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HAK SÖZÜN VESÎKALARI
(Bu kitâb›n içinde on adet risâle vard›r)
ÖNSÖZ
Allahü teâlâ, bu dünyâda, bütün insanlara [ya’nî müslimânlara ve kâfirlere] ac›yarak fâideli fleyleri yarat›p göndermekdedir. Âh›retde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden dilediklerini ihsân buyurarak, afv
edecek, Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her ân
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.
Herhangi bir kimse, herhangi bir yerde, herhangi bir zemânda, herhangi bir kimseye, herhangi birfley için, herhangi bir sûretle hamd eder,
Onu medh ederse, bu hamdlar›n hepsi, Allahü teâlâya yap›lm›fl olur. Çünki, herfleyi yaratan, terbiye eden, yetifldiren, her iyili¤i yapd›ran, gönderen,
hep Odur. Kuvvet, enerji sâhibi yaln›z Odur.
Bütün düâlar, iyilikler, Onun Peygamberi ve en çok sevdi¤i kulu, yarat›lm›fllar›n en üstünü, en k›ymetlisi MUHAMMED aleyhisselâma ve
Onun yard›mc›lar›na ve sevenlerine, Âline ve Eshâb›n›n hepsine “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” olsun!
Bugün, dünyâdaki müslimânlar, üç f›rkaya ayr›lm›fld›r. Birinci f›rka,
Eshâb-› kirâm›n yolunda olan, hakîkî müslimânlard›r. Bunlara (Ehl-i
Sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye) Cehennemden kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman olanlard›r. Bunlara (fiî’î) ve (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve flî’îlere düflman olanlard›r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak,
Arabistân›n Necd flehrinde meydâna ç›km›fld›r. Bunlara (F›rka-i
mel’ûne) de denir. Çünki bunlar›n müslimânlara müflrik dedikleri, (K›yâmet ve Âh›ret) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›m›zda yaz›l›d›r. Müslimânlara kâfir diyene, Peygamberimiz la’net etmifldir.
Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mü’min nefsini tezkiye için, ya’nî yarat›l›fl›nda mevcûd olan, küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve zararl› bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) okumal›d›r. Hadîs-i flerîfde, müslimânlar›n yetmiflüç f›rkaya ayr›lacaklar›, bunlardan bir f›rkan›n
do¤ru olup, Cennete gidece¤i, yetmifliki f›rkan›n bid’at sâhibi olduklar› için,
Cehenneme gidece¤i bildirildi. Do¤ru yolda olan bir f›rkaya (Ehl-i sünnet),
bozuk olan yetmifliki f›rkaya (Bid’at ehli) ve (Dinde reformcu) denir. Dört
mezhebde olan müslimânlar, ehl-i sünnetdir. Yetmifliki f›rkadaki bid’at sâhibleri bozuk yoldad›rlar. Ehl-i sünnet olan›n düâlar› muhakkak kabûl
olur. Nemâz k›lmayan›n, aç›k kad›nlara ve avret mahalli aç›k olanlara bakanlar›n ve harâm yiyip içenlerin, islâmiyyete uymad›klar› anlafl›l›r. Bunlar›n ve z›nd›klar›n düâlar› ve ibâdetleri kabûl olmaz.
Herkes, insanl›¤a hizmet etmenin en flerefli vazîfe oldu¤unu ve bunun
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için çal›fld›¤›n› söyler. Kendi keyfi, zevki için ve para kazanmak için olan
çal›flmalar›n›, didinmelerini, bu hizmet maskesi ile örtenler pek çokdur. ‹nsanlara hizmet, onlar› dünyâda ve âhiretde râhata, huzûra kavufldurmak
demekdir. Bunun da, tek yolu, tek baflar›c›s›, insanlar› yaratan, yetifldiren,
merhameti ve ihsân› sonsuz bol olan Allahü teâlân›n gösterdi¤i, se’âdet yolu, ya’nî islâmiyyetdir. O hâlde, insanl›¤a hizmet, islâma hizmet ile olur. ‹slâma hizmet, insanl›¤a hizmetdir. ‹nsanl›¤a düflman olanlar, islâmiyyeti yok
etme¤e çal›flm›fld›r. Sald›rmalar›n›n en te’sîrlisi, müslimânlar› aldatmak,
içerden y›kmak olmufldur. Onlar› bölmüfller, birbirine düflman etmifller,
dinsizlerin pençesine düflmelerine sebeb olmufllard›r. ‹slâmiyyete hücûm
edenlerin bafl›nda, ingiliz câsûslar› gelmekdedir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, müslimânlar›n bafl›na gelecek
bu felâketleri haber verdi. (Ümmetim yetmifl üç f›rkaya ayr›lacak. Bunlardan yaln›z, benim ve Eshâb›m›n izinde giden bir f›rkas›, Cehennemden
kurtulacak) buyurdu. Çok flükr bugün, Cehenneme gidecek olan yetmifl iki
f›rkadan ço¤u kalmad›. fiimdi, yeryüzündeki yüz milyonlarca müslimân,
yaln›z Sünnî ile fiî’î ve Vehhâbî denilen üç f›rkad›r. Bugün, müslimânlar›n
bu üç f›rkas› birbirleri ile uyuflmazsa, el ele vermezse, birbirlerini kötülerlerse, islâm›n düflmanlar› yalanlarla, iftirâlarla, islâm› bozacak, müslimânlar› parçalayacak, gençleri aldatacak, dinden ç›karacaklard›r. ‹nsanlar› bu
fâci’alardan kurtarmak, ancak islâma hizmet ile, islâm› kurtarmakla olur.
Bugün Avrupada, Amerikada insan haklar›na mâlik olan hür milletlerde
bulunan bir kimse, bilerek veyâ bilmiyerek, islâmiyyete uydu¤u kadar, râhata, huzûra kavuflmakdad›r. Okuyucular›m›z›n bu hakîkatlere inanmalar›
ve uyanmalar› için komünizmin ne oldu¤unu ve komünistlerin tuza¤›na düflen milletlerin bafllar›na gelen, yürekler ac›s› fâci’alardan, birkaç ibret levhas›n› bildirme¤i uygun gördük.
Abdüllah bin Sebe’ ismindeki Yemenli bir yehûdînin kurmufl oldu¤u
(Hurûfî) f›rkas›n›n uydurma kitâblar› Îrânda yay›lmakdad›r. Kitâb›m›z›n
sonunda, bunlara da cevâb verilmekdedir.
Bu kitâbda fiî’îlerin içine s›zan hurûfîlerin, Ehl-i sünnete nas›l sald›rd›klar› ve Îrân devlet reîsi (Nâdir flâh)›n fiî’î âlimleri ile, Ehl-i sünnet âlimlerini konufldurarak, fiî’îli¤e hurûfîli¤in kar›fld›¤›, Sünnîlerin do¤ru yolda oldu¤u anlafl›ld›¤›, Îrân›n da, eskisi gibi Sünnî olmas›na karar verilip, Nâdir flâh›n tasdîk etdi¤i bildirilmekdedir.
Bu kitâb›m›z› okuyan Îrânl› kardefllerimiz, fiî’î âlimlerinin karârlar›na
uyarak, Sünnî müslimân olacaklar, se’âdete kavuflacaklard›r. Bugün çok
flükr, Îrân ayd›nlar›n›n Ehl-i sünnetden ayr› inan›fllar› yok gibidir. Meselâ,
Ehl-i sünnet âlimlerinden, imâm-› Muhammed Gazâlînin fârisî (Kimyâ-y›
se’âdet) kitâb›n›n 1964 de Tahranda gâyet güzel bas›ld›¤›n›, kitâbdaki,
yüzlerce Ehl-i sünnet âliminin sözlerinin, büyüklüklerinin, Îrân gençli¤ine
bildirildi¤ini flükrân ile gördük.
fiî’îler, hurûfîlere aldanmay›p, âlimlerinin gösterdi¤i do¤ru yolu takdîr
ederek, Sünnîlerle el ele verdikleri, islâmiyyeti dünyâya birlikde yayd›klar› gün, vehhâbîler de bunlara kat›lacak, müslimânlar birleflerek eski flanlar›na, üstünlüklerine elbette kavuflacak, insanl›¤a yine ›fl›k tutacak, medeniyyete önder olacak, bütün dünyâ se’âdete kavuflacakd›r. ‹slâma hizmetin, insanl›¤a hizmet demek oldu¤unu her insan anl›yacakd›r.
Mîlâdî sene
2001

Hicrî flemsî
1380
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Hicrî kamerî
1422

B‹R‹NC‹ R‹SÂLE

HUCEC-‹ KAT’‹YYE
(Kelime-i Tevhîd)

[‹flbu (Hucec-i Kat’iyye) kitâb›, ayn› ismi tafl›yan arabca kitâb›n
tercemesidir. Yemenli Abdüllah bin Sebe’ ismindeki bir yehûdî, islâmiyyeti ö¤renmek istiyen gençleri aldatmak için, müslimân oldu¤unu bildirmekdedir. Kitâb›m›z› okuyan bir kimse, bunun kâfir oldu¤unu hemen anlayarak, bu yehûdî oyununa aldanmaz.
(HUCEC-‹ KAT’‹YYE) kitâb› Ba¤dâdl› Ebülberekât Abdüllah Süveydî “rahmetullahi aleyh” taraf›ndan arabî diliyle yaz›lm›fld›r. 1323 [m. 1905] de M›srda bas›lm›fl, 1400 [m. 1980] de ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r. Allâme Abdüllah Süveydî taraf›ndan
yap›lan Türkçe tercemesi, 1326 [m. 1908] da M›srda Kürdistan
matbaas›nda bas›lm›fld›r. Süveydî Abdüllah efendi, binyüzdört
[1104] y›l›nda Ba¤dâdda tevellüd etdi. Binyüzotuzyedide hac vazîfesini yapd›kdan sonra, Abdülganî Nablüsîden [1050-1143 (m.
1730 fiâm)] ve ‹stanbullu Alî [1099-1149] efendiden de icâzet ald›.
Ba¤dâdda y›llarca ders verdi. Birçok k›ymetli kitâb yazd›. Otuzuncu dedesi; Abbâsî halîfelerinden Ebû Ca’fer Abdüllah Mensûrdur.] Îrân hükümdârlar›ndan Nâdir flâh [1099-1160 (m. 1746)] Îrân
ve Buhârâ âlimlerini toplayarak, Sünnî ve fiî’î f›rkalar›ndan hangisinin do¤ru oldu¤unun anlafl›lmas›n› emr etmifl ve Süveydîyi o
meclise reîs yapm›fld›. Bu meclisde konuflulanlar› bildiren (HUCEC-‹ KAT’‹YYE) kitâb› çok k›ymetlidir. Bu meclisde kendisi,
fiî’î âlimleri ile uzun konuflma sonunda, Ehl-i sünnetin hakl› oldu¤unu isbât etmifldir. fiâh›n hofluna giderek, kendisini tebrik etmifldir. 1174 [m. 1760] senesi fievvâlin onbirinci Cumartesi günü vefât
etmifldir. 200 [m. 815] de vefât etmifl olan Ma’rûf-i Kerhî hazretlerinin türbesi yan›nda medfûndur.
Îrândaki Safevî hükümdârlar›n›n dokuzuncusu ve sonuncusu
olan flâh Hüseyn Safevî, 1142 [m. 1729] de, Efganl›lar taraf›ndan
öldürülünce, Acemistân kar›fld›. fiâh›n o¤lu ‹kinci Tahmâsib âciz
ve e¤lenceye düflkün oldu¤undan, Nâdir ad›ndaki vezîri idâreyi eline ald›. 1143 de Efganl›lar› Îrândan ç›kard›. Baflflehrleri olan ‹sfehan› geri ald›. Ba¤dâd vâlîsi Ahmed pâfla zemân›nda Ba¤dâd› kuflatd›. Sekiz ay sonra, ‹stanbuldan gelen topal Osmân pâflan›n ordusu Îrân askerini kaç›rd›.
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Nâdir flâh 1148 de Îrân flâh› oldu. Delhîyi ald›. Çok kan dökdü.
Efganistân›, Buhârây› ald›. (fiâhenflâh) ismini ald›. Osmânl› devletine sefirler gönderip, Ehl-i sünnet f›rkas› ile ‹mâmiyye f›rkas›ndan
hangisinin do¤ru oldu¤unun ilm yolu ile anlafl›lmas›n› istedi. Büyük bir ordu ile Ba¤dâd ve Mûsul üzerine yürüdü. Alamay›p Necefe çekildi.
fiî’îlerle Sünnîler aras›nda, birbirine uym›yan inan›fllar› ortadan
kald›rmak, do¤ru olana sar›larak iki f›rkay› birlefldirmek için (NÂD‹R fiÂH) emr verdi. ‹ki taraf âlimleri topland›. Hepsinin karfl›s›nda Abdüllah Süveydî efendi ilm, akl ve senedlerle uzun konuflmalar
sonunda, fiî’îleri cevâbs›z b›rakd›. ‹ki taraf›n soru ve cevâblar› (HUCEC-‹ KAT’‹YYE) ismi ile bir kitâb hâlinde neflr edildi.
Abdüllah Süveydî efendi diyor ki: Ba¤dâd vâlîsi Ahmed pâfla,
beni istemifl. Gidince, Pâflan›n a¤alar›ndan Ahmed a¤a beni karfl›lad›. Pâfla seni Nâdir flâha göndermek istiyor dedi. Sebebini sordum. fiâh Ehl-i sünnetden bir âlim istemifl. fiî’î f›rkas›n›n do¤ru olup
olmad›¤›n› anlamak için, fiî’î âlimleri ile tart›flma yapacaks›n. fiî’îlik
do¤ru ise, beflinci mezheb olarak i’lân edilecek, dedi.
—Ey Ahmed a¤a! Sen bilmez misin ki, acemler inâdc› olur. Dedi¤inden dönmez. Benim sözümü kabûl ederler mi? Hele flâhlar›,
zâlim ve ma¤rûrdur. Onlar›n f›rkalar›n›n bozuk oldu¤unu gösteren
vesîkalar› nas›l söyleyebilirim? Onlarla nas›l konuflulabilir? Delîl
olarak söyleyece¤im hadîslere zâten inanm›yorlar. Din kitâblar›n›
kabûl etmiyorlar. Âyet-i kerîmelere, ifllerine gelecek fleklde ma’nâlar veriyorlar. Abdest al›rken, mest üzerine mesh etmenin câiz oldu¤unu onlara nas›l isbât edebilirim? Bu ifl, sünnet-i seniyye ile câiz olmufldur. Bunu gösteren hadîs-i flerîfi, yetmiflden ziyâde Eshâb
haber verdi. Bunlardan biri de, hazret-i Alîdir “kerremallahü vecheh” desem, bunun câiz olmad›¤›n› bize yüzden ziyâde Sahâbî haber vermifldir, derler. Sizin hadîs zan etdi¤iniz sözler, mevdû’dur,
sonradan uydurulmufldur desem, onlar da bana böyle söyler. (Ne
derseniz, biz de, onu söyleriz) derler. ‹flte, bunun için pâfla hazretlerinden ricâ ederim. Beni afv buyursun dedim.
—Buna imkân yok. Bu ifl için pâfla seni seçdi. Emrine itâ’at lâz›md›r. Sak›n karfl› gelme dedi.
Ertesi sabâh Ahmed pâfla ile uzun uzun konuflduk. Sonunda
(Haydi bakay›m, Cenâb-› Hak, diline ve delîllerine kuvvet versin!
Görüflmelerde, inâdc› ve kibrli görünürlerse, sözü k›sa kesersin.
Fekat, onlar› cevâbs›z da b›rakma! Hakk› kabûl ederler, insâfl› konuflurlarsa, çekinmiyerek bildiklerini hep söyle! Sak›n ma¤lûb olma! fiimdi Nâdir flâh Necefdedir. Çarflamba günü oraya var!) dedi.
Birkaç kifli yola ç›kd›k. Yollarda, verece¤im cevâblar›, gösterece¤im delîlleri düflünüyordum. Yolda rastlad›¤›m kimseler, flâh›n yetmifle yak›n fiî’î müftî toplad›¤›n› söylediler.
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Kendi kendime düflündüm. Onlar›n karfl›s›nda söylemekden
çekinmek do¤ru olmaz. Fekat, sözlerimi, flâha de¤ifldirerek bildireceklerinden korkulur. En iyisi, meclisde flâh›n bulunmas›n› isterim.
Necefe iki sâatlik yol kalm›fld›. Biri gelip, (Ne duruyorsunuz? fiâh
sizi bekliyor) dedi. fiâh, her müsâfirini, böyle yolda ça¤›r›r m›, dedim. Hay›r. Senden baflka kimseyi böyle acele istememifldir, dedi.
Bu söz üzerine, kendime (fiâh›n maksad›, ‹mâmiyye f›rkas›n› zorla
bana kabûl etdirmekdir. Beni s›k›fld›racak, belki de zorlayacak. Fekat ben, ne aldan›r›m, ne de korkar›m. Öldürülece¤imi bilsem,
do¤ruyu söylemekden çekinmem. Müslimânlar iki kerre, çok s›k›fld›. Birisi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›nda idi.
Bu zemân, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” imdâda yetiflip, ferâha kavufldurdu. ‹kincisi, Hârûnürreflîdin o¤lu halîfe Me’mûn
[Anas› câriye idi. 180 de tevellüd, 218 de vefât etdi. Mezâr› Tarsusdad›r.] fiî’î f›rkas›n› severdi. Kur’ân-› kerîme mahlûk derdi. Ahmed
ibni Hanbel [164-241 Ba¤dâdda] “rahmetullahi aleyh” müslimânlar› bu fitneden kurtard›. fiimdi de, üçüncü fitnenin uyanmakda oldu¤u görülüyor. Benim kusûrum, duraklamam, bu fitnenin k›yâmete kadar uzamas›na sebeb olur. Ya’nî, islâm›n yükselmesi ve küçülmesi birer sebebe ba¤l›d›r. fiimdi, bu fitnenin ortadan kalkmas›na ben sebeb olaca¤›m) dedim. Gayret ve sebât etme¤e karâr
verdim. Ölümü bile gözüme ald›m.
Karfl›dan iki bayrak göründü. Yaklafl›nca, saltanat çad›rlar›n›
gördüm. fiâh›n çad›r›, büyük, yedi direk üzerine kurulmufldu. Binlerce nöbetçi asker vard›. Birisi bizi karfl›lad›. Ahmed pâflay›, be¤leri ismleri ile sordu. Böyle tan›d›k gibi sormas›ndan flafl›rd›m. (Îrân›n Osmânl› devletinde elçisi idim. Ahmed pâfla hazretlerine de
hizmet etmifldim. Ad›m, Abdülkerîm be¤dir) dedi. Dokuz kifli dahâ geldi. Bunlar gelince, Abdülkerîm be¤ sayg› ile kalkd›. Büyüklerden olduklar›n› anlad›m. Selâmlafld›k. fiâh›n huzûruna buyurun!
diyerek, büyük çad›r›n perdesini kald›rd›lar. Bir aral›kdan geçip,
flâh›n odas›na girdik. Nâdir flâh, beni görünce, yüksek sesle (Abdüllah efendi, merhabâ! ‹leri gel) dedi. On ad›m kadar ilerledik,
tekrâr (ileri gel!) dedi. Dahâ gitdim. Aram›zda iki-üç metre uzakl›k kald›. Oturuyordu. Uzun boylu oldu¤u anlafl›l›yordu. Bafl›nda,
boynunda, kolunda çok süslü fleridler vard›. Kibrli, gurûrlu idi.
Yorgun, ihtiyâr görünüyordu. Sakal› siyâha boyanm›fl, ön diflleri
düflmüfldü. Aç›k yay gibi kafllar› ile gözleri pek güzeldi. Heybetli,
fekat sevimli bir zât idi. Onu görünce, gönlümde korku kalmad›.
Yine türkçe olarak (Ahmed hân ne hâlde, nas›ld›r?) dedi. ‹yidir,
âfiyetdedir, dedim.
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[O zemân, Osmânl› taht›nda, yirmidördüncü pâdiflâh olan sultân birinci Mahmûd hân vard›. Fekat, bundan önceki sultân üçüncü Ahmed hân hayâtda idi. 1083 de tevellüd, 1149 [m. 1736] da vefât etdi. Ba¤çekap›da, yeni câmi’ ile M›sr çarfl›s› aras›ndaki babas›n›n annesi olan (Turhan Sultân) türbesindedir. 1115 y›l›nda tahta
ç›kd›. 1143 de yeniçeri isyân› üzerine tahtdan indirildi. Yerine, kardeflinin o¤lu sultân birinci Mahmûd geçdi. Deli Petronun ma¤lûbiyyeti ve dâmâd› olan Nevflehrli ‹brâhîm pâflan›n 1143 de parçalanmas› bunun zemân›ndad›r.
(Sicill-i Osmânî) kitâb›, birinci cildde diyor ki, Ahmed pâfla,
Eyyûbî Hasen pâflan›n o¤ludur. 1129 da Konya, 1130 da Basra ve
1136 da, babas›n›n vefât›nda Ba¤dâd vâlîsi, sonra Îrân üzerine serasker oldu. 1149 da, yine Ba¤dâd vâlîsi oldu. Binyüzaltm›fl Zilka’de ay›nda vefât etdi. Ba¤dâdda iki def’a vâlîli¤i yirmi iki sene
sürmüfldür.]
—Seni ne için istedi¤imi biliyor musun, dedi.
—Hay›r, dedim.
—Biliyorsunuz ki, benim memleketlerim iki k›smd›r. Biri Türkistân ile Efgand›r. Bunlar, Îrânl›lara kâfir diyorlar. Emrimdeki insanlar›n birbirlerine kâfir demesi uygun de¤ildir. Seni, kendime
vekîl ediyorum. Onlarla, benim yerime görüfleceksin. Hangi taraf›n do¤ru oldu¤unu isbât edeceksin. fiu ayr›l›¤› ortadan kald›racaks›n. Toplant› yerinde her gördü¤ünü, iflitdi¤ini bana haber ver! Ahmed hâna da bildir, dedi.
Huzûrundan ç›kmam›za izn verdi. ‹’timâdüddevle, ya’nî bafl vezîrin yan›nda müsâfir olmam› ve ö¤le nemâz›ndan sonra, Mollabafl› ya’nî diyânet iflleri reîsi ile buluflmam› emr etdi. Oradan, sevinerek ç›kd›m. Yemek için, ‹’timâd›n yan›na götürdüler. ‹’timâd, oturdu¤u yerde selâm›m› ald›. Kalkmad›, sayg› göstermedi. Ben oturunca, o kalkd›, safâ geldiniz dedi. Ev sâhibi, müsâfir oturdukdan
sonra kalkarm›fl. Fekat, bunu bilmedi¤im için, önce s›k›lm›fld›m.
Hattâ flâh›n emri ile kald›r›lmas› lâz›m olan küfrlerin birincisi olarak, din âlimine sayg›s›zl›k yapd› diyerek ‹’timâd›n cezâland›r›lmas›n› istiyecekdim. Fekat âdetlerini ö¤renince, sayg› gösterdi¤ini anlad›m. Yemekden sonra, molla bafl›y› görmek üzere, hayvanlara
binip, yola ç›kd›k. Yolda karfl›ma, bir Efganl› geldi. Selâm verdi.
Sen kimsin, dedim. Ben Efgan müftîsi molla Hamzay›m, dedi. Arabî bilir misin, dedim. Evet, dedi. (fiâh emr etdi ki, acemlerin küfr
olan inan›fllar›n›, bozuk ifllerini düzeltece¤im. Fekat, küfr olan bir
fleyde inâd ederler, ba’z› inan›fllar›n› saklarlar ise, ne yapar›m?
Bunlar›n iç yüzlerini bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle! Ona göre
davranay›m) dedim.
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—fiâh›n sözüne güvenme! Seni, yaln›z konuflmak için, molla
bafl›ya gönderdi. Konuflmalarda, uyan›k davran, dedi.
—Onlar›n insâfs›zl›¤›ndan korkar›m, dedim.
—Yok. Ondan korkma! fiâh konuflmalar›n, kendisine de¤ifldirilmeden bildirilmesi için ad›m bafl›na, güvendi¤i adamlar› dizdirdi. fiâha, yanl›fl birfley bildirilmesine imkân yokdur, dedi.
Molla bafl›n›n çad›r›na yaklafld›m. Ç›k›p, yürüyerek karfl›lad›.
K›sa boylu idi. Beni üst yan›na oturtdu. Söz aras›nda, bugün Efgan
müftîsi Hâdî hocay› gördüm. Bir ilm deryâs›d›r, dedi. Hâdî hoca
Buhârâ kâd›s› idi. Çok âlim idi. (Bahrül’ilm) denirdi. Benden dört
gün önce gelmifl. Yan›nda, Buhârâ âlimlerinden alt› kifli varm›fl.
Molla bafl›:
—Kendisine, Bahrül’ilm ad›n› nas›l yak›fld›rm›fl? ‹lmden hiç haberi yokdur. Ona, imâm-› Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” birinci
halîfe olaca¤›n› gösteren iki vesîka versem, cevâb›n› bulamaz. Yaln›z o de¤il, Ehl-i sünnet âlimlerinin hepsi bir araya gelse, birfley
söyleyemezler, dedi.
Öyle cevâb verilemiyecek delîlleriniz nedir, dedim.
1- (Önce, size sorar›m ki, hazret-i Peygamber “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” Alî ibni Ebî Tâlib “rad›yallahü teâlâ anh” için
(Mûsân›n yan›nda Hârûn nas›l idi ise, sen de, benim yan›mda öylesin. Yaln›z, flu fark var ki, benden sonra Peygamber gelmiyecekdir) buyurdu. Bu hadîsi, siz de bilirsiniz), dedi.
—Evet. Hem de meflhûrdur, dedim.
—(‹flte bu hadîs, hazret-i Peygamberden sonra, imâm-› Alînin
halîfe olaca¤›n› gösteriyor), dedi.
—Nas›l gösteriyor, dedim.
—(‹mâm-› Alînin Peygamber yan›ndaki yeri, Hârûnun Mûsâ
yan›ndaki yeri gibi gösteriliyor. Yaln›z (Ancak benden sonra Peygamber gelmez) diyerek, burada ayr›ld›¤› bildiriliyor. Bunun için,
hazret-i Alînin, birinci halîfe olmas› lâz›md›r. Hârûnun eceli gelmeseydi, Mûsâdan sonra, halîfesi olurdu), dedi.
—Sözünüzden aç›kça anlafl›ld›¤›na göre, mant›k bilgisinde, bu
sözlerden genel hükm ç›kar imifl. Genel oldu¤unu neresinden ç›kar›yorsunuz?
—(‹stisnâlarda, izâfet, genel ma’nâ bildirir.)
—Hârûn “aleyhisselâm”, Mûsâ “aleyhisselâm” gibi Peygamber idi. Hâlbuki, hazret-i Alînin, önce de, sonra da Peygamber
olmad›¤›n› siz de biliyorsunuz. Bundan baflka, Hârûn “aleyhisselâm”, Mûsâ “aleyhisselâm”›n öz kardefli idi. Hâlbuki hazret-i
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Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve
sellem” öz kardefli de¤ildir. Genel olan fleyin ise, istisnâ ile ayr›lmas›, mant›k ilminde, zan gösterir. Onun için, sözün hükmünü,
ma’nâs›n›, bir menzile, bir yer için aramak lâz›m olur. Bunun için
de, hadîs-i flerîfdeki menzile kelimesinin sonundaki (t) harfi, bir
tek ma’nâs›n› bildiriyor. (Hârûnun yerinde) izâfeti, izâfetlerin ço¤unda oldu¤u gibi, izâfet-i ahdiyyedir. Ya’nî genel ma’nâ bildirmez. (Ancak) kelimesi de (Fekat) demekdir. O hâlde, sözün
ma’nâs›, kat’î de¤il zannî oldu. Böyle sözlerde, belli olm›yan birfley, baflka bilgiler yard›m› ile anlafl›l›r. Ya’nî (menzile) ile (Hârûn)
aras›ndaki ba¤lant›, Hârûnun yaln›z, benî ‹srâil için halîfe oldu¤unu gösterdi¤i gibi, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” de Tebük gazâs›nda Medîne-i münevverede halîfe b›rak›ld›¤›n› gösterir,
dedim.
—(Halîfe b›rakmak, onun üstün oldu¤unu bildiriyor. Birinci
halîfe olmas› lâz›m gelir), dedi.
—Öyle ise, Abdüllah ibni ümm-i Mektûmun “rad›yallahü teâlâ
anh” da halîfe olmas› lâz›m gelir. Çünki, Resûl-i ekrem “sallallahü
aleyhi ve sellem” Onu ve baflkalar›n› da, Medîne-i münevverede,
halîfe, ya’nî kendi yerine vekîl b›rakm›fld›. fiu hâlde, halîfelikde birincili¤i, buna ve baflkalar›na vermeyip de, hazret-i Alîyi “rad›yallahü teâlâ anh”, ay›rman›z›n sebebi nedir? Bundan baflka, yerine
vekîl b›rak›lmak, üstünlü¤e sebeb olsayd›, Alî “rad›yallahü anh”
(Beni kad›nlarla, çocuklarla, zevall›larla birlikde mi b›rak›yorsun?) diyerek üzülmezdi. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz de, Alînin “rad›yallahü anh” gönlünü almak için (Sen
benim yan›mda Hârûnun Mûsâ yan›ndaki yeri gibi olma¤› be¤enmiyor musun?) buyurmazd›, dedim.
—(Ehl-i sünnetin üsûl bilgisine göre, sebebin ayr› olmas›na de¤il, sözün genel olmas›na bak›l›r.)
—Vesîka olarak, sebebin ayr› olmas›n› ele alm›yorum. Ancak,
hadîs-i flerîfdeki, belli olm›yan birfleyin, yaln›z, (Husûsî) oldu¤unu
gösteren bir iflâret oldu¤unu söylüyorum, dedim. Susdu.
Bundan baflka, bu hadîs-i flerîf, zâten sened olarak gösterilmez.
Çünki, sözbirli¤i ile bildirilmifl de¤ildir. Kimi sahîh, kimi hasen, kimi de za’îf hadîsdir, dedi. ‹bnülcevzî ise, mevdû’ oldu¤unu bildirmekdedir. [Ebülferec Cemâleddîn hâf›z Abdürrahmân bin Aliyyülcevzî “rahmetullahi aleyh” büyük hadîs âlimidir. 508 de Ba¤dâdda tevellüd, 597 [m. 1201] de orada vefât etdi. Yüzden fazla kitâb yazd›. Mugnî ad›ndaki tefsîri meflhûrdur.] Bununla, imâm-›
Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” birinci halîfe olmas›, nas›l anlafl›l›r
ki, delîlin meflhûr nass olmas› lâz›md›r, dedim.
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—(Evet öyledir. Delîlimiz, yaln›z bu de¤ildir. (Alîye, mü’minlerin emîri olarak selâm veriniz) hadîsi delîldir. Bundan Alînin
Peygamber oldu¤u anlafl›lmasa bile, birinci halîfe olmas›na diyecek yokdur), dedi.
—Bu hadîs-i flerîf, bizce mevdû’dur. Ehl-i sünnet âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitâblar›nda, böyle bir sahîh
hadîs yokdur, dedim. Düflündü. Birdenbire:
—(Baflka bir delîl söyleyece¤im ki, ma’nâs›n› çevirme¤e imkân
yokdur. (Geliniz! Çocuklar›n›z› ve çocuklar›m›z› ça¤›ral›m!) âyeti
delîlimdir), dedi.
—Âl-i ‹mrân sûresinin altm›flbirinci âyeti olan bu âyet-i kerîme,
nas›l delîl olur dedim.
—(Necrandan, h›ristiyanlar, Medîneye gelip inanmay›nca, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunlara, (Gelin, içimizden
yalanc› olana, Allahdan la’net isteyelim) buyurdu. Ve Alî, Fât›ma,
Hasen ve Hüseyni al›p meydâna ç›kd›. Düâya ç›kan, ç›kmayanlardan elbet dahâ üstündür), dedi.
—Bu dedi¤iniz, menk›bedir. Üstünlü¤ü göstermez. Çünki Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” herbirinin bir
menk›besi vard›r ki, baflkalar›nda bulunmaz. Târîh okuyanlar, bunu iyi bilir. Bundan baflka, Kur’ân-› azîmüflflân arabî dil ile indi.
Meselâ, iki aflîret aras›nda harb bafllamak üzere iken, biri (Ben aflîretimdeki yi¤itleri al›p ç›kaca¤›m. Sen de seçilmifl, kahramanlar›n›
al›p ç›kmal›s›n) dese, bu söz, ikisinin de aflîretinde, meydâna ç›kanlardan baflka, yi¤it adam bulunmad›¤›na delil olamaz. Düâda, akrabâ ve yak›nlar› ile birlikde bulunmak kalbin k›r›kl›¤› ve düân›n
çabuk kabûl olmas› içindir, dedim.
—(Bu, sevgisinin çoklu¤unu gösterir), dedi.
—Bu cibillî, tabî’î, yarat›l›flda bulunan bir sevgidir. ‹nsan›n kendi kendini, çocuklar›n› sevmesi gibidir. Bunda üstünlük aranmaz,
dedim.
—(Baflka bir fley dahâ var. Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîyi kendisi ile berâber saym›fld›r), dedi.
—Sen dahâ, üsûl ilmini ve belki de arabîyi bilmiyorsun! Delîl
sand›¤›n (enfüs) kelimesi, cem’i k›lletdir. Cem’ olan (nâ) ya ba¤lanm›fld›r. Cem’in cem’ karfl›s›nda bulunmas› ise, birlerin binlere
bölünmesine sebeb olur. Meselâ bölük bindi demek, bölükdeki
erlerin hepsi atlar›na bindi demekdir. Birden çok olana cem’ denir. Nûr sûresinin yirmialt›nc› âyeti olan (Bunlar onlar›n dedikleri gibi de¤ildir) kelâm›nda, hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” ile
Safvân “rad›yallahü anh” bildirilmekdedir. Bunun gibi, Tahrîm
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sûresinin dördüncü âyetindeki (kalbleri), cem’ oldu¤u hâlde, mant›k ilmine göre, ikiyi gösteren zamîre ba¤lan›nca iki kalb olmufldur.
Bunlar gibi Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü anhümâ” için cem’ olarak (çocuklar›m›z) ve hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” yaln›z
bulundu¤u hâlde, cem’ hâlinde (kad›nlar) denilmesi, mecazd›r. Bu
âyet-i kerîme, e¤er, hazret-i Alînin birinci halîfe olaca¤›n› gösterseydi, Hasen, Hüseyn ve Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhüm” hazretlerinin de, s›ra ile halîfe olmalar› lâz›m olurdu. Hâlbuki, hazret-i
Fât›ma halîfe olamaz, dedim.
—(Benim bir delîlim dahâ var. Mâide sûresinin ellisekizinci
âyetinde meâlen, (Elbet, sizin velîniz, sâhibiniz, Allahü teâlâ ve
Onun Resûlü ve îmân edenlerdir) buyuruldu. Tefsîr âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyor ki, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” nemâzda
iken, bir fakîre yüzü¤ünü sadaka verince, bu âyet-i kerîme nâzil oldu. Âyet-i kerîmedeki (inne-mâ) yaln›z o demekdir. Ya’nî, ona
mahsûsdur. Velî kelimesi de, tesarrufa, idâreye en elveriflli demekdir, dedi. Ve, siz Sahâbe-i kirâm› nas›l bilirsiniz?) dedi.
—Âdil, özü, sözü do¤ru biliriz dedim.
2—(Kur’ân-› kerîmdeki pekçok âyetler, Eshâb› azarlamakdad›r dedi. Münâf›k olduklar›n›, Resûlullaha, elem, ac› verdiklerini
bildiren âyetler çokdur. Meselâ, Tevbe sûresinin ellidokuzuncu
âyeti ve Mücâdele sûresinin sekizinci âyeti ve Münâf›kûn sûresinin birinci âyeti ve Muhammed sûresinin onalt›nc› ve yirmi ve
yirmidokuzuncu ve otuzuncu âyetleri bunlardand›r, dedi. Bundan baflka, Tevbe sûresinin yüzikinci âyeti ve Feth sûresinin onbirinci ve onikinci ve onbeflinci âyetleri ve Hucurât sûresinin dördüncü âyeti gösteriyor ki, Medînede ba’z› münâf›klar o kadar
gizli çal›fl›yorlard› ki, ehâliye de¤il, Fahr-i âlem efendimize bile
sezdirmiyorlard›. Enfâl sûresinde, (Resûlullaha karfl› gelenler,
meflhûr Bedr gazâs›ndan cayarak, düflman› görmeden önce geri
dönenler, mü’minlerin, canlar›na minnet bildikleri o günün flerefinden kaçanlar, hep onlard›r) buyuruluyor. Bunun içindir ki, gizli fleyleri bilen Allahü teâlâ “celle celâlüh”, Enfâl sûresinin alt›nc› âyetinde münâf›klar›n kötü niyyetlerini aç›¤a ç›karmakdad›r.
Huneyn gazâs›nda kaçanlar ve çok say›da olmalar›na güvenerek,
Âl-i ‹mrân sûresinin onuncu ve yüzonalt›nc› âyetlerinin inmesine
sebeb olanlar, yine bu münâf›klardand›r. Bunlar, Uhud fâcias›nda, Fahr-i kâinât hazretlerini düflmânlar›n eline b›rak›p da¤a kaçd›lar. Mubârek yüzünün yaralanmas›na ve iki diflinin flehîd olmas›na ve k›srakdan düflmesine sebeb oldular. Hattâ yard›m istedi¤inde, duymamazl›kdan geldikleri için, Âl-i ‹mrân sûresinin yüzelliüçüncü âyet-i kerîmesi ile, Allahü teâlâ taraf›ndan azarland›– 12 –

lar. Tebükdeki meflhûr hareketlerinden dolay› da, Tevbe sûresinin
otuzdokuzuncu âyet-i kerîmesi ile tekdîr ve tehdîd edildiler.
Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki, hazret-i Peygamberin Eshâb›
isyân ederler, Ona karfl› gelirlerdi. Firâr etdiklerini bildiren âyet-i
kerîme, birkaç›n›n de¤il, hepsinin kaçd›¤›n› göstermekdedir.
Çünki, Tevbe sûresinin k›rküçüncü âyeti, azâblar›n› ve azarland›klar›n› aç›kça bildirmekdedir. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve
sellem”, onlar›n geri dönmelerine izin verdi¤i için, Tevbe sûresinin k›rkdördüncü âyet-i kerîmesi ile, o Nebiy-yi zîflân›n da azarlanmas›na sebeb oldular. Bunlardan baflka, hicretin beflinci y›l›n›n onbirinci ay›ndaki Ahzâb ya’nî Hendek gazâs›nda, Ahzâb sûresinin onüçüncü ve onbeflinci âyetleri ile ve dahâ nice âyetlerle
tekdîr edildiler ve kötülendiler. Böyle kimselere nas›l olur da,
âdil denir? Onlar›n iflleri ve sözleri, din ifllerinde nas›l sened olur?
Onlara inanmak, güvenmek, akla da, ilme de uygun de¤ildir), dedi.
—Eshâb-› kirâm› “aleyhimürr›dvân” kötülemek için, vesîka
olarak bildirdi¤in âyet-i kerîmelerin hepsi, münâf›klar için gelmifldir. Bunda, kimsenin flübhesi yokdur. Hattâ, fiî’îler de, böyle oldu¤unu sözbirli¤i ile söylemekdedir. Münâf›klar için geldikleri bilinen bu âyet-i kerîmeleri, âyetler ile medh-u senâ edilen Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” bulafld›rma¤a kalk›flmak, böylece, O büyükleri lekelemek istemek, adâlete ve insâfa s›¤maz. Önceleri, münâf›klar›n say›s› çokdu. Sonra, azalma¤a bafllad›. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, ömr-i flerîfinin sonuna do¤ru, münâf›klar, do¤ru olan mü’minlerden ay›rd edildi. Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin yüzyetmifldokuzuncu âyet-i kerîmesi ile,
tayy›bleri habîslerden ay›rd eyledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimiz hazretleri, (Ocakdaki atefl, demiri, pislikden
ay›rd›¤› gibi, Medîne de, insanlar›n iyisini, kötüsünden ay›r›yor)
buyurdu. [Ya’nî demircilerin kulland›¤› ocak, yüksek f›r›nlar, demirdeki curûfu, gang denilen kötü maddeleri ay›rd›¤› gibi, Medîne
flehri de, insanlar›n kötüsünü iyisinden ay›r›r buyurdu.] Bunun için
münâf›klar› bildiren âyet-i kerîmeleri Eshâb-› kirâma yüklemek,
nas›l do¤ru olur? Âl-i ‹mrân sûresinin yüzonuncu âyetinde meâlen, (Siz ümmetlerin en hayrl›s›, en iyisi oldunuz) buyuruldu. Bu
âyet ile, Allahü teâlân›n medh-u senâ buyurdu¤u kimseler, nas›l
olur da, münâf›klarla bir tutulur?
Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâm›, birçok âyet-i kerîme ile övdü.
Tevbe sûresinin ellidokuzuncu âyetinin (Havâric) kabîlesinin
reîsi (‹bni zil Huvays›ra bin Zuheyr) için geldi¤ini bütün tefsîrler yaz›yor. Bu âyet-i kerîmeyi Sahâbe-i kirâma “r›dvânullahi
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teâlâ aleyhim ecma’în” yüklemek, ilm adam›na yak›flmaz. Buhârîyi flerîf kitâb›nda, bunu aç›klayan yaz›lar› burada söylemek yerinde olur. Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin yan›nda idim. Mubârek
nurlu yüzünü görmekle lezzet al›yordum. Kendisi, Huneyn gazâs›nda kâfirlerden al›nan ganîmet mallar›n› da¤›t›yordu. Benî Temîm aflîretinden Huvays›ra kap›dan içeri girdi. (Yâ Resûlallah!
Adâleti gözet!) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Sana yaz›klar olsun! Ben adâlet yapmazsam, kim yapar? Adâlet üzere olmasayd›m, çok zarar ederdin!) buyurdu. O s›rada, Eshâb-› kirâmdan Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” aya¤a kalk›p, (fiu câhili
öldürme¤e müsâade buyur) dedi. (B›rak›n›z! Çünki, bu adam›n arkadafllar› vard›r. Sizin gibi nemâz k›larlar. Sizinle birlikde oruc tutarlar, Kur’ân-› kerîm okurlar ise de, Allahü teâlân›n kelâm› bo¤azlar›ndan afla¤› inmez. Bunlar, ok yaydan ç›kd›¤› gibi, dinden d›flar› ç›karlar. Okuna ve hedefe ve flifleye bak›nca, hiçbirini göremez. Hâlbuki, ok flifleye varm›fl, delmifl, kan› ak›tm›fld›r. Bunlar›n
içinde bir kimse olacakd›r ki, rengi siyâhd›r. ‹ki kolundan biri hayvan memesi gibidir. Durmadan damlar) buyurdu. Ebû Sâ’id-i Hudrî diyor ki, hazret-i Alî “rad›yallahü anhümâ” halîfe iken, hâricîlerle muhârebe etdi. Esîrler aras›nda, böyle bir adam gördük. Tam,
Resûlullah efendimizin bildirdi¤i gibi idi. Bu âyet-i kerîmenin inmesine sebeb, münâf›klardan Ebülhavât ad›nda birisinin (Ey arkadafllar! Sâhibinize niçin bakm›yorsunuz! Size mahsûs olan eflyây›,
koyun çobanlar›na vererek adâlet yapd›¤›n› göstermek istiyor) demesidir denildi.
Mücâdele sûresinin sekizinci âyeti de, yehûdîler ve münâf›klar
için inmifldir. Çünki bunlar, mü’minlerden gizli olarak, aralar›nda
toplan›r ve göz, kafl iflâretleri ile, Eshâb-› kirâm› aldatma¤a çal›fl›rlard›. Mü’minler, bunlar›n bafllar›na a¤›r bir felâket geldi¤ini, ac›lar›n› kimseye duyurmamak için gizli konuflduklar›n› sanarak bunlara ac›rlard›. Fekat, böyle gizli konuflmalar›n uzun zemân sürmesi, bunlar›n içlerini ortaya ç›kard›. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, kötü niyyet ile yap›lan bu gizli toplant›lara son verilmesi için,
Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize flikâyet etdiler. Böyle toplant›lara son verilmesini emr buyurdu. Fekat, münâf›klar dinlemedi, hiyânetlerine devâm etdiler. Bunun üzerine, Mücâdele sûresinin sekizinci âyetinde, meâlen (Gizli toplant› yapmalar› yasak edilenleri görmedin mi? Bunlar, yasak edildi¤i hâlde, yine gizli topland›lar. Günâh, düflmanl›k ve Resûlullaha karfl›l›k için
toplan›yorlar) buyuruldu. Bunlar›n yasak emrini dinlemeyip, yine
toplanmalar›, Resûlullaha karfl› gelmekdir.
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Mücâdele sûresinin sekizinci âyetinde meâlen, (Sana selâm
verdikleri zemân, Allahü teâlân›n, seni selâmlad›¤› gibi vermiyorlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede yehûdîler azarlanmakdad›r.
Yehûdîler, Resûlullah›n yan›na geldikleri zemân, (Size selâm olsun) yerine, (Size sam olsun) derlerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de (Size de olsun!) buyururdu. Emîn olmak, korkusuz olmak demek olan selâm yerine, ölüm demek olan sam derlerdi. Böylece, yarat›lm›fllar›n, geçmifl, gelecek bütün insanlar›n en
üstünü olan Fahr-i kâinât› aldatacaklar›n› san›rlard›. Kendisinden
ayr›ld›kdan sonra, aldatd›klar›n›, e¤er gerçekden Peygamber olsayd›, bu kötülüklerinden dolay›, kendilerine azâb gelmesi lâz›m
oldu¤unu söylerlerdi. Bunun içindir ki, bu âyetin sonunda, (Hesâblar›n›n sonu Cehennem azâb›d›r) buyuruldu. (Buhârî) kitâb›nda diyor ki, yehûdîler, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” efendimizin huzûruna geldikleri zemân, kötü âdetlerine
göre, flübheli, bozuk selâmlar›n› söylerlerdi. Âifle “rad›yallahü anhâ” bunu anlay›p öfkelendi. Resûlullah efendimiz, öfkelenmenin
yeri olmad›¤›n›, (Size de olsun!) dedi¤ini, düâs›n›n kabûl buyuruldu¤unu söyledi.
Münâf›kûn sûresinin birinci âyetinde, (Münâf›klar, sana geldi¤i zemân) kelâm›, Abdüllah bin Selûl ve arkadafllar›n› göstermekdedir. Eshâb-› kirâm ile hiçbir alâkas› yokdur.
Muhammed sûresinin onalt›nc› âyetinde meâlen, (Onlardan,
seni dinleyenler, yan›ndan ç›kd›klar› zemân...) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîme de, münâf›klar için gelmifldir. Münâf›klar, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda bulunup, sözlerini iflitirler ise de, anlamak istemezlerdi. ‹mâm-› Mukâtil [Belhlidir.
150 de Basrada vefât etdi.] tefsîrinde diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hutbede, münâf›klara nasîhat verirken,
onlar anlamamazl›kdan gelerek, Abdüllah ibni Abbâsdan sorarlar, (Bu ne demek istiyor) derlerdi. Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” ba’zan bana sorarlard› diye, bunu haber veriyor.
Adâlet sâhibi olan Allahü teâlâ, sâd›k olan, canla baflla hizmet
eden mü’minleri, münâf›klardan ay›rarak, Muhammed sûresinin
onalt›nc› âyetini gönderdi. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Onlar›n
kalblerini Allahü teâlâ mühürledi...) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›
da, bundan sonraki âyet-i kerîmede hidâyet ve necât ile müjdeledi. Sa’îd bin Cübeyr “rad›yallahü anh” diyor ki, Muhammed sûresinin yirminci âyetinin, (Kalblerinde hastal›k olanlar› gördün)
meâli, münâf›klar› aç›kça göstermekdedir. Çünki, üç dürlü kalb
vard›r: Biri, mü’minin kalbidir. Temiz ve sevgi ile Allahü teâlâya ba¤l›d›r. ‹kincisi kâsî ve ölü kalbdir. Kimseye ac›maz... Üçün– 15 –

cüsü, hasta olan gönüldür. Hastal›k, münâf›kl›k hastal›¤›d›r. Allahü teâlâ, bu üç kalbi de, Hac sûresinin ellibirinci âyetinde bildiriyor. Bu üçden, ikisi azâbdad›r. Biri, kurtulucudur. Mü’minin kalbi
selîmdir. Allahü teâlâ, kalb-i selîmi medh ve senâ buyuruyor.
fiü’arâ sûresinin seksensekizinci âyetinde meâlen, (O gün, mal ve
çocuklar fâide vermez. Yaln›z, kalb-i selîm ile gelen fâidelenir) buyuruldu.
Benî Anber kabîlesi kâfir idi. Bunlar›, Eshâb-› kirâm hazretlerinin s›ras›na koymak, akl ile de, ilm ile de pek yanl›fld›r.
Bedr gazâs›na gelince, sizin de, bizim de, kitâblar›m›zda aç›kça
bildirildi¤i üzere, Enfâl sûresinin birinci âyetinde bildirildi¤i gibidir.
Huneyn gazvesindeki da¤›lmak da, kaçmak de¤ildir. Bir tedbir,
bir harb oyunu idi. Her savaflda, ilerleme oldu¤u gibi, ba’zan çekilme de olur. Bununla berâber, bu da¤›lanlar, Eshâb-› kirâm›n büyükleri de¤ildi. Birkaç ay önce, Mekkenin fethinde, âzâd edilmifl
olan esîrlerdi. Sonunun zafer olaca¤› belli idi. Hattâ bu çekilmenin
zafere yol açd›¤›, Tevbe sûresinin yirmiyedinci âyetinin, (Sonra,
Resûlüne ve mü’minlere sekîne indirdi) meâl-i flerîfi ile bildirilmekdedir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu bildi¤i
için, o gün da¤›lanlara, sonra hiçbirfley söylemedi. Hiçbirine dar›lmad›. Bizim dil uzatmam›z, do¤ru olur mu? fiî’î f›rkas›n›n âlimlerinden Ebülkâs›m flî’înin (Kitâbüflflerây›’) risâlesinde (Ölüm ve helâk tehlükesi oldu¤u zemân muhârebeden kaçmak câizdir) denildi¤ine göre, Huneyn gazâs›nda çekilen Eshâba “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” dil uzatmamak lâz›m gelmez mi?
Uhud gazâs›ndaki firâr ise, yasak edilmeden önce idi. Allahü
teâlân›n bunlar› afv buyurdu¤u, Âl-i ‹mrân sûresinin yüzellibeflinci âyetinde bildirilmekdedir.
Âl-i ‹mrân sûresinin yüzelliüçüncü âyet-i kerîmesinden önceki
(Allahü teâlâ, sizi afv etdi) meâlindeki müjdenin, bu sonraki âyete
ba¤l› bulundu¤unu her tefsîr bildirmekdedir.
Tevbe sûresinin otuzdokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey îmân
edenler! Cihâda gidiniz denildi¤i zemân, size ne oldu?) buyuruldu.
Bu meâl, Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kötülemek, azarlamak de¤ildir. Gevflek davrand›klar›, kendilerine haber verilmekdedir. Hepsine bildirilmekdedir. Bunlar›n aras›ndan
hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” ay›rd edilece¤i bildirilmemifldir,
dedim. Molla bafl› söz al›p:
3—(Hilâfetinin kabûlünde anlaflmazl›k olan kimsenin halîfe
olmas› do¤ru olur mu? Benî Hâflim, Eshâb-› kirâm›n büyüklerin– 16 –

den idi. Halîfeyi, uzun zemân sonra zor ile kabûl etmifllerdi. Böyle
halîfe kabûl edilir mi?)
—Hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” halîfeli¤ini bütün Sahâbe “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, sözbirli¤i ile kabûl
etdi. ‹nâd etmiyen herkes bunu böyle bilir. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ile yan›nda bulunan birkaç Sahâbînin “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în”, sonra bî’at etmeleri, kabûl etmediklerinden
de¤ildi. Kendileri ça¤r›lmad›¤›, seçimde bulunmad›klar› içindi. Zâten, birkaç kiflinin ayr› kalmas›, ço¤unlu¤un seçmesini de¤ifldiremezdi. De¤ifldirseydi, hazret-i Alînin “kerremallahü teâlâ vecheh”
halîfe oldu¤u, halîfe seçildi¤i zemân de¤ifldirirdi ve onun halîfeli¤i
do¤ru olmazd›, dedim.
4—(Molla bafl›, sözü de¤ifldirerek, Ebû Bekr, hazret-i Fât›man›n hakk›n› zor ile elinden ald›. (Biz, Peygamberler mîrâs b›rakmay›z. Bizim b›rakd›klar›m›z, sadaka olur) hadîs-i flerîfini ileri sürerek, onun hakk›n› vermedi. Hayber muhârebesinde, Cebrâîl “aleyhisselâm”, ‹srâ sûresinin yirmialt›nc› âyetinin (Sana yak›n olana,
hakk›n› ver!) meâl-i flerîfindeki emri getirince, Peygamber efendimiz (Yak›n olan kimdir?) buyurdu. Yak›n olan, Fât›mad›r denilmifldi. Bunun üzerine, Fât›maya (Fedek) denilen hurma ba¤çesinin verildi¤ini Ümm-i Eymen ve Esmâ bint-i Umeys ve Alî ibni
Ebî Tâlib haber vermifldir. Bu flâhidler varken, kendinin haber verdi¤i bir hadîs ile, elinden almas›, zulm de¤il de yâ nedir? Hâlleri, iflleri böyle olan bir halîfeyi kabûl etmek islâmiyyete uygun olur
mu), dedi.
—Hazret-i Fât›man›n Fedek hurmal›¤›n› istemesi, iki sebeble
olabilir: Hurmal›k bana mîrâs kald›, der. Yâhud, önceden bana
verilmifldi. Benim mülküm idi, der. Sizin bu sözünüzden, mülkü
oldu¤u için istedi¤i anlafl›l›yor. Fedek ba¤çesinin Fât›ma “rad›yallahü anhâ” hazretlerine önceden verilmifl oldu¤unu, Onun
mülkü oldu¤unu, Ehl-i sünnet âlimlerinden hiçbiri bildirmemifldir. Hiçbir islâm kitâb›nda da yaz›l› de¤ildir. Bütün kitâblar, bu
hurmal›¤›, babas›ndan mîrâs kald›¤› için istedi¤ini yazmakdad›r.
(Buhârî-yi flerîf) kitâb›nda aç›kça bildirilen bu vak’a, (elinden zor
ile al›nd›) fleklinde, nas›l de¤ifldiriliyor? Hadîs-i flerîfler, böyle de¤ifldirme¤e meydân b›rakm›yacak kadar aç›kd›r. Çünki, Fedek
hurmal›¤›, Peygamber efendimizin elinde idi. Vefât edince halîfesi olan Ebû Bekrin idâresine geçdi. Hazret-i Fât›ma mîrâs olarak istedi. O da, hadîs-i flerîfe uygun cevâb verdi. Resûlullah›n akrabâs›n›, kendi akrabâs›ndan dahâ üstün tutdu¤unu yemîn ederek bildirdi. Bunlar (Buhâriy-yi flerîf) kitâb›nda yaz›l›d›r. Bu hadîs-i flerîfi, yaln›z Ebû Bekr haber verdi demek, pek yanl›fld›r. Bu
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hadîs-i flerîfi, Ömer, Osmân, Alî, Talha, Zübeyr, Abdürrahmân,
Abbâs ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin
mubârek zevceleri de haber vermifldir. Buhâriy-yi flerîfde yaz›l›d›r. ‹mâm-› Muhammed bin ‹smâ’îl Buhârî buyuruyor ki, ‹shak
bana dedi ki, bu hadîs-i flerîfi, Mâlik bin Enesden iflitdim. O da, ‹bni fiehâb-i Zührîden iflitmifl. Ona da, Mâlik bin Evs haber vermifl.
Ben, Mâlik bin Evse “rad›yallahü anh” gidip sordum. Bana dedi
ki, ö¤leden evvel evimde oturuyordum. Hazret-i Ömerin adam›
geldi. Halîfe seni istiyor, dedi. Halîfenin huzûruna gitdim. Halîfe
bir serîr [kanepe, s›ra] üzerinde oturuyordu. Kanepede döflek
yokdu. Bir yasd›¤a dayanm›fld›. Selâm verdim. Oturdum. Bana
dedi ki, sizin aflîretinizden birkaç kifli geldi. Kendilerine para verilmesini emr etdim. Bu paray› almak ve onlara da¤›tmak için, sizi istedim. Al›n›z, da¤›t›n›z! Halîfeye, beni ma’zûr buyurmas›n›,
bu emri baflkas›na yapd›rmas›n› istirhâm etdim. Fekat, isrâr etdiler. Red edemedim. O s›rada, odac› gelerek, Osmân, Abdürrahmân, Zübeyr, Sa’d ibni Ebî Vakkâs “rad›yallahü anhüm” içeri girmek için izn istediklerini söyledi. ‹zn verdi. Girdiler. Oturdular.
Biraz sonra, hazret-i Alî ve Abbâs “rad›yallahü anhümâ” da içeri
girme¤e izn istiyorlar, denildi. ‹zn verildi. Geldiler. Oturdular.
Hazret-i Abbâs, söze bafllay›p, Alî “rad›yallahü anh” ile, Allahü
teâlân›n Resûlullaha ihsân eyledi¤i (Benî Nadr) mal›ndan dolay›
hâs›l olan anlaflmazl›¤›n giderilmesini istiyoruz dedi. Önce gelenlerin de râhat etmeleri ve râz› olmalar› için, bu iflin görüflülmesini
istedi. Önce halîfe söze bafllay›p, yeri ve gökleri yaratan ve her ân
varl›kda durmalar›na izn veren Allahü teâlân›n ulûhiyyet ve izzeti hakk› için sizden sorar›m ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Biz Peygamberler mîrâs b›rakmay›z! B›rakd›klar›m›z sadaka olur) buyurdu mu? Bu hadîs-i flerîfi söyledi¤inden haberiniz
var m›, dedi. Önce gelen Osmân ve arkadafllar›, evet, haberimiz
var, söyledi, dediler. Halîfe sonra, Alîye ve Abbâsa dönerek, ayn›
soruyu tekrârlad›. ‹kisi de, evet biliyoruz, dedi. O hâlde, bu iflde
verilecek hükmü dinleyebilirsiniz: Cenâb-› Rabbül’âlemîn “teâlâ
ve tekaddes” bu mâl› ganîmet olarak vermifldir. Bunu yaln›z Habîb-i ekremine ihsân etdi¤ini ve bu salâhiyyeti baflkas›na bahfletmedi¤ini, Haflr sûresinin alt›nc› âyeti göstermekdedir. Fahr-i kâinât efendimiz, bugün mevcûd olan k›sm› kal›ncaya kadar, hepsini sarf etmifl ve islâmiyyete uygun olarak da¤›tm›fld›r. Çoluk çocu¤unun meflrû’ ihtiyâclar›n› o ganîmetlerden ay›r›r, fazla kalan›
beyt-ül-mâldan hakk› olanlara verirdi. Siz ne dersiniz? Resûlullah
böyle yapmaz m› idi? Halîfenin bu süâline, orada bulunanlar, hep
birden evet öyledir, dediler.
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Halîfe hazretleri sözüne devâm ederek: Resûlullah vefât edince, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” idâreyi eline ald›. Resûlullah›n yapd›¤›n›, o da, öylece yapd›. Ölünceye kadar, öyle idâre etdi ki, idâresinde hiçbir kusûr yok idi. fiimdi siz ikiniz beni konufldurma¤a, benden sorma¤a geldiniz. Süâliniz bir oldu¤u gibi ifliniz
de birdir. Sen hazret-i Abbâs! Kardeflinin o¤lu Alînin hakk›n›, hazret-i Alî de, zevcesinin babas›ndan kalan hakk›n› sorma¤a geldiniz.
Size, kendinizin, iflitdik dedi¤iniz (Biz mîrâs b›rakmay›z...) hadîs-i
flerîfini anlatd›m. Sonra, Resûl-i ekrem efendimizin hakl› halîfesi
olan Ebû Bekr-i S›ddîk›n yapd›¤›n› bildirdim. Halîfe oldu¤um gün,
bu iflin idâresini ikinize b›rakm›fld›m ve bu ifli önceki gibi idâre etmenizi size flart eylemifldim. Hazret-i Osmân›n ve arkadafllar›n›n
yan›nda, hazret-i Alî ile Abbâs›n süâline karfl›, bu flart ile verilmifl
oldu¤unu bildirdi. fiimdi siz, buna uymayan bir ifl yapma¤a izn istemek için gelmifl iseniz, yeri ve gökleri yaratan›n büyüklü¤üne yemîn ederim ki, Allahü teâlân›n ve Onun Resûlünün r›zâlar›na uym›yan bir iflin yap›lmas›na izn vermem. ‹dâresinden âciz iseniz, bana geriye veriniz! Sizin ihtiyâclar›n›z› te’mîn ederim, dedi. Urve
Tebn-i Zübeyrden buras› soruldukda, Mâlik bin Evs “rad›yallahü
anhümâ”den böylece iflitmifl oldu¤unu tekrâr bildirdi. Sonra, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek zevcesi Âifle “rad›yallahü anhâ” hazretlerinden gelen bir haberi de flöyle anlatd›: Birgün, ezvâc-i tâhirât “rad›yallahü anhünne” ganîmetden kendilerine düflen hisse mikdârlar›n›, o zemân halîfe olan babamdan sorup anlamak için, beni babama gönderdiler. (Cenâb-›
Hakdan korkmuyor musunuz? Resûlullah efendimizin, (Biz Peygamberlerin mîrâs› olmaz) hadîs-i flerîfi, sizin hisseniz olmad›¤›n›
gösteriyor. Bu hadîs-i flerîfi hât›rlar m›s›n?) buyurdu. Bu red cevâb›n› al›nca, hât›rlad›m ve geri döndüm.
Meydânda olan bu kadar delîller varken, câhilce inâd edenlerin, kötü düflünceli kimseler olduklar›n› anlatmak için, Buhârî kitâb›ndaki hadîs-i flerîfi, oldu¤u gibi bildirdim. Bu hadîs-i flerîfi, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizden, hazret-i Ebû
Bekr “rad›yallahü anh” iflitmifldir. Kendisi için, en sa¤lam bir delîldir. Çünki birfleyi ö¤renmek, üç yol ile olur: Birincisi, his etmek,
duymak. ‹kincisi, herkesden iflitmek. Üçüncüsü, Resûlullahdan
iflitmekdir. Hazret-i Fât›man›n, bu hadîsi iflitmemesi, bunun yok
olmas›n› göstermez. Hazret-i Alî ile Abbâs›n tasdîk etmesi ve hazret-i Âiflenin ezvâc-› Peygamberîyi iknâ ederek haklar›n› istemekden vazgeçmeleri, bunda hiç flübhe b›rakmaz. Hazret-i Fât›ma iki
kad›n flâhid getirdi demeniz de do¤ru de¤ildir. Hazret-i Alî ile
Ümm-i Eymeni “rad›yallahü teâlâ anhüm” flâhid göstermifldi. Yal– 19 –

n›z Ümm-i Eymen kad›nd›r. Böyle oldu¤u, fiî’î âlimlerinden ‹bnülMutahhir Hasen bin Yûsüf Hullînin (Nehcülhak) kitâb›nda da yaz›l›d›r. Bu ise, islâmiyyete uygun bir iddiâ olmaz. Çünki, hazret-i
Alî “rad›yallahü anh” bir yehûdîye karfl› z›rh için da’vâ açm›fld›.
Hazret-i Hasen ile, kendi kölesi Kanberi flâhid göstermifldi. Hâkim
olan kâdî fiüreyh, o¤lun babas›na flâhidli¤i câiz olm›yaca¤› için, bu
da’vây› red etmifldi. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” halîfe oldu¤u
hâlde, islâmiyyetin ve akl›n emrine uyarak, râz› olmufldu.
[‹bni Mutahhir-i Hullî, 684 de tevellüd, 726 [m. 1226] da vefât
etdi. ‹mâmiyye f›rkas› âlimlerindendir. Yüzlerce kitâb yazm›fld›r.
Kâdî fiüreyh, hazret-i Ömer taraf›ndan “rad›yallahü teâlâ anhümâ” Kûfe kâd›s› yap›lm›fld›. Burada, altm›fl seneye yak›n hâkimlik
yapd›. 87 de, yüz yafl›nda vefât etdi. Bunu, kâdî fiüreyk ile kar›fld›rmamal›. Kâdî fiüreyk, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin arkadafl› idi.
Halîfe Mensûr taraf›ndan Kûfe kâd›s› yap›lm›fld›, 95 de tevellüd,
177 [m. 793] de Kûfede vefât etmifldir].
Bütün bu vesîkalar hiçe say›larak, halîfe Ebû Bekr-i S›ddîk›n
“rad›yallahü teâlâ anh”, Fedek hurmal›¤›n› zorla ald›¤› düflünülürse, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” halîfe olunca, herfley elinde ve
emrinde iken, bu hurmal›¤›, niçin hazret-i Hasen ile Hüseyne teslîm
etmedi? Üç halîfenin yapd›klar›n› de¤ifldirmedi. Hazret-i Alînin,
hurmal›¤›, üç halîfenin yapd›¤› gibi idâre etmesi, Ebû Bekr taraf›ndan zulm ile al›nmad›¤›n› aç›kça göstermekdedir, dedim. Molla bafl› söz alarak:
5—(Resûlullah›n emrini red etme¤e kalk›flan kimsenin halîfe
olmas› sahîh olur mu?)
—Olamaz, dedim.
—(Resûlullah efendimizin gönderdi¤i Ebû Hüreyreyi “rad›yallahü anh” dö¤en ve ald›¤› emri yapmas›na mâni’ olan Ömerin
hilâfeti nas›l sahîh oldu? Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” Ebû Hüreyreye mubârek na’l›nlar›n› verdi. (Bunlarla git!
Kelime-i flehâdete inananlar›n Cennete gireceklerini müjdele!)
buyurdu. Ebû Hüreyre, bu emri yapma¤a giderken, Ömer “rad›yallahü anhümâ” karfl›s›na ç›kd›. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun, dedi. Ebû Hüreyre yapaca¤› vazîfeyi söyleyince, gö¤süne vurup, yere düflürdü ve geri döndürdü. Ebû Hüreyre çok gücendi. Geri dönüp, Resûlullaha anlatd›. Hâf›z [hadîs ilminde derin
âlim olana hâf›z denir] Muhammed bin Ebî Nasr Hamîdi Endülüsî Mâlikî (488 [m. 1095] de vefât etdi)nin (El-Cem’u beynessahîhayn) kitâb›nda yaz›l› oldu¤u gibi, Ebû Hüreyre diyor ki, Ebû
Bekr ve Ömer ile, Resûlullah›n yan›nda oturuyorduk. Fahr-i kâinât kalk›p gitdi. Gelmedi. Merâk etdik. Arama¤a ç›kd›k. Ben ön– 20 –

de gidiyordum. Ensârdan Benî Neccâr›n d›var›na kadar geldim.
Dolaflarak kap›s›n› ar›yordum. Rebî’an›n, küçük bir kap›dan içeri
girdi¤ini gördüm. Ben de girdim. Resûlullah› içerde gördüm. Beni yan›na ça¤›rd›. Mubârek na’l›nlar›n› verdi. (Bunlarla git! Her
karfl›lafld›¤›na, kelime-i flehâdete îmân edenlerin Cennete gireceklerini müjdele!) buyurdu. Emrlerini yapmak için soka¤a ç›kd›m.
Önce, Ömer karfl›ma geldi. Nereye gidiyorsun, dedi. Mü’minlere
müjde verme¤e gitdi¤imi anlatd›m. Bana vurdu. Geri dön dedi.
A¤layarak döndüm. Resûlullaha anlat›rken, Ömer de geldi. Dinledi. Resûlullah, Ömere ne yapd›¤›n› sordu. O da, anam babam
sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Ebû Hüreyreyi, na’l›n-› flerîfinizle
gönderip (kalbinde, kelime-i flehâdete îmân bulunanlara Cenneti
müjdele) dediniz mi, dedi. Resûlullah efendimiz de, (Evet) buyurdu. Ömer (Aman yâ Resûlallah! Bunu yapmay›n›z! Bunu iflitenlerin, buna güvenerek, farzlar›, vâcibleri yapmakda gevflek davranmalar›ndan korkar›m. Onlar› kendi hâllerine b›rak›n!) dedi. Resûlullah da (Pek iyi, b›rak›n›z!) buyurdu. Ömerin bu hareketi, dikkat edilirse, Allah›n ve Resûlünün “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” emrlerini red etmek olmuyor mu? Böyle yapmak, emrlere
karfl› gelmek de¤il midir? Böyle bir adam›n halîfe olmas›, müslimânlar›n ifllerinin bunun eline b›rak›lmas› nas›l câiz olabilir), dedi.
—Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” böyle yapmas›, Resûlullah›n emrini red etmek de¤ildir. ‹tâ’ats›z olma¤› göstermez.
Resûlullaha düflüncesini, görüflünü bildirmifldir. Düflüncesi, yâ kabûl buyurulur veyâ kabûl olunmaz. Resûlullah›n son emri beklenir. Resûlullaha karfl› (Anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah!) diyerek, pek edeble, çok yumuflak, sayg› ile söylemesi, emrini yapma¤a hâz›r oldu¤unu aç›kça göstermekdedir. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ömeri, bu iflinden dolay› hiç
paylamam›fl, müslimânlar için iyi oldu¤unu görerek kabûl buyurmufl, Ebû Hüreyreye, (Na’l›nlar› b›rak ve öyle söyleme!) diye emr
eylemifldir.
Böyle iflleri yaln›z hazret-i Ömer yapm›fl de¤ildir. Eshâb-› kirâm›n ço¤u da yapm›fld›. Peygamber efendimiz de, ço¤unu kabûl
buyurmufldu. Buhârî ve Müslim kitâblar›nda diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Dünyâya gelen her insan
için Cennetde veyâ Cehennemde yer ayr›lm›fld›r) buyurdu. Dinleyenlerden biri, yâ Resûlallah! Öyle ise, ibâdet yapmasak da, Allahü teâlâ bize hangisinde yer ay›rm›fl ise, oraya gitsek olur mu?
dedi. Resûlullah efendimiz bu kimseye (‹bâdetlerinizi b›rakmay›n›z. Çünki, Cennete gideceklere, Cennete götürecek ifller yap– 21 –

d›r›l›r. Cehenneme gidecekler de, Cehenneme götürecek iflleri yapar) buyurdu. Sonra, Velleyli sûresinin beflinci âyetini okudu. ‹flte,
hazret-i Ömerin konuflmas›, Resûlullah›n bu cevâb›na benzemekdedir. Hattâ, hazret-i Ömer, bu konuflmas›n›, Resûlullah›n bu hadîs-i flerîfine dayanarak yapm›fld›r. Ya’nî, yâ Resûlallah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem”! Câhillere bu gibi müjdeleri söylemenin uygun olmad›¤›n› sizden ö¤rendik. Çoklar›, kelime-i flehâdete güvenerek, farzlar›, vâcibleri yapma¤›, islâmiyyete yap›flma¤› gevfletmesinler demek istedi. Hazret-i Ömerin düflüncesinin ancak bu oldu¤u kabûl buyurularak iyi karfl›lanm›fld›r.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” da, böyle, sayg›s›zl›k san›lan
sözleri çok söylemifldir. Hattâ, Nevâs›b f›rkas›, bu sözlerini alarak,
kendisine dil uzatmakdad›rlar. Abdülhamîd Nâci, bu sözleri vesîkalar› ile kitâb›nda yazarak, imâm-› Alîyi küçültme¤e kalk›flm›fld›r.
Endülüs âlimlerinden Alî bin Ahmed ibni Hazm (384-456 [m.
1064] dörtyüze yak›n kitâb yazm›fld›r) (Tafsîl) kitâb›nda ve fiî’î
âlimlerinden flerîf Mürtadâ (Tenzîhül enbiyâ) kitâb›nda bunlara
cevâb verip, Nâciyi red etmifllerdir. E¤er istersen bunlardan, sana
çok misâl veririm dedim. Molla bafl›, birfley demedi. Baflka bir süâle geçdi:
6—(Kendisine Emîr-ül-mü’minîn ad›n› veren bir kimsenin, Allahü teâlân›n ve Onun Resûlünün halâl etdi¤i birfleyi, harâm etmesi do¤ru mudur?)
—Nas›l fleydir o? dedim.
—(Ömer, Allah›n ve Resûlünün halâl etdi¤i hattâ Kitâb ve
Sünnet ile bildirilmifl olan (Müt’a nikâh›)n› harâm ve yasak etdi.
Bu ise, Allahü teâlân›n emrine karfl› gelmekden baflka ne olabilir?
Böyle yapan kimseye müslimân denilebilir mi? Bu, emîr-ül-mü’minîn olabilir mi?) dedi.
—Molla bafl›ya dedim ki, hadîs âlimlerinden ibni Mâcenin
[Muhammed bin Yezîd 209 da Kazvinde do¤up, 273 [m. 886] de
vefât etdi. Alt› temel hadîs kitâb›ndan birisi, bunun (Sünen) kitâb›d›r] meflhûr olan (Müsned) kitâb›nda bildirildi¤ine göre,
Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, (Fahr-i âlem “sallallahü
aleyhi ve sellem” müt’a nikâh›n› bize, üç kerre halâl, üç kerre de
harâm etdi. Vallahi, evli bulunan kimsenin, müt’a nikâh› ile bir
kad›n› kapatd›¤›n› iflitirsem, onu tafl ile recm ederek, ya’ni öldürünceye kadar tafla tutarak, islâmiyyetin emrini yerine getiririm),
demifldir. Bu söz, müt’a nikâh›n›, hazret-i Ömerin yasak etdi¤ini
göstermiyor. Çünki, bu sözü, müt’a nikâh›n›, Resûlullah›n yasak
etdi¤ini, Onun yasaklad›¤› fleyi yapd›rmayaca¤›n› gösteriyor. Abdüllah ibni Abbâs hazretlerinden baflka, Eshâb-› kirâm›n hepsi,
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halîfenin bu sözünü destekledi. Ondan baflka hiç kimse buna karfl›
birfley söylemedi. Abdüllah ibni Abbâs da, sonra sözünden dönerek, harâm oldu¤u, Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i ile anlafl›lm›fl oldu.
Buhârî kitâb›, hazret-i Alîden gelen haberi bildirirken diyor ki,
hazret-i Alî, Abdüllah ibni Abbâsa, (Sen yan›l›yorsun. Fahr-i âlem
efendimiz, müt’a nikâh›n› yasak etdi) dedi. ‹mâm-› Alînin bu sözü
üzerine, Abdüllah da, sözünden dönmüfl, müt’a nikâh›n›n sonradan harâm buyuruldu¤unu söylemifldir. (Müt’a nikâh›), nikâh ve
izdivâc kelimelerini kullanmadan, para karfl›l›¤›, bir kad›n ile belli
bir zemân evli olmakd›r.
Bundan baflka, büyük hadîs âlimi, Süleymân bin Ahmed Taberânî [260 da Taberiyyede tevellüd, 360 [m. 971] da ‹sfehanda vefât
etdi] ve Süleymân bin Dâvûd Tayâlisî (202 [m. 817] de vefât etdi)
kitâblar›nda diyorlar ki, Sa’îd bin Cübeyr bildiriyor: Abdüllah ibni
Abbâsa dedim ki, (Ben, hiçbir zemân, müt’a nikâh›na halâl diyemem. Siz de, halâl dememeli idiniz. Çünki, böyle demenizden ne gibi zararlar do¤aca¤›n› biliyor musunuz? Sizin böyle, câiz demeniz,
her yere yay›l›r da, herkes, bu sözünüzü, müt’a halâl imifl diye, vesîka olarak kullan›rlar). Abdüllah, bu sözüme karfl› (Bu sözümle,
müt’a nikâh›n›n, her zemân herkese halâl olaca¤›n› bildirmek istemedim. Ancak, zarûret olunca, zarar› gidermek için câiz olur, dedim. Allahü teâlâ, zarûret olunca, zarar› giderecek kadar lefl, kan,
domuz eti yime¤e izn verdi¤i kadar, müt’a nikâh›n›n da câiz olaca¤›n› düflünerek söyledim) dedi. Bunlardan anlafl›l›yor ki, Abdüllah
ibni Abbâs da, müt’a nikâh›na her zemân, herkese câizdir dememifldir. Her harâm olan fleyler gibi, zarûret olursa, zarar› giderecek
kadar câiz olur demifldir. Hadîs âlimi Ebû Bekr Ahmed bin Hüseyn
Beyhekî (384-458 [m. 1067]) Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü
teâlâ anhümâ” bu sözden döndü¤ünü aç›kça bildirmekdedir. Yine
Taberânî ve Beyhekî bildiriyorlar ki, Abdüllah ibni Abbâs (Müt’a
nikâh› önce halâl idi. Fekat, (Analar›n›z, size harâmd›r) meâlindeki âyet-i kerîme geldikden sonra, harâm edildi. Mü’minûn sûresinin
(Ancak zevceleriniz ve sâhib oldu¤unuz câriyeleriniz halâldir) meâlindeki âyet-i kerîmesi, müt’a nikâh›n›n harâm edildi¤ini kuvvetle
bildiriyor. Çünki, bu âyetden yaln›z zevcelerin ve câriyelerin halâl
olup, baflkalar›n›n harâm oldu¤u anlafl›lmakdad›r) demifldir.
Müt’a nikâh›n›n harâm oldu¤unu, hazret-i Alî de içinde olmak
üzere, birçok Sahâbî-yi kirâm bildirmifldir. Buhârîyi flerîf kitâb›nda
(Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” Abdüllah ibni Abbâsa, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Hayber gazâs›nda, müt’a nikâh›n›
ve eflek eti yimesini yasak etdi, buyurmufldur) yaz›l›d›r. Bundan
baflka, (Müslim-i flerîf) kitâb›nda ve ‹bni Mâcenin kitâb›nda, Pey– 23 –

