’ayb aleyhisselâm 8.
fiühûd 108, 109, 110.
Tâbi’în 19, 46, 47, 51, 52, 70, 85,

116, 121, 122, 131, 146, 151,
158, 160, 169, 180, 183, 191,
213, 248, 333, 339, 344, 348,
434, 436, 452.

Taklîd 21, 22, 25, 33, 35, 36, 51,
78, 89, 91, 100, 103, 106, 116,
118, 121, 136, 141, 142, 143,
146, 149, 151, 155, 165, 191,
393, 433.

Taklîd iki dürlüdür 100.
Takvâ 35, 46, 47, 49, 54, 55, 59,

81, 82, 108, 116, 117, 149, 171,
185, 394.

Tal’at Pâfla 30, 198.
Talha “rad›yallahü anh” 189, 389.
Târîh-i Osmânî 57.
Tarîk-ün-necât kitâb› 60.
Tâtârhâniyye kitâb› 6, 190, 309,

397.
Teaddüd-i zevcât 290, 300, 301,

302, 303.
Te’assub 27, 48, 53, 93, 94, 109,

151, 278, 362.
Tebe-i tâbi’în 51, 169, 179, 180,

183.
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Teblîg-i cemâ’at 17, 25, 388, (404),
405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419.

Tefsîr-i Azîzî 402.
Tefsîr-i Beydâvî 99, 107, 150, 238,

342, 392, 398, 399, 431, 432.
Tefsîr-i Celâleyn 32, 99, 100, 432.
Tefsîr-i Hüseynî 391.
Tefsîr-i Kebîr 398.
Tefsîr-i Kelbî 107.
Tefsîr-i Mazherî 143, 145, 146,

391.
Tefsîr-i fieyhzâde 99, 392, 443.
Tegannî 172, 397.
Tehlükeye at›lmamal› 182, 215,

302, 349, 381, 382.
Televizyon 173, 366, 367, 440,

457.
Telfîk 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 120, 127, 128, 132, 142.
Temîm-i Dârî 55.
Tesavvuf 39, (41), 104, 161, 167,

169, 173, 174, 185, 186, 187,
190, 208, 259, 263, 308, 311,
313, 331, 333, 338, 344, (345),
347, 348, 350, 359, 393, 398,
399, 411, 413, 454, 456, 458.

Teslîs 13, 14, 15.
Tevâdu’ 117, 160, 335.
Tevbe 24, 70, 73, 155, (171), 177,

179, 190, 238, 239, 259, 261, 291,
292, 429, 433, 434, 435, 461.

Tevekkül 58, 173, 224, 225, 226,
227, 228, 383.

Tevessül 68, 80, 85, 315, 316, 317,
318, 320, 323, 324, 325, 326,
327, 328.

Tevfîk Fikret 269.
Tevhîd düâs› 90.
Te’vîl 24, 50, 64, 67, 71, 80, 88,

105, 123, 137, 143, 146, 161, 181,
185, 188, 314, 328, 330, 382, 431.

Tevrât kitâb› 9, 10, 357, 446.
Tu¤rul be¤ 94.
Tuhfet-ül erîb kitâb› 12.
Tuhfe-i isnâ afleriyye kitâb› 111,

112, 448.
Tübba’ 8.
Türbe yapmak 78, 79, 82.

Türkiye târîhi 198, 382.
Ukûbât 43, 364.
Ulûm-i akliyye 40, 41, 341.
Ulûm-i islâmiyye 40.
Ulûm-i nakliyye 40, 335, 341.
Usûl-i f›kh ilmi 41, 50, 124, 127,

133, 141, 217, 254, 352, 392.
Usûl-i hadîs ilmi 41, 49, 50, 150,

213, 430, 431.
Usûl-i kelâm ilmi 41.
Usûl-i tefsîr 50.
Uflr 368, (369), 370.
Uzeyr 8, 15.
Üç mescid 73.
Üç mescidi ziyâret 73, 310.
Ülûhiyyet s›fatlar› 11, 15, 211, 266,

319.
Ülül-emre itâ’at 145, 165.
Ülül-emr kimlerdir? 165, 182, 414.
Ümeyye câmi’i 339.
Ümm-i Hirâm “rad›yallahü anhâ”

337.
Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ”

85.
Ümûr-i teflrî’iyye 108.
Ümûr-i vicdâniyye 109.
Üneys ünlü flâir 447.
Üveysî olmak 349.
Üsûl-ül-erbe’a kitâb› 58, 60, 81, 85,

152, 445.
Vaftiz 177.
Vakf 34, 79, 128, 129, 220, 221,

360, 401.
Varl›klar›n bir bafllang›c› vard›r 266,

267, 268.
Vehhâbî devletini ingilizler kurdu

30.
Vehhâbîler fleytân›n yolundad›r 83.
Vehhâbîli¤in hakîkati kitâb› 313.
Vehhâbîlik 5, 17, 20, 57, 65, 66, 75,

78, 81, 84, 88, 102, 103, 104,
159, 190, 200, 319, 326, 403,
415, 417, 418, 438, 442, 443.