gamber efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Ey müslimânlar! Kad›nlar ile müt’a nikâh› yapman›za izn vermifldim. Fekat,
flimdi bunu, Allahü teâlâ harâm etdi. Kimin yan›nda böyle kad›n
varsa, onu sal›versin ve ona vermifl oldu¤u mal› geri almas›n!) buyurdu¤u yaz›l›d›r. Buhârî ve Müslimin (Sahîh) ad›ndaki kitâblar›nda da, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz müt’a nikâh›n› üç kerre halâl etdi. Sonra, üç kerre de harâm eyledi) yaz›l›d›r.
Molla bafl›ya dedim ki, müt’a nikâh› ile al›nan kad›n bir erke¤e
vâris olur mu? Bu kad›n›n, bu erkekden olan çocu¤u da, bu adama
vâris olur mu? Molla bafl› cevâb vererek:
—(Yok vâris olmazlar), dedi.
—Öyle ise, bu kad›n zevce de¤ildir. Câriye de de¤ildir. Allahü
teâlân›n “celle celâlüh” (Mü’minler, zevcelerinden ve câriyelerinden baflka olan kad›nlardan sak›n›rlar) meâlindeki âyet-i kerîmesine ne buyuruyorsunuz, dedim. Ya’nî, bu âyet-i kerîme, yaln›z zevce ile câriyeyi halâl ediyor. Bu ikisinden baflka hiçbir kad›nla bir
araya gelinemiyece¤ini aç›kça bildiriyor. Kendisine zevce de, câriye de denilemiyen, müt’a nikâh› yap›lm›fl bir kad›nla buluflman›n
halâl oldu¤unu iddi’a etmek, Kur’ân-› kerîmin flu aç›k olan emrine
karfl› durmak olmaz m›? Bu ise, dalâlet, do¤ru yoldan ayr›lmak için
inâd, bofl yere bile bile u¤raflmak de¤il midir?
Bundan baflka, siz akla ve ilme uym›yan, hiçbir yoldan kabûl
olunam›yan fleyler söylüyorsunuz. Meselâ, âlimlerinizden Alî ibnil’âl ad›nda bir adam, kad›n›n bir gecede oniki adamla buluflmas›n›n câiz oldu¤unu ve hâs›l olacak çocu¤un, piyango çekilerek, bu
adamlardan, hangisine ç›karsa onun çocu¤u say›laca¤›n› yazm›fld›r.
Dîn-i islâm› y›kacak, bundan dahâ büyük kötülük, düflmanl›k olur
mu? Molla bafl›, bu sözümün karfl›s›nda dona kald›. Düflündü, düflündü. Yakay› kurtaraca¤›n› sanarak, baflka bir soruya geçdi. Dedi
ki:
7—(‹mâma ya’nî halîfeye tâbi’ olmak, her sözüne uymak, herkese vâcibdir. Uyulmas› vâcib olan kimsenin de, günâhs›z, hatâs›z
olmas› lâz›md›r. Zâten, imâm›n ma’sûm oldu¤u iki taraf›n sözbirli¤i ile söylenmekdedir. Akl› olan herkes de, böyle söyler. Çünki,
imâm demek (Kendisine uyulan kimse) demekdir. Giyilen gömle¤e ridâ denildi¤i gibi, kendisine uyulan kimseye imâm denilir. ‹mâm›n yanl›fl birfley söyliyece¤i veyâ yapaca¤› düflünülürse, o zemân,
buna güvenilemez. Herkesi felâkete, uçuruma sürükliyecek veyâ
Allah›n emrlerine uymayacak birfley söylemesi, yapmas› umulur.
‹mâma uyma¤› Allahü teâlâ emr etdi¤i için, imâm flaflmaz de¤ilse
Allahü teâlâ, yanl›fl olabilecek fleye uyma¤› emr etmifl olur. Bu ise,
akla da, dîne de s›¤mayan birfleydir.)
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—‹mâm›n ma’sûm, flaflmaz olmas› sözbirli¤i ile lâz›md›r, demeniz ve bu da, islâmiyyetin emri demek oldu¤unu iddi’â etmeniz,
büsbütün yanl›fl, bozuk bir davran›fld›r. Çünki fiî’îler, ‹cmâ’a, sözbirli¤ine zâten k›ymet vermiyorsunuz. ‹cmâ’, delîl olamaz, islâmiyyetin emrini bildiremez diyorsunuz. ‹nand›¤›n›za göre, icmâ’,
delîl-i fler’î de¤il imifl. Bunun için, yukar›daki icmâ’a dayanan
da’vân›z, i’tikâd›n›za, îmân›n›z›n esâs›na uymamakdad›r. Yok
e¤er, sözbirli¤i demeniz, fiî’îlerin de, bu söze kat›ld›¤›n› anlatmak
ise, imâmiyye f›rkas›n›n ortaya ç›kmas›ndan önce olan bütün ‹cmâ’lar›n çürük, bozuk olmas› lâz›m gelir. Hattâ, hazret-i Alînin
“kerremallahü teâlâ vecheh” halîfe seçildi¤i zemân, fiî’îlik bulunmad›¤› için, bu seçimdeki sözbirli¤inin bât›l, bozuk olmas›, haks›z
halîfe olmas› lâz›m gelir. Hattâ, dahâ ince düflünürsek, hazret-i
Muâviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” hak üzere, do¤ru halîfe oldu¤u anlafl›l›r. Çünki, hazret-i Muâviyenin halîfeli¤i fiî’î f›rkas› da
içinde bulunmak üzere, hazret-i Hasen ve bütün müslimânlar taraf›ndan tan›nm›fld›. Evet imâm kendisine uyulan kimse demekdir. Fekat, bunun ma’sûm, flaflmaz olaca¤›n› gösteren hiçbir delîl
yokdur. Buna delîl gösterilmek istenirse, afla¤›daki befl yol ile, kolayca red olunur.
I.: Emîrin ve hâkimin yaln›z sözlerine uymak vâcibdir. Sözüne
uyulan kimsenin, ifllerinde flaflmaz oldu¤una inanmak lâz›m gelmez.
II.: fiî’î f›rkas›na göre, müftî, ma’sûm, ya’nî flaflmaz de¤ildir.
Hâlbuki, müftînin sözlerini dinlemek herkese vâcibdir.
III.: Adâlet üzere oldu¤u görülen herkesin flâhid olmas›n› hâkim kabûl eder. fiâhidlerin sözü ile, hâkim karâr verdi¤i için flâhidlerin ma’sûm olmas› lâz›m gelmez.
IV.: Sâhibinin, harâm olan fleylerden baflka olan her emrine,
kölesinin itâ’at etmesi lâz›md›r. Böyle oldu¤u için, efendisinin
ma’sûm olmas› lâz›m gelmez.
V.: Nemâz›n her yerinde, cemâ’atin imâma uymas› vâcibdir.
‹mâm bu nemâz›n› bir dünyâ menfe’ati için veyâ rükû’u ve secdeleri Allahdan baflkas› için yapm›fl ise de, cemâ’atin, buna uymas›
lâz›md›r.
Bu befl yerde, uyulan kimsenin ma’sûm olmas› lâz›m de¤ildir.
Molla bafl› söz al›p:
— (Tâbi’ olmak, uymak demekle, biz bunlar› düflünmedik.
Az ve çok kuvvetli olan fleylere söylenebilen tâbi’ olmak ma’nâs›n› düflündük. En kuvvetlisi, Resûlullah efendimizin (Gadîr-i
Hum) denilen yerde, yan›nda bulunanlara, (Ben size, kendi can›n›zdan dahâ evlâ de¤il miyim?) buyurdu. Evet yâ Resûlallah, de– 25 –

diler. (Öyle ise, ben kimin mevlâs› isem, Alî de onun mevlâs› olmal›d›r!) buyurdu. Tâbi’ olmak demek, iflte böyle mevlâs› olmakd›r.
Sizin yukarda sayd›¤›n›z befl örnekde bildirdi¤iniz gibi, tâbi’ olmak, genel ma’nâya al›n›rsa, yine, sizin dedi¤iniz gibi olmaz. Çünki, âmirlere ve hâkimlere uymak vâcib ise de, yaln›z ma’sûm olan
imâm›n [ya’nî halîfenin] ta’yîn etdi¤ine vâcibdir. Böyle olm›yanlara uymak vâcib olmaz. fiî’îlerin, müftîlere uymak lâz›md›r demesi,
bunlar›n flahs›na uymak demek de¤ildir. Kendileri, ma’sûm olan
imâm taraf›ndan ta’yîn edilmifl oldu¤u içindir. Onun vekîli olduklar›ndan, onlar›n emri, imâm›n emri demekdir. Yoksa, müftînin,
kendi sözlerine uymak lâz›m gelmez.
Baflkalar›na uymak ise, yaln›z yap›lmas› câiz olan sözlerine uymak, Allah taraf›ndan emr edildi¤i için, lâz›md›r. Hâlbuki imâma
[ya’nî halîfeye] uymak, yukarda bildirilenlerden dahâ umûmîdir.
Bunun için, bunlara benzetilemez), dedi.
—Tâbi’ olmak, uymak deyince, flübheli fleyler anlafl›lmaz. Bu
kelime, mütevâtî sözlerdendir. [Mütevâtî sözün ne demek oldu¤u,
(Se’âdet-i ebediyye) kitâb›n›n, ikinci k›sm, 4. cü maddesinde uzun
anlat›lm›fld›r.] Çünki, uymak demek, tâbi’ olan›n, uydu¤u kimsenin
arkas›nda gitmesi demekdir. Bir kimse, bir büyü¤e uyarsa, o kimseye (tâbi’) ve O büyük zâta (metbû’) denir. Tâbi’in metbû’una uymas›n›n az ve çok olmas› ve uydu¤u zemân›n da k›sa ve uzun olmas›, uyma¤› de¤ifldiriyor ise de, bu de¤iflenler (uymak) iflinin özünü
de¤ifldirmez. Bunun mütevâtî olmas›n› bozmaz. Çünki, üsûl âlimleri de, baflkalar› da, söz birli¤i ile diyor ki, teflkiki hâs›l eden baflkal›k, ancak, iflin özünde olan baflkal›kd›r. Zemân ve azl›k, çokluk
baflkal›¤› de¤ildir [teflkik, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›nda, uzun anlat›lm›fld›r].
Uymak sözünden, e¤er (iktidâ) ma’nâs›n› anl›yorsan›z, bu da
mütevâtîdir. Çünki, iktidâ, her iflde uymakd›r. Kendi kendine birfleyi az veyâ çok yaparsa, iktidâ etmifl olmaz. Her ne kadar, iflin bir
k›sm›nda uyma¤a da, iktidâ etmek denirse de, iflin hepsinde iktidâ
etmifl say›lamaz. Bunlardan anlafl›l›yor ki, sizin tâbi’ olmak sözünüzün en kuvvetli k›smlar›ndan birisi de (uyulan›n, tâbi’ olan taraf›ndan, çok sevilmesi) oldu¤unu söylemeniz yanl›fld›r, bofl yere kürek çekmekdir. Çünki, bu ma’nâ, hiçbir bak›mdan, tâbi’ olmak de¤ildir. Hele, sizin bildirdi¤iniz ma’nâ, (Birinizin beni sevmesi, kendini ve çocu¤unu ve ana babas›n› ve bütün insanlar› sevmesinden
dahâ çok olmad›kça, bu kimse, tam bir îmân etmifl olmaz) hadîs-i
flerîfinde bildirilen Resûlullah efendimizi sevmek gibi olan, islâmiyyetin emr etdi¤i, ihtiyârî olan muhabbetden de¤ildir. Siz ise,
bu hadîs-i flerîfdeki sevme¤i, halîfe seçmek sand›n›z ve halîfeleri
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Resûlullah efendimize benzetdiniz ki, böyle benzetmek, her bak›mdan bozukdur, dedim. Molla bafl› susdu. Baflka söze geçdi.
8—(Resûlullah efendimizin ümmetine çok flefkatli oldu¤u, onlar›n haklar›n›, düzenlerini koruma¤a u¤rafld›¤›, herkesin bildi¤i
fleydir. Bunu anlatma¤a lüzûm yokdur. ‹flte bu flefkatinden dolay›,
Medîne flehrinden ç›k›p, baflka yere giderken yerine, birisini kordu. Böyle iken, vefât›ndan sonra, milyonlarca ümmetinin ifllerini
çevirecek, ihtiyâclar›n› karfl›layacak bir imâm ve vekîl ay›rmay›p,
bunlar› k›yâmete kadar bafl› bofl b›rakmas› nas›l olabilir? Hâlbuki,
sahîh kitâblar›n›zda yaz›l› (Gadîr-i Hum) hutbesinden ve baflka haberlerden anlafl›l›yor ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hem aç›kça, hem de iflâret ile, yerine hazret-i Alîyi vas›yyet buyurmufldur. Hattâ, imâm ta’yîn etmek, Rabbül’âlemîn üzerine vâcib
oldu¤undan, vefât edece¤i zemân, bu mühim iflin yap›lmas› için ve
inâdc›lar›n bu vazîfeden kaç›nmalar›n› önlemek için, bir vas›yyet
yazmak diledi. Kâ¤›d, kalem istedi. Yan›nda bulunanlardan Ömer,
ayak tak›mlar›n›n bile söyliyemiyece¤i birkaç k›r›c› ve afla¤›lay›c›
sözü Resûlullaha karfl› söyliyerek, bu düflüncesinden vazgeçirmifldir)), dedi. [Hum, Mekkenin d›fl›nda bir kuyunun ismidir. Gadîr-i
Hum, bu kuyuya yak›n, Mekke ile Medîne aras›nda bir yerin ismidir.]
—‹mâm ta’yîn etmenin, Rabbül’âlemîn üzerine vâcib oldu¤unu söylemeniz Mu’tezile f›rkas›n›n, (yap›lmamas› hikmeti bozan
fleyleri, Allahü teâlân›n yapmas› vâcibdir) demelerine benzemekdedir. Bu sözleriniz bozukdur, yanl›fld›r. Çünki, biz biliyoruz
ki, Allahü teâlân›n bütün iflleri hikmete uygun, hep fâideli ise de,
herhangi bir fleyin yap›lmas› hikmete uygun ve fâideli göründü¤ü
için, Allahü teâlân›n o fleyi yapmas› vâcib olamaz. Kur’ân-› kerîmde (Ona yapd›klar›ndan dolay› birfley sorulmaz. Onun kullar›, yapd›klar›ndan sorulacakd›r) meâlindeki âyet-i kerîme, sözünüzün bozuk oldu¤unu aç›kça gösteriyor. ‹mâm ta’yîn edilmesi,
Allahü teâlâ üzerine vâcib olsayd›, insanlar›n hiçbir zemân
imâms›z kalmamas› lâz›m gelirdi. ‹mâm›n, herkesçe tan›nmas›,
kuvvet, iktidâr sâhibi olmas›, imâml›k flartlar›n› tafl›mas›, kötü iflleri, çirkin âdetleri kald›rabilmesi, iyi iflleri yapd›rabilmesi, müslimânlar› zararlardan koruyabilmesi lâz›md›r. Siz, yeryüzü imâms›z kalamaz dedi¤iniz hâlde, yaln›z imâm bunlar olabilir dedi¤iniz
ve bunlar›n imâm yap›lmas›, Allahü teâlân›n üzerine vâcibdir
sand›¤›n›z o ma’sûm imâmlar›n aralar›na hazret-i Alîyi de kar›fld›rd›¤›n›z hâlde, hiçbirisinin imâml›k flartlar›n› tafl›mad›¤›n› söylüyorsunuz. Hepsinin s›k›nt› içinde, zulm görerek, güçsüz, kuvvetsiz yaflad›klar›n›, birfley yapamay›p, te’sîrsiz kald›klar›n› bildiri– 27 –

yorsunuz. Böyle âciz, baflkalar›n›n kuvveti karfl›s›nda hareketsiz,
onlara itâ’at etme¤e mecbûr bir kimseyi imâm yapmakda nas›l bir
fâide ve hangi hikmet düflünülebilir?
Siz bu sözünüzde inâd ve ›srâr etmekle, Allahü teâlây›, hâflâ,
za’îf, âciz yapm›fl oluyorsunuz. Çünki, kendi üzerine vâcib olan birfleyi yapamam›fl oluyor. Allahü teâlâ, böyle uygunsuz sözlerden
uzakd›r.
Bu sözünüz, flöyle de red edilebilir: Hikmete uygun ve fâideli
olmak, her zemân lâz›m m›d›r, de¤il midir? Hikmete uygun olmak,
her zemân dahâ iyi de¤ildir derseniz, bizim sözümüze gelmifl olursunuz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edece¤i zemân, yukar›da sayd›¤›n›z hikmetler yok idi diyebiliriz. Çünki, hikmetin olup olmamas› birdir denilince, varl›¤›, yoklu¤undan dahâ
iyi olamaz. Yok e¤er, herfleyde hikmetin bulunmas› dahâ iyidir
derseniz, bu hikmet, yâ Allahü teâlân›n kendisinde bulunur veyâ
bulunmaz. Kendisinde bulunmaz ise, Allahü teâlâdan baflka birfleyin Allahü teâlây› mecbûr edece¤i anlafl›l›r. Bu ise, olamaz. Hikmet, Allahü teâlân›n kendisinde ise, bu söz, bir mahlûkun Allahü
teâlâda yerleflece¤ini gösterir. Bu ise, hiç olamaz.
Görülüyor ki, imâm ta’yîn etmek, Allahü teâlâ üzerine vâcibdir
demeniz, büsbütün yanl›fld›r, bofl sözdür. Evet ehl-i hakk›n, ya’nî
Ehl-i sünnetin dedi¤i gibi, islâm dînini korumak, suçlular›n cezâlar›n› vermek, herkese hakk›n› ulafld›rmak ve emr-i ma’rûf ve nehy-i
anilmünker yapmak için, insanlar›n bir imâma, baflkana ihtiyâçlar›
oldu¤u için ta’yîn etmek, bize vâcibdir. Yoksa, Allahü teâlâya vâcib
de¤ildir. Bunun için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât
edince, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” toplanarak, Ebû Bekr-i
S›ddîk “rad›yallahü anh” efendimizi söz birli¤i ile imâm yapd›. Böylece, islâm dîninin bir sars›nt› geçirmesi önlenmifldir.
Yetmifliki bid’at f›rkas›n›n en kötüsü, flî’îlerle vehhâbîlerdir.
Mu’tezile f›rkas›, akl›n güzel veyâ çirkin demesini esâs tutuyor. Allahü teâlân›n yaratd›¤› fleylerin güzel veyâ çirkin olmas›n›n seçimini, flî’îler gibi akla b›rak›yor. Güzel oldu¤u anlafl›lanlar›, Allahü teâlâ, yaratma¤a mecbûrdur, diyor. Allahü teâlân›n, insan akl›n›n
güzel dedi¤i fleyleri yaratma¤a mecbûr oldu¤unu söylemek kadar
çirkin, bozuk söz yokdur. Sizin sözünüz de, buna benziyor. Birfleyin güzel veyâ çirkin oldu¤unu akl anl›yamaz. Bunu islâmiyyet bildirir. ‹slâmiyyetin emr etdi¤i fleyler do¤ru ve güzeldir. Avrupal›lar
ve amerikal›lar, islâmiyyete uygun akl ile yapd›klar› ifllerde muvaffak oluyorlar. Müslimânlar, islâmiyyete uym›yan akl ile yapd›klar› ifllerde baflar›s›z oluyorlar. ‹slâmiyyet deyince, Ehl-i sünnet
anlafl›l›r. Masonlar, bu hâli görünce, islâmiyyet terakkiye mâni’dir
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yaygaras›n› bas›yorlar. Yukar›da uzun anlat›ld›¤› gibi, Allahü teâlâ, diledi¤ini yarat›r. Birfleyi yaratma¤a mecbûr de¤ildir. Onun diledi¤i ve emr etdi¤i fleylerin hepsi hikmete uygundur, fâidelidir.
Hiçbirisi çirkin de¤ildir. Mu’tezile f›rkas›na göre, vâcib demek, yap›lmad›¤› zemân, yapm›yana cezâ lâz›m gelen ifl demekdir. Buna
göre, yapmad›¤› için kötülenemiyecek olan bir kimseye (yapmas›
vâcibdir) denilemez. Cenâb-› Hakk›n birfleyi yaratmas› vâcibdir
demek, o fleyi yaratmazsa, Allahü teâlây› kötülemek, cezâland›rmak lâz›m olur demekdir. Bu ise, Cenâb-› Hakk›n kusûrlu, noksan
oldu¤unu, ancak o ifli yarat›nca temâmlanaca¤›n›, cezâlanmakdan
kurtulaca¤›n› söylemek olur. Allahü teâlâya karfl› bundan büyük
bir cesâret, Onun kemâl s›fatlar›na uym›yan bundan dahâ çirkin
bir söz olamaz. Bu bozuk sözünüz, dahâ nice cevâblarla da geri
çevrilebilir. Bu sözünüz, Yaratan›, yaratd›klar›na benzetmek, onlar gibi ölçmek oluyor. Bu ise, hiçbir yol ile, olamaz. Allahü teâlâ
hiçbir fleye benzemedi¤i gibi, hiçbir fley de hiçbir bak›mdan Ona
benzemez. Bundan baflka, ma’sûm imâm bulundurmak, Allahü teâlâ üzerine vâcib olursa, her asrda bir Peygamber göndermesi, her
flehrde bir ma’sûm imâm bulundurmas›, her hâkimi âdil, do¤ru eylemesi vâcib olmak lâz›m olur. Evet, iyi kötü herkes, Allahü teâlân›n, insanlar› rehbersiz, imâms›z olarak bafl› bofl b›rakmas›n›, câhil,
sap›k, karanl›kda yuvarlanmalar›n› do¤ru bulmaz.
Bunun için, Allahü teâlâ se’âdet, huzûr yolunu gösteren bir kitâb ve bunun k›ymetini anlayacak kadar, bir akl vermifldir. Allahü
teâlân›n, ma’sûm imâm›, zemân›n sâhibini her zemân gönderdi¤ini, kullar›n›n ifllerini, Onun eline b›rakd›¤›n› söylerseniz, bu da çok
bozuk, pek gülünç olur. Çünki, bin seneden beri, çocuklar›, torunlar›, yak›nlar› öldü¤ü hâlde ve fiî’îler ço¤ald›¤› hâlde, insânlar› irflâd etmek, gafletden uyand›rmak için ve islâmiyyeti yaymak için
meydâna ç›kmay›p da gizli kalan ma’sûm bir imâm, nas›l fâideli
olabilir? Herkese do¤ru yolu göstermek, haklar›, sâhiblerine ulafld›rmak ve nice iflleri yapmak vazîfeleri oldu¤u, nas›l söylenebilir?
Böyle inanmak kadar, flaflk›nl›k ve hattâ sap›kl›k olur mu? Allahü
teâlâ, birini do¤ru yola kavufldurmazsa, ona kimse do¤ru yolu gösteremez.
Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki, Allahü teâlâ hiçbirfleyi yapma¤a veyâ yapmama¤a mecbûr de¤ildir. Sizin (Nehcülbelâga) kitâb›n›zda yaz›l› oldu¤u gibi, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” S›ffîn muhârebesinde, hutbe okurken bunu aç›kça bildirmifldir. fiöyle ki,
(Sizin ifllerinizi idâre etdi¤im için, üzerinizde hakk›m vard›r. Benim üzerimde ve birbirinizin üzerlerinizde de haklar›n›z vard›r.
Bir kimsenin verece¤i hak olunca, baflkas›ndan alaca¤› hak da
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olur. Alaca¤› hak olup da, verece¤i hak olm›yan kimse, ancak Allahü teâlâd›r. Çünki O, herfleyi yapabilir. Her ifli, adl iledir. Allahü
teâlân›n kullar› üzerinde olan hakk›, kendisine ibâdet, itâ’at etmeleridir. ‹hsân ederek, buna karfl›l›k sevâb verir) buyurdu. Bu hutbeye dikkat ederseniz, bu sözlerinizin hazret-i Alînin sözlerine uygun olmad›¤›n› görürsünüz.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, hazret-i Alînin halîfe yap›lmas›n› vas›yyet etdi demeniz de yanl›fld›r. Eshâb-›
kirâm farzlar› yapma¤a me’mûr olduklar› gibi, Resûlullah›n emrlerini de yapma¤a me’mûr idi. Buna uymad›klar›, bu emri saklad›klar› söylenmifl olmakdad›r. Böyle çok kimsenin, bozuk bir iflde sözbirli¤i yapmas› ise, olacak fley de¤ildir. Hadîs-i flerîflere de uymad›¤› için, do¤ru bir söz olamaz.
fiî’î âlimlerinden ibni Ebî Âs›m ve Elkâ’înin, Enes bin Mâlikden bildirdikleri hadîs-i flerîfde (Allahü teâlâ, benim ümmetimi,
dalâlet üzerinde sözbirli¤i yapmakdan korudu) buyuruldu. Hadîs
âlimi Hâkim Uyeynenin “rahmetullahi teâlâ aleyh” [107 de Kûfede tevellüd, 198 [m. 813] de Mekkede vefât etdi] bildirdi¤i hadîs-i
flerîfde (Allahü teâlâ, bu ümmeti, dalâlet üzerinde toplamaz) buyuruldu. (Allah›n eli, cemâ’at iledir) hadîs-i flerîfinde el (kudret,
yard›m) demekdir. Bunlar gibi, dahâ nice hadîs-i flerîfler gösteriyor
ki, ümmet-i Muhammediyye, hiçbir zemân dalâlet üzerinde sözbirli¤i yapamaz. Böyle olmad›¤›n› söylemek, bu hadîs-i flerîflere inanmamak olur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, vas›yyet
yazmak için, kâ¤›d kalem istedi¤ini söylüyorsunuz. Bu sözünüz,
dahâ önce bildirdi¤iniz (Gadîr-i Hum) vas›yyetinin, do¤ru olmad›¤›n› gösteriyor. Böyle bir vas›yyet etmifl olsayd›, bir dahâ vas›yyet yazma¤a lüzûm görmezdi. Bundan da anlafl›l›yor ki, Resûlullah›n Gadîr-i Hum denilen yerde okudu¤u hutbesinde, söyledi¤ini ileri sürdü¤ünüz vas›yyetin asl› ve esâs› yokdur. Do¤rusu fludur
ki, hazret-i Alî ve bütün Hâflim o¤ullar› da birlik oldu¤u hâlde,
Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” hazret-i Ebû Bekri, sözbirli¤i ile halîfe seçmifldir. Bu sözbirli¤i yukar›daki hadîs-i flerîflere göre, bunun halîfeli¤inin do¤rulu¤unu, sizin sözlerinizin de, yanl›fl ve bozuk oldu¤unu aç›kça göstermekdedir. Böyle bir vas›yyet olsayd›, hazret-i Alî, kendi hakk›n› elinden ald›klar› için üç halîfe zemân›nda, bu hakk›n›n kendisine geri verilmesini ister, vermiyenlere karfl› harekete geçerdi. Nas›l ki,
halîfe seçildi¤i zemân, din ve dünyâ ifllerini çevirmek için, islâmiyyetin emri ile, kendisine itâ’at etmiyenlere karfl› k›l›c›n› çekerek, bunlarla bo¤ufldu. Herkesin bildi¤i gibi, nice flehrlerin y›– 30 –

k›lmas›na, binlerle müslimân kan›n›n dökülmesine sebeb olan
muhârebeleri yapm›fld›. Kendisine itâ’at etmiyenlere karfl› böyle
fliddet gösteren, böyle güçlü, flerefli bir zât›n, islâmiyyetin kendisine vermifl oldu¤u hakk›n elinden zorla al›nd›¤›n› görüp de susmas› ve hattâ, üstelik bu hakk›n kime verilmesi dahâ iyi olacakd›r diye görüflen kurula üye olarak kat›lmas›, düflünülebilir mi?
E¤er, hâflâ, fiî’î kitâb›n›n dedi¤i gibi, hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” bu hakk›n› aramakdan adamlar› az oldu¤u için, istemiyerek
susmufl denilirse, Allahü teâlân›n ve Resûlullah›n kendisine vermifl
oldu¤u vazîfenin îcâblar›n› yerine getirmekden korkdu¤u için, Allahü teâlân›n emrini yapmam›fl, Ona isyân etmifl demek olur. Hâlbuki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” amcas›n›n o¤lu ve dâmâd› ve Allah›n arslan› olan Hazret-i Alî “kerremallahü
vecheh” hazretleri, de¤il yaln›z Arabistândan, belki bütün dünyâdan, herkim olursa olsun, böyle utanç verici ve lekeleyici bir korkakl›¤› kendine bulafld›rmay›p, ölümü göze alaca¤› herkesin bildi¤i
bir fleydir. Bunun için siz, emîrül-mü’minîn hazret-i Alî “rad›yallahü
teâlâ anh” efendimize böyle kötü, çirkin bir hâli yak›fld›r›yorsunuz.
Böyle söylemek, onu sevdi¤inizi bildirmifl olmuyor, Ona düflmanl›k etmifl oluyorsunuz. Her dürlü flübheden ve aybdan temiz olan
O yüce imâm› böyle bir kusûrdan uzak görme¤i ve burada bildirme¤i, üzerime borç bilirim.
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vas›yyet yazmak için kâ¤›d kalem istedi¤i zemân, Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” bunu önledi demeniz de, bu zât›n böyle bir ifl yapaca¤›na, kesin bir delîl, sened bulunmad›¤› için, do¤ru de¤ildir. Çünki, Buhârî kitâb›n›n Megâzî k›sm›nda, Abdüllah ibni Abbâs diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin hastal›¤› perflembe
günü artd›. (Bana kâ¤›d getiriniz! Size kitâb yazaca¤›m. Benden
sonra, yoldan hiç ayr›lmayas›n›z) buyurdu. Orada olanlar, konuflma¤a bafllad›. (Peygamberin yan›nda yüksek sesle konuflmak lây›k
de¤ildir) buyurdu. Acabâ say›kl›yor mu? Kendisinden, bunu sorunuz, denildi. Yine Abdüllah dedi ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” hasta idi. Yan›nda birkaç kifli vard›k. (Size kitâb yazaca¤›m. Benden sonra, yoldan ç›kmayas›n›z) buyurdu. Birkaç›m›z
dedi ki, a¤r›s› artd›. Yan›m›zda Kur’ân-› kerîm var. Allah›n kitâb›
bize yetiflir. Uyuflamad›k. Birkaç›m›z, getirelim, yazs›n da, bundan
sonra, yolu flafl›rmayal›m dedi. Kimisi, baflka fley söyledi. Sözler ço¤al›nca, (kalk›n›z!) buyurdu.
‹flte yeryüzünde Kur’ân-› kerîmden sonra en k›ymetli ve en güvenilen kitâb›m›z olan (Buhârî)nin bildirdi¤ine göre, sözü yapmak
istemiyen belli bir kifli de¤ildir. Birkaç kifli idi. Çünki, Buhârîde
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(söylediler) diyor. Bundan, cevâb verenlerin çok kifli oldu¤u anlafl›l›yor. Burada, yaln›z hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anh” dile
al›p, onu kötüleme¤e kalk›flmak, do¤ru de¤ildir. E¤er dil uzatmak
denilirse, orada bulunanlar›n, hepsini kötülemek lâz›m olur. Bunlar›n aras›nda Alî ve Abbâs “rad›yallahü anhümâ” da vard›r. Bunlar
da, kötülenmifl olur. Burada, fiî’îler hazret-i Alî ile Abbâs› nas›l savunurlarsa, biz de, hazret-i Ömeri öyle savunuruz.
Gadîr-i Humda söylenilen hutbeyi, hadîs âlimleri baflka baflka
bildiriyor. Her ne olursa olsun, bu hutbe, sizi hakl› ç›karmaz. Bundan baflka, Mâide sûresinin (Rabbinden sana indirilen emrleri bildir! Bunu yapmazsan, Peygamberlik vazîfesini yapmam›fl olursun!
Allahü teâlâ, seni insânlardan korur), meâlindeki yetmiflinci âyeti
Gadîr-i Humda geldi demeniz de yanl›fld›r. Çünki, bu sözünüz, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (hâflâ) Allahü teâlân›n emrini eshâb›na bildirmedi¤ini düflündürür. Bu hutbede, bu
emri bildirmek istemedi¤i ve bundan dolay›, Allahü teâlân›n, kendisini afv etmesini, Cebrâîl “aleyhisselâm”dan diledi¤ine göre, bu
emri yapmakda eshâb›ndan çekindi¤i anlafl›l›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin bu gibi fleylerden ma’sûm oldu¤u flübhesizdir.
‹kinci olarak deriz ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” vefât›na yak›n olan bu hutbesine kadar, Allahü teâlân›n
Onu, insanlardan korumad›¤›n› ortaya koyar. Hâlbuki, Allahü teâlân›n Habîbini korudu¤u, bu hutbesinden çok önce biliniyordu.
Bu sözünüz bilinen bir fleye uymad›¤› için de, yanl›fl oluyor.
Üçüncü olarak deriz ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” o güne kadar kâfirlerden korkmakda oldu¤u ve Eshâb-› kirâmdan da, kâfirler gibi korkdu¤u anlafl›l›r. Hâlbuki, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” efendilerimizin kendi canlar›n›,
ana babalar›n› Resûlullah›n u¤runda fedâ etmekden hiçbir zemân çekinmedikleri, çeflidli haberler ile bilinmekdedir. Bunlar›n,
kâfirler gibi Resûlullah› korkutmak için toplanmalar› akla da, din
bilgilerine de uyacak birfley de¤ildir. Resûlullah efendimizin, ilk
zemânlar›nda, yaln›z oldu¤u ve karfl› gelenlerin ve Kureyfl kâfirlerinin, zulmlerinin pekçok oldu¤u anlarda, hiç korkmadan, çekinmeden (Emr olunanlar› bildir!) âyet-i kerîmesine uymakda,
kahramanca nas›l u¤rafld›¤› bilindi¤i hâlde, Mekke al›nd›kdan,
her yerden bölük bölük gelip müslimân olanlar ço¤ald›kdan ve
Hâflim o¤ullar› ile Abdülmuttalib o¤ullar› gibi pehlivanlar›n hepsi
müslimân oldukdan sonra ve (‹zâcâe) sûresi ile fethler, zaferler
müjdelendikden sonra, Gadîr vak’as› zemân›nda, Muhâcirlerin ve
Ensâr›n toplulu¤unda ve Hâflim o¤ullar›n›n çok bulundu¤u anda,
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Allah›n emrlerini bildiremiyecek kadar korku gösterdi¤ini söylemek, üstün s›fatlarla süslenmifl olan o Nebiyy-i muhtereme yak›flm›yacak, çok çirkin, çok i¤renç bir iftirâ olur. Hele Eshâb-› kirâmdan korkdu¤unu söylemek, Âl-i ‹mrân sûresinin (Siz ümmetlerin en hayrl›s›, insanlar›n seçilmiflisiniz) meâlindeki yüzonuncu
âyetine inanmamak olur. Hiçbir bak›mdan do¤ru olamaz.
Dördüncü olarak deriz ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” efendimiz, Allahü teâlâya, emrlerini Eshâb›na bildirmekde, karfl› geldikden sonra Medîneye gelip, hasta olunca, birkaç
gün, Allah›n imâm yapmas›n› emr etdi¤ini söyledi¤iniz hazret-i
Alîyi, arkada b›rak›p da, nemâz k›ld›rmak için, kendi yerine hazret-i Ebû Bekri imâml›¤a geçirmesi, Allahü teâlân›n emrini ikinci
def’a yapmamak olur. Hazret-i Alîyi halîfe yapmalar›n›, Eshâb›na
bildirmesi, Gadîr-i Humda gelen âyet-i kerîme ile emr edildikden
sonra, yine Ebû Bekri imâm yapmas› karfl›s›nda, bu âyetin sand›¤›n›z gibi, orada de¤il, büyük âlimlerin sözbirli¤i ile bildirdikleri gibi, (Arefe) de indi¤i ve Eshâb-› kirâm için de¤il, Kureyfl müflrikleri için inmifl oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” hazret-i Alînin birinci halîfe olaca¤›n› bilseydi, bunu elbette bildirirdi. Bunu bildirmesinde hiç korku da yokdu. Çünki,
bütün Mekke halk› ve hele Hâflim o¤ullar› ve Abdülmuttalib o¤ullar›, hazret-i Alînin akrabâs› ve yak›nlar› oldu¤undan, bu haberden
sevinecekler, kimseye korku, zarar gelmiyecekdi.
Bütün bunlardan baflka, teassubu, inâd› b›rak›p, tarafs›z ve insâfl› olarak, bu hutbeye ve içindeki kelimelere ve baya¤› cümlelerine iyi dikkat edilirse, bu sözlerin, fesâhat ve belâgatda biricik
olan o Peygamberin mubârek a¤z›ndan ç›kmas› flöyle dursun, arab
edebiyyât›n› bilen herhangi bir kimsenin bile söylemifl olmas›
mümkin de¤ildir. Bundan da anlafl›l›yor ki, bu sözlerin hepsi, yabanc›lar›n uydurma ve iftirâlar›d›r. Bu sözler aras›nda bulunan
(Ben, kimin mevlâs› isem, Alî de onun mevlâs›d›r) hadîs-i flerîf bile olsa, yine dedi¤iniz gibi, hazret-i Alînin imâm olaca¤›n› göstermez. Çünki, mevlâ sözünün birçok ma’nâs› vard›r. Kâmûsda yirmi
kadar› yaz›l›d›r. Böyle kelimelerin, hangi ma’nâya kullan›ld›¤› da,
bir delîl, bir iflâret ile anlafl›l›r. ‹flâretsiz, delîlsiz bir ma’nâ vermek
do¤ru olmaz. Bütün ma’nâlar› veyâ birkaç›n› vermek do¤ru olur
mu, olmaz m› belli de¤il ise de, çoklar› do¤ru olmaz demifldir. Biz,
uyumsar davranarak do¤ru olur diyelim. Mevlâ kelimesine sevici ve
yard›m edici ma’nâlar›n› vermekde, biz de, sizinle birlikdeyiz. Fekat,
baflka ma’nâlar› verme¤i do¤ru görmüyoruz. Böyle hâllerde, ortakca kabûl edilen ma’nâlar› vermek dahâ iyidir. Bunun içindir ki, Abdülgâfir bin ‹smâ’îl Fâris (451-529 [m. 1135] Niflâpurda) (Mecma’ul-garâib) kitâb›nda (velî) kelimesini anlat›rken, bu hadîs-i
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flerîfin (Beni seven ve yard›mc› bilen kimse, Alîyi de, yard›mc› bilsin!) oldu¤unu yaz›yor. Bunlar ince düflünülürse, bu hadîs (halîfe)
olma¤a, dahâ uygun, dahâ üstün olma¤› göstermemekdedir. Çünki, velî kelimesinin (evlâ) demek olaca¤›, lügata da, islâmiyyete de
uygun de¤ildir. ‹slâmiyyete uygun olmad›¤› meydândad›r. Lügatda
ise, mef’al vezninde olan kelimelerin, ef’al vezninde kullan›lmalar› hiç görülmemifldir. Molla bafl› dedi ki:
—(Lügat âlimlerinden Ebû Zeyd, Ebû Ubeydenin tefsîrinde
kullan›ld›¤›n› bildiriyor. Ya’nî (Sizin mevlân›zd›r) sözünü (Size dahâ uygundur) demifldir.)
—Onun böyle demesi, sened olamaz, dedim. Çünki, bütün arab
âlimleri, Onun böyle demesini be¤enmemifllerdir. Böyle demek
do¤ru olsayd›, (Filân sana evlâd›r) yerine (Filân sana mevlâd›r) demek do¤ru olurdu. Hâlbuki, hiç do¤ru de¤ildir, demifllerdir. Ebû
Ubeydenin sözü, baflka yollardan da red edilmekdedir. Mevlâ yerine evlâ denilemiyece¤ini anlad›k. E¤er denilebilir dersek, yine
mâlik olmak, kullanmak ma’nâlar›na kullan›lamaz. Belki (evlâ)
demek ta’zîm ve muhabbete evlâ, dahâ uygun demek olur. Kullanmak ma’nâs›na oldu¤u kabûl edilse bile, âyet-i kerîmenin ma’nâs›na yine uygun olmaz. Âl-i ‹mrân sûresinin altm›flsekizinci âyetinin
(‹brâhîme insanlar›n evlâ olan›) meâl-i flerîfinde, evlâ demek, ‹brâhîm “aleyhisselâm”› (kullanmak)d›r denilebilir mi? Burada, evlâ
demek, olsa olsa, Onu sevme¤e dahâ uygun demekdir.
Bundan baflka bu hadîs-i flerîfin sonundaki (Vâlî), sevmek demekdir. E¤er, Resûlullah›n yan›nda, (tesarrufa, kullanma¤a dahâ
uygun olmak) demek olsayd›, o zemân (Onun tesarrufunda olan›)
buyururdu. Böyle buyurmad›¤› için tesarrufa uygun olmak de¤il,
belki hazret-i Alîyi sevmek ve ona düflmân olmakdan kaç›nmak
demek oldu¤u anlafl›l›r. Hattâ Ebû Nu’aym Ahmed bin Abdüllah
“rahime-hullahü teâlâ” [430 da ‹sfehanda vefât etdi] hazret-i Hasenin o¤lu Hasenden bildiriyor ki, bu Hasenden soruldu. (Ben kimin mevlâs› isem...) hadîs-i flerîfi, hazret-i Alînin halîfe olmas›n›
gösteriyor mu, dediler. Hasen buna cevâb olarak, e¤er Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu hadîs-i flerîf ile, hazret-i Alînin halîfe olmas›n› bildirmek isteseydi, (Ey insanlar! Bu zât benim ifllerimin velîsidir. Benden sonra, halîfe olacak budur. ‹flitiniz ve itâ’at
ediniz!) buyururdu. Allahü teâlân›n ismine yemîn ederim ki, Allahü teâlâ ve Onun Resûlü “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Alînin
halîfe olmas›n› isteselerdi, Alî, bu emri yerine getirme¤e kalk›flmamas› ile böylece Allahü teâlân›n emrine karfl› gelmesi ile, çok büyük günâh ifllemifl olurdu, dedi. Dinleyenlerden biri: Öyle ise Peygamberimiz (Ben kimin velîsi isem, Alî de onun velîsidir) buyur– 34 –

mad› m›? deyince, Hasen, buna hay›r, vallahi e¤er Resûlullah, Alînin halîfe olmas›n› isteseydi, nemâz k›lma¤› ve oruc tutma¤› emr
eyledi¤i gibi, bunu da, aç›kça emr ederdi, dedi. ‹flte, Ehl-i beytin en
ileri gelenlerinden biri olan ve hazret-i Alînin torunu olan Hasenin
bu sözleri, senin sözlerinin bozuk ve yalan oldu¤unu aç›kça göstermekdedir, dedim. Molla bafl› susdu. Baflka söze bafllad›.
9—(K›yâmet günü, her müslimâna dünyâ ve âhiret ifllerinden
sorulaca¤› gibi, Alîyi ve çocuklar›n› sevmesinden sorulaca¤›n› gösteren hadîs-i flerîflere ne dersiniz? Çünki, Alî bin Muhammed ibni
Sabbâ¤-› mâlikî (855 [m. 1451] de vefât etdi) (Füsûlül-mühimme)
kitâb›nda, Elmenâk›b kitâb›ndan alarak diyor ki, ‹bnil-Müeyyedden iflitdim. Birgün, Ebû Büreyde, Resûlullah›n yan›nda oturuyordu. Ebû Büreyde diyor ki, Resûlullah efendimiz, (Rûhum yed-i iktidâr›nda bulunan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, k›yâmet günü,
insanlardan ilk sorulacak fley, ömrünü ne ile geçirdin, bedenini, ne
yaparak eskitdin, mal›n› nereden kazand›n ve nerelere verdin ve
Resûlümü sevdin mi, sorular› olacakd›r) buyurdu. Yan›mda bulunan hazret-i Ömer, sizi sevmenin alâmeti nedir yâ Resûlallah, dedi. Mubârek elini, yan›nda oturan hazret-i Alînin bafl›na koyup,
(Beni sevmek, benden sonra bunu sevmekdir) buyurdu. Yine bu
kitâbda diyor ki, hazret-i Alî (Vallahi Nebiyy-i ümmî “sallallahü
aleyhi ve sellem” efendimiz, beni sevenlerin mü’min olduklar›n›,
sevmiyenlerin ise, münâf›k olduklar›n› bildirdi) dedi. ‹flte, k›yâmet
günü, sevgisi herkesden sorulacak, bir zât, acabâ baflkalar›ndan dahâ üstün ve halîfelik, baflkalar›ndan ziyâde kendisinin ve çocuklar›n›n hakk› olmaz m›), dedi.
—Mâlikî dedi¤in ‹bni Sabbâ¤ mâlikî mezhebinde de¤ildir. Kitâblar›, yaz›lar› gösteriyor ki, flî’î mezhebindedir. (Hârezm odunu)
olarak meflhûr olan ibni Müeyyedin de, flî’î oldu¤unu bütün âlimler bildirmekdedir. Zâten baflka vesîka arama¤a hâcet yok. fiî’îlerden ba’z›s›, hadîs-i flerîfleri de¤ifldirip büyük bir hadîs âliminin ismini koyuyor. Böyle yalanlarla, müslimânlar› aldatma¤a çal›fl›yor.
Kitâblarda, do¤rusu yaz›l› olan bir hadîs-i flerîfi, böyle de¤ifldirerek, baflka dürlü bildiren kimsenin bir yalanc› oldu¤u meydândad›r. ‹flte, bu hadîs-i flerîfin do¤rusunu, imâm-› Muhammed bin Îsâ
Tirmüzî (209 da tevellüd, 279 [m. 892] da vefât etdi) flöyle bildiriyor: (‹nsana, k›yâmet günü dört fleyden sorulacakd›r. Ömrünü ne
ile geçirdi¤i, ilmini ne yapd›¤›, mal›n› nereden kazand›¤›, cismini
ne ile eskitdi¤i sorulacakd›r). Taberânî de, bu hadîsi bildiriyor ise
de, son cümlesi yerinde, gençli¤i ne ile geçirdi¤i yaz›l›d›r. ‹flte, hadîs-i flerîfin do¤rusu böyle bildirilmifldir. ‹çinde, Ehl-i beyti sevmek ve hazret-i Ömerin ad› yokdur. Bundan anlafl›l›yor ki, ‹bni Sabbâ¤ ile ibni Müeyyed yalan söylemifllerdir. Bununla berâber, bu– 35 –

rada, halîfeli¤i anlatan hiçbir fley yokdur. Bu hadîs-i flerîfe do¤ru
desek bile, olsa olsa, Ehl-i beyti sevme¤i göstermekdedir. Ehl-i
sünnet mezhebi de, Ehl-i beytin hepsini, her birini, bulunduklar›
mevk›’lerine göre, az veyâ afl›r› olm›yarak sevme¤i emr etmekdedir. Ehl-i sünnet olmak için, Ehl-i beyti, flânlar›na uygun olarak
sevmek lâz›md›r. Siz ise, bunlar› sevme¤i anlatmak için islâmiyyete uym›yan öyle fleyler bildiriyorsunuz ki, kalbinde zerre kadar
îmân bulunan kimse, böyle fleyler söyliyemez. Meselâ (Alîyi sevene hiçbir günâh zarar vermez) diyorsunuz. Bunun gibi, hadîs de
uyduran›n›z var. Meselâ, Peygamber efendimize, (Alînin flî’as›na
k›yâmet günü, ne küçük günâhdan, ne de büyük günâhdan sorulmaz. Onlar›n kötülükleri, iyili¤e çevrilir) buyurdu diyerek iftirâ
eden kimseye inan›l›r m›? ‹bni Bâbeveyh uydurup (‹bni Abbâs buyuruyor ki) diyerek, Peygamber efendimizin gûya (Allah Alîyi sevenleri Cehennemde yakmaz) dedi¤ini söylüyor. Yine (Alîyi seven
bir kimse, yehûdî veyâ h›ristiyan olsa bile Cennete gireceklerdir)
sözlerine, hadîs diyerek herkesi aldat›yor. Böylece, uydurma sözleri, hadîsdir diyerek, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimize iftirâ etmek haks›zl›k de¤il midir?
[Ebû Ca’fer bin Bâbeveyhin kendi ad› Muhammed bin Alîdir.
fiî’îlerin dört meflhûr f›kh ve tefsîr adam›ndan biridir. Bir tefsîri ve
imâmiyyenin çok k›ymet verdikleri f›kh kitâb› vard›r. Horasanda
tevellüd, 381 [m. 991] de öldü].
‹ftirâ yapmak, islâmiyyete de, akla da uymuyor. Allahü teâlâ,
Nisâ sûresinin yüzyirmiikinci âyetinde, meâlen (Kötülük yapan,
bunun cezâs›n› bulacakd›r) buyuruyor. Zilzâl sûresinin son âyetinde meâlen, (Zerre a¤›rl›¤› kadar kötülük yapan, bunun cezâs›n› görecekdir) buyuruldu. Haks›z iftirâlar yapmak, bu âyet-i kerîmelere
uymuyor.
Bunlardan baflka Ehl-i beyti sevmek, bir ibâdetdir. Bunun
k›ymetli olmas› için, bütün ibâdetlerde oldu¤u gibi, önce îmân sâhibi olmak lâz›md›r. Enbiyâ sûresinin doksandördüncü âyetinde
meâlen, (Mü’min olan kimsenin yapd›¤› iyi ifller..) buyuruldu.
Yehûdî ve h›ristiyan gibi, îmân flerefine kavuflmam›fl kimselerin, yaln›z Ehl-i beyti sevdikleri için Cennete gireceklerini söylemek ve küçük ve büyük günâhlar›n, bunlar›n sevgisi ile, iyilik, sevâb flekline döneceklerine inanmak, islâmiyyete uygun de¤ildir.
fiî’î kitâblar›nda da yaz›yor ki, Alî “kerremallahü vecheh” efendimiz kendi ehl-i beytine her zemân, (Soyunuza güvenmeyiniz!
‹bâdet ve tâ’at yapma¤a devâm ediniz! Allahü teâlân›n emrlerini yapmakdan zerre kadar sapmay›n›z!) buyururdu. Senin yukar›daki sözlerin, hazret-i Alînin bu nasîhat›na ve buna benziyen da– 36 –

hâ nice haberlere uymad›¤› için, hiç k›ymeti olmaz. Dünyâ ve
âh›ret se’âdetlerinin ele geçmesi için ve dünyâ ifllerinin düzgün
gitmesi için, herkesi günâh ve yasaklar› ifllemekden korkutmak,
vazgeçirmek lâz›m iken, (günâhlar, sevâb hâline dönecekdir) demek, taban tabana z›d oluyor. Bu söz, kötü kimseleri ve hattâ
flî’îleri kötülük, günâh ve çirkin iflleri yapma¤a sürükler. Böylece dîni y›kar. Biraz akl› olan kimsenin, bu sözlere inanmak flöyle dursun, dönüp bakmayaca¤› meydândad›r, dedim.
Bu sözümden sonra, toplant›da bulunanlar, hâz›rlanm›fl olan
süâllerin sorulup, cevâb verilmesini istediler. Fekat, flî’îlerden birkaç›, molla bafl›ya, fârisî dil ile (Bu adamla çarp›flmakdan sak›n!
Çünki, deniz gibi, derin bir âlimdir. Sen ne kadar vesîka ileri sürdünse, o da cevâb›n› vererek susdurdu. Sonra olabilir ki, flerefin ve
k›ymetin bozulur) dediler. Bunun üzerine, molla bafl› bana bakarak güldü. Dedi ki:
—Sen, üstün bir âlimsin. Bunlara ve her fleye cevâb verebilirsin.
Fekat, Buhârâl› Bahrul’ ilm sözlerime cevâb veremez.
—Söze bafllarken, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” size cevâb veremiyeceklerini söylemifldiniz. Beni konufldurma¤a mecbûr eden, bu sözünüzdür, dedim.
—Ben Îrânl› oldu¤um için, arâbî bilgilerde o kadar sermâyem
yokdur. Uygunsuz kelimeler kullanm›fl olabilirim. Öyle demek istememifldim, dedi.
—Senden iki fley sormak istiyorum. Âlimlerinizin hepsi bir araya gelerek, buna cevâb veriniz, dedim.
—Nedir o sorular? dedi.
10—Birincisi fludur: fiî’îler, Eshâb-› kirâm için ne dersiniz?
—(Eshâb›n yaln›z befli hâric, ötekilerin hepsi, hazret-i Alîyi halîfe seçmedikleri için mürted oldu. Dinden ç›kd›. O befl sahâbî, Alî,
Mikdâd, Ebû Zer, Selman ve Ammâr bin Yâserdir), dedi.
—E¤er, böyle dedi¤iniz gibi ise, hazret-i Alî k›z› Ümm-i Gülsümü, hazret-i Ömere nas›l nikâh eyledi? dedim.
—(‹stemiyerek, zorla verdi), dedi.
—Allah için yemîn ederim ki, siz hazret-i Alîyi öyle afla¤›l›yorsunuz ki, arab çocuklar›ndan en alça¤›, en küçü¤ü bile, bu kadar afla¤›l›¤a râz› olmaz. Hazret-i Alîyi bu kadar kötülemek, çok
alçak bir plân›n uygulanmas› için oldu¤u meydândad›r. Allah bilir ki, arablar›n en alça¤›, en baya¤›s› bile ›rz›n›, nâmûsunu korumak için can›n› verir. Nerede kald› ki, bütün arab kabîleleri aras›nda, soyu, sopu, erkekli¤i, flerefî, flân› hepsinden yüksek ve üstün
olan Hâflim o¤ullar›ndan bir zât ve dolay›s› ile bütün bu kabîle
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böyle bir lekeyi, alçakl›¤› kabûl edebilir mi? En alçak kimselerin
bile râz› olmad›¤› bir ifli, Allah›n arslan› diye, ad› bütün dünyâya
yay›lan flânl›, flerefli bir kahramana nas›l yak›fld›rabiliyorsun?
—(Cin kad›nlar›ndan birinin, Ömere âfl›k olup da, Ümm-i Gülsüm fleklinde görünmesi de olabilir), dedi.
—Bu söz, öncekinden dahâ alçakl›kd›r. Böyle fleyi, akl nas›l uygun görür. Bu yola gidilecek olursa, islâmiyyetin bütün emrleri altüst olur. Meselâ bir adam evine gelince, zevcesi buna, sen benim
zevcim de¤ilsin. Sen cinnîlerdensin diyerek, adam› eve sokmaz.
Adam iki flâhid getirse, flâhidleri de, insan de¤ildir, cindir diyerek
kovar. Böylece, her ev, her yer karmakar›fl›k olur. Bir kâtil, bir h›rs›z, ben o adam de¤ilim. Sizin dedi¤iniz kimse, cinnî olabilir, diyerek, islâmiyyetin emrinin yap›lmas›na karfl› gelir. Hattâ, mezhebindeyiz dedi¤iniz Ca’fer Sâd›k da “rahmetullahi teâlâ aleyh”, cinnî
olabilir, dedim. Molla bafl› flafl›rd›. Susdu. Ben dedim ki, ikinci süâli soruyorum:
11—Zâlim olan bir halîfenin emrleri flî’î mezhebinde, kabûl
edilir mi?
—Sahîh de¤ildir. Kabûl edilmez, dedi.
—Hazret-i Alînin o¤lu olan Muhammed bin Hanefiyyenin annesi kimdir? dedim.
—Ca’fer k›z› Hanefiyyedir dedi.
—Bu Hanefiyyeyi esîr alan kimdir? dedim.
—Ben bilmem, dedi.
Hâlbuki, bildi¤i hâlde bilmem diye, sözü kesmek istedi. Orada
bulunanlardan birkaç›, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” esîr ald›¤›n› söylediler.
—Evlenirken dikkatli davranmak lâz›m oldu¤unu herkes bilir.
Hak üzere imâm ve meflrû olarak halîfe de¤ildir dedi¤iniz, Ebû
Bekr gibi bir zât›n esîr eyledi¤i bir câriyeyi nikâh edip, bundan çocuk yapma¤›, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, nas›l câiz gördü? dedim.
—Belki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunun kendisine
hediyye edilmesini, yak›nlar›ndan istedi. Bunlar da, câriyeyi kendisine nikâh etmifl olabilirler, dedi.
—Bu sözü isbat etmek lâz›md›r. Molla bafl› hiç birfley diyemedi. Biraz sonra dedim ki:
Uzun çat›flma olmas›n› önlemek için, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf okumad›m. Çünki hadîsin do¤ru oldu¤una inan›lmaz, her iki taraf›n inand›¤› vesîkalar›n söylenmesi lâz›md›r, denir. Söz uzar gider.
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Bu s›rada, konuflmalar›n ceryân›n› do¤ru olarak flâha bildirdiler. Bunun üzerine, Îrân, Buhâra ve Efgan âlimleri ile birleflerek,
küfre sebeb olan fleylerin hepsini ortadan kald›rarak, karâr yaz›lmas›n› ve flâha vekîl olarak bu üç millet âlimlerine benim reîs olmakl›¤›m› emr eyledi. Çad›rlardan ç›kd›k. Efganl›lar, özbekler,
acemler, parmaklar› ile beni gösteriyorlard›. Îrân âlimlerinden yetmifl kifli, imâm-› Alînin “kerremallahü teâlâ vecheh” mubârek türbesi arkas›nda topland›. Îrân âlimlerinin bafl›nda, molla bafl› Alî
ekber vard›.
Molla bafl›, Buhârâ âlimi Bahr-ul’ilm, molla Hâdî hocaya beni
göstererek dedi ki, bu zât› bilir misin? Hay›r bilmiyorum, dedi. Bu
zât, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden Süveydî zâde fleyh Abdüllah efendidir. Bu toplant›m›zda bulunmas›n› ve flâh taraf›ndan
vekîl olarak, üzerimize hâkim olmak üzere gelmesini flâh, Ahmed
pâfladan istemifldi. E¤er sözbirli¤ine var›rsak, hepimizin üzerine
flâhid olacak ve bizim için, öylece hükm verecekdir. fiimdi, küfre
sebeb olan fleyler ne ise, hepsini ay›ral›m. Bunlar› onun yan›nda
ortadan kald›ral›m. Ebû Hanîfe zâten bize kâfir demiyor. Bununla
berâber, bu yolda derince düflünelim. (fierh-i mevâk›f) kitâb›, ‹mâmiyye mezhebinde olanlara kâfir demiyor. Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (F›kh-› ekber) kitâb›nda, k›bleye karfl› nemâz k›lanlara kâfir demeyiz, buyurdu. (fierh-i hidâye) kitâb›nda da diyor
ki, ‹mâmiyye f›rkas›, müslimân f›rkalar›ndand›r. Bununla berâber,
sonra gelenleriniz bize kâfir dedi.
Bizim sonra gelenlerimiz de, size kâfir dedi. Yoksa, biz de kâfir
de¤iliz, siz de de¤ilsiniz. fiimdi, sonra gelenlerinizin bize kâfir demelerine sebeb olan sözlerimizi bildiriniz de, böyle sözlerden vazgeçelim, dedi.
Hâdî hoca dedi ki, fieyhayn› ya’nî Ebû Bekr ile Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sö¤dü¤ünüz için kâfir oluyorsunuz.
Molla bafl› dedi ki, fieyhayn› sö¤mekden vazgeçdik.
Hâdî hoca:
—Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, sap›k,
kâfir demekle de kâfir oluyorsunuz, dedi, Molla bafl›:
—Eshâb-› kirâm›n hepsi müslimând›r ve âdildir “rad›yallahü
anhüm” diyoruz dedi.
—Müt’a nikâh›na da halâl diyorsunuz.
—O, harâmd›r. Onu, ancak, alçaklar yapar.
—Hazret-i Alîyi, hazret-i Ebû Bekrden üstün tutarak halîfe olmak, Alînin hakk› idi diyorsunuz.
—Peygamberden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra insanla– 39 –

r›n en üstünü Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Bundan sonra, hazret-i Ömerdir. Bundan sonras› hazret-i Osmând›r. Bundan sonra hazret-i Alîdir “rad›yallahü anhüm ecma’în”. Bunlar›n halîfe olmalar› da, bu
s›ra iledir, dedi. Bahr-ul’ ilm sordu:
—‹’tikâdda mezhebiniz nedir? Molla bafl›:
—‹’tikâd›m›z Ebülhasen-i Efl’arî mezhebidir.
—fiimdi, halâl ve harâm olduklar›n› bilmek lâz›m olan fleylere,
do¤ru olarak inanmak, ya’nî halâla harâm, harâma halâl dememek
lâz›md›r.
—Bu flart› kabûl etdik, dedi. Bahr-ul’ ilm dedi ki:
—Ehl-i sünnetin dört mezhebinin, sözbirli¤i ile harâm dedi¤i
fleyleri yapmamak lâz›md›r.
Molla bafl›, bunu da kabûl etdik, dedi.
Sonra ilâve ederek, bunlar›n hepsini kabûl etdik. fiimdi, bizim
‹slâm f›rkalar›ndan oldu¤umuzu söylermisiniz dedi. Bahr-ul’ ilm,
biraz durdukdan sonra dedi ki:
—fieyhayn› sö¤en kâfir olur.
—fieyhayn› “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sö¤mekden vazgeçdik.
Baflka flartlar› da kabûl etdik. Art›k bizi müslimân saymaz m›s›n›z?
Bahr-ul’ ilm yine:
—fieyhayn› sö¤mek küfrdür, dedi. Bundan maksad›, fieyhayn›
sö¤enin tevbesi, hanefî mezhebine göre kabûl olmaz. Acemler de,
eskiden, fieyhayn› sö¤üyorlard›. Kâfir olmufllard›. fiimdi sö¤mekden vazgeçmeleri, kendilerini küfrden kurtarmaz demek idi. Efgan
müftîsi molla Hamza dedi ki:
—Ey Hâdî hoca! Acemlerin, bu toplant›dan önce, sö¤düklerine sened var m›d›r?
—Hâdî hoca cevâb vererek, delîl yokdur, dedi.
Molla Hamza:—‹flte, bundan sonra da, sö¤miyecekleri için,
müslimân olamaz demeye sebeb nedir?
Hâdî hoca - E¤er böyle ise, müslimând›rlar. Halâl ve harâmda,
iyide kötüde birlefldik demekdir, dedi. Bunun üzerine, hepsi aya¤a
kalkarak, müsâfeha etdiler ve bana dönerek flâhid ol dediler ve da¤›ld›k. fievvâlin yirmi dördüncü çarflamba günü akflam üstü idi. Etrâf›m›zda, on bin kadar acem toplanm›fl, bize bak›yordu.
Âdet üzere, gece sâat dörtde, i’timâdüddevle, flâh›n yan›ndan
gelip, bana dedi ki:
—fiâh hazretleri, size teflekkür edip, selâm gönderdiler. Yar›n
da toplanarak, var›lan karâr›n yaz›lmas›n› ve toplant›da bulunan
âlimlerce imzâ edilmesini emr eylediler. Sizin de, yaz›n›n üstüne
– 40 –

imzâ koyarak flâhid olman›z› ricâ ediyorlar. Peki iyi, dedim.
Perflembe günü, ö¤leden önce, toplant› yerine gitdim. Merkad-i
Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” uzaklara kadar altm›flbin kadar
acem toplanm›fld›. Oraya var›p oturunca, uzun bir kâ¤›d getirildi.
Molla bafl›n›n emri ile, Müftî aka Hüseyn okudu. Fârisî idi. Türkçesi fludur:
Allahü teâlân›n âdeti ve hikmeti flöyledir ki, emrlerini yasaklar›n› bildirmek için, insanlara Peygamberler göndermifldir. Peygamberler aras›nda, s›ra Peygamber-i zîflân›m›z (MUHAMMED
MUSTAFÂ) “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine geldi. Peygamberlerin sonuncusu olarak, Allahü teâlân›n emrlerini ve yasaklar›n› bildirip, vazîfesini yapd›kdan sonra, vefât etdi. Bundan sonra Eshâb-› güzîn, Ebû Bekr-i S›ddîk›n üstünlü¤ünü, iyiliklerini, ifllerinin sâlih oldu¤unu düflünerek, halîfeli¤e en hakl› oldu¤unda
sözbirli¤i ederek ve birleflerek, onu seçdiler. Seçenler aras›nda
hazret-i Alî de vard›. Bu da, zorlanmadan, korkutulmadan, iste¤i
ile seçdi. Böylece, onun hilâfeti, Eshâb-› kirâm›n hepsinin birleflmesi ile ve sözbirli¤i ile oldu. Onu seçen Eshâb-› kirâm›n hepsi,
âdildir “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Kur’ân-› azîm-üfl-flânda (Muhâcirler ve Ensâr, herkesin önünde, üstünde olanlar...) ve (Sana a¤aç
alt›nda söz veren mü’minlerden Allahü teâlâ, elbette râz› oldu)
meâlindeki âyet-i kerîmeler ile medh edildiler. Bunlar için Fahr-i
âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” de, (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar
gibidir. Hangisine uyarsan›z, hidâyete kavuflursunuz!) diye övmüfllerdir.
Ebû Bekr-i S›ddîkdan sonra, Onun ta’yîn buyurdu¤u Ömer Fârûk hazretleri halîfe oldu. Hazret-i Alî de, bunu seçenler aras›nda
idi. Hazret-i Ömer, vefât ederken, alt› kifliyi gösterdi. Bunlar kendi aralar›ndan birini seçsin buyurdu. Bu alt› kifliden biri, hazret-i
Alî idi. Befli, sözbirli¤i ile hazret-i Osmân› halîfe seçdi. Hazret-i
Osmân, kimseyi göstermiyerek flehîd oldukdan sonra, bütün Eshâb sözbirli¤i ile, hazret-i Alîyi halîfe seçdi. Bu dördü bir arada yaflad›klar› zemân, aralar›nda, hiç bir geçimsizlik, hiçbir çat›flma olmad›. Hep, birbirlerini severler, medh ve senâ ederlerdi. Hattâ,
hazret-i Alîye, fieyhayn› sorduklar›nda, bu iki zât, âdil ve hakl› olarak seçilmifl imâmlard›r buyurmufldu. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk
da, halîfe olunca, içinizde Alî de bulundu¤u hâlde, beni seçdiniz
mi? dedi.
Ey acemler! Dört halîfenin üstünlükleri ve hilâfetleri, iflte bu s›ra üzeredir. Herkim bunlar› sö¤erse, kötüler, lekeleme¤e dil uzat›rsa, çoluk çocuklar› ve kan› flâha halâl olacakd›r. Öyle kimseler,
Allah›n ve meleklerin ve kitâb ve Peygamberlerin la’netinde ol– 41 –

sun! Binyüzk›rksekiz (1148) y›l›nda Megan meydân›nda beni flâh
yapd›¤›n›z zemân, size flartlar vermifldim. fiimdi bu flart› da ekliyorum ki, ben fieyhayn› sö¤meyi yasak ediyorum. Siz de, elbette vazgeçmelisiniz! Herkim, bu çirkin, sö¤me ifline bulafl›rsa, çolu¤u çocu¤u esîr edilecek, mal› ve mülkü elinden al›nacakd›r. Kendisi de öldürülecekdir. Îrân memleketinde önceleri, fieyhayn› sö¤mek alçakl›¤› yokdu. fiâh ‹smâ’îl Safevî ile onun yolunda giden çocuklar›, bu
çirkin ifli meydâna ç›kard›. Üçyüz sene kadar sürdü.
‹flte böyle hâz›rlanan ahdnâmeyi, ya’nî sözleflmeyi âlimlerin
hepsi imzâlad› ve mührledi. Sonra Nâdir flâh›n bütün millete karfl›
ç›kard›¤› (fermân-› âlî) okundu ki, türkçesi fludur:
FERMÂN-I fiÂHÎ
Önce Allahü teâlâya s›¤›n›r›m. Biliniz ki, flâh ‹smâ’îl-i Safevî,
906 [m. 1500] senesinde zuhûr etdi. Câhil halkdan bir k›sm›n› yan›nda toplad›. Bu alçak dünyây› ve nefsinin isteklerini ele geçirmek için, müslimânlar aras›na fitne ve fesâd sokdu. Eshâb-› kirâm› sö¤me¤i, flî’îli¤i ortaya ç›kard›. Böylece müslimânlar aras›na
büyük bir düflmanl›k sokdu. Münâf›kl›k ve sald›rmak bayraklar›n›n aç›lmas›na sebeb oldu. Öyle oldu ki, kâfirler, râhat ve korkusuz yafl›yor, müslimânlar ise, birbirlerini yiyor. Birbirlerinin kanlar›n›, nâmûslar›n› telef ediyor. ‹flte bunun için, Megan meydân›ndaki toplant›da, büyük, küçük hepiniz, beni flâh yapmak istedi¤iniz zemân bu iste¤inizi kabûl edersem, siz de, flâh ‹smâ’îl zemân›ndan beri, Îrânda yerleflmifl olan bozuk inançlardan ve bofl
sözlerden vazgeçece¤inizi bildirmifldiniz. K›ymetli dedelerinizin
mezhebi olan ve mubârek âdetlerimiz olan, dört halîfenin hak ve
do¤ru oldu¤una kalb ile inanaca¤›n›z› ve dil ile de söyliyece¤inizi, bunlar›, sö¤mekden, kötülemekden sak›naca¤›n›z› ve dördünü
de sevece¤inizi söz vermifldiniz. ‹flte bu hayrl› ifli kuvvetlendirmek için, seçilmifl âlimlerden, dînine ba¤l› yüksek zâtlardan sorufldurdum. Hepsi dedi ki, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
alâ âlihi ve eshâbihi ecma’în” Hak yoluna ça¤›rd›¤› günden beri,
Sahâbe-i râflidîn olan dört halîfenin “rad›yallahü anhüm” herbiri, dîn-i mübînin yay›lmas› için, canlar›n› ve mallar›n› fedâ etdiler
ve bu u¤urda, çoluk çocuklar›ndan, amca ve day›lar›ndan ayr›ld›lar ve her söze, iftirâya, oka katland›lar. Bundan dolay›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz hazretlerinin, husûsî sohbetleri ile flereflendiler. Böylece (Muhâcirlerden ve Ensârdan, ileri olanlar) meâlindeki âyet-i kerîme ile medh ve senâya kavufldular. ‹yilerin efendisi vefât etdikden sonra, ümmetin
ifllerini gören, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinin sözbirli¤i ile, hilâfe– 42 –

te, birinci halîfe, ma¤ara arkadafl› Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
teâlâ anh” getirildi. Bundan sonra, halîfenin ta’yîn ve Eshâb-› kirâm›n kabûl etmesi ile hazret-i Ömer Fârûk “rad›yallahü anh” ve
ondan sonra, alt› kifli aras›ndan ve sözbirli¤i ile, Zinnûreyn Osmân bin Affân “rad›yallahü anh” ve bundan sonra, Allah›n arslan›, arayanlar›n aran›lan›, flafl›lacak fleylerin hazînesi, emîr-ülmü’minîn Alî ibni ebî Tâlib “kerremallahü vecheh” halîfe oldu.
Bu dört halîfeden herbiri, kendi hilâfetleri zemân›nda, birbirleri
ile uygun, her dürlü ayr›l›k lekesinden temiz idi. Kardefllik ve birlik üzere idiler. Herbiri, ‹slâm memleketlerini flirkden ve müflriklerin kininden korudular. Bu dört halîfeden sonra, müslimânlar
îmân ve i’tikâdda birlik idi. Her ne kadar, zemân ve asrlar geçmesi ile, islâm âlimlerinin oruc, hac, zekât ve baflka yap›lacak ifllerde ayr›l›klar› oldu ise de, fekat inan›lacak fleylerde ve Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Onun Eshâb›n› sevmekde ve
hepsini hâlis olarak tan›makda hiçbir kusûr ve noksan ve bozukluk ve gevfleklik olmad›. fiâh ‹smâ’îlin ortaya ç›kmas›na kadar
bütün ‹slâm memleketleri, böyle sâf ve temiz idi. Sizler selîm akl›n›zla ve temiz kalblerinizin irflâd› ile, sonradan ç›kar›lan, Eshâb-› kirâm› sö¤mek ve flî’î olmak yolunu, çok flükr b›rakd›n›z.
Dîn-i islâm serây›n›n dört temel dire¤i olan dört halîfenin sevgisi ile kalblerinizi süslediniz. Bunun için, ben de, bu söz verdi¤imiz befl karâr›m›z›, gökler gibi yüksek, karalar›n ve denizlerin
hâkân›, haremeyn-i flerîfeynin hizmetcisi, yeryüzünün ikinci Zülkarneyni, büyük ‹slâm pâdiflâh›, kardeflimiz, rum memleketlerinin sultân›na bildirme¤i söz veriyorum. Bu ifli arzûmuza uygun
olarak bitirelim. Bu yazd›klar›m›z, Allahü teâlân›n yard›m› ile,
çabuk meydâna ç›ks›n! fiimdi bu hayrl› ifli kuvvetlendirmek için,
allâme-i ulemâ (molla Alî ekber) molla bafl› ve baflka yüksek
âlimlerimiz bir tezkire yazd›lar. Böylece, bütün flübhe perdelerini y›rtd›lar. ‹yice anlafl›ld› ki, bütün bu iftirâlar, bid’atler ve ayr›l›klar, flâh ‹smâ’îlin ç›kard›¤› fitnelerden do¤mufldur. Yoksa ondan önceki zemânlar›n hiçbirinde ve islâm›n bafllang›c›nda, bütün
müslimânlar›n îmânlar›, düflünceleri tek bir yolda idi. Bunun için,
Allahü teâlân›n yard›m› ile ve Onun kalblerimize sunmas› ile, bu
flerefli ve yüksek karar› alm›fl bulunuyoruz. ‹slâmiyyetin bafllang›c›ndan, tâ flâh ‹smâ’îlin ç›kmas›na kadar bütün müslimânlar,
Hulefâ-i râflidîni hak, do¤ru halîfe bilirdi. Herbirini hakl› olarak
halîfe oldu bilirlerdi. Bunlar› sö¤mekden, kötülemekden çekinirlerdi. Hatîb efendiler ve büyük vâ’izler, minberlerde ve derslerde, bu halîfelerin iyiliklerini, güzel hâllerini, üstünlüklerini söylerlerdi. Mubârek ismlerini söylerken ve yazarlarken “rad›yalla– 43 –

hü anhüm” derlerdi. Derin âlim ve üstünlerin özü (Mirzâ Muhammed Alî) hazretlerine emr eyledim ki, bu (Fermân-› hümâyûn)umuzu, bütün Îrân flehrlerine yays›n. Milletim de iflitsin ve
kabûl eylesin! Buna uymamak, karfl› gelmek, Allahü teâlân›n
azâb›na ve flâhenflâh›n gazâb›na sebeb olacakd›r. Böyle bileler.
Bu ferman okunup, anlafl›ld›kdan sonra, flâh›n huzûruna kabûl
olundum. Çok iltifâta kavufldum. Nâdir flâh, bu baflar›dan çok sevindi ve çok teflekkür etdi. Cum’a nemâz›n›n Kûfe câmi’inde sahîh
olarak k›l›nmas›n› emr buyurdu. ‹’timâdüddevleye dedim ki, bu
nemâz sahîh olmaz. Çünki, Hanefî mezhebine göre, flehr halk›ndan üç kiflinin, flâfi’îye göre ise k›rk kiflinin nemâzda bulunmas› lâz›md›r. ‹’timâd, yaln›z hutbeyi dinlemek için ça¤r›ld›¤›n› söyledi.
Câmi’e geldim. Beflbin kadar âlim, me’mûr vard›. Minber üzerinde flâh›n imâm› olan (Alî Meded) vard›. O s›rada, Molla bafl› ile
Kerbelâ âlimleri konuflarak, (Alî Meded) minberden indirildi. Yerine, Kerbelâ âlimlerinden biri ç›kd›. Hamd ve salevâtdan sonra,
dört halîfenin ismini söyleyip, herbirine “rad›yallahü anh” dedi ise
de, hazret-i Ömere gelince, arabî iyi bildi¤i hâlde, Ömer ismini
münsarif olarak okudu. (Ya’nî Ömere yerine Ömeri dedi). Böylece, bu ismi gayr-i münsarif k›lan (adl) ve (ma’rifeti) hazret-i Ömerden ay›rm›fl oldu. Bunda bir hiyle oldu¤u anlafl›l›yordu. Nâdir flâh›n emri ile, önce halîfe-i müslimîn olan (Mahmûd hân bin Mustafâ hân) hazretlerinin, bundan sonra Nâdir flâh›n flevket ve se’âdetlerine düâ edildi. Birinci rek’atda, Cum’a sûresi okundu. Nemâzdan sonra, Nâdir flâhdan izn al›narak Ba¤dâda döndüm. Olan›, biteni, vâlî Ahmed pâflaya anlatd›m. ‹ki f›rkan›n birbirine verdi¤i
i’timâdnâmenin sûreti ile flâh taraf›ndan acem milletine yay›lan
(Fermân-› flâhînin) bir örne¤ini takdim eyledim. Bunlar ve olan bitenlerin aç›klanmas›, ‹stanbula gönderilerek halîfeye arz olundu.
Bu âciz hakk›nda, taraf-› hilâfet-i aliyyeden in’âmlar, ihsânlar o
kadar çok oldu ki, üzerime ölünciye kadar farz olan hayr düâlar›
edâdan âciz bulundu¤umu i’tirâf ederim.
[Birinci sultân Mahmûd “rahime-hullahü teâlâ”, 1108 de tevellüd, 1168 [m. 1754] de vefât etdi. 1143 [m. 1730] de halîfe oldu. ‹stanbulda Eminönünde Yeni Câmi’ yan›ndaki vâlide Turhan Sultân
türbesindedir. Bu türbede Turhan Sultân ile o¤lu dördüncü Mehmed, ikinci Mustafâ, üçüncü Ahmed, üçüncü Osmân ve beflinci
Murâd “rahime-hümullahü teâlâ” vard›r].
(Hucec-i kat’iyye) kitâb›n›n arabî olan asl› ‹stanbulda, 1400 [m.
1980] senesinde, (En-Nâhiye) kitâb› ile birlikde ofset yolu ile basd›r›lm›fld›r.
– 44 –

‹K‹NC‹ R‹SÂLE

REDD-‹ REVÂFID TERCEMES‹
Kendilerine flî’î diyenler, yirmi f›rkad›r. ‹çlerinden birkaç f›rkas› çok taflk›nd›r. Bu taflk›nlar›n bir k›sm›, (Allah, Alînin içindedir.
Alîye tapmak, Ona tapmakd›r) diyor. ‹kinci k›sm›, bunlar› kötülüyor ve (Alî, Allah olur mu? O, insand›r. Fekat insanlar›n en üstünüdür. Allah, Kur’ân-› kerîmi ona gönderdi. Cebrâîl de, iltimâs
edip, Muhammede “aleyhisselâm” getirdi. Muhammed “aleyhisselâm”, Alînin hakk›n› yedi) diyor. Üçüncü k›sm›, bunlar› kötülüyor
ve (Hiç böyle olur mu? Bizim Peygamberimiz, Muhammed “aleyhisselâm”d›r. Fekat benden sonra Alî halîfe olsun, dedi. Eshâb-›
kirâm, dinlemeyip di¤er üçünü halîfe yapd›. Alîyi dördüncüye b›rakd›) diyerek di¤er üç halîfeye, Alînin hakk›n› ald›lar, diye düflman oluyorlar. Eshâb-› kirâm›n ço¤una da, onun hakk›n› vermediler diye, düflman oluyorlar. Kendi hakk›n› aramad› diye, Alîye de
“rad›yallahü anh” çok k›z›yorlar. Bu üç k›sm›n hepsi kâfir oluyor.
Di¤er f›rkalar da, nasslar› inkâr etmeyip, bunlar› te’vîlde yan›ld›klar› için, bid’at f›rkas› oluyor. Allahü teâlâ hepsine, hidâyet versin!
Do¤ru yola gelmek nasîb eylesin! Âmîn.
Bugün, Îrân›n birçok köylerinde ve Irâkda ve Süriyede milyonlarca insan, yolu flafl›rm›fllard›r. Müslimânlara (Hüsniyye) ismindeki bir kitâb› okutuyorlar. ‹stanbulda da bas›lan bu kitâb, Hârunürreflîdin serây›nda, Hüsniyye isminde bir câriyenin, ba’z› kimselerle yapd›¤› konuflmas›n› yazmakda imifl. Bunun, Mürtezâ ad›nda,
yehûdî dönmesi bir din düflman› taraf›ndan yaz›ld›¤›, roman fleklinde hâz›rland›¤› anlafl›l›yor. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere bozuk ma’nâlar vererek, vak’a ve hâdiseleri yanl›fl anlatarak,
Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” ve Ehl-i sünnet âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” sald›rmakda,
ac›kl› hikâyeler uydurarak, câhilleri aldatmakdad›r.
(Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›n›n ikinci k›sm›nda, Mürtezân›n
bozuk yaz›lar›na uzun cevâb verilecekdir. fiimdi imâm-› Rabbânî
hazretlerinin fârisî (Redd-i Revâf›d) risâlesinin tercemesini yaz›yoruz.
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REDD-‹ REVÂFID TERCEMES‹
Allahü teâlâya güzel, verimli ve Onun sevdi¤i, be¤endi¤i gibi
çok hamd olsun! Bütün insanlar›n en üstünü, beyâz›n, siyâh›n, herkesin Peygamberi, efendimiz Muhammed aleyhisselâma, Onun
yüksek flân›na yak›flacak düâlar ve selâmlar olsun! Muhammed
aleyhisselâm›n do¤ru yolda giden ve do¤ru yolu gösteren dört halîfesine ve Onun çocuklar›na ve hepsi güzel, hepsi temiz olan Ehl-i
beytine ve baflka sahâbîlerine; büyük mevk›’lerine, yüksek derecelerine uygun selâmlar olsun!
Her var olana, lâz›m olan herfleyi gönderen, Ondan baflka sâhib, mâlik bulunm›yan, bir olan, Allah›n merhametine çok muhtaç, Ehl-i sünnet âlimlerinin hizmetçisi, zevall› bu kul (Abdülehad o¤lu Ahmed) Fârûkî bugünlerde bir risâle gördüm. Bu risâle, flî’îler Meflhed flehrini muhâsara ederken, Mâverâ’ünnehr
âlimlerine cevâb olarak yaz›lm›fl. Bu âlimler, Eshâb-› kirâm› kötüliyenlerin kâfir oldu¤unu, yazm›fllard›. Risâleyi okuyunca, ancak ahmaklar›n inanaca¤› ön sözlerle, üç halîfeye kâfir dediklerini, Âifle-i S›ddîkay› “rad›yallahü anhâ” kötülediklerini gördüm.
Yak›n›m›zda bulunan talebeden zevall› birkaç›n›n bu risâleyi
okuyarak, ö¤ündüklerini ve hükûmet adamlar›na, hattâ sultânlara gönderdiklerini iflitdim. Bu fakîr, konuflmalar›mda ve derslerimde [ve (Mektûbât)daki birçok mektûblar›mda] o bozuk yaz›lara, akla ve ilme dayanarak, cevâb vermekde, onlar›n yan›ld›klar›na, do¤ru yoldan ayr›ld›klar›na herkesi inand›rmakda isem
de, müslimânl›k gayretim ve hadîs-i flerîfdeki, (Fitneler, bid’atlar
meydâna ç›k›p eshâb›ma dil uzat›ld›¤› zemân, do¤ruyu bilen, bildi¤ini herkese bildirsin. E¤er bildirmezse, Allahü teâlân›n ve
meleklerin ve bütün insanlar›n la’neti, onun üzerine olsun! Allahü teâlâ, bu âlimin ne farzlar›n›, ne de nâfile ibâdetlerini hiç kabûl etmez) emri, bu konuflmalar›m› [ve yaz›lar›m›] kâfî göstermedi. Ci¤erlerimin yanmas›na su serpemedim. ‹çimin s›zlamas›n› durduramad›m. Onlar›n maksadlar› yaz›lmad›kça, bekledi¤im
fâidenin hâs›l olam›yaca¤›n›, âcizâne düflündüm. Her ihtiyâçl›n›n
yalvard›¤›, iyili¤i bol, insan› çirkin, utanç verici fleylerden, ancak
kendisi koruyan Allahü teâlâya s›¤›narak, Onun yard›m›na güve– 46 –

nerek, bu risâleyi yazma¤a bafllad›m. Allahü teâlâ sâhibimizdir.
Herkesin yard›mc›s› ancak Odur. Baflar›, Onun yard›m› ile sa¤lan›r. Do¤ru yola, Ondan istemekle var›l›r.
[Muhammed bin Ya’kûb Firûz-âbâdînin 729-816 [m. 1413 Yemende] (Kâmûs) ad›ndaki lügat kitâb›n›, Ahmed Âs›m efendi
[1235 (m. 1820) de Üsküdar Nuh Kuyusunda] türkçeye çevirmifldir. Çok k›ymetli lügatd›r. Burada, (fiî’a ve flî’î, bir insan› kuvvetlendiren yard›mc›lar›na denir. Râf›da ve Râf›dî de, terk eden, ayr›l›p b›rakan demekdir. Râf›zîler Zeyd bin Zeynel’âbidîn Alî,
imâmd›r, dediler. Bunlar Zeyde, Ebû Bekr ile Ömere düflman ol,
dedi. O da büyük dedem olan Resûlullah›n sevdi¤i iyi kimselere
düflmanl›k edemem, dedi. Bunun üzerine Zeydin yan›ndan ayr›ld›lar. Bunun için, bunlara Râf›zî denildi) diyor. Râf›zîler Alîyi
“rad›yallahü anh” seviyoruz. Onu sevmek için, Eshâb-› kirâm›n
hepsine veyâ birkaç›na düflman olmak lâz›md›r, diyorlar. Bugün
Îrânda bulunan, ilm adam›, ayd›n flî’îler, çok flükr böyle de¤ildir.
Ehl-i sünnete pek yak›nd›rlar. Alevî kelimesi, üç yerde kullan›lm›fld›r:
1- Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” her asrda bulunan torunlar›na denirdi. Eski zemândaki kitâblarda, hazret-i Hasen veyâ
Hüseynin çocuklar›na Alevî denilmekdedir. Sonralar›, hazret-i
Hasenin çocuklar›na, flerîf, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü anhümâ” çocuklar›ndan olanlara, seyyid denildi.
2- Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” sevenlere, Onun yolunu
do¤ru ve iyi ö¤renip, bu yol, Muhammed aleyhisselâm›n yolu oldu¤u için, bu yolda gidenlere (Alevî) demek lâz›md›r. Bu do¤ru yolda gidenler, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în”
hepsini sever. Bu yol, Ehl-i sünnetin gitdi¤i yoldur. Demek ki, asl,
hakl› olarak Alevî, Ehl-i sünnetdir.
3- Eshâb-› kirâma düflman olanlar, yurdumuzdaki, temiz, müslimân Alevîleri aldatmak için kendilerine flimdi (Alevî) diyorlar.
Bu güzel ismi maske olarak kullan›yorlar.]
Ad› geçen risâlede diyor ki, Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem” âhirete teflrîf etdikden sonra, müslimânlar›n reîsi,
imâm-› Alîdir “rad›yallahü anh”. Her asrda da, baflkanl›k, Onun
çocuklar›n›n hakk›d›r. Baflka kimse hiçbir zemân, müslimânlara
imâm [baflkan] olamaz. Baflkalar› ancak zulm ile, bunlar›n hakk›na sald›rmakla, bunlar da, kuvvetsiz olup, birfley diyemedikleri için, bafla geçer. fiî’îler aras›nda, zemânla çeflidli f›rkalar türedi ise de, bafll›cas› yirmi f›rkad›r. Ba’z›lar› birbirine kâfir demekde, kötülemekdedir. Biz, maksada bafllamadan önce, meflhûr
olan birkaç f›rkalar›n› bildirelim ve inan›fllar›n›, maksadlar›n›
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aç›kl›yal›m. Böylece, iç yüzlerini herkes iyi anlas›n ve do¤ru ile
yanl›fl, hak ile bât›l ay›rd edilsin:
Ahmed Fârûkî diyor ki: Eshâb-› kirâm› kötüliyenlerin birincisi,
Abdüllah bin Sebe’dir.
[Müncid lügat kitâb›nda ve (Kâmûsül a’lâm)da (Yehûdî oldu¤u bildirilen bu dönme, M›srda ayaklanma¤a sebeb olup, buradan
yürüyen çapulcular, Osmân “rad›yallahü anh”› flehîd etdi) denilmekdedir.]
Alî “rad›yallahü anh”, bunu Medayn flehrine sürdü. (‹bni Mülcem hazret-i Alîyi öldürmedi. fieytân Alînin flekline girmifldi. fieytân› öldürdü. Alî, bulutlar içindedir. Gök gürlemesi, onun sesidir.
fiimflek, kamç›s›d›r) derdi. Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsinin sözlerine aldanan (Sebe’ciler), gök gürültüsü iflitince, (Ey emîrel-mü’minîn! Sana selâm olsun) derler.
[Îrânda Esterâbâd flehrinde, Fadlullah isminde bir z›nd›k, Sebe’cilik yoluna, birçok hurâfe, yalan katarak (Hurûfîlik) ismini
verdi. 796 [m. 1393] de öldürüldü. Hurûfîler, flî’îlerin aralar›na kar›fld›. Hâlbuki, flî’îlikle bir alâkalar› yokdur.]
Kâmiliyye f›rkas›, Eshâb-› kirâm› kötülüyor. Alîyi “rad›yallahü anh” imâm yapmad›klar› için, Eshâb-› kirâma kâfir diyorlar.
Alî de “rad›yallahü anh”, kendi hakk›n› aramad›¤› için, buna da,
kâfir diyorlar. Tenâsüha inan›yorlar. [Tenâsüh için bilgi almak isteyen, (Tam ilmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›na mürâce’at buyursun.]
Benâniyye f›rkas›, Benân bin Cem’an yolunda gidenlerdir. ‹lâh›m›z insan fleklindedir. Zemânla helâk oldu. Yaln›z yüzü kald›.
Rûhu da, Alîdedir, derler. Ondan sonra, o¤lu Muhammed bin Hanefiyyede, sonra bunun o¤lu Ebû Hâflimdedir. Bundan sonra Benândad›r, derler.
Cenâhiyye f›rkas›, Reîsleri, Abdüllah bin Mu’âviyedir. Rûhun
tenâsüh yolu ile, cesed de¤ifldirdi¤ine inan›rlar. Tanr›n›n rûhu, önce Âdem aleyhisselâma, sonra fiît aleyhisselâma girdi, derler. Böylece bütün Peygamberlerde, dolafl›p, sonra Alîye ve o¤ullar›na girdi. fiimdi Abdüllahdad›r, derler. Öldükden sonra dirilme¤e inanmazlar. fierâb içmek, lefl yimek, zinâ yapmak gibi birçok harâmlara, halâl derler.
Mensûriyye f›rkas›, Ebû Mensûr Aclîmin yolunda gidenlerdir.
‹mâm-› Muhammed Bâk›r›n “rad›yallahü anh” talebesinden idi.
‹mâm bunu tard edince, kendinin imâm oldu¤unu yayd›. (Ebû
Mensûr göke ç›kd›. Allahü teâlâ, eli ile, bunun bafl›n› s›¤ad› ve ey
o¤lum! Git, kullar›ma emrlerimi bildir dedi), derler. Kur’ân-›
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kerîmde, Tûr sûresi k›rkdördüncü âyetindeki (kisfen) kelimesi, iflte gökden inen Ebû Mensûru bildiriyor, derler. Peygamberlik bitmedi. Dahâ Peygamber gelecek derler. Cennet, sevmemiz lâz›m
gelen imâm demekdir. Cehennem de, düflmanl›k etmemiz îcâb
eden kimselerdir. Meselâ Ebû Bekr, Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” demekdir, derler. Farzlar da, sevmemiz emr olunan kimseler demekdir. Harâmlar da düflman olmam›z emr edilen kimselerdir, derler.
Hattâbiyye f›rkas›, Hattâb-› Esedînin yolunda gidenlerdir. Bu,
imâm-› Ca’fer Sâd›k›n “rahmetullahi aleyh” talebesi idi. ‹mâm,
bunun, kendine karfl› taflk›nl›k etdi¤ini görünce, gücendi ve yan›ndan ko¤du. Fekat, o, imâm›n vefât›ndan sonra kendisinin
imâm oldu¤unu söyledi. Bunun yolunda olanlar, (‹mâmlar Peygamberdir. Hattâ, Allah›n o¤ullar›d›r. Ca’fer Sâd›k, ilâhd›r. Fekat, Ebülhattâb, ondan ve Alîden dahâ üstündür) derler. Düflmanlara karfl›, dostlar› korumak için, yalanc› flâhidli¤i halâldir,
derler. Cennet, dünyâda, iyi, râhat yaflamakd›r. Cehennem de,
dünyâ elemleri, s›k›nt›lar› demekdir, derler. Dünyâ böyle gelmifl,
böyle gider. K›yâmet kopmaz. Cenneti, Cehennemi görüp, söyliyen, gidip gelen var m›, derler. Bunun için harâmlar› iflleyip farzlar› yapmazlar.
Gurâbiyye f›rkas›, Muhammed “aleyhisselâm” Alîye çok benziyordu. Kargan›n kargaya, sine¤in sine¤e benzemesinden dahâ
çok benziyordu. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmi Alîye götürmek için
emr vermifldi. Çok benzediklerinden, Cebrâîl, yan›larak, Muhammed “aleyhisselâm”a götürdü, diyorlar. Bunun için, Cebrâîl “aleyhisselâm”a la’net ediyorlar.
Zemmiyye f›rkas›, Muhammed aleyhisselâm› kötülüyor. Alî,
ilâhd›r. Muhammed aleyhisselâm› Peygamber yapm›fld›. Muhammed aleyhisselâm insanlar› Alîye ba¤l›yaca¤› yerde, kendisine ba¤lad›, diyorlar. Bunlardan bir k›sm› ise, Muhammed aleyhisselâm
ilâhd›r, diyor. Ya’nî bir k›sm›, Muhammed aleyhisselâm› dahâ üstün tutuyor. Bir k›sm›, Alîyi “rad›yallahü anh” üstün tutuyor.
Ba’z›s›, ehl-i abâ [palto alt›nda bulunan] Muhammed, Alî, Fât›ma,
Hasen, Hüseyn bir bütündür. Ayn› bir rûh, befline birlikde hulûl
etmifldir. Birbirlerinden üstünlükleri yokdur. Fât›ma da, erkekdir,
derler.
Yûnusiyye f›rkas›, Yûnus bin Abdürrahmân›n yolunda olanlard›r. Allah, Arfl üstünde oturuyor. Melekler, Onu, Arfl üstüne ç›kard› ise de O, meleklerden dahâ kuvvetlidir. Turna kuflu iki aya¤›
yard›m› ile gidiyor ise de, kendisi, ayaklar›ndan dahâ büyük ve dahâ kuvvetli olmas› gibidir, derler.
– 49 –

Hak Sözün Vesîkalar›: F-4

Müfevvida f›rkas›, Allahü teâlâ dünyây› yarat›p, bütün iflleri
Muhammed aleyhisselâma b›rakd› [tefvîd etdi], diyorlar. Ba’z›lar›
da bütün dünyâ ifllerini Alîye b›rakd›. Alî “kerremallahü teâlâ vecheh” diledi¤ini yarat›yor, diyor.
‹smâ’îliyye f›rkas›, Kur’ân›n zâhiri [görünmesi] oldu¤u gibi, bât›n› [görünmiyen içi] de vard›r. Bât›n yan›nda zâhir, cevizin içi, özü
yan›nda kabu¤u gibidir. Zâhirde olan emrlere, yasaklara uyan
kimse, meflekkatlara, s›k›nt›lara katlanarak ne kazan›rsa, bât›na
uyan kimse, bunlar› zahmetsizce kazan›r. ‹bâdet yaparak s›k›nt›
çekmesine lüzûm kalmaz, derler. Sözlerine inand›rmak için, Cennetdekiler ile Cehennemdekiler aras›ndaki d›var› bildiren, Hadîd
sûresinin onüçüncü âyetini okurlar. Harâm yokdur. Herfley halâldir, derler. Din sâhibi Peygamberler yedi olup, Âdem, Nûh, ‹brâhîm, Îsâ, Mûsâ, Muhammed “aleyhimüsselâm” ve gelecek olan
Muhammed Mehdîdir, derler. Maksadlar›, islâmiyyeti y›kmakd›r.
Din konusunda hîleli süâller sorarak, müslimânlar› flübheye düflürmek isterler. Meselâ, hayzl› kad›na, orucu kazâ etmesi emr olunuyor da, nemâz›n› kazâ etmesi neden emr edilmiyor. Menî ç›k›nca
gusl etmek farz oluyor da, dahâ pis olan bevl ç›k›nca, niçin farz olmuyor. Ba’z› nemâzlar dört rek’at farz oluyor da, ba’z›s› neden üç
veyâ iki rek’at farz oluyor, gibi sorularla gençlerin îmân›n› sarsma¤a u¤rafl›yorlar. [Hâlbuki, Ehl-i sünnet âlimleri, böyle sorular›n cevâblar›n›, sebeblerini kitâblar›nda aç›k ve genifl bildirmekdedir.]
Allahü teâlân›n emrlerine uydurma ma’nâlar veriyorlar. Meselâ
abdest almak demek, imâm› sevmekdir. Nemâz k›lmak, Peygamber demekdir. Çünki, Kur’ân-› kerîmde, Ankebût sûresi, k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Nemâz, insân› kötü, çirkin fleylerden al›kor) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, Peygamberi göstermekdedir, diyorlar. Cünüb olmak, gizlemek lâz›m olan fleyleri, yabanc›lara duyurmak demekdir. Gusl, yeniden söz vermekdir. Zekât, din bilgisi
ile, nefsi temizlemekdir. Kâ’be Peygamber demek, Kâ’be kap›s›
Alî, Safâ tepesi, Muhammed “aleyhisselâm”, Merve tepesi Alî, yedi tavâf, yedi imâm› sevmekdir, Cennet ibâdet zahmetlerinden
kurtulmak, Cehennem de, harâmlardan kaç›nman›n iflkence ve
ateflidir gibi akla ve dîne s›¤m›yan saçmalar söylerler. Bunlar gibi,
Allah ne vard›r, ne yokdur. Ne âlimdir, ne câhildir. Ne kâdirdir, ne
âcizdir, derler.
Nizâmülmülk ile flâir Ömer Hayyâm›n talebelik arkadafl› olan
Hasen bin Muhammed Sabbâh 473 [m. 1081] y›l›nda Rey flehrinde ‹smâîliyye devletini kurunca, kendine zemân›n imâm› deyip,
Ehl-i sünneti, zorla kendi f›rkas›na sokdu. 518 y›l›nda öldü. Kendisi ve devletinin sonu olan 654 [m. 1255] senesine kadar gelen
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adamlar›, inan›fllar›n›, devrimlerini kabûl etdirmek için, pek çok
zulm, iflkence yapd›lar. Do¤ru yolu söyliyen hamiyyetli Ehl-i sünnet âlimlerini zindanlarda çürütdüler, flehîd etdiler. Bunlara göre,
her zemânda imâm bulunmak lâz›md›r. Câhillere kitâb okuma¤›,
kültürlü olanlara da, eski kitâblar› okuma¤› yasak ederler. Böylece bozuk yolda olduklar›n›, kötülüklerini örtmek isterler. Eski yunan felsefesini severler. Din bilgileri ile alay ederler. [Bunlar›n bir
ismi (Karâmita)d›r. Çünki, Ba¤dâd civâr›nda, Vâs›t köyünden ç›kan Hamdân Kurmut isminde biri, 278 [m. 891] y›l›nda Karâmita
devletini kurdu ve Ehl-i sünnete çok iflkence yaparak müslimânlar› ‹smâ’îlî f›rkas›na sokma¤a zorlad›. Necdde yerlefldiler. 317 [m.
929] y›l›nda reîsleri olan Ebû Tâhir, Mekkeyi bas›p binlerce hâc›y›
kesdi. Hazîneyi ve evleri ya¤ma etdi. Hacer-i esvedi yerinden söküp, bafl flehrleri olan Basra civâr›ndaki Hecr flehrine götürdüler.
Bu mubârek tafl, yirmi iki sene Karâmitîlerin elinde kald›. Hükûmetleri 328 y›l›nda bozularak, müslimânlar büyük bir belâdan kurtuldu.]
Zeydiyye f›rkas›, Zeyd bin Alî Zeynel’âbidîne ba¤l›d›rlar.
[Zeynel’âbidîn Alî bin Hüseyn, oniki imâm›n dördüncüsüdür.
Onbefl yafl›nda iken Kerbelâ fâci’as›ndan kurtuldu. (46-94 [m.
713]) Medînede vefât etdi. Amcas› imâm-› Hasenin yan›ndad›r
“rad›yallahü anhüm”.] Zeydiyye f›rkas› üç k›smd›r: Cârûdiyye
denilen k›sm›, halîfelik Alînin hakk› idi, Eshâb, onun hakk›n› vermedikleri için, kâfir oldular diyorlar. ‹kinci k›sm›, Süleymâniyyedir. Bunlar, Ebû Bekr ile Ömerin “rad›yallahü anhümâ” hak halîfe oldu¤una inan›yor. Eshâb yan›larak, Alî dururken bunlar› halîfe yapd› diyorlar. Fekat, bu yan›lmalar›, f›sk, günâh de¤ildir, diyorlar. Osmân, Talha ve Zübeyr ve Âifle “rad›yallahü anhüm”
kâfir oldu diyorlar. Üçüncüsü Tebîriyye k›sm›d›r. Bunlar da, Süleymâniyye gibidir. Yaln›z, Osmân “rad›yallahü anh” için kötü
söylemiyorlar. Zemân›m›zdaki Zeydîlerin ço¤u, bu üç k›smdan
ayr› olup, Mu’tezile gibi inan›yor ve Hanefî mezhebi gibi ibâdet
ediyorlar.
‹mâmiyye f›rkas›, Alînin “rad›yallahü anh” halîfe olmas›,
aç›kça emr olunmufldu. Eshâb, bu emri yerine getirmedi¤i için kâfir oldu, diyor. Halîfelik imâm-› Ca’fer Sâd›ka kadar, babadan o¤ula geçdi¤i muhakkakd›r. Ondan sonra kimde oldu¤u belli olmad› diyorlar. Ço¤una göre, Ca’fer Sâd›kdan sonra, yedinci imâm,
o¤lu Mûsâ Kâz›m [129-186 [m. 799] Ba¤dâdda, Kâz›miyye mahallesinde medfûndur], bundan sonra, bunun o¤lu Alî R›zâ [148-203
Îrân›n do¤usunda Meflhed ya’nî Tus flehrinde], bundan sonra,
o¤lu Muhammed Takî [194-220 Kâz›miyyede], bundan sonra,
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Ebülhasen Alî bin Muhammed Hâdî Nakî [213-254 Sermen Rey
flehrinde Asker mahallesinde], bundan sonra, onbirinci imâm Hasen bin Alî Askerî [232-261 [m. 875] Ba¤dâdda, babas› yan›ndad›r],
bundan sonra, oniki imâm›n sonuncusu, Muhammed bin Hasen
Mehdîdir [255 de dünyâya gelip, on veya onyedi yafl›nda iken,
evinde bir ma¤araya girip bir dahâ ç›kmam›fld›r]. K›yâmete yak›n
gelece¤i bildirilen Mehdînin bu oldu¤una inan›rlar.
Bunlardan baflka olan f›rkalar da, afla¤› yukar›, bunlara benzemekdedir. Her biri do¤ru yoldan ayr›lm›fl olup, zemânla de¤iflmekde, ba’z›lar› do¤ru yola yaklaflmakda, bir k›sm› da büsbütün azmakdad›r.
[Bugün, Îrânda, bu bozuk f›rkalar›n hemen hepsi, câhil halk
aras›nda, vard›r. Fekat, münevverler do¤ru kitâblar› okuyarak,
günden güne Ehl-i sünnetin hak sözüne yaklaflmakda oldu¤u da
flükrânla görülmekdedir. Meselâ, 1333 hicrî günefl y›l›nda [1954 mîlâdî y›lda] Tahranda bas›lan, doktor Muhammed Mukremî, lugat
kitâb›nda, (Hulefâ-i Râflidîn, Ebû Bekr ve Ömer ve Osmân “rad›yallahü anhüm” ve hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”) demekdedir.]
Akl› bafl›nda olup, iyiyi kötüden ay›rabilen bir kimse, yukar›daki sat›rlar› okuyunca, flî’îler aras›na kar›flm›fl olan bu f›rkalar›n ne
kadar uydurma ve bozuk olduklar›n› baflka bir sened aramadan,
hemen anlar. Akla, dîne uym›yan hayâlî inan›fllar oldu¤u, hiçbir
esâsa dayanmad›¤› meydândad›r. Bu inan›flda olan kimselerin,
Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin ehl-i beytini
ve oniki imâm› seviyoruz demelerinin, ne kadar gülünç oldu¤u âflikârd›r. Hay›r, bunlar›n sözü do¤ru olamaz. Çünki, o büyükler, afl›r› taflk›nca sevgi istemiyor ve lâf ile uyulma¤› be¤enmiyorlar. Hurûfîlerin Ehl-i beyti seviyoruz demeleri, Nasârân›n [h›ristiyanlar›n]
Îsâ “aleyhisselâm”› seviyoruz demesine benzer. Taflk›nca severek,
Ona, ilâh diye tap›n›yorlar. Hâlbuki, Îsâ “aleyhisselâm” böyle sevgi istemiyor. Nitekim, Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana flöyle buyurdu: (Yâ Alî! Senin hâlin Îsâ “aleyhisselâm”a benzer. Yehûdîler, Ona düflman oldu. Anas›na çirkin iftirâ etdiler. Nasârâ da, afl›r› sevdi. Onu, bulunam›yaca¤› dereceye ç›kard›lar).
fiimdi, insanlar›n büyük sâhibi, hâkimi olan Allahü teâlân›n
yard›m›na s›¤›narak, o risâledeki çürük i’tirâzlar› cevâbland›ral›m.
1- Mâverâ’ünnehr âlimleri [Allahü teâlâ, onlar›n çal›flmas›na
bol bol mükâfat versin. Aral gölüne dökülen Seyhûn ve Ceyhûn
nehrleri aras›ndaki genifl yerlere Mâverâ’ünnehr denir] diyor ki:
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(Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” üç halîfeye çok
k›ymet verir, çok severdi. Herbirini medh eden sahîh hadîsler çokdur. Onun her sözü vahy ile [Cebrâîl aleyhisselâm›n bildirmesi ile]
idi. Nitekim, Vennecmi sûresi, üçüncü âyetinde, (O, bofl fley söylemez. Yaln›z, vahy edileni söyler) buyuruldu. Bu üç halîfeyi kötüleyen kimse, vahye karfl› gelmifl oluyor. Vahye uymamak ise küfrdür).
Risâlede, bu yaz›ya cevâb olarak diyor ki: (Bildirdi¤iniz bu sebebler, üç halîfenin sevilmesinin de¤il, sö¤ülmelerinin lâz›m oldu¤unu bildirmekdedir. Haks›z yere halîfe olduklar›n› göstermekdedir. Çünki, (fierh-i Mevâk›f) kitâb›nda, Ehl-i sünnetin büyük âlimlerinden olan Alî bin Muhammed Âmidî [551 de Diyâr› Bekrde
Âmid kasabas›nda do¤mufl, 631 [m. 1234] de Ba¤dâdda vefât etmifldir] diyor ki, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”,
vefât› yaklafl›nca, müslimânlar aras›nda ayr›l›klar bafl gösterdi.
Bunlardan birincisi Resûl “aleyhisselâm”, (Bana kâ¤›d getiriniz?
Benden sonra yoldan ç›kmaman›z için, size birfleyler yazaca¤›m)
dedi. Ömer “rad›yallahü anh”, bu emri be¤enmedi. Bu zât›, a¤r›lar, sanc›lar sard›. Bize Allahü teâlân›n Kitâb› yetiflir, dedi. Eshâb
uyuflamad›. Sesler yükseldi. Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu hâlden incinerek, (Gidiniz, yan›mda gürültü etmek yak›flmaz) buyurdu.
‹kinci ayr›l›k flöyle oldu: Kâ¤›d› isteme ayr›l›¤›ndan sonra,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Üsâmenin emri alt›nda
bir ordunun, cihâda gitmesini emr etdi. Ba’z›lar› gitmek istemedi. Bu hâli bildirdiklerinde, tekrâr s›k› emr ederek (Üsâme ordusu, hâz›rlans›n! Bu orduya kat›lmayanlara, Allah la’net etsin!)
buyurdu. O kimseler, yine ayr›ld›. Bu emre uymad›. Yukarda bildirdi¤iniz âyet-i kerîmeye göre, vas›yyet yazmak için kâ¤›d istemesi, vahy ile idi. Ömer “rad›yallahü anh” bunu men’ etmekle,
vahyi red etmifl oldu. Vahyi red ise, dedi¤iniz gibi, küfrdür. Bundan baflka, Mâide sûresi, 47, 48 ve 50. ci âyetlerinde (Allahü teâlân›n indirdi¤i ahkâma, emrlere uygun hükm vermiyenler kâfirdir) buyuruluyor. Kâfir ise, Peygamber vekîli, halîfe olamaz. Bunun gibi, Üsâme ordusuna kat›lmayan da, kâfir olur. Üç halîfe de
kat›lmad›. Siz, Resûlullah›n her ifli vahy iledir, demifldiniz. Burada da, öyle olmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Mervân› Medîneden ç›karm›fld›. Bu da elbette vahy ile idi. [Mervân bin Hakem bin Ebil’âs bin Ümeyye hicretin ikinci y›l› do¤du.
Osmân›n “rad›yallahü anh” amcas› o¤lu idi. Halîfe iken 65 de vefât etdi.] Halîfe Osmân›n “rad›yallahü anh” onu tekrâr Medîneye almas› ve hilâfet ifllerinde yaz›c› olarak kullanmas›, ona k›ymet
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vermesi de, küfr olur. Hem de iki sebeb ile küfrdür. Birincisi, sizin bildirdi¤iniz sebebledir. ‹kinci sebeb, Mücâdele sûresi, yirmiikinci âyetidir. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Allahü teâlâya ve k›yâmet gününe îmân edenler, babalar›, kardeflleri ve akrabâs› olsa bile, Allahü teâlân›n ve Resûlünün düflman›n› sevmez) buyuruldu.)
Allahü teâlân›n yard›m› ile, bu risâleye cevâb olarak deriz ki,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” her sözü ve her ifli vahy
ile de¤il idi. Bu risâleyi yazan›n bu âyet-i kerîmeyi flâhid göstermesi yanl›fld›r. Çünki, o âyet, Kur’ân-› kerîmin vahy oldu¤unu
haber vermekdedir. Müfessirlerin bafltâc› olan Beydâvî [Abdüllah bin Ömer 691 [m. 1291] de Tebrizde vefât etdi] bu âyetin tefsîrinde (Kur’ân-› kerîmden söyledikleri kendinden de¤ildir. Hepsi vahy iledir) diyor. Her sözü, her ifli vahy ile olsayd›, ba’z› sözüne ve ifline, Allahü teâlâ i’tiraz etmez, itâb eylemezdi. Meselâ,
Tahrîm sûresi, birinci âyetinde meâlen, (Ey Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem!” Allahü teâlân›n halâl etdi¤ini, neden
kendine harâm yap›yorsun?) ve Tevbe sûresi, k›rkdördüncü âyetinde meâlen, (Niçin onlara izn verdin? Allahü teâlâ, bu iflini afv
etdi) ve Enfâl sûresi, altm›flyedinci âyetinde meâlen, (Harbde al›nan esîrleri mal karfl›l›¤› olarak sal›vermek, hiçbir Peygambere
yak›flmaz. Yer yüzünde onlar›n ço¤unu öldürmek, za’îflemelerine sebeb olur. Siz dünyâ mâl›n› istiyorsunuz. Allahü teâlâ ise, sevâb kazanman›z›, Cennete ve ni’metlere kavuflman›z› istiyor) buyurulmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir münâf›k›n cenâze nemâz›n› k›lma¤a hâz›rland›¤› zemân, Tevbe sûresi
seksenbeflinci âyetinde meâlen, (Ebedî olarak ölen kâfirlerin hiçbiri için nemâz k›lma!) buyuruldu. Bunlar gibi âyet-i kerîmeler,
Kur’ân-› kerîmde çokdur. Bundan anlafl›l›yor ki, ba’z› sözleri ve
iflleri, kendi iste¤i ve ictihâd› ile idi. Beydâvî tefsîrinde, esîrleri
koyuverme¤i bildiren âyet-i kerîmenin tefsîrinde deniliyor ki,
(Bu âyet-i kerîme, Peygamberlerin ictihâd etdikleri ve ictihâdlar›nda yan›labileceklerini gösteriyor. Fekat, hatâlar›n›n, kendilerine hemen bildirildi¤ini, yanl›fllar›n›n düzeltildi¤ini göstermekdedir).
Akla ba¤l› dünyâ ifllerinde ve ictihâd ile anlafl›lan ifllerde, Eshâb-› kirâm›n Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” uymamas›, ayr›lmalar› câizdir. Ba’zan, Eshâb›n anlad›¤›na uygun vahy gelmifldir. Meselâ, Bedrde al›nan esîrlere yap›lacak mu’âmele hakk›nda hazret-i Ömerin “rad›yallahü anh” ictihâd›, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” uymad›. Vahy, hazret-i Ömerin ictihâd›n›n yap›lmas›n› bildirdi. Çünki, Resûlullah “sallallahü aley– 54 –

hi ve sellem” akl ile bulunabilecek fleylere mubârek kalbini ba¤lamazd›. Beydâvî diyor ki, (Bedr gazâs›nda yetmifl esîr al›nd›. ‹çlerinde, Resûlullah›n amcas› Abbâs ve Alînin büyük kardefli Ukayl
[hicretin sekizinci y›l›nda müslimân oldu] de vard›. Bunlar› ne yapal›m diye Eshâb›na dan›fld›. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” (Bunlar,
hemflehrîlerin ve akrabând›r. Bunlara cezâ yapma! Allahü teâlâ,
belki kendilerine tevbe nasîb eder. Bunlar› para karfl›l›¤›nda sal›ver. Böylece, Eshâb›n da kuvvetlenmifl olur) dedi. Ömer ise, (Bunlar, din düflmanlar›n›n ele bafllar›d›r. Allahü teâlâ, bizi onlar›n paras›na muhtâc b›rakmad›. Bunlar, seni ve bizi öldürmek için geldiler. Bana emr et falancay› öldüreyim. Alîye ve Hamzaya emr eyle,
kendi kardefllerini öldürsünler) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, ba’z› kalbleri yumuflak yarat›r. O kadar ki, sütden dahâ yumuflak olur. Ba’z› kalbleri de, kat›
yarat›r. Tafldan dahâ kat› olur. Yâ Ebâ Bekr! Sen, ‹brâhîm “aleyhisselâm”a benziyorsun. O buyurmufldur ki: Benim yolumda giden, benimle berâber olur. Bana uymayan ise, Allahü teâlâ, gafûrdur, rahîmdir... Yâ Ömer! Sen, Nûh “aleyhisselâm”a benziyorsun.
O, buyurmufldu ki: Yâ Rabbî! Kâfirlerden kimseyi, yeryüzünde diri b›rakma!) Eshâb-› kirâm›n ço¤u esîrlerin mal karfl›l›¤›nda b›rak›lmalar›n› söyledi. Esîrleri b›rakd›lar. Bunun üzerine yukardaki
âyet-i kerîme geldi. Ömer “rad›yallahü anh” Resûlullah›n yan›na
geldi. Ebû Bekr ile birlikde a¤lad›klar›n› gördü. Yâ Resûlallah
“sallallahü aleyhi ve sellem”! Niçin a¤l›yorsunuz! Söyleyiniz, ben
de a¤l›yay›m, dedi. (Eshâb›m için a¤l›yorum. Mal karfl›l›¤›nda esîrleri b›rakd›klar› için, onlara gelen azâb bana gösterildi. fiu a¤açdan
da dahâ yak›n oldu) buyurarak, mubârek eli ile, karfl›daki bir a¤ac› gösterdi.) Beydâvî sonra diyor ki: Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” buyurdu ki, (E¤er azâb geri çevrilmeseydi, Ömer ile
Sa’d bin Mu’âzdan baflka kimse kurtulmazd›). Çünki, Sa’d, Ömer
gibi öldürülmelerini istemifldi “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. [Sa’d
Evs kabîlesinin reîsi olup, hicretden bir y›l önce îmâna geldi. Emrindekileri îmâna getirdi. Gazâlarda bulunup, Hendekde ald›¤› yaradan vefât etdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz›n›
k›ld› ve çok a¤lad›.]
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kâ¤›d istemesi ve
Üsâme ordusunun hâz›rlanmas›n› emr buyurmas› ve Mervân› Medîneden ç›karmas› vahy ile olm›yabilir. Kendi düflünce ve ictihâd›
ile idi. Bunlar› yapm›yanlara kâfir denemez. Çünki, Eshâb-› kirâm›n uymad›klar›, baflka fleyler de biliyoruz. Bunlardan birini yukarda bildirdik. O zemân, vahy gelmekde, yanl›fl do¤rudan ayr›lmakda iken, emre uym›yanlara suçlu denilmemifldi ve azarlan›lmad›.
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Hâlbuki bir kimseden Resûlullaha karfl› ufak bir sayg›s›zl›k görülseydi, Allahü teâlâ, hemen bunu bildirir ve vazgeçirirdi ve yapan›n
cezâ görece¤ini haber verirdi. Hucurât sûresi, ikinci âyetindeki,
(Ey îmân etmekle flereflenenler! Sesinizi, Nebiyyullah›n sesinden
yukar› ç›karmay›n›z. Ona karfl›, birbirinize ba¤›rd›¤›n›z gibi seslenmeyiniz! Ona sayg›s›zl›k gösterenin ibâdetleri yok olur) meâlindeki emr, bunlardan biridir. (Mevâk›f) kitâb›n› aç›kl›yan, Seyyid flerîf Alî bin Muhammed Cürcânî [740-816 [m. 1413] fiîrâzda] diyor
ki, Âmidî buyurdu ki, (Münâf›klardan, ya’nî kalbi bozuk oldu¤u
hâlde, inan›yor görünenlerden baflka, Eshâb-› kirâm›n hepsi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etdi¤i gün, birlik hâlinde idi. Sonra ictihâdlar›nda ayr›l›k oldu. Bu ayr›l›klar›, îmân
üzerinde de¤ildi. Hiçbirinin küfrüne sebeb olmad›. Bu ayr›l›klar›
hep, dîni kuvvetlendirmek, islâmiyyetin do¤ru yolunu korumak
için idi. Meselâ, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kâ¤›d istedi¤i zemân, bunun için ayr›l›k oldu. Bundan sonra, Üsâme ordusunun hâz›rlanmas›nda, ictihâdlar ayr›larak, bir k›sm›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” emrine uymak lâz›md›r, dedi. Bir
k›sm› ise, hastal›¤›n artd›¤›n› görerek, flimdilik yorm›yal›m, sonunu
bekliyelim, dedi). Bir kimse, olm›yacak fley söylerse, meselâ (Resûlullah›n her ictihâd› vahy ile idi. Bunun için, her sözü ve bütün
iflleri vahy ile olur) derse, deriz ki, ictihâd ile olm›yan sözleri ve iflleri vahy ile idi. Üç halîfeyi medh eden hadîs-i flerîfler, böyle idi.
Bunlar, gaybdan, bilinmiyen fleylerden haber vermekdir. Bu ise,
ancak vahy ile bildirilir. ‹ctihâd ile söylenecek fley de¤ildir. En’âm
sûresi, ellidokuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Gayblar› [ya’nî
akl ile, hesâb ile, islâmiyyet ile anlafl›lm›yan fleyleri], ancak Allahü
teâlâ bilir. Ondan baflka, kimse bilemez) ve Cin sûresi, yirmialt›nc› âyetinde meâlen, (Gizlilikleri bilen yaln›z Odur. Bildi¤i gizli fleylerden diledi¤i kadar›n› yaln›z Peygamberlerinden, be¤endi¤ine,
[ya’nî Muhammed “aleyhisselâm”a] aç›klar) buyuruldu. (O, kendili¤inden söylemez) meâlindeki âyet-i kerîme, Kur’ân-› kerîmi ve
gizli vahy edilenleri göstermekdedir. Böyle sözlerine ve ifllerine
inanmamak, elbet küfr olur. Üç halîfeyi “rad›yallahü teâlâ anhüm”
öven hadîs-i flerîflerin de, Allahü teâlâ taraf›ndan vahy edildi¤ini
gösteren hadîsler çokdur. Bu hadîs-i flerîfleri haber verenler, o kadar çokdur ki, meflhûr olmufllar, hattâ mütevâtir hadîs hâline gelmifllerdir. Bunlardan birkaç›n› bildirelim:
I. Ebû Bekre buyurdu ki: (Sen, benim ma¤arada arkadafl›ms›n.
Kevser havuzu yan›nda arkadafl›ms›n!) “Tirmüzî”.
II. Cebrâîl “aleyhisselâm” bana geldi. Elimden tutdu. Ümmetimden birinin, Cennet kap›s›ndan içeri girdi¤ini, bana gösterdi.
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Ebû Bekr “rad›yallahü anh” dedi ki, (Yâ Resûlallah! Orada, seninle berâber olmak isterim). Yâ Ebâ Bekr! Ümmetim içinden Cennete en önce sen gireceksin, buyurdu “Tirmüzî”.
III. Cennete girdim. Bir köflk gördüm. ‹çinde bir hûrî [Cennet
k›z›] gördüm. Sen kimin içinsin dedim. Ömer ibni Hattâb için yarat›ld›m! dedi. Köflke girip, onu görmek istedim. Fekat, yâ Ömer!
Senin gayretini düflündüm, buyurunca, Ömer “rad›yallahü anh”,
anam, babam, her fleyim sana fedâ olsun yâ Resûlallah! dedi “Buhârî ve Müslim”.
IV. Bu zât›n, Cennetde derecesi, ümmetimin hepsinden yüksekdir, diyerek Ömeri “rad›yallahü anh” gösterdi “‹bni Mâce”.
V. Ebû Bekr ile Ömeri sizin önünüze ben geçirmedim. Onlar›,
Allahü teâlâ, hepinizin önüne geçirdi “Ebû Ya’lâ”.
VI. Cebrâîl “aleyhisselâm”a, Ömerin üstünlüklerinden sordum. Onun k›ymetini, Nûh “aleyhisselâm”›n Peygamberlik zemân› kadar [dokuzyüzelli y›l] anlatsam, bitiremem. Bununla berâber,
Ömerin bütün k›ymetleri, Ebû Bekrin k›ymetlerinden birisidir, buyurdu “Ebû Ya’lâ”.
VII. Cennetde, Peygamberlerden “aleyhimüsselâm” sonra, bütün insanlar›n en üstünü Ebû Bekr ile Ömerdir “Tirmüzî ve ‹bni
Mâce”.
VIII. Ebû Mûsel’efl’arî diyor ki, Medînede bir ba¤çede oturuyorduk. Kap› çal›nd›. Resûlullah, (Kap›y› aç ve gelene, Cennete gidece¤ini müjdele!) buyurdu. Kap›y› açd›m. Ebû Bekr-i S›ddîk içeri girdi. Kendisine müjdeledim. Hamd eyledi. Sonra, yine kap› çal›nd›. Yine (Aç ve müjdele!) buyurdu. Açd›m. Ömer Fârûk içeri
girdi. Müjdeledim. Allahü teâlâya hamd etdi. Yine çal›nd›. (Aç ve
Cennet ile müjdele ve üzerine musîbet gelece¤ini söyle!) buyurdu.
Açd›m, Osmân Zinnûreyn “rad›yallahü teâlâ anh” geldi. Müjdeledim. Hamd eyledi “Buhârî ve Müslim”.
Mervân›n Medîneden ç›kar›lmas› vahy ile idi desek bile, sonsuz
olarak ç›kard› denemez. Belli bir zemân için ç›kar›lmas›, niçin
mümkin olmas›n? Osmân “rad›yallahü anh” sürgünlük zemân›n›
bilerek, zemân› bitince, tekrâr Medîneye ald›.
(Îmân› olan, Allahü teâlân›n ve Resûlünün düflmanlar›n› sevmez) meâlindeki âyet-i kerîme, kâfirleri sevmekden men’ etmekdedir. Mervân, kâfir de¤ildi ki, onu sevmek, yasak olsun.
Bu risâlede diyor ki, (üç halîfeyi medh eden hadîsler bizim kitâblar›m›zda yokdur. Hâlbuki, onlar› kötüleyen, kâ¤›d ve Üsâme
ordusu hadîsleri, sizin kitâblar›n›zda da yaz›l›. Bundan baflka,
Ehl-i sünnet âlimlerinden birkaç›, fâideli bir söze hadîs demek câ– 57 –

iz olur demifldir. Bunun için, flî’î kitâblar›nda bulunm›yan hadîslere güvenilmez.)
Buna cevâb olarak, Allahü teâlân›n yard›m› ile, deriz ki: Haks›zl›kda, çok afl›r› gidenler üç halîfeyi kötülüyor. Hattâ bunlara kâfir diyor. Böyle söyleme¤i müslimânl›k ve ibâdet biliyorlar. Bu yüzden
onlar› medh eden sahîh hadîslere inanm›yorlar. Bu hadîsleri at›yor
veyâ de¤ifldiriyorlar. Hattâ ‹slâmiyyetin temeli olan ve asrlar boyunca, herkesce do¤rulu¤u söylenerek, zemân›m›za kadar, el dokunmadan gelen, Allah›n kitâb› Kur’ân-› kerîme el ve dil uzat›p, âyet-i kerîmelerde de¤ifliklik yap›yorlar. Meselâ, K›yâmet sûresi, yirmialt›nc›
âyet-i kerîmesindeki (aleynâ cem’a hu ve Kur’âneh) yerine, (Alîyen
Ceme’a Kur’âne) dediler ki, (Kur’ân› Alî toplad›) demekdir. Sap›kl›klar›ndan, akllar› giderek, Osmân “rad›yallahü anh” Ehl-i beyti
öven âyetleri Kur’ândan ç›kard› deme¤e kalk›fl›yorlar. Yukar›da çeflidli f›rkalar› anlat›rken bildirildi¤i gibi ba’z› f›rkalar›, fâideli gördükleri yerde, yalanc› flâhidli¤i câizdir, diyorlar. Bu yüzden, bunlara
ne söylense yeri vard›r. Bunlara inanmak, do¤ru bilmek, safl›k olur.
Kitâb›na güvenilmez. De¤ifldirilen, bozulan Tevrât ve ‹ncîl gibi olur.
Hâlbuki, Ehl-i sünnet kitâblar› çelik gibi sa¤lamd›r. Meselâ (Buhârî), Kur’ân-› kerîmden sonra, din kitâblar›n›n en do¤rusudur. Bunda
ve (Müslim) kitâb›nda ve dahâ birçok k›ymetli kitâblarda üç halîfeyi medh eden hadîs-i flerîfler pek çokdur. Bunlar› lekeleyen, kötüleyen birfley yokdur. Âyet-i kerîmelerden, hadîs-i flerîflerden, bunlar›
küçültecek ma’nâ ç›karmak, kalblerin bozuk, niyyetlerin kötü oldu¤undand›r. Anlad›klar› yanl›fl, zan etdikleri yersiz ve hayâldir. Böyle aldanmalar›, safras› bozuk olan hastan›n flekerin tad›n› alamamas›na, tatl›y› ac› sanmas›na benzer. Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresi, yedinci âyetinde bunlar için meâlen, (Kalbleri bozuk olanlar, hakk›
örtmek, fitne, fesâd ç›karmak için Kur’ân-› kerîmden yanl›fl ma’nâ
ç›kar›r, yanl›fl yola saparlar) buyuruyor. Ehl-i sünnetden, fâideli söze hadîs deme¤i câiz gören olmufl ise de, hadîs âlimlerimiz bunu red
etmifl, kitâblar›nda, bu hadîslerin yalan ve iftirâ oldu¤unu bildirmifllerdir. Bunlara k›ymet verilmemifl, hadîs diye yap›flan olmam›fld›r.
Bunun için, bu sözü koz olarak kullanmak, büsbütün yersiz ve saçma bir delîldir. (Bir kiflinin bildirdi¤i hadîse uymamak, küfr olmaz.
Çünki, Ehl-i sünnet müctehidlerinden, böyle hadîslere uym›yanlar
vard›r) demek de yersizdir. Çünki, üç halîfeyi medh eden, yükselten
hadîs-i flerîflerin birkaç›n› bir sahâbî bildirmifl ise de, bunlar› çok
kimseler, çeflidli yollardan haber vermifl, bu yüzden, tevâtür derecesini bulmufldur. Bunlara da inanmamak, elbette küfr olur. Müctehidler aras›nda, böyle hadîslere uym›yan hiç yokdur. Hattâ Ehl-i sünne– 58 –

tin reîsi olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rad›yallahü anh”, bir kiflinin bildirdi¤i hadîs-i flerîfi ve hattâ, Sahâbe-i kirâm›n sözlerini, kendi anlad›¤›ndan üstün tutmufl, bunlara uymamak câiz de¤ildir, buyurmufldur.
(Üç halîfeyi öven hadîs-i flerîflerin çoklu¤unu görerek, buna
karfl› duram›yacaklar›n› anlay›p, üç halîfe medh edilmifl ise de, uygunsuz iflleri görülmeden önce medh olunmufldur. Bu övmeler,
Onlar›n ölünciye kadar iyi ve îmânl› kalacaklar›n› göstermez. Çünki, birini, kötülük yapmadan önce, kötülemek do¤ru olmaz. Bunun
için, Emîrülmü’minîn Alî “rad›yallahü anh”, ‹bni Mülcemin iflliyece¤i cinâyeti biliyordu. Fekat, ifllemeden önce, cezâs›n› vermedi),
diyorlar. Hâlbuki, çeflidli hadîs-i flerîfler, üç halîfenin “rad›yallahü
teâlâ anhüm” ölünciye kadar, iyi ve üstün kalacaklar›n›, îmânla gideceklerini aç›kça bildiriyor. Bunlardan birkaç›n› yukar›da bildirdik. Sahîh kitâblarda bunlar gibi, dahâ nice hadîs-i flerîfler var. Yap›laca¤› önceden bilinse bile, suç ifllemeden, cezâ verilmez sözü
do¤ru oldu¤u gibi, kötü olaca¤› bilinen, cezâ görece¤i belli olan
kimseyi medh etmek de, do¤ru de¤ildir. O hâlde, hadîs-i flerîfler ile
medh olunan kimse, önce de, sonra da, her zemân iyi ve üstün olur.
Bunun için, Emîr “rad›yallahü anh”, ‹bni Mülceme cezâ vermedi¤i gibi onu hiçbir fleklde övmedi. Onu kötülemedi¤i gibi, üstün tutmad›, saymad›. Bu cevâb›m›z›, Feth sûresinin onsekizinci âyetini
aç›klarken, dahâ geniflletece¤iz.
2- Mâverâ’ünnehr âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” buyuruyor ki: Üç halîfe, Feth sûresi, onsekizinci âyetinin
(Sana, a¤aç alt›nda ellerini uzatarak söz verenlerden Allahü teâlâ
râz› oldu. Hepsini sevdi) meâl-i flerîfi ile flereflenenler aras›nda idi.
Bunlar› kötülemek, sö¤mek, bunun için küfr olur.
Eshâb-› kirâm›n düflmanlar›, buna, flöyle cevâb veriyor: (Bu
âyet-i kerîme, Allahü teâlân›n, söz verenlerden de¤il, o sözleflmeden
râz› oldu¤unu göstermekdedir. Buna hepimiz inan›yoruz. Bu üçü
de, birkaç iyi, güzel ifl yapm›fld›r. Biz bunlar›n kötü ifl de yapd›klar›n› söyliyoruz. Bu kötülükleri, o zemân verdikleri sözü bozmufldur.
Meselâ, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” Alînin “rad›yallahü anh” halîfe olmas›n› aç›kça emr etdi¤i hâlde, bu emre uymay›p,
kendilerini zorla halîfe yapd›lar. Buhârîde de bildirildi¤i gibi, Fât›may› “rad›yallahü anhâ” incitdiler. (Miflkât) kitâb›nda, Fât›matüzZehrây› anlat›rken yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Onu inciten, beni incitmifl
olur. Beni inciten de, Allahü teâlây› incitir) buyurulmufldur. Ahzâb
sûresi, elliyedinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâya ve Resûlüne
eziyyet edenlere, dünyâda da, âh›retde de la’net olsun) buyuruldu.
Bu kötü ifllerinden ve kâ¤›d getirin emrini dinlemediklerinden ve
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Üsâme ordusunu hâz›rlama¤a yanaflmad›klar›ndan, üçünü de sö¤mek, kötülemek lâz›m gelmekdedir. Son nefesde îmân ile gitmek
için, ömrü sonunda iyi ifller yapmak ve Resûlullaha itâ’at lâz›md›r.)
Cevâb›nda deriz ki, Allahü teâlâ, a¤aç alt›nda söz verenlerden
râz› oldu¤u zemân, onlar›n kalblerini, niyyetlerini biliyordu.
Kalblerine kuvvet ve sükûnet vermifldi. Âyet-i kerîmenin sonu
bunu bildiriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, üç halîfenin Cennete gidece¤ini müjdeledi. Îmân ile öleceklerini aç›kça
bildirdi. Sözlerinde duracaklar›n›, va’dlar›n› bozm›yacaklar›n› haber verdi. Allahü teâlâ, söz verenlerden de¤il de, sözleflmeden râz› oldu¤unu bildirmifldir dersek, Allahü teâlâ, onlar›n verdi¤i sözü be¤enince, îmân ile giderler. Çünki, Allahü teâlâ, kâfirlerin
hiçbir iflinden râz› olmaz. Son nefesde îmâns›z gidecek olanlar,
güzel ifl yapsa, yapd›klar› ifl güzel, be¤enilir ifllerden olsa da, Allahü teâlâ bunlar›n, böyle ifllerini de be¤enmez. Onlar›n yapd›¤› güzel ifller için, Nûr sûresi, otuzdokuzuncu âyetinde meâlen, (Kâfirlerin yapd›¤› güzel ifller, çölde görülen serâba benzer. Susuz olanlar, bunu uzakdan su san›r. Yan›na gidince, birfley bulmaz. Aldand›¤›n› anlar) ve Bekara sûresi, ikiyüzonyedinci âyetinde meâlen, (Biriniz, îmândan ayr›l›r ve kâfir olarak ölürse, yapm›fl oldu¤u bütün iyi iflleri yok olur. Dünyâda ve âh›retde, ona fâidesi olmaz) buyuruldu. Âh›retde ifle yaram›yacak olan bir iflden, Allahü
teâlâ râz› olur demek, ma’nâs›z bir söz olur. Çünki, râz› olmak,
be¤enmek, son derece kabûl etmek demekdir. Hazret-i Alînin
“rad›yallahü anh” birinci halîfe olmas›n›, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirmedi. E¤er bildirseydi, tevâtür ile yay›l›r, belli olurdu. Böyle bir emr, hattâ iflâret olsayd›, Emîr “rad›yallahü anh” bunu söyler, hakk›n› isterdi ve Ebû Bekrin halîfeli¤ini kabûl etmezdi. Nitekim Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, (Halîfeler Kureyfl kabîlesindendir) hadîs-i flerîfini söyliyerek, Ensâr›n
halîfe olmas›n› kabûl etmedi. Ensâr da, râz› olup, halîfelik arzûsundan vaz geçdiler. Nasîreddîn-i Tûsînin [allâme Muhammed
bin Muhammed Nasîreddîn Tûsî flî’î 672 (m. 1273)] (Tecrîd) kitâb›n›n bir flerhinde diyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›, Onun yolunda, kendi akrabâs› ile kavmleri ile harb
etdi. Her emrini canla, baflla yapd›. Onun yolunda ilerlemek için
her zorlu¤a gö¤üslerini gerdi. Onun için herfleylerini fedâdan çekinmiyen böyle sâd›klar›n, dahâ defn edilmeden önce, aç›kça bildirdi¤i emre uymayarak, kendi arzûlar›na göre halîfe seçmelerini, hangi akl, hangi düflünce kabûl eder. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” birinci halîfe olmas› için, de¤il bir emr, belki ufak bir iflâret, bir delâlet olsayd›, hepsi bunu yapmak için yar›fl›rd›. Hâlbu– 60 –

ki, hadîs âlimlerinin hiçbiri, ya’nî hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh”
afl›r› derecede sevmekle meflhûr olup, onun üstünlüklerini, kahramanl›klar›n›, dîne olan hizmetlerini gösteren hadîsleri haber veren âlimler bile, Onun halîfe olmas› için, ne bir emr, ne bir iflâret
bildirmedi. Alî “rad›yallahü anh” hiçbir sözünde, hiçbir hutbesinde, hiçbir mücâdelesinde ve Ebû Bekrin halîfe seçilmesindeki gecikmesinde ve Ömerden sonra halîfe namzedi seçilen alt› kifliden
biri olarak, oradaki konuflmalar›nda, hilâfete hakk› oldu¤unu
gösterecek birfley söylemedi. Alt› halîfe aday› toplant›s›nda Abbâs Alîye “rad›yallahü anhümâ” elini uzatarak: Elini ver! Herkes,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” amcas›n›n seni halîfe
yapd›¤›n› görsün de, sana uysun, dedi. O ise, kabûl etmedi).
Fât›may› “rad›yallahü teâlâ anhâ” incitmemek için olan emr,
her dürlü incitmeyiniz demek de¤ildir. Çünki, Emîr “rad›yallahü
teâlâ anh” da, onu, birkaç def’a incitdi. ‹ncitmesi suç olmad›. Bunun gibi, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ba’z› zevcelerine, (Âifleyi üzerek, beni incitmeyiniz! Biliniz ki, onun yata¤›nda
iken bana vahy gelmekdedir) buyurmufldu. Âifleyi incitmenin,
kendisini incitmek oldu¤unu bildirdi. Hâlbuki, hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, hazret-i Alîden “rad›yallahü anh” elbette incindi.
Bunun için diyebiliriz ki, hadîs-i flerîflerdeki (incitmeyiniz!) emri,
nefsin isteklerine ve fleytâna uyarak incitmeyiniz, demekdir. Yoksa, islâmiyyetin, hakîkatin yerine getirilmesi için üzmek yasak olmaz. Fât›man›n “rad›yallahü anhâ” Ebû Bekrden “rad›yallahü
anh” incinmesi, kendisine Fedekden mîras vermedi¤i içindi. [Fedek, Hayber kal’as› yak›n›nda hurmas› bol bir köy idi. Yehûdîlerle, köyün yar›s›n› Resûlullaha vermek üzere sulh yap›lm›fld›.] Bir
hadîs-i flerîfde, (Biz Peygamberler, mîrâs b›rakmay›z. B›rakd›klar›m›z, fakîrlere sadaka olur) buyuruldu¤u için halîfe Ebû Bekr
“rad›yallahü anh”, Resûlullah›n hurmal›klar›n›n gelirini fakîrlere
da¤›td›. Bu hadîs-i flerîfe uyarak, Fât›maya “rad›yallahü anhâ” vermedi. Yoksa, nefsine, fleytâna uyarak yapmad›. Bunun için, suç olmaz. E¤er, sorulursa ki, hadîs-i flerîfe uyularak yap›lan iflden, Fât›ma “rad›yallahü anhâ” niçin incindi? Cevâb›nda deriz ki, Onun incinmesi, düflünerek ve istiyerek incinmek olmay›p, insanl›¤›n za’îf
taraf›, yarat›l›fl îcâb› idi. Elinde olm›yarak incindi. Böyle incitilmesi ise, yasak olmaz.
3- Mâverâ’ünnehr âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” buyurdu ki: (Allahü teâlâ, Ebû Bekr “rad›yallahü anh” için,
Tevbe sûresi, k›rk›nc› âyetinde, Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem”in sâhibi, ya’nî arkadafl›, dedi. Peygamberin sâhibini kötülemek, sö¤mek, câiz olmaz).
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Risâlede cevâb olarak diyor ki: (Kehf sûresi, otuzbeflinci âyetinde meâlen, (Sâhibi ile konuflurken dedi ki, seni yaratan Rabbine kâfir oldun...) buyuruldu. Burada kâfire de, Peygamberin sâhibi denilmekdedir. Nitekim, Yûsüf sûresi, otuzdokuzuncu âyetinde, Yûsüf “aleyhisselâm” kâfirlere, (Ey, zindan arkadafllar›m...)
sâhib demekdedir. Yûsüf aleyhisselâm›n, puta tapan iki kâfire (sâhibim) demesi gösteriyor ki, bir Peygamberin “sallallahü aleyhi ve
sellem” bir kimseye sâhibim demesi, o kimsenin iyi olmas›n› göstermez.)
Cevâb›nda deriz ki, seviflerek olan arkadafll›k elbette te’sîrlidir. Sohbetin te’sîrine inanmama¤a câhillik alâmetidir denilmifldir. Müslimân ile kâfir seviflmiyece¤i için, sohbetlerinin te’sîri, fâidesi olmaz. fiunu da söyliyeyim ki, Yûsüf “aleyhisselâm”›n sohbetinin bereketi, fâidesi sâyesinde, o iki putperest, müslimân olmakla flereflendi. O hâlde, S›ddîk “rad›yallahü anh” her zemân herkesden çok berâber bulundu¤u ve çok sevdi¤i hâlde, Resûlullah›n
sohbeti niçin ona te’sîr etmesin? Onun olgun ma’rifetlerinden neden fâidelenmesin? Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Allahü teâlân›n, gö¤süme ak›td›¤› ma’rifetlerin,
bilgilerin hepsini, Ebû Bekrin gö¤süne ak›td›m). Sevgi, ba¤l›l›k,
çok oldukça, fâidelenmek de o kadar çok olur. Bunun içindir ki,
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” bütün Eshâb›n en üstünü oldu. Çünki, Onun Resûlullaha ba¤l›l›¤›, herkesden çok idi. Bir hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrin üstünlü¤ü, çok nemâz k›ld›¤›, çok oruc
tutdu¤u için de¤ildir. Onun kalbinde bulunan bir fley içindir) buyurdu. Âlimlerimiz “rahmetullahi aleyhim ecma’în” diyor ki, kalbinde bulunan o fley, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sevgisi idi. O hâlde, böyle bir sâhibi kötülemek, sö¤mek nas›l insâf olur?
4- Mâverâ’ünnehr âlimleri diyor ki: Emîr Alî “rad›yallahü anh”
çok kuvvetli ve Eshâb aras›nda çok sevilen oldu¤u hâlde, üç halîfeyi kabûl etdi. Hiç karfl› gelmedi. Bu da, üç halîfenin hakl› oldu¤unu gösteriyor. Haks›z idiler denirse, Alî “rad›yallahü anh” da
kötülenmifl olur.
Risâlede, buna cevâb olarak, diyor ki: (Emîr “rad›yallahü
anh” cenâze iflleri ile u¤raflmakda iken, üç halîfe, Benî Sâ’ide çarda¤› alt›nda, Eshâb›n ço¤unu toplad›. Ebû Bekri halîfe yapd›lar.
Alî “rad›yallahü anh” bunu haber al›nca, adamlar› az oldu¤u
için ve iyilerin ölmesini önlemek için, veyâ bilinmiyen baflka sebebler için, harb etme¤i yersiz buldu. Bu ise, Ebû Bekrin hakl› oldu¤unu göstermez. Çünki, Alî “rad›yallahü anh”, o kadar kuvveti ve cesâreti oldu¤u hâlde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel– 62 –

lem” ile ve birçok Eshâb ile, Mekkeden Medîneye, harb etmeden
hicret etdi. O zemân, harb etme¤i uygun görmediler. Hicretin alt›nc› y›l›nda binbeflyüz Sahâbî ile Mekkeye giderken, Hudeybiye
denilen yerde sulh yap›p geri döndüler. Resûlullah›n, Alînin ve di¤er Eshâb›n buralarda harb etmemesi câiz oldu¤u gibi, Alînin yaln›z bafl›na harb etmemesi elbet câiz olur. Oralarda harb edilmemesi, Kureyfl kâfirlerinin hakl› oldu¤unu göstermiyece¤i gibi, Alînin
harb etmemesi de, Ebû Bekrin hakl› oldu¤unu elbette göstermez.
Bunun gibi, Fir’avn M›srda, dörtyüz sene, tanr›l›k da’vâ etdi. fieddâd ve Nemrud gibi krallar da, y›llarca bu bozuk da’vâda bulundu.
Allahü teâlâ, sonsuz kuvvet, kudret sâhibi iken, bunlar› öldürmedi. Allahü teâlâ bile, düflman›ndan intikam almakda acele etmedi¤ine göre, bir kulun, düflman›na karfl› koymamas›, niçin câiz olmas›n? Emîr, onlar›n hilâfetinde, istemiyerek, ortal›¤› idâre etmek
için susdu. Severek kabûl etmedi.)
Cevâb›nda deriz ki: Mâverâ’ünnehr âlimlerine göre, Alînin
Ebû Bekr “rad›yallahü anhümâ” ile harb etmemesi ve Ona uymas›, Onun do¤ru halîfe oldu¤unu gösteriyor. Bu ise, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Kureyfl kâfirleri ile harb etmedi¤i için
ve Allahü teâlân›n Fir’avn, fieddâd ve Nemrud gibi düflmanlar›n›
öldürme¤i gecikdirdi¤i için red ve inkâr edilemez. Risâlenin bu misâlleri, kendi sözlerini çürütmekdedir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Allahü teâlâ, bu düflmanlar›n› hep kötüledi. Hep kötü ve alçak olduklar›n› bildirdi. Onlar nerede, bu ifl nerede? Benzerlik, nerede? Alînin, Ebû Bekri “rad›yallahü anhümâ”
kabûl edip Ona uydu¤unu bildiren haberlerin çoklu¤u karfl›s›nda,
bunu inkâr edemedikleri için, ifli baflka yola çevirmek zorunda kal›yor ve istemiyerek, idâre için kabûl etdi, diyorlar. Ebû Bekrin
“rad›yallahü anh” hilâfetini haks›z göstermek için, baflka cevâb bulam›yorlar. Bu iflin içinden, baflka sözle kurtulam›yorlar. Burada,
Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” nas›l halîfe seçildi¤ini, en sa¤lam kaynaklardan alarak, aç›kl›yal›m. Alîyi “rad›yallahü anh” zor
ile, ortal›¤› idâre için, yanl›fl ifl yapmak küçüklü¤üne düflürme¤e
imkân olmad›¤›n› bildirelim.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, Eshâb-›
kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în”, defn ifllerinden önce, halîfe
seçme¤e bafllad›. Önce, mü’minlere bir baflkan bulma¤›, kendilerine vazîfe bildiler. Hattâ bu ifli, birinci vazîfe gördüler. Çünki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, had cezâlar›n›n verilmesini, vatan› düflmana karfl› koruma¤›, asker haz›rlama¤› ve
benzerlerini emr buyurmufldur. Bu ifller ise, ancak devlet taraf›ndan yap›l›r. Bunun için, bir devlet reîsi seçmek, müslimânlara vâ– 63 –

cib olur. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›n› her ifliten üzüntüden, ne yapaca¤›n› flafl›r›yor, çok kimsenin akl› bafl›ndan
gidiyordu. Eshâb›n bu büyük yaras›n› saracak, ac›lara çâre bulacak
biri lâz›md›. Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, tam bir olgunlukla, Eshâb› toplad›. Yüksek sesle:
Ey Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în”! Kim, Muhammed “aleyhisselâm”a tap›n›yorsa, bilsin ki, O ölmüfldür. Kim Allahü teâlâya tap›n›yorsa biliniz ki, O hep diridir. Hiç ölmez! dedi.
Dahâ nice te’sîrli sözler söyledi. Sonra Ensâr›n toplanarak, aralar›ndan halîfe seçeceklerini iflitdi. Ebû Ubeyde ve Ömerle oraya gitdi. Onlara, Allahü teâlân›n emrlerini yapmak ve yapd›rmak için,
bir bafl seçiyormuflsunuz. Düflününüz, arafld›r›n›z! Halîfenin Kureyflden olmas› lâz›md›r. Ebû Ubeyde ile Ömeri göstererek, bunlardan birini seçiniz, dedi. Ömer, söz al›p halîfe sensin yâ Ebâ
Bekr, dedi ve elini uzatd›. Ensâr›n hepsi, söz birli¤i ile halîfeyi kabûl etdi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, ertesi sal› günü,
mescide geldi. Minbere ç›kd›. Cemâ’ate bakd›. Zübeyr bin Avvâm› göremedi. Ça¤›r›n gelsin, dedi. Zübeyr gelince, müslimânlar›n
sözbirli¤inden ayr›lmak ister misin? dedi. Zübeyr, ey Resûlün halîfesi! ayr›lmam, diye elini uzatd›, kabûl etdi. Halîfe, yine etrâfa
bakd›. Alîyi “rad›yallahü anh” göremedi. Ça¤›rtd›. Emîr gelince,
müslimânlar›n sözbirli¤inden ayr›lmak ister misin? dedi. Alî de, ey
Resûlün halîfesi, ayr›lmam, deyip elini uzatd›, kabûl etdi. Zübeyr
ve Alî, halîfeyi kabûlde gecikdikleri için özr dilediler. Halîfe seçilirken bize haber verilmedi¤i için üzülmüfldük. ‹yi biliyoruz ki, halîfe olma¤a, içimizde, Ebû Bekrden dahâ hakl› kimse yokdur. Çünki O, ma¤arada arkadafl olmakla flereflenmifldir. Onun flerefini, üstünlü¤ünü iyi biliyoruz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
nemâz için, imâml›¤a aram›zdan Onu seçdi, dediler. [Zübeyr bin
Avvâm “rad›yallahü teâlâ anh”, Cennet ile müjdelenen on kifliden
biridir. Hadîce valdemizin erkek kardeflinin ve Resûlullah›n halas›
Safiyyenin o¤lu idi. Onbefl yafl›nda müslimân oldu. ‹slâmda ilk k›l›nç çeken, Habefle ve Medîneye, ilk hicret edendir. Bedr, Uhud,
Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke, Huneyn ve Tâif gazvelerinde birçok yerinden yaraland›. M›sr›n fethinde de bulundu. Çok
zengin idi. Bütün vâr›n›, Allah yolunda verdi. Deve vak’as›nda
hazret-i Alîye karfl› bulunmufldu. Otuzalt› senesinde, altm›fl yedi
yafl›nda flehîd oldu.]
‹mâm-› Muhammed fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” [150-204 [m.
819] M›srda] buyuruyor ki: (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” düflündü,
arad›, yer yüzünde Ebû Bekrden “rad›yallahü anh” dahâ üstün
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kimseyi bulamad›. Onu söz birli¤i ile halîfe yapd›). Eshâb-› kirâm
“rad›yallahü anhüm” söz birli¤i ile Ebû Bekr, Alî ve Abbâsdan
“rad›yallahü anhüm” birinin halîfe olmas›n› istedi. Alî ile Abbâs,
Ebû Bekrin halîfe olmas›na karfl› birfley söylemedi. ‹kisi de, Ebû
Bekrin halîfeli¤ini kabûl etdi. Böylece, Ebû Bekr, söz birli¤i ile halîfe seçilmifl oldu. Ebû Bekrin halîfeli¤i hakl› olmasayd›, Alî ile Abbâs, kabûl etmez, haklar›n› isterdi. Nitekim, Alî “rad›yallahü anh”
Muâviyenin “rad›yallahü anh” halîfeli¤ini hakl› görmedi¤i için, kabûl etmedi. Muâviyenin askeri ve kuvveti, kendisinden dahâ çok
oldu¤u hâlde, hakk›n› istedi ve çok kimsenin ölümüne sebeb oldu.
Hâlbuki, Ebû Bekrden hak istemesi pek kolay idi ve kolay seçilirdi. Çünki, o zemân, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›na dahâ yak›n idi ve hakk› meydâna ç›karmak iste¤i herkesde
çok vard›. Bundan baflka Abbâs, Alîden halîfe olmas›n› istedi. O,
kabûl etmedi. Kendini dahâ hakl› görseydi kabûl ederdi. Hâlbuki
Zübeyr, o büyük flöhreti ve cesâreti ile bütün Hâflim o¤ullar› ve
baflka birçok Sahâbî, Alî ile “rad›yallahü anhüm” berâber idi. Ebû
Bekrin hak üzere halîfe oldu¤unu gösterme¤e, bu icmâ’ [sözbirli¤i] yetiflir. Bunu bozacak bir emr, hattâ bir iflâret bile bulunmamas›, hakl› oldu¤unu dahâ kuvvetlendirmekdedir. Hattâ, âlimlerin
ço¤una göre, icmâ’› ümmet, ya’nî Eshâb›n söz birli¤i, meflhûr olm›yan emrden dahâ kuvvetlidir. Çünki, icmâ’ olunan bir ifl, kesin olarak do¤rudur. Meflhûr olm›yan emr ise, zan ile do¤rudur. fiunu da
bildirelim ki, Ebû Bekrin halîfe olmas› için iflâret, hattâ emr de vard›r. Tefsîr ve hadîs ilmlerinin derin âlimleri, bunlar› bildirmekdedir.
Evet, Ehl-i sünnetin derin âlimlerinden ço¤una göre, böyle bir emr
yokdur. Fekat bu söz, baflkas›n›n da hakk› bulunmad›¤›n› göstermekdedir. Bundan da, Ebû Bekrin, söz birli¤i ile, hakl› halîfe oldu¤u ve Alîye, istemiyerek, idâre-i maslahat için kabûl etdi denilemiyece¤i meydâna ç›kmakdad›r. Sahâbe-i kirâm, do¤ruyu kabûl etmez
kimseler olsayd›, o zemân idâre-i maslahat düflünülebilirdi. (Zemânlar›n en iyisi benim zemân›md›r) hadîs-i flerîfi ile flereflenmifl
kimseleri idâre etmek için, hakdan vazgeçmek, Alîye “rad›yallahü
anh” yak›fld›r›l›r m›?
Osmân bin Abdürrahmân ‹bnissalâh [Aks-ül-amel kitâb›
Londrada bas›lm›fld›r. 577-643 (m. 1245)] ve Abdül’azîm Münzirî [581-656] “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” buyuruyorlar ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi âdildir. Eshâb-› kirâm›n hepsi, kesin olarak
Cennete gidecekdir. Hadîd sûresi, onuncu âyetinde meâlen, (Ey
mü’minler! Sizden, Mekkenin fethinden önce Allahü teâlâ için
mal veren ve muhârebe edenlere, fethden sonra verenlerden ve
harb edenlerden dahâ yüksek derece vard›r. Bunlar›n derecele– 65 –
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ri eflit de¤ildir. Hepsi için Cenneti söz veriyorum) buyuruldu. Demek ki, Eshâb-› kirâm›n hepsi Cennete girecekdir. Bu âyet-i kerîmede mal ve cân verenlere söz verilmesi, sadaka vermiyen ve cihâd etmiyenlerin Cennete girmiyece¤ini göstermez. [Beydâvî ve
Hüseynî ve Mevâk›b tefsîrlerinde diyor ki, müfessirlerin ço¤una
göre, bu âyet-i kerîme, Ebû Bekr-i S›ddîk›n flân›n›n yüksekli¤ini
bildirmek için geldi. Çünki ilk önce îmân etdi ve mal›n› da¤›td› ve
kâfirlerle dö¤üfldü.]
‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh”, halîfelik hakk› oldu¤unu bildi¤i hâlde, hofl geçinmek için, istemiyerek hazret-i Ebû Bekri kabûl
etdi demek, O Allah›n arslan›n› küçültmek olur. Çünki, hakk›,
do¤ruyu söylememek günâhd›r. ‹stemiyerek ifl yapmak ise, en
afla¤› bir mü’minin be¤enmedi¤i fleydir. Allah›n arslan› ve Resûlullah›n dâmâd›, cesâretde ve kahramanl›kda efli bulunm›yan
Emir, böyle be¤enilmiyen ifli yapacak kadar küçülür mü? Câhiller, ne afl›r› taflk›nl›k yap›yor ki, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh”
yükseltece¤iz diye, kötülüyorlar. Onu afla¤›lama¤›, övmek san›yorlar.
5- Mâverâ’ünnehr âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” diyor ki: Üç halîfeyi ve Resûlullah›n temiz olan zevcelerinden birkaç›n› sö¤mek, bunlara la’net etmek küfrdür. Buna câiz diyeni cezâland›rmak lâz›m olur.
Risâlede, buna cevâb olarak diyor ki: (Akâid-i Nesefî flârihi,
fieyhayn› [Ebû Bekr ile Ömeri] sö¤menin küfr olaca¤›n› kabûl etmiyor. [(Akâid-i Nesefiyye) kitâb›n› Ömer ibni Muhammed Nesefî yazm›fld›r. 461-537, Semerkanddad›r. (Zahîre) ismindeki f›kh
kitâb› k›ymetlidir. (Akâid-i Nesefiyye)yi, çok âlimler flerh etmifldir. En meflhûr flerhi, Mes’ûd bin Ömer Sa’deddîn-i Teftâzânînindir. 722-792 Semerkanddad›r.] (Câmi’ul-usûl) sâhibi, fieyhayni sö¤enleri ‹slâm f›rkalar›ndan saym›fld›r. (Mevâk›f) kitâb› da, böyle
demekdedir. [Câmi’ul-usûl kitâb›n› Mubârek bin Muhammed ibni Esîr yazm›fld›r. 544-606 Mûsuldad›r. Mevâk›f kitâb›n›, kâd›
Adûd Abdürrahmân bin Ahmed yazm›fld›r. Çok k›ymetli akâid
kitâb›d›r. fierhleri içinde en meflhûru, seyyid flerîf Alî bin Muhammed Cürcânînin [740-816, fiîrâzda] ve Muhammed bin Es’ad Celâleddin Devânîninkidir. Devânînin fârisî (Ahlâk-› Celâlî) kitâb›
meflhûr olup bas›lm›fld›r ve ‹ngilizceye terceme edilmifldir. [829908] Abdülhakîm Siyalkütî Hindînin [1068 [m. 1658] Hindistânda]
Seyyid flerîf Alî flerhine olan hâfliyesi meflhûr olup bas›lm›fld›r.]
‹mâm-› Muhammed Gazâlî [450-505 [m. 1111] Tus flehrinde], fieyhayn› sö¤mek küfr olmaz, diyor. Ebül-Hasen Efl’arî [Alî bin ‹smâ’îl
266-330 (m. 941 Ba¤dâd)] nemâz k›lan kimseye kâfir denemez di– 66 –