Vehhâbîlik, ingiliz paras› ile yay›ld›
62, 319, 453.

Vehhâbîlik ve Ehl-i sünnetin cevâb›
(57), 58, 59, 60, 61.

Vehhâbîlik zulm ile yay›ld› 62.
Velîd bin Abdülmelik 339.
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Velîlerin rûhlar›ndan yard›m 61,
322, 349.

Velînin tesarrufu 68, 77, 322.
Vera’ 46, 54, 117, 149, 153, 159,

161, 164, 171, 172, 182, 186,
336.

Volter 109.
Yabanc› kad›n ile halvet 293.
Yahyâ aleyhisselâm 8, 9, 10.
Yahyâ bin Mu’âz-› Râzî 169, 174.
Ya’kûb aleyhisselâm 8, 9.
Ya’kûbiyye mezhebi 14.
Yâkût-i Hamevî 94.
Yaratmak 38, 60, 98, 234, 267,

455.
Yard›mlaflmak 87, 88, 199.
Yavûz Sultân Selîm 277, 278, 313,

442.
Yehûdîler 4, 10, 11, 15, 29, 44, 74,

83, 87, 102, 158, 164, 170, 200,
241, 270, 271, 274, 279, 318,
319, 355, 357, 365, 388, 402,
421, 427, 428, 443, 446.

Yehûdîlik 10.
Yemîn keffâreti 273.
Yetmifliki f›rka 5, 11, 14, 21, 24, 28,

40, 93, 94, 114, 117, 126, 134,
135, 147, 167, 178, 180, 181,
186, 305, 331, 342, 367, 414,
435.

Yetmiflüç f›rka 23, 40, 178, 305,
367, 414, 415, 416.

Yezîd bin Mu’âviye 338.
Yezîdiyye f›rkas› 188.
Yobaz 109, 198, 203, 204, 242,

252, 382.
Yuhannâ 11, 12.
Yûnüs aleyhisselâm 8.
Yûsüf aleyhisselâm 8, 9, 83, 285,

401.
Yûsüf-i Nebhânî 31, 76, 101, 144,

312, 314.
Yûfla’ aleyhisselâm 8, 9, 10.
Yunan felsefecileri 63, 87, 214,

399, 454, 455, 456, 458.
Yüz senede gelen müceddidler

113, 191, 304, 305, 333, 334,
340, 343, 344.

Zahîre kitâb› 6.
Zâlim 16, 62, 98, 182, 183, 231,

237, 249, 258, 260, 261, 262,
263, 280, 284, 312, 339, 354,
362, 364, 365, 367, 370, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 400,
444.

Zebûr kitâb› 9, 10.
Zekâ 197, 217, 220, 296, 311.
Zekâ ölçmek 197, 198.
Zekât 42, 65, 83, 156, 209, 219,

249, 295, 310, (368), 371, 372,
373, 375, 376, 389, 400, 460,
461.

Zekât fakîrin eline verilmelidir 369.
Zekât› alt›n olarak vermek çok ko-

layd›r. 374.
Zekât› verilen mala el konulamaz

375.
Zekât mal› dört dürlüdür (369), 370,

391.
Zekât yedi kimseye verilir 370.
Zekeriyyâ aleyhisselâm 8, 9, 10.
Zeydî f›rkas› 150.
Z›nd›k 16, 21, 24, 34, 36, 85, 89,

96, 97, 99, 100, 106, 107, 109,
110, 111, 114, 120, 126, 129,
135, 137, 138, 147, 169, 185,
188, 311, 340, 358, 374, 388,
394, 403, 427, 431, 453.

Zikr etmek 78, 108, 110, 444.
Zimmî 190, 203, 362, 364, 365,

381, 403.
Zinâ 42, 106, 130, 181, 215, 246,

248, 249, 293, (294), 296, 301,
302, 422, 435, 444.

Ziyâ Gökalp 202, 296.
Zulm 62, 206, 223, 231, 232, 236,

241, 245, 258, 280, 295, 312,
335, 336, 339, 344, 363, 365,
369, 375, 376, 377, 379, 382,
383, 385, 420.

Zübeyr bin Avvâm 189, 389.
Züfer bin Hüzeyl 43, 55, 129, 160.
Zülkarneyn 8.
Zülkifl aleyhisselâm 8.
Zünnâr 250.
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