yor. O hâlde, fieyhayni sö¤enleri kâfir bilmek, din âlimlerinin kitâblar›na ve Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uymamakdad›r.)
Cevâb›nda deriz ki, fieyhayni “rad›yallahü teâlâ anhümâ” sö¤mek küfrdür. Hadîs-i flerîfler, küfr oldu¤unu göstermekdedirler.
Taberânînin [Süleyman bin Ahmed 260-360 [m. 971] ‹sfehânda] ve
Hâkimin [Muhammed bin Abdüllah 321-405 [m. 1014] Niflâpurda]
bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ beni seçdi. Benim için, insanlar aras›ndan en iyilerini Eshâb [arkadafl] olarak seçdi. Eshâb›m aras›ndan bana, vezîrler, yard›mc›lar ve akrabâ ay›rd›. Onlara
sö¤ene, Allahü teâlâ ve melekler ve insanlar la’net eylesin! Onlar›
sö¤enlerin ne farzlar›n›, ne de sünnetlerini, Allahü teâlâ kabûl etmez) buyurdu. Hadîs âlimi Alî bin Ömer Dârekutnînin bildirdi¤i
hadîs-i flerîfde: (Benden sonra, ba’z› kimseler meydâna ç›kacak.
Onlara rastlarsan›z, öldürünüz! Çünki, onlar, müflrikdir [kâfirdir]).
Alî “rad›yallahü anh”, bunlar›n alâmeti nedir? diye sordu. (Onlar
sana afl›r› ba¤l›l›k gösterecek, sende bulunm›yan fleyleri, sana söyliyeceklerdir. Kendilerinden önce gelen din büyüklerini kötüliyeceklerdir) buyurdu. [Dârekutn, Ba¤dâdda bir köydür. 306-385
Ba¤dâdda.] Ayn› kitâbda, (Bunlar, Ebû Bekrle Ömeri kötülerler.
Bunlara sö¤erler. Eshâb›ma sö¤enlere, Allahü teâlâ ve melekler ve
bütün insanlar la’net etsin) buyurdu. Buna benzeyen hadîs-i flerîfler, pek çokdur ve ço¤u meflhûr oldu¤undan, burada yazmaya lüzûm yokdur.
fieyhayn› sö¤mek, onlara düflmanl›k etmek demekdir. Onlara
düflmanl›k ise, küfrdür. Çünki, hadîs-i flerîfde, (Onlara düflmanl›k bana düflmanl›kd›r. Onlar› incitmek, beni incitmekdir. Beni
incitmek de, Allahü teâlâya eziyyet etmekdir) buyuruldu. Alî bin
Hasen ibni Asâkirin [499-571 fiâmda] bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Ebû Bekr ile Ömeri “rad›yallahü anhümâ” sevmek îmând›r.
Bunlara düflmanl›k küfrdür) buyuruldu. Bir mü’mine kâfir diyen
kâfir olur. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse bir mü’mine, onun kâfir oldu¤unu bildiren bir söz söylerse, [meselâ Ey Allah›n düflman› derse] kendisi kâfir olur) buyuruldu. O hâlde, fieyhayne kâfir
diyen, Onlar› kâfir bilen, kâfir olur. Biz iyi biliyoruz ki, Ebû Bekr
ile Ömer “rad›yallahü anhümâ” mü’mindirler. Allahü teâlân›n
düflman› de¤ildirler. Cennet ile müjdelenmifldirler. O hâlde, bunlara kâfir diyen, kâfir olur. Yukar›daki son hadîs-i flerîfi, gerçi bir
kifli bildirmifldir. Fekat, mü’mini kâfir yapan›n, kâfir olaca¤›,
bundan anlafl›lmakdad›r. fiu kadar var ki, buna inanm›yan kâfir
olmaz. Zemân›n büyük âlimi olan Ebû Zür’a Râzî buyuruyor
ki: (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›ndan birisini kötüleyen kimse, z›nd›kd›r. Çünki, Kur’ân-› kerîm, elbette
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do¤rudur, Resûlullah elbette do¤ru söyler. Bizlere bunlardan gelen haberler, elbette do¤rudur. Bunlar›n hepsi, Eshâb-› kirâm› övmekde, yükseltmekdedir. Bunlar› kötülemek, Kur’ân-› kerîme ve
hadîs-i flerîflere inanmamak olur. Bu ise, z›nd›kl›k, dalâlet, sap›kl›kd›r). Sehl bin Abdüllah Tüsterî [200-283 [m. 896] Basrada] buyuruyor ki, (Eshâb-› kirâm› büyük bilmeyen kimse, Resûlullaha
îmân etmifl olmaz). Abdüllah bin Mubârekden [116-181 [m. 797]
Irakda] soruldu ki, Mu’âviye ile Ömer bin Abdül’azîzden hangisi
dahâ üstündür? Cevâb›nda buyurdu ki, Mu’âviye “rad›yallahü
anh” [79 yafl›nda iken 60 [m. 680] da fiâmda vefât] Resûlullah›n yan›nda giderken, at›n›n burnuna giren toz, Ömer bin Abdül’azîzden
katkat dahâ üstündür. Böylece, Resûlullah›n sohbetinin ve mubârek yüzünü görmenin sebeb oldu¤u yüksekli¤e, hiçbir yükseklik
yetiflemeyece¤ini bildirdi. [Ömer bin Abdül’azîz, sekizinci Emevî
halîfesi olup âlim ve çok dindâr idi. Yüzbir senesinde, 41 yafl›nda
flehîd edildi. Malatyay› Rumlardan, yüz bin esîr karfl›l›¤› sat›n alm›fld›r.] Bu üstünlük, baflka bir k›ymet kar›flmadan yaln›z sohbetin
üstünlü¤üdür ve bütün Eshâbda vard›r. Buna baflka k›ymetler de
ekliyen, meselâ Resûlullah ile birlikde cihâd eden ve sonra gelen
mü’minlere, Ondan iflitdiklerini bildiren veyâ Onun u¤runda mal›n› harc eden sahâbî elbet dahâ yüksek, dahâ üstün olur. Hiç flübhe
yok ki, iki halîfe, Eshâb›n büyüklerindendi. Hattâ, en üstünleri idi.
O hâlde, fieyhayne kâfir demek, hattâ, biraz küçültmek, küfr olur.
Z›nd›kl›k olur. Do¤ru yoldan ayr›lmak olur. fiemsül’eimme Muhammed bin Ahmed Serahsînin (483 [m. 1090] Türkistanda) (Muhît) kitâb›nda diyor ki: (fieyhayn› kötüliyen imâm›n arkas›nda nemâz k›lmak câiz de¤ildir. Çünki bu, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh”
halîfe oldu¤unu kabûl etmiyor. Hâlbuki, Onun hak halîfe seçildi¤ini bütün Eshâb sözbirli¤i ile bildirdi). Tâhir bin Ahmed Buhârînin
[542] (Hulâsa) ad›ndaki fetvâ kitâb›nda diyor ki, (Ebû Bekrin hilâfetine inanm›yan kâfir olur. Bid’at sâhibi olan›n arkas›nda nemâz
k›lmak mekrûhdur. Bid’at› küfre var›rsa ona uyan›n nemâz› sahîh
olmaz. Küfre sebeb olmazsa, sahîh fekat mekrûh olur. Hazret-i
Ömerin “rad›yallahü anh” hilâfetine inanm›yan›n da kâfir oldu¤u,
dahâ do¤rudur). Bunlar›n halîfeliklerine inanm›yan kâfir olunca,
yâ bunlara sö¤enlerin, la’net edenlerin ne olaca¤›n› düflünmeli.
Görülüyor ki, bu taflk›nl›klara küfr demek, hadîs-i flerîflere ve din
âlimlerinin sözlerine tam uygun olmakdad›r. Ehl-i sünnet âlimlerinden birkaç›n›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bunlara
kâfir denilmez buyurmas›, taflk›nl›k yapm›yan kimseler içindir.
Böylece sözleri, hadîs-i flerîflere ve âlimlerin sözbirli¤ine uydurulmufl olur.
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Risâle, (Âifle-i S›ddîkaya “rad›yallahü teâlâ anhâ” da sö¤üyor,
la’net ediyor. Âyet-i kerîmeye ve hadîs-i flerîfe uymad›¤› için Ona
la’net edilir diyorlar. Ona, -hâflâ- kötü diyorlar. Ahzâb sûresi, otuzüçüncü âyetinde: (Evlerinizde oturunuz) buyuruldu¤u hâlde, bu
emri dinlemeyip, Deve vak’as›nda, Alî “rad›yallahü anh” ile harb
etdi. Hâlbuki hadîs-i flerîfde, (Seninle harb eden, benimle harb etmifl gibidir) buyuruldu. Demek ki, Alî ile harb, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile harb etmek demekdir. Peygamber ile
harb eden ise, kâfirdir. Onun için, Âifleye sö¤mek, la’net etmek lâz›m olur), dediler.
Buna cevâb olarak deriz ki, (Evlerinizde oturunuz!) emri, her
zemân, her hâlde evde oturun, d›flar›ya hiç ç›kmay›n demek de¤ildir. Zevcelerinden ba’z›s›n›n, Resûlullah ile birlikde sefere gitmesi, böyle olmad›¤›n› göstermekdedir. Demek ki, evlerinizde oturunuz emri, belli zemân ve belli hâller içindir. Bir fleyin bütününü
söyleyip bir parças›n› kasd etme¤e benzer. Böyle sözler ise, kesin
olmaz. Müctehidin, bu bütünden, bir baflka parçay› anlamas› câiz
olur. Çünki, bütün parçalarda ortak bulunan özellikler vard›r. Âifle “rad›yallahü anhâ”, flübhe yok ki, âlim idi ve müctehid idi. Tirmüzînin kitâb›nda Ebû Mûsel-efl’arî [Resûlullah›n vâlîlerinden
idi. Yaz›lara târîh konmas›na sebeb olmufldur. 51 de Kûfede vefât
etdi.] buyuruyor ki, Eshâb-› kirâm, birfley ö¤renmek isteseydi,
hazret-i Âifleye gidip, sorar, ö¤renirdi. Yine Tirmüzî kitâb›nda,
Mûsâ bin Talha diyor ki, Âifleden dahâ fasîh, düzgün konuflan
görmedim. Âifle “rad›yallahü anhâ”, o derin ilmi sebebi ile âyet-i
kerîmenin özünü anlam›fl, ba’z› zemânda, ba’z› ifller için ç›kmak
istisnâs›na uyarak ç›km›fld›r. Âyet-i kerîmeden ç›kan ma’nâ, örtüsüz, aç›k olarak ç›kmay›n›z demekdir. Nitekim âyet-i kerîmenin
sonunda meâlen, (Önceki câhillik zemân›nda, kad›nlar›n yapd›¤›
gibi, zînetlerinizi, süslerinizi erkeklere göstermeyiniz!) buyuruldu. Örtülü olarak, evden ç›kman›n câiz olaca¤› buradan anlafl›lmakdad›r. Âiflenin “rad›yallahü anhâ” Deve vak’as›na ç›kmas›,
harb etmek için de¤ildi. ‹slâh etmek, fitneyi basd›rmak içindi.
Târîhlerin dedi¤i gibi harb için olsa da, yine zarar› yokdur. Çünki, ictihâd› ile hareket etmifldi. Keyfi ile, kendili¤inden ç›km›fl de¤ildi. Nitekim, fierh-i mevâk›f, Seyfüddîn Alî Âmidîden “rahmetullahi aleyh” haber veriyor ki, Deve ve S›ffîn vak’alar›, ictihâd
yüzünden idi. Müctehid yan›l›rsa, birfley denemez. Enfâl sûresi,
altm›flsekizinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlân›n önceden kitâb› olmasayd›, yapd›klar›n›zdan dolay› büyük azâb çekerdiniz)
buyuruldu. Beydâvî bunu tefsîr ederken (Allahü teâlâ aç›kça yasak etdi¤i fley yap›lmad›kça azâb yapm›yaca¤›n›, önceden Lev– 69 –

hilmahfûzda yazd›. Hatâ edene, yan›lana azâb etmiyece¤ini hükm
etmeseydi...) diyor. fiunu da bildirelim ki, müctehidin yan›lmas›,
Allahü teâlâdan bir rahmetdir, hidâyetdir. Abdüddar bin Kusey
o¤ullar›ndan Rezin bin Mu’âviye (524)nin kitâb›nda, Ömer “rad›yallahü anh” buyuruyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Benden sonra, Eshâb›m›n ayr›l›¤›n› Rabbimden
sordum. Rabbim bildirdi ki: Ey sevgili Peygamberim Muhammed
“aleyhissalâtü vesselâm”! Senin Eshâb›n, gökdeki y›ld›zlar gibidir.
Ba’z›s›, ba’z›s›ndan dahâ parlakd›r. Hepsi ›fl›k saçmakdad›r. Onlardan birinin yolunda giden hidâyete kavuflur). Sonra, flu hadîs-i flerîfi buyurdu: (Eshâb›m gökdeki y›ld›zlar gibidir. Herhangi birine
uyarsan›z, hidâyet, selâmet bulursunuz!)
(Ey Alî! Seninle harb, benimle harb demekdir) hadîs-i flerîfini,
Âifle “rad›yallahü anhâ” belki iflitmemifldir. Yâhud, belli bir harb
için buyurulmufldur. Veyâhud, zemân-› se’âdetde yapd›¤› harbler
demekdir.
Bu risâlede, bozuk düflüncelerine herkesi inand›rmak ve Ehl-i
sünneti ma¤lûb etmek için diyor ki: (Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”, iki gözü görmiyen ‹bni ümm-i Mektûm ile konuflurken, zevcelerinden biri yanlar›na gelince, üzülüp (O görmüyorsa
da, sen görüyorsun!) buyurdu. Kad›nlar›n, erkeklere görünmemesi, bu kadar lâz›m oldu¤u hâlde, Ehl-i sünnet kitâblar›nda diyor ki: Âifle “rad›yallahü anhâ” Peygamberin omuzuna dayan›p
sokakda çalg› çalan, oyn›yan adamlar› seyr etdi. (Seyr etme¤e
doymad›n m› yâ Hümeyrâ?) buyurdu. Biz, en afla¤› adamlar›n bile, böyle yapaca¤›n› söyliyemeyiz.) Cevâb olarak deriz ki, oyunu
seyr etmek, belki örtünmek emri gelmeden önce olmufldur. ‹bni
ümm-i Mektûma görünmemek ise, bu âyet-i kerîme geldikden
sonra olmufldur. Belki de, seyr olunan oyun, harâm olm›yan, câiz
olan oyun idi. Nitekim, sahîh haberlerden anlafl›l›yor ki, Mescid-i
Nebevî meydân›nda, süngü oyunu oynan›rd›. Bu da, ok atmak gibi, harb oyunu oldu¤u için, günâh de¤ildir. Zâten mescidde oynanmas›, câiz oldu¤unu göstermekdedir. Oyunu seyr etme, örtünme âyeti geldikden sonra olsa bile, o zemânda, Âifle “rad›yallahü
anhâ” küçük idi. Mükellef de¤ildi. Nitekim, Buhârî ve Müslimde
bildirildi¤ine göre, buyuruyor ki: (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” odan›n kap›s›nda duruyordu. Habeflliler, mescidin mihrâb›nda oynuyordu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek arkas›ndaki örtü ile beni örtdü. Mubârek kula¤› ile boynu aras›ndan, oyunu seyr etdim.)
‹yi bilinmelidir ki, Eshâb-› kirâm›n ifllerine kar›flmak, onlar
hakk›nda, akl›na geleni söylemek, bir müslimân için, son dere– 70 –

ce edebsizlik ve zevall›l›kd›r. Müslimân ismini tafl›yan kimse, Eshâb-› kirâm aras›ndaki ayr›l›klar›, çekiflmeleri, Allahü teâlâya b›rakmal›, hepsini iyi bilmelidir. Onlar› sevmek Muhammed “aleyhisselâm”› sevmek demek oldu¤unu bilmelidir. Çünki, (Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever) buyurdu. Bir müslimân için, kurtulufl
yolu, ancak budur. ‹mâm-› Muhammed bin ‹drîs fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: (Eshâb-› kirâm aras›ndaki kanlara, ellerimizin bulaflmas›ndan, Allahü teâlâ, bizleri korudu¤u gibi, biz de
dilimizi kar›fld›rmakdan koruyal›m). Ömer bin Abdül’azîz de böyle söylemifldir. [1340 da ‹stanbulda bas›lan, türkçe (Ahmed R›fâî)
ad›ndaki kitâb›n yetmiflsekizinci sahîfesinde, Seyyid Ahmed bin
Alî R›fâî [512-578 [m. 1183] Basra civâr›nda (Ümm-i Ubeyd)dedir] buyuruyor ki: (Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvan” aras›nda
olan olaylar üzerine afl›r› konuflmak, fikr yürütmek, hiç câiz de¤ildir. Her müslimân, Eshâb hakk›nda, dilini tutmal›, o büyüklerin
hep iyiliklerini söyleyip, hepsini sevmeli, övmelidir). Fekat, ba’z›
kimseler, Eshâb-› kirâm› kötülüyor. O ‹slâm›n göz bebeklerine
sövme¤e, la’net etme¤e cesâret ediyor. ‹slâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, onlara cevâb vermesi, onlar› susdurmas›, yanl›fl, bozuk düflündüklerini aç›klamas› lâz›md›r. ‹flte
bunun için, bu fakîr de [ya’nî ‹mâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî, Ahmed Fârûkî “rahmetullahi aleyh” 971-1034 [m. 1624] Hindistânda Serhend flehrindedir], bu yolda birkaç kelime yazd›m. Yâ
Rabbî! Unutduklar›m›z ve yan›ld›klar›m›z için bize cezâ yapma!
Okudu¤um risâleyi yazan› red ve rezîl etmek için, bu fakîre nasîb
olan cevâb burada bitdi. Allahü teâlâ, kalblerimize, kendi dîninin
sevgisini yerlefldirsin! Sevgili Peygamberi Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” yolunda ilerlemekle, hepimizi flereflendirsin!
Âmîn.
‹mâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin “rahmetullahi aleyh” (Redd-i Revâf›d) risâlesi, burada temâm oldu.
‹lâhî! Fât›ma evlâd› hât›r›na,
Son sözüm, kelime-i tevhîd ile ola!
E¤er bu düâm› edersen red yâ kabûl!
Sar›ld›m, Ehl-i beyt-i Nebî ete¤ine.
Yâ Rabbî! Sevgili Peygamberinin hürmeti için ve Onun Ehl-i
beyti “rad›yallahü anhüm” hât›r› için, ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkîyi ve anas›n›, babas›n› afv ve ma¤firet et! Habîbinin ahlâk›
hürmetine, onlara iyi, güzel muâmele eyle! “rahmetullahi aleyhim ecma’în”! Sevgili Peygamberine ve Ehl-i beytine bizden düâlar ve selâmlar ulafld›r ve mahlûklar›n›n say›s›nca ve Arfl›n›n a¤›r– 71 –

l›¤›nca, be¤endi¤in gibi hayr ve bereket ver. Âmîn. Bu risâlenin temâm olmas›n› nasîb etdi¤i için, Allahü teâlâya hamd olsun ve en
çok sevdi¤i, ümmî Peygamber Muhammed aleyhisselâma k›yâmete kadar, düâlar ve selâmlar olsun!
‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin
(Redd-i revâf›d) risâlesi, Hindistânda ve Pakistânda bas›lm›fld›r.
Pakistânda, Haydarâbâd üniversitesi profesörlerinden Gulâm
Mustafâ hân da, 1385 [m. 1965] senesinde urdu tercemesi ile birlikde, (Te’yîd-i ehl-i sünnet) ismini vererek nefis olarak basd›rm›fld›r.
Bu bask›s›, 1397 [m. 1977] senesinde, (Mebde’ ve Me’âd) risâlesi
ile birlikde, ‹stanbulda ofset yolu ile tekrâr basd›r›lm›fld›r. Bu risâleyi Hind âlimlerinden flâh Veliyyullah Dehlevî arabîye terceme
etmifl ve Hindistânda bas›lm›fl ve ‹stanbulda ofset bask›s›, (En-Nâhiye) kitâb›n›n sonunda neflr edilmifldir.
Asrlar›n pek az yetifldirdi¤i büyük âlim kayyûm-i âlem, fleyh
Muhammed Ma’sûm bin Ahmed Fârûkî “kuddise sirruhumâ” hazretlerinin [1009-1079 [m. 1667] Serhendde] (Mektûbât) kitâb›n›n
ikinci cildinin, otuzalt›nc› mektûbu, uzun ve çeflidli süâllere cevâb
vermekdedir. Bu mektûbun, yaln›z sekizinci süâlinin cevâb›n›, buraya terceme etmek uygun görüldü.
Süâl: (fierh-i Dîvân-› kütüb-i tevârîh)de diyor ki, (Hazret-i
Emîr “kerremallahü teâlâ vecheh” bir k›sm insanlar›n kendisine
düflmanl›¤›n› anlay›nca, Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” ve Onun
gibilerden befl kifliye, befl vakt nemâzdan sonra, la’net etme¤e bafllad›. Onlar da, bunu duyunca, hazret-i Emîr, hazret-i Hasen, hazret-i Hüseyn, Abdüllah ibni Abbâs ve Mâlik-i Ejderden “rad›yallahü anhüm ecma’în” müteflekkil olan befl kifliye befl vakt nemâzdan sonra la’nete bafllad›lar. Hattâ, Benî Ümeyye halîfeleri, bu alçak ifli büsbütün ortaya yayd›. Hutbelerde Ehl-i beyte la’net etdiler. Bu hareket, Ömer bin Abdülazîzin, bunu kald›rmas›na kadar
devâm etdi. Ömer bin Abdülazîz, bu la’neti kald›r›p, yerine, Nahl
sûresi, doksan›nc› âyet-i kerîmesini okutdu). Acabâ bu çirkin hâdise olmufl mudur, yoksa olmam›fl m›d›r?
Cevâb: Tepeden t›rna¤a kadar rahmet olan hazret-i Emîr
“kerremallahü teâlâ vecheh” hâflâ ve kellâ, herhangi bir müslimâna bile la’net etmemifldir. Nerde kald› ki, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” eshâb›na ve hele çok kerre
hayr düâ etdi¤i Muâviyeye “rad›yallahü anh” la’net etmifl olsun.
Hazret-i Emîr, Muâviye ile birlikde olanlar için, (Kardefllerimiz,
bize uymad›. Kâfir ve fâs›k de¤ildirler. ‹ctihâdlar› ile hareket ediyorlar) buyurdu. Bu sözü, bunlardan küfrü ve f›sk› uzaklafld›rmakdad›r. O hâlde, niçin la’net etsin? ‹slâm dîninde hiç kimseye,
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hattâ frenk kâfirine bile, la’net etmek ibâdet de¤ildir. Befl vakt
nemâzdan sonra düâ etmek lâz›m iken, kendi düflmanl›¤› için,
düâ yerine, la’neti dile al›r m›? Fenâ derecelerinin en yükse¤ine
ve itminân›n sonuna ulaflm›fl ve flahsî arzûlar›ndan geçmifl olan
hazret-i Emîrin nefsini kendi nefs-i emmâreleri gibi, kin, inâd ve
düflmanl›kla dolu mu san›yorlar? O çok yüksek zâta, böyle bir
bühtân, böyle alçak bir iftirâda bulunuyorlar. Hazret-i Emîr, fenâ fillâh ve muhabbet-i Resûlillah makâmlar›n›n en son derecesine ulaflm›fl, cân›n›, mal›n›, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem”
yolunda fedâ etmifldir. Niçin bu düâ zemân›nda, her iki cihân›n
sultân›, Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” envâ-› ezâ ve cefâ yapan, Allahü teâlân›n ve Resûlünün “sallallahü
aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” düflmanlar›n› söyleyip, onlara la’net
etmedi de kendi düflmanlar›na la’net etdi? Hâlbuki (‹ctihâdlar›
ile hareket ediyorlar) sözü, onlara düflman olmad›¤›n› gösteriyor.
‹flin esâs› flöyledir ki, bu muhârebeler ve münâze’alar, düflmanl›k
ve kin gütmek ile olmam›fld›r. Hep ictihâd ve te’vîl ile olmufldur.
Bunun için, ayblaman›n yeri yokdur. Nerde kald› ki, la’net edilsin. Bir kimseyi kötülemek ve ona la’net etmek, bir iyilik ve ibâdet olsayd›, ‹blîs-i la’îne, Ebû Cehle, Ebû lehebe ve Peygamber
efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” inciten, Ona cefâ ve ezâ
eden ve bu hak dîne, kötülükler, ihânetler yapan Kureyflin az›l›
kâfirlerine la’net etmek, ‹slâm›n îcâblar›ndan olurdu. Düflmanlara la’net etmek emr edilmeyince, dostlara la’net sevâb olur mu?
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Bir kimse,
fleytâna la’net ederse; ben zâten mel’ûn oldum. Bu la’netin bana
zarar› olmaz der. Yâ Rabbî! Beni fleytândan koru derse, eyvâh
belkemi¤imi k›rd›n der). Bir baflka hadîs-i flerîfde, (fieytâna sö¤meyiniz. fierrinden Allahü teâlâya s›¤›n›n›z!) buyuruldu. Bundan
anlafl›l›yor ki, bu gibi sözler, hazret-i Emîre iftirâd›r. Onu kötülemekdir. Bundan baflka, Muâviye “rad›yallahü anh” hazret-i Emîre, hazret-i Hasen ve Hüseyne ve di¤erlerine “rad›yallahü anhüm
ecma’în” la’net etme¤e bafllad› demek de, Muâviye “rad›yallahü
anh” hazretlerine iftirâ olur. (Bu hâdise olmufl mudur, yoksa olmam›fl m›d›r? E¤er olmufl ise, Mu’âviyeye ve di¤erlerine niçin
la’net edilmesin? Olmad› ise, Keflflâf tefsîrindeki yaz›n›n ma’nâs›
ne olur?) diyorsunuz. Cevâb›nda, olmad› deriz. Ehl-i sünnet ve
cemâ’at mezhebi flöyledir ki, Muâviyeye “rad›yallahü anh” dil
uzatmak câiz de¤ildir. Bu söz, ona bir iftirâd›r. Hem, bu husûsda
do¤ru bir haber de yokdur. Târîhçiler söyliyor ise, bunlar›n sözü,
nas›l sened olabilir. Dînin esâslar› târîhcilerin sözleri üzerine kurulamaz. Bu mes’elede, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin ve Onun
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eshâb›n›n sözlerine bak›l›r. Târîhçilerin sözlerine ve Keflflâfda yaz›l› haberlere bak›lmaz. Keflflâfdan al›nd›¤›n› bildirdi¤iniz o yaz›larda Emîrin ve Muâviyenin ismi geçmiyor. Bu iki din büyü¤ünün birbirine la’net etdi¤ini gösteren bir iflâret bile yokdur. O yaz›lar temâmen do¤rudur. Bizim bildi¤imize uymayan birfley yokdur ki, iyi ma’nâ arans›n. Evet, benî Ümeyye halîfeleri senelerce
minberlerde Ehl-i beyte la’net etdirdi. Ömer bin Abdülazîz, buna son verdi. Allahü teâlâ, Ona bizim taraf›m›zdan büyük mükâfatlar versin! Lâkin Muâviye “rad›yallahü anh” da, Emevî halîfelerinden ise de, ona dokunulamaz. E¤er Muâviye sö¤ülür, kötülenirse, onunla berâber, bu muhâlefetde ve muhârebelerde bulunan çok say›da Eshâb-› kirâm, hattâ aflere-i mübeflflereden [Dünyâda iken Cennet ile müjdelenmifl on kifliden] birkaç› da mel’ûn
olur, kötülenmifl olur. Bu din büyüklerine dil uzatmak, onlar› kötülemek, onlardan bize gelmifl olan din bilgilerini bozma¤a, kötüleme¤e sebeb olur. Hiçbir müslimân, bunu lây›k görmez ve kabûl
edemez.
Efendim! Bu mes’elede size iki mezhebi bildireyim. Ehl-i sünnet ve cemâ’atin sözü ve baflkalar›n›n sözü. Ba’z›lar›, üç halîfeyi
ve Mu’âviyeyi ve ictihâdda Ona uyanlar› kötülüyor. Bunlara sö¤üyor. Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” sonra,
birkaç› hâric olmak üzere, bütün Eshâb mürted oldu, diyorlar.
Ehl-i sünnet ve cemâ’at mezhebine göre, Peygamber efendimizin
“sallallahü aleyhi ve alâ âlihi ve sellem” eshâb›na iyilikden baflka
birfley söylenmez. Hiçbiri fenâ ve kötü de¤ildir. (Onlar› seven,
beni sevdi¤i için sever. Onlara düflman olan, bana düflman oldu¤u için düflman olur) hadîs-i flerîfi, hepsini sevmemizi emr ediyor.
Onlar›n kavgalar›n›n ve muhârebelerinin, iyi niyyet ile yap›ld›¤›n› bilmeliyiz. Nefsin kötü ve çirkin arzûlar›ndan ve inâddan onlar› temâmen uzak görmek ve uzak tutmak lâz›md›r. ‹mâm-› Yahyâ bin fieref Nevevî [631-676 [m. 1274] fiâmda] Müslim hadîslerini aç›klarken buyuruyor ki, imâm-› Alî “rad›yallahü anh” zemân›ndaki muharebelerde Eshâb-› kirâm üçe ayr›lm›fld›. Bir k›sm›n›n ictihâd›, Emîrin “rad›yallahü anh” hakl› oldu¤unu göstermifldi. Bunlara, kendi ictihâdlar›na uygun yol tutmak vâcib oldu.
Hepsi hazret-i Emîre yard›m etdi. Eshâb›n bir k›sm› ictihâdda
do¤ruyu kesdiremedi. Bunlar›n, kimseye kar›flmamas› vâcib oldu.
Üçüncü k›sm›n ictihâd›, Emîre karfl› gelenlerin hakl› oldu¤unu
göstermifldi. Bu ictihâdda olanlar›n di¤er tarafa yard›m etmesi lâz›m oldu. Demek ki, her biri kendi ictihâd›na uygun ifl yapd›. Bunun için hiçbirini ayblamak, do¤ru de¤ildir. Bununla berâber,
hazret-i Emîr ve Onun ictihâd›nda olup, Ona uyanlar, ictihâdda
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do¤ruyu bulmufllard›. Karfl›lar›ndakiler, ictihâdda hatâ etmifllerdi. Fekat, ictihâdda yan›lma oldu¤u için, kötülenemez ve ayblanamaz. Yan›lanlar, bir sevâb alm›fld›r. Do¤ruyu bulanlar ise, on
sevâb alm›fld›r. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi aleyh” (Allahü teâlâ,
o kanlara, ellerimizi bulafld›rmakdan korudu¤u gibi, biz de, dillerimizi bulafld›rmakdan koruyal›m) buyurdu. Bu k›ymetli söz, hatâ bile demenin do¤ru olmad›¤›n› ve yap›lm›fl olanlar› da iyilikle
anmam›z lâz›m geldi¤ini gösteriyor. Demek ki, Mu’âviyeyi “rad›yallahü anh” sevmiyen, Ona la’net eden bir kimse, bütün Eshâb›
iyi bilse de, Ehl-i sünnet ve cemâ’atden olmaz. Bunu, flî’îler de
sevmez. Çünki, üç halîfeyi seveni sevmiyorlar. Bunun için, bu
kimse, ne Ehl-i sünnetdendir, ne de flî’îdir. Üçüncü bir yol tutmufl
oluyor.
Eshâb-› kirâm aras›nda hâs›l olan ayr›l›klar için Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdiklerinde bir flübheniz kal›rsa, güvenilen ve herfleyi ayr› ayr› îzâh eden i’tikâd kitâblar›n› okumal›s›n›z. Sonradan
söylenilen, birbirini tutmaz, çürük sözlere inanmamal›d›r. Otuzalt›nc› mektûbun tercemesi temâm oldu.
Bu yaz›m›z›, güzel sözlerle bitirmek için, Ehl-i beytin “rad›yallahü anhüm” flanl› ifllerini, medhlerini, üstünlüklerini yaz›yoruz:
Ahzâb sûresi, otuzüçüncü âyetinde meâlen, (Ey Habîbimin
Ehl-i beyti! Allahü teâlâ, sizin günâhs›z olman›z› istiyor) buyuruldu. Müfessirlerden ço¤u, bu âyet-i kerîme, Alî, Fât›ma, Hasen ve
Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhüm” için geldi, dedi. Âifle “rad›yallahü anhâ” da, böyle oldu¤unu bildirdi. Zevceleri “rad›yallahü
anhünne” için geldi diyenler de vard›r. Çünki, bundan sonraki
âyet-i kerîme aç›kca zevcelere hitâb etmekdedir. Ahmed bin
Hanbelin [164-241 [m. 855] Ba¤dâdda], Müsned ad›ndaki kitâb›nda Ebû Sa’îd-i Hudrî [Uhud gazâs›nda onüç yafl›nda idi. 64 de
vefât etdi. ‹stanbulda, Ayvansarayda, Kariye Câmi’i ba¤çesinde
denilmekdedir] diyor ki, bu âyet-i kerîme, Resûlullah, Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyn için geldi. Bu befline (Ehl-i abâ) ya’nî h›rka ile örtülü denir. Ahmed bin Muhammed Sa’lebîye göre [427
[m. 1036] Niflâpurda] bu âyet-i kerîmedeki (Ehl-i beyt), Hâflim
o¤ullar› demekdir. Âyet-i kerîmedeki (rics), günâh yapmak ve
îmân edilecek fleylerde flübhe etmek demekdir. O hâlde bunlar,
Cehenneme girmez. Sa’d ibni Ebî Vakkâs “rad›yallahü anh”
[Aflere-i mübeflfleredendir, onyedi yafl›nda, yedinci olarak islâma
geldi. Bütün gazâlarda bulundu. ‹lk ok atand›r. Çok niflanc› idi.
Kadsiyede zafer kazan›p, Îrân mecûsî devletini târîhden silen ‹slâm ordusunun bafl kumandan›d›r. 55, Medînede] buyurdu ki, Âl-i
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‹mrân sûresi, altm›flbirinci âyeti, (Geliniz, çocuklar›m›z› ve çocuklar›n›z› ça¤›ral›m) nâzil olunca, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyni “rad›yallahü teâlâ
aleyhim ecma’în” ça¤›r›p (Yâ Rabbî! ‹flte bunlar Ehl-i beytimdir)
buyurdu.
Müsevvir bin Mahreme “rad›yallahü anh” [Nemâzda iken,
manc›n›k tafl› ile flehîd oldu. 2-64, Medînede] buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Fât›ma “rad›yallahü
anhâ” benden bir parçad›r. Onu k›zd›ran, beni incitir). [Hicretde
13 yafl›nda idi. 15 yafl›nda iken Alîye “rad›yallahü anh” verildi ki,
Alî o zemân 25 yafl›nda idi. Hicretin onbirinci senesinde Medînede, vefât-› Nebîden alt› ay sonra vefât etdi.]
Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” [Hayberde ‹slâma gelip hemen gazâya bafllad›. Çok fakîr olup, Resûlullahdan ayr›lmazd›.
Muâviye bunu Medîneye vâlî yapd›. 59 da 79 yafl›nda vefât etdi.
Medînede] diyor ki, Resûlullah›n yan›nda idim. Hasen geldi. (Yâ
Rabbî! Bunu seviyorum. Sen de bunu sev ve bunu sevenleri de
sev!) buyurdu. Enes bin Mâlik [Resûlullaha on y›l hizmet etdi.
100 seneden fazla yaflad›] diyor ki, (Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” Hasenden dahâ çok benziyen kimse yok idi). Bir
kerre de (Hüseyn “rad›yallahü anh” Resûlullaha çok benziyordu)
dedi. Zeyd bin Erkam “rad›yallahü anh” [Uhud gazâs›nda küçük
idi. Di¤er onyedi gazâda bulundu. 61, Kûfede] diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Benden sonra, size
iki fley b›rak›yorum. Bunlara yap›fl›rsan›z, yoldan ç›kmazs›n›z. Birisi, ikincisinden dahâ büyükdür. Biri, Allahü teâlân›n kitâb› olan
Kur’ân-› kerîmdir ki, gökden yere kadar uzanm›fl, sa¤lam bir ipdir. ‹kincisi, Ehl-i beytimdir. Bunlar›n ikisi birbirinden ayr›lmaz.
Bunlara uym›yan, benim yolumdan ayr›l›r). Yine Zeyd bin Erkam›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Alî, Fât›ma, Hasen ve Hüseyn ile
harb, bana karfl› harb demekdir. Bunlarla sulh ve selâmet üzere
olmak, bana teslîm olmakd›r) buyurdu. Cemî’ bin Ömer “rad›yallahü anh” diyor ki: Amcam ile birlikde Âifle “rad›yallahü anhâ”
valdemizden sorduk ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
en çok kimi severdi. Cevâb›nda, Fât›may› “rad›yallahü anhâ” buyurdu. Erkeklerden kimi en çok severdi, dedik. Fât›man›n zevcini dedi. Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” [‹lk Hendekde ve bütün gazâlarda bulundu. 84 yafl›nda 73 de Mekkede vefât
etdi] diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu
ki, (Hasen ile Hüseyn, dünyâda, benim güzel kokular›md›r).
Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki: (Hasenin gö¤sünden yukar›s›, Hüseynin gö¤sünden afla¤›s›, Resûlullaha çok benziyordu).
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Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” [Çok âlim idi. 68 de
70 yafl›nda Tâifde vefât etdi] buyurdu ki, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” mubârek omuzunda Hasen vard›. Birisi, yâ Hasen! Ne iyi yere oturmuflsun deyince (Omuzumdaki, ne iyi insand›r) buyuruldu. Âifle “rad›yallahü anhâ”dan [Ebû Bekr-i S›ddîk›n k›z›d›r. Resûlullah efendimize, Allahü teâlân›n emri ile, alt›
yafl›nda nikâh edilip, hicretin ilk y›l›nda, dokuz yafl›nda dü¤ün yap›ld›. Âyet-i kerîme ile medh ve senâ olundu. Âlim, edîb, çok akll› ve üstâd idi. Binden fazla hadîs-i flerîf bildirdi. Resûlullah›n vefât›nda onsekiz yafl›nda idi. Elliyedide, 65 yafl›nda Medînede vefât etdi. Abdüllah bin Zübeyrin teyzesi idi.] nakledildi ki Eshâb› kirâm, hediyyelerini, Resûlullaha, Âiflenin evinde getirip böylece sevgisini kazanma¤a yar›fl›rlard›. Zevceler, iki grup idi. Âifle
taraf›nda Hafsa, Safiyye, Sevde vard›. ‹kincisi Ümm-i Seleme ve
ötekiler idi. Bunlar, Ümm-i Selemeyi Resûlullaha gönderip (Eshâb›na emr buyur. Hediyye getirmek isteyen, hangi zevce yan›nda iseniz, oraya getirsin!) dediklerinde, Resûlullah buyurdu ki,
(Beni, Âifle hakk›nda incitmeyiniz! Cebrâîl “aleyhisselâm” bana
yaln›z Âiflenin yan›nda iken geldi.) Ümm-i Seleme, dedi¤ine piflmân olup, tevbe ve afv diledi. Fekat zevceler, Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhünne” ile de haber gönderdi. Cevâb›nda (Ey k›z›m!
Benim sevdi¤imi, sen sevmez misin?) buyurdu. Fât›ma, elbet severim, dedi. Cevâb›nda (O hâlde, Âifleyi sev!) buyurdu. Âifle “rad›yallahü anhâ” buyurdu ki: Resûlullah›n zevceleri aras›nda, Hadîceye “rad›yallahü anhâ” gayret etdi¤im gibi, baflkas›na g›bta etmedim. Hâlbuki, onu görmemifldim. Çünki, ölmüfl oldu¤u hâlde,
Onun ad›n› çok söylüyordu. Ne vakt bir koyun kesip da¤›tsa mutlaka bir parças›n› da Hadîcenin akrabâs›na yollard›. Bunu görünce, bir def’a (Allahü teâlâ, sana, sanki, Hadîceden baflka kad›n
vermedi mi, hep onu söylüyorsun) dedim. (Evet, baflka kad›nlar›m oldu. Fekat, o flöyle idi, böyle idi ve ondan çocuklar›m oldu)
buyurdu. Abdüllah ibni Abbâs buyurdu ki, Resûlullah (Abbâs
bendendir ve ben Abbâsdan›m) buyurdu. [Abbâs “rad›yallahü
anh” Bedr gazâs›nda esîr oldu. Sonra müslimân oldu. Mekke ve
Hüneyn gazâlar›nda bulundu. Uzun boylu, beyâz, güzel idi. 32
de 88 yafl›nda vefât etdi. Medînede, Bakîdedir.] Yine Abdüllah›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde (Ni’metlerini size bol bol gönderen Allahü teâlây› seviniz. Allahü teâlây› sevdi¤iniz için, beni
de seviniz. Beni sevdi¤iniz için, Ehl-i beytimi seviniz!) buyurdu.
Ebû Zer G›fârî [Beflinci islâma gelendir. 32 de Medînenin Rebde köyünde vefât etdi] buyurdu ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Biliniz ki, içinizde, Ehl-i beytim, Nûh
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“aleyhisselâm”›n gemisi gibidir. Gemiye binen kurtuldu¤u gibi,
Ehl-i beytimi seven kurtulur. Bunlara uym›yan helâk olur).
__________________________
Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime,
titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime!
Âflk›n ald› benden beni,
seviyorum Rabbim seni!
Senin sevgin, pek tatl›ym›fl,
seviyorum Rabbim seni!
Ne varl›¤a sevinirim,
ne yoklu¤a yerinirim.
Aflk›n ile zevklenirim,
seviyorum Rabbim seni!
Emretdin ibâdetleri,
medhetdin iyi hâlleri,
verdin sonsuz ni’metleri,
seviyorum Rabbim seni!
Ne nankör nefsim var aceb,
zevk için, bana k›yar hep!
Ben hakîkî zevki buldum,
seviyorum Rabbim seni!
‹bâdeti güzel yapmak,
dünyâ için de çal›flmak,
gece gündüz iflim, çünki,
seviyorum Rabbim seni!
Sevmek lâfla olmaz Hilmi,
Rabbin, çal›fl›n›z dedi.
Hâlinden de anlafl›ls›n;
seviyorum Rabbim seni!
‹slâm düflmanlar› nice,
çat›yor dîne sinsice.
Durursan, do¤ru mu olur,
seviyorum Rabbim seni!
Âfl›k tenbel oturur mu?
Ma’flûka toz kondurur mu?
Düflman› susdur da, söyle:
Seviyorum Rabbim seni!
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ÜÇÜNCÜ R‹SÂLE

TEZK‹YE-‹ EHL-‹ BEYT (1.ci k›sm)
Herfleyin Rabbi olan, ya’nî herfleyi yaratan ve yetifldiren Allahü teâlâya hamd olsun! Bizlere kurtulufl yolunu gösteren, sevgili
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma iyilikler ve selâmetler
olsun. Onun yak›nlar›na ve Ona inan›p, güzel, ›fl›kl› yüzünü görmekle flereflenen Eshâb›na da, hayrl› düâlar olsun!
‹nsanlar için bir imtihân yeri olan ve iyi ile kötünün kar›fld›¤›
bir meydân olan bu dünyâda, do¤ru yoldan sapm›fl, kötülü¤e kaym›fl, yetmifl iki çeflid f›rka aras›nda, fleytâna en çok uymufl ve nefsine aldanm›fl olan, hattâ fleytân› bile geride b›rakm›fl olan sap›k
f›rka, Eshâb-› kirâm› sevmiyen kimselerdir. Bunlar, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›n›, evlâd›n› afl›r› seviyor görünmekde, en büyük ibâdet, bunlar› sevmekdir demekdedirler. (Sizlere dîn-i islâm› getirdi¤im için, bir karfl›l›k istemiyorum. Yaln›z bana yak›n olan Ehl-i beytimi sevmenizi istiyorum)
meâlindeki âyet-i kerîmeye yap›fl›yoruz diyorlar. Hâlbuki, yap›fld›klar› kötü yolun temeli, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n› “rad›yallahü anhüm ecma’în” kötülemek, bu din
büyüklerine sö¤mekdir. Bunlardan birço¤u taflk›nl›kda dahâ ileri
giderek, Resûlullah efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” ve
hattâ, Allahü teâlâdan vahy getiren, emîn melek olan Cebrâîl
aleyhisselâma da dil uzatmakdad›r. Bu kötü hareketlerini ibâdet
saymakdad›rlar.
Tüccâr ismi alt›nda Îrâna gelen yehûdî din adamlar›, müslimânlar› yoldan ç›karmak için, gece gündüz çal›flmakda, herkesi
kurtarma¤a u¤rafl›yoruz diye övünmekdedirler. Çok kurnaz olanlar› hoca, fleyh flekline girip, köy köy dolafl›yor, gitdikleri yerlere
bozuk zehrli sözler yay›yorlar. Zenginleri de, bütün mallar›n›, paralar›n› bu yolda da¤›tmakdad›rlar. Hattâ, müslimânlar›n halîfesi,
Osmânl› Türklerinin büyük pâdiflâh› olan ikinci sultân Abdülhamîd hân›n [1258 (1842)-1336 (1918) sultân Mahmûd türbesinde]
“rahmetullahi aleyh” yâveri [müflir] mareflal Muhammed Nâm›k
pâfla hazretleri [1219-1310], bu kitâb› yazan fakîre dedi ki: (Ba¤dâd vâlîsi bulundu¤um zemânlarda, yehûdî din adamlar›n›n,
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bozuk düflüncelerini yaymak için, yüzbinlerce kitâb basd›r›p, Îrân
ve Irak köylerine, el alt›ndan yayd›klar›n› gördüm. Bunlar› toplat›p, nehre atd›rd›m. Böyle yehûdî bozuk kitâblar›n›n yaz›lmas›n›,
yay›lmas›n› önledim). Önleme¤e çok u¤rafl›ld›¤› hâlde, ortal›¤› kar›fld›rmakdan, insanlar› bozmakdan geri kalmad›lar. Bugüne kadar, bu yolda mal ve can fedâ etmekden çekinmediler.
[Müslimân ismi tafl›yan islâm düflmanlar›na (Z›nd›k) denir.
Z›nd›klar›n, binbir yalan ile yazd›klar› ve herkesi aldatmak için,
her yere yayd›klar› zararl› kitâblar›ndan biri ve belki en kötüsü
(Hüsniyye) ad›ndaki bir risâledir. Mürtedâ isminde bir yehûdî, flî’î
din adam› flekline girerek, bu kitâb› arabî olarak yazm›fl, 436 [m.
1044] da ölmüfldür. ‹brâhîm Esterâbâdî isminde bir hurûfî arabîden fârisîye terceme etmifl, 958 [m. 1551] de ölmüfldür. Sonra türkçeye çevrilmifl olup, ‹stanbulda ve Anadolunun hemen her yerinde
el alt›ndan, gizlice yay›lmakdad›r. Tafl basmas› ele geçirilip, göz
gezdirildikde, içinde do¤ru bir yaz› görülmedi. ‹mkân ve ihtimâli
olm›yan vehm ve hayâl ile uydurulmufl asls›z astars›z düzme bir risâle oldu¤u anlafl›ld›. Îrânda, hurûfî babalar›n›n elinde dolaflan bu
uydurma kitâb›n 1958 de ‹stanbulda türkçe basd›r›larak, aç›kça sat›lmakda ve okuyan ba’z› zevall›lar› zehrlemekde, do¤ru yoldan
kayd›rmakda oldu¤u hayret ile görülmekdedir. Çok flükr ki, asîl ve
temiz halk›m›z›n bu uydurma yehûdî kitâb›n› almad›¤›n›, sat›lmad›¤›n› anlam›fl bulunuyoruz.
Ehl-i sünnet ve cemâ’atdan olan temiz müslimânlar›n ve az›c›k akl› ve ilmi olanlar›n, böyle yaz›lara aldanm›yaca¤› meydânda
ise de, bozuk fleylerin do¤ru, iyi maskesi alt›na bürünmeleri, yald›zl›, süslü yaz›larla örtülmeleri, okuyanlar› her zemân, flafl›rtabilir. Bu kitâb›n bafl taraf› da hîle ile, yald›zl› yaz›larla donat›lm›fld›r.]
Ehl-i sünnete göre, Ehl-i beyt-i Nebevîyi, ya’nî hazret-i Alîyi
ve Onun evlâd›n› “rad›yallahü anhüm ecma’în” çok sevmek lâz›md›r. Bunlar› sevmek, son nefesde îmân ile gitme¤e sebeb olur.
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›, bunlar›n sevgisini öven yaz›larla doludur. Hüsniyye kitâb›n› yazan Mürtezâ ismindeki Acem yehûdîsi de, bunu bildi¤i için, bir kurnazl›k yaparak, kitâb›n›n bafl›na, Ehl-i beytin sevgisini, onlar› çok sevdi¤ini yazm›fl. Câhil halk,
bu yald›zl› yaz›lar› okuyunca, müslimânl›k demek, Ehl-i beyti
sevmek demek imifl. Bu ise, elbet güzel bir fleydir, diyerek, kitâb›n hepsini do¤ru san›r. Kitâb›n, Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve Ehl-i sünnet âlimlerini kötülemesini, bu
din ulular›na dil uzat›lmas›n› da do¤ru sanarak, do¤ru yoldan kayar.
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Müslimânlar› böyle büyük felâketden, sonsuz uçuruma sürüklenmekden korumak için, bu risâledeki ve buna benzer zehrli kitâblardaki yaz›lar› akl ile, ilm ile çürütmek için, Hindistânda fârisî
dil ile yaz›lm›fl ve bas›lm›fl olan (Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›, dîn-i
islâm›n koruyucusu, mü’minlerin imdâdlar›na koflucu olan pâdiflâh›m›z, efendimiz sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretlerinin emrleri ile türkçeye çevrilip yay›lmakda ise de
biz, (Hüsniyye) kitâb›na ayr›ca bir reddiyye yazma¤› uygun gördük. Bu reddiyemize, (Tezkiye-i Ehl-i beyt) ad›n› verdik. [(Hüsniyye) kitâb›ndaki bozuk yaz›lara, (Eshâb-› Kirâm) kitâb›m›zda da,
81.ci sahîfeden i’tibâren, genifl cevâblar vard›r.]
[Tuhfe-i isnâ afleriyye kitâb› fârisî olup 1266 [m. 1850] da Hindistânda bas›lm›fld›r. ‹stanbulda, Üniversite kitâbl›¤›nda mevcûddur.
Hindistânda 1239 [m. 1823] da vefât eden, Gulâm Halîm flâh Abdül’azîz Dehlevî taraf›ndan yaz›lm›fld›r. fiî’îleri anlatan bu kitâb, 1309
da bir dahâ bas›lm›fld›r. Abdül’azîz-i Dehlevî meflhûr âlim, Veliyyullah Ahmed bin Abdürrahîm-i Dehlevînin (1114-1180) o¤ludur].
Hüsniyye kitâb›n›n tercemesine bak›l›nca, terceme edenin,
Acem olmad›¤›, Ehl-i sünnet evlâd›ndan oldu¤u hâlde, yolunu sap›tm›fl, ‹stanbulda, Osmânl› kâtiblerinden biri oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Gerek bunu, gerekse bu kitâb› okumak tâli’sizli¤ine kap›lan
gençleri sonsuz felâkete düflmekden kurtarmak için, bu reddiyyeyi, Allahü teâlâya s›¤›narak kaleme al›yoruz. [Bu Tezkiye-i Ehl-i
beyt reddiyyesi, 1295 [m. 1878] senesinde, ‹stanbulda bas›lm›fld›r.
Bunu, ‹stanbulda Yeni kap› mevlevî hânesi fleyhi Salâhüddîn Osmân bin Nâs›r Sanduklu efendi yazm›fld›r. 1301 [m. 1884] de vefât
etmifldir. Babas› Nâs›r efendinin 1236 [m. 1821] da vefât etdi¤i
(Kâmûs-ül-a’lâm)da yaz›l›d›r.]
1—Hüsniyye kitâb›n›n bafl›nda diyor ki, (‹mâm-› Ca’fer Sâd›k
[83-148 Medînede] “rad›yallahü anh” hazretlerini çok seven bir
tüccâr›n Hüsniyye ad›nda gâyet güzel bir câriyesi varm›fl. Bu câriye, yirmi yafl›na gelinciye kadar, ‹mâm›n yan›nda kalarak bütün
ilmleri ö¤renmifl, ‹mâm›n vefât›ndan sonra, tüccâr iflâs edip, câriyesini halîfe Hârûnürreflîde satmak istemifl. [Hârûnürreflîd, beflinci Abbâsî halîfesidir. 148 de tevellüd, 193 de Tus flehrinde vefât
etmifldir. 170 de halîfe oldu.] Halîfe, k›z›n güzelli¤i karfl›s›nda donakal›p, de¤erini sorar. Elli bin alt›n denir. Bu câriyenin ne ma’rifeti var ki, bu kadar istiyorsun, deyince tüccâr halîfeye bunun ilmini, üstünlüklerini sayar. Âlimler karfl›s›nda imtihân edilmifl.
Âlimlerden üstün ç›km›fld›r. Hepsini susdurmufldur. ‹çlerinde,
‹mâm-› Ebû Yûsüf Ya’kûb bin ‹brâhîm [113-182 Ba¤dâdda] ve
‹mâm-› Muhammed bin ‹drîs fiâfi’î [150-204 M›srda] oldu¤u hâl– 81 –
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de, hâz›r bulunan âlimler ve müctehidler buna cevâb verememifl.
Basrada ‹brâhîm Hâlid ad›ndaki âlim hepimizden üstündür, çok kitâb yazm›fld›r. Buna ancak o cevâb verebilir, demifller. ‹brâhîm getirilmifl. Uzun konuflma sonunda, o da rezîl olmufl.) diyor.
Bu câriye, tüccâr›n oldu¤u hâlde, baflka bir erke¤in yan›nda y›llarca yaln›z kalmas›, ba’z› mezheblerde câiz de¤ildir. Hanefî mezhebinde de hiç câiz olmaz. (‹bni Âbidîn) beflinci cild, ikiyüzotuzbeflinci sahîfede yaz›l›d›r. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k “rad›yallahü anh” gibi vera’ ve takvâs› meflhûr olan sâlih bir zât›n, baflka bir adam›n
böyle genç ve güzel bir câriyesini y›llarca yan›nda bulundurdu¤unu, ona ders verdi¤ini, böylece harâm bir ifle devâm etdi¤ini söylemek, O büyük imâma iftirâ etmek olur. Kendisi müctehid oldu¤u
için, câiz olmas›n› ictihâd buyurmufl olabilir denilirse, senelerle
hizmetinde ve terbiyesinde bulunarak, ilm, fadl ve kemâl sâhibi olmufl bir câriyenin hürriyyete kavuflmakdan mahrûm kalmas›na ve
sonunda sat›fla ç›kar›lmas›na mâni’ olmamak bu büyük imâma nas›l yak›fld›r›labilir? Bütün din âlimlerine ve müctehidlere, üstün gelecek, hepsini susduracak kadar, bütün ilmleri ö¤renmek, derin bir
akl, zekâ ve kâbiliyyet bulundu¤unu gösterir. ‹mâm hazretlerinin,
böyle bir câriyenin k›ymetini bilmiyerek, bunun esîr, köle olarak
ellerde dolaflmas›n› önlememesini yazmak, bu yüce imâm› lekelemek, mürüvvetsiz demek olur. Böyle yazmak, Ehl-i beyti sevmek
de¤il, Ehl-i beyte düflmanl›k etmekdir. Hüsniyye kitâb›n› yazan yehûdînin bu yaz›s›, Celâleddîn-i Rûmînin “kaddesallahü sirrehül’azîz” Mesnevîsinde yaz›l› (aln›ndaki sine¤i ko¤mak için, adam›n bafl›na koca tafl at›p onu öldürmek) gibi ahmakça bir bulufldur.
Bundan baflka, kad›nlar›n seslerini erkeklere duyurmas› harâmd›r.
Ba’z› âlimler, ihtiyâc zemân›nda, ihtiyâc oldu¤u kadar ve sert, a¤›r
konuflmalar› câiz olup fazlas› yine câiz olmaz, dedi. Nitekim (Dürrülmuhtâr)da ve flerhinde ikiyüzyetmiflikinci sahîfede uzun yaz›l›d›r. Böyle iken ve yaz›l› anlaflmak mümkin iken, bir kad›n›n yüzlerce erkek karfl›s›nda yükse¤e ç›k›p sâatlerce konuflmalar›, bunun
iffet ve ismetinde flübhe uyand›r›r. Bu hâl, yüzlerce din âliminin ve
müctehidlerin fâs›k olmas›n› da gösterir. Bu ise, hiç bir müslimân›n
inanaca¤› bir fley de¤ildir. Hüsniyye kitâb›n›n yazar›n›n islâmiyyeti bilmedi¤ini göstermekdedir.
2—(Hüsniyye, Kur’ân-› kerîmden âyetler okuyup, hadîs-i flerîflerle îzâh ederek, öyle cevâblar verdi ki, huzûrundaki âlimler
cevâbdan âciz kald›lar, susdular. Bu hâl, Hârûnürreflîdi hiddetden
deliye çevirdi. Hüsniyyenin Ba¤dâd âlimlerini susduruflu, flehrde
günlerce çalkand›) diyor. Kitâb›n bu yaz›s›nda süâllerin, cevâblar›n hiçbiri bildirilmemifl ki, müctehidlerin cevâb veremiyece¤i,
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derin ve güç sorular olup olmad›¤› anlafl›ls›n. Hâlbuki, sap›klar›n
nice sözlerine, her iftirâlar›na Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yaln›z kendileri de¤il, yetifldirdikleri
binlerle talebeden herbiri çeflidli cevâblar vererek, hepsini rezîl etdikleri, eldeki say›s›z kitâblardan günefl gibi meydâna ç›kmakdad›r. Bunu herkes görmekdedir. Talebelerinin üstünlü¤ü böyle
iken, îmân ve ibâdetler üzerinde temel bilgileri koymufl, üsûller,
metodlar kurmufl, din problemlerini sa¤lam, sars›lmaz temeller
üzerine oturtmak kudretini göstermifl bulunan derin âlimlerin, bir
câriyenin süâllerine hiç cevâb veremeyip, rezîl, afla¤› duruma düfleceklerine, akl› bafl›nda olan kimsenin inanam›yaca¤› meydândad›r.
Müctehidlerin üstünde, dahâ yüksek âlimin bulunmad›¤› ise, her
f›rkadaki bütün müslimânlar›n bildi¤i bir gerçekdir. Basrada ‹brâhîm Hâlid ad›nda yüksek bir âlimin bulundu¤u ise, hiçbir kitâbda
görülmemifldir. Hüsniyye kitâb›n› yazan yehûdî, Ebû Sevr ‹brâhîm
bin Hâlidi ifliterek bu hikâyeyi uydurmufldur. Fekat Ebû Sevr,
Ba¤dâdda do¤up, Ba¤dâdda yaflam›fl, Ba¤dâdda 240 da vefât etmifldir. Basrada beflyüz âlime ders okutmas› flöyle dursun, önce
‹mâm-› a’zam›n talebesinden, sonra imâm-› fiâfi’îden Ba¤dâdda
ders alm›fld›r.
3—Câriye gûyâ demifl ki, (Resûlullah›n vefât›ndan sonra, Eshâb-› kirâm, Ebû Bekri halîfe yapd›klar› için kâfir oldular. Bunun
için Eshâb› sö¤mek, kötülemek lâz›md›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, Eshâb›m, benden sonra, çok hadîs
bildirecekdir. Bu hadîslerin ço¤u uydurma olacakd›r. Ehl-i beytimden olm›yan Eshâb›m›n sözlerine güvenmeyiniz!) (Benden sonra
ümmetim yetmiflüç f›rkaya ayr›lacakd›r. Bunlardan biri kurtulacakd›r. Kalan yetmiflikisi Cehenneme gidecekdir. Bu bir f›rka, benim ve eshâb›m›n yolunda gidenlerdir) hadîs-i flerîfini de¤ifldirerek, benim ve Ehl-i beytimin yolunda gidenlerdir fleklinde bildiriyor. Bu câriye, Mu’tezile bozuk f›rkas›na kayarak:
(‹nsanlar›n istekli hareketlerinde ve Kur’ân-› kerîmin mahlûk
olup, sonsuz olmad›¤›nda çeflidli fleyler sorup, müctehidlerin cevâb veremediklerini, orada bulunan binlerle dinleyici, Ehl-i sünnet olduklar› hâlde, bunlar›n yüzüne tükürdükleri, bütün Ba¤dâdl›lar›n câriyeyi alk›fllad›klar› ve halîfe de dinlerken, halîfe olmak yaln›z Ehl-i beytden oniki imâm›n hakk›d›r. Bunlardan baflka kimsenin halîfe olmas› do¤ru de¤ildir. Ehl-i sünnet ise, her fâs›k ve kötü kimseyi halîfe yap›yor diyerek oradaki binlerle Ehl-i
sünnetden dinleyiciye la’net etdi¤i ve hazret-i Ebû Bekrin halîfe
olmas›n›, hazret-i Alî ile alt› aded Sahâbenin kabûl etmeyip, bu
yolda çarp›flma oldu¤unu ve Alî taraf›ndakilerin yirmiikiye ç›k– 83 –

d›¤›n›, bu yirmiiki kifliden baflka Eshâb›n hepsine ve Onlar› sevenlere ve Onlar›n yolunda giden müctehidlere ve âlimlere ve bütün
Ehl-i sünnete, herkesin önünde kâfirdirler ve kâfirlerden de dahâ
kötüdürler diyerek bunlara la’net etmenin en k›ymetli ibâdet oldu¤unu bildirirken, halîfe Hârûnürreflîdin nefl’elendi¤i, keyflendi¤i,
aras›ra câriyenin üzerine alt›n saçarak ona k›ymet verdi¤ini böylece gösterdi¤i, alçak ve gülünç kelimelerle balland›ra balland›ra yaz›l›d›r.)
Tevbe sûresi, yüzüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ Onlardan râz›d›r. Onlar da, Ondan râz›d›rlar) buyuruldu. Burada, Eshâb-› kirâm›n hepsini, ya’nî Muhâcirlerin ve Ensâr›n hepsini sevdi¤ini, be¤endi¤ini bildiriyor. Ahzâb sûresinin alt›nc› âyetinde meâlen, (Onun zevceleri, mü’minlerin analar›d›r) buyuruldu. Burada, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek zevcelerini “rad›yallahü teâlâ aleyhinne ecma’în” medh ve senâ ediyor. Bu
âyet-i kerîmelere karfl› gelerek, bu din büyüklerine yalanc› demek, bunlar›n bildirdi¤i hadîs-i flerîflere güvenilmiyece¤ini söylemek, akl› olan kimsenin inanaca¤› bir söz de¤ildir. Bu sözleri, ancak dîn-i islâm› lekelemek, y›kmak istiyen sinsi düflmanlar, yehûdîler söyliyebilir.
Mu’tezile f›rkas›ndan ifliterek, Kur’ân-› kerîmin mahlûk oldu¤unu, insanlar›n ifllerinin mahlûk olmad›¤›n› isbât etmek için sordu¤u bildirilen süâllere, müctehidlerin yetifldirdi¤i talebenin herbiri taraf›ndan çok güzel ve flübhe b›rakm›yan cevâblar verilmifl, bu
yolda binlerce k›ymetli kitâb yaz›lm›fl, ço¤u yabanc› dillere çevrilerek, dünyâ bilginlerini hayrân b›rakm›fllard›r. Böyle olunca, câriyenin bu süâllerine müctehidler cevâb veremedi, fleklindeki yald›zl›
yuvarlak sözlerle, ancak ahmaklar aldat›labilir. Akl› olan, bu yaz›lar›n yalan ve iftirâ oldu¤unu, islâmiyyeti y›kmak için, din düflman›n›n, yehûdîlerin perde arkas›ndan yapd›¤› hücûmlar oldu¤unu
hemen anlar.
Kur’ân-› kerîmin mahlûk oldu¤unu ve insanlar›n kötü ifllerini
Allahü teâlâ yaratmay›p, insanlar›n her istedi¤ini kendi yaratd›¤›n› göstermek için, Mu’tezilenin Ehl-i sünnete karfl› olan süâllerini yaz›p, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim” bunlara verdikleri kesin ve susdurucu cevâblar› yazmam›fl, gizlemifldir.
Hâlbuki, Ehl-i sünnetin cevâblar›, kelâm kitâblar›m›zda uzun yaz›l›d›r. [Ad› geçen (Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›nda da yaz›l› oldu¤u gibi, (Eshâb-› Kirâm) ve (Mektûbât Tercemesi) kitâblar›nda da yaz›lm›fl oldu¤undan, burada tekrâr etmeme¤i uygun gördük.]
Hârûnürreflîd, Abbâsî halîfelerinin en âlimi, en cesûru ve en
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âdili idi. Böyle bir halîfenin huzûrunda ve âlimlerin ve devlet
adamlar›n›n karfl›s›nda, bir câriyenin halîfeye, hak üzere halîfe
olmad›¤›n› söylemesi ve orada bulunan binlerle seçme kimseye,
siz bir fâs›k›, fâciri halîfe yapm›fls›n›z, diyerek, halîfeyi kötülemesi akl›n kabûl edece¤i birfley de¤ildir. Halîfenin bu sözleri gülerek, seve seve dinledi¤ini ve câriyenin bafl›na alt›n saçacak kadar
keyflendi¤ini yazmas› ise, o kadar saçma ve uydurmad›r ki, buna
çocuklar bile inanmaz, ancak gülerler. Câriyenin bu sözlerle
âlimleri susdurdu¤una, kimsenin cevâb veremedi¤ine, orada bulunanlar›n ve bütün Ba¤dâddaki Ehl-i sünnet halk›n sevindi¤ini
ve müctehidleri tartaklad›klar›n› yazmas› da, müctehidlerin ve
halîfenin ve bütün ehâlinin Mu’tezile mezhebini kabûl etdi¤ini,
Ehl-i sünnet mezhebini be¤enmediklerini göstermekdedir. Hâlbuki Hârûnürreflîdin ölünceye kadar Ehl-i sünnet mezhebinde
bulundu¤unu, Ehl-i sünnet âlimlerine son derece sayg› gösterdi¤ini, her iflini onlara dan›flarak yapd›¤›n› bütün kitâblar, târîhler
sözbirli¤i ile bildiriyor. Onun zemân›nda Ba¤dâd halk›n›n Mu’tezile mezhebine sapd›¤›n› bildiren hiçbir yaz›, hiçbir alâmet ortada yokdur. Evet Hârûndan çok sonra gelen bir iki halîfenin, halk› Mu’tezile mezhebine sokmak istedi¤i bildirilmekde ise de, bu
ifli baflaramad›klar›, bütün Irak ve Îrân halk›n›n, flâh ‹smâ’il zemân›na kadar, Ehl-i sünnet mezhebinde bulunduklar› meydândad›r. fiâh ‹smâ’îl-i Safevînin [892 de tevellüd, 930 [m. 1524] da
öldü], Osmânl› devletine karfl› durabilmek için, müslimânlar›
parçalamak gâyesi ile, yeniden meydâna ç›kard›¤› flî’îlik mezhebi
ise, Hârûnürreflîdden yüzlerce sene sonra ortaya ç›km›fld›r. Görülüyor ki, Hârûnun ve ehâlinin, câriyeyi alk›fllamas›, büsbütün
yalan ve iftirâd›r.
4- Câriye (Önce, müt’a nikâh› yap›lmakda idi. Sonra hazret-i
Ömer bunu yasak etdi) diyor. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Mekkeyi ald›¤› gün, müt’a nikâh›n› yasak eyledi.
Müt’a nikâh› demek, bir kad›n›n belli bir zemân için istedi¤i bir erkekle bir arada kalmak için sözleflmesi demekdir. Binlerle erkek
aras›nda, de¤il fazîletli bir kad›n›n, afla¤› kad›nlar›n bile üzerinde
konuflam›yaca¤› böyle bir sözü, ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k hazretlerinin
terbiye etdi¤i, kâmil, iffetli, genç ve çok güzel bir kad›n›n aç›k aç›k
konufldu¤unu söylemek, çok çirkin bir iftirâd›r. [Müt’a nikâh›n›n
yasak edilmesi hakk›nda, (Eshâb-› Kirâm) kitâb›m›zda ve bu kitâb›n 5. ci k›sm›nda genifl bilgi verilmifldir.]
5- Câriye demifl ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz Mekkeden Medîneye hicret buyuraca¤› gece, Eshâbdan hiç kimse, bu gece evinden ç›kmas›n demifl. Ebû Bekr-i S›d– 85 –

dîk, Resûlullah›n emrini dinlemeyip, evinden ç›k›p, Resûlullah›n
arkas›ndan gitmifl. Resûlullah, bunun arkadan gelmesini istemiyerek geri döndürme¤i düflünürken, Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Ebû
Bekrin, fesâd ç›karmak için geldi¤ini, e¤er geri dönerse, Kureyfl
kâfirlerine haber vermek ihtimâli oldu¤unu bildirerek, Resûlullah›
uyarm›fl. Tevbe sûresinin k›rk›nc› âyetindeki (Korkma! Allah bizimle berâberdir) denilmesi, Ebû Bekrin [hâflâ] kâfir oldu¤unu
gösteriyormufl).
fiu yehûdînin sözlerine bak›n›z! Hâlbuki, târîh kitâblar› sözbirli¤i ile diyor ki, Kureyfl kâfirleri Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimize ve Eshâb-› kirâma “aleyhimürr›dvân” karfl›
olan düflmanl›klar›n› günden güne artd›rarak müslimânlar› muhâsara etdiler. Muhâsara üç sene sürünce, Eshâb-› kirâm›n ba’z›s›,
Medîne-i münevvereye, kimisi de Habeflistâna hicret etdi. Meselâ Kur’ân-› kerîmin toplay›c›s› olan Osman “rad›yallahü anh”
hazretleri [seksen iki yafl›nda iken otuzbefl y›l›nda Medînede flehîd edildi] muhterem zevcesi hazret-i Rukayye [hicretin ikinci y›l›nda Medînede vefât etdi] ile Habeflistâna giderken, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bunlar› görerek, (Peygamberlerden
“aleyhimüsselâm” zevcesi ile birlikde ilk hicret eden Lût aleyhisselâm idi. Benim Eshâb›m içinde zevcesi ile ilk hicret eden de,
sensin. Allahü teâlâ, seni Cennetde Lût aleyhisselâma arkadafl
edecekdir) buyurmufldu. Rukayye “rad›yallahü anhâ” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ikinci k›z› idi. Böylece, Mekke-i
mükerremede, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Alîden baflka kimse
kalmam›fld› “rad›yallahü anhümâ”. Ebû Bekr de “rad›yallahü
anh” hicret etmek için birkaç kerre izn istemifldi. Fekat, (Sen benimle berâber hicret edersin) buyurularak izn verilmemifldi. Allahü teâlâdan, hicret için, izn bekliyordu. Kureyflin reîsi ve en az›l›
islâm düflman› olan Ebû Cehlin teklifi üzerine Resûlullah› öldürme¤e karâr verdiler. [Ebû Cehlin asl ad› Amr bin Hiflâm bin Mugîredir. Kureyflin, Benî Mahzûm kabîlesindendir. Mahzûm bin
Yaknata bin Mürrenin soyundand›r. Kureyfl, Resûlullah›n onbirinci babas› olan Fihrin ismidir. Mürre, Resûlullah›n yedinci babas›d›r. Ebû Cehl, Hicretin ikinci y›l›nda Bedr gazâs›nda öldürüldü.] Kâtilin belli olmamas› için her kabîleden oniki kadar sap›k
topl›yarak çarflambay› perflembeye ba¤l›yan gece, Resûlullah›n evinin etrâf›n› kuflatd›lar. Resûlullah› öldürmek için sald›racaklard›. O
anda Allahü teâlâ hicret etmesi için emr verdi. Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh” kendi mubârek yata¤›na yat›r›p, kendisi Yasîn sûresinin sekizinci âyet-i kerîmesini okuyarak, sabâh olmadan ç›k›p, kâfirlerin aras›ndan geçip gitdi. Kâfirler, Resûlullah›n “sallallahü
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aleyhi ve sellem” ç›k›p gitdi¤ini göremedi. Ö¤leye kadar, anlafl›lam›yan bir yerde kal›p, ö¤le vakti, Ebû Bekr-i S›ddîk›n evine geldi. Ebû Bekrin o¤lu Abdüllaha [birçok gazâlarda bulundu. Onbirinci y›lda vefât etdi] tenbîh edip, hergün kâfirlerin aras›nda dolafl›p toplad›¤› haberleri ve yiyecek içecek alarak, her gece ma¤araya getirmesini emr buyurdu. O gece, Ebû Bekr-i S›ddîk ile birlikde evden ç›karak, Sevr da¤›ndaki ma¤araya gitdiler. Ma¤ara içinde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bafl›n› Ebû
Bekrin dizine koyup uyudu. Ma¤aradaki deliklerden zehrli hayvan ç›k›p da, Resûlullah› incitmemesi için, Ebû Bekr-i S›ddîk arkas›ndaki gömle¤i ç›kar›p, parçalayarak, her parças› ile bir deli¤i
t›kad›. Parça yetiflmedi¤i için, bir delik aç›k kald›. Bu delikden bir
y›lan bafl›n› ç›kar›p göründü. Ebû Bekr-i S›ddîk, y›lan›n d›flar› ç›karak Resûlullah› incitmesini önlemek için, mubârek aya¤›n› deli¤e koydu. Y›lan, mubârek aya¤›n› ›s›rd›. Aya¤›n› çekmedi. Fekat, ac›s›ndan mubârek gözlerinden yafl akd› ve Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek parlak yüzüne damlay›nca uyand›. Olanlar› anlay›nca ›s›r›lan yere mubârek tükürü¤ünü
sürdü. Ac›s› hemen geçdi. Ma¤arada üç gece kald›kdan sonra, Rebî’ul evvel ay›n›n ilk pazartesi günü ç›k›p, denize yak›n yoldan deve ile Medîneye do¤ru yolcu oldular. Kudeyd denilen yerde bir
çad›ra rastlad›lar. Çad›rdaki Âtike ad›ndaki kad›ndan birfley sat›n
almak istediler. Za’îf, sütsüz bir koyundan baflka yiyece¤i olmad›¤›n› söyledi. (‹zn verirsen onu sa¤al›m) buyurdu. Mubârek eli ile
koyunun s›rt›n› okflay›p besmele ile sa¤d›. O kadar çok süt ç›kd›
ki, bulunanlar›n hepsi bol bol içdi ve kaplar› da doldurdu. Sonra
kad›n›n zevci gelip bu mu’cizeyi iflitince, zevcesi ile birlikde müslimân oldu.
Bütün kitâblar hicreti böyle anlat›yor. Mekke flehrinde Ebû
Bekr ile Alîden “rad›yallahü anhümâ” baflka hiçbir müslimân
bulunmad›¤›na göre, Resûlullah Eshâb›na evden ç›kmay›n›z diye emr etdi sözünün do¤ru olmad›¤› aç›kça anlafl›lmakdad›r.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” iki yafl kadar küçükdü. Gençliklerinde arkadafl
idiler. Çok seviflirlerdi. Bu sevgileri ölünciye kadar sürmüfl ve
hep artm›fld›r. Gece gündüz birbirlerinden ayr›lmazlard›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” iki def’a fiâm taraf›na teflrîf
etdi¤i zemânlarda da birlikde bulunmufl idi. Bu kadar sevgiye,
ba¤l›l›¤a, fedakârl›¤a karfl› Resûlullah›n buna güvenmedi¤ini
yazmak, apaç›k bir yalan ve i¤renç bir iftirâd›r. Resûlullah, hicret edece¤ini Ebû Bekre haber vermedi, diyor. Evi kuflatan kâfirler, Resûlullah›n evden ç›kd›¤›n› anl›yamad›. Ebû Bekr anlay›p
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arkas›na düfldü ise, bunu keflf ve kerâmet ile anlam›fl olmas› lâz›m gelir. Hüsniyyenin sözü, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh”
keflf ve kerâmet sâhibi oldu¤unu göstermekdedir. Böylece keflf
ve kerâmet sâhibi olan bir zât›n, Resûlullaha hiyânet ve ihânet
edece¤ini söylemek, akla uygun söz olur mu? E¤er hiyânet etmek isteseydi, ertesi Cum’a günü, kâfirler ma¤ara kap›s›na geldikleri, ma¤ara a¤z›ndaki örümcek yuvas›n› görüp dünyâ yarat›ld›¤›ndan beri buraya adam girmifle benzemiyor, diyerek, içeriye girmek istemedikleri zemân, kâfirlere haber vermek f›rsat›
tam eline geçmemifl mi idi ve bu f›rsat› kaç›r›r m› idi?
(Üzülme, Allahü teâlâ bizimledir) meâlindeki âyet-i kerîmenin
ma’nâs›n› de¤ifldirerek, çok alçak bir davran›flla, Ebû Bekr-i S›ddîk›
“rad›yallahü teâlâ anh” kötüleme¤e âlet etme¤e kalk›flmak, câhilli¤in ve ‹slâm düflmanl›¤›n›n en çirkef fleklidir. Buna cevâb bile
verme¤e de¤mez.
6—(Hüsniyye, ‹brâhim Hâlid ile uzun uzun konuflmufl. Ona
birçok ince bilgilerden sormufl. O da, öteki müctehidler gibi, hiçbirine cevâb verememifl. Çok s›k›fl›nca, Hüsniyyeye, halîfe olmak kimin hakk› idi demifl. O da ilk müslimân olan›n hakk› idi deyince,
ilk müslimân olan kimdi demifl. Hüsniyye, hazret-i Alîdir deyince,
hazret-i Alî müslimân olurken çocuk idi. Çocu¤un müslimân olmas›
sahîh olmaz. Onun için ilk müslimân olan Ebû Bekr-i S›ddîkd›r, demifl. Fekat Hüsniyye, hazret-i Îsây› ve Mûsây› ve ‹brâhîmi anlatan
âyet-i kerîmeleri okuyup, bunlar da çocuk iken müslimân olmufllard› diyerek ‹brâhîm Hâlidi ve Ehl-i sünnet âlimlerini çirkin kelimelerle sö¤müfl. Orada bulunanlardan imâm-› fiâfi’î hazretleri bu
câriyenin cezâland›r›lmas›n› halîfeden istemifl. Halîfe bunun dile¤ine kulak bile asmay›p, onu ilm yolu ile ma¤lûb etmelerini emr etmifl).
Hâlbuki (Her çocuk, müslimân olma¤a elveriflli olarak dünyâya gelir. Bunlar› sonra, analar›, babalar› yehûdî veyâ h›ristiyân veyâ kitâbs›z kâfir olma¤a çevirir) hadîs-i flerîfi Ehl-i sünnet aras›nda
yay›lm›fl, hemen herkes iflitmifldir. Bu hadîs-i flerîf var iken, ‹brâhîm Hâlidin veyâ herhangi bir din adam›n›n (hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” müslimân iken çocuk idi. Onun için bunun müslimânl›¤› do¤ru olmaz) diyece¤ine ve bu ç›lg›nca sözü yüzlerce âlimin ifliterek kabûl edip susduklar›na inanmak, beyâza kara diyene
inanmak gibi çocuklar›n bile gülece¤i birfleydir. Bu yaz› da, kitâb›n
hadîs-i flerîfden ve islâmiyyetden haberi olm›yan bir Acem yehûdîsi taraf›ndan yaz›ld›¤›n› göstermekdedir.
7- Câriye, âlimleri rezîl ederek demifl ki, (Halîfe olmak hazret-i Alînin hakk› iken, üç halîfe, Onun hakk›n› elinden zor ile al– 88 –

d›. Selmân Fârisî ile Eshâb-› kirâmdan befl alt› kifli hazret-i Alî taraf›nda kal›p, üç halîfeye oy vermediler. Bu zâlimlerle yirmibefl sene u¤rafld›lar. Bu yüzden üç halîfe ve [Cennet ile müjdelenmifl
olan] on kifli ve bunlara oy veren binlerce Sahâbî [hâflâ] kâfir oldular) demifl, bu din büyüklerine sö¤müfl, kaba, çirkin küfrler söylemifl.
Hurûfîler, hazret-i Alîyi afl›r› sevdiklerini göstermek için, halîfeli¤i de araya kar›fld›r›yor. Burada da, islâmiyyetin d›fl›na taflarak,
bozuk düflüncelere saplan›yorlar. Dikkat edilirse bunlar, islâmiyyetin emr etdi¤i hilâfeti, dünyâ saltanat› san›yorlar. Saltanat sürmek,
devlet reîsi olmak için, babas› o¤lunu, o¤lu babas›n› öldüren krallar›n kurdu¤u tuzaklar›, çevirdikleri f›r›ldaklar› târîhlerde okuyup,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dört halîfesini de bunlara benzetiyorlar. Dört halîfenin, insanlara nas›l hizmet etdikleri târîhlerde genifl yaz›l›d›r. Hilâfet de, bu demekdir.
Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” efendimizin halîfe iken,
arkas›na bir çuval un alarak götürdü¤ünü, hazret-i Ömer görüp
sebebini sormufldu. Yâ Ömer! Çoluk çocu¤umun ihtiyâçlar›n›
kazanmak lâz›m de¤il mi buyurdu. Hazret-i Ömer, halîfenin bu
cevâb›n› son derece be¤enmekle berâber hayretle karfl›lad›. Resûlullah›n halîfesinin bütün insanlara hizmet etmesi lâz›md›r. Bu
hizmeti yapabilmesi için beytülmâldan, ya’nî devlet kasas›ndan
halîfeye ma’âfl verelim dedi. Eshâb-› kirâm›n hepsi, bu sözü uygun görüp halîfeye beytülmâldan lâz›m olan mal›n verilmesi kararlafld›r›ld›. Ebû Bekr hazretleri, herkes gibi yaflayacak kadar
al›r, artarsa, geri verirdi. ‹kinci halîfe Ömer “rad›yallahü anh” da
böyle idi. ‹slâm ordular› Kudüs-i flerîfi ve etrâf›n› ald›klar› zemân
Avrupa devletleri taraf›ndan, Kudüse gönderilen çok bilgili ve
tecribeli bir sefîr, halîfe ile konuflup, dilekleri kabûl edilmemifl
oldu¤u hâlde, kendi hükûmetine, hazret-i Ömerin ahlâk›n›, adâletini övmekden kendini alamam›fl ve (öyle bir pâdiflâh ki, yüksek ilmi ile ve dehfleti ile birlikde, ne bir serây›, ne de süslü elbiseleri yokdur. Elbisesine dikkat etdim. Onsekiz yerinde yama
vard›. Böyle zînetsiz, gösteriflsiz, hep harbe, gazâya hâz›rlanan
bir kahramâna karfl› koyulmaz) dedi¤i, Avrupan›n teassub gütmeyen târîhlerinde yaz›l›d›r. Celâleddîn-i rûmînin [604 hicrî y›l›nda Belh flehrinde do¤mufl, 672 [m. 1273] de Konyada vefât etmifldir] k›rkyedibinden çok beyti bulunan (Mesnevî) kitâb› bütün
yabanc› dillere çevrilmifldir. Burada diyor ki, Rum imperatorunun
gönderdi¤i sefîri, Medîneye gelince, halîfenin serây›n› sorar. Bir
kulübeyi gösterirler. Oraya gidince, halîfeyi ba¤çede, kuru toprak üstünde, bir tafl parças›n› yasd›k yapm›fl yat›yor görür. Haz– 89 –

ret-i Ömer Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” uyan›p ilk bak›fl›n›n
dehflet ve fliddetinden sefîr titreme¤e bafllam›fld›r. Kendine gelip,
konuflup, halîfeden ayr›l›rken, halîfenin muhterem zevcesi, bir
yerden onsekiz dirhem gümüfl para ödünç al›p, yapd›¤› bir hediyyeyi kendi taraf›ndan sefîre verip imperatorun zevcesine göndermifl, imperatorun zevcesi buna karfl›l›k, k›ymetli ve mücevherlerle süslü hediyye göndermifl. Her iflinde hak yoldan ayr›lmayan
halîfe, gelen bu hediyyeden yaln›z onsekiz dirhem gümüfl de¤erindeki parças›n› zevcesine ay›r›p, geri kalan›n› beyt-ül-mâla
göndermifldir.
Ömer “rad›yallahü anh” her yeme¤ini toprakdan çanak içerisinde yirdi. Birgün, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” halîfenin
k›z› hazret-i Hafsaya yalvararak, babas›na flu haberi yollad›lar:
(Ey, mü’minlerin emîri olan babac›¤›m! Birinci halîfe olan hazret-i Ebû Bekr, ölünciye kadar münâf›klarla u¤rafld›. Râhat bir
nefes alamad›. Siz ise, flark ve garbda say›s›z memleketler ele geçirdiniz. Aya¤›n›za, cihân pâdiflâhlar›ndan sefîrler gelerek sofralar›n›zda doymakdad›r. Bunlara karfl›, toprak çanaklar› b›rak›p,
bak›r, metal tak›mlar kullan›lsa uygun olmaz m›?). Eshâb-› kirâm›n böyle düflündüklerini arz eyledi. Halîfe hazretleri buna karfl› (Ey k›z›m Hafsa “rad›yallahü anhâ”! Bu sözü baflkas› söyleseydi, onu paylard›m. Senden iflitdi¤ime göre, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin içi ot dolu bir yata¤› vard›. Mubârek vücûdu bu yatakda râhats›z oldu¤undan, bir gece yumuflak
bir yatak döflediniz. Resûlullah› bu râhat döflek içinde yat›rd›n›z.
O gece kalk›p ibâdet etmekden mahrûm b›rakd›n›z. (Bir dahâ
böyle yapmay›n›z!) diyerek sizlere karfl› üzüldüler. Feth sûresinin ikinci âyetinde meâlen, (Senin geçmifl ve gelecek kusûrlar›n›
örtmek için...) buyuruldu. Afv ve ma¤firet ile müjdelenmifl olan,
flanl› bir Peygamberin hayât› böyle olunca, sonunun nas›l olaca¤› belli olm›yan zevall› bir Ömer, Resûlullah›n yaflad›¤› yoldan
ayr›l›p bak›r kablardan yiyip içerek saltanat sürebilir mi?) buyurdu.
Ömer Fârûk “rad›yallahü anh” Medînede, gündüzleri Asyadaki ve Avrupadaki ordular›n› idâre ve harb ihtiyâçlar›n› bulup
göndermekle u¤rafl›p, geceleri de müslimânlar›n mal›n›, can›n›,
›rzlar›n› korumak için sabâha kadar gezer, dolafl›rd›. Bir gece, dolafl›rken a¤layan bir ses iflitdi. Oraya gidip sebebini sordu. Bir fakîr kad›n (Ben kimsesizim. Buraya geleli iki gün oldu. Çocuklar›m açl›kdan iki günden beri a¤l›yor. Atefl yakd›m. Çömle¤e yaln›z su koyup, size mama pifliriyorum, diyerek onlar› uyutuyorum!)
dedi. Halîfe, üzüntüden a¤lama¤a bafllad› ve (Ömer helâk oldu!
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Ömer mahv oldu) diyerek kendini ayblad›. Gitdi. Et getirdi. Atefli
alevlendirmek için üflerken mubârek sakal› tutufldu. Bunlar, masal
de¤ildir. Târîh kitâblar›nda yaz›l› olan vak’a ve olaylard›r. fiimdi
ba’z› kimseler sinema rejisörlerinin çevirdi¤i yapma filmleri, tabî’î
vak’a imifl gibi seyr edip, ‹slâm târîhlerine mitoloji, hurâfe, hikâye
diyor.
Dördüncü ‹slâm halîfesi olan hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
da böyle idi. Vefât ederken, dünyâ mal› olarak, geride Düldül
ad›ndaki, Resûlullahdan kalan kat›r› ile, Zülfikâr ad›ndaki k›l›nc› ve mubârek gömle¤i kalm›fld›. Bunlar da, bir yehûdîde rehn,
ya’nî ipotek idi. Peygamberlerin sonuncusu ve âlemlerin efendisi
olan Muhammed aleyhisselâm vefât ederken de, sac a¤ac›ndan
bir karyola, bir gömlek ve bir elbise b›rakm›fld›. Yirmi deve, yüz
koyun ve yedi keçisinin sütlerini, Eshâb-› kirâm›n fakîrlerine verirdi. Kendi için bir evi dahî yok idi. Dört halîfe, hep Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” gibi yaflad›. Onun yolundan hiç ayr›lmad›. Dördü de, ‹slâmiyyetin emri olan halîfeli¤i, yük alt›na girer gibi kabûl eylemifldi ve ümmet, sözbirli¤i ile seçdi¤i ve istedi¤i için halîfe olmufllard›. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimizin hadîs-i flerîflerinde, (Ümmetimin oylar› dalâlet üzerinde toplanmaz) ve (Mü’minlerin güzel dedi¤i fleyi, Allahü teâlâ da güzel kabûl eder) buyurulmufldur. Ümmetin seçdi¤i dört halîfeye, zor ile güç kullanarak halîfe oldular demek, çok
büyük bir flaflk›nl›k, i¤renç bir iftirâd›r. Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin halîfeli¤e hevesli olmad›¤›n›, flu hâdise de aç›kça gösteriyor. fiöyle ki, kâfirleri müslimânlara yaklafld›rmak, onlar›n gönlünü kazanmak için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bunlardan ba’z›s›na, beytülmâldan mal verirdi. Kendilerine mal
verilen kâfirlere (Müellefe-i kulûb) denirdi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” halîfe olunca, müellefe-i kulûbdan birisine, evvelce verildi¤i gibi, beytülmâldan bir mikdâr erâzî vermifldi. Bu kimse,
Eshâb-› kirâm›n Ömeri çok sevdi¤ini görerek, bunu ileride halîfe seçeceklerini düflünerek ald›¤› tapu senedini buna da imzâlatmak ister. Senedi gösterince, hazret-i Ömer senedi al›p do¤ru halîfeye gelir ve beytülmâldan buna niçin toprak verdi¤ini sorar.
Halîfe beytülmâldan müellefe-i kulûbe Resûlullah zemân›nda da
erâzî verildi¤ini söyleyince, hazret-i Ömer, (O zemân müslimânlar za’îf oldu¤u için veriliyordu. fiimdi ise, o za’îflik ve mecbûriyyet kalmad›. fiimdi böyle birfley lâz›m olsa bile, Eshâbdan alt›-yedi kifli ile görüflüp dan›fld›kdan sonra verilebilir) dedi. Halîfe, bu
sözü yerinde görüp, (Yâ Ömer! Halîfeli¤e seçildi¤im zemân, bu ifle
lây›k olmad›¤›m› söylemifl ve kaç›nm›fld›m ve senin dahâ uygun
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oldu¤unu bildirmifldim. Fekat, Eshâb-› kirâma dinletememifldim.
Bu mes’elede de, benden üstün oldu¤un yine meydâna ç›kd›. Halîfelikden çekilmek istiyorum. Bu hizmeti senin kabûl etmeni diliyorum) buyurdu. Ömer “rad›yallahü anh” kendisinin üstün olmad›¤›n›, halîfe olma¤› düflünmedi¤ini, yaln›z bildi¤ini hât›rlatmak istemifl oldu¤unu arz eyledi. Halîfe hazretleri, ondan sonra,
beytülmâl ifllerinde dan›flmadan birfley yap›lmamas›n› emr buyurdu.
Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, Eshâb-› kirâmdan birkaç
kimse gelip o¤lu Abdüllah bin Ömerin, Eshâb›n âlimlerinin ikincisi oldu¤unu söylediler ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Onu çok severdi, dediler. Kendinden sonra Onun halîfe yap›lmas› için vas›yyet etmesini dilediler. Ömer “rad›yallahü anh”
bunlara, (Halîfelik a¤›r bir yükdür. O¤lumu bunun alt›na sokamam) buyurdu. Ömer “rad›yallahü anh”, hicretin yirmi üçüncü y›l›nda, Eshâb-› kirâmdan Mugîrenin kölesi Ebû Lü’lü ad›ndaki bir
kâfir taraf›ndan k›l›nçla flehîd edildi. Yaralan›nca, halîfe ta’yîn etmesi istenildikde, Eshâb-› kirâmdan Osmân, Alî, Talha, Zübeyr,
Abdürrahmân bin Avf ve Sa’d ibni Ebî Vakkâs “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” herkesden dahâ çok Resûlullah›n sevgisini kazanm›fllard›r, buyurdu. Bunlar kendi aralar›ndan Osmân› “rad›yallahü
anh” halîfe seçdiler. Üçüncü halîfe Osmân bin Affân oldu. Bunun
zemân›nda ba’z› münâf›klar›n tahrik etmesi ile yer yer fitne ve
ayaklanmalar oldu. Câhillerden, soysuzlardan bir grup Medîneye
kadar gelince, Eshâb-› kirâmdan ba’z›s› halîfeye isti’fâ etmesini
söyledi. (Kur’ân-› kerîm okurken flehîd olaca¤›m›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bana haber vermifldi) buyurarak, kazâya
r›zâ, belâya sabr gibi meziyyetleri göstermifllerdi. Hicretin otuzbeflinci y›l›nda, ba’z› kötü kimselerin halîfenin evine sald›rd›¤›n›,
imâm-› Alî “rad›yallahü anhümâ” ifliterek yard›mc› olmak ve korumak için iki o¤lu Hasen ve Hüseyni birer arslan gibi halîfenin evine gönderdi. Her ikisi k›l›nçlar›n› çekerek kap›dan kufl uçurmad›lar ise de eflkiyâdan befl-alt› alçak arka tarafdan merdiven koyup
içeri girdi. Resûlullah›n haber verdi¤i gibi halîfe flehîd edildi. Alî
“rad›yallahü anh” bu ac› haberi iflitince, halîfeyi iyi koruyamad›klar› için, iki o¤lunu tekdîr ve hattâ mubârek eli ile vurmak istedi ise
de, muhâfazada kusûr etmediklerini, azg›nlar›n baflka tarafdan girdiklerini anl›yarak afv buyurdu.
Yehûdî kitâb› diyor ki, (Eshâb-› kirâm, bu ac› üzerine toplanarak hazret-i Alîyi “rad›yallahü anhüm” sözbirli¤i ile halîfe seçdiler.)
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden Talha ve Zübeyr ve dahâ birçok
kimse, halîfeden kâtilleri yakalamas›n› ve islâmiyyetin emr etdi¤i
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cezây› vermesini istedi. Hazret-i Alî, ortal›¤›n kar›fl›k oldu¤unu, bu
kar›fl›kl›kda kâtillerin bulunam›yaca¤›n›, aran›nca ikinci bir isyân
ç›kaca¤›n›, islâmiyyetin bu emrini, ancak ortal›¤›n düzelmesinden
sonra yapabilece¤ini bildirdi. Bunlar da, islâmiyyetin emrini yapm›yan halîfeye itâ’at olunmaz, dedi. ‹mâm-› Alînin ictihâd› do¤ru
idi. Karfl› tarafda olanlar›n da ictihâdlar›na göre hareket etmesi lâz›m geliyordu. Halîfenin, kendine uym›yanlar› zor ile itâ’ate getirmesi lâz›m idi. Bu yüzden Cemel vak’as›, ya’nî deve muhârebesi
oldu. Çok müslimân kan› döküldü. Bu zemân hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü anhüm”, fiâmda vâlî idi. Deve vak’as›na kar›flmad›.
fiâml›lar›n kan›n›n bu ifle bulaflmas›n› önledi. Hazret-i Alî gâlib gelip, fiâml›lar›n da itâ’at etmesini isteyince, hazret-i Mu’âviye de ictihâd ederek, kâtillerin yakalanmas›n› ve cezâlar›n›n verilmesini istedi¤inden ikinci olarak S›ffîn muhârebesi yap›ld›.
Görülüyor ki, dört halîfeden hiçbiri hattâ Eshâb-› kirâmdan
hiçbiri “rad›yallahü anhüm”, halîfe seçiminde, aslâ dünyâ menfe’ati düflünmemifl, Allahü teâlân›n emrini yerine getirmek için çal›flm›fllard›r. Dört halîfe hiç râhatlar›n› düflünmeyip, gece gündüz
islâmiyyete ve müslimânlara hizmet etme¤e u¤raflm›fllar, bu hizmeti Allah r›zâs› için ve mecbûr kalarak kabûl etmifllerdir.
Hurûfîler, halîfeli¤i sultânl›¤a, krall›¤a benzetiyor. Böyle sand›klar› için, hazret-i Alî, üç halîfenin hilâfetlerini kabûl etmedi.
Yirmi befl sene, hiç durmadan bunlarla çarp›fld›, diyorlar. Devlet
baflkan› olmak için y›llarca u¤rafld›. Bunu istemedikleri için, Eshâb-› kirâma karfl› senelerce kin ve düflmanl›k besledi san›yorlar.
Bunun için üç halîfeye ve bunlara oy veren binlerce Eshâba, k›yâmete kadar la’net etmelidir, diyorlar. Kendilerini do¤ru tan›tabilmek için, islâmiyyete ve akla uymayan ve hazret-i Alînin yüce flân›na yak›flm›yan fleyler uyduruyorlar.
8—Câriye demifl ki, (Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” halîfe olunca, hazret-i Fât›ma-tüzzehrân›n hurma ba¤çesini zor ile
elinden alm›fl, hazret-i Fât›ma, buna gücenip ölünciye kadar Ebû
Bekre düflman olmufl. Hattâ, ölece¤i zemân Ebû Bekr ile Ömerin
cenâzede bulunmamalar› için, kendisinin gece defn edilmesini vas›yyet eylemifl).
Bu ba¤çede say›l› birkaç a¤aç vard›. Büyük bir orman olsayd›
dahî, böyle birfley için, dünyân›n mal›na, mülküne zerre kadar
dönüp bakmad›¤› için, kendisine (Betûl) denilen Resûlullah›n k›z›, kad›nlar›n en flereflisi Fât›ma-tüz-zehrân›n “rad›yallahü anhâ”
babas›n›n Cennet ile müjdeledi¤i üç halîfeye düflmanl›k etmesi,
afv ve ihsânda bulunmamas›, bunlara [hâflâ] la’net etmesi ve
müslimânlara da böyle olmalar›n› tavsiye eylemesi çok büyük bir
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yehûdî iftirâs› ve pek derin bir gaflet uykusudur. Hazret-i Alî ile
hazret-i Fât›man›n, bütün dünyâya yay›lm›fl olan yüce flânlar›n› küçülten böyle iftirâlar› bu iki din büyü¤üne yak›fld›rmak, bunlar›
sevmek de¤il, belki düflmanl›k etmekdir. Ancak yehûdîlerin yapaca¤› fleydir.
1238 senesinde tevellüd ve 1312 [m. 1894] de ‹stanbulda vefât
edip Fâtih câmi’i flerîfi k›blesindeki kabristânda medfûn bulunan
Lofcal› Ahmed Cevdet pâflan›n “rahmetullahi aleyh” büyük (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›, 1331 de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. 369. cu sahîfesinde diyor ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Hayberde bulunan (Fedek) ad›ndaki hurma ba¤çesini vakf edip, ne yap›laca¤›n› da ta’yîn buyurmufldu. Bunun vâridât›n›n yabanc› elçilere, müsâfirlere, yolculara verilmesini vasiyyet eylemifldi. Ebû
Bekr “rad›yallahü anh” halîfe olunca, bu vas›yyeti yerine getirdi.
Fât›ma “rad›yallahü anhâ” mîrâs›n› isteyince: Ben Resûlullahdan
iflitdim. (Bize [ya’nî peygamberlere] kimse vâris olamaz. Bizim b›rakd›¤›m›z fley sadakad›r) buyurdu. Resûlullah›n yapd›¤›n› ben aslâ de¤ifldirmem. Zîrâ, bir yanl›fl yola sapmakdan korkar›m, dedi.
Hazret-i Fât›ma (sana kim vâris olur?) dedi. Halîfe, çoluk çocu¤um dedi. (Yâ ben, niçin babama vâris olmuyorum?) dedi. Halîfe
de, (Ben senin baban olan Resûlullahdan iflitdim. (Bize, kimse vâris olamaz) buyurdu. Onun için, sen de vâris olamazs›n. Fekat
ben, Onun halîfesiyim, Onun hayâtda iken verdi¤i kimselere ben
de veririm. Senin her ihtiyâc›n› vermek, ifllerini idâre ve hizmet etmek, benim vazîfemdir) dedi. Bunun üzerine hazret-i Fât›ma susdu. Bir dahâ, mîrâs laf› etmedi). (K›sas-› Enbiyâ)n›n yaz›s› temâm
oldu.
Yeryüzünde bulunan Ehl-i sünnetin say›s›, her asrda, mezhebsizlerden katkat çokdur. Hurûfîler, kendilerinden katkat çok say›da olan Ehl-i sünnete la’net ediyor, kâfir diyor. Onlar›n bu cesâretine ve haks›z sözlerine karfl›, Ehl-i sünnet de, bunlar›n mezhebsiz oldu¤unu söylerse, çok olan taraf›n sözü do¤ru olmak uygun
olur.
Hazret-i Alînin üç halîfeye “rad›yallahü anhüm ecma’în” düflman oldu¤unu ve bir ba¤çe için hazret-i Fât›man›n Eshâb-› kirâma la’net etdi¤ini söylemek, Kur’ân-› kerîme de hiç uymamakdad›r. Mâide sûresinin ikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü teâlâ, kullar›n› birr ve takvâda, birbirlerine yard›m etme¤e, birbirleri ile iyi geçinme¤e ça¤›r›yor. Günâhda ve düflmanl›kda yard›m
etmeyiniz) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›n birbirini sevmemesi, milyonlarla müslimân›n birbirine kâfir demesi, la’net etmeleri, birr
ve takvâ olmay›p günâh olur. Hazret-i Alînin ve hazret-i Fât›ma– 94 –

n›n “rad›yallahü anhümâ” bu âyet-i kerîmeye uymad›klar› söylenmifl olur. Bunlar, hazret-i Ebû Bekrin hilâfetini kabûl etmemekle
ve Eshâb-› kirâma düflman olmakla, sonra gelen müslimânlar›n
birbirlerine kâfir diyeceklerine sebeb olacaklar›n›, böylece bu
âyet-i kerîmeye uym›yan bir ç›¤›r aç›laca¤›n› bilmiyorlard›. E¤er
bilselerdi vazgeçerlerdi denirse, bunlar›n üstünlü¤ü keflf ve kerâmetleri inkâr edilmifl olur.
Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” evlâd›ndan ve Evliyân›n büyüklerinden olan seyyid Abdülkâdir-i Geylânî [471 de tevellüd ve
561 [m. 1166] de Ba¤dâdda vefât eyledi] “rahmetullahi aleyh”,
(Gunyet-üt-tâlibîn) ad›ndaki kitâb›nda buyuruyor ki, (fiî’îlere göre hilâfet oniki imâma mahsûsdur. Bunlar ma’sûmdur. Günâh ifllemezler. Keflf ve kerâmet yaln›z kendilerinde görülür. Dünyâda, olmufl ve olacak herfleyi bilirler, derler). Kumlar›n say›s›na var›ncaya kadar herfleyi bilen hazret-i Alînin, hazret-i Ebû Bekre oy vermedi¤i için, milyonlarca ümmetin yoldan ç›kaca¤›n› bilmedi¤ini
söylemek, bu inan›fllar›na uymaz. Böyle söylemek, zâten do¤ru da
de¤ildir.
Yukar›da, Ömer “rad›yallahü anh” hazretlerinin halîfeli¤ini
anlat›rken, halîfeli¤in a¤›r bir yük oldu¤u bildirilmifldi. Bir mü’minin, baflka mü’minler, beni niçin seçmediler diye üzülerek, onlara
düflmanl›k etmesi mi, yoksa bu a¤›r yükü çok flükr bana vermediler diye sevinmesi mi do¤rudur? Hele, onun düflmanl›¤›ndan,
müslimânlar aras›nda, k›yâmete kadar fitne ve fesâd ç›kaca¤›n› biliyor ise, elbette, seve seve oy verip halîfeyi desteklemesi lâz›m
olur.
Âl-i ‹mrân sûresi yüzseksenbeflinci âyetinde ve Hadîd sûresinin yirminci âyetinde meâlen, (Dünyâ hayât›, ancak insanlar›
aldat›c› fleylerdir) buyuruldu. En’am sûresinin otuzikinci âyetinde meâlen, (Dünyâ hayât› oyun ve bofl fleylerdir. Allahdan korkanlar için, âh›ret hayât› elbette hayrl›d›r. Böyle oldu¤unu niçin
anlam›yorsunuz?) buyuruluyor. Enfâl sûresinin yirmisekizinci
âyetinde ve Tegâbün sûresinin onbeflinci âyetinde meâlen, (Biliniz ki, mallar›n›z ve çocuklar›n›z sizi imtihân etmek için verildi. Allahü teâlâ, iyiliklerinize karfl›l›k, size çok büyük ecr verecekdir) ve Tevbe sûresinin otuzsekizinci âyetinde meâlen,
(Dünyâ hayât›n› âh›retden dahâ çok mu be¤eniyorsunuz? Dünyâ
hayât›nda ele geçenler, âh›retdekilerden çok azd›r) ve Kehf sûresinin k›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Mâl ve çocuklar, dünyâ hayât›n›n süsleridir. Sonsuz kal›c› olan iyi ifllerin sevâblar›, Rabbinin
yan›nda dahâ iyidir) buyurulmufldur. Dahâ böyle altm›flalt› kadar âyet-i kerîmeler, dünyâ mal›na, mevk›’ine gönül ba¤lamama– 95 –

¤› tenbîh buyuruyor. Bu yolda say›s›z hadîs-i flerîfler de bildirilmifldir. Meselâ bir hadîs-i kudsîde, (Ey Âdem o¤lu! Ömrünü
dünyây› toplamakda harcetdin. Cenneti hiç istemedin) buyurulmufldur. Bu âyet-i kerîmeleri, ilm flehrinin kap›s› olan hazret-i
Alî ile kad›nlar›n en üstünü olan Fât›matüz-Zehrâ “rad›yallahü
anhümâ” elbette herkesden dahâ iyi biliyorlard›. Bunlar›n dünyâ mevk›’i için ve hurma ba¤çesi için üzülerek didiflmeleri, kak›flmalar› hiç düflünülebilir mi?
Süâl: Bunlar›n üzülmesi, didiflmesi dünyâya düflkün olduklar›ndan de¤ildi. Hazret-i Ebû Bekrin ve Ömerin hilâfeti zor ile ele geçirdiklerini, böylece günâha girdiklerini görüp, bunlar› günâhdan
kurtarmak için idi, denilirse:
Cevâb: En’am sûresinin yüzaltm›fl dördüncü ve ‹srâ sûresinin
onbeflinci âyetinde meâlen, (Hiç bir günâhkâr kimse, baflkas›n›n
günâh›n› da yüklenmiyecekdir) buyuruldu. Hazret-i Ebû Bekr ile
hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ve Resûlullah›n “aleyhisselâm” Eshâb›n›n ço¤u, [hiç olm›yacak fley ise de] bu iflde bir
günâh ifllemifl olsalar bile, bu âyet-i kerîmeye göre, bundan hazret-i Alîye birfley dokunmayacakd›r. Yine dö¤üflmesi, kak›flmas›
lâz›m gelmez. Hele yüzmilyonlarla insan›n Cehennemde sonsuz
kalmas›na sebeb olacak bir dö¤üflmeyi yapmas›, olacak fley midir?
Bu fakîr, [ya’nî Osmân efendi], flî’î âlimlerinden birine sordum ve Fât›ma “rad›yallahü anhâ” hazretlerinin, hurma ba¤çesini vermedikleri için Eshâb-› kirâma gücenmesi, dünyây› sevmek
demek olup câiz de¤ildir, dedim. (Onun gücenmesi dünyâya düflkün olmas›ndan de¤ildi. Çirkin bir iflin yap›lmas›n› be¤enmedikleri için idi) dedi. Bu kaçamak cevâb› ile, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” tertemiz kerîmesini lekelemifl oluyordu.
Çünki islâmiyyete uygun olarak yap›lan bir ifli, ancak nefs-i emmâre çirkin san›r. Bunu hât›rlatd›m ve afla¤›daki aç›klamay› yapd›m. fiaflk›na döndü. Diyecek söz bulamad›. fiöyle ki: Târîh okuyan iyi bilir ki, bir gazâda ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” hazretleri, bir kâfiri yere y›k›p öldürece¤i s›rada, can›ndan ümmîdini kesen bu adam, a¤z›nda olan bütün pislikleri, ‹mâm›n yüzüne püskürtmüfldü. Yüzü gözü pislik içinde kalan ‹mâm, kâfiri öldürmekden vazgeçmifldi. Gözleri dönmüfl, akl› gitmifl olan kâfir, dahâ flafl›r›p; niye durdun, korkdun mu, dedi. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” kâfiri b›rak›p, (Seni önce müslimân olmad›¤›n için, Allahü
teâlân›n emri ile öldürecekdim. fiimdi ise, yapd›¤›n bu pislikden
dolay› nefsim sana karfl› düflman oldu. fiimdi öldürürsem, nefsim
için öldürmüfl olurum. Allahü teâlân›n emrini de¤il, nefsimin is– 96 –

te¤ini yapm›fl olurum. Böylece, seni öldürmekle sevâb kazanaca¤›m yerde, günâh ifllemifl olurum) buyurdu. Kâfir, bu sözleri iflitince, imâm-› Alînin vicdân›n›n dayanm›fl oldu¤u ‹slâm dîninin
üstünlü¤üne hayran kalarak, bütün kalbi ile Kelime-i flehâdet getirdi. Seve seve müslimân oldu. Birkaç dakîka önce, can düflmanlar› iken, flimdi kucaklaflarak kardefl oldular.
Evliyân›n büyüklerinden olan ‹brâhîm bin Edhem “rahimehullahü teâlâ”, doksanalt› y›l›nda Belhde do¤up, 162 [m. 779] de fiâmda vefât etdi. Önce Belh pâdiflâh› idi. Saltanat› b›rak›p, Mekke-i mükerremeye geldi. S›rt›nda odun tafl›yarak ekmek paras›n› kazan›rd›. Ölünciye kadar nefsi ile pençelefldi.
Osmânl› pâdiflâhlar›n›n yedincisi olan Fâtih Sultân Muhammed
hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” sekizyüzotuzüç hicrî y›l›nda do¤du.
857 [m. 1453] de ‹stanbulu Bizansdan alarak târîhde yeni bir ça¤
açd›. Sekizyüzseksenalt›da vefât etdi. Bunun babas›, alt›nc› Osmânl› pâdiflâh› olan Sultân ikinci Murâd hân sekizyüzalt› y›l›nda
tevellüd ve sekizyüzellibefl 855 [1451] de vefât etmifldir. Bursada
medfûndur. Sekizyüzyirmidörtde pâdiflâh oldu. Sekizyüzk›rkyedi
y›l›nda, kendi arzûsu ile, saltanat› o¤luna b›rakarak kendisi Ma¤nisaya çekildi. Bir köflede ibâdet ile meflgûl oldu.
Hazret-i Alînin ve Fât›ma-tüz-Zehrân›n, dünyân›n vefâs›zl›¤›n› anlamakda ve nefsle mücâhedede, ad› geçen sultânlardan afla¤›
olmad›klar› gün gibi meydânda iken, bunlar›n dünyâ mal› ve mevk›’i için üzüldüklerini ve hele kin beslediklerini, bir müslimân›n
söylemesine imkân yokdur. Bu iftirâlar›n, Abdüllah bin Sebe’
ad›ndaki münâf›k bir yehûdî taraf›ndan ç›kar›ld›¤›na flübhe yokdur. Hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda Yemenden M›sra ve oradan Medîneye gelip müslimân oldu¤unu söyledi.
‹slâmiyyete, baflkalar›n›n yapamad›¤› zarar› yapd›.
Âl-i ‹mrân sûresi yüzotuzüçüncü âyetinde meâlen, (Rabbinizden ma¤firet isteme¤e ve Cennete girme¤e koflunuz. Bunun için
çal›fl›n›z! Cennetin büyüklü¤ü gökler ve yer küresi kadard›r.
Cennet, Allahü teâlâdan korkanlar için hâz›rland›. Bunlar, az bulunsa da, çok bulunsa da, mallar›n› Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi afv ederler. Allahü teâlâ, ihsân
edenleri sever) ve Hucurât sûresinin onuncu âyetinde meâlen,
(Mü’minler, birbirleri ile kardefldir. Kardeflleriniz aras›nda sulh
yap›n›z!) buyuruldu. Bunlar gibi dahâ otuza yak›n âyet-i kerîmelerde, mü’minlerin birbirlerine öfkelenmemesi, birbirlerine iyilik
ve ihsân yapmalar›, afv etmeleri emr olunmakdad›r. Hadîs-i flerîfde, (Birbirlerine merhamet edenlere, Allahü teâlâ merhamet
eder. O, merhamet edicidir. Yer yüzünde olanlara merhamet edi– 97 –
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niz ki, gökde olan melekler de, size merhamet etsin) buyuruldu.
Buna benzer dahâ elli kadar hadîs-i flerîfde öfkeyi yenmek, iyilik
ve ihsân etmek emr edilmekde, insanl›k vazîfeleri ö¤retilmekdedir.
‹flte, hazret-i Alî ve Fât›ma-tüz-Zehrâ “rad›yallahü anhümâ”,
mevk›’ için ve birkaç hurma a¤ac› için öfkelenip, iyilik ve ihsân
etmeyip, ölünceye kadar Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” düflmanl›k etselerdi, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uymam›fl olurlard›. Buna hiç ihtimâl var m›d›r? Böyle yapd›klar›n› söyliyen bir kimse, her ikisinin yüksek flanlar›n› lekelemifl olur.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” bu iki göz bebe¤ine hiçbir
kusûr gelmemesi için, böyle saçma fleyler söylememifl, bu büyükleri sevmek, son nefesde îmân ile gitme¤e sebeb olur, diyerek çok sevilmelerini teflvîk buyurmufllard›r. Bu büyükleri Ehl-i sünnet mi,
yoksa flî’îler mi do¤ru sevmekdedir? Akl ve insâf sâhibi olan herkes, bunu pek kolay anl›yabilir.
Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin kardefller olduklar›,
birbirlerini ne kadar çok sevdikleri herkesçe bilinmekdedir. Meselâ Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” bir gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” huzûr-› flerîfine gelmifldi. Buna
çok iltifât buyurdu ve (K›yâmet günü herkesin berât›, ya’nî kurtulufl vesîkas›, her ifli ölçüldükden sonra verilir. Abdüllah›n berât›
ise, dünyâda verilmifldir) hadîs-i flerîfi ile bunu medh ve senâ buyurdu. Sebebi soruldukda, (Kendisi vera’ ve takvâ sâhibi oldu¤u
gibi, düâ ederken “Yâ Rabbî! Benim vücûdümü, k›yâmet günü o
kadar büyük eyle ki, Cehennemi yaln›z ben dolduray›m. Cehennemi insanla dolduraca¤›m diye verdi¤in sözün böylece yerine
gelmifl olsun da, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden hiç kimse Cehennemde yanmas›n” diyerek din kardefllerini kendi can›ndan dahâ çok sevdi¤ini göstermifldir) buyurdu. Ebû Bekr-i S›ddîk›n da böyle düâ etdi¤i (Menâk›b-i çihâr yâr-› güzîn) kitâb›nda yaz›l›d›r. Hazret-i Alînin, müslimânlar› sevmesi, Abdüllah ibni
Ömerin “rad›yallahü teâlâ anhüm” sevmesinden katkat fazla oldu¤u flübhesizdir. Halîfe yap›lmad›¤› için, milyonlarca müslimân›n
Cehennemde sonsuz yanmas›na sebeb olacak bir sevgisizlik göstermesi imkâns›zd›r.
Tebük gazâs›nda a¤›r yaralanan Eshâb-› kirâmdan birkaç›
çok susam›fld›. Bir müslimân›n getirdi¤i bir bardak su, hangi yaral›ya verildi ise, (önce, su istedi¤ini iflitdi¤im din kardeflime ver)
diyerek birbirlerine gönderdikleri ve suyu içme¤e s›ra gelme– 98 –

den herbirinin flehîd oldu¤u, ‹mâm-› Gazâlînin (Kimyâ-y› se’âdet)
kitâb›nda ve di¤er kitâblarda yaz›l›d›r. ‹flte, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb› “r›dvânullahi aleyhim ecma’în” birbirini bu kadar çok seviyordu. Bütün gazâlarda can›n› ölüme atan
imâm-› Alî ve Resûlullah›n sevgilisi olan Fât›ma-tüz-zehrân›n “rad›yallahü anhümâ” üç halîfeyi ve Eshâb-› kirâm›n ço¤unu sevmemesi hiç düflünülebilir mi? Böyle oldu¤unu söylemek, Onlar için
bir k›ymet ve üstünlük olmay›p, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin yasak etdi¤i bir kötülük ve alçakl›k olur. Kendileri böyle, alçak, kötü iflleri yapmakdan uzak ve tertemiz olduklar› için, böyle
sözlerin, islâm düflmanlar› taraf›ndan uyduruldu¤u, yalan ve iftirâ
oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu konuda fazla bilgi istiyenlere, (Îmân ile
ölmek için kardeflim, Ehl-i beytle Eshâb› sevmelisin) k›sm›n› okumalar›n› tavsiye ederiz.
9—Câriye demifl ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizin vefât›nda, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” cenâze iflleri ile u¤rafl›rken, Ebû Bekr-i S›ddîk ile Ömer Fârûk “rad›yallahü anhümâ” Ensârdan befl alt› kifli ile, Sakîfe o¤ullar›n›n çarda¤› alt›nda toplanarak halîfeli¤i paylaflma¤a bafllad›. Sonunda
hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekrin elini tutup halîfe sen olacaks›n dedi. Oradakiler de kabûl etdi: Hazret-i Ömer elinde yal›n k›l›nç Medîne sokaklar›nda üç gün dolafl›p rastlad›¤›na, Ebû Bekrin halîfeli¤ini zorla kabûl etdirdi. Hazret-i Alî ikinci günü toplant› yerine gelip, içinizde bilgisi en çok olan›n›z, en üstün ve en
kahraman›n›z benim. Ne hak ile, hilâfeti elimden al›yorsunuz.
Dahâ nice sözlerle hakk›n› istemifl, kendisine yirmi kifli uymufl.
Sonra, kendisi, Ebû Bekrin hilâfetini kabûl etmifl ise de, kalbi bunu istememifl).
Do¤rusu ise, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât
edince, Eshâb-› kirâm›n hepsi bu derin üzüntü ile ne yapaca¤›n›
flafl›rd›. Üzerlerine çöken ac›dan, dehfletden, kiminin dili tutuldu.
Kimisi yerinden kalkamaz, soka¤a ç›kamaz oldu. Hazret-i Alî
de, ayr›l›k ateflinden ne yapaca¤›n› flafl›rm›fld›. Hazret-i Ömer
flaflk›nl›kdan eline k›l›nç al›p, (Kim Resûlullah öldü derse, boynunu vururum) diyerek sokak sokak dolaflm›fld›. Kötü niyyetli
olan münâf›klar, bu kargaflal›kdan fâidelenme¤e kalkm›fld›. Bu
kar›fl›k hâli gören Ebû Bekr-i S›ddîk mescide gidip, minbere ç›karak, (Ey Resûlullah›n Eshâb›! Biz Allahü teâlâya kulluk ediyoruz.
O hep diridir. Hiç ölmez. Hiçbir zemân yok olmaz. Zümer sûresinin otuzuncu âyetinde meâlen, (Ey sevgili Peygamberim! Birgün
gelecek, sen elbette öleceksin. Onlar da elbette öleceklerdir)
buyuruldu. Allahü teâlân›n haber verdi¤i gibi, Resûlullah “sallal– 99 –

lahü aleyhi ve sellem” efendimiz vefât etmifldir), dedi. Böyle
te’sîrli sözlerle nasîhat etdi. Eshâb-› kirâm›n flaflk›nl›klar› gidip,
akllar› bafllar›na geldi. Hattâ dinleyiciler aras›nda bulunan hazret-i Ömer, Ebû Bekr-i S›ddîkdan bu âyet-i kerîmeyi iflitince, bu
âyet-i kerîme, öyle hât›r›mdan ç›km›fld› ki, yeni nâzil oldu sand›m
buyurmufldur. Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü teâlâ
anh”, münâf›klar›n bir fesâd ç›karmak üzere olduklar›n›, kendilerinden birini halîfe seçmek için bir yere topland›klar›n› sezerek,
cenâze ifllerini hazret-i Alîye b›rak›p, halîfe seçme¤i görüflen Eshâb-› kirâm›n yanlar›na gitdi. Görüflme sonunda, oradakilerin
hepsi, hazret-i Ebû Bekri halîfe seçdi. Resûlullah›n vefât›n›n
ikinci sal› günü, hazret-i Alî de mescide gelerek hazret-i Ebû
Bekre bî’at eyledi. Hazret-i Ebû Bekr, sözbirli¤i ile halîfe yap›ld›.
Allahü teâlâ, kullar›na gönderdi¤i kitâblar›n hepsinde, kibri
ve gurûrlanma¤› kötülemifl ve yasak etmifldir. Meselâ, Kur’ân-›
kerîmde, Nahl sûresinin yirmiüçüncü âyetinde meâlen, (Allahü
teâlâ, kibrli olanlar› elbette sevmez!) buyurmakdad›r. ‹ncîlde bildiriyor ki, havârîler, Îsâ aleyhisselâma sordu: Ey Allah›n Peygamberi! ‹çimizde, hangimiz büyük, hangimiz küçükdür? Bu sorular›na karfl›l›k olarak, Îsâ aleyhisselâm: (En büyü¤ünüz, en küçükdür. En küçü¤ünüz de, en büyükdür) buyurdu. Böylece, kendini büyük gören küçükdür. Kendini küçük gören büyükdür demifl oldu. Peygamberlerin sonuncusu ve hepsinin en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâm da, birçok hadîs-i flerîflerinde, kibrli
olanlar› kötülemifl, alçak gönüllü olanlar› övmüfldür. Meselâ bir
hadîs-i flerîfde, (Allah r›zâs› için tevâzu’ edeni, ya’nî kendini müslimânlardan üstün görmiyeni, Allahü teâlâ yükseltir) buyurmufldur. Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi aleyhim ecma’în” buyuruyor ki, Allahü teâlâ ilm gibi, kudret gibi bütün s›fatlar›ndan
kullar›na biraz ihsân buyurmufldur. Fekat, yaln›z üç s›fat› kendine mahsûsdur. Bu üç s›fatdan hiç bir mahlûkuna vermemifldir.
Bu üç s›fat›, kibriyâ, ganî olmak ve yaratmak s›fatlar›d›r. Kibriyâ,
büyüklük, üstünlük demekdir. Ganî olmak, baflkalar›na muhtac
olmamak, herfley Ona muhtac olmak demekdir. Buna karfl›l›k
olarak kullar›na üç afla¤›, alçak s›fat vermifldir. Bunlar da, zül ve
inkisâr, ya’nî afla¤›l›k, k›r›kl›k ile ihtiyâc ve fânî olmak, yok olmakd›r. Bunun için kibrlenmek, Allahü teâlân›n s›fat›na, hakk›na tecâvüz etmek olur. Kullara kibrlenmek yak›flmaz. En büyük
günâhd›r. Hadîs-i kudsîde, (Azamet ve kibriyâ bana mahsûsdur.
Bu iki s›fatda, bana ortak olmak istiyenlere, çok ac› azâb ederim)
buyuruldu. Bunun içindir ki, din âlimleri, tesavvuf büyükleri,
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her zemân, müslimânlara tevâzu’, alçak gönüllü olma¤› emr buyurmufldur. Müslimânlar egoist olmaz. Egoist olanlar›, Allahü teâlâ sevmez. Evliyân›n büyüklerinden tesavvufun reîslerinden olan
seyyid Abdülkâdir-i Geylânî “kuddise sirruh” hazretleri, dörtyüzyetmiflbir y›l›nda Îrânda Geylân flehrinde tevellüd, 561 [m. 1166]
senesinde Ba¤dâdda vefât etdi. Yan›nda Seyyid Ahmed R›fâ’î ve
birçok talebesi oldu¤u hâlde, birgün Dicle nehri kenâr›nda oturmufllard›. Konuflurlarken kendisinden hâs›l olan kerâmetler, dinleyicileri hayran b›rak›yordu. Bunlardan birisi flaflk›nl›kla, medh
edici bir söz kaç›r›nca, Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri nefsini k›rmak için, (Dünyâda, benden afla¤› bir müslimân bulunaca¤›n› sanmam) buyurarak, oradakileri gaflet uykusundan uyand›rm›fllard›r.
Ahmed R›fâ’î hazretleri beflyüzoniki y›l›nda Basra ile Vâs›t aras›nda (Ümm-i Ubeyde) köyünde tevellüd, 578 [m. 1183] senesinde, orada vefât etmifldir. Görülüyor ki, kibr, gurûr kötü birfleydir.
Tevâzu’ iyi, güzeldir. Bütün Peygamberler, her ifllerinde, tevâzu’
göstermifldir. Eshâb-› kirâm›n hepsi de, elbette böyle idi. Halîfe
seçerken de, birbirlerini öne sürmeleri, sen olmal›s›n demeleri, tevâzu’lar›n›n pek çok oldu¤unu göstermekdedir. Böyle olunca,
hazret-i Alînin ç›k›p da, Eshâb-› kirâma karfl›, benden dahâ çok
âlim, benden dahâ üstün, benden dahâ kahraman, içinizde var m›d›r diyerek, müslimânlara meydân okumas›, kibr ve gurûru gösterir. Bu ise, ben Ondan dahâ hayrl›y›m diyerek ö¤ünen ‹blîse yak›flan bir söz ve s›fatd›r. Böyle sözler hazret-i Alînin büyüklü¤üne,
üstünlü¤üne aslâ yak›flm›yaca¤›ndan, Allah›n arslan›na karfl› çirkin bir iftirâ, alçakça uydurulmufl bir yalan oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Hazret-i Ömerin k›l›nc›n› çekerek Ebû Bekri halîfe yapmak
için, Eshâb-› kirâm› korkutdu, zorlad› demek de, çok yersizdir.
Çünki, Eshâb-› kirâm aras›nda en kuvvetli olan›, Benî Hâflim ile
Benî Ümeyye kabîleleri idi, ya’nî hazret-i Alînin kabîlesi idi. Ebû
Bekr-i S›ddîk ile Ömer Fârûkun akrabâs› az idi. Hazret-i Ömerin
k›l›nç çekerek bu iki büyük kabîleyi seçime zorlamas› imkâns›z
birfleydir. Hem de hazret-i Alî, Allah›n arslan› idi. Eshâb-› kirâm›n bunu b›rak›p da istemiyerek, bir Ömerin zoru ile, Ebû Bekri
seçmeleri düflünülemez.
Gerkük âlimlerinden birinden iflitdim: Yolum Îrân memleketine düfldü. Mescidlerine girdim. Âlimlerinden biri va’z veriyordu. O s›rada dedi ki, birgün hazret-i Alî, hazret-i Abbâs›n evine
gitmifldi. Onu a¤lamakda görüp, sebebini sordu. Güneflin te’sîrât›ndan kendimi korumak için kap›n›n önüne birkaç tahta m›hlam›fld›m. Halîfe Ömer görerek yoldan geçenlere s›k›nt› verir diye
y›kd›rd›. Bu hakârete a¤l›yorum, dedi. Bu hâl, hazret-i Alîye
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a¤›r gelerek, halîfe Ömerden intikâm almak için Zülfikâr k›l›nc›na
sar›l›p, onu arad› ise de, Ömer haber al›p, kaçarak can›n› zor kurtarm›fld›. Bunu söylerken talebesinden biri söz isteyip, hazret-i
Alî, bir tahta perde için, halîfeye karfl› k›l›nc›n› çekip onu kaç›rabiliyor da, Ebû Bekr halîfe seçilirken, k›l›nc›n› çekerek, Ona oy
verenleri neden kaç›rmad›? O zemân da k›l›nc›n› çekip, üzerlerine
yürüseydi, ümmet-i Muhammed, bu yüzden parçalanmaz, çoklar›
yoldan ç›kmakdan kurtulurdu, dedi. Hocas›, bu söz üzerine flaflalad›, verecek cevâb bulamad›. Ba¤›ra ba¤›ra: Bu adam kâfir olmufl.
Vurun, öldürün deyip adamca¤›z› câmi’den d›flar› atd›lar. Yehûdî
kitâb›, hazret-i Alînin halîfe Ömer üzerine k›l›nc çekdi¤ini uydurdu¤u gibi, hazret-i Ömerin k›l›nc çekerek Eshâb-› kirâm› zor ile
hazret-i Ebû Bekri halîfe yapmalar› için zorlad›¤›n› da, s›k›lmadan
yaz›yor.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin âh›reti flereflendirdikleri gün Eshâb-› kirâm aras›nda olan olaylar› çok alçak
ve çirkin iftirâlara bürüyerek anlatan yehûdî kitâblar›, müslimân
yavrular›n› aldat›yorlar. Bunun için, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimizin vefât›n› ve o gün Eshâb-› kirâm›n bafl›na
gelenleri (K›sas-› Enbiyâ)dan alarak genifl olarak afla¤›da bildirme¤i uygun gördük:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, hicretin
onbirinci y›l›, Safer ay›n›n yirmiyedinci günü, mubârek bafl› a¤r›ma¤a bafllad›. Zevce-i mükerremesi hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” hazretlerinin odas›na teflrîf buyurdu. Abdürrahmân bin Ebî
Bekri ça¤›r›p, kendilerinden sonra, Ebû Bekr-i S›ddîk›n halîfe seçilmesi için, vas›yyet yazd›raca¤›n› bildirip, hokka ve kalem getirmesini emr buyurdu. Abdürrahmân emrlerini yapma¤a giderken
(Sonra getirirsin, flimdi dursun!) buyurdu ve mescid-i flerîfe teflrîf
eyledi. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” haber al›p, mescide topland›lar. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” minbere ç›k›p
Eshâb›na nasîhat verdi ve halâllafld›. Sonra, Ebû Bekr-i S›ddîk›n
Eshâb aras›ndaki üstünlü¤ünü, k›ymetini, kendisinden çok hoflnud oldu¤unu bildirdi. Birkaç gün sonra hastal›k artd›. Ensâr-› kirâm, ya’nî Medînenin yerli ehâlîsi çok üzüldü. Mescid-i flerîfin etrâf›nda pervâne gibi dolaflma¤a bafllad›lar. Hazret-i Abbâs›n o¤lu Fadl ile, Ebû Tâlibin o¤lu olan hazret-i Alî bu hâli Resûlullaha haber verdi. Merhamet buyurarak, s›k›nt›ya katlan›p ve bu
ikisi birer koltu¤una girip tekrâr mescid-i flerîfe getirdiler. Eshâb-› kirâm mescidde topland›. Hâtem-ül-enbiyâ hazretleri minbere ç›kd›. Allahü teâlâya hamd ve senâ etdikden sonra, Ensâra
dönüp, (Ey Eshâb›m! Benim ölümümü düflünüp telâfl ediyor– 102 –

muflsunuz. Hiçbir Peygamber, ümmeti aras›nda sonsuz kald› m› ki,
ben de sizin aran›zda sonsuz kalay›m? Biliniz ki, ben Rabbime kavuflaca¤›m. Size nasîhat›m olsun ki, Muhâcirlerin büyüklerine sayg› gösteriniz) buyurdu. Sonra, (Ey Muhâcirler! Size de vasiyyetim
fludur ki, Ensâra iyilik ediniz! Onlar size iyilik etdi. Evlerinde bar›nd›rd›. Geçinmeleri s›k›nt›l› oldu¤u hâlde, sizi kendilerinden üstün tutdular. Mallar›na sizi ortak etdiler. Her kim, Ensâr üzerine
hâkim olur ise, onlar› gözetsin, kusûr edenleri olursa afv etsin) buyurdu. Sonra çok güzel, te’sîrli nasîhatlar edip, (Allahü teâlâ, bir
kulunu dünyâda kalmak ile, Rabbine kavuflmak aras›nda serbest
b›rakd›. O kul, Rabbine kavuflmak istedi) dedi. Bu sözden yak›nda
vefât edece¤i anlafl›l›yordu. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
bu sözün ne demek oldu¤unu anlay›p, can›m›z sana fedâ olsun yâ
Resûlallah! diyerek a¤lad›. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” Ona, sabr ve katlanmak lâz›m geldi¤ini emr etdi. Mubârek
gözlerinden yafl ak›yordu. (Ey Eshâb›m! Dîn-i ‹slâm yolunda s›dk
ve ihlâs ile mal›n› fedâ eden Ebû Bekrden çok râz›y›m. Âh›ret yolunda arkadafl edinmek elde olsayd›, Onu seçerdim) buyurdu. Sonra, Eshâb-› kirâmdan mescid-i flerîfe kap›lar› aç›k olanlar›n kap›lar›n› kapatd›. Yaln›z, Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” kap›s›n›n
eskisi gibi aç›k b›rak›lmas›n› emr eyledi. Yine lutf ederek söze bafllay›p:
(Ey Muhâcirler ve ey Ensâr! Vakti belli olan bir fleye kavuflmak için acele etmenin fâidesi yokdur. Allahü teâlâ, hiçbir kulu
için acele etmez. Bir kimse Allahü teâlân›n kazâ ve kaderini de¤ifldirme¤e, irâdesinden üstün olma¤a kalk›fl›rsa, Onu kahr ve perîflan eder. Allahü teâlâya hîle etmek, Onu aldatmak istiyenin iflleri bozulup, kendi aldan›r. Biliniz ki, ben sizlere karfl› raûf ve rahîmim. Siz de bana kavuflacaks›n›z. Kavuflaca¤›n›z yer, Kevser havuzunun bafl›d›r. Cennete girmek, bana kavuflmak isteyen, bofl yere konuflmas›n. Ey müslimânlar! Kâfir olmak, günâh ifllemek,
ni’metin de¤iflmesine, r›zk›n azalmas›na sebeb olur. ‹nsanlar, Allahü teâlân›n emrlerine itâat ederse, hükûmet baflkanlar›, âmirleri, vâlîleri onlara merhamet ve flefkat eder. F›sk, fücûr, taflk›nl›k
yapar, günâh ifllerlerse, merhametli baflkanlara kavuflamazlar. Benim hayât›m, sizin için hayrl› oldu¤u gibi, ölümüm de hayrd›r ve
rahmetdir. E¤er bir kimseyi haks›z yere dö¤müfl veyâ fenâ bir söz
söylemifl isem, bana ayn› fleyi yaparak hakk›n› almas›na, birinizden haks›z birfley alm›fl isem, geri istemesine râz›y›m ve halâllaflma¤a hâz›r›m. Çünki, dünyâ cezâs›, âh›ret cezâs›ndan pek hafîfdir. Buna katlanmak dahâ kolayd›r) buyurdu. Minberden indi.
Nemâzdan sonra tekrâr minbere ç›k›p, vasiyyet ve nasîhatdan son– 103 –

ra (Sizi Allahü teâlâya ›smarlad›m) diyerek odas›na teflrîf buyurdu. Hastal›k zemân›nda, ezân okundukça, mescid-i flerîfe ç›kar ve
imâm olup, cemâ’at ile nemâz› k›lard›. Vefât›na üç gün kala, hastal›¤› a¤›rlafld›. Art›k mescid-i flerîfe ç›kamad›klar›ndan (Ebû
Bekre söyleyiniz! Eshâb›ma nemâz k›ld›rs›n) buyurdu. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n hayât›nda müslimânlara imâm olarak, onyedi vakt nemâz k›ld›rd›. Cenâze ifllerini
hazret-i Alînin yapmas›n› emr buyurdu. Hastal›kdan önce, kendilerine gelmifl olan birkaç alt›n› fakîrlere verip, birkaç›n› da, Âifleye “rad›yallahü anhâ” vermifldi. Rebî’ul-evvelin onuncu Cumartesi günü, Allahü teâlâ Cebrâîl aleyhisselâm› göndererek hâl ve hât›r›n› sordu. Pazar günü yine gelip sordu ve Yemende Peygamber
oldu¤unu söyleyen yalanc› Esved-i Anesînin öldürüldü¤ünü haber verdi. Resûl-i ekrem de, Eshâb›na bildirdi. Pazar günü, Resûlullah›n hastal›¤› a¤›rlafld›. Ordu kumandan› yapd›¤› Üsâme hazretleri gelmifldi. Resûlullah, dalg›n yat›yordu. Üsâmeye birfley
söylemedi. Fekat, mubârek kollar›n› kald›r›p, Onun üzerine sürdü. Ona düâ etdi¤i anlafl›ld›. Pazartesi günü Eshâb-› kirâm mescid-i flerîfde saf saf olup Ebû Bekr-i S›ddîk hazretlerinin arkas›nda sabâh nemâz›n› k›larlar iken, Fahr-i âlem hazretleri mescid-i
flerîfe geldi. Ümmetinin saf saf olup ibâdet etdiklerini gördü. Sevinerek tebessüm buyurdu. Kendisi de hazret-i Ebû Bekre uyup,
arkas›nda nemâz k›ld›. Eshâb-› kirâm Resûlullah› mescidde görünce, hastal›k geçdi sanarak sevindiler. Resûl-i ekrem “sallallahü
aleyhi ve sellem” ise hazret-i Âiflenin odas›na teflrîf buyurup yatd›. (Allahü teâlân›n huzûruna, dünyâ mal› b›rakmadan gitmek isterim, yan›nda kalan alt›nlar› da, fakîrlere da¤›t!) buyurdu. Sonra
atefli artd›. Bir müddet sonra, tekrâr gözlerini aç›p, hazret-i Âifleye “rad›yallahü teâlâ anhâ ve an Ebîhâ” alt›nlar› da¤›t›p da¤›tmad›¤›n› sordu. Da¤›taca¤›n› söyledi. Bunlar›n hemen da¤›t›lmas›n›
tekrâr tekrâr emr buyurdu. Hemen da¤›t›l›p, bildirilince, (fiimdi
râhat etdim) buyurdu.
Üsâme “rad›yallahü teâlâ anh” tekrâr geldi. (Allahü teâlâ yard›mc›n olsun! Haydi cenge git!) buyurdu. O da ç›k›p ordusuna gitdi. Hemen, hareket emrini verdi.
O sâatde hastal›k artd›. Muhterem ve çok sevdi¤i k›z› Fât›matüz-Zehrây› istedi. Kula¤›na bir fley söyledi. Hazret-i Fât›ma a¤lad›. Tekrâr birfley söyledi. O zemân güldü. Sonra anlafl›ld› ki, önce
(Ben ölece¤im) buyurmufl. O da a¤lam›fl. Sonra (Ehl-i beytimden,
ilk önce, benim yan›ma gelecek sensin!) buyurmufl. O da, bu müjdeye sevinip gülmüfl.
O gün ö¤leden önce, Cebrâîl aleyhisselâm ve Azrâil aleyhis– 104 –

selâm, birlikde kap›ya geldi. Cebrâîl aleyhisselâm içeri girdi. Azrâîl aleyhisselâm›n kap›ya geldi¤ini, içeri girme¤e izn bekledi¤ini
söyledi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” izn verdi. Azrâîl
aleyhisselâm içeri girdi. Selâm verdi. Allahü teâlân›n emrini bildirdi. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” Cebrâîl aleyhisselâm›n yüzüne bakd›. O da, yâ Resûlallah! Mele-i a’lâ sizi bekliyor dedi. Bunun üzerine, Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ
Azrâîl! Gel, vazîfeni yap!) buyurdu. O da, Muhammed aleyhisselâm›n mubârek rûhunu al›p, a’lâ-y› ›lliyyîne ulafld›rd›.
Resûl-i ekremde mevt alâmetleri görülünce, Ümm-i Eymen
“rad›yallahü anhâ” hazretleri, o¤lu Üsâmeye haber gönderdi. Üsâme ve Ömer Fârûk ve Ebû Ubeyde bu ac› haberi al›nca, ordudan
ayr›l›p, Mescid-i Nebevîye geldiler. Âifle-i S›ddîka ve di¤er hâtunlar, a¤lay›nca, mescid-i flerîfdeki Eshâb-› kirâm flafl›rd›. Ne olduklar›n› anl›yamad›lar. Beynlerinden vurulmufla döndüler. Hazret-i
Alî ölü gibi, hareketsiz kald›. Hazret-i Osmân›n dili tutuldu. Hazret-i Ebû Bekr, o anda evinde idi. Koflarak geldi. Hemen, hucre-i
se’âdete girdi. Fahr-i âlemin yüzünü açd›. Vefât etmifl oldu¤unu
gördü. Mubârek yüzü ve her yeri latîf, nazîf olarak, nûr gibi parl›yordu. Memât›n da, hayât›n gibi ne güzel yâ Resûlallah! diyerek,
öpdü. Çok a¤lad›. Mubârek yüzünü örtdü. Evdekilere tesellî verdi.
Mescid-i flerîfe geldi. fiafl›rm›fl olan Eshâb-› kirâma nasîhat verip,
ortal›¤› düzene koydu. Böylece hepsi, Resûlullah›n vefât etmifl oldu¤una inand›. Bu esnâda Üsâme ordusundaki asker flehre girdi.
Büreydet ibni Hasîb hazretleri, elindeki sanca¤› Resûlullah›n kap›s›
önüne dikdi. Hüzn ve keder, Eshâb-› kirâm›n yüre¤ine bir zehrli
hançer gibi sapland›. Gözler a¤lar, göz yafllar› ça¤lar, hasret atefli,
herkesin ci¤erini da¤lar idi.
Hazret-i Abbâs ile o¤lu Fadl ve Alî “rad›yallahü teâlâ anhüm”
ve evdekiler, göz yafl› dökerek, cenâze hizmetine bafllad›lar. Hazret-i Ebû Bekr de, odan›n kap›s›nda durup, yan›p yak›lmakda, hizmete nezâret etmekde idi. Lâkin yanmakla, a¤lamakla ifl bitmeyip,
ümmetin iflini görmek ve islâmiyyetin emrlerini yerine getirmek
için bir bafl, bir halîfe lâz›m idi. O vakt, bu vazîfeyi yapma¤a elveriflli Ebû Bekr-i S›ddîk idi.
Hazret-i Abbâs ve Alî “rad›yallahü anhümâ”, Resûlullaha dahâ yak›nd›lar. Fekat, Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretleri, ma¤aradaki arkadafl› olan Ebû Bekri Eshâb›n›n hepsinin üstünde tutard›. Hasta iken, Eshâb›na vedâ’ etdi¤i gün, en
çok Ebû Bekrden râz› oldu¤unu bildirmifldi. Mescid-i flerîfe aç›k
olan kap›lar› hep kapat›p, yaln›z Ebû Bekrin kap›s›n› aç›k b›rakd›rd›. Vefât›na üç gün kala, Onu Eshâb›na imâm yapd›. Dînin te– 105 –

mel dire¤i olan nemâzda, Onu hepsinin önüne geçirdi. Bunlar hep,
Ebû Bekrin halîfe yap›lmas›na iflâretlerdi. Eshâb-› kirâm›n birleflip
de, Onu seçmeleri ifli kalm›fld›.
Fekat, Ensârdan bir k›sm›, kendilerinden halîfe seçme¤e kalk›fld›. Benî Sâide çarda¤› alt›nda topland›lar. Hazrec kabîlesinin
bafl› olan Sa’d bin Ubâde “rad›yallahü anh”, hasta oldu¤u hâlde,
oraya gelmifldi. Ensâra dedi ki:
Ey Ensâr! Sizin üstünlü¤ünüz, hiçbir kabîlede yokdur. Muhammed aleyhisselâm, onüç sene Mekkede, kavmini dîne ça¤›rd›. ‹çlerinden pek az kimse inand›. Fekat, cihâd edecek kadar olamad›lar.
Allahü teâlâ sizi müslimân yapmakla flereflendirince, Resûli ile Eshâb›n›n korunmas›n› ve dîn-i islâm›n cihâd ile kuvvetlenmesini ve
yay›lmas›n› size nasîb etdi. Düflmanlar› sindiren siz oldunuz. Arabistân köylüleri, sizin k›l›nçlar›n›z›n korkusu ile müslimân oldu.
Resûl-i ekrem, sizden râz› olarak vefât etdi. fiimdi, bafla geçmek,
sizin hakk›n›zd›r. Onu baflkas›na vermeyiniz, dedi. Orada bulunan
Ensâr›n ço¤u, do¤ru söylüyorsun. Allah yard›mc›n olsun. Seni halîfe seçdik, dediler.
Ensârdan Evs kabîlesi, bu hâli be¤enmedi. Bafllar› olan Üseyyed bin Hudayr›n yan›na topland›lar.
Muhâcirler ise, Ensâr›n iki kabîlesini de halîfe yapmazd›. Çünki Kureyfl kabîlesi, Arabistândaki kabîlelerin en üstünü, en flereflisi idi. Halîfe seçiminde, müslimânlar aras›nda büyük bir ayr›l›k
baflgöstermek üzere idi.
‹flte, böyle dar ve tehlükeli bir anda, Ebû Bekr ile Ömer ve Ebû
Ubeyde, oraya H›z›r gibi yetifldiler. O anda, Ensârdan biri kalk›p,
bizler Resûlullaha yard›m etdik. Muhâcirler bize s›¤›nd›. Halîfe,
bizden olmal›d›r, diyordu.
Hâlbuki, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” her yerde,
sa¤ yan›na Ebû Bekri, sol yan›na Ömeri al›rd›. Ebû Ubeyde için de
(Bu ümmetin emînidir) buyururdu “rad›yallahü teâlâ anhüm”.
Üçü birdenbire, meydâna ç›k›nca, sanki Resûl-i ekrem kalkm›fl,
oraya gelmifl gibi oldu. Herkes, bunlar›n ne söyliyece¤ini bekliyordu. Hazret-i Ebû Bekr:
(Bu ümmet, önceden putlara tapard›. Allahü teâlâ kendisine
ibâdet etmeleri için, onlara Resûl gönderdi. Kâfirlere, babalar›n›n dînini b›rakmak, güç geldi. Allahü teâlâ, Muhâcirleri, mü’min
yapmakla flereflendirdi. Bunlar, Resûlullaha arkadafl ve derd orta¤› oldular. Onun çekdi¤i s›k›nt›lara ortak oldular. Onunla birlikde, din düflmanlar›n›n iflkencelerine sabr etdiler. Yer yüzünde
Hakka önce tapan ve Resûlüne îmân eden Onlard›r. Bunun için,
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halîfe Onlardan olmak lâz›md›r. Bu iflde, kimse Onlara ortak olamaz. Ancak zâlim olan, ellerinden almak ister. Ey Ensâr! Sizin de
islâma olan hizmetiniz inkâr olunamaz. Allahü teâlâ, sizi kendi dînine ve Peygamberine yard›m için seçdi. Resûlünü sizlere gönderdi. ‹lk muhâcir olanlardan sonra, sizden dahâ k›ymetli kimse yokdur. Resûlullah› ba¤r›n›za basd›n›z. Ona yard›mla ö¤ünmek flerefi,
üstünlü¤ü sizindir. Buna kimsenin bir diyece¤i yokdur. Fekat, bütün Arabistân halk›, halîfenin Kureyflden olmas›n› ister. Baflkas›n›
halîfe görmek istemez. Çünki, arab›n soyca, irfanca en üstünü Kureyfl oldu¤unu herkes bilir. Memleketleri de Arabistân›n ortas›ndad›r. Biz âmir oluruz. Siz de vezîrimiz, müflâvirimizsiniz. Hiçbir
fley, size dan›fl›lmadan yap›lmaz) dedi.
Hazret-i Ömer de “rad›yallahü teâlâ anh”, söz al›p (Ey Ensâr!
Resûl-i ekrem hasta iken, sizi bize vas›yyet etdi. E¤er siz, emir olacak olayd›n›z, bizi size vasiyyet ederdi) dedi.
Ensâr-› kirâm “rad›yallahü anhüm”, diyecek bir söz bulamay›p,
düflünme¤e dald›lar. ‹çlerinden Hubâb bin Münzir kalkd›. Bizden
bir emîr, sizden de bir emîr bulunsun, dedi. Hazret-i Ömer (‹ki
emîr, bir arada olamaz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hangi kabîleden ise, halîfesi de, o kabîleden olmad›kça, arablar kabûl etmez. Ona itâ’at etmezler) dedi. Hubâb cevâb vererek, (Ey
Ensâr! Arablar bu dîni, sizin k›l›nçlar›n›z ile kabûl etdi. Hakk›n›z›
baflkas›na kapd›rmay›n›z!) dedi.
Ubeyde -tebnil- Cerrâh “rad›yallahü teâlâ anh” söz al›p (Ey
Ensâr! Bafllang›çda, bu dîne hizmet eden sizler idiniz. Sak›n, ifli önce bozan da, sizler olm›yas›n›z) dedi. Bu söz üzerine, Ensârdan ve
Hazrec kabîlesinden Sa’d bin Nu’mân bin Kâ’b bin Hazrec o¤lu
Beflîr “rad›yallahü anh” aya¤a kalk›p:
(Ey müslimânlar! Muhammed aleyhisselâm, Kureyfl kabîlesindendir. Halîfenin de, Onun kabîlesinden olmas› dahâ uygundur.
Yerinde bir ifldir. Evet biz önce müslimân olduk. Mal›m›zla, can›m›zla, ‹slâma hizmet flerefini kazand›k. Lâkin biz bunlar› Allah ve
Onun Resûlünü “sallallahü aleyhi ve sellem” sevdi¤imiz için yapd›k. Biz, bu hizmetimiz için dünyâda bir karfl›l›k beklemiyoruz) dedi. Hubâb, buna karfl›l›k, (Yâ Beflîr! Amcam o¤luna hased ve nefsâniyyet mi ediyorsun?) dedi.
Beflîr “rad›yallahü teâlâ anh”, (Vallahi öyle de¤il. Kureyflin
hakk›na sald›r›lmas›n› istemiyorum) dedi.
‹flte o anda hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, (Size
flu iki zât› aday yapd›m. Birini seçiniz) dedi. Ömer ile Ebû Ubeydeyi gösterdi. ‹kisi de, çekindi ve (Hazret-i Peygamberin ileri ge– 107 –

çirdi¤i kimsenin önüne kim geçebilir?) dediler. Bu s›rada, gürültü
bafllad›. Her kafadan bir söz ç›kar oldu.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” söz ald›. Hazret-i Ebû
Bekre dönerek, (Resûl-i ekrem, seni, dînin dire¤i olan nemâzda,
kendisine halîfe yapd›. Seni hepimizin önüne geçirdi. Elini uzat!
Ben, seni halîfe seçdim) dedi. Ebû Ubeyde de, Ebû Bekri seçmek
için elini uzat›rken, Beflîr yerinden f›rlad›. Bunlardan önce, Ebû
Bekrin elini tutup bî’at eyledi. Ya’nî halîfemiz sensin, dedi. Ömer
ve Ebû Ubeyde de bî’at etdi. Evs kabîlesinin hepsi, reîsleri Üseyyed bin Hudayr ile birlikde gelip, bî’at etdiler. Bunlar› görünce
Hazrecliler de bî’at etdi.
Ebû Bekr, Ömer ve Ebû Ubeyde “rad›yallahü anhüm” yetiflmeseydi, Sa’d bin Ubâdeye bî’at olunacak, böylece Evs kabîlesi ile
Hazrec kabîlesinin aras› aç›lacakd›. Kureyfl ise, bunu hiç kabûl etmeyip, müslimânlar parçalanacakd›. ‹flte Ebû Bekr-i S›ddîk, bu büyük tehlükeyi önledi. Onun halîfe seçilmesi ile, islâmiyyet parçalanmakdan kurtuldu.
Bu hizmetde büyük pay› bulunan Beflîr bin Sa’d hazretleri,
ikinci Akabede, Bedrde, Uhudda ve bütün gazâlarda bulunmufl,
kahramanca çarp›flm›fld›r. Hicretin onikinci senesinde, Yemâme
cenginde flehîd olmufldur.
Hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü anh” pazartesi günü halîfe seçilince, sal› günü, mescid-i flerîfe gelip, Eshâb› toplad›. Minbere
ç›kd›. Hamd ve senâdan sonra, (Ey müslimânlar! Sizin üzerinize
vâlî ve emîr oldum. Hâlbuki, sizin en iyiniz de¤ilim. E¤er iyilik
yaparsam bana yard›m ediniz. Fenâ ifl yaparsam, bana do¤ru yolu gösteriniz! Do¤ruluk emânetdir. Yalanc›l›k h›yânetdir. Sizin
za’îfiniz, bence çok k›ymetlidir. Onun hakk›n› kurtar›r›m. Kuvvetine güveneniniz ise, bence za’îfdir. Çünki, ondan, baflkas›n›n
hakk›n› al›r›m. ‹nflâallahü teâlâ, hiçbiriniz cihâd› terk etmesin. Cihâd› terk edenler zelîl olur. Ben Allaha ve Resûlüne itâat etdikçe, siz de bana itâat ediniz. E¤er ben Allaha ve Resûlüne âsî olur,
do¤ru yoldan saparsam, sizin de bana itâ’at etmeniz lâz›m gelmez. Kalk›n›z, nemâz k›lal›m! Allahü teâlâ hepinize iyilik versin!)
dedi.
Sonra, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” iflini temâmlad›lar. Erkek, kad›n, çocuk, köle, herkes, bölük bölük odaya
girip, akflama kadar, cemâ’ats›z olarak, nemâz›n› k›ld›lar. Çarflamba gecesi karanl›kda, o odaya defn etdiler.
(K›sas-› enbiyâ) kitâb› dörtyüzonuncu sahîfede diyor ki: Resûlullah hayâtda iken, vahy geliyor ve ümmete teblîg olunuyor idi.
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Ondan sonra vahy gelmek ihtimâli kalmad›. Fekat, Kur’ân-› kerîm nice Eshâb›n ezberinde idi. Kur’ân-› kerîmde aç›k bildirilmiyen fleyler de, sünnet-i seniyye ile, ya’nî Resûlullah ne demifl ve
ne yapm›fl ise, yâhud bir kimseyi bir ifl yaparken görüp de men’
etmemifl ise, öyle yap›l›r oldu. Fekat, sünnet-i seniyye ve ehâdîs-i
flerîfler de, bütün Eshâb›n ezberinde de¤ildi. Çünki, bir k›sm› pazar yerlerinde al›flverifl ile, kimi hurmal›klarda, çiftçilikle u¤rafl›r,
sohbete her zemân gelemezlerdi. Bunun için, Resûlullah›n ö¤retdiklerini iflitenler, iflitmiyenlere bildirirlerdi. ‹flitmedikleri hadîs-i
flerîfleri, birbirlerinden sorup ö¤renirlerdi. Hattâ, meselâ, Resûlullah› nereye defn edelim diye çok düflündüler. Ebû Bekr-i S›ddîk›n iflitdi¤i bir hadîs-i flerîfe uyarak, vefât etdi¤i yere defn etdiler. Bunun gibi, vefât›ndan sonra kalan mal›n vârislerine nas›l
taksîm edilece¤ini arafld›rd›lar. Yine, Ebû Bekr-i S›ddîk (Peygamberlerden mîrâs kalmaz) hadîs-i flerîfini iflitdi¤ini söyledi. Öyle yapd›lar.
Mü’minlerin annesi Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ” buyurdu
ki: (Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edince, münâf›klar bafl kald›rd›. Arablar mürted oldu. Ya’nî dinden ç›kd›. Ensâr bir yana çekildi. E¤er, babam›n üzerine inen belâlar, da¤lar›n
üzerine inseydi, ezerdi. Öyle iken, her nerede uyuflmazl›k olsayd›,
babam “rad›yallahü teâlâ anh” yetiflip, o ifli çözer, herkesi bar›fld›r›rd›).
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, önlerine ç›kan bir iflin nas›l yap›laca¤›n› sünnet-i seniyyede de bulamazlarsa,
re’y ve k›yâs ederek, ya’nî bilinenlere benzeterek, o ifli yaparlard›.
Böylece, ictihâd kap›s› aç›ld›. Eshâb-› kirâm›n veyâ baflka müctehidlerin, bir ifl üzerindeki ictihâdlar› birleflirse, flübhe kalmaz. ‹ctihâdlar›n, böyle birbirine uygun olmas›na (‹cmâ-› ümmet) denildi.
‹ctihâd yapabilmek için, derin âlim olmak lâz›md›r. Böyle âlimlere
(Müctehid) denir. Bir ifl üzerinde, müctehidlerin ictihâdlar› birbirine uymazsa, her müctehidin kendi ictihâd›na göre söylemesi ve
yapmas› vâcibdir.
Halîfe seçilmesi de, ictihâd ifli idi. Gerçi Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin “rad›yallahü anhüm” halîfe olacaklar›na, hadîs-i flerîflerde iflâretler vard›. Fekat, hiçbirinin vakti, aç›k bildirilmemifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, benden sonra flunu halîfe yap›n›z, dememifldi. Bu ifli, Eshâb›n›n seçmesine b›rakm›fld›.
Halîfe seçmekde, Eshâb-› kirâm›n ictihâdlar› birbirine uymad›. Üç
dürlü ictihâd oldu:
Birincisi, Ensâr›n re’yi [buluflu]dir ki, dîn-i islâma en çok yard›m eden halîfe olur, dediler. Arablar, bizim k›l›nclar›m›z›n göl– 109 –

gesinde müslimân oldu. Halîfe, bizden olmal›d›r, dediler.
‹kinci ictihâd, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” ço¤unun re’yidir ki, halîfe ümmetin ifllerini yapd›rabilecek
kudretde olmak lâz›md›r. Arablar›n en flereflisi, en kuvvetlisi Kureyfl kabîlesidir. Resûl-i ekrem de bu kabîledendir. Halîfe Kureyflden olmal›d›r, dediler.
Üçüncü ictihâd, hâflimîlerin re’yi olup, halîfenin, Resûlullah›n
akrabâs›ndan olmas› lâz›md›r, dediler.
Bu üç ictihâd›n do¤rusu, ikincisi idi. Evet, ensâr›n islâmiyyete yard›m› çok büyük idi. Resûl-i ekremin akrabâs› da çok flerefli idi. Fekat, halîfelik, geçmifl hizmetlerin karfl›l›¤› olan bir istirâhat koltu¤u de¤ildi. Akrabâya verilmesi îcâb eden bir mîrâs mal› da de¤ildi. ‹kinci ictihâda göre, hilâfetin Kureyfl kabîlesine verilmesi Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” da, bu kabîleden oldu¤u için de¤ildi. Kureyflin flerefi, kuvveti, te’sîri, i’tibâr›, bütün Arabistânda yay›lm›fl, tan›nm›fl oldu¤undan idi. Çünki, halîfelik, müslimânlar aras›nda ba¤l›l›k, birlik, topluluk sa¤layacak bir makâmd›r. Bunu yapmak için de, kuvvetli olmak lâz›md›r. Halîfenin vazîfesi fitne ve fesâd› önlemek, huzûr ve hürriyyeti sa¤lamak, cihâd› idâre etmek ve müslimânlar›n ifllerini
kolay ve râhat iflletmekdir. Bunlar da, hep kuvvet ile yap›lacak
fleylerdir.
Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” halîfe seçerken, müslimân
milletlerin birleflerek kuvvetli olmas›n› düflünüyorlard›. Hilâfeti
Kureyflin on k›sm›ndan bir k›sm› olan Hâflimîlere vermek, bu birli¤i kolay sa¤l›yamazd›. Bir hükûmeti kuranlar ne kadar çok olursa, kuvveti o kadar çok olur. Bunun için Kureyflin büyüklerinden,
meflhûrlar›ndan birinin seçilmesi lâz›m idi. Yaln›z kavmin, soyun
büyü¤ü olmak de¤il, islâmca da üstün olmak lâz›md›. O zemân
Kureyflin en büyük kabîlesi (Beni Ümeyye) idi. Bunun en ileri gelen adam› da Ebû Süfyân bin Harb idi. Fekat bunun Uhud muhârebesinde müslimânlara yapd›klar›, gönüllerden ç›kmam›fld›. Sonradan tam, kuvvetli müslimân oldu ise de, müslimânlar ona güvenemezdi. ‹flte, en önce islâm olup da, baflkalar›n› da islâma getiren
ve nemâzda imâm yap›lan, ma¤aradaki yâr varken, baflkas› bunun
önüne geçirilemezdi. Herkesin bunu seçece¤i belli idi. Bütün Eshâb›n bir araya gelerek, seçmesi lâz›m iken, Ensâr›n kendi aralar›nda toplan›p seçime kalk›flmalar›, bir kar›fl›kl›¤a yol açabilirdi.
‹flte hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” koflarak bunu önledi ve halîfe seçilerek, müslimânlar› büyük bir kar›fl›kl›kdan kurtard›.
Hazret-i Alî, bu s›rada, zevcesi Fât›ma “rad›yallahü anhü– 110 –

mâ” hazretlerinin evinde idi. Ebû Bekr-i S›ddîk›n dâmâd› olan
Zübeyr ve Mikdâd ve Selmân ve Ebû Zer ve Ammâr bin Yâser
“rad›yallahü anhüm” de orada idi. Bunlar›n ictihâd›, üçüncü
k›smdan oldu. Abbâs da gelip, hazret-i Alîye bî’at etmek için elini uzatd›. Hazret-i Ebû Bekrin halîfe oldu¤unu iflitdi¤inden, Abbâs›n sözünü kabûl etmedi. Ebû Süfyân da, elini uzat, sana bî’at
edeyim. ‹stersen, her yeri atl› ve piyâde ile dolduray›m, dedi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” bunu da kabul etmeyip, (Yâ
Ebâ Süfyân! Sen millet-i islâmiyyeyi parçalamak m› istiyorsun?)
dedi.
Görülüyor ki, hem Ebû Bekr-i S›ddîk, hem de Alî “rad›yallahü anhümâ” müslimânlar aras›na fitne, ayr›l›k düflmesinden sak›n›yordu. Hazret-i Alî, Sakîfe çarda¤› alt›nda, halîfe seçilirken,
kendisi ça¤r›lmad›¤› için, önceden üzülmüfldü. Muhyiddîn-i Arabînin (Müsâmerât) kitâb›nda ve fiâm müftîsi, Hâmid bin Alî ‹mâdînin 1171 [m. 1757] (Dav’üssabâh) kitâb›nda bildirildi¤i gibi,
Ebû Ubeyde, hazret-i Alînin bulundu¤u eve geldi. Hazret-i Ebû
Bekrden ve Ömerden ald›¤› sözlerin hepsini Ona söyledi. [Bu
sözler çok te’sîrli ve çok uzun olup, (K›sas-› enbiyâ)da yaz›l›d›r.]
Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” dinledi. Te’sîrleri, tâ ili¤ine
iflledi. (Yâ Ebâ Ubeyde! Bu evin bir buca¤›nda oturuflum, halîfe
olmak için veyâ emr-i ma’rûfu inkâr için yâhud bir müslimân›
azarlamak için de¤ildir. Resûlullah›n ayr›l›¤›, beni çarpd›, ç›lg›na
döndüm) buyurdu. Ertesi gün mescid-i flerîfe geldi. Herkesin aras›ndan geçip, hazret-i Ebû Bekrin yan›na vard›. Bî’at eyledi ve
oturdu. Halîfe, kendisine, (Sen, bizce azîz ve kerîmsin. Öfkelenince, Allahdan korkars›n. Sevindi¤in zemân, Ona flükr edersin. Ne
mutlu O kifliye ki, Allah›n ihsân eyledi¤i üstünlükden baflka birfley istemez. Ben, halîfe olmak istemedim. Fitne ç›kmas›n diye, çâresiz kabûl etdim. Bu iflde râhat›m yok. S›rt›ma çok a¤›r bir yük
vuruldu. Tafl›ma¤a gücüm yok. Allah kuvvet versin! Bu yükü, Allahü teâlâ, senin arkandan indirdi. Biz, sana muhtâc›z. Senin üstünlü¤ünü biliyoruz) dedi.
Hazret-i Alî ve Zübeyr halîfe olma¤a, Ebû Bekrin herkesden
dahâ lây›k oldu¤unu söylediler. Kendilerine önceden haber verilmedi¤i için üzüldüklerini bildirdiler ve bunun için özr dilediler. Halîfe özrlerini kabûl buyurdu. [Hazret-i Alînin o gün, Ebû
Bekr-i S›ddîk› öven sözleri, (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›ndaki
ikinci k›sm›n yirmiüçüncü maddesinde, doksanalt›nc› mektûb
tercemesinde, senedleri ile birlikde yaz›l›d›r.] Sonra, hazret-i
Alî izn isteyip kalkd›. Hazret-i Ömer, ikrâm ederek onu u¤urlad›. Giderken (fiimdiye kadar gelmeyiflim, halîfeyi kabûl etmedi– 111 –

¤imden de¤ildir ve flimdi geliflim, korkumdan de¤ildir) dedi. Hazret-i Alîden sonra, Hâflimîlerin hepsi de bî’at etdi. Sözbirli¤i hâs›l
oldu.
Halîfe seçiminde, gerek hazret-i Ebû Bekr, gerekse hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, çok uyan›k, çok akll› davrand›.
Hazret-i Alînin Sakîfe çarda¤›na ça¤r›lmamas› da, çok yerinde olmufldu. Belki, o gün, orada bulunsayd›, Ensâr ile Muhâcirler aras›ndaki konuflmada bir de Hâflimîler araya kar›fl›r, ifl dahâ sarpa
sarard›.
Halîfe seçimindeki ictihâdlar›n ayr›lmas›n›, bizlerin konuflmam›z, tart›flmam›z do¤ru de¤ildir. Müslimânlar›n en iyisi Onlard›r.
Hepsi, hidâyet y›ld›zlar›d›r. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs› Onlardan
ö¤renildi. Yüzbinlerle hadîs-i flerîf, Onlardan iflitildi. Allahü teâlân›n emrleri, yasaklar›, Onlardan ö¤renildi.
Onlardan ö¤rendi¤imiz bilgileri ele al›p da, Onlar›n hareketlerini bunlarla ölçme¤e kalk›flmak, bize yak›flmaz.
Evet, hatâ, insan›n flân›ndand›r. Müctehidler de yan›l›r. Fekat,
müctehid yan›lmaz ise, on sevâb, yan›l›rsa, bir sevâb kazan›r.
Eshâb-› kirâm›n hepsi, islâmiyyetin direkleridir. Aralar›ndaki
ayr›l›klar, hep ictihâd ayr›l›¤› idi. Birbirlerine sert söyleseler bile,
birbirinin k›ymetini bilirlerdi. Hazret-i Zübeyr, dîni düflünmeyip,
flahs›yyet düflünseydi, kay›n pederi olan hazret-i Ebû Bekrden ayr›lmazd›. Halîfe seçiminde hazret-i Ebû Bekri ençok destekliyen,
hazret-i Ömer idi. Bununla berâber, hazret-i Alînin k›ymetini ençok bilen ve söyliyen, bu idi. Hazret-i Ömer, birgün hazret-i Alîye
birfley sormufldu. O da, hemen cevâb vermifldi. Onun üzerine,
(Hazret-i Alînin bulunmad›¤› bir yerde, güç bir soru ile karfl›laflmakdan, Allaha s›¤›n›r›m) demifldi. Hazret-i Alî de, (Resûl-i ekremden sonra, bu ümmetin en hayrl›s›, Ebû Bekr ve Ömerdir) derdi “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în”.
Bir ay sonra, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh”, minbere ç›k›p (Halîfelikden çekilmek istiyorum. Beni, tam Resûlullah›n
yolunda görmek istiyorsan›z, buna imkân olamaz. Çünki fleytân
Ona yaklaflamazd›. Hem de, gökden Ona vahy gelirdi) dedi. Böyle zâtlar›n kalblerinde mevk›’ h›rs› olur mu? Bunlara dil uzat›labilir mi?
Gerçi, Fât›ma-tüz-Zehrâ “rad›yallahü anhâ” babas›n›n firâk›na dayanamay›p, evinden d›flar› ç›kamad›. Alî “rad›yallahü anh”
da, Ona derd orta¤› olmak için, evde kalarak, halîfenin sohbetine s›k gelemezdi. Fekat, hazret-i Fât›man›n vefât›ndan sonra,
tekrâr bî’at etdi. Halîfenin huzûruna hep gelir, Ona yard›m eder,
– 112 –

fikr verirdi “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
(K›sas-› Enbiyâ)dan ald›¤›m›z yukar›daki yaz›lar gösteriyor ki,
flî’îler aras›nda yay›lan kitâbda denildi¤i gibi, hazret-i Alî ile alt› sahâbî için hazret-i Ebû Bekre bî’at etmediler demek do¤ru de¤ildir.
Hazret-i Ebû Bekri kabûl etmeyip, Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤ine
karfl› durmak ve afl›r› konuflmak, islâmiyyete uygun olmad›¤› gibi,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” birkaç gün önce, hutbede (Eshâb›n›n birlik yapmalar›, ayr›l›¤a düflmemeleri için) verdikleri emri de yapmamak olur. Hazret-i Alînin ve alt› sahâbînin ve
kad›nlar›n üstünü olan Fât›ma-tüz-Zehrân›n bu emri yerine getirmediklerini ve islâmiyyete uymad›klar›n› söylemek, bunlar› sevmek de¤il, bu din büyüklerine muhâlefet etmek, Onlar› alçaltmak
olur. Hem de öyle bir ayr›l›k ki, bu yüzden islâmiyyetde derin bir
yara aç›lmakda, k›yâmete kadar, milyonlarca müslimân›n do¤ru
yoldan kaymas›na ç›¤›r açmakdad›r. Hurûfîlerin ve yehûdîlerin iftirâlar›n›, yalanlar›n› okuyarak, Ehl-i sünnetden ayr›lanlar›n ‹slâmiyyete yapd›klar› zarar ve dökdükleri milyonlarca müslimân kan›, islâmiyyetin bugünkü hâle düflmesine sebeb oldu. Ahmedî, Kâd›yânî ad›ndaki kimselerin de müslimânlara zararlar› meydândad›r. Kalbinde ‹slâm nûru, îmân sevgisi olan akll› ve insafl› bir kimse, bu büyük fesâd›n meydâna ç›kmas›na, hazret-i Alînin sebeb oldu¤unu söyler mi?
Evliyân›n büyüklerinden olan Abdülkâdir-i Geylânî “kuddise
sirruh” (Gunye) ad›ndaki kitâb›nda buyuruyor ki: (Yetmifliki
bid’at f›rkas›n›n bafll›cas› dokuzdur. Bu dokuzdan biri olan flî’îler
de, yirmi parçaya ayr›lm›fld›r. Her biri ötekileri be¤enmez. Abdüllah ibni Sebe’in f›rkas›, yehûdîlere benzemekdedir. Meselâ,
yehûdîler, imâml›k belli bir zümreye mahsûsdur, derler. Bunlar
da, halîfelik yaln›z imâm-› Alînin soyundan olanlar›n hakk›d›r.
Baflkalar›n›n müslimânlar›n bafl›na geçmesi câiz olmaz, derler.
Yehûdîlere göre, Deccal ç›k›ncaya kadar, cihâd [harb] etmek câiz de¤ildir. Sebe’cilere göre de, Mehdî ç›k›ncaya kadar cihâd câiz
de¤ildir. Onikinci imâm, ya’nî hazret-i Alînin onuncu torunu olan
Muhammed Mehdî, Hasen Askerînin o¤lu idi. ‹kiyüzellidokuz
y›l›nda tevellüd etdi. Onyedi yafl›nda iken bir ma¤araya girip bir
dahâ ç›kmad›. Sebe’ciler, âh›r zemânda ç›kaca¤› bildirilen Mehdînin bu oldu¤unu san›yor. Yehûdîler, y›ld›zlar ç›k›ncaya kadar
oruc bozmaz. Sebe’ciler de böyledir. Yehûdîler çorab üzerine
mesh eder. Bunlar da mesh eder. Yehûdînin, müslimân› öldürmesi halâld›r. Sebe’cilerin de Ehl-i sünneti öldürmesi halâld›r.
Yehûdînin boflad›¤› kad›n iddet zemân› beklemeden evlenebilir.
Bunlar da, iddet beklemez. Yehûdîlerin üç boflanmas› nikâha
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mâni’ olmaz. Bunlar da üç boflad›¤› kad›n› yine al›r. Yehûdîler
Tevrât› de¤ifldirdiler. Bugün, yer yüzünde bozulmam›fl, do¤ru kalm›fl bir ‹ncîl kitâb› bulunmad›¤› gibi, do¤ru bir Tevrât da yokdur.
Bunlar da, kendi sap›k kitâblar›na, Kur’ân-› kerîmin birkaç âyetini de¤ifldirerek yazd›lar. Kur’ân-› kerîmde, noksan ve kat›lm›fl yer
var sand›lar.)
(Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâb›n› yazan mevlevî Osmân efendi diyor ki, meârif meclisine gitdi¤im zemânlarda, Sebe’cilerin birkaç
sand›k içinde, bir tefsîrleri geldi. Bas›lmas›na izn verilmedi. Sebebini sordular: ‹slâmiyyete uym›yan bir yeri mi var, dediler. Evet,
hazret-i Alînin kâfir oldu¤unu yaz›yorsunuz, dedim. Hiddetden
gözleri döndü. K›zma! Dinle dedim: Bafl›nda yaz›lm›fl ki, hazret-i
Talha, hazret-i Alîye sordu ki, hazret-i Osmân Kur’ân-› kerîmden
yetmifl âyeti, hazret-i Ömer de, seksen âyeti ç›kard› deniyor. Bu
söz do¤ru mudur? Hazret-i Alî evet do¤rudur, dedi. Hazret-i Talha yine sordu ki, de¤iflmemifl olan m›shaf sende imifl, öyle mi? Hazret-i Alî, evet bendedir. Hem de, bu Kur’ân›n iki kat› bende var,
dedi. Sende bulunan Kur’ân› müslimânlara göstermiyecek misin?
dediler. E¤er Ebû Bekr yerine, beni halîfe yapsalard› verirdim. Bana bî’at etmedikleri için, vermiyece¤im ve vas›yyet edip, k›yâmete
kadar evlâd›m›n elinde gizli kals›n diyece¤im, buyurdu. Tefsîrinizde böyle yaz›yor. Senden, Allah r›zâs› için soruyorum ki, yehûdîler, Tevrâtdaki Muhammed aleyhisselâm› bildiren yirmi âyeti saklad›klar› için, Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde, bunlar›n kâfir olduklar›n› bildiriyor: (Âyetlerimi sakl›yandan dahâ zâlim, dahâ çok kâfir olur mu?) meâlinde buyuruyor. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”
Kur’ân-› kerîmin iki mislini sakl›yarak üçbinden fazla âyet-i kerîmeyi saklam›fl oluyor. Bu yaz›n›z ile, Allah›n arslan›n› dahâ zâlim,
dahâ kâfir yapm›fl olmuyor musunuz? Allah için buna do¤ru cevâb
ver, dedim. fiafl›r›p kal›p, bir cevâb veremedi. Ben ne flî’î, ne de
sünnî de¤ilim. Ben masonum, dedi.
Yehûdîler, Cebrâîl “aleyhisselâm”a düflmand›r. Sebe’ciler de,
vahy hazret-i Alîye gelecek iken, Cebrâîl yan›larak Muhammede
indirdi diyerek, Cebrâîl “aleyhisselâm”a düflman oldu.
Bunlar da, aç›kça gösteriyor ki, bu yalanlar› ortaya ç›karan
kimse, ne flî’îdir, ne de sünnîdir. Abdüllah bin Sebe’ denilen bir yehûdîdir.
Otuz, k›rk y›l seyâhat edip ‹slâm memleketlerini dolaflan,
Acem âlimi Mirza Rizâdan sordum ki, flî’îlerin her k›sm›n› biliyorsun. Sûriyede ve Antakya civâr›nda bulunan Mülhid denilen
kimseler nas›ld›r? (Onlar, imâm-› Alîye tap›n›yorlar, kâfir oluyorlar) dedi. Irakda bulunan, k›z›lbafl ad›ndaki kimseler nas›ld›r,
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dedim. (Bunlar da, Allahü teâlân›n emrlerinden birço¤una inanmad›klar› için kâfir oluyorlar) dedi. Bektâflî ismi alt›nda gizlenen
Hurûfîler nas›ld›r, dedim. (Bunlar, mezheblerini saklad›klar›
için, inançlar› iyi bilinmiyor ise de, farzlara inanm›yorlar. Harâmlara halâl diyorlar. Bunun için bu hurûfîler de kâfirdir) dedi.
[Ehl-i sünnet âlimlerinden ve evliyâdan olan hâc› Bektâfl-› velî
hazretleri, Îrânda Niflâpurda tevellüd etmifldir. ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m soyundand›r. Anadoluya geldi. Ehl-i sünnet bilgilerini yay›yordu. ‹kinci Osmânl› pâdiflâh› olan Sultân Orhan Gâzi [680 de
tevellüd, 761 [m. 1359] de vefât etdi] bunu ziyâret edip düâs›n› alm›fld›. Yeni Çeri askerlerine de düâ etmifldi. Üçüncü pâdiflâh
olan sultân Murâd-› hüdâvendigâr [726-791 [m. 1389] de flehîd oldu] zemân›nda 773 [m. 1371] senesinde vefât etdi. Türbesi, K›rflehrde, Hâc› Bektâfl denilen yerdedir. ‹flte, bunun talebesine ve
gösterdi¤i do¤ru yolda gidenlere Bektâflî denildi. Yurdumuzdaki
Bektâflîler, bu hâlis müslimânlar›n yolundad›rlar. Çald›ran muhârebesinde ma¤lûb olup kaçan flâh ‹smâ’îlin k›z›lbafl, ya’nî hurûfî askerleri Anadoluya da¤›ld›. Yafl›yabilmek için Bektâflî tekkelerine s›¤›nd›lar. Sonralar› bu tekkelere hurufîli¤i yayd›lar. Son
zemânlarda bu dinsizlerden, serhofllardan, ahlâks›zlardan, yurdumuzda hiç kalmad›.] O hâlde, flî’îlerden flimdi yaln›z ‹mâmiyye
f›rkas› kal›yor, dedim. Bunlar da, befl-on milyondur. Bugün, üçyüzelli milyonu aflan Ehl-i sünnet içinde, müslimânlar› parçal›yacak bir ayr›l›k yokdur. Hepsi, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere uymakdad›r. Hepsinin kalbi, îmânlar› birdir. Müslimânlar›
parçalay›c› büyük fesâda sebeb olan bir çekiflmeyi hazret-i Alîye
yükleme¤e lisan ve vicdân nas›l râz› olur, dedim. (Ehl-i sünnet
herfleyde hakl›d›r. fiî’îler haks›zd›r) dedi. (Yaln›z, Ehl-i sünnet
birfleyde yan›l›yor. O da, Mu’âviyeyi afl›r› tutmalar›d›r) dedi. Fâkir dedim ki, Yezîdi ve Ehl-i beyte eziyyet edenleri ve sö¤enleri
biz de hiç sevmeyiz, onlar›n çok kötü olduklar›n› söyleriz. Hazret-i Mu’âviyeye gelince, ictihâd›nda yan›ld›. Hazret-i Alînin ictihâd› hakl› idi, deriz. Hazret-i Mu’âviye, hazret-i Alî ile ictihâd yüzünden ayr›ld› “rad›yallahü teâlâ anhümâ”. Onunla çarp›fld›. Fekat imâm hazretlerini hiç sö¤medi ve kötülemedi. Onunla harb
ederken bile, Ona sayg› gösterdi. Onun üstünlü¤ünü söyledi.
‹mâm hazretlerini hep medh ve senâ eyledi. Hazret-i Mu’âviyenin düflman› sand›¤›n›z zât, çok kerîmdir. Rabbi de çok rahîmdir.
Bunun için, biz bunlar›n muhârebelerini konuflmay›z. Feth sûresinin sonundaki âyet-i kerîmeyi okuyarak, birbirlerine karfl› çok
merhametli idiler, deriz.
[(Makâmât-› Serhendiyye) veyâ (Zübde-tül-makâmât) ad›
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da verilen (Berekât) kitâb›, Muhammed Hâflim-i Kiflmî taraf›ndan
binotuzyedi, 1037 [m. 1627] y›l›nda Hindistanda fârisî dil ile yaz›lm›fld›r. Bu kitâb, ‹stanbulda, Yavuz Sultân Selîm civâr›nda bulunan (Murâd molla) kütübhânesinde 1317 numarada mevcûddur.
‹stanbulda ofset yolu ile 1977 de neflr edilmifldir].
Berekât kitâb›n›n ikinci maksad›n›n sekizinci fasl›nda imâm-›
Rabbânî Ahmed Fârûkînin kerâmetleri yaz›l›d›r. Bunlardan yedincisinde Muhammed Hâflim diyor ki, seyyidlerden bir genç,
medresede talebe arkadafl›m idi. Birgün soluk solu¤a geldi. Bafl›ndan geçen, flafl›lacak bir fleyi anlatd›. Ahmed Fârûkî hazretlerinin
büyük bir hârikas›n› görmüfldü. Dedi ki:
Hazret-i Alîye karfl› savaflanlar› ve hele hazret-i Mu’âviyeyi
sevmezdim. Bir gece, senin üstâd›n›n [ya’nî ‹mâm-› Rabbânînin]
Mektûbât›n› okuyordum. Buyuruluyor ki, (‹mâm-› Enes bin Mâlik buyurdu ki, hazret-i Mu’âviyeyi sevmemek, Onu kötülemek,
hazret-i Ebû Bekri ve hazret-i Ömeri sevmemek ve bunlar› kötülemek gibidir. Ona sö¤ene, bunlara sö¤ene verilen cezây› vermek lâz›md›r). Bunu okuyunca can›m s›k›ld› ve hiç yerinde olm›yan bir yaz›y› buraya yazm›fl, dedim. Mektûbât› yere atd›m. Yata¤›ma uzand›m, uyudum. Rü’yâda gördüm ki, senin o yüce fleyhin öfkeli olarak yan›ma geldi. ‹ki mubârek elleri ile kulaklar›m›
çekdi ve ey câhil çocuk! Sen bizim yazd›¤›m›z› be¤enmiyorsun
ve kitâb›m›z› yere at›yorsun. Benim yaz›m› okuyunca, flaflalad›n
ve inanmad›n. Ama, gel seni bir zâta götüreyim de gör! Onun arkadafllar› olan, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n› sevmedi¤in için aldand›¤›n›, Ondan iflit, buyurdu. Beni çekerek, bir ba¤çeye götürdü. Beni ba¤çenin kap›s›nda b›rak›p, kendisi yaln›zca ilerledi. Uzakda görünen büyük bir odaya girdi.
Odada nûr yüzlü, büyük bir zât oturuyordu. Çekinerek ve sayg›
ile, o zâta selâm verdi. O da, gülerek karfl›lad›. Önünde edeb ile
diz çöküp oturdu. Ona birfleyler söylüyor. Beni gösteriyordu.
Uzakdan bana bak›fllar›ndan, beni söyledi¤i anlafl›l›yordu. Biraz
sonra, senin o yüce fleyhin kalkd›. Beni ça¤›rd›. Bu oturan zât,
hazret-i Alî “rad›yallahü anh”d›r. ‹yi dinle! Bak ne buyuruyor,
dedi. ‹çeri girdik. Selâm verdim, (Sak›n, sak›n! Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na karfl›, kalbinde hiçbir darg›nl›k bulundurma! O büyüklerden hiçbirini, hiç kötüleme! Aram›zda muhârebe fleklinde görünen ifllerimizin, hangi iyi niyyetlerle
yap›ld›¤›n›, biz ve O kardefllerimiz biliriz) dedi. Senin O yüce fleyhinin flerefli ad›n› söyliyerek, (Bunun yaz›lar›na da, sak›n karfl›
gelme!) buyurdu. Bu nasîhat› dinledikden sonra, kalbimi yoklad›m. O, harb edenlere karfl› bulunan so¤uklu¤un, düflmanl›¤›n,
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kalbimden ç›kmad›¤›n› gördüm. Bu hâlimi hemen anlad›. Öfkelendi. Senin yüce fleyhine bakarak (Bunun gönlü dahâ temizlenmedi. Surat›na bir tokat indir!) dedi. fieyh hazretleri, yüzüme
kuvvetli bir tokat indirdi. Tokad› yiyince, kendi kendime dedim
ki, bunu sevdi¤im için, Onlara düflmanl›k etmifldim. Hâlbuki kendisi, Onlara düflmanl›¤›mdan bu kadar çok incinmekdedir. Bu
hâlden vazgeçmemi istemekdedir. Art›k ben de, bu düflmanl›kdan vazgeçmeliyim! Kalbimi yoklad›m. Düflmanl›k, k›rg›nl›k kalmam›fl, tertemiz buldum. O anda uyand›m. fiimdi de kalbim, o
kinden temizlenmifldir. O rü’yân›n, o sözlerin tad›, beni baflka
flekle sokdu. Kalbimde, Allahdan baflka hiçbirfleyin sevgisi kalmad›. Senin yüce fleyhine ve Onun yaz›lar›ndaki ma’rifetlere
inanc›m katkat artd›.
‹nsanlar› sö¤memek, kimseye la’net etmeyip susmak, âh›retde
suç say›lm›yacakd›r.
Fahr-i kâinât “aleyhissalevâtü vetteslîmât” efendimiz ve Eshâb-› kirâma onüç sene cefâ eden, çok s›k›nt› veren kâfirlere ve
hele bunlar›n ele bafl›lar› olan befl-alt› az›l› zâlime bile, sö¤mek ve
la’net etmek emr edilmedi. Bu azg›nlardan Ebû Cehlden baflkas›n›n ismleri bile unutuldu. Dünyâda hiçbir dinde insanlara sö¤mek,
la’net etmek emr olunmad›. Bir kimse, Allahü teâlân›n emrlerini
yapsa ve yasaklar›ndan, harâm etdiklerinden kaç›nsa, fekat ömründe bir kerre fleytâna la’net etmese, bunun için, bu kimse sorguya çekilmiyecekdir. Sen, fleytân›n dostu idin, denilmiyecekdir. Bir
kimse de, emrleri yapmay›p, hergün fleytâna yüzlerce la’net eylese, âh›retde sorguya çekilecek, fleytâna la’net etmesi, onu azâbdan
kurtarm›yacakd›r. Bu kimse, fleytân›n düflman› de¤il, dostu say›lacakd›r. Görülüyor ki, Ehl-i beyti sevmifl olmak için, fluna buna
sö¤mek, la’net etmek akl ile de, din bak›m›ndan da fâidesiz, lüzûmsuz olup, hiç do¤ru de¤ildir. Îrân sultânlar›ndan Nâdir flâh,
1148 de tahta ç›kd›. 1152 [m. 1739] de Hindistânda Delhiyi ald›.
Ba¤dâd› da almak için u¤rafld›. 1160 da ›syân ç›karak, öldürüldü.
‹flte bu Nâdir flâh, Ba¤dâd muhâsaras›ndan ayr›l›nca, Ba¤dâdl› büyük fiâfi’î âlimlerinden Abdüllah bin Hüseyn Süveydî [1104 de tevellüd, 1174 [m. 1760] de vefât] “rahmetullahi teâlâ aleyh” efendinin baflkanl›¤›nda, Ehl-i sünnet ve flî’î âlimlerini toplad›. Burada,
sünnîler ile flî’îler aras›ndaki ayr›l›¤a sebeb olan inan›fllar› kald›rmak için karar verilip, hepsi imzâlam›fld›. Fekat, Nâdir flâh vefât
ederek, bu hayrl› ifl yap›lamam›fld›. Bu s›rada hât›r›ma gelen bir
fleyi söyliyeyim:
Nâdir flâh, flî’î âlimlerine sordu ki, yehûdîler ve h›ristiyanlar ve
mecûsîler (ya’nî komünist ve mason gibi kitâbs›z kâfirler) Cen– 117 –

nete mi, yoksa Cehenneme mi gidecekler? Hepsi Cehenneme gidecek, dediler. Yine sorup, Ehl-i sünnet nereye gidecek, dedi.
Bunlar da Cehenneme gidecek dediler. fiâh, bunlara k›zarak, (Cenâb-› Hak, sekiz Cenneti, yaln›z Îrân›n bir k›sm halk› için mi yaratd›?) demifldir.
Binikiyüzsekseniki 1282 [m. 1866] senesinde, fakîr hacca gitmifldim. Yolda Hasen efendi ad›nda bir Îrân âlimi ile karfl›lafld›m.
Ona dedim ki, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvan” birçok hadîs-i
flerîfler ile medh edildi. Böyle iken, siz niçin onlara düflman oluyor, hepsine sö¤üyorsunuz? (Ben Onlara düflman de¤ilim. Fekat,
flî’îlerin ço¤una göre, Ebû Bekr-i S›ddîk, halîfeli¤i Alînin elinden
zor ile alm›fl, Eshâb da, bundan yana olmakla irtidâd etmifller)
dedi. Buna karfl›l›k dedim ki, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimiz, bunlar›n mürted olacaklar›n› bilmedi de, onun
için mi medh ve senâ eyledi? Cevâb olarak (sonunda böyle yapacaklar›n› bilmedi. Bilseydi, hiçbirini medh etmezdi. Hepsine
la’net ederdi) dedi. Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâm› çeflidli âyet-i celîle ile medh ediyor. Acabâ, Allahü teâlâ da bilmedi mi dedim.
fiî’î, buna bir cevâb veremedi. Hazret-i Alî, dünyâ mevk›’i için çat›fld› demek buna iftirâ etmek de¤il midir, dedim. (Hazret-i Alînin Eshâba çatmas›, dünyâ mevk›’i için de¤ildi. Fahr-i kâinât
efendimiz, Alînin halîfe yap›lmas›n› söylemifldi. Eshâb, bu emri
dinlemedi¤i için mürted oldular. Hazret-i Alî de, Resûlullah›n
emrinin yap›lmas› için onlarla çat›fld›) dedi. Buna karfl›l›k flî’îler,
Resûlullah›n emrini dinlemiyerek, birçok bid’at yapd›lar. Bunlar
aras›nda emrleri ve sünnetleri yerine getiren pek az kimsedir. Bunun için, onlar da mürted olmuyor mu, dedim. Bir cevâb veremedi. Diyelim ki, hazret-i Alî, halîfe yap›lmad›¤› için, hazret-i Fât›ma da, hurma ba¤çesi kendisine verilmedi¤i için, Eshâb-› kirâma
gücenmifl olsunlar. Bir mü’minin, din kardefllerine, k›r›larak, k›zarak üç günden çok darg›n durmas› harâmd›r. Bunlar ölünciye
kadar darg›n kald›lar demek, nas›l câiz olur, dedim. (Bunlar›n dar›lmas›, emri yapmad›klar› içindi) dedi. Mü’min olanlar islâmiyyete uymazsa onlara dar›lmak, vazîfeye ça¤›rmak farzd›r. Bunu
da, âmirler, kuvvet kullanarak, âlimler de, söyliyerek ça¤›r›r. Di¤er halk ise, yaln›z kalbleri ile k›r›l›rlar. Bu da, îmân›n en afla¤›
derecesidir. Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, Allah›n arslan› iken,
acabâ neden kuvvet kullanarak emrin yerine getirilmesini sa¤lamad›? Yoksa kuvvetsiz mi idi? Anas›n›, babas›n› ve çocuklar›n›
öldüren kimseyi k›sâs için öldürmek câiz iken, Bekara sûresinin
ikiyüzotuzyedinci âyetinde meâlen, (E¤er afv ederseniz, takvâya
dahâ yak›n olur) ve Nisâ sûresinin k›rksekizinci ve yüzonalt›nc›
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âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, diledi¤inin, flirkden [ya’nî küfrden] gayri günâhlar›n› afv eder) ve Mâide sûresinin otuzsekizinci
âyetinde meâlen, (Bir kimse, zulm ya’nî günâh iflleyip, sonra tevbe eder ve sâlih amel ifllerse, Allahü teâlâ tevbesini, elbette kabûl
eder) buyurulmufldur. Bunlar gibi, tevbenin kabûl olunaca¤›n›
bildiren otuz kadar âyet-i kerîme vard›r. Herhangi bir kul, f›sk,
fücûr, günâh iflleyip, sonra tevbe edince, afv-› ilâhîye kavufluyor
da, Resûlullah›n Eshâb› “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hilâfet iflinde yan›lsalar bile, tevbe etmeyip afva kavuflmad›klar› biliniyor mu, dedim. Yine hiç cevâb veremedi.
Ba¤dâd müftîsi Arûs zâde efendi, Kerbelâda, hazret-i Hüseyn
“rad›yallahü teâlâ anh” efendimizin türbedâr›ndan iflitdi¤i afla¤›daki vak’ay› bu fakîre bildirmifldi:
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” bir gece rü’yâda türbedâra
görünerek, yar›n Îrândan bir cenâze getirilecekdir. Onu, sak›n bana yak›n defn etdirme, dedi. Ertesi gün Îrândan bir cenâze getirildi. Türbe yan›na defn etmek istediler. Önce izn vermemifl ise de,
çok zengin olduklar›ndan çok para vermifller. O da, izn vermifl. ‹ki
bin ad›m kadar uzak bir yere defn etmifller. O gece, imâm-› Hüseyn “rad›yallahü anh”, rü’yâda görünerek, türbedâra dar›l›r, ba¤›r›r. Piflmân oldu¤unu, afv buyurmas›n› yalvar›r. Ertesi gece, yine görünüp, yine dar›l›r, paylar. Türbedâr, ertesi gün, meyyiti oradan ç›karaca¤›n›, uzaklafld›raca¤›n› söyler. Resûlullah›n gözbebe¤i “rad›yallahü anh”, (Bizim yan›m›zda iki gece yatan afv olunur.
O, afv olundu. Lâkin, ben çok s›k›ld›m) buyurdu. Mevtân›n da,
türbedâr›n da afv olundu¤una iflâret buyurdular. Türbedâr, bunlar› Arûs zâdeye anlat›nca, k›ymetli müftî, türbedâra karfl›l›k (‹mâm›n kötü dedi¤i bir fâs›k, türbesinden iki bin ad›m uzakda, iki gece kalmakla afva kavufluyor da, fieyhayn [ya’nî Ebû Bekr ile
Ömer] “rad›yallahü anhümâ” binikiyüzaltm›fl seneden beri, hücre-i mu’attara-i Nebeviyyede yanyana yatd›¤› hâlde afva kavuflamad›lar m›?) diye sorar. Türbedâr, flafl›r›p birfley diyemez. Âciz,
câhil oldu¤u aç›¤a ç›kar. Ne güzel bir susdurufl, ne büyük bir mahcûbiyyet!..
fieyhaynden Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, Allah›n dînini, Resûlullah›n flân›n› dünyâya yaymak için, flehrleri, memleketleri ele geçirdi. Arabistân yar›m adas›nda ve do¤unun, bat›n›n
en uzak yerlerinde, ordular› kahramanca yay›larak küfr, ahlâks›zl›k karanl›klar›n› yok edip, islâm›n ›fl›¤›n› parlatd›. ‹slâmiyyete
bu kadar hizmet etdi¤i için, acabâ hazret-i Alî onu afv etmez mi?
Suçu varsa, ba¤›fllamaz m›? Hele, kendisi Kudüs-i flerîfi alma¤a
giderken yerine halîfe olarak hazret-i Alîyi vekîl etmifl, bu da,
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halîfe geri gelinceye kadar, halîfe vekîlli¤i yaparak, idâreyi eline alm›fl, dönüflünde yine, idâreyi hazret-i Ömere b›rakm›fl olmas›, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstermiyor mu? Aralar›nda
ufak bir ayr›l›k, çat›flma olsayd› hazret-i Ömer, Onu vekîl eder mi
idi? Hazret-i Alî de, hilâfeti eline geçirmifl iken, iste¤i ile, Ona geri verir mi idi? E¤er denirse ki, sonralar›, hilâfeti istemekden vazgeçmifldi. Eski arzûsu olsayd›, Ömere vermezdi. Böyle denirse, vekîli oldu¤u kimse ile aralar›nda ayr›l›k, so¤ukluk da, kalmam›fl
olur. Böyle olunca da, buna dil uzatmak câiz olmaz.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” k›z› Ümm-i Gülsümü, hicretin onyedinci y›l›nda, halîfeye k›rkbin akça gümüfl mehr ile nikâh etdi. Hazret-i
Ömerin Ümm-i Gülsümden Zeyd ad›nda o¤lu ile Rukayye ad›nda k›z› oldu. Hazret-i Ömer, hazret-i Alî ile hazret-i Fât›matüzZehrân›n dâmâd› oldu “rad›yallahü teâlâ anhüm”. Böylece aralar›nda eskiden beri bulunan sevgi birkat dahâ artd›. Gece gündüz
bir arada bulunup, müslimânlar›n ifllerine yard›m yolunu birlikde
ararlard›. Bu kadar yaklafld›lar da, hazret-i Alînin kini, düflmanl›¤› yine gitmedi mi? Böyle söylemek, yüce imâma karfl› ne büyük
iftirâd›r.
Pâfla olmufl, vezir olmufl bir zât bektâflîlik ismi alt›nda gizlenen
hurûfîlik yoluna sapm›fld›. Sonra, akl› bafl›na gelip, tevbe etdi. Niçin ve nas›l tevbe etdi¤ini sordum. Fakîre dedi ki, bu sahte Bektâflîlerin çok k›ymet verdikleri bir kitâbda, hazret-i Ömere kâfir
deniliyor. Hazret-i Alî, nas›l oluyor da, bir kâfire k›z›n› veriyor
diye sorulmas›n› önlemek için de diyor ki, birgün halîfe Ömer,
hazret-i Abbâs› ça¤›r›r. Hazret-i Alînin k›z›n› almak istedi¤ini
söyler. Sen yafll›s›n, k›z ise, çok gençdir. Bu ifl nas›l olur derse de
halîfe hemen, bu düflüncemi Alîye de söyledim. O da senin dedi¤in gibi cevâb verdi. Git kendisine söyle! E¤er, k›z›n› bana vermezse, iki yalanc› flâhid bulup, Ona karfl› bir da’vâ açar›m. Onun
h›rs›z oldu¤una karâr vererek, elini keserim der. O da, korkusundan, k›z›n› Ömere verir. Kitâbda bunu okuyunca, kendi kendime
sordum. Bir zâlim, beni s›k›fld›r›p, k›z›n› bir kâfire vereceksin.
E¤er, ona vermezsen seni öldürürüm dese, öldürece¤ini iyi bildi¤im hâlde ve günâh› çok, yüzü kara bir kimse oldu¤um hâlde,
ölümü göze al›r, k›z›m› kâfire veremem, dedim. Hazret-i Alî
“kerremallahü vecheh”, Allah›n arslan›, Resûlullah›n sevgilisi oldu¤u ve günâhdan, aybdan tertemiz oldu¤u hâlde, böyle flübheli
bir s›k›nt› çekmek korkusu ile Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” torunu olan sevgili k›z›n›, islâmiyyetin yasak etdi¤i, habîs, pis yere atam›yaca¤›n› anlad›m. Akl›m bafl›ma gelerek, temiz
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bir tevbe etdim. Hurûfîlikden kurtuldum, dedi.
Ba¤dâd vâlîli¤inde bulunmufl vezîrlerden biri, hazret-i Ömerin
bu evlenme iflini, bir acemden sorar. O da, s›k›lmadan, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” kerîmesi için, kötü iftirâ ve kirli sözler
söyleyip, oradan s›v›fl›p gider.
Yukar›daki uzun yaz›lardan anlafl›l›yor ki, büyük velî Abdülkâdir-i Geylânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” hazretlerinin, hurûfîlerin onbefl iflde yehûdîlere benzediklerini bildirmesi pek yerindedir. Hurûfîli¤i Abdüllah bin Sebe’ ad›nda bir yehûdînin, islâmiyyeti parçalamak için ortaya ç›kard›¤› meydândad›r. Bu yehûdî,
müslimânlar› birbirlerine düflman etmek için, yüzyirmidörtbin sahâbîye, halîfeli¤i hazret-i Alînin elinden zor ile ald›klar›n› söyliyerek, kâfir dedirmifldir.
[Yehûdîler, Ya’kûb “aleyhisselâm”›n oniki o¤lundan türemifllerdir. Ya’kûb “aleyhisselâm”›n ad› ‹srâîl oldu¤u için, bunlara
(Benî ‹srâîl), ya’nî ‹srâîl o¤ullar› denildi. ‹srâîl, Abdüllah demekdir. Mûsâ “aleyhisselâm” Tûr da¤›na gidince, bunlar dinden ç›kd›. Buza¤›ya tapd›. Sonra piflmân olup tevbe etdikleri için, yehûdî
denildi. Yehûdî, hidâyeti, do¤ru yolu bulucu demekdir. Yehûdîler, Mûsâ “aleyhisselâm”a çok eziyyet etdi. Sonra gelenleri, bin
Peygamberi flehîd etdi. Îsâ “aleyhisselâm”› babas›z çocuk diye kötülediler. Annesi hazret-i Meryeme kötü kad›n dediler. Bunlar›
öldürme¤e sald›rd›lar. Âh›r zemân Peygamberi Muhammed
“aleyhisselâm”› zehrlediler. Hazret-i Osmân zemân›nda, fitne ç›kararak, halîfenin flehîd edilmesine sebeb oldular. Hurûfîli¤i meydâna ç›kar›p, müslimânlar› parçalad›lar, birbirine düflman etdiler.
Asrlarca, Allah›n gönderdi¤i dinleri, Peygamberleri yok etme¤e
u¤rafld›lar. Dinleri yok etmek için masonlu¤u kurdular. 1336 [m.
1918] de biten Birinci cihan harbinden sonra, ›rz, nâmus ve din
düflman› olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce
‹stanbul, sonra M›sr hahambafl›s› olan Hay›m Naum, dünyân›n biricik ‹slâm devleti (Osmânl›) imperatorlu¤unu y›kmak için, kapitalist ve emperyalist devletler aras›nda f›r›ldaklar çevirdi. Netîcede, ‹slâm âleminin liderli¤ini yapan koca imperatorluk parçaland›. Müslimânlara gerici denildi. ‹slâmiyyet kuvvetsiz kald›. Yok
olma¤a yüz tutdu.]
Din kitâblar› ve târîhler söz birli¤i ile bildiriyor ki, hazret-i Ebû
Bekr pazartesi günü halîfe seçildi. Ertesi sal› günü, hazret-i Alî,
birkaç kifli ile mescide gelip, Ebû Bekre, seve seve bî’at etdi. Halîfe vefât edinciye kadar, her emrini yapd›. Dîn-i islâm› yükseltmek
için, elinden gelen yard›m› esirgemedi. Böyle oldu¤u hâlde, hazret-i Alîde, Kur’ân-› kerîmin yasak etdi¤i kötü huylar›n bulundu– 121 –

¤unu söylüyorlar. Bu büyük imâma çok büyük iftirâ ediyorlar.
Hazret-i Alîye bu yolda iftirâ etmek, îmân› olanlar›n tüylerini ürpertmez mi? Hazret-i Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü
anhüm” halîfe seçilirlerken, kendilerinden dahâ üstün bulundu¤unu söyleyip, herbiri kendini, halîfeli¤e lây›k görmemifldi. Allahü
teâlân›n emr etdi¤i tevâzu’ s›fat›n› tak›nm›fllard›. Ertesi gün, hazret-i Alînin gelerek, en büyük günâhlardan olan kibr s›fat› ile ortaya ç›kmas›, içinizde benden dahâ üstün, dahâ kahramân, dahâ
âlim var m› diye, üstünlük göstermesi, bir müslimân›n söyleyece¤i
söz müdür? Tesavvuf yollar›n›n ço¤u hazret-i Alîden gelmekdedir. Tesavvuf büyükleri, talebesini hazret-i Alînin verdi¤i emre
göre yetifldiriyor. Bunun için de, önce tevâzu’ etme¤i ö¤retiyorlar.
Din kardefllerinin kusûrlar›n› afv ile ihsân etmek, birçok âyet-i kerîme ile bildirildi¤i hâlde, birfleyi otuz seneye kadar afv etmeyip,
bunu yapana k›yâmete kadar la’net edilmesini vas›yyet etme¤i,
de¤il hazret-i Alîye, bir fâs›ka bile yak›fld›rmak, hiç câiz olur mu?
Tesavvuf büyükleri, herfleyin Hakdan bilinip, kazâya r›zâ lâz›m
gelece¤ini gösteren âyet-i kerîmeleri okuyarak, talebeyi terbiye
ediyorlar. Bunu emr eden zât›n, bir talebesi kadar, kazâya râz› olmad›¤›na hiç inan›l›r m›? Böyle söylemek, çirkin bir iftirâ de¤il
midir? Belâlara sabr etme¤i gösteren âyet-i kerîmeler varken,
hazret-i Alînin belâya sabr etmedi¤i, nas›l söylenebilir? Sonu çabuk gelen dünyâ mevk›’ine düflkün olma¤› kötüliyen âyet-i kerîmeleri unutarak, hazret-i Alî, mevk›’ düflkünlü¤ünden geçimsizlik
ç›kararak, ümmet-i Muhammediyye aras›na fesâd, ayr›l›k tohumu
atar m›? Herbir sözü hikmet, fazîlet örne¤i olarak, müslimânlar›n
dilinden düflmiyen o yüksek imâm için böyle fleyler söylemek câiz
midir?
Üç halîfe, Resûlullah›n Eshâb›n›n sözbirli¤i etmesi ve halîfeli¤i kendilerine vermeleri üzerine halîfe olmak kendilerine farz oldu¤u için, istemiyerek kabûl etdiler. Kendilerinden sonra, o¤ullar›n›n da halîfe olmas›n› vas›yyet etmemeleri, bu sözümüzün yerinde oldu¤unu göstermiyor mu? Hele Eshâb-› kirâm söz birli¤i yaparak hilâfeti hazret-i Alîye verince, istemiyerek kabûl buyurdu¤unu ve hazret-i Mu’âviyenin ictihâd›nda yan›lmas› üzerine, islâmiyyetin emri ile, hazret-i Mu’âviyeyi itâ’ate getirmek için ne kadar çok s›k›nt› çekdi¤ini bilmiyen yok gibidir. Bunlardan baflka,
müslimânlara, hattâ yer yüzündeki bütün mahlûklara flefkat ve
merhamet olunmas›n› emr eden nice âyet ve hadîs-i flerîfler varken ve iyi ahlâk›n kayna¤› olan hazret-i Alînin “kerremallahü teâlâ vecheh” keremi ve merhameti pek fazla oldu¤unu gösteren
vak’a ve haberler meflhûr iken, hattâ k›yâmet günü mü’minlere
– 122 –

Kevser flerâb› da¤›taca¤› için, Cenâb-› Hak, bunun flefkatini ve
merhametini orada kullar›na gösterece¤ini müjdelemifl iken, milyonlarca mü’minin, onun yüzünden Cehennemde sonsuz kalaca¤›n› söylemek, de¤il hazret-i Alîye, alçak bir fâs›ka bile yak›fld›r›lamaz. Çünki insanlara flefkat, merhamet demek, onlar›n âh›retlerini kurtarma¤a çal›flmak ve Cehennem ateflinden korumak demekdir. Dünyâ ifllerinde yard›m etmek, âh›retlerine yard›m yan›nda
hiç kal›r. Yehûdîlerin yapd›¤› iftirâlara bak›l›rsa, milyon, belki milyarlarca mü’minin, hazret-i Alî yüzünden Cehennemde sonsuz
yanmas› lâz›m gelmekdedir.
Müslimânlar› g›ybet etmemek, kötülememek ve alay etmemek
hakk›nda bunca âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler varken, Eshâb-› kirâm›n hepsini ve hazret-i Peygamberin emrine uyan bütün Ehl-i
sünneti “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” gece gündüz kötülemek, hattâ kâfir demek, nas›l do¤ru bir yol olur? Buna sebeb olarak, Eshâb-› kirâm, hazret-i Alîye hilâfeti uygun görmedikleri için,
bu hâlleri kendisine pek a¤›r gelerek, bu çirkin ifli yapma¤› emr etdi¤ini söylemek bir müslimâna yak›fl›r m›? Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” ve bu ümmetin ileride olanlar›, kendi nefsleri ile u¤raflma¤›, birinci vazîfe bildikleri hâlde, hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” kendi mubârek nefsine dokunulsa bile, bu kadar büyük bir günâh ifllemiyece¤i flübhesizdir. Hele mubârek nefslerine
dokunulmay›nca, bu günâh› ifllemiyece¤i güneflden dahâ meydândad›r.
‹nsâf etmelidir ki, sonsuz olarak düflman bildikleri Eshâb-› kirâm›n içinde, hazret-i Alînin teyzesi ve amcas› o¤lu ve dahâ nice
yak›n akrabâs› da vard›r. Akrabâya iyilik ve ihsân›n ve ziyâretin
vâcib oldu¤unu bildiren âyet-i kerîmeler varken, o büyük zât›n,
bunlara düflmanl›k edilsin diye vas›yyet etmifl oldu¤unu söylemek,
îmân› olan›n yapaca¤› bir ifl midir? Resûlullah›n zevcelerinin,
mü’minlerin anneleri oldu¤u, âyet-i kerîme ile bildirilmifl iken ve
analara, babalara itâ’at ve sayg› göstermek emr edilmifl iken, hazret-i Alînin bu mubârek zevcelere, Ebû Bekre bî’at etdikleri için,
düflmanl›k etdi¤ini ve kâfir dedi¤ini, kalbinde îmân ›fl›¤› parlayan
kimse nas›l kabûl edebilir?
Hadîs-i flerîfler, fitne ç›karana la’net etdi¤ine göre, hazret-i Alînin “kerremallahü teâlâ vecheh” ümmet-i Muhammed içine fitne
düflürdü¤ü söylenebilir mi?
Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” (Bana bir belâ gelirse, üç dürlü sevinirim. Birincisi, belây› Allahü teâlâ göndermifldir. Sevgilinin gönderdi¤i herfley tatl› olur. ‹kincisi, Allahü teâlâya, bundan
dahâ büyük belâ göndermedi¤i için flükr ederim. Üçüncüsü, Alla– 123 –

hü teâlâ, insanlara bofl yere, fâidesiz birfley göndermez. Belâya karfl›l›k, âh›retde ni’metler ihsân eder. Dünyâ belâlar› az, âh›retin
ni’metleri ise, sonsuz oldu¤undan, gelen belâlara sevinirim) demifldir. Zemân›m›zda bile, hazret-i Alînin yolunda bulunarak kalbi temizlenen Ehl-i sünnetden birço¤u, derdlerden, belâlardan lezzet almakda iken, hazret-i Alînin belâdan lezzet almad›¤›na, y›llarca s›k›nt›s›n› çekdi¤ine, ölürken de, bunun için milyonlarca müslimâna
ve Eshâb-› kirâma “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” düflmanl›k
edilmesini vas›yyet etmifl oldu¤una, inan›labilir mi?
Hubb-i fillah ve bu¤d-i fillah için, ya’nî müslimânlar›, müslimân
olduklar› için sevmek lâz›m geldi¤ini ve kâfirleri, ‹slâm düflman›
olanlar› da sevmemek lâz›m geldi¤ini emr eden çeflidli âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler varken ve Eshâb-› kirâm›n hepsi, (Allah
Onlar›n hepsinden râz›d›r. Onlar da, Allahü teâlâdan râz›d›rlar)
meâlindeki âyet-i kerîme ile müjdelenmifl iken ve Muhâcirîn-i kirâm› ve Ensâr-› izâm› “r›dvanullahi teâlâ aleyhim ecma’în” medh
ve senâ eden say›s›z hadîs-i flerîfler var iken ve bunlardan on danesi Cennet ile müjdelendikleri için (Aflere-i mübeflflere) ad› ile flereflenmifl iken ve bunlara düflmanl›k edilmemesi, çeflidli hadîs-i flerîfler ile bildirilmifl iken, Ehl-i beytin en üstünü ve ilm flehrinin kap›s› olan hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” beni halîfe yapmad›lar diye bunlara düflmanl›k etmesi mümkin midir? Böyle çok çirkin bir
ifli yapd›¤›n› söylemek, O koca imâma dostluk mu olur, yoksa düflmanl›k m› olur?
Cum’a nemâz›na ve befl vakt nemâz›n cemâ’atine gitmemenin
suç oldu¤u âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflerle bildirilmifldir. Medîne-i münevverede farzlar›n, Mescid-i Nebevîde k›l›nd›¤› ve halîfenin imâm oldu¤u herkesce bilinmekdedir. Hazret-i Alî, bu üç halîfeye uyarak, nemâzlar›n› k›ld›¤› için, kâfir dedi¤i kimseye uymufl
olur. Küfrünü bildi¤i kimsenin arkas›nda nemâz k›lan kâfir olur.
Bunlar›n arkas›nda nemâz k›lmad› ise, Cum’a ve cemâ’ati terk etmifl olur ki, bu da günâhd›r. Hazret-i Alînin böyle suçlar› yapmas›
imkâns›zd›r.
Hazret-i Alî, hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” kerîmesini
vermifldir. Kâfir oldu¤unu bildi¤i bir adama, k›z›n› veren de kâfir
olur. Bu ise, hazret-i Alîye hiç yak›fl›r m›?
Buraya kadar, flî’îlerin ba’z›s›na yehûdîlerin uydurdu¤u hurûfî inanç ve yalanlar›n›n bulaflm›fl oldu¤unu iyice anlatm›fl oluyoruz. Biraz da, bunun bafllang›c›n› ve sebebini aç›kl›yal›m. Hurûfîli¤i ortaya ç›karan, Abdüllah bin Sebe’ ad›nda, Yemenli bir yehûdîdir. Muhammed “aleyhisselâm”›n ümmetini flafl›rtmak, sapd›rmak ve parçalamak için, bunu yapm›fld›r. ‹slâm ›fl›¤›n›n kayna– 124 –

¤› olan Ehl-i beytden intikâm almak için yapm›fld›r. Maksad›n›n
anlafl›lmamas› için, hazret-i Alîyi çok seviyor görünmüfl, hilâfet bunun elinden al›nd› diyerek, üç halîfenin ve Eshâb-› kirâm›n kâfir
olduklar›n› söylemifldir. Hazret-i Alîye düflmanl›¤›n›, Onu afl›r›
sevmek perdesi alt›nda gizlemifldir. Yaln›z islâmiyyete de¤il, akla
da uym›yan yalanlar, düzmeler ortaya koymufldur. Îmândan ve
ilmden haberi olm›yan, yarasa kuflu gibi ›fl›¤› göremiyen düflüncesizler, akls›zlar, bu münâf›k yehûdînin kurdu¤u tuza¤a düflerek,
hazret-i Alî için, Onun flân›na lây›k olm›yan iftirâlara inanm›fllar,
Onu lekeleme¤e u¤raflm›fllard›r. [Ehl-i sünnet âlimlerinin derin
ilmlerinden ve kuvvetli kalemlerinden meydâna gelen k›ymetli kitâblar, her asrda müslimânlar› uyand›rm›fl, ‹bni Sebe’in sap›k sözleri unutulmak üzere iken, Fadl-ullah› hurûfî ismindeki bir acem
yehûdîsi, bu fitneyi alevlendirmifl, 796 [m. 1393] senesinde ölmüfldür. (Se’âdet-i Ebediyye), ikinci k›sm yirmiikinci maddeye bak›n›z!]
Hurûfîlerin bu yüce imâma bulafld›rd›klar› kötülükler, Tevrâtda ve ‹ncîlde de yaz›l›d›r. Bunun içindir ki, yehûdîlerden ve h›ristiyanlardan bu hakîkati anl›yanlar, bu iftirâlar›n, hazret-i Alîye dostluk de¤il, büyük düflmanl›k oldu¤unu bildiriyorlar.
Se’âdete kavuflmak için, üç fley lâz›md›r:
1– Müslimân olmak lâz›md›r. Bir kerre (LÂ ‹LÂHE ‹LLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH) diyen müslimân olur.
2– Müslimân oldu¤unu tan›d›klara ve meleklere bildirmek için,
(Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü
ve resûlüh) denir.
3– Kalbi temizlemek ve dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmak ve derdlerden, belâlardan, hastal›kdan, düflman flerrinden ve
sihr, büyü ve cin çarpmas›ndan kurtulmak, ni’metlere kavuflmak
için, her müslimân›n, her gün kalb ile tevbe etmesi ve bu tevbeyi
söylemesi lâz›md›r. Bunu söyleme¤e (‹stigfâr) denir. Çok istigfâr
okumal›d›r. ‹stigfâr, (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) veyâ
k›saca (Estagfirullah) demekdir. 400.cü sahîfeye bak›n›z!
Ahkâm-› islâmiyyeye uyan›n düâlar› muhakkak kabûl olur. ‹stigfâr› ve istigfâr düâs›n› bütün gece okuyup, uykusuz kalmamal›d›r. ‹stigfâr› ve bütün düâlar›, ma’nâs›n› düflünmeden, temiz
kalb ile söylemezse, yaln›z a¤›z ile söylerse, hiç fâidesi olmaz. ‹stigfâr› a¤›z ile üç kerre söyleyince, temiz kalb ile de söyleme¤e
bafllar. Günâh ifllemekle kararm›fl olan kalbin söylemesi için, a¤›z
ile çok söylemek lâz›md›r. Harâm lokma yiyenin ve nemâz k›lmayan›n kalbi simsiyâh olur. Böyle kalblerin söyleme¤e bafllamas›
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için, istigfâr düâs›n› üç kerre okumak ve sonra 67 kerre istigfâr söylemek, ya’nî (Estagfirullah) demek lâz›md›r. Allahü teâlâ, (tevbe
ve istigfâr edeni severim ve günâh›n› afv ederim) buyuruyor. Tevbe, günâh› iflledi¤ine piflmân olmak, günâh ifllemekden hemen vaz
geçmek ve bir dahâ yapmama¤a karâr vermek ve afv etmesi için
Allahü teâlâya yalvarmakd›r. Bu dört fleyden biri noksan olan tevbe kabûl olmaz ve günâh› afv edilmez. Tevbeden sonra günâh› tekrâr yaparsa, tevbesi bozulmaz, yeniden günâha girer. Bunun için,
ayr›ca tevbe etmesi lâz›m olur. Hakîkî tevbesi yap›lan günâh, muhakkak afv olur. Tevbe yap›lm›yan günâh için, Allahü teâlâ, dilerse afv eder, dilerse azâb eder.

ÜÇÜNCÜ R‹SÂLE

TEZK‹YE-‹ EHL-‹ BEYT
Kitâb›n›n sonsözü (2.ci k›sm)

(Hüsniyye) kitâb›ndaki küfre sebeb olan alçak iftirâlar›, yukar›da cevâbland›rm›fl, yehûdîlerin perdelerini y›rtarak, islâm düflmanl›klar›n› ortaya koymufl oluyoruz. Yehûdîlerin arabî dil ile yazm›fl
olduklar› (Hakây›k-ul-hakây›k) ve (Elfâz-› kudsiyye) ve (Ayn-ülhayât) ad›ndaki risâlelerini ele geçiren bir âlimin, bunlara k›saca
vermifl oldu¤u cevâb› da, oldu¤u gibi afla¤›ya yaz›yoruz.
(Ayn-ül-hayât) risâlesini okuyan bu zât, kitâb›n bafldan sona
kadar, üç halîfeye ve hazret-i Mu’âviyeye ve hazret-i Âifleye ve
Ehl-i sünnet âlimlerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” karfl› çirkin iftirâlarla dolu oldu¤unu, hepsine sö¤ülüp la’net olundu¤unu görmüfl, bunlar› fihrist fleklinde, flöyle s›ralam›fld›r:
Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz vefât edince, Selmân ve Ebû Zer ve Mikdâddan “rad›yallahü anhüm” baflka
bütün Eshâb kâfir olmufl. Hazret-i Osmâna sö¤mek, la’net etmek
ve Kâ’b kâfirdir, demek lâz›m imifl. Bunlar, dokuzuncu sahîfesi sonuna kadar yaz›l›d›r.
Üç halîfe ile Eshâb-› kirâm›n ço¤u, Muhammed “aleyhisselâm”›n dînine düflman imifl ve müflrik imifller. ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe ile Süfyân-› Sevrî ve Ehl-i sünnetin hepsi kâfir imifl. Vahdet-i vücûd bilgisinde Ehl-i sünnet âlimlerine ve tesavvuf büyüklerine “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” iftirâlar ya¤d›rmas›, yirmiyedinci sahîfeye kadar sürmekdedir.
Hazret-i Osmân ve zemân›nda bulunan Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” kâfir imifl. Bunlara la’netler savurmakdad›r. Irak ehâlîsinin bir k›sm› do¤ru yoldan ayr›lm›fl, Alla– 126 –

hü teâlâ kullar›na r›zklar›n› oniki imâm ile gönderirmifl. Üç halîfeyi sö¤mek, la’net etmek lâz›m imifl, bunlar kâfir ve fâs›k imifl. Ehl-i
sünnet, bunlar› sevdi¤i için kâfir olmufl. Cemel vak’as›nda, hazret-i
Alî, Peygamberimizin vekîli oldu¤u için, hazret-i Âifleyi boflam›fl.
Eldeki tefsîrler bozuk imifl. Ebû Bekr, Ömer, Talha ve Zübeyr “r›dvânullahi aleyhim” kâfir imifl. Osmân, Âifle, Talha, Zübeyr ve
Mu’âviye hazretleri dinsiz, kötü ve zâlim imifller.
Peygamber efendimiz Cebrâîlden ve Mikâilden ve ‹srâfilden,
bunlar da Levh ve Kalemden anlam›fl ki, velî olmak yaln›z hazret-i
Alîye ve oniki imâma mahsûs imifl. Hazret-i Alî, Allahü teâlân›n
kal’as› imifl. K›yâmet günü, Cennete ve Cehenneme gidecekleri
hazret-i Alî ay›racakm›fl. Hazret-i Alînin fleytân ile olan vak’a ve
çarp›flmalar›, hazret-i Fât›maya gökden doksan sahîfe inmifl. Herbirinde, üç halîfenin ve Eshâb-› kirâm›n zâlim, sap›k ve fâs›k olduklar› yaz›l› imifl. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k hazretleri Mûsâ ve H›z›r
“aleyhimesselâm”dan dahâ üstün imifl. ‹srâ sûresinin seksenbeflinci âyetinde bildirilen rûh, oniki imâm›n hizmetçisi olan bir melek imifl. ‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” ölüleri diriltirmifl. Hazret-i
Ebû Bekri halîfe tan›mas› için zorland›¤› s›rada, gördü¤ü hakâretler ad› alt›nda, uzun uzun kötü sözler yaz›l›d›r. Meleklerin
yüksekleri, oniki imâm›n emrinde olup, bunlar›n hizmetçileri
imifl. Fizik, kimyâ ve biyoloji kanûnlar›, atomlar›n, y›ld›zlar›n hareketleri, oniki imâm›n idâresinde imifl. K›yâmet günü Peygamberler sorguya çekilince, Nûh “aleyhisselâm” hazret-i Alîye s›¤›nacak, bunun gönderece¤i iki flâhid ile kurtulacak imifl. Ehl-i sünnet, Muhammed “aleyhisselâm”›n dînini bozmufl, halâllere harâm, harâmlara halâl demifller, bid’at ve günâhlara sapm›fllar, kâfir olmufllar. Ehl-i sünneti, hazret-i Ömerin meydâna ç›kard›¤›,
bunu bât›l kimselerin ve fleytân›n yard›m› ile yayd›¤›, bunun üzerine, imâm-› Ca’fer Sâd›k ile Süfyân-› Sevrî aras›nda çok söz çekiflmesi yap›ld›¤› ve Süfyân-› Sevrînin küfr ve bid’at yolunda bulundu¤unun ortaya ç›kd›¤› yaz›l›d›r.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”,
Kur’ân-› kerîmdeki, muhkem, müteflâbih ve nâsih ve mensûh
âyetleri ay›ramam›fllar. Emrlere uymam›fllar, harâmlardan kaç›nmam›fllar. Böylece cehâletde ve dalâletde kalm›fllar. Süfyân-› Sevrî ve Iyâd-› Basrî, dîn-i islâm› y›kma¤a çal›flm›fllar. ‹brâhîm bin
Hiflâm z›nd›k imifl. Ehl-i sünnet zikr ve ibâdet olarak, flark› söylüyor ve dans ediyormufl. Ma’rûf-i Kerhî yalanc› imifl. Ehl-i sünnet olan, Cehenneme gidecekmifl. Livâta eden kimse, hazret-i Alîye gelip söylerse, günâh› afv olurmufl. Ehl-i sünnetin terâvîh nemâz› k›lmalar› riyâ, gösterifl ve bid’at imifl. Kâfirlerin tap›nmala– 127 –

r› gibi imifl. Devlet, hükûmet baflkan› olmak istiyen, mel’ûn olur
imifl. K›yâmet günü, Allahü teâlâ, kardefl kardeflden özr diler gibi flî’îlerden afv dileyecek imifl. Ehl-i sünnet kâfirlerle birlikde,
Cehennemde sonsuz kalacak imifl. Bunlar mürted ve kâfir imifl.
Bunlar›n özrleri, yalvarmalar› kabûl edilmiyecek, Cehennemden
ç›kar›lm›yacaklarm›fl. Cehennem kap›lar›ndan girecekleri bildirilen Fir’avn, Hâmân ve Kârun ismleri, Ebû Bekri, Ömeri ve Osmân› ve Ümeyye o¤ullar›n› göstermekde imifl. Cehennem ateflinin fliddeti ve azâblar›n nas›l yap›laca¤› uzun uzun anlat›lmakda
ve Hâbili öldüren Kâbil ve Nemrûdun ve Fir’avn›n, yehûdîleri
yoldan ç›karan yehûdînin ve nasârây› yoldan ç›karan Bolis, ya’nî
Paulus ad›ndaki yehûdînin ve Allahü teâlâya îmân etmiyen Ebû
Bekrin ve Ömerin çekecekleri fliddetli azâblar ve Fir’avn ile
Mu’âviyenin azâblar› uzun uzun anlat›lmakdad›r. Fahr-i âlem
hazretleri, k›z› Fât›may› hergün öpüp koklarm›fl. Zevce-i mükerremesi hazret-i Âifle bunu görüp, a¤›r gelirmifl, Cennetin her yerinde lâ ilâhe illallah, Alî resûlullah yaz›l› imifl. Abdestsiz nemâz
olur ise de, sevâb isteyemezlermifl. Kureyfl kâfirleri, melekler Allah›n k›zlar›d›r dedikleri için, âyet nâzil olmufl. Yaln›z flî’îler do¤ru yolda oldu¤undan, zemânla ço¤alacaklar›, baflka mezheblerin
gitdikçe sönecekleri, âyet ile bildirilmifl. Ahzâb sûresinin büyük
bir k›sm› Kureyfllilerin erkek ve kad›nlar›n›n kötülüklerini, alçakl›klar›n› bildirdi¤i için bunlar Kur’ândan ç›kar›lm›fl, bir k›sm› da
de¤ifldirilmifl. Ebû Bekr, Ömer ve Osmân fuhfl, harâm, küfr ve isyân ederlermifl. Cemel ya’nî deve muhârebesinde hazret-i Âiflenin hazret-i Alîye esîr düflmesi ve yetmifl esîr ile Medîneye gönderilmesi uzun hayâller ile anlat›lmakda, hazret-i Âifleye la’net
edilmekdedir. Sonra, hazret-i Mu’âviyeye çeflidli iftirâlar, küfrler,
la’netler savrulmakdad›r. Allahü teâlâ, Cenneti ve Cehennemi,
bir câriye ile birlikde, hazret-i Alîye dört yüz dirhem gümüfle satm›fl imifl. Hazret-i Mu’âviye ile hazret-i Alî “rad›yallahü anhümâ”
harb ederken, hazret-i Alî uzun bir nutk söylemifl. Bu nutkda
hazret-i Mu’âviyenin mel’ûn oldu¤unu bildirmifl. Ehl-i sünnet, sâlih görünmek için yün elbise giyerlermifl. Bunun için, bunlara
la’net edilmifl. Ehl-i sünnetin kâfir ve z›nd›k olduklar› vahy ile bildirilmifl, Muhammed Gazâlî ve Ahmed Gazâlî ve Celâleddîn-i rûmî ve Muhyiddîn-i arabî kâfir ve mel’ûn imifl. Üç halîfe için çok
çirkin küfrler, la’netler ya¤d›r›lmakda, Hasen-i Basrî, Mensûr-i
Devânikî, Me’mun ve Hârûnürreflîdin mel’ûn olduklar› bildirilmekdedir. Hallâc-› Mensûr ve Ebû Ca’fer fialgamânî ve Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hep kâfir ve
z›nd›k imifl.
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Buraya kadar bildirilen yehûdî yalanlar› okununca, (Ayn-ülhayât) kitâb›n›n saçma sapan sözler, küfre sebeb olan ve asl›, astar› bilinmiyen hikâyeler oldu¤u anlafl›l›r. Bunlar, bir müslimân›n yazaca¤› fleyler de¤ildir. Hele Allahü teâlân›n Cenneti hazret-i Alîye
satd›¤›n›, bunun da diledi¤ini Cennete, istedi¤ini Cehenneme sokaca¤›n›, dünyâ ifllerinin de oniki imâm›n elinde oldu¤unu yazmas›, irâde s›fat›n› inkâr etmek olur ki, bundan büyük flirk düflünülemez. Hazret-i Ebû Bekrin hazret-i Fât›maya Fedek ba¤çesini vermeyifli de, o kadar fliflirilerek anlat›lm›fl ki, hayâle, düflünceye s›¤mayan acem masallar›n› geçmifldir. Bu Fedek denilen yer, bir hurma ba¤çesi idi. Hayber yak›n›nda idi. Resûlullah›n ev idâresi, buradan gelen hurmalarla sa¤lan›r, artanlar› sadaka verilirdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›na yak›n bunu fakîrlere,
yolculara vakf etmifldi. Hazret-i Ebû Bekr halîfe iken, hesâb›n›
kendisi tutard›. Ömer “rad›yallahü anh” halîfe olunca, idâresini
hazret-i Alî istedi. Hazret-i Alîye havâle eyledi. Bu ifller dalland›r›larak, fliflirilerek bambaflka anlat›lm›fl ve hazret-i Ebû Bekri ve
hazret-i Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhümâ” kötüleme¤e vesîle edilmifl, flanlar›na lây›k olm›yan ve tevbe ile afv edilemiyecek olan çirkin lekeler sürülmüfldür.
Yukar›da bildirilen üç kitâbdan baflka dahâ on kadar yehûdî risâlesi vard›r. Hepsinde, küfre sebeb olan çeflid çeflid hezeyanlar
doludur. Bu risâleler Irakda, Îrânda yay›lmakdad›r. Anadoludaki
müslimânlar› da aldatma¤a çal›fl›yorlar. Kendilerine (Alevî) ad›n›
verip, yurdumuzdaki müslimân alevîleri aldatmak istiyorlar. Ehl-i
sünnet âlimlerine “rahmetullahi aleyhim ecma’în” düflman olan bir
nesl yetifldirmek istiyorlar. Böylece islâmiyyeti içerden y›kma¤a
u¤rafl›yorlar.
[Bu felâketi önlemek için (Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›n›n çok
yerlerini fârisî dilinden türkçeye çevirerek, (Îmân ile ölmek için)
kitâb› hâz›rlanm›fld›r. (Tuhfe) kitâb› arabîye de terceme edilmifl ve
bunun (Muhtasar-› Tuhfe) ad›ndaki k›salt›lm›fl flekli M›srda bas›lm›fld›r. ‹stanbulda da ofset yolu ile basd›r›lm›fld›r. Îrânl› bir âlim,
bu kitâblar›n Hindistânda bulunan yehûdîler taraf›ndan yaz›ld›¤›n›, Îrânl› câhil halk› da aldatma¤a çal›fld›klar›n›, Îrân ilm adamlar›n›n ‹mâmiyye mezhebinde olup, bu kitâblar› yazanlar›n islâm düflman› olduklar›n› söyledi.]
Îrânda Necefde, Kerbelâda ve Türkiyede bulunan ‹mâmiyye
mezhebindeki flî’îlerin, Ehl-i sünnet ile el ele vererek, azg›nlar›n,
câhillerin düzdü¤ü ve hiçbir vesîkaya, senede dayanmayan, çirkin hikâyelerin yaz›lmas›n›, yay›lmas›n› önlemeleri, müslimânl›k
îcâb› iken, neme lâz›m demeleri ‹mâmiyye mezhebindekilerin
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azalmas›na, azg›nlar›n artmas›na yaramakdad›r. Azg›n mülhidler,
Yavuz Sultân Selîm hân›n Çald›ran zaferi olan, dokuzyüzyirmi 920
[m. 1514] y›l›ndan beri, yak›n zemân›m›za kadar kanûn d›fl› b›rak›lm›fl, yasak edilmifl iken, onbefl seneden beri [ya’nî 1280 [m.
1864]den beri] bu yasa¤›n kalkarak, yehûdîlerin zararl›, kötü, alçak
iftirâlar›n›n birden bire ortaya ç›kmas›na, müslimânlar›n gevflekli¤i, neme lâz›mc›l›¤› sebeb olmakdad›r. (TEZK‹YE-‹ EHL-‹
BEYT) kitâb›n›n yaz›s› burada temâm oldu.
[Ehl-i sünnet âlimleri; masonlara, komünistlere, h›ristiyanlara,
misyonerlere ve Îrânda, Irakda bulunan azg›n hurûfîlere ve vehhâbîlere cevâb vermezse, bunlar›n içyüzlerini, zararlar›n› yazarak
gençlerin önüne koymazsa, analar, babalar, yavrular›na, Ehl-i sünnetin bu kitâblar›n› okutmaz, afl›lamazsa, gençler elden gider. Küfrün korkunç pençelerine düfler. Müslimânlar, Semerkand, Buhâra,
K›r›m halk›n›n u¤rad›¤› fâci’a ve felâketlere sürüklenir. Allahü teâlâ, Nahl sûresinin, otuzüçüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ onlara zulm etmez. Fekat onlar, kendi kendilerine zulm ediyorlar)
buyurdu.]
___________________
‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild, 275.ci
mektûbunda buyuruyor ki:
Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤retmekle
ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâlet yerleflmifldi ve bid’atler yay›lm›fld›. Allahü teâlâ, sevdiklerinin sevgisini size
ihsân etdi. ‹slâmiyyeti yayma¤a sizi vesîle eyledi. Öyle ise, din bilgilerini ö¤retme¤e ve f›kh ahkâm›n› yayma¤a elinizden geldi¤i kadar çal›fl›n›z. Bu ikisi bütün se’âdetlerin bafl›, yükselmenin vâs›tas›
ve kurtuluflun sebebidir. Çok u¤rafl›n›z! Din adam› olarak ortaya
ç›k›n›z! Oradakilere emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yaparak, do¤ru yolu gösteriniz! Müzzemmil sûresinin ondokuzuncu âyetinde
meâlen, (Rabbinin r›zâs›na kavuflmak istiyen için, bu elbette bir
nasîhatdir) buyuruldu.
Hâflâ zulm etmez, kuluna Hudâs›.
Herkesin çekdi¤i kendi cezâs›!
___________________
Bî-vefâd›r ey denî dünyâ senin her ni’metin.
Sarsar-› bâd-› ecel, mahv eyliyor her rif’atin!
___________________
Âlem içre, mu’teber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihânda, bir nefes s›hhat gibi!
– 130 –

DÖRDÜNCÜ R‹SÂLE

B‹RLEfiEL‹M ve SEV‹fiEL‹M
‹slâm düflmanlar›, bindörtyüz seneden beri, k›l›nçla, topla ‹slâmiyyete karfl› koyamad›lar. Sald›r›lar›nda dâimâ zarar etdiler. ‹slâm dîni her yere yay›ld›. Müslimânlar›n, îmân dolu gö¤üslerine
hançer sapl›yam›yacaklar›n› anlad›lar. Müslimânlar› ma’nevî cebheden vurma¤›, îmânlar›n›, ahlâklar›n› bozma¤› düflündüler. Bunun için, islâmiyyeti içerden y›kma¤› plânlafld›rd›lar. Bu hücûmu
yapanlar›n bafl›nda yehûdîler ve ingilizler gelmekdedir.
Hazret-i Ömer ve hazret-i Osmân zemânlar›nda, islâmiyyet Asyada ve Afrikada h›zla yay›l›nca, Abdüllah bin Sebe’ isminde Yemenli kurnaz bir yehûdî, müslimân görünerek, M›srl›lar› aldatd›.
Hazret-i Osmân›n flehîd edilmesine sebeb oldu. Büyük bir fitne ve
felâket ortaya ç›kard›. Bu yüzden, milyonlarca müslimân kan› akd›. Bu (Sebe’cilik), sekizinci asrda (Hurûfîlik) ismini ald›. ‹slâm
i’tikâd›n›, islâm ahlâk›n› bozan kitâblar yaz›ld›.
Bundan baflka, 1150 [m. 1737] senesinde ingilizlerin Hicâzda
meydâna ç›kard›klar› vehhâbîlik sap›kl›¤›, Arabistânda yay›ld›. Birinci cihân harbinde müslimânlara karfl› olan ‹ngilizler, 1351 [m.
1932] de, Hicâzda bir vehhâbî devlet kurdu. ‹slâm›n mukaddes iki
flehri olan Mekkeyi ve Medîneyi Osmânl›lardan al›p, bunlara verdi. Böylece, ‹slâmiyyeti içinden kemiren, bir fitne dahâ yay›lma¤a
bafllad›. Ancak, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar›na sar›lan müslimânlar, bu fitneden kendilerini kurtarabilmekdedir.
Son günlerde, sap›k kitâblar›n yurdumuzda yay›nlanarak, bölücülük yapma¤a bafllad›klar› görülüyor. Kuzu postuna bürünmüfl
kurt ve zehrlenmifl bal gibi, gençlerin îmânlar›n› yok etmek için hâz›rlanm›fl olan bozuk kitâblardan çok tehlükeli k›smlar› alarak, vesîkalarla çürütme¤i, yalan ve iftirâlar›n› ortaya koyma¤› düflündük.
Bunun için, Allahü teâlân›n lutfüne ve yard›m›na s›¤›narak (Birleflelim ve Seviflelim) kitâb›n› hâz›rlad›k. Bask›s›n›n yap›lmas›n› nasîb eden Rabbimize sonsuz hamd ve senâlar olsun! Genç kardefllerimizin bu kitâb›m›z› okuyarak, hakk› bât›ldan, do¤ruyu yanl›fldan
ay›rabileceklerini, böylece, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri
do¤ru yola sar›lacaklar›n› ümmîd ediyoruz. Bu se’âdete kavuflmalar› için, Allahü teâlâya düâ ediyoruz.
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1 — ‹slâm düflmanlar›, müslimân yavrular›n› aldatmak için, çeflid çeflid kitâblar yaz›yorlar. Vehhâbîler, mezheblere inanm›yorlar. Dînimizde, insanlar›n ayr› ayr› mezheblere bölünmesini tecvîz
eden hiçbir kutsal emr yokdur, diyorlar. Mezheb ne demek oldu¤unu bilmifl olsalar, böyle konuflmazlard›. Câhillik gibi yüzkaras›
olamaz. Câhillikle, dîne ve Kur’ân-› kerîme de dil uzat›yorlar. Vehhâbîlerin bu yaz›lar›na, (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb›n›n (Müslimâna
Nasîhat) k›sm›nda, uzun cevâb verilmifldir.
2 — Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda,
müslimânlar aras›nda anlaflmazl›k yokdu. Feth sûresinin son
âyeti, Eshâb-› kirâm›n devâml› ve çok sevifldiklerini bildiriyor.
Bu seviflmelerinin, Resûlullah›n vefât›ndan sonra da devâm etdi¤ini, Allahü teâlâ haber veriyor. Resûlullah vefât ederken gözyafllar› ile Onun baflucunda bekliyen, hazret-i Âifle idi. Resûlullah ölünce, Eshâb-› kirâmdan hiçbiri post kavgas› yapmad›. ‹ktidâr› ele geçirme¤i düflünmediler. ‹slâm düflmanlar›, dört halîfenin seçimini, kâfir krallar›n›n, diktatörlerin, ihtilâlcilerin, hükûmetleri ele geçirmelerine benzetiyorlar. Hâlbuki, dört halîfeye
dil uzatmak flöyle dursun, onlar›n her hareketi, müslimânlar için
bir seneddir, vesîkad›r. Resûlullah, (Dört halîfemin yoluna sar›l›n›z!) buyurdu. Emevî ve Abbâsî halîfeleri içinde, zâlim, fâs›k
olanlar vard›. Fekat hiçbiri kâfir de¤ildi. Hiçbiri islâm düflman›
de¤ildi. Hepsinin halîfeli¤i, islâmiyyete uygun idi. Onlar, frans›z
cumhurbaflkan› seçilmesi kanûnuna göre de¤il, Allahü teâlân›n
emrine göre seçilmifllerdi. Bu emrlere inanm›yan, Onlar›n seçilme tarz›n› elbet be¤enmez. Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü
teâlâ anh” verdi¤i hürriyyet o kadar çok idi ki, flimdi demokrasi
ad› ile idâre edilen sosyalist memleketlerdeki diktatörlerde,
Onun hilm ve sabr› görülemiyor. Bir ç›kar› yüzünden sinirlenen
flâ’ir, halîfeye karfl›:
(Ey Mu’âviye! Biz de senin gibi insan›z. Adâletden ayr›lma!)
demekden çekinmemifldir. Peygamberlerin “aleyhimüsselâm”
vâlîleri, kumandanlar› da haks›z yere müslimân kan› ak›tm›fld›.
Vâlîsinin yapd›¤› yanl›fl hareketden dolay› hazret-i Mu’âviyeye
– 132 –

“rad›yallahü anh” karfl› dil uzat›lamaz!
3 — Kur’ân-› kerîm (Vahy-i metlû)dur. Ya’nî, Cebrâîl aleyhisselâm ad›ndaki bir melek, bildi¤imiz kelimeleri ve harfleri okumufl, Resûlullah da “sallallahü aleyhi ve sellem”, bunlar› iflitdi¤i gibi ezberlemifl ve Eshâb›na okumufldur. Böyle oldu¤unu bildiren
âyet-i kerîmeler çokdur. Bu âyet-i kerîmelere yanl›fl ma’nâ veren
bölücülerin kitâblar›na aldanmamal›d›r.
4 — Ba’z›lar›, (Kurânda 6666 âyet vard›r. fiimdi elde mevcûd
olanlarda ise, 6234 âyet var. 432 âyeti, halîfe Osmân yok etmifldir.
Osmân, Hâflimîlerin üstünlüklerini bildiren âyetleri, Kur’âna yazd›rmad›. Kur’ân›, Hâflimî lügatinden, Kureyflî lügatine çevirdi) diyorlar.
Bu sözlerine de kendi kitâblar›n› vesîka olarak gösteriyorlar.
Hâlbuki, Kur’ân-› kerîmde, alt›binikiyüzotuzalt› (6236) âyet oldu¤unu, hazret-i Alî haber vermekdedir ve bunu, büyük âlim Ebülleys-i Semerkandî hazretleri (Bostân-ül-ârifîn) kitâb›n›n yüzk›rksekizinci maddesinde yazmakdad›r.
Ba’z› mushaflarda, birkaç k›sa âyet bir arada, bir uzun âyet olarak yaz›l›d›r. Bunun için, âyet say›lar› baflka olmakdad›r. Bu de¤ifliklik, âyet-i kerîmelerin de¤iflmifl olmas› demek de¤ildir.
(Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›nda buyuruyor ki; üç halîfeye yap›lan bu çirkin iftirâya karfl› en güzel cevâb›, Allahü teâlâ veriyor.
Hicr sûresinin dokuzuncu âyetinde meâlen, (Bu Kur’ân› sana biz
indirdik. Onu biz koruyucuyuz) buyuruldu. Allahü teâlân›n korudu¤unu hiçbir insan bozabilir mi? Onlar›n bu sözü, hazret-i Osmân›, Allahü teâlâdan dahâ güçlü bildiklerini gösteriyor. Hâlbuki, onlar her f›rsatda, üç halîfeyi kötülemekdedir. Burada hazret-i Osmân›, Allahü teâlâya ortak yapacak kadar yükseltiyorlar.
Îrândaki din adamlar›ndan Küleynî, Hiflâm bin Sâlimin ve
Muhammed bin Hilâlînin, Kur’ân de¤iflmifldir, dediklerini yaz›yor. Ehl-i sünnet âlimleri de, Allahü teâlân›n meâlen, (Kimse
Kur’ân-› kerîmi de¤ifldiremez) buyurdu¤unu yaz›yor. Fussilet sûresinin k›rkikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (O Kur’âna hiç bir
tarafdan de¤ifliklik gelmez. Çünki Onu, her ifli hakîm ve mahmûd
olan indirmifldir) buyuruldu. Allahü teâlân›n korudu¤u birfleyi
kim de¤ifldirebilir? Peygamberimizin, Kur’ân-› kerîmi, indi¤i fleklde bildirmesi vâcib idi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
zemân›nda, bir kimse müslimân olunca, önce Kur’ân-› kerîmi ö¤renirdi. Her ö¤renen baflkalar›na ö¤retirdi. Resûlullah›n huzûrunda, Kur’ân-› kerîmi ezberlemifl binlerce müslimân vard›. Ba’z› gazâlarda, yetmiflden çok Kur’ân hâf›z›n›n flehîd oldu¤u, târîh kitâb– 133 –

lar›nda yaz›l›d›r. Bu güne kadar, dünyân›n her taraf›nda, ‹slâm
memleketlerinde, yüzbinlerce hâf›z yetifldi. Bunlar›n Kur’ân okumalar› büyük ibâdet idi. Her müslimân, nemâzda ve nemâz d›fl›nda, ezberden Kur’ân-› kerîm okumakdad›r. Her müslimân çocu¤u,
mektebe bafllay›nca, ona herfleyden önce, Kur’ân-› kerîmden parçalar ezberletilir. Kur’ân-› kerîm, Küleynînin kitâb› ve Ebû Ca’fer
Tûsînin Tezhîb kitâb› gibi de¤ildir ki, sand›klarda kilidli b›rak›l›p,
tenha zemânlarda birkaç kifli gizlice okusun! Hâlbuki, flî’îlerin bütün kitâblar›nda yaz›yor ki, Ehl-i beyt-i nebevînin ve oniki imâm›n
hepsi, bu Kur’ân-› kerîmi okurlard›. Dosta, düflmana, sened olarak, bu Kur’ân› gösterirlerdi. Bunun âyetlerini tefsîr ederlerdi.
‹mâm-› Hasen-i Askerînin tefsîri diyerek saklad›klar› tefsîr kitâb›,
bu Kur’ân›n tefsîridir. Oniki imâm, çocuklar›na, kad›nlar›na, talebelerine, hep bu Kur’ân-› kerîmi ö¤retirlerdi. Nemâzda, bu
Kur’ân› okumalar›n› emr ederlerdi. Bunun içindir ki, flî’î âlimlerinden fleyh ibni Bâbeveyh, (‹’tikâdât) kitâb›nda, bu yoldan hazret-i
Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh” sald›rman›n yanl›fl oldu¤unu bildirmifldir.
5 — Bir z›nd›k, Kur’ân-› kerîmi y›llarca incelemifl, altm›flbeflden fazla yerde (Salât) kelimesini görmüfl. Salât düâ demek oldu¤u için, gece gündüz her zemân salât yap›l›r demifl. Nemâz demek
olan salât kelimesi ile düâ kelimesini kar›fld›rm›fl. Türkçe, (Dürr-i
yektâ flerhi) kitâb›n›n otuzsekizinci sahîfesinde diyor ki, (Son zemânlarda, ba’z› z›nd›klar, tekke fleyhi olduklar›n› söyliyerek, gençleri aldat›yorlar. Küfre sebeb olan i’tikâdlar›, islâmiyyet olarak ileri sürüyorlar. Âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde yaz›l› olan
(Salât) kelimesi, böyle yat›p kalkmak demek de¤ildir. Zikr ve Murâkabe demekdir. Ya’nî, Allah›n ismini söylemek ve oturup, gözlerini kapay›p, Allah›n varl›¤›n›, büyüklü¤ünü düflünmekdir, diyorlar. Hâlbuki, zikr Allahü teâlây› kalb ile hât›rlamak olup, çok
zordur. Nemâz k›lmak, zikr yapma¤› kolaylafld›r›r. Murâkabe, Allahü teâlân›n her an insan› görmekde ve bilmekde oldu¤unu düflünmekdir. Bu da, nemâz k›lmak ile hâs›l olur. Z›nd›k, nemâz ile
hâs›l olacak fleyleri ileri sürerek, nemâz› inkâr etmekdedir. Nemâz› inkâr eden kâfir olur. ‹nan›p, tenbellikle k›lmayan fâs›k olur.
K›lma¤a bafllay›nc›ya kadar habs olunur. Her müslimân›n befl vakt
nemâz›n farzlar›n›, vâciblerini, müfsidlerini herfleyden evvel ö¤renmeleri lâz›md›r. Özrsüz k›lmad›¤› nemâzlar› hemen kazâ etmek
de farzd›r. Kazâ k›lma¤› gecikdirmek de, nemâz› vaktinde k›lmamakdan dahâ büyük günâhd›r. Yedi yafl›ndaki çocu¤a nemâzlar›
yan›nda k›ld›rarak ö¤retmek, on yafl›nda k›lmaz ise, eli ile üç kerre
hafîf vurarak k›ld›rmak lâz›md›r). Düâ her zemân yap›l›r. Befl vakt
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nemâz vaktleri ise, bellidir. Mi’râc gecesini anlatan (Buhârî) hadîsinde uzun bildirilmifldir. Befl vakt nemâz› emr eden hadîs-i flerîfler pek çokdur. Sevgili Peygamberimiz, en s›k›nt›l› zemânlar›nda,
muhârebelerde, befl vakt nemâz› k›lar ve k›lmak için herkese emr
ederdi. Ölüm hastal›¤›nda bile, emekliyerek câmi’e gelip, hazret-i
Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” imâm yapd›. Hazret-i Ebû Bekrin arkas›nda nemâz k›ld›.
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, düân›n gizli de, aç›k da yap›labilece¤ini bildiriyorlar. Fekat, befl vakt nemâz›n câmi’lerde cemâ’at ile k›l›nmas› emr edildi. ‹slâm düflmanlar›, düâlar›n gizli yap›lmas›n› bildiren âyet-i kerîmeleri yazarak câmi’lerde cemâ’at ile
nemâz k›l›nmas›n› yok etmek istiyorlar. Biz yaln›z Kur’ân-› kerîme
uyar›z dedikleri hâlde, ‹ncîlden, Tevrâtdan da, nemâz k›l›nmamas› için vesîka ç›kar›yorlar. Bugün yeryüzünde bulunan uydurma ‹ncîllerdeki yaz›lar› ileri sürerek, befl vakt nemâz› ortadan kald›rma¤a, yelteniyorlar. Farz nemâzlar› k›larken, riyâ, gösterifl tehlükesi
olsa da, yine farzlar› câmi’de k›lmak lâz›md›r. Câmi’ler nemâz k›lmak için yap›ld›. Müslimânlar, yeni türeyen sap›klar›n, din düflmanlar›n›n uydurma kitâblar›na aldanmazlar. Hâlis müslimân olan
babalar›ndan, dedelerinden ö¤rendikleri gibi do¤ru ibâdet ederler.
Kâfirler, sap›klar, babalar›ndan gördükleri bozuk yolda gider. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde böyle kâfirleri kötüliyor. Müslimânlara da, bilmediklerinizi bilenlerden sorup ö¤reniniz, diye emr ediyor.
6 — Mezhebsizler, sözbirli¤i yapm›fl gibi, hep Ehl-i sünnetin
dört mezhebine çat›yorlar. (Mezheb) nedir, bir dürlü anl›yam›yorlar.
‹nan›lacak bilgilerde, mezheb ayr›l›¤› olmaz. Dünyân›n her yerindeki müslimânlar›n inançlar›n›n, hep Resûlullah›n ve Eshâb-›
kirâm›n inançlar› gibi olmalar› lâz›md›r. Baflka dürlü inanan, yâ
sap›k olur, yâhud kâfir olur. Do¤ru inananlara, ibâdet yaparken
ve dünyâ ifllerinde, lâz›m olan bilgilerden ba’z›s›, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmemifldir. ‹flte böyle, aç›k bildirilmiyen fleyleri, islâm âlimlerinin anlad›klar› gibi kabûl etmek
lâz›md›r. Böylece, derin bir âlimin anlad›¤›na uyan kimse, Onun
mezhebindedir. Müslimânlar›n, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmemifl olan iflleri, sap›klar›n, din düflmanlar›n›n uydurduklar› gibi de¤il, her sözü ve her ifli Kur’ân-› kerîme uygun olan derin bir islâm âliminin anlad›¤› gibi yapmas› elbet uygundur.
Mezhebe uyanlar, ibâdetlerini do¤ru yapar. Mezhebsiz olanlar›n, inan›fllar› da, iflleri de bozuk olur. Çeflidli yollara saparlar.
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Topluluk içinde nifak ç›kar›rlar. Milleti birbirine k›flk›rt›rlar. Muhammed aleyhisselâm›n islâmiyyetine de¤il, kendi k›sa görüfllerine
veyâ sap›klar›n, din düflmanlar›n›n, yehûdîlerin uydurduklar›, bozuk, zararl› yollara da¤›l›rlar.
Müslimânlar, müslimânlar› sever. Bölücüleri sevmezler. Bunlar› sevmemenin büyük ibâdet oldu¤unu, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i
flerîfler bildirmekdedir. Din, nâmûs, cân ve millet düflmanlar› elbet
sevilmez. Kâfirin cenâze nemâz› k›l›nmaz.
Müslimânlar, nemâz k›lm›yana, oruç tutm›yana kâfir demez.
Hergün befl vakt nemâz k›lmak farz oldu¤una inanm›yana kâfir denir. Resûlullah efendimiz böyle kâfirlerin, ölüsüne de, dirisine de
la’net etmekdedir. Müslimân, Peygamberine “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” uymakla övünür. Kâfirler de islâm âlimlerine, sald›rmakla övünüyorlar.
‹slâm dînine sald›ranlara flunu anlatmak isteriz ki, ‹slâm âlimleri, her ifllerinde, Allah›n r›zâs›n› düflünmüfllerdir. Her ifllerini Allah r›zâs› için yapm›fllard›r. Hükümdârlara (Emr-i ma’rûf) ve
(Nehy-i anilmünker) yapm›fllard›r. Ya’nî, Allah r›zâs› için nasîhat
yapm›fllard›r. Do¤ru yolu göstermek için kimseden çekinmemifllerdir. ‹slâm âlimlerinin en büyü¤ü olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin, bu u¤urda flehîd oldu¤unu bilmiyen yokdur. Bunun gibi islâm âlimlerinin hepsi, gerçekleri bildirmek için, kimseden çekinmemifllerdir. S›dk ve ihlâs ile yazd›klar› milyonlarca kitâblar›, bütün dünyâya, ilm ve ahlâk yaym›fl, mubârek ismleri her
yere yay›lm›fld›r. Kur’ân-› kerîmin nûru ile, her millete ›fl›k tutmufllard›r. Müslimân din adamlar› aras›nda bulunan bid’at sâhibleri, ya’nî mezhebsizler, Kur’ân-› kerîmin d›fl›na sapm›fllar, gerçekleri örtme¤e çal›flm›fllard›r. Çünki, ma’nevî mes’ûliyyetden haberleri yokdur. Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”, dinde, örtülü, kapakl› bir fley b›rakmam›fllard›r. Fekat,
sap›k yolda olan yetmifliki f›rkadaki bid’at sâhibleri, gençleri bu
gerçeklerden câhil b›rakmak istiyorlar. Böylece, Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdikleri gerçekleri yok etme¤e çal›fl›yorlar. Bu
mezhebsizlere z›nd›k denir.
7 — Hergün befl kerre nemâz k›lmak, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde emr edilmifldir. Ahzâb sûresinin yetmiflikinci (72)
âyet-i kerîmesinde meâlen, (fiübhe yok ki, biz, emâneti göklere ve
yere ve da¤lara sunduk. Onlar bunu yüklenmekden çekindiler. Ondan korkup titrediler. Onu insan yüklenerek, nefslerine zulm etdiler. Sonunu bilemediler) buyuruldu. Beydâvî tefsîrinde diyor ki:
[Bu âyet-i kerîme, önceki âyetde va’d edilen se’âdetin büyüklü¤ünü bildiriyor. Önceki âyetde meâlen, (Allahü teâlân›n emrlerine ve
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yasaklar›na uyanlar, dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflurlar) buyuruldu. Bu emrler ve yasaklar, emânete benzetiliyor. Emâneti yerine vermek lâz›m oldu¤undan, ibâdetleri yapman›n lüzûmu bildirilmifl olmakdad›r. Âlimler aras›nda, bu emânet, akld›r ve islâmiyyetdir, diyenler oldu. Çünki, akl› olan kimse, islâmiyyete uyar]. Bu
emânete ister akl densin, ister rûh denilsin, âyet-i kerîme, ibâdetleri yapman›n, befl vakt nemâz k›lman›n ehemmiyyetini bildirmekdedir. Nisâ sûresinin ellisekizinci (58) âyetinde meâlen, (Ey îmân
edenler! Allahü teâlâya ve Onun Resûlüne itâ’at ediniz!) buyuruldu. Allah›n Resûlü, âyet-i kerîmedeki emânet kelimesini, ibâdet
olarak anlam›fl, onun için, befl vakt nemâz k›lma¤› emr etmifldir.
Allah›n Resûlüne itâ’at etmek istiyenlerin, her gün befl vakt nemâz
k›lmalar› lâz›md›r. Nemâz k›lmak istemiyenler, ne derse desinler,
müslimânlar befl vakt nemâza çok ehemmiyyet vermelidir.
En k›ymetli tefsîr kitâblar›ndan olan Beydâvî tefsîrinde diyor
ki: (Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretlerine
sordular: Befl vakt nemâz› emr eden âyet-i kerîme, Kur’ân-› kerîmin neresindedir? Cevâb›nda: Rûm sûresinin onyedinci ve onsekizinci âyetlerini oku, dedi. Bu iki âyet-i kerîmede meâlen, (Akflam
ve sabâh vaktlerinde, Allah› tesbîh edin. Göklerde ve yer yüzünde
olanlar›n yapd›klar› ve ikindi ve ö¤le vaktlerinde yap›lan hamdler,
Allahü teâlâ içindir) buyuruldu. Akflam yap›lan tesbîh, akflam ve
yats› nemâzlar›d›r. Sabâh yap›lan tesbîh, sabâh nemâz›d›r. ‹kindi
ve ö¤le vaktlerinde yap›lan hamdler, ikindi ve ö¤le nemâzlar›d›r.
Âyet-i kerîmeler, befl vakt nemâz› emr etmekdedir, dedi). Befl vakt
nemâza inanm›yanlar, bu iki âyet-i kerîmeyi iflitince, flafl›r›p kal›yor. Bu âyetlerde (Salât) kelimesi yokdur, diyorlar. Salât› emr
eden, altm›flbeflden ziyâde âyet-i kerîme kendilerine okununca, salât düâ demekdir. Biz bu âyetlere uyarak, gizlice düâ ederiz. Nemâz emr edilmedi, diyorlar.
Bekara sûresinin ikiyüzotuzdokuzuncu (239) âyetinde meâlen, (Salâtlar› ve vustâ salâtini koruyun! [ya’nî devâml› nemâz
k›l›n!]. Allaha itâ’at ederek salât k›l›n!) buyuruldu. Salâtlar› korumak demek, befl vakt nemâz› vaktlerinde ve flartlar›na uygun
k›lmak demekdir. ‹mâm-› Ahmedin (Müsned) kitâb›nda ve
imâm-› Münâvînin (Künûz-üddekâ›k) kitâb›nda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Vustâ salât›, ikindi nemâz›d›r) buyuruldu. Hazret-i Alî
“kerremallahü vecheh” buyurdu ki, Hendek muhârebesinde Peygamberimiz, (Düflman bize vustâ, [ikindi nemâz›n›] k›ld›rmad›.
Allahü teâlâ, onlar›n kar›nlar›n› ve kabrlerini ateflle doldursun!)
buyurdu. Salât, hem düâ, hem de nemâz demekdir. Bu âyet-i kerîmede emr edilen salât›n bildi¤imiz nemâz oldu¤u, buradan anla– 137 –

fl›lmakdad›r. Âyet-i kerîmede, nemâzlar› ve ikindi nemâz›n› k›l›n,
diyor. Arabî gramere göre, nemâzlar deyince, en az üç vakt nemâz
anlafl›l›r. ‹kindi nemâz›na (Vustâ) ya’nî ortada olan nemâz denildi¤ine göre, bu nemâzlar›n say›s› üç olamaz. ‹kindiden baflka en az
dört nemâz dahâ olmal› ki, ikindi nemâz› tâm ortada, ya’nî ikinci
ile üçüncü aras›nda olabilsin. Kemâleddîn-i fiirvânî “rahmetullahi
teâlâ aleyh”, (Miftâh-us-se’âde) kitâb›nda, hergün k›l›nacak nemâz say›s›n›n befl oldu¤unu, bu âyet-i kerîme ile isbât etmekdedir.
Nûr sûresinin ellidokuzuncu âyetinde, (Salât-› fecr)ve (Salât-› iflâ),
ya’nî sabâh ile yats› nemâzlar› aç›kça yaz›l›d›r.
Nisâ sûresinin yüzikinci (102) âyetinde meâlen, (Belli zemânlarda nemâz k›lmak, mü’minlere farz oldu) buyuruldu. (Riyâdunnâs›hîn) ve (Hulâsatüd-delâil) kitâblar›ndaki hadîs-i flerîfde,
(Kâ’be kap›s›n›n yan›nda idim. Cebrâîl “aleyhisselâm” iki kerre
yan›ma geldi. Günefl tepeden ayr›l›rken, benimle ö¤le nemâz› k›ld›) buyuruldu. Süleymâniyye kütübhânesi, (Es’ad efendi) k›sm›nda [701] say›l›, Ebülleys-i Semerkandînin (Mukaddime-tüs-salât)
kitâb›nda ve (Ayasofya) k›sm›ndaki (Feth-ul kadîr)de yaz›l› hadîs-i flerîfde, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Cebrâîl “aleyhisselâm” Kâ’be kap›s› yan›nda, bana iki gün
nemâz k›ld›rd›. Birinci gün, fecr-i sânî [beyâzl›k] do¤arken sabâh
nemâz›n› ve günefl tepeden ayr›l›rken ö¤le nemâz›n› ve herfleyin
gölgesi kendi boyu kadar uzay›nca ikindi nemâz›n› ve günefl batarken akflam nemâz›n› ve flafak gayb olunca yats› nemâz›n› k›ld›k.
‹kinci günü de, tan yeri a¤ar›nca sabâh› ve herfleyin gölgesi kendi
kadar uzay›nca ö¤leyi ve her fleyin gölgesi kendi boyunun iki kat›
uzay›nca ikindiyi ve oruc bozarken akflam› ve gecenin üçde biri
geçince yats›y› k›ld›k. Sonra; Yâ Muhammed! Senin ve geçmifl
Peygamberlerin ve ümmetinin nemâz vaktleri iflte bunlard›r, dedi). (Müslim) kitâb›nda, Süleymân bin Berîde, babas›ndan haber
veriyor ki, biri; Resûlullahdan nemâz vaktlerini sordu. (‹ki gün
benimle birlikde nemâz k›l!) buyurdu. Günefl tepeden ayr›l›nca,
Bilâl-i Habeflîye ezân okumas›n› emr etdi. Ö¤le nemâz›n› k›ld›k.
Bir hadîs-i flerîfde, (‹kindi nemâz›, günefl batmadan önce k›l›n›r)
buyuruldu.
(Buhârî) ve (Müslim) kitâblar›nda, Câbir bin Abdüllah›n “rad›yallahü anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kap›n›z›n önünden akan
bir suda her gün befl kerre y›kan›nca, üzerinizde kir kalm›yaca¤› gibi, befl vakt nemâz k›lanlar›n hatâlar›n› da, Allahü teâlâ afv eder)
buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Nemâz dînin dire¤idir. Nemâz k›lan, dînini sa¤lamlam›fl olur. Nemâz k›lm›yan, dînini y›km›fl olur)
buyuruldu.
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(Buhârî) ve (Müslim) kitâblar›nda yaz›l› meflhûr olan hadîs-i flerîfde, (‹slâm›n temeli befldir. Birincisi, flehâdet kelimesini söylemekdir. ‹kincisi, nemâz k›lmakd›r) buyuruldu. Ebû Dâvüdün bildirdi¤i ve (Halebî) kitâb›nda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ,
hergün befl nemâz k›lma¤› emr etdi. Güzel abdest al›p, bu befl nemâz› vaktlerinde k›lan ve rükû’ ve secdelerini iyi yapanlar›, Allahü
teâlâ, afv ve ma¤firet eder) buyuruldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, kullar›na, her gün befl kerre
nemâz k›lma¤› farz etdi. Bir kimse, güzel abdest al›p, nemâz›n›
do¤ru k›larsa, k›yâmet günü, yüzü, ondördüncü ay gibi parlar ve
S›rât köprüsünü flimflek gibi geçer) buyurdu. (R›yâd-ünnâs›hîn) kitâb›n›n sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, hadîs kitâblar›n› inceledim. Yirmiden çok Sahâbînin bildirdikleri, çeflidli hadîs-i
flerîflerde, (fier’î bir özrü olmadan, bir nemâz› terk eden kâfir olur)
buyuruldu¤unu gördüm.
(Târîh-i Buhârî) ve (Kitâb-ül-îmân) kitâblar›nda, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Nemâz› terk eden
kâfir olur) buyuruldu. Ya’nî nemâz k›lmad›¤› için üzülmiyen, bunun için Allahdan utanm›yan kimse, son nefesinde îmâns›z gider,
demekdir.
Fazla bilgi almak için (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n altm›flüçüncü maddesini okuyunuz!
(Buhârî) kitâb›nda, Ebû Sa’îd-i Hudrînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Cemâ’at ile k›l›nan nemâz›n sevâb›, yaln›z k›l›nandan yirmibefl kat fazlad›r) buyuruldu. Abdüllah ibni Ömerin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Yirmiyedi kat fazlad›r) buyuruldu.
Dâr-› Kutnînin “rahmetullahi aleyh” bildirdi¤i ve (Künûz)da
yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Mescid yan›nda bulunan›n, nemâz›n› mescidde k›lmas› lâz›md›r) buyuruldu.
(Firdevs-ül-ahbâr) ve (R›yâd-un-nâs›hîn) kitâblar›ndaki hadîs-i
flerîfde, (Ezân› iflitip de, câmi’de cemâ’ate gitmemek, münâf›kl›kd›r) buyuruldu.
‹mâm-› Ahmedin “rahmetullahi aleyh”, (Müsned) kitâb›nda ve
(Künûz)da bildirilen hadîs-i flerîfde, (Salât›ndan bir fleyi unutan,
iki secde dahâ yaps›n!) buyuruldu.
Bekara sûresinin k›rküçüncü âyetinde meâlen, (Nemâzlar›
k›l›n›z ve zekât veriniz ve rükû’ edenlerle birlikde rükû’ ediniz!)
buyuruldu. (Beydâvî)de ve bütün tefsîrlerde, bu âyet-i kerîmede,
befl vakt nemâz›n cemâ’at ile k›l›nmas›, emr olundu¤u bildirilmekdedir. Bu âyet-i kerîmede, nemâza rükû’ denilmesi, yehûdî nemâz› de¤il, müslimân nemâz› oldu¤unu bildirmek içindir. Çünki,
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yehûdîlerin nemâzlar›nda rükû’ yokdur. (Hulâsa-tül-fetâvâ) kitâb›nda diyor ki, (Müezzine icâbet etmek, a¤›z ile olmaz, ayak ile
olur. Ezân› iflitip söyliyen kimse, câmi’e gitmezse, müezzine icâbet
etmifl olmaz).
8 — Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›nda ve Eshâb-› kirâm zemânlar›nda câmi’ler vard›. Bu câmi’lerde imâmlar
vard›. Cemâ’at ile nemâz k›l›n›rd›. ‹mâm›n ma’sûm olmas›, günâhs›z olmas› flart de¤ildir. Çünki, Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” baflka kimse ma’sûm de¤ildir. Allahü teâlâ câmi’
yapma¤› emr ediyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Câmi’ yapan kimseye, Allahü teâlâ Cennetde köflk ihsân
edecekdir).
Cum’a sûresi son âyetinde meâlen, (Ey mü’minler! Cum’a günü, salât için ezân okundu¤u zemân, al›flverifli b›rak›p Allah› zikr
etme¤e koflunuz! Salât temâm oldukdan sonra da¤›l›n›z!) buyuruldu. Salât›n nemâz demek oldu¤u, bu âyet-i kerîmeden de anlafl›lmakdad›r. Nemâza zikr ad› da verildi. Cum’a günü, müslimânlar
câmi’lerde topland›klar› için, bu güne Cum’a denildi.
Mezhebsizlerin, (Câmi’lerin yapd›r›lmas› için ilâhî bir emr gelmemifldir. Câmi’ler y›kd›r›ld›kdan sonra, ibâdetin evlerde yap›lmas› dahâ makbûl ve dahâ uygun görülmüfldür) sözleri, çok çirkin bir
yalan ve pek kötü bir iftirâd›r. Müslimânlar› bu yalanlar›na inand›rmak için, âyet-i kerîmelere yanl›fl ma’nâlar vermeleri ise, küfrdür, z›nd›kl›kd›r. Vesîka olarak gösterdikleri târîh kitâb›n› da, fiîrâzl› bir hurûfî yazm›fld›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mekkeden Medîneye
hicret edince, önce (Kubâ) köyüne geldi. Burada on günden fazla
kald›. Burada (Kubâ mescidi) denilen câmi’ yapd›. Temeline, mihrâb alt›na, kendi mubârek elleri ile büyük bir tafl getirip koydu.
Sonra, (Yâ Ebâ Bekr! Sen de bir tafl getir. Benim tafl›m›n yan›na
koy!) dedi. Sonra, hazret-i Ömere ve hazret-i Osmâna da, birer tafl
koydurdu. Hazret-i Ömer ile hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”, Medîneye dahâ önce gelmifllerdi. Resûlullah, nemâzlar›n› burada k›ld›. Medînede iken, her hafta gelip, burada iki rek’at
(Teh›yyetülmescid) nemâz› k›lard›.
Mescid-i d›rar: Kubâ köyünde bulunan münâf›klardan H›zâm bin Hâlid ve Ebû Ceybe ile ‹bni Âmirin o¤ullar› Mecmâ ve
Zeyd ve ayr›ca Tebtel ve Tecrüc ve Becad ve Abâd ve Vedîa gibi serseriler, Ebû Âmirin k›flk›rtmas› ile, Tebük gazvesine hâz›rl›k s›ras›nda, (Mescid-i d›rar) ad› verdikleri bir toplant› yeri yapd›lar. Ebû Âmir, münâf›klar›n bafl› olan Abdüllah ibni Ebînin
teyzesi o¤lu idi. Resûlullahdan burada nemâz k›lmas›n› istediler.
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Gazâdan dönüflde k›lar›m, buyurdu. Gazâdan dönüflde de, gelip
yalvard›lar. Allahü teâlâ, bunlar›n münâf›k olduklar›n›, mescidlerine gitmemesini, Peygamberine bildirdi. Resûlullah da, Mâlik
bin Dehflem, Sa’d bin Adî ve kardefli Âs›m bin Adîyi göndererek
buray› y›kd›rd›. Yeri bugün belli de¤ildir. Bu mescid yap›l›rken,
hazret-i Ebû Bekr, Ömer ve Osmân, Medînede Resûlullah›n yan›nda idi. Tebük gazâs›n›n hâz›rl›¤›nda, Resûlullaha hizmet ediyorlard›.
Mescid-i Cum’a: Medîne ile Kubâ aras›nda (Ranona) vâdisindedir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk Cum’a nemâz›n›
burada k›lm›fld›r.
Mescid-i Fadîh: Kubân›n flark›ndad›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Benî Nadîr gazâs›nda, çad›rlar› bu civâra kurdurmufldu. Bu mescidde alt› gece, Eshâb› ile nemâz k›ld›.
Mescid-i Benî Kureyza: Resûlullah efendimiz, bu mescidin minâresi yan›nda nemâz k›lm›fld›r.
Mescid-i Ümmi ‹brâhîm: Benî Kureyza mescidinin flark›ndad›r.
Burada da nemâz k›lm›fld›r.
Mescid-i Benî Zafer: Bakî’ kabristân›n›n flark›ndad›r. Resûlullah bu mescidde nemâz k›ld›kdan sonra, bir kaya üzerine oturup,
Kur’ân-› kerîm okutup dinlemifldi.
Mescid-ül-icâbe: Bakî’in flimâlindedir. Resûlullah, Eshâb› ile
burada nemâz k›ld›kdan sonra, ümmetinin k›tl›kla ve bo¤ulmakla
helâk olmamas› için düâ etdi.
Mescid-ül-Feth: Tepe üzerinde olup, merdivenle ç›k›l›r. Resûlullah, Hendek gazvesinde, pazartesinden çarflambaya kadar, burada zafer için çok düâ etdi.
Mescid-ül-k›bleteyn: Mescid-ül-fethe yak›nd›r. Bedr gazâs›ndan iki ay önce, burada ö¤le veyâ ikindi nemâz›n› k›ld›r›rken, ikinci rek’ati rükû’unda, Kudüs’den Kâ’beye dönüldü.
Mescid-i Zühâbe: fiâmdan Medîneye gelirken, sol tarafda, tepe
üzerindedir. Burada çad›r kurup nemâz k›ld›lar.
Mescid-i Cebel-i Uhud: Uhud gazvesinden dönüflde, ö¤le ve
ikindi nemâzlar›n› burada k›ld›lar. Din âlimlerini öven âyet-i kerîme burada nâzil oldu.
Mescid-i Cebel-i Ayniyye: Hazret-i Hamzan›n flehîd oldu¤u
yerdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” burada silâhlar›
mubârek bedeninde iken, nemâz k›lm›fld›r.
Mescid-ül-vâdî: Resûlullah›n, sabâh nemâz›n› ve hazret-i Ham– 141 –

zan›n cenâze nemâz›n› k›ld›¤› yerdir.
Mescid-ül-Bakî’: Bakî’ kabristân›ndan ç›karken sa¤ tarafdad›r.
Resûlullah burada çok nemâz k›lm›fld›r.
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” nemâz k›ld›¤›
bunlardan baflka otuzsekiz mescidin ismleri ve yerleri (Mir’ât-i Medîne) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r.
Mescid-ün-Nebî: Medîne-i münevverenin en büyük mescididir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Medîneye hicret etdi¤i zemân, devesinin ilk çökdü¤ü yerdir. Önce Hâlid bin Zeyd Ebû
Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin evinde yedi ay müsâfir kald›. Hazret-i Ebû Bekrden ald›¤› on alt›n ile arsa sat›n al›p, tesviye etdiler.
‹kinci senesinin Safer ay›nda, mescid temâm oldu. Üzeri hurma
dal ve yapraklar› ile örtüldü. Üç kap›s› vard›. Mihrâb›, flimdiki
(Bâb-› Tevessül) yerinde idi. fiimdi mihrâb›n yerinde olan kap›s›ndan cemâ’at girer ç›kard›. Temelin derinli¤i ve d›vârlar›n kal›nl›¤›
üç arfl›n [birbuçuk metre] idi. Temeli tafldan, d›vârlar› kerpiçden
idi. Eni, boyu yüzer arfl›n idi. Yüksekli¤i yedi arfl›n idi. Temele ilk
tafl› kendi mubârek eli ile koydu. Bu tafl›n yan›na hazret-i Ebû
Bekrin, sonra Ömer, Osmân ve Alînin s›ra ile birer tafl koymalar›n› emr eyledi. Sebebini soranlara, (hilâfetlerinin s›ras›na iflâretdir!) buyurdu. Mescidin sa¤ ve solunda, mubârek zevceleri için,
dokuz oda da yap›ld›. Mescide en yak›n oda, hazret-i Âifleye verildi.
Safer ay›ndan, vefât edinceye kadar, Medînede iken, bütün nemâzlar›n› hep bu mescidde cemâ’at ile k›ld›. Resûlullah›n, Eshâb›
ile birlikde, bu câmi’lerde nemâz k›ld›klar› besbelli iken, komünistlerin, Salât düâ demekdir, ‹slâmiyyetde nemâz k›l›n diye bir
emr yokdur, demelerine çok flafl›l›r.
Bekara sûresinin yüzyirmibeflinci âyetinde meâlen, (Mescid-i harâmdaki Makâm-› ‹brâhîm denilen yerde nemâz k›l›n! Biz ‹brâhîme ve ‹smâ’île emr etdik ki, tavâf edenler ve rükû’ edenler ve içinde oturanlar ve secde edenler için, benim beytimi temizleyin!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede, Allahü teâlâ, Kâ’beye benim evim diyor. Bunun için Kâ’beye Beytullah denir. Allahü teâlâ, Sâlih aleyhisselâm›n devesine de Hûd sûresinde (Nâka-tullah) dedi. Bu
âyet-i kerîmelerdeki, Allah›n evi, Allah›n devesi sözlerinden, Allahü teâlân›n, Kâ’be içinde, devenin yan›nda olmas› anlafl›lmaz. Câhil olan, ahmak olan bile böyle anlamaz. Kâ’be gibi, bütün câmi’lere Beytullah denir. Böyle söylemek, câmi’lerin k›ymetlerinin, flereflerinin çok oldu¤unu bildirmek içindir.
Nûr sûresinin otuzalt›nc› âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ,
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ba’z› evlerin k›ymetlerinin yüksek tutulmas›n› emr etdi. K›ymeti
yüksek olan bu evlerde, Onun ismini zikr etme¤i emr etdi. Buralarda sabâh akflam, Allahü teâlâ tesbîh olunur) buyuruldu. Dahâ
yukar›da bildirdi¤imiz âyet-i kerîmede, Allahü teâlâ, nemâza zikr
demifldi. Bu âyet-i kerîme de, câmi’lerde nemâz k›l›naca¤›n› gösteriyor. Abdüllah ibni Abbâs hazretleri, [Câmi’lere Beytullah denir.
Bu âyet-i kerîmeye (Kendi evleri) diye ma’nâ vermek, Kur’ân-› kerîmi de¤ifldirmek olur] dedi.
Nisâ sûresinin yüzüncü âyetinde meâlen, (Yer yüzünde sefere
ç›k›nca, salât› k›saltabilirsiniz!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme geldikden sonra, Resûlullah, nemâzlar›n› seferlerde iki rek’at k›ld›.
Bu âyet-i kerîmeden sonra, meâl-i flerîfi, (Sen, muhârebede Eshâb›nla birlikde salât k›larken, cemâ’atin bir k›sm›, seninle birlikde,
silâhl› olarak k›ls›nlar. Bir rek’at k›l›nca, bunlar düflman karfl›s›na
gitsinler. Salât yapm›yanlar gelip, salâta seninle devâm etsinler!)
olan âyet-i kerîme de, salât›n nemâz demek oldu¤unu, düâ demekdir diyenlerin yanl›fl söylediklerini aç›kca göstermekdedir.
Taberânîde ve Münâvîdeki hadîs-i flerîfde, (Mescidleri yol yapmay›n›z! Mescidlere zikr ve salât için giriniz!) buyuruldu.
(Salât›n tâm olmas›, saflar› düzeltmekle olur) hadîs-i flerîfi, salât›n nemâz demek oldu¤unu ve farzlar›n cemâ’at ile k›l›naca¤›n›
göstermekdedir.
‹bni Âbidînde, nemâz›n mekrûhlar› sonunda bildirilen hadîs-i
flerîfde, (Evinizdeki salât›n›z, benim mescidimdeki salât›n›zdan
dahâ k›ymetlidir. Fekat farzlar, böyle de¤ildir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, salât nemâz demekdir ve farzlar› câmi’de,
sünnet nemâzlar› evde k›lmak iyidir. Bir hadîs-i flerîfde, (Mescidimde k›l›nan salât, baflka yerlerdeki salâtdan bin kat dahâ sevâbd›r. Mescid-i harâmdaki salât da, benim mescidimdekinden yüz
kat dahâ sevâbd›r) buyuruldu.
Mezhebsizlerden bir k›sm› ve z›nd›klar nemâz k›lm›yorlar. Salât emr olundu. Bu da, düâ demekdir. Müslimânl›kda yat›p kalkmak ve câmi’ yapmak yokdur. Peygamberler, câmi’lere gitmeyin,
kalb câmi’inde Allaha yalvar›n, dedi diyorlar. Yukar›daki âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, onlar›n yalan söylediklerini, müslimânlar› aldatmak istediklerini aç›kça göstermekdedir.
9 — Mezhebsizlerden bir k›sm› ezân›n da düâ demek oldu¤unu söyliyor. Hâlbuki Peygamberimiz, müezzini olan Bilâl-i Habeflîye ezân okumas›n› ö¤retdi. Yüksek yere ç›kar›p ezân okutdu.
Meâl-i flerîfleri, (Salât için size nidâ edildi¤i zemân) ve (Cum’a
günü salât için nidâ edildi¤i zemân) olan âyetler, ezân okuma¤›
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göstermekdedir. Hâkimin ve Münâvînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Nidây› iflitip de oraya gelmiyenin nemâz› kabûl olmaz) buyuruldu. Nidâ ezân okumak demekdir. Câmi’lerde minâreyi ilk olarak, Eshâb-› kirâmdan Selmetebni Halef hazretleri M›srda yapd›.
Kendisi, hazret-i Mu’âviye zemân›nda M›sr vâlîsi idi.
Allahü teâlây› hafîf sesle zikr etmek ibâdetdir. Turuk-› aliyye
mensûblar›, bunun için zikr ederler. Bu zikri ezân ile kar›fld›rmak,
câhillik veyâ z›nd›kl›kd›r. Resûlullah efendimiz, (Müezzinlerin, k›yâmet günü, boyunlar› uzun olacakd›r) hadîs-i flerîfi ile, müezzinleri senâ eyledi. Ya’nî k›yâmet günü, al›nlar› aç›k, gö¤üsleri kabar›k olacakd›r. Deylemînin ve Münâvînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Müezzin ezân› bitirmeden önce, salâta tekbîr almay›n›z!) buyuruldu. Ebû Dâvüdün ve Münâvînin bildirdiklerinde, (Fecr a¤armadan ezân okuma!) buyuruldu. Hurûfîler, müezzinlerin ezân
okumas›n›, efle¤in an›rmas›na benzetiyor. Böyle söyliyenler kâfir
oluyorlar. Bundan sonra gelen nesl, bu z›nd›klar› la’net ile yâd edecekdir.
10 — (Ehl-i sünnet) denilen hakîkî müslimânlar, Peygamberimizin Ehl-i beytinin “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” k›ymetini, üstünlü¤ünü, iyi bilmekdedir. Oniki mubârek imâm›, çok sevmekdedir. Ehl-i beytin, nûrlu se’âdete kavuflduran, bereketli yollar›nda bulunma¤a çal›flmakdad›r. Sevmek, kuru lâf ile olmaz. Onlar
gibi olma¤a çal›flmakla olur.
Ehl-i sünnet müslimânlar›n›n en büyük âlimi, yüce imâm,
Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, bütün dünyâ
ifllerini, talebesini, vazîfesini b›rakarak, iki sene, ‹mâm-› Ca’fer
Sâd›k hazretlerinin sohbetinde bulundu. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k
hazretlerinin ilm deryâs›ndan doya doya bilgi toplad›. Onun, Resûlullahdan gelen nûrlar› saçan mubârek kalbinden feyzler ald›.
(‹mâm-› Ca’fer Sâd›k hazretlerine iki sene hizmet etmeseydim,
birfleyden haberim olm›yacakd›) buyurdu. ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe hazretleri, imâm-› Ca’fer Sâd›kdan ald›¤› bilgilerle, feyzlerle kemâle geldi. Baflkalar›na nasîb olm›yan yüksekliklere kavufldu.
Ehl-i sünnet imâmlar›, îmân ve f›kh bilgilerinin ve tesavvuf
ma’rifetlerinin, hattâ tefsîr ve hadîs bilgilerinin ço¤unu Ehl-i
beyt imâmlar›ndan ö¤rendiler. Onlar›n terbiyeleri ile yetifldiler.
Onlar›n teveccühleri ile yükseldiler. Onlardan müjdeler ald›lar.
fiî’î kitâblar› da böyle oldu¤unu bildirmekdedir. fiî’î âlimlerinden
ibni Mutahhir-i Hullî (Nehcülhak) ve (Minhecülkerâme) kitâblar›nda, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe ile imâm-› Mâlikin, imâm-›
Ca’fer Sâd›kdan “rahmetullahi teâlâ aleyhim” ders ald›klar›n›,
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Onun yan›nda yükseldiklerini yaz›yor. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe,
imâm-› Muhammed Bâk›rdan ve Zeyd-i flehîdden de ders ald›.
fiî’îler bu yüce Ehl-i beyt imâmlar›n› görmemifl olan dedelere sayg› göstermek ibâdet olur, diyorlar da, o mubârek imâmlara y›llarca hizmet ederek ilm ve feyz alm›fl olan Ehl-i sünnet âlimlerine niçin dil uzat›yorlar? fiî’îlerin, O yüce imâmlardan fetvâ vermek ve
ictihâd etmek için icâzet alm›fl olan bu âlimlere itâ’at etmeleri de
farz olmaz m›? ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin, imâm-› Bâk›rdan ve
Zeyd-i flehîdden ve imâm-› Ca’fer Sâd›kdan, fetvâ vermek için icâzet ald›¤›n› flî’î imâmlar›ndan fleyh-i Hullî bildiriyor. ‹mâm-› a’zam›n, ictihâd etmek flartlar›n› tafl›d›¤›, ma’sûm imâmlar›n flehâdetleri ile anlafl›l›yor. ‹mâm-› a’zama dil uzatmak, ma’sûm olan oniki
imâm›n flâhidli¤ini red etmek olur. Bu ise, bütün flî’îlerce küfr olmakdad›r. Hele ma’sûm imâm›n bulunmad›¤› bu zemânda, ‹mâm-›
a’zam›n mezhebine girmek, ya’nî Ehl-i sünnet olmak, bütün flî’îlere
farz olmuyor mu?
fiî’î âlimlerinden fleyh Hullî diyor ki: Ebülmuhâsin Hasen bin
Alî, Ebülbuhtürden haber veriyor: Ebû Hanîfe, Ebû Abdüllah
Ca’fer Sâd›k›n yan›na geldi. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, Ebû Hanîfeyi
görünce, (Sen babam›n sünnetini her yere yayacaks›n. fiafl›rm›fllara yol göstereceksin. Korkuda olanlar›n yard›mc›s› olacaks›n. Kurtulufl yolunun rehberi olacaks›n. Allahü teâlâ yard›mc›n olsun!)
dedi. fiî’î kitâblar›n›n hepsi diyor ki: Ebû Hanîfe, Abbâsî halîfelerinden Ebû Ca’fer Mensûrun yan›na geldi. Orada Îsâ bin Mûsâ
vard›. Ebû Hanîfeyi görünce, (Yâ Halîfe! Bu gelen, bugün yeryüzünün en büyük âlimidir!) dedi. Mensûr sordu: Yâ Nu’mân! ‹lmi
kimden ö¤rendin? Alînin talebeleri vâs›tas› ile Alîden ve Abbâs›n
talebeleri vâs›tas› ile Abbâsdan ö¤rendim, dedi. Halîfe de çok sa¤lam vesîkalar bildirdin, dedi. Yine, flî’î kitâblar›nda diyor ki, Ebû
Hanîfe, Mescid-i harâmda oturmufldu. Herkes etrâf›na toplanm›fl,
kendisine herfleyden soruyorlard›. Onlara cevâb veriyordu. Sanki
cevâblar› hâz›r cebinden ç›kar›yormufl gibi saç›yordu. ‹mâm-› Ebû
Abdüllah Ca’fer Sâd›k, âns›z›n yan›na geldi, durdu. ‹mâm› görünce, hemen aya¤a kalkd›. Ey Resûlün torunu! Burada oldu¤unu önceden bilseydim, böyle ifl yapmazd›m, dedi. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k
hazretleri de, otur yâ Ebâ Hanîfe! Müslimânlar›n bilmediklerini
ö¤retme¤e devâm et! Babalar›mdan ö¤rendiklerini herkese yay,
buyurdu. Yukar›daki iki haber, ‹bni Hullînin (Tecrîd)i flerhinde
yaz›l›d›r.
Süâl: fiî’îler flöyle diyebilir ki, Ebû Hanîfe ve di¤er Ehl-i sünnet imâmlar›, oniki imâm›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
talebeleri olduklar› hâlde, nas›l oluyor da, onlar›n inançlar›na uy– 145 –
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m›yan fetvâlar veriyorlar?
Cevâb: Bu süâlin cevâb›, flî’î âlimlerinden Kâdî Nûrullah fiuflterînin (Mecâlisülmü’minîn) kitâb›nda yaz›l›d›r. fiöyle ki, (Abdüllah ibni Abbâs, hazret-i Emîrin talebesi idi. Onun huzûrunda,
ictihâd derecesine varm›fld›. Onun yan›nda ictihâd yapard›. Birçok ictihâd›, Onun ictihâdlar›na uymazd›. Emîr “kerremallahü
teâlâ vecheh” hazretleri, Onun böyle ictihâdlar›n› kabûl ederdi.
Bundan anlafl›l›yor ki, müctehidin kendi anlay›fl›na göre cevâb
vermesi lâz›m imifl. Evet, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde
aç›k bildirilmifl olan fleyler için ictihâd yap›lmaz. Ya’nî böyle aç›k
bilgilerden ayr›lmak harâmd›r. Fekat, aç›k bildirilmemifl olan
fleyleri anlamak için ictihâd etmek lâz›m olur. fiu kadar var ki,
ma’sûm olan imâm, ictihâd›nda hiç yan›lmaz. Baflkalar› ise yan›labilir. Fekat bu yan›lmalar› suç olmaz. Yan›lmalar›na bir sevâb
verilir) demekdedir. fiî’îlerin (Me’âlimül-üsûl) kitâb›nda da, bunlar yaz›l›d›r. ‹ctihâdda yan›larak elde edilen bilginin, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere ve icmâ’› ümmete muhâlif olmamas› lâz›md›r.
Ehl-i beytin ictihâdlar›na uym›yan fetvây› vermek suç olsayd›,
hazret-i Hüseynin de suçlu olmas› lâz›m gelirdi. Çünki flî’î âlimlerinden Ebû Muhnel Ezdî bildiriyor ki, hazret-i Hüseyn kardefli
hazret-i Hasenin, hazret-i Mu’âviye ile sulh yapmas›n› be¤enmedi.
Yanl›fl ifl yapd›¤›n› bildirdi. Oniki imâmdan birinin ictihâd›n› kabûl
etmemek, hatâ etdi¤ini söylemek, Ona düflmanl›k demek olsayd›,
hazret-i Hasenin hazret-i Hüseyne düflman olmas› lâz›m gelirdi.
Hazret-i Mu’âviyeye “rad›yallahü anh” dil uzatanlar›n, Ona iftirâ
kampanyas› açanlar›n, kötü yolda olduklar› buradan da anlafl›lmakdad›r.
Ehl-i sünnetin hadîs âlimleri ve müctehidleri “rahmetullahi
aleyhim”, takvâ ve adâlet ve dindarl›k ile meflhûrdurlar. fiî’îlerin
Ehl-i sünnet âlimlerini be¤enmemeleri, bu âlimlerin îmânlar›n›n,
kendi inançlar›na uymad›¤› içindir. Günâh ifllediler, yalanc›d›rlar,
dünyâya düflkündürler diyemiyorlar. Hâlbuki, onlar›n âlim dedikleri kimseleri, kendileri de kötülemekdedirler.
Kendilerine, ilk olarak flî’î diyenler, S›ffîn muhârebesinde
hazret-i Alînin ordusunda birlik kumandanlar› idi. Hazret-i Emîrin sözleri, hareketleri, flî’î kitâblar›na, hep bunlardan iflitmekle
yaz›lm›fld›. Hâlbuki, hâin, fâs›k ve Emîre âsî ve yalanc› olduklar› (Nehcülbelâga) gibi flî’î kitâblar›nda yaz›l›d›r. Emîr “kerremallahü teâlâ vecheh”, bunlar›n münâf›k olduklar›n› haber verdi. Küfe flehrindekilerin inançlar› ve ibâdetleri hep bunlardan
iflitdiklerine göre idi. Bunlara, ma’sûm imâmlar hep beddüâ ve
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la’net etmifllerdi. Bunlar› yanlar›na sokmam›fllard›. Bunlardan
(Kesâî)nin müslimân oldu¤u belli de¤ildir. Biri de (Zekeriyyâ bin
‹brâhîm)dir. Ebû Ca’fer Muhammed bin Hasen Tûsî ve baflkalar›,
bundan iflitdiklerini yazm›fllard›r. Hâlbuki bu Zekeriyyâ, h›ristiyan
idi.
Abbâsî hükümdârlar›, Ehl-i beyt imâmlar›n› z›ndanlara sokmufllard›. Yanlar›na gitmek, konuflmak yasakd›. Kimse, gidip görüflemezdi. Ehl-i sünnet âlimleri, tehlükeyi göze al›p, ziyâretlerine giderlerdi. Onlardan ilm, feyz al›rlard›. Bütün târîhler bildiriyor ki, Mûsâ Kâz›m “rahmetullahi aleyh” hazretleri z›ndanda
iken, Ehl-i sünnet âlimlerinden Muhammed bin Hasen fieybânî
ve kâdî Ebû Yûsüf “rahmetullahi aleyhimâ” ziyâretine gider, bilmediklerini sorar, ö¤renirlerdi. O s›k› zemânda, imâm›n huzûruna gidebilmek için, çok sevgi ve ihlâs lâz›m gelir. Bunlar, flî’î kitâblar›nda da yaz›l›d›r. fiî’îlerin imâmiyye kolu âlimlerinden (Füsûl) kitâb›n›n sâhibi, imâm-› Mûsâ Kâz›m hazretlerinin kerâmetlerini anlat›rken, imâm-› Muhammedden ve imâm-› Ebû Yûsüfden ifliterek bildiriyor ki, Hârûn Reflîd, imâm-› Mûsâ Kâz›m hazretlerini habs etmifldi. ‹kimiz yan›na gitdik. Oturduk. Zindanc›lardan biri geldi. Sana birfleyler lâz›m ise, bana söyle! Yar›n gelirken getireyim, dedi. ‹mâm hazretleri, birfley lâz›m de¤il, buyurdu.
Adam gidince, imâm bize dönerek, (Bu adama flaflar›m ki, benden birfley soruyor ve yar›n getirece¤ini söylüyor. Hâlbuki, bu gece âns›z›n ölecekdir) buyurdu. Adam›n o gece öldü¤ünü haber ald›k.
(Kâmûs-ül-a’lâm) kitâb›nda diyor ki, (‹mâm-› Ca’fer Sâd›k,
hazret-i Alînin torununun torunudur. Annesi Ümm-i Ferve olup,
hazret-i Ebû Bekrin torunu olan Kâs›m›n k›z› idi. ‹mâm “rahmetullahi aleyh” bunun için, hazret-i Alîden gelen Vilâyet kemâllerine kavufldu¤u gibi, hazret-i Ebû Bekrden gelen Nübüvvet kemâllerine de kavufldu. Her iki kemâlden imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye bol bol ihsân eyledi. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, cefr, kimyâ ve di¤er fen bilgilerinde de âlim idi. Büyük islâm kimyâgeri Câbir,
imâm-› Sâd›k›n talebesi idi. Ebû Müslim Horasânî, Emevîlere
karfl› ›syân›n› baflarabilmek için, ‹mâm-› Ca’fer Sâd›¤› halîfe i’lân
etmek istedi. ‹mâm hazretleri bunu kabûl etmedi. Hattâ, Ebû
Müslimin mektûblar›n› yakd›. Yedi erkek o¤lundan en büyü¤ü ‹smâ’îl, babas›ndan önce öldü¤ü için, imâmdan sonra, ikinci o¤lu
Mûsâ Kâz›m “rahime-hümullahü teâlâ” imâm oldu. fiî’î olduklar›n› söyliyenlerden bir k›sm›, ayr› yol tutarak, ‹smâ’îli ve o¤ullar›n›
imâm tan›d›lar. Bunlara (‹smâ’îliyye) denildi.) (Esmâ’ülmüellifîn)
kitâb›nda diyor ki, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n (Taksîm-i rü’yâ), (El– 147 –

câmiatü fil-cefr) ve (Kitâb-ül-cefr) ad›nda üç kitâb› vard›r. Cefr,
dört ayl›k kuzu demekdir. Cefr ilmi, ilerde olacak fleyleri önceden
anl›yan bir ilmdir. Eflâtûnun ve eski Hindlilerin cefr üzerinde kitâblar› vard›r. Bu ilm üzerinde islâmda ilk kitâb yazan hazret-i Alîdir. Câmi’ ve Cefr ad›ndaki iki kitâb›n› kuzu derisi üzerine yazd›¤›
için, bu ilme cefr ad› verildi¤i (Kâmûs)da bildiriliyor.
‹mâm-› Ca’fer Sâd›k, din, ibâdet hakk›nda hiç kitâb yazmad›.
fiî’îlerin elinde bulunan (‹mâm-› Ca’fer Buyru¤u) ad›ndaki kitâb›,
Ca’fer bin Hüseyn Kummî yazm›fld›r. Bu adam 340 [m. 951] senesinde Kûfede ölmüfldür. fiî’îlerin ilk f›kh, din bilgilerini bunun yazd›¤›n›, meflhûr (Müncid) kitâb› da bildirmekdedir. Ellerindeki (Risâle-i Ca’feriyye) kitâb›n› da, Ebû Ca’fer Muhammed Tûsînin yazm›fl oldu¤unu (Kâmûs-ül-a’lâm) bildiriyor. Bu da, 460 [m. 1068] da
ölmüfldür. Tefsîri yirmi cilddir. fiî’îler, bu iki Ca’ferin kitâblar›n›
ileri sürerek, kendilerine (Ca’ferî) diyor. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k›n
yolunda olduklar›n›, bu yoldan isbâta kalk›fl›yorlar. Ca’fer ve cefr
kelimeleri birbirine benzedi¤i için, bu kitâblar›n da imâm-› Ca’fer
Sâd›k hazretleri taraf›ndan yaz›ld›¤›n› söylüyorlar.
11 — Hurûfîler, islâmiyyeti içden y›kabilmek için, dînin dire¤i,
Ehl-i sünnetin gözbebe¤i, büyük âlim imâm-› a’zam Ebû Hanîfe
“rahmetullahi aleyh” hazretlerine de sald›r›yorlar. Bu yüce imâm›
lekeliyebilmek için, her çirkin iftirây›, her alçak yalan› yazmakdan
utanm›yorlar.
Bu yüce imâm›n hâl tercemesi, (Se’âdet-i Ebediyye) ve (Fâideli Bilgiler) ve (Eshâb-› Kirâm) kitâblar›nda yaz›l›d›r. Büyük islâm
âlimi ‹bni Hacer-i Mekkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin
arabî (Hayrât-ül-hisân) kitâb›ndan ve Ferîdeddîn-i Attâr hazretlerinin, fârisî (Tezkire-tül-evliyâ) kitâb›ndan ve Taflköprü zâdenin
(Mevdû’ât-ül’ulûm) türkçe kitâb›ndan alarak afla¤›da birkaç kelime dahâ yazma¤› uygun gördük.
‹mâm-› a’zam›n ad› Nu’mând›r “rahmetullahi teâlâ aleyh”.
Ebû Hanîfe, do¤ru yoldaki müslimânlar›n babas› demekdir. Yoksa, Hanîfe ad›nda bir k›z› olmad›¤› gibi, anas›n›n ad› da Hanîfe de¤ildir. Anas›n›n ad› Hanîfe olsayd›, Nu’mân ibni Hanîfe denirdi.
Îsâ aleyhisselâma Îsebni Meryem denildi¤i gibi, buna da Nu’mân
ibni Hanîfe demek lâz›m olurdu. Hiçbir kitâbda böyle yaz›l› de¤ildir. Dost düflman herkes Nu’mân bin Sâbit demekdedir. Her kitâb, babas›n›n ad›n› yazmakdad›r. Yaln›z, Ehl-i sünnet düflman›
olanlar, anas›n›n ad› Hanîfedir, diyerek çirkin hikâyeler uyduruyorlar.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin dedesinin ad› (Zûtâ)d›r. Bunu birçok kitâblar, meselâ
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büyük âlim ‹bni Esîr Cezrî hazretleri (Câmi’ul-üsûl) kitâb›nda
yazmakdad›r. Bu zât köle idi. F›kh âlimlerinden ço¤u kölelerden
yetiflmifldir. ‹mâm›n babas› Sâbit, müslimân ana babadan dünyâya geldi. Sâbit, hazret-i Alînin sohbetinde bulunurdu. ‹mâm hazretlerinden çok feyz ald›. ‹mâm-› Alî, Sâbite ve evlâd›na hayr ve
bereket ile düâ etdi. Zûtân›n ikinci ismi Nu’mân idi. Bu Nu’mân,
Nevruz günü, hazret-i Alîye, fâlûzec, ya’ni pelte, jele ikrâm etmifldi. ‹mâm-› a’zam hazretleri ‹mâm-› fia’bîden ve bu, yüzdört târîhinde vefât edince, Hammâddan ders ald›. Hammâd, hicretin yüzyirminci senesinde vefât edince, bütün islâm memleketlerinden,
ilm âfl›klar›, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin yan›na üflüfldü. Talebe
yetifldirme¤e bafllad›. O zemân, fiaddar ad›nda bir âlim yokdu.
Böyle bir kimseden ders ald›¤›, hiçbir islâm kitâb›nda yaz›l› de¤ildir.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit hazretlerinin her
sözü, her ifli, Kur’ân-› kerîm ile ve hadîs-i flerîfler ile idi. (Mîzânül-kübrâ) kitâb›nda diyor ki, (Bir kimse, dört mezheb imâm›n›n
sözlerini, k›skanmadan ve inâd etmeden, insâf ile incelerse, herbirinin, gökdeki y›ld›zlar gibi olduklar›n› görür. Bunlara dil uzatanlar›, bu y›ld›zlar›n sudaki hayâllerini görüp, y›ld›z sanan ahmak gibi görür.) ‹mâm-› a’zam buyurdu ki, nass [ya’nî âyet, hadîs] olan yerde k›yâs yap›lmaz. Biz, zarûret olmad›kça k›yâs yapmay›z. Bir süâl karfl›s›nda kal›nca, önce Kur’ân-› kerîmde arar›z.
Bulamazsak, hadîs-i flerîflerde arar›z. Yine bulamazsak, Eshâb-›
kirâm›n herhangi birinin sözlerinde arar›z. Bu süâlin cevâb›n›
bunlarda da bulamazsak, k›yâs yaparak cevâb›n› buluruz. Bir
kerre de buyurdu ki, (Bir süâlin cevâb›n›, âyetde ve hadîs-i flerîflerde bulamazsak, Eshâb-› kirâm›n çeflidli cevâblar›n› bulursak,
k›yâs yaparak, bu cevâblardan birini seçeriz). Bir kerre de buyurdu ki, (Âyetde ve hadîslerde bulamad›¤›m›z bilgilerde, hazret-i
Ebû Bekrin, Ömerin, Osmân›n ve Alînin “rad›yallahü anhüm”
cevâblar›n› seçeriz. Resûlullahdan gelen hadîs-i flerîflerin bafl›m›z
üstünde yeri vard›r. Onlara uym›yan birfley söylemeyiz). ‹mâm-›
a’zam, hiçbir yerde bulamad›¤› bir bilgi için, kendi k›yâs etdikden
sonra, hazret-i Ebû Bekrin sözünü iflitirse, kendi re’yini b›rak›p,
o söze uygun cevâb verirdi. Bütün Eshâb-› kirâm için de böyle
yapard›. Ebû Mutî’ diyor ki, bir Cum’a sabâh› Ebû Hanîfe ile birlikde Küfe Câmi’inde idim. Süfyân-› Sevrî ve Mukâtil ve Hammâd bin Müslim ve Ca’fer Sâd›k ve dahâ baflkalar› içeri girip,
Ebû Hanîfeye sordular, senin, din ifllerinde hep k›yâs yaparak cevâb verdi¤ini iflitdik. Senin için korkduk, dediler. ‹mâm-› a’zam
ö¤leye kadar, bunlarla münâzara eyledi. Mezhebini uzun anlatd›.
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Önce Kur’ân-› kerîmden, sonra hadîs-i flerîflerden, dahâ sonra
Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i ile bildirdiklerinden cevâb verdi¤ini
anlatd›. Hepsi kalk›p, imâm›n elini öpdüler ve sen âlimlerin seyyidisin. Bizi afv et! Bilmeden seni üzdük, dediler. ‹mâm da, Allahü teâlâ, bizi ve sizi afv ve ma¤firet eylesin, buyurdu. Hanefî
mezhebindeki bütün müctehidler de, mezhebin reîsi gibi, zarûret
olmad›kça, k›yâs yapmam›fllard›r. Di¤er mezhebler de, hep böyle idi. Nass olan yerde k›yâs yap›lmaz, buyururlard›.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfenin bizlere bildirdi¤i hadîs-i flerîflerin
hepsi, Eshâb-› kirâmdan kendisine bir cemâ’at taraf›ndan bildirilmifldir. Her hadîsi, bunu bildirenlerin ismleri ile birlikde yazm›fld›r.
‹mâm›n ictihâd›na i’tirâz edenler, Onun mezhebinin inceli¤ini anl›yam›yanlard›r. Yâhud, Ehl-i sünnete düflman olan sap›klard›r.
Hanefî mezhebi ile fiâfi’î mezhebi aras›nda birbirine uym›yan yirmi kadar mes’ele vard›r. Bu da, iki mezhebin üsûl ve kâ’ideleri aras›ndaki farkdan ileri gelmekdedir. ‹mâm-› a’zam›n “rahmetullahi
teâlâ aleyh” sened olarak gösterdi¤i hadîs-i flerîflerin hepsini inceledim. Onun ve talebelerinin delîllerinin çok sa¤lam, hepsinin do¤ru oldu¤unu gördüm. Bu sözümü, baflkalar›n›n yapd›¤› gibi ezberden veyâ hât›r için de¤il, uzun zemân inceleme sonunda anl›yarak
bildiriyorum. ‹mâm-› a’zam›n bildirdi¤i hadîs-i flerîflerin hepsinin,
hayrl›, iyi olduklar› hadîs-i flerîf ile bildirilmifl olan Tâbi’înin seçilmifllerinden al›nm›fl olduklar›n› gördüm.
Tâceddîn-i Sübkî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, (Tabakât-ül-kübrâ) kitâb›nda buyuruyor ki, (Mezheb imâmlar›na karfl›
edebli olmal›d›r! Din büyükleri için yap›lan dedi-kodu ve iftirâlara
k›ymet vermemelidir! Din imâmlar›n›n sözlerine karfl› dil uzatan,
felâkete gider. Onlar›n her sözü bir delîle, vesîkaya dayanmakdad›r. Onlar gibi olm›yanlar, bu delîlleri anl›yamaz. Bizlere düflen,
Onlar› övmekdir. Birbirine uym›yan sözlerine kar›flmamakd›r.
Bunlar›n ayr›l›klar›, Eshâb-› kirâm aras›ndaki ayr›l›klar gibidir.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ayr›l›klar› için, Eshâb-› kirâma dil uzatmam›z› yasak etdi. Hepsini iyilikle anmam›z› emr eyledi.)
‹mâm-› a’zam›n “rahmetullahi teâlâ aleyh” bildirdi¤i hadîs-i flerîflerin ve mezhebinin do¤ru oldu¤unu anlamak istiyorsan, Ehlullah›n tarîkatine gir. ‹lmde ve amelde ihlâs üzere olarak ilerle! ‹slâmiyyetin hakîkatine kavufl! Dört mezheb imâm›n›n ve Onlar›n yolunda giden âlimlerin, hak yolda olduklar›n› o zemân iyi anlars›n.
Sözlerinin, hep islâmiyyete uygun olduklar›n› görürsün.
fiakîk-i Belhî hazretleri buyuruyor ki, Ebû Hanîfe, çok vera’
sâhibi, çok bilgili, âbid [çok ibâdet edici], çok kerîm ve dinde çok
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dikkatli idi. Dinde kendi görüflü ile birfley söylemezdi. Kendisine
birfley sorulunca, talebesini toplar, onlarla münâzara [tart›flma] yapar. Sözbirli¤i olunca, Ebû Yûsüfe veyâ baflkas›na kitâb›n fluras›na
yaz, derdi. Abdüllah ibni Mubârek diyor ki, (Küfe flehrine gitdim.
Âlimlerini bulup, hepsine en büyük âlim kim oldu¤unu sordum.
Hepsi, en üstünümüz imâm-› a’zam Ebû Hanîfedir, dediler. Vera’›
en çok olan kimdir, dedim. Ebû Hanîfedir, dediler. En zâhid kimdir, dedim. Ebû Hanîfedir, dediler. ‹lm ile en çok u¤raflan kimdir,
dedim. Ebû Hanîfedir, dediler). (Mîzân-ül-kübrâ) kitâb›ndan terceme temâm oldu.
En’âm sûresinin yüzellidokuzuncu (159) âyetinde meâlen, (Ey
Peygamberim! Dinde f›rka f›rka ayr›lanlarla senin hiçbir ilifli¤in
olamaz. Onlar›n cezâlar›n› Allah verecekdir. K›yâmet günü, Allahü teâlâ, dünyâda ifllediklerini onlara hât›rlatacakd›r) buyuruldu.
Âyetde geçen parça parça f›rkalar, mezhebsizlerin f›rkalar›d›r.
Bunlar›n dinden, îmândan ayr›ld›klar›, bu âyet-i kerîmede aç›kça
bildiriliyor. Ehl-i sünnetin dört imâm›n›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim” mezhebleri, îmânda ayr› olmad›klar› için, bu âyetin sap›k
bid’at f›rkalar›n› gösterdi¤i meydândad›r.
12 — Bir mezhebsizin kitâb›nda, Kurban bayram›, ya’nî hazret-i ‹brâhîmin o¤lunu kurban etmek istedi¤i gün belli de¤ildir ve
kurban edilecek olan, ‹smâ’îl de¤ildi. ‹shak idi, diyor.
Alî Zeynel’âbidîn ve Muhammed Bâk›r ve Abdüllah ibni Abbâs ve Hasen-i Basrî, kurban edilecek olan, ‹smâ’îl idi, dediler.
Peygamberimiz, (Ben iki kurbanl›¤›n o¤luyum) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf de, kurbanl›¤›n, hazret-i ‹smâ’îl oldu¤unu gösteriyor.
Çünki, Peygamberimiz, hazret-i ‹smâ’îlin soyundand›r.
Buhârî ve di¤er hadîs kitâblar›nda, Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Hiçbir ibâdetin
k›ymeti, Zilhicce ay›n›n ilk on gününde yap›lan ibâdetlerin k›ymeti gibi olamaz) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde de, (Arefe günü tutulan oruc, bir geçmifl senenin ve bir gelecek senenin günâhlar›na
keffâret olur) buyuruldu. Ya’nî, Zilhiccenin dokuzuncu günü tutulan oruc, geçmifl ve gelecek birer senede yap›lan tevbelerin kabûl
olmas›na yarar.
Kurban edilenin hazret-i ‹shak oldu¤unu, yehûdîlerin ellerinde bulunan uydurma Tevrât ile isbât etme¤e kalk›fl›yorlar. Hâlbuki, eldeki Tevrâtlar›n bozuk, uydurma oldu¤unu Kur’ân-› kerîm
haber vermekdedir. Kur’ân-› kerîm, kurbanl›¤›n ‹smâ’îl “aleyhisselâm” oldu¤unu gösteriyor. Sâffât sûresinin yüzüncü ve sonraki
âyetlerinde meâlen, (Yâ Rabbî! Bana iyilerden bir o¤ul ver. Biz
de, Ona halîm [çok uysal] bir o¤lan müjdeledik. Çocuk, ‹brâhîm
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aleyhisselâm ile yürüyecek ça¤a gelince, ‹brâhîm, “Ey o¤ulcu¤um!
Rü’yâda, seni bo¤azlad›¤›m› görüyorum. Bir bak, ne dersin?” dedi. Babac›¤›m, sana emr edilen ne ise, onu yap! ‹nflâallah beni sabr
edicilerden bulursun, dedi. ‹kisi de, Allah›n emrine teslîm olunca,
‹brâhîm, o¤lunu al›n üzeri yere yat›rd›. [B›çak çocu¤u kesmedi.]
Ey ‹brâhîm! Rü’yâya sâd›k oldun. ‹yi hareket edenleri biz böyle
mükâfatland›r›r›z, dedik. Bu ifl, aç›k bir imtihân idi. O¤lunun yerine [kesilmek üzere] büyük bir koç verdik.
Bundan sonra, Ona iyilerden ‹shak› Peygamber olarak müjdeledik. Ona ve ‹shaka bereket verdik. Onlar›n soylar›ndan iyi olanlar da, nefsine zulm edenler de vard›r) buyuruldu.
Bu âyet-i kerîmeler, kurban edilenin ‹smâ’îl “aleyhisselâm” oldu¤unu aç›kça göstermekdedir. Çünki, ‹brâhîm aleyhisselâm,
Rabbim bana emr etdi¤i yere giderim diyerek hicret edince, önce
‹smâ’îl “aleyhisselâm” ihsân olundu. ‹shak “aleyhisselâm” sonradan ihsân edildi. Bu gerçe¤i niçin gizliyorlar, anl›yam›yoruz.
(Mir’ât-i Mekke) kitâb›nda diyor ki, Ömer bin Abdül’azîz
“rahmetullahi teâlâ aleyh” zemân›nda yehûdî hahamlar›ndan biri müslimân oldu. Halîfe Ömer bin Abdül’azîz buna (Kurban olunacak, ‹smâ’îl mi, yoksa ‹shak m› idi?) dedi. Yâ halîfe! Yehûdîler, hazret-i ‹smâ’îlin kurban olundu¤unu bilirler. Fekat ‹smâ’îl
“aleyhisselâm”, Muhammed aleyhisselâm›n ceddi oldu¤u için,
kendi cedleri olan ‹shak aleyhisselâm›n kurban oldu¤unu söyliyorlar, dedi. Bunlar da, yehûdîlerin ve h›ristiyânlar›n yolunda gitdikleri için, ‹smâ’îl “aleyhisselâm”›n kurban olunmas›n› inkâr
ediyorlar.
‹brâhîm “aleyhisselâm”›n hangi o¤lunu kurban etmek istedi¤i, dinde inan›lmas› lâz›m olan bilgilerden de¤ildir. Fekat bunlar,
Ehl-i sünnet âlimlerine “rahmetullahi aleyhim” sald›rmak için,
bunu da mühim [önemli] birfleymifl gibi ileri sürüyorlar. Emevîleri, Abbâsîleri, Osmânl› Türklerini kötülüyorlar. Çünki, Muhtâr-› Sekâfîyi Emevîler, Karm›tîlerle Fât›mîleri Abbâsîler, hurûfîleri Tîmûr hân, Safevîleri de Osmânl› Türkleri yok etdi. ‹bni
Âbidîn beflinci cild sonunda buyuruyor ki, (Müslimânlar›n lüzûmu olm›yan din bilgilerini konuflmalar› uygun de¤ildir. ‹smâ’îl
mi dahâ üstündür, ‹shak m› üstündür? Kurban edilen hangisidir?
Hazret-i Âifle mi dahâ üstündür, yoksa hazret-i Fât›ma m›, sormamal›d›r. Bunlar› ö¤renmek lâz›m de¤ildir. Allahü teâlâ bu gibi fleyleri ö¤renme¤i emr etmedi). Mezhebsizlere Allah akl ve hidâyet versin de, islâmiyyeti içerden y›kmakdan, parçalamakdan
vazgeçsinler.
13 — Bir kitâb, Emevîlerin ‹slâmiyyeti de¤ifldirdi¤ini yaz›yor.
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Bu söz, büyük iftirâd›r. Emevîler zemân›nda, (Ehl-i sünnet) âlimleri vard›. Bu âlimlerin gösterdikleri do¤ru yol, Resûlullah›n ve Eshâb-› kirâm›n yoludur. Resûlullah›n yoluna, Emevîlerin uydurmas› diyerek müslimânlar› aldat›yor.
14 — Mubârek gecelerin birkaç› Kur’ân-› kerîmde aç›kça bildirilmifldir. Hepsini Peygamberimiz Eshâb›na ö¤retmifldir. Din
imâmlar›m›z da, Eshâb-› kirâmdan ö¤renerek kitâblar›na yazm›fllard›r. Emevî halîfeleri islâm dînine sald›rmad›lar. Bugünki müslimânl›k, Peygamber efendimizin bildirdi¤i müslimânl›kd›r. Mubârek gecelere bid’at diyenler, Peygamber efendimizin hadîs-i flerîflerine bid’at demifl oluyorlar. ‹slâmiyyet, câhillerin, ahmaklar›n
sözlerine aldanmakla korunmaz. ‹slâmiyyet, Ehl-i sünnet âlimlerinin, Eshâb-› kirâmdan ö¤renerek yazm›fl olduklar› kitâblara uymakla korunur.
15 — Resûlullah›n cenâzesini ortada b›rakd›lar demek, hazret-i
Alîye büyük iftirâ olur. Evet, ac› haberi iflitince, hazret-i Alî de, birçoklar› gibi ne yapaca¤›n› flafl›rd›. Evine kapan›p a¤lama¤a, ci¤erini
da¤lama¤a bafllad›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etmeden önce,
hazret-i Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh”, müslimânlara imâm
yapd›. Vefât edince, müslimânlar da, oybirli¤i ile, hazret-i Ebû
Bekri imâm seçdi. Hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Alîyi evinden ça¤›r›p, Resûlullah›n hizmetini yapmas›n› emr eyledi. Böylece cenâzesi kald›r›ld›.
Hurûfîler, Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
ölümünden sonra, hazret-i Alînin üzerine asker çekip muhârebe
etdiler diyerek, Eshâb-› kirâm› kötülüyorlar. Bu sözleri de yaland›r. ‹ftirâd›r. Üç halîfe, hazret-i Alîyi bafl üstünde tafl›d›lar. Onun
mubârek kalbini incitecek birfley yapmad›lar. ‹slâm târîhlerini
okuyanlar, bu hakîkatleri bilir. Bu yalanlara aldanmaz.
Birkaç zâlimin, ahma¤›n, imâm-› Hasenin cenâzesine yapd›¤›
sayg›s›zl›¤› behâne ederek ve olaylar› de¤ifldirerek, Ehl-i sünnet
olan müslimânlara sald›r›yorlar. Temiz müslimânlar› do¤ru yoldan sapd›rma¤a u¤rafl›yorlar. Aflere-i mübeflflereden, ya’nî Cennete gidecekleri müjdelenmifl on kifliden biri olan Sa’d ibni Ebî
Vakkâs hazretlerinin o¤lu Ömerin, Kerbelâda hazret-i Hüseynle
harb ederek flehîd edilmesine sebeb olmas›n›, bütün müslimânlara suç olarak yayma¤a, hattâ dahâ önce ölmüfl olanlara da, bu
yüzden la’net etme¤e kalk›flan islâm düflmanlar›n›n, ac›kl›, fliflirme hikâyelerine aldan›p da, müslimânlar aras›nda bölücülük
yapmamal›d›r. Bir müslimâna kötü gözle bakmak, onu çekifldirmek, ona iftirâ etmek, kalbini k›rmak harâmd›r. Bunlar›n herbi– 153 –

ri ayr› ayr› büyük günâhd›r. Müslimâna kin beslemek de günâhd›r.
Bunlar›n herbiri Kur’ân-› kerîmde yasak edilmifldir. ‹slâm›n iç düflmanlar›, yehûdî dönmeleri, müslimânlar› parçalamak, milleti birbirine düflman etmek için, örtülmüfl târîh olaylar›n›, fliflirerek ortaya
koyuyorlar, inanmas› ve ö¤renmesi farz olm›yan hattâ örtülmesi
lâz›m olan ac›kl› olaylar› meydâna ç›karmak, kardefli kardefle sald›rtmak istiyorlar. Bu sinsi düflmanlar›n yalanlar›na aldan›p parçalanm›yal›m. Hadîs-i flerîflerle övülmüfl olan (Ehl-i sünnet) âlimlerinin bildirdikleri do¤ru yolda birleflelim. Birleflmekden kuvvet hâs›l olur. Ayr›l›k felâkete sebeb olur.
Bunlar, müslimânlar›n aras›na îmân ayr›l›¤›, fikr ayr›l›¤› sokuyorlar. Kardefli kardefle düflman ediyorlar.
Ehl-i sünnetin, dört mezhebe ayr›lmas›, îmân ayr›l›¤›, fikr ayr›l›¤› de¤ildir. Dört mezhebde olan müslimânlar›n îmânlar›, düflünceleri birdir. Birbirlerini din kardefli bilirler. Birbirleri ile seviflirler.
‹bâdetlerde ve günlük ifllerde, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin
aç›kça bildirmedi¤i ufak tefek fleylerden birkaç›n› yapmakda ayr›lm›fllard›r. Güç durumda kal›nca, bu fleyleri di¤er üç mezhebe göre
de yaparlar.
Müslimânlar›n, îmânda f›rkalara ayr›lmalar› felâketdir. Peygamber efendimiz, müslimânlar›n yetmiflüç f›rkaya ayr›lacaklar›n›,
yetmiflikisinin, bozuk inan›fllar›ndan dolay›, Cehenneme gideceklerini haber verdi. (Ehl-i sünnet) denilen do¤ru îmânl›lar›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ba’z› ifllerde dört mezhebe ayr›lmas› ise, rahmetdir. Müslimânlara kolayl›kd›r.
Kur’ân-› kerîmi, atlar›n ayaklar› alt›nda çi¤netenler, Ebû Tâhir Karmatî ve Hicâzdaki mezhebsizlerdir. Ravda-i mutahharay›
harb meydân› yapan, hazîne-i Resûlü ya¤ma edenlerin kimler oldu¤u (Mir’at-ül-haremeyn)de yaz›l›d›r. Evet, Emevîlerin ve hazret-i Alînin vâlîleri aras›nda zulm yapanlar oldu. Müslimânlara
iflkence etdiler. Fekat, bunlar› ileri sürerek, ne hazret-i Alîye ve
ne de hazret-i Mu’âviyeye dil uzat›lamaz. Kötü birfley denilemez.
Çünki ikisi de, Sahâbîdir ve hazret-i Alî, hazret-i Mu’âviyeden
dahâ yüksekdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb-›
kirâmdan hiçbirinin sonradan kâfir olm›yaca¤›n›, hepsinin Cennete gideceklerini haber verdi. Herhangi birisine dil uzatmam›z› yasak etdi. Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâmdan râz› oldu¤unu,
Onlar› sevdi¤ini bildiriyor. Allahü teâlân›n s›fatlar› ebedîdir,
sonsuzdur. Onlardan râz› olmas› sonsuzdur. Eshâb, sâhibler demekdir. Arkadafllar demekdir. Resûlullah›, îmân ederek, bir kerre gören, sahâbî olur. ‹lk üç halîfe ve hazret-i Mu’âviye ve Amr
ibni Âs, Eshâbdan idi. Eshâbdan hiçbiri mürted, münâf›k ol– 154 –

maz. Allahü teâlân›n bunlardan râz› olmas› de¤iflmez. Eshâb-› kirâmdan biri veyâ birkaç›, Resûlullah öldükden sonra mürted oldu
veyâ fâs›k oldu diyen kimse, bu sözü, bir flübheli nass› yanl›fl te’vîl
ederek söyliyorsa, (Bid’at ehli) sap›k olur. Nassdan ve te’vîlden
haberi olm›yan bir câhil olarak söyliyorsa kâfir olur. Münâf›klar,
Eshâbdan de¤ildirler. Münâf›klardan birkaç›n›n, îmâns›zl›klar›n›
sonradan aç›klamalar›, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” sonradan mürted olmas› demek de¤ildir.
Abdül’azîz Dehlevî, (Tuhfe-i isnâ afleriyye) kitâb›nda, flî’îlerin
altm›flsekizinci sözlerini anlat›rken diyor ki, (Eshâb-› kirâm aras›nda münâf›klar vard›. Bunlar önceleri belli de¤ildi. Fekat, Peygamber efendimizin son senelerinde, mü’minler münâf›klardan ayr›ld›.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât etdikden az sonra, bu
münâf›klardan kimse hayâtda kalmad›. Âl-i ‹mrân sûresinin yüzyetmifldokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey münâf›klar! Allahü teâlâ,
sizi kendi hâlinize b›rakmaz. Hâlis mü’minleri münâf›klardan ay›r›r) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde de, (Medîne flehri, münâf›klar›
mü’minlerden ay›r›r. Demirci oca¤›, demiri pas›ndan ay›rd›¤› gibi
ay›r›r) buyuruldu. Resûlullah efendimizin ölünceye kadar övdü¤ü
dört halîfenin ve hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü anhüm” sonradan kâfir olmad›klar›n›, bu âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf aç›kça bildirmekdedir).
Müslimânlar, câmi’lerde de¤il, hiçbir yerde Resûlullah›n Ehl-i
beytine “rad›yallahü anhüm” küfr etmez ve etmemifldir. Müslimânlar bilirler ki, Ehl-i beyti sevmek, Onlar› övmek, son nefesde
îmân ile gitme¤e sebeb olur. Birkaç münâf›k›n yapd›¤› kötü hareketi, bütün müslimânlara yaymak, böylece müslimânlar aras›nda
fitne ç›karmak, islâm düflmanl›¤›d›r. Bu hâinler, müslimânlar›
Ehl-i beyt düflman› diye kötülüyorlar. Ehl-i beyt yolundaki Ehl-i
beyt âfl›klar›na, Ehl-i beyt düflman› demek, ard fikrli, kötü niyyetli münâf›klar›n, müslimânlar› parçalamak için girifldikleri korkunç
bir sald›r›d›r.
Müslimânlar, Resûlullah›n Ehl-i beytini “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” herkesden çok severler ve Ehl-i beyti sevenleri de
severler. Ehl-i beyti sevenlere, Ehl-i beytin yolunda giden do¤ru
müslimânlara (Ehl-i sünnet) denir.
(Tuhfe) kitâb›nda yine buyuruyor ki, (Hurûfîlerin yirmidördüncü sözleri, Ehl-i sünnet, Ehl-i beyte düflmand›r, demeleridir.
Bu sözlerine herkesi inand›rmak için, ac›kl› hikâyeler de söyleniyor. Çirkin hikâyelerin hepsi yalan ve iftirâd›r. Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, Ehl-i beytin hepsini sevmek, kad›n erkek her müslimâna farz ve lâz›md›r. Onlar› sevmek îmân›n
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flart›d›r. Ehl-i sünnet âlimleri, Ehl-i beytin “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” üstünlüklerini bildiren çok say›da kitâb yazm›fllard›r. Onlar›n u¤runa Emevî ve Abbâsî vâlîlerine karfl› gelmifller,
canlar›n› fedâ etmifllerdir. Sa’îd bin Cübeyr ve Nesâî gibi birçoklar›, Ehl-i beyt için flehîd olmufllard›r. Çoklar› da, iflkenceler çekmifller, ömürlerini z›ndanlarda geçirmifllerdir. O zemânlarda mezhebsizler (Tak›yye), ya’nî ikiyüzlülük yaparak, kendilerini gizlemifller, mala ve mevk›’a kavuflmak için, Ehl-i beyte karfl› görünmüfllerdir. Ehl-i beyte her zemân yard›mc› olanlar, Ehl-i sünnet
idi. Ehl-i sünnetin hepsi, her nemâzlar›nda, Ehl-i beyte hayr düâ
etmekdedir.
Ehl-i sünnet, Ehl-i beyt aras›nda hiç ay›r›m yapmadan hepsini
çok sevmekdedir. Mezhebsizler böyle de¤ildir. Bir imâmlar› ölünce kardeflleri ve akrabâs› ona kâfir demifllerdir. Onun o¤ullar›ndan
birini imâm yapm›fllar, ötekilere la’net etmifller, kötülemifllerdir.
Ehl-i beytin hepsini seven ve hepsinin yard›m›na koflan, Ehl-i sünnetden baflkas› olmam›fld›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Benden sonra, size iki rehber b›rak›yorum: Allah›n kitâb›n› ve Ehl-i beytimi b›rak›yorum) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf
gösteriyor ki, Kur’ân-› kerîmin bir k›sm›na inan›p, baflka yerlerine inanmamak fâide vermedi¤i gibi, Ehl-i beytin bir k›sm›na inan›p sevmek, ötekilere la’net edip kötülemek de, âh›retde fâide
vermez. Kur’ân-› kerîmin hepsine îmân etmek lâz›m oldu¤u gibi,
Ehl-i beytin de hepsini sevmek lâz›md›r. Ehl-i beytin hepsini sevmek de, Allahü teâlân›n lutfü ile, (Ehl-i sünnet)den baflka hiç
kimseye nasîb olmam›fld›r. Çünki Hâricîler, hazret-i Alîye ve
Onun temiz evlâdlar›na düflman olmak alçakl›¤›na sürüklendiler.
fiî’îlerin ba’z› f›rkalar›, müslimânlar›n mubârek anneleri olan Âifle-i S›ddîkaya ve hazret-i Hafsaya ve Resûlullah›n halas›n›n o¤lu
Zübeyr bin Avvâma düflman olmak felâketine yuvarland›lar. Kirâmiyye f›rkas›, hazret-i Hasenin ve hazret-i Hüseynin imâml›¤›na inanmad›lar. Muhtâriyye f›rkas› da, imâm-› Zeynel’âbidîne
inanmad›lar. ‹mâmiyye f›rkas›, Zeyd-i flehîde inanmad›. ‹smâ’îliyye de, imâm-› Mûsâ Kâz›ma inanmad›. Bunlar gibi, dahâ nice f›rkalar, Ehl-i beyti sevmekden ve yukar›daki hadîs-i flerîfe uymakdan mahrûm kald›lar.
‹mâm-› Alî R›zâ hazretleri Niflâpura gelince, yirmibinden çok
ilm adam› kendisini karfl›lad›. Dedelerinden gelen bir hadîs-i flerîf okumas› için yalvard›lar. ‹mâm hazretleri, (Lâ ilâhe illallah
s›¤na¤›md›r. Bunu okuyan, kal’ama s›¤›n›r. Kal’ama giren de,
azâb›mdan kurtulur) hadîs-i kudsîyi okudu. Ehl-i sünnet âlimleri, bunu afla¤›daki gibi, okuyup üzerine üflenen hastalar›n flifâ bu– 156 –

lacaklar›n› bildiriyor. Ehl-i beyti bu kadar afl›r› seven Ehl-i sünneti, Ehl-i beyte düflman sanmak, yâ câhillik ve ahmakl›k, yâhud da,
flaflk›nca bir Ehl-i sünnet düflmanl›¤› de¤il midir?). (Tuhfe)den
terceme temâm oldu. Afla¤›daki yaz›n›n islâm harfleri ile yaz›l›p,
do¤ru okunmas› lâz›md›r: (Revâ Aliyyül-R›zâ, fe-kâle, Haddesenî
ebî Mûsel-Kâz›m an ebîhi Ca’feris-Sâd›k an ebîhi Muhammedenil-Bâk›r an ebîhi Zeynel’âbidîn Alî an ebîhil-Hüseyn an ebîhi Alî
bin Ebî tâlib “rad›yallahü anhüm”, kâle haddesenî habîbî ve kurretü aynî Resûlullahi “sallallahü aleyhi ve sellem”, kâle haddesenî Cibrîlü, kâle semi’tü Rabbel’izzeti yekûlü, (Lâ ilâhe illallâhü
h›snî, men kâle-hâ dehale h›snî, ve men dehale h›snî emine min
azâbî).)
16 — Biz müslimânlar, Peygamber efendimizin sevgili Ehl-i
beytinin ve k›ymetli Eshâb›n›n “rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” ismlerini söyledi¤imiz ve yazd›¤›m›z zemân her birine “rad›yallahü anh” diyoruz. Bu söz, Allah ondan râz› olsun demekdir.
Müslimânlar›n en k›ymetli kitâblar›ndan olan (Dürr-ül-muhtâr)
kitâb›n›n beflinci cildinde, ferâiz k›sm›ndan önce ve bunun flerhinde diyor ki, (Eshâb-› kirâma “rad›yallahü anh” demek müstehabd›r. Çünki Onlar›n hepsi, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak için
çok çal›fld›lar. Allahü teâlâdan gelen herfleye râz› oldular. Allahü
teâlâ Onlardan râz›d›r. Baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n sadakas›na verilen sevâb, Onlar›n yar›m avuç arpa sadakalar›na verilen sevâb
kadar olamaz).
(Mesâbîh-i flerîf)de ve fiâh Veliyyullahi Dehlevînin “rahmetullahi aleyh”, (‹zâlet-ül-hafâ an hilâfet-il-hulefâ) kitâb›nda, Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” diyor ki, Resûlullah zemân›nda, hazret-i Ebû Bekrin, Ömerin ve Osmân›n ismlerini söyledi¤imiz zemân, hep “rad›yallahü anh” derdik.
Biz müslimânlar, islâm dînine kötülük yapanlar› sevmeyiz.
Onlar›n ismlerini nefret ile anar›z. Böylece, Abdüllah bin Sebe’
ve binlerle müslimân› flehîd eden Hasen Sabbâh, Ebû Tâhir Karmatî ve flâh ‹smâ’îl Safevî gibi hâinlerin ismlerini nefret ile anar›z. ‹slâm dînine sadâkat ile gönül vermifl, Resûlullah› çok sevdikleri için, cânlar›n›, mallar›n› ve vatanlar›n› fedâ etmifl olan
hazret-i Ebû Bekri, hazret-i Ömeri, hazret-i Osmân› ve hazret-i
Alîyi ve hazret-i Mu’âviyeyi çok severiz. Peygamber efendimizin
Ehl-i beytini ve bu Sahâbîleri “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
sevenleri de çok sever ve överiz. Hazret-i Mu’âviye ve Amr ibni
Âs hazretleri gibi, islâmiyyete çok hizmet eden ve islâm düflman› Bizansl›larla y›llarca cihâd eden Sahâbîlere akl›n, fikrin kabûl
edemiyece¤i asls›z, uydurma iftirâ, bühtân yapanlar›, bir müsli– 157 –

mân sevebilir mi? Bu yersiz yalan te’vîllerle, küçük ma’sûm çocuklar›n temiz dimâglar›n› zehrliyorlar. Bu zehr, kötü bir mîrâsd›r. Bu
mîrâs›, gelecek günâhs›z, ma’sûm nesllere intikâl etdirmek için sap›k kitâblar, bozuk dergiler yay›nl›yor, her yere da¤›t›yorlar. (Fitne, yalan yay›ld›¤› zemân, do¤ruyu bilenler, bildirmezlerse, onlara
la’net olsun!) hadîs-i flerîfi unutuldu mu?
S›ras› gelmifl iken, flu vak’ay› arz edelim: Câbir bin Abdüllah
hazretleri diyor ki, bir köylü, hazret-i Alînin yan›na geldi. Yâ
Emîrel-mü’minîn! Ebû Bekr Cennetde midir, diyerek sordu.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, bu soruya çok üzüldü. (Keflki
dünyâya gelmeseydim. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Ondan sonra, hiçbir müslimândan böyle bir söz iflitilmemifldir. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n yan›nda vezîri, müflâviri idi. Vefât›ndan sonra, halîfesi idi. Buna inanm›yan kâfir olur. Ey köylü! Ebû Bekr-i S›ddîk hazretleri, vefât
edece¤i zemân beni ça¤›rd›. Bana ey benim can›m! Vefât›m yaklafld›. Öldü¤üm zemân beni, Resûlullah› y›kam›fl olan o mubârek
ellerinle y›ka! Kefene sar ve tabuta koy! Cenâzemi, Hucre-i
se’âdetin kap›s›na götür! Ebû Bekr kap›dad›r, içeri girme¤e izn
istiyor diyerek, Resûlullaha söyle, dedi. Ey din kardeflim! Ebû
Bekr-i S›ddîk vefât edince, her söyledi¤ini yapd›m. Hucre-i
se’âdetin kap›s›na koyup izn isteyince, (Sevgiliyi, sevgilinin yan›na getirin!) sesini iflitdik. Bunun için, hazret-i Ebû Bekri, Resûlullah›n yan›na defn etdik!) dedi.
Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” ve oniki imâm›n hepsi,
hazret-i Ebû Bekrden ve di¤er halîfelerden ve Câbir bin Abdüllahdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hadîs rivâyet etdiler.
Ya’nî, Onlar›n haber verdikleri hadîs-i flerîfleri tasdîk etdiler.
Onlar›n âdil ve sâd›k olduklar›n› bildirdiler. Hazret-i Alînin ve
Ehl-i beytin yolunda olan›n da, hazret-i Ebû Bekri böyle çok sevmesi lâz›md›r “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Çünki, herkesce bilinen bir gerçekdir ki, dostun dostu sevilir. Dostun düflmanlar› sevilmez. Eshâb-› kirâm›n hepsinin birbirlerini çok sevdiklerini Kur’ân-› kerîm haber vermekdedir. Peygamber efendimiz,
(Beni seven, Eshâb›m› da sever! Eshâb›m›n hepsini seviniz!) buyurdu. fiimdi ba’z› kimseler, Kur’ân-› kerîmden ve Muhammed
aleyhisselâm›n yolundan ayr›lm›fllar. Eshâb-› kirâm aras›nda,
Ehl-i beyte düflman olanlar vard›. Biz de, Onlara düflman›z diyorlar. Hâflâ, böyle sözler, Abdüllah bin Sebe’ yehûdî dönmesinin iftirâlar›d›r. Müslimânlar, böyle yalanlara aldanmamal›y›z! Ehl-i
beyti de, Eshâb-› kirâm›n hepsini de çok sevmeliyiz. Çünki, Peygamber efendimiz buyurdu ki, (Eshâb›m, gökdeki y›ld›zlar gibi– 158 –

dirler. Eshâb›mdan herhangi birinin izinde giden, hidâyete kavuflur!) Ya’nî Cennete gider buyurdu.
Yehûdîler, z›nd›klar, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›fl›yorlar.
Bunlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Kur’ân-› kerîmden anl›yarak, kitâblar›na yazd›klar› do¤ru
bilgilere inanm›yorlar. Müslimânlar› aldatmak için, bu bilgilere
Kur’ân d›fl› bilgiler diyorlar. Kendi uydurduklar› yalanlara inand›rmak için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl, bozuk ma’nâlar veriyorlar. Bu bozuk sözlere, gerçek islâm dîni diyorlar. Bindörtyüz seneden beri, her memleketdeki müslimânlar›n îmânlar›
ve ibâdetleri sanki bozuk imifl de, flimdi bu z›nd›klar do¤rusunu
meydâna ç›kar›yorlarm›fl.
17 — Z›nd›klar, yimesi harâm olan fleyleri de, halâl deme¤e, halâl olanlar› harâm deme¤e kalk›fl›yorlar.
(Müslim) ve (Ebû Dâvüd) bildiriyorlar ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Y›rt›c› hayvanlardan köpek difli olanlar›
ve pençesi ile avl›yan kufllar› yime¤i harâm etdi). Haflereleri,
ya’nî toprak içinde yuvas› olan küçük hayvanlar› yimek halâl de¤ildir. Fâre, kertenkele, kirpi, y›lan, kurba¤a, ar›, pire, bit, sivrisinek, kara sinek, kene yimek harâmd›r. Çünki hafleredirler. ‹nsanlar aras›nda yafl›yan ehlî merkeb eti de halâl de¤ildir. Da¤larda
yafl›yan vahfli merkebin eti ve sütü halâldir. Kat›r eti halâl de¤ildir. S›rtlan, tilki, kaplumba¤a, lefl kargas›, akbaba, kurt, fil, da¤
keleri, tarla fâresi, gelincik, kartal, kedi, sincab, samur, sansar gibi hayvanlar ve kan› olmayan böcekler, meyvenin, peynirin ve
etin kurdlar› yinmez. Da¤ keleri, kertenkele gibidir. Arabîde
(Dab) denir.
Tarla kargas› halâldir. Çünki, harman dâneleri yir. Tavflan etini yimek de halâldir.
(Mültekâ) kitâb›nda diyor ki, tavflan yimek halâldir. Mekrûh
de¤ildir. (Mecmâ’ul-enhür) bunu aç›klarken, (Tavflan yimek halâldir. Çünki, Peygamber efendimize tavflan eti kebab› hediyye getirdiler. Eshâb›na, (Bunu yiyiniz!) buyurdu) diyor. (Dürr-ül-müntekâ) kitâb›nda, (Tavflan eti yimek halâldir. Çünki, tavflan y›rt›c› hayvan de¤ildir) buyuruyor.
(Kudûrî) kitâb›n›n yazar› “rahmetullahi teâlâ aleyh”, her çeflid
tavflan eti yimek halâldir, diyor. (Cevhere) bunu flerh ederken,
(Tavflan etini yimek halâldir. Çünki tavflan y›rt›c› hayvan de¤ildir
ve lefl yimez. Tavflan, geyik gibidir) diyor.
fiâm kâd›s› Mevlânâ Abdülhalîm efendi “rahmetullahi aleyh”,
(Dürer) hâfliyesinde buyuruyor ki, (Erneb, ya’nî tavflan etinin mu– 159 –

bâh oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Çünki tavflan y›rt›c› hayvan
de¤ildir ve lefl yimez. Geyik gibidir. Ot yir. F›kh kitâblar›, tavflan›n
halâl oldu¤unu aç›kça yaz›yorlar. Böylece, harâm diyenleri red
ediyorlar.)
Görülüyor ki, tavflan etini yimek, sözbirli¤i ile halâldir. Hiçbir
islâm âlimi, tavflan etine harâm, hattâ mekrûh bile dememifldir.
Peygamber efendimiz, tavflan etini yiyiniz diyerek emr verdikden
sonra, bir müslimân, tavflan eti, yinilmez diyebilir mi? Elbette, hiçbir müslimân tavflan etine harâm diyemez. Tavflan yinilir, tavflan
yinilmez diye müslimânlar aras›nda hiç ihtilâf olmam›fld›r. Bunlar,
tavflan yinmez diyorlar. Bunlar›n bu sözlerine hiç bir müslimân aldanmam›fld›r. Asrlardan beri bütün müslimânlar tavflan yimifldir.
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” tavflan› yiyiniz, buyurmas›, bütün müslimânlara ›fl›k tutmufldur. Bunun üzerinde
durma¤a de¤mez. Peygamber efendimiz bu mes’eleyi hâl etmifldir. Hurûfîlerin dedikodular›, Peygamberimizin emrini de¤ifldirmez.
Tevrâtda tavflan yinilmez, dedi¤i için, yinilmezmifl. Müslimânlar her ifllerinde Kur’ân-› kerîme ve Peygamber efendimizin
emrine uyar. Tevrâta uymaz. Kur’ân-› kerîm, Tevrât›n çok emrlerini nesh etmifl, yürürlükden kald›rm›fld›r. Hem de bugün, Allahü teâlân›n gönderdi¤i do¤ru Tevrât hiçbir yerde yokdur. Yehûdîlerin uydurdu¤u Tevrâtlara bakarak tavflan yinmez demek,
müslimâna yak›fl›r m›? Fekat, Yemenli Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsinin yolunda olan hurûfîler, onun gibi, Tevrâta çok önem veriyorlar.
Bekara sûresinin k›rkbirinci âyetinde meâlen, (Sizde bulunan
Tevrât›, Allah›n birli¤inde ve azâb ve sevâb ve îmân bilgilerinde
do¤rul›yan Kur’âna inan›n!) ve altm›flüçüncü âyetinde meâlen, (Ey
‹srâîl o¤ullar›! Size verdi¤imiz kitâba hurmetle sar›l›n, demifldik)
buyurulmufldur. Bunlar, Tevrât›n Kur’ân oldu¤unu göstermez.
Doksanbirinci âyetinde meâlen, (O Kur’ân hakd›r. O zemânda bulunan Tevrât› tasdîk eder) buyuruldu. Evet îmân edilecek bilgiler,
Tevrâtda ve Kur’ân-› kerîmde ve bütün semâvî kitâblarda baflka
baflka de¤ildir. Fekat, ibâdetler ve halâl, harâm olanlar, her kitâbda baflkad›r. Doksanyedinci (Kur’ân, önce gelmifl olan kitâblar›
tasdîk edicidir) âyeti de, de¤ifldirilmemifl kitâblarda, îmân edilecek
fleylerin hep ayn› oldu¤unu bildirmekdedir.
Mâide sûresinin k›rksekizinci âyetinde meâlen, (Sana Kur’ân›
hak olarak indirdik. Önce indirilmifl olan kitâblar› tasdîk edicidir)
buyuruyor. Ahkâf sûresinin onikinci âyetinde meâlen, (Kur’ândan
önce, uyulacak yolu gösteren ve uyanlara rahmet olan, Mûsân›n
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kitâb› Tevrât indirilmifldi. Bu Kur’ân da, zâlimleri Cehennemle
korkutmak ve iyilik yapanlara Cenneti müjdelemek için arabî dil
ile indirilmifl, Tevrât› tasdîk eden bir kitâbd›r) buyuruldu.
Tefsîr âlimi imâm-› Beydâvî “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki, [Bu âyet-i kerîmelerde bildirilen, Kur’ân-› kerîmin Tevrât› tasdîk etmesi demek, Kur’ân-› kerîmin, Tevrât›n haber verdi¤i kitâb oldu¤unu bildirmekdir. Evet, îmân edilecek fleyler, k›ssalar, haberler, Cehennem azâblar›, Cennetin ni’metleri ve ibâdeti,
adâleti emr etmek ve çirkin ifllerden sak›nma¤› istemek, her iki kitâbda da ayn›d›r. Fekat, halal ve harâmlar›n çeflidleri ve ibâdetlerin fleklleri ayn› de¤ildir. Baflka zemânlarda yafl›yan insanlar için
bunlar ayn› olamaz. Her ümmetin kitâb›nda, onlara uygun fâideli
olan fleyler bildirilmifldir. Peygamberimiz, (Mûsâ “aleyhisselâm”
flimdi sa¤ olsayd›, bana uymakdan baflka birfley yapmazd›) buyurdu].
Âl-i ‹mrân sûresinin ellinci âyet-i kerîmesi, hurûfîlere kesin cevâb veriyor. Allahü teâlâ, Îsâ aleyhisselâm›n sözlerini bildirerek
meâlen buyuruyor ki, (Benden önce Tevrâtda bildirilmifl olanlar›
tasdîk edici geldim. Size harâm edilmifl olanlar› halâl etmek için
geldim.) Bu âyet-i kerîme aç›kça gösteriyor ki, Îsâ aleyhisselâm›n
‹ncîli, Mûsâ aleyhisselâm›n Tevrât›n› hem tasdîk etmekde, hem de,
ondaki harâmlardan ba’z›lar›n› halâl yapmakdad›r. ‹flte bunun gibi
Kur’ân-› kerîm de, hem Tevrât› tasdîk etmifldir. Hem de, Tevrâtdaki halâl ve harâm hükmlerini de¤ifldirmifldir. Bu de¤iflikliklerin
ço¤unu, islâm âlimleri, kitâblar›nda bildirmekdedir.
‹bni Sebe’ yehûdîsinin yolunda olanlara hurûfî denir. Bunlar,
âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâ veriyorlar.
Kur’ân-› kerîme yanl›fl ma’nâ veren kâfir olur. Meselâ, Cum’a sûresinin beflinci âyetinde meâlen, (Tevrâta inanm›yanlar, s›rt›na kitâb yükletilmifl efle¤e benzetilir) buyuruldu. Hâlbuki, tefsîr kitâblar›nda, bu âyet-i kerîmeye, (Tevrât›n ahkâm›n› yüklenme¤e emr
olunmufl iken, yaln›z okuyup emrlerine ve yasaklar›na uym›yanlar,
[ya’nî yehûdîler] ilm kitâblar›n› yüklenip, bofluna eziyyet çeken
efle¤e benzer) denilmekdedir. Müslimânlar, Tevrât›n, Allahdan
gelen kitâb oldu¤una inan›r›z. Fekat, flimdi yehûdîlerin ellerinde
bulunan kitâb›n, o Tevrât›n kendisi oldu¤una inanmay›z. Yehûdîler, o Tevrât›n çok yerlerini bozdular, de¤ifldirdiler. Mâide sûresinin onbeflinci âyeti bunu haber vermekde, (Allah›n kitâb›ndaki,
ya’nî Tevrâtdaki kelimeleri de¤ifldirdiler) buyurmakdad›r. Bekara
sûresinin yetmiflbeflinci âyetinde meâlen, (Yehûdîlerden bir k›sm›,
Tevrât› iflitirlerdi. Ondaki emrleri, yasaklar› anlad›kdan sonra, de¤ifldirirlerdi) buyuruldu.
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Taberânînin “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi¤i ve (Künûz)da
yaz›l› hadîs-î flerîfde, (‹srâîl o¤ullar›, kendi yazd›klar› din kitâb›na
uydular. Mûsâ aleyhisselâm›n Tevrât›n› terk etdiler) buyuruldu.
Bu hadîs-i flerîf, flimdi yehûdîlerin elinde bulunan (Telmûd) ve
(Miflnâ) ve (Gamârâ) ad›ndaki Tevrâtlar›n›n, Mûsâ aleyhisselâm›n
kitâb› olmad›¤›n› haber vermekdedir.
Hangi hayvan yinilir, hangileri yinilmez? Müslimânlar, bunu
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ö¤renir. Yehûdîler ve z›nd›klar da, elde bulunan bozuk Tevrâtlardan okurlar. ‹slâm dîni, lefli, ak›c› kan›, domuz etini ve köpek difli veyâ pençesi ile avl›yan
hayvanlar›n etini ve haflereleri yime¤i harâm etmifldir. Bunlardan
baflkas› halâldir. Halâl olanlar Allahü teâlâdan baflkas›n›n ismi ile
kesilirse veyâ bunlar› kitâbs›z kâfir keserse, bunlar› yimek de harâm olur.
En’âm sûresinin yüzk›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Söyle ki,
Kur’ânda yimesi harâm olanlar, lefl ve ak›c› kan ve pis h›nz›r ve Allahdan baflkas›n›n ad› ile kesilmifl oland›r) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede dört fleyin harâm oldu¤u bildiriliyor. Bundan baflka alt› fleyin harâm oldu¤u da, Peygamber efendimiz taraf›ndan bildirilmifldir. Resûlullah›n, köpek difli olan y›rt›c› hayvanlar› ve pençesi ile
avl›yan kufllar› harâm etdi¤ini Abdüllah ibni Abbâs haber verdi.
Âyet-i kerîmedeki ak›c› kan, cânl› veyâ kesilen hayvan›n damarlar›ndan akan kan demekdir. Et, karaci¤er, dalak, kanl› olarak yinmeleri halâldir.
O hâlde, koyun, s›¤›r, tavflan etleri, kanl› ise de, yinmesi halâldir. Tavflan bütün kand›r, demek do¤ru de¤ildir. Kan akd›kdan
sonra, kalan tavflan eti piflirilir veyâ kebâb yap›l›r. Âfiyet ile yinir.
Nitekim, Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
Eshâb›na tavflan eti yidirdi.
En’âm sûresinin yüzk›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Yehûdîlere
her t›rnakl›y› harâm etdik. Koyunun ve s›¤›r›n iç ya¤›n› da harâm
etdik) buyuruldu. Yehûdîlere iç ya¤›n›n harâm oldu¤unu Kur’ân-›
kerîm haber veriyor. Onlara harâm oldu¤u için müslimânlara da
harâm olur, demek do¤ru olur mu? Elbet do¤ru olmaz. ‹slâm›n iç
düflmanlar› olan z›nd›klar t›rnakl› hayvanlar harâm oldu¤u için,
tavflan da harâmd›r, diyerek müslimânlar› aldat›yorlar. T›rnakl›
hayvanlar› müslimânlara harâm imifl gibi gösteriyorlar. Hâlbuki,
Kur’ân-› kerîm, t›rnakl› hayvanlar›n yehûdîlere harâm edilmifl oldu¤unu haber veriyor. Müslimânlara harâm oldu¤unu bildirmiyor.
(fiekli flemâilinde kerâhet bulunan hayvan›n eti yinmez) sözleri de yaland›r. Böyle bir hadîs-i flerîf yokdur. Hurûfîler, bu sözlerine dayanarak, tavflan›n eti, eflek etine benzedi¤i için kerîhdir,
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yinmez, diyorlar. Sorar›z bu z›nd›klara: Hani tavflan bütün kan idi?
Kan› gidince, kemikden baflka birfley kalmazd›? fiimdi ise, tavflan
eflek eti gibi etli oldu? Görülüyor ki, z›nd›klar›n sözleri birbirini
tutmuyor.
Bir kimse, tavflan etini sevmiyebilir. Fekat, sevmedi¤ine harâm
demek ve bu yalan›n› isbâtlamak için âyet-i kerîmelere yanl›fl
ma’nâ vermek ve hadîs-i flerîf uydurmak, z›nd›kl›¤›, islâm düflmanl›¤›n› gösterir.
Tavflan etinin halâl oldu¤unu âyet-i kerîme ile ve hadîs-i flerîflerle isbât etmifl bulunuyoruz. Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri
b›rakarak, yehûdîlerin uydurduklar› Tevrât› ve islâm düflmanlar›n›n bozuk kitâblar›n› okumamal›, onlara aldanmamal›y›z!
18 — Allahü teâlâ, müslimânlar›n da Rabbidir, kâfirlerin, z›nd›klar›n da Rabbidir. Fekat, müslimânlar› sevdi¤ini, kâfirleri, z›nd›klar› sevmedi¤ini haber vermifldir.
Her Peygamberin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” îmân›
ayn›d›r. Fekat ahkâm-› dîniyyeleri baflka baflkad›r. Bundan baflka,
eski Peygamberlerin kitâblar›n›, sonradan kötü insanlar de¤ifldirmifldir. Yaln›z, Muhammed aleyhisselâm›n dîni hiç de¤iflmemifldir. K›yâmete kadar da, kimsenin de¤ifldiremiyece¤ini Kur’ân-›
kerîm haber vermekdedir. ‹slâm düflmanlar› bu dîni de¤ifldirmek
için u¤rafl›yorlar. Fekat, hiç de¤ifldiremiyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›, bu dîni, do¤ru olarak her yere yaymakda, de¤ifldirilmekden korunmakdad›r.
Müslimân yavrular›n› aldatmak için, Kur’ân-› kerîmin çeflidli
sûrelerinde bulunan, meselâ Ahzâb sûresinin altm›flikinci âyeti
olan, (Münâf›klar mel’ûndurlar. Nerede bulunurlarsa, yakalan›p
öldürülsün! Geçmifllerden de, böyle yapanlar›n öldürülmeleri, Allahü teâlân›n âdetidir. Allahü teâlân›n âdetinde bir de¤ifliklik bulmazs›n) meâlindeki âyeti ileri sürüyorlar. Bu âyet-i kerîme, bütün
Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dinlerinin
bir oldu¤unu gösteriyor, diyorlar. Hâlbuki, bu âyet-i kerîmeler,
mü’minlere sevâb, kâfirlere azâb yapmak, Allahü teâlân›n âdeti oldu¤unu, bunun hiç de¤iflmiyece¤ini bildiriyor.
Âl-i ‹mrân sûresinin altm›flalt›nc› âyetinde meâlen, (‹brâhîm
aleyhisselâm ne yehûdî idi, ne de nasrânî idi. Do¤ru inan›fll› müslimân idi. Müflriklerden de de¤ildi) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, yehûdîlerle h›ristiyanlar›n müslimân olmad›klar›n› gösteriyor. Müslimânl›k diye ayr› bir din bulundu¤unu bildiriyor. ‹bni Âbidîn, cenâze nemâz›n› anlat›rken, ‹slâm kelimesinin iki ayr› ma’nâs› oldu¤unu bildiriyor: Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i din ve itâ’at etmek. (Kâmûs) ve (Müncid) kitâblar›nda da, böyle yaz›l›d›r.
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Hucurât sûresinde, me’âlen, (Çölden gelenler, inand›k dediler.
Onlara de ki, siz inanmad›n›z. Ammâ islâma dâhil olduk, sana
itâ’at ederiz deyin! Îmân kalblerinize yerleflmedi) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîmedeki islâm, itâ’at etmek, uymak demekdir. Müslimân
olmak, ya’nî, Muhammed aleyhisselâma inanmak demek de¤ildir.
Her ümmetin îmânlar› ayn›d›r. Fekat hepsine müslimân denilmez.
Nahl sûresinin seksendokuzuncu âyetinde meâlen, (Sana herfleyi
bildiren, herkese hidâyet ve rahmet olan ve müslimânlara Cenneti müjdeleyen Kur’ân›, gönderdik) buyuruyor. Âl-i ‹mrân sûresinin ondokuzuncu âyetinde meâlen, (Allahü teâlân›n râz› oldu¤u
din, ‹slâm dînidir) buyuruldu. Bu sûrenin seksenbeflinci âyetinde
meâlen, (‹slâmdan baflka din istiyenin, istedi¤i din kabûl olunmaz.
O kimse âh›retde, ziyân eder!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmelerdeki islâm kelimesi, iki ma’nây› birlikde bildirmekde olup, Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i dîne inanmak ve Ona itâ’at etmek demekdir. Allahü teâlâ, müslimânlar›, Cennet ile müjdelemekdedir.
Her müslimân mü’mindir.
19 — Peygamberimiz Muhammed “aleyhisselâm” hicretden elliüç sene evvel, Rebî’ulevvel ay›n›n onikinci gecesi, ya’nî onbirinci
gününü onikisine ba¤l›yan pazartesi gecesi sabâha karfl› Mekke
flehrinde dünyâya geldi. Târîhler, Mevlid-i Nebînin, Îsâ aleyhisselâm›n mîlâd›ndan beflyüzyetmiflbir sene sonra ve Nisan ay›n›n yirmisinde oldu¤unu yaz›yorlar. Îsâ aleyhisselâm›n dünyâya geldi¤i
y›l belli olmad›¤› için, hicretin, mîlâd›n alt›yüzyirmiikinci y›l›nda
oldu¤u da, ilmî bir vesîkaya dayanmamakdad›r.
Her Peygamberin bildirdi¤i gibi, Îsâ aleyhisselâm da, Allahü teâlân›n bir oldu¤unu söylemifldi. Îsâ aleyhisselâm zemân›nda yafl›yan, eski yunan feylesoflar›ndan Eflâtûn, tanr›n›n üç oldu¤unu ortaya koydu. Allahü teâlâya mahsûs olan ülûhiyyet s›fatlar›n›n, bir
mahlûkda bulundu¤una inanmak, ona, bunun için hurmet etmek,
onu putlafld›rmak, Allaha flerîk yapmak olur. (Teslîs) veyâ (Trinite) denilen üç tanr›l› din, pek yay›lmad›. Roma ‹mperatoru büyük
Kostantin, h›ristiyanl›¤› kabûl etdi. Mîlâd›n üçyüzyirmi senesinde
‹znikde üçyüzondokuz papas› toplay›p, f›rkalara ayr›lm›fl olan nasrânîli¤i birlefldirmek istedi. Papaslar›n hâz›rlad›¤› h›ristiyanl›k dînine, puta tapanlar›n âyinlerini ve Eflâtûnun teslîsini de sokdu. Üç
tanr›l›¤› Eflâtûnun uydurmay›p, Îsâ aleyhisselâm›n söyledi¤ine
herkesi inand›rmak için, Eflâtûnun mîlâddan üçyüz sene önce yaflam›fl oldu¤unu i’lân etdi. Böylece, mîlâdî senelerin bafllang›c›, üçyüz sene ileri al›nm›fl oldu.
Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretin
onbirinci senesi Rebî’ulevvel ay›n›n onikinci pazartesi günü ö¤– 164 –

leden evvel, Medîne flehrinde, vefât etdi.
20 — ‹slâmiyyetde mâtem tutmak yokdur. Peygamber efendimiz mâtem tutma¤› yasak etdi. (Müslim) kitâb›nda bildirilen hadîs-i flerîfde, (Mâtem tutan kimse, ölmeden tevbe etmezse, k›yâmet günü fliddetli azâb görecekdir) buyuruldu. Yine Müslimde
bildirilen bir hadîs-i flerîfde Peygamberimiz, (‹ki fley vard›r ki, insan› küfre sürükler. Birisi, bir kimsenin soyuna sö¤mek, ikincisi,
ölü için mâtem tutmakd›r) buyurdu.
Muharremin onuncu Aflûre günü mâtem yapmak, ba¤›r›p ça¤›rmak, ilk olarak [h. 65 de, hazret-i Hüseynin intikam›n› almak için,
ayaklan›p, Kûfeyi alarak, bir flî’î hükûmeti kuran] Muhtâr-› Sekâfî
taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›¤› (Tuhfe)nin bafl sahîfelerinde yaz›l›d›r.
Bu bid’at, mezhebsizler aras›nda, bir ibâdetmifl gibi yay›ld›. Hâlbuki Muhtâr, bunu Kûfe ehâlisini aldat›p, onlar› Emevîlerle harbe sürüklemek, böylece hükûmeti ele geçirmek için bir hiyle olarak yapm›fld›.
Mâtem yasak olmasayd›, herkesden önce Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimizin ölümü için mâtem tutulurdu. Sonra hazret-i Ömer ve hazret-i Osmân ve hazret-i Alî ve hazret-i Hüseyn flehîd edildikleri için mâtem tutard›k. Bunlar›n hepsini çok seviyoruz. fiehîd edildikleri için çok üzülüyoruz. Fekat mâtem yapm›yoruz. Mâtem yapm›yoruz, ammâ kalbimiz kan a¤l›yor.
Müslimânlar›n mâtem yapmas› ve baflkalar›na la’net etmeleri yasak edildi¤i için, mâtem yapm›yoruz.
‹slâmiyyetde do¤um gününü kutlamak, Allahü teâlâya flükr etmek vard›r. Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Pazartesi günü oruc tutard›. Sebebini sorduklar›nda, (Bugün
dünyâya geldim. fiükr için oruc tutuyorum) buyurdu.
21 — Do¤um günü ve mubârek geceler, hicrî sene ile kutlan›r.
Tevbe sûresinin otuzyedinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yaratd›kdan beri, aylar›n adedi onikidir. Bunlardan
dördü, harâm olan aylard›r. Bu dört ay›n harâm oldu¤u kuvvetli
dindir, [ya’nî ‹brâhîm ve ‹smâîl aleyhimesselâmdan beri bilinmekdedir.] Bu dört ayda, kendinize zulm etmeyin!) buyuruldu. Harâm
olan dört ay, Receb, Zilka’de, Zilhicce ve Muharrem aylar› oldu¤unu Peygamber efendimiz bildirdi. Oniki ay da, hicri y›llar›n hesâb edildi¤i arabî aylard›r.
Tevbe sûresinin otuzsekizinci âyetinde meâlen, (Bir ay›n harâml›¤›n› baflka aya gecikdirmek, ancak kâfirli¤i artd›r›r. Kâfirler, böylece sap›t›yorlar. Onlar, Allahü teâlân›n harâm k›ld›¤› aylar›n say›lar›n› denk getirmek için, harâm ay› bir sene halâl edip,
baflka sene onu yine harâm ederler. Böylece, Allah›n harâm k›ld›¤›n› halâl k›l›yorlar) buyuruldu. ‹slâmiyyetden önce arablar, me– 165 –

selâ Muharremde harb etmek isteyince, o y›l Muharrem ay›n›n ismini, sonraki aya korlar, sonraki ay›n ismini, Muharrem ay›na takarlard›. Böylece, harâm ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu.
Bu âyet-i kerîme, aylar›n yerlerini de¤ifldirme¤i yasak etdi. Yoksa
hurmetli aylar, her y›l on gün ileri gider, diye bir söz yokdur. Sözün do¤rusu fludur ki, Kur’ân-› kerîmde bildirilen ve dinde kullan›lan arabî aylar›n bir y›l›, bir günefl y›l›ndan on gün k›sad›r. Hicrî kamerî y›lbafl›, hicrî flemsî ve mîlâdî y›lbafl›lar›ndan on gün önce gelmekdedir. Bundan dolay› müslimânlar›n mubârek günleri
veyâ geceleri, flemsî senelere nazaran her y›l on gün önce gelmekdedir. Çünki, müslimânlar›n mubârek günleri, günefl aylar›na göre de¤il, hicrî kamerî aylara göre yap›l›r. Dînimiz böyle emr etmekdedir. Y›l›n mubârek günü demek, arabî ay›n belli günü demekdir. Haftan›n belli günü demek de¤ildir. Meselâ Aflûre günü
demek, Muharrem ay›n›n onuncu günü demekdir. Bu, her sene
haftan›n ayn› günü olmaz. Baflka günler olur. Evet haftan›n günleri içinde de mubârek olanlar› vard›r. Meselâ pazartesi günü, hep
hayrl› vak’alar›n bu günde olmas› bak›m›ndan k›ymetli bir gündür.
Muharremin onuncu günü müslimânlar›n mubârek günüdür. O
günün mubârek oldu¤unu Peygamber efendimiz bildirdi. O gün
yap›lan ibâdetlere çok sevâb verilece¤ini müjdeledi. O gün oruc
tutmak sünnet oldu.
‹slâmiyyetde, günefl y›l›n›n aylar› içinde say›l› bir mubârek gün
yokdur. Meselâ, Mart›n yirminci Neyruz veyâ Nevruz denilen gün
ve May›s›n alt›nc› H›d›relles günü ve Eylülün yirminci Mihrican
günü, ba’z› yerlerde mubârek san›l›r. Bunlar müslimânl›kda de¤il,
kâfirler ya’nî müslimân olm›yanlar aras›nda de¤erli say›l›r. Noel
günü ve gecesi de böyledir. (Dürr-ül-muhtâr) beflinci cild sonunda
çeflidli mes’eleleri bildirirken (Neyruz ve Mihrican günleri flerefine
birfley vermek câiz de¤ildir. Ya’nî, bu günlerin ismlerini söyliyerek
veyâ niyyet ederek birfley hediyye etmek harâmd›r. E¤er bu günlere k›ymet vererek yaparsa, kâfir olur. Çünki bu günlere müflrikler k›ymet vermekdedir. Ebül Hafs-› kebîr diyor ki, bir kimse Allahü teâlâya elli sene ibâdet etse, sonra bir müflrike, Neyruz günü
flerefine yumurta hediyye etse, kâfir olur. Yapm›fl oldu¤u ibâdetlerin sevâblar› yok olur. E¤er bir müslimâna hediyye eder ve bu güne de¤er vermezse, âdete uyarak verirse, kâfir olmaz. Fekat, tehlükeden kurtulmak için birgün önceden ve birgün sonradan da vermek iyi olur. Baflka birgün almad›¤› birfleyi, o gün sat›n al›rsa, o güne de¤er vermifl ise kâfir olur. De¤er vermeyip, yaln›z yimek içmek
niyyet etmifl ise, kâfir olmaz).
22 — Hurûfîler, (Asrlardan beri süre gelen Sünnî ve fiî’î
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çat›flmas›n›n kökü, Süfyân o¤lu Mu’âviye la’netullah zemân›nda, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” ve Onun Ehl-i beytine
revâ görülen galîz küfrler olmufldur) diyorlar. Bu sözleri hem
yalan, hem de çok câhilce ve ahmakcad›r. Türkiyedeki Alevîler
bu yalanlara aldanmamal›d›rlar. Çünki, ‹slâm târîhinde Alevî,
Sünnî çat›flmas› diye birfley yokdur. fiî’î Sünnî çat›flmas› da, siyâsî, emperyalist düflüncelerle olmufldur. Sünnîler, fiî’îlerin haks›z
olduklar›n›, kitâblar›nda isbât etmifllerdir. Bu kitâblarda Alevîlere sayg› göstermifller, onlar› çok sevmifllerdir. Alevî ismini
bafllar›n›n üstünde tafl›m›fllard›r. Çünki Alevî demek, Seyyidler
ve fierîfler demekdir. Ya’nî Peygamber efendimizin soyundan
olanlara Alevî denirdi. Bu Alevîler sevilmez mi? Elbet, hepimiz
çok severiz. ‹slâm düflmanlar›, müslimânlar›n Alevîleri çok sevdiklerini görünce, müslimânlar› aldatmak için hurûfîlere Alevî
dediler. Hurûfîler, dört halîfeye ve hazret-i Mu’âviyeye la’net
ediyorlar. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Peygamber
efendimizin Eshâb›ndand›r. Hem de kay›n birâderidir. Ya’nî
Peygamber efendimizin Ehl-i beytindendir. Hazret-i Ömerin ve
hazret-i Osmân›n ve hazret-i Alînin halîfelikleri zemân›nda,
fiâm vâlîsi olan ve Rum ordular› ile cihâd eden bir islâm mücâhididir. Hazret-i Hasen, hilâfeti kendi arzûsu ile hazret-i
Mu’âviyeye b›rakd›. Onu halîfe olma¤a lây›k görmeseydi, hilâfeti b›rakmazd›. Onunla harb ederdi. Hazret-i Hasen, lây›k olm›yan birine hilâfeti b›rakd›, demek, hazret-i Haseni kötülemek
olur.
Peygamber efendimiz (Eshâb›m› seviniz! Eshâb›ma düflmanl›k
eden, bana düflmanl›k etmifl olur) buyurdu. ‹flte biz hakîkî müslimânlar, hazret-i Mu’âviyeyi bunun için çok seviyoruz. Ehl-i beytden oldu¤u için de Onu çok seviyoruz. Çünki, biz hakîkî müslimânlar,
Muhammed aleyhisselâm›n Ehl-i beytini çok severiz. Mezhebsizler
de, hazret-i Alînin Ehl-i beytini sevdiklerini söylüyorlar. Ehl-i beyti, hazret-i Alî için seviyorlar. Biz hakîkî müslimânlar ise, Muhammed aleyhisselâm›n Ehl-i beyti diyoruz. Ehl-i beyti, Muhammed
aleyhisselâm için, seviyoruz. Hazret-i Alîyi de, Ehl-i beytden oldu¤u için, çok seviyoruz.
Hiçbir müslimân, Muhammed aleyhisselâm›n Ehl-i beytine iftirâ, bühtân etmemifldir ve etmez. Emevî halîfelerinden birkaç› ve
Abbâsî halîfelerinin ço¤u, Ehl-i beytin torunlar›ndan birkaç›n›n
k›ymetini bilemedi. Dünyâ geçimsizli¤i için, O mubârekleri incitdiler. Fekat aslâ galîz küfr ve bühtân etmediler. Ehl-i beyti incitmeleri de, araya kar›flan z›nd›klar yüzünden oldu. Mal, mevk›’ sâhibi olmak, iktidâr› ele geçirmek ve islâmiyyeti içerden kar›fld›r– 167 –

mak, bozmak istiyen politikac›lar, kendilerine partizan toplamak,
güç kazanmak için, Ehl-i beytin adam› flekline büründüler. Ehl-i
beyt imâm› ad›na siyâsete at›ld›lar. Fitne ve kar›fl›kl›k ç›kard›lar.
Kendileri cezâlar›n› bulurken, Ehl-i beyt imâmlar›n›n “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” da incinmelerine sebeb oldular.
Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” Ehl-i beyt soyundan olanlara çok sayg› gösterirdi. Bunlara hediyye verirdi.
Ehl-i beyt torunlar›ndan birkaç›na sayg›s›zl›k yapanlar kötülenemez. Kâfir denemez. Çünki, bu torunlar aras›nda da, birbirlerine sayg›s›zl›k, hattâ iflkence edenler, hattâ iftirâ edenler oldu. Bunun için, hiçbirine dil uzatamay›z. Dinde bizlerden önce olanlar›n
kusûrlar›n› konuflmam›z do¤ru de¤ildir.
Yurdumuzdaki müslimân alevîler, mezhebsizlerin çirkin s›fatlar›ndan münezzehdir. Onlar›n çirkin, kötü s›fatlar›n› belirtmek
için, târîhden bir vesîka verme¤i uygun buluyoruz:
Osmânl› devletinin fleyh-ül-islâmlar›n›n elliyedincisi Yeniflehrli
Abdüllah efendinin (Behcetül-fetâvâ) kitâb›ndaki fetvâs›nda diyor
ki, (Müslimânlar›n anas›, Âifle-i S›ddîkaya “rad›yallahü anhâ” kazf
eden, ya’nî zinâ etdi diyen ve hazret-i Ebû Bekrle, hazret-i Ömere
sö¤en ve la’net eden ve halîfe olduklar›na inanm›yan ve Eshâb-›
kirâmdan ço¤una kâfir diyen ve oniki imâm, Peygamberlerden dahâ üstündür diyen ve Ehl-i sünnet olan müslimânlar› öldürmek
mubâhd›r, diyen ve bunlar gibi dahâ nice küfre sebeb olan bozuk
inançlar› olan bir kimse, islâm milletine, dâhil midir, de¤il midir?
Bunlarla harb etmek meflrû’ mudur ve öldürülenleri ne olur?
Cevâb: Îrân›n, Irak›n ve Sûriyenin ba’z› yerlerinde bulunan hurûfîler, millet-i islâmdan hâricdirler. Mürted say›l›rlar. Onlarla
harb etmek vâcibdir. Lüzûm ve fâide görülmedikçe, kendi hâllerine b›rak›lmalar› câiz de¤ildir. Ölüleri Cehennemlikdir. Cenâze nemâzlar› k›l›nmaz. Müslimânlar›n mezârl›klar›na gömülmezler.)
‹ki sahîfe sonraki fetvâs›nda buyuruyor ki:
Cevâb: (Seyyid denilmesi, bir insan› mürted olmakdan kurtarmaz). Ehl-i sünnet düflmanl›¤›nda afl›r› gidenlere seyyid diyorlar.
Bu seyyidler, hakîkî seyyid de¤ildir.
Allahü teâlâ, yurdumuzda bulunan sünnî ve alevî ismindeki din
kardefllerimizi, bozuk, bölücü sözlere aldanmakdan korusun. Hepimizin, hak yolda, do¤ru yolda birleflmemizi, seviflmemizi nasîb
eylesin! Âmîn.
Mâl sâhibi mülk sâhibi,
hani bunun ilk sâhibi?
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ÎMÂN ‹LE ÖLMEK ‹Ç‹N KARDEfi‹M
EHL-‹ BEYT ‹LE ESHÂBI SEVMEL‹S‹N
ÖNSÖZ
Allahü teâlâya hamd olsun! Resûlullaha salât ve selâm olsun!
Onun temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k, mücâhid Eshâb›n›n herbirine, hayrl› düâlar olsun!
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, ümmetinin yetmiflüç f›rkaya ayr›laca¤›n›, bunlardan yetmifliki f›rkadakilerin,
îmânlar› bozuk oldu¤u için, Cehenneme gideceklerini, geri kalan
bir f›rkadakilerin îmân sebebi ile Cehenneme girmiyeceklerini bildirdi. Bu yetmifliki f›rkan›n en kötüsünün Eshâb-› kirâma iftirâ
edenler, onlar› sevmiyenler oldu¤unu, ‹mâm-› Rabbânî (Mektûbât) kitâb›nda bildirmekdedir. Bunlar, Peygamberimizin Eshâb›n›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ço¤una düflmand›rlar.
Onlar› kötülerler. Bunlar›n ne olduklar›, ne zemân ve nas›l meydâna geldikleri, nas›l çal›fld›klar›, islâmiyyete yapd›klar› zararlar, bu
kitâb›m›zda bildirilmifldir.
‹slâm târîhinde kanl› olaylara sebeb olan ve kardefli kardefle
düflman eden bu sap›k kimseler, zemân zemân azd› ise de, ‹slâm
sultânlar›ndan Timûr hân ve Yavuz Sultân Selîm hân, bunlar›n cezâlar›n› vermifl, k›p›rdayam›yacak bir hâle getirmifllerdir. Fekat,
su uyur, düflman uyumaz. Azîz vatan›m›zda, asrlardan beri râhat
râhat ibâdetlerimizi yaparken, son senelerde bunlar›n ism de¤ifldirerek ötede beride bafl kald›rd›klar›, konuflmalar yapd›klar›, ingiliz ve yehûdî kâfirlerinin teflvîk ve yard›m› ile, kitâb ve mecmû’a
ç›karma¤a bafllad›klar› görülmekdedir. Milleti aldatmak ve gençlerin temiz îmânlar›n› sinsice bozmak için çal›fl›yorlar. Bölücülük
yap›yorlar. Vatandafllar› birbirine düflman ediyorlar. Hâlbuki, dînimiz, seviflmemizi, bütün insanlara iyilik etmemizi emr etmekdedir.
Din kardefllerimizin gönderdikleri kitâb ve gazeteler aras›n– 169 –

da, ikisine flafl›rd›k kald›k. Bunlarda, Abdüllah bin Sebe’ ismindeki Yemenli bir yehûdî dönmesinin yolunda olan ve (Hurûfî) denilen kimselerin i¤renç iftirâlar›n› ve uydurduklar› yalanlar› gördük.
Okuyunca, tüylerimiz ürperdi. Müslimânlar›n ve hele körpe yavrular›n, bu alçak iftirâlar› ifliterek, sâf kalblerinin lekelenece¤ini, hâlis îmânlar›n›n sars›laca¤›n› düflünerek uykumuz kaçd›. Bu zararl›
yaz›lar›n› bildirip, herbirini, en k›ymetli kitâblardan ald›¤›m›z sa¤lam vesîkalarla çürütmek istedik. Böylece, k›rkdört maddelik bir
kitâb meydâna geldi. Akll›, insâfl› ve anlay›fll› gençlerin, bu kitâb›m›z› dikkat ile okuyunca, vicdânlar›ndan gelen mukaddes sese
uyarak bölücülere aldanm›yacaklar›n› kuvvetle ümmîd ediyoruz.
Abdüllah bin Sebe’ yehûdîsinin bölücü ve y›k›c› sözlerine aldananlar, zemânla azalmakda iken, Fadlullah isminde Îrânl› bir z›nd›k
taraf›ndan, ilâveler yap›larak, (hurûfîlik) ismi alt›nda yay›lmaya
bafllad› ve flâh ‹smâ’îl Safevî taraf›ndan desteklendi ise de, sünnî ve
flî’î müslimânlar› aldatamad›lar.
Allahü teâlâ, hepimizi, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdikleri do¤ru îmândan ve bu büyüklerin ›fl›kl› yolundan ay›rmas›n! Mukaddes dînimizi dünyâ kazançlar›na âlet eden câhillerin yalanlar›na, iftirâlar›na aldanmakdan
korusun! Seviflerek, elele vererek, dînimizin ve kanûnlar›m›z›n
gösterdi¤i yolda çal›flmam›z›, mubârek vatan›m›zda râhat ve huzûr
içinde kardefl olarak yaflamam›z› nasîb eylesin! Âmîn.
Kâfirin topu çok, hîlesi çok, azâb› çokdur.
Mü’minin ilmi çok, hayâs› çok, râhat› çokdur.
__________________
Yeri, gökü yaratan, a¤açlar› donatan,
Çiçekleri açd›ran, bir Allahd›r, bir Allah!
Allah her yerde hâz›r, ne yaparsan O görür.
Ne söylersen iflitir, vard›r, birdir, büyükdür.
Biz Allah› severiz, her emrini dinleriz,
Befl vakt nemâz k›lar, Ona ›syân etmeyiz.
Bizlere ak›l verdi, do¤ru yolu gösterdi,
‹slâmiyyete uymayan, ateflde yanar dedi.
Kur’âna îmân eden, Peygamberi izleyen,
Dünyâda mes’ûd olur, Cehennemden kurtulur!
Mü’min iyi huyludur, herkes ondan memnûndur.
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ÎMÂN ‹LE ÖLMEK ‹Ç‹N KARDEfi‹M
EHL-‹ BEYT ‹LE ESHÂBI SEVMEL‹S‹N
Elimize bir mecmû’a ile, bir kitâb geçdi. Birisi, 1967 sonbehâr›nda bas›lm›fl bir mecmû’a idi. Sahîfeleri, siyâsî ve târihî yaz›larla dolu idi. Bu yaz›lar flafl›lacak birfley de¤ildi. Herkes düflüncesinde hürdür. Fekat, birkaç sahîfesi, hazret-i Osmân zemân›ndaki,
Yemenli bir yehûdî dönmesinin sözleri, yalanlar› ve iftirâlar› ile
dolu idi. Eshâb-› kirâma “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dil
uzat›yor. Müslimânlar›n kalblerine zehrli hançer sapl›yordu. Bu
kasdl› yaz›lar, bir düflünce de¤ildi. Y›k›c›, bozguncu propaganda
idi. Bir suçdu. Koyun postuna bürünmüfl, kurt hikâyesini and›r›yordu. Gençler bunlar› okuyup do¤ru sanacaklar, kardefller, birbirlerine düflman olacaklard›. Ahbâblar›m›z›n bizi zorlamakda
hakl› olduklar›n› anlam›fl olduk. Sevgili vatandafllar›m›z› uyand›rmak, do¤ruyu yalandan ay›rmak vazîfesi karfl›s›nda bulundu¤umuzu anlad›k.
Kitâba gelince, beyâz kâ¤›da bas›lm›fl, bez cildli, alt›n yald›zl›, ilgi çekici bir de ism tafl›makda idi. 1968 de ‹stanbulda bas›lm›fl. Öndeki fihristi kitâb hakk›nda bilgi verecek fleklde de¤ildi. Sahîfelerini çevirdik. Bir ilmihâl kitâb› idi. Hem de, ince mes’elelere dalm›fl.
Bunlar›n içinden nas›l ç›kabildi¤i merak edilecek fleydi. Bir de ne
görelim? Hazret-i Osmân zemân›ndaki, Abdüllah bin Sebe’ ismindeki, Yemenli bir yehûdî dönmesinin sözleri, çok kimsenin anl›yam›yaca¤› bir k›l›¤a sokulmufl. Sinsice sahneye ç›kar›lm›fld›. Yâ Rabbî! Bu ne cinâyet idi. Gençli¤e, flekerle kaplanm›fl bir zehr sunulmakda idi. Hem de, çok emek verilmifl. Mehâret ile hâz›rlanm›fl.
Fekat, dozaj› pek fazla! Buna da cevâb vermek lâz›m göründü. Hattâ farz oldu. Çünki, (Savâ’›k-ul-muhrika) kitâb›n›n ilk sahîfesinde
yaz›l› olan hadîs-i flerîfde, Peygamberimiz: (Fitne ve fesâd yay›ld›¤›,
müslimânlar aldat›ld›¤› zemân, do¤ruyu bilenler, herkese anlats›n!
Anlatmazsa, Allahü teâlân›n ve meleklerin ve bütün insanlar›n
la’neti onun üzerine olsun!) buyurmakdad›r.
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Önce, sonbehâr mecmû’as›nda bulunan hurûfînin yalanlar›na
cevâb vermek için, Allahü teâlâya s›¤›narak yazma¤a bafll›yoruz:
1 — (Hazret-i Muhammed, Ebû Süfyânlarla ve di¤er tarafdan
inanmam›fl Mekke eflrâf› ile mücâdele etdi ise, hazret-i Alî de,
kendi zemân›nda, ayn› inanmam›fllarla mücâdele etdi. Zâten hazret-i Alîye münkirlerin kin ve adâveti, tâ o zemândan geliyordu)
diyor.
Hurûfîlerin iftirâlar›na, islâm âlimleri k›ymetli cevâblar vermifl, bu konuda say›s›z kitâblar yaz›lm›fld›r. Bunlardan biri, Hindistânda yetiflen islâm âlimlerinin büyüklerinden, fiâh Veliyyullah-i Dehlevînin (‹zâle-tül-hafâ an hilâfe-til-hulefâ) kitâb›d›r. Fârisî ve Urdu tercemesi birlikde iki cilddir. 1382 [m. 1962] de Pâkistânda yeniden bas›lm›fld›r. Eshâb-› kirâm›n hepsinin üstünlüklerini çok güzel ve genifl bildirmekdedir. Biz burada, (Tuhfe-i ‹snâ Afleriyye) kitâb›ndan terceme ederek cevâb verece¤iz. (Tuhfe), Abdül’azîz-i Ömerî Dehlevî taraf›ndan fârisî olarak yaz›lm›fld›r. Bu âlim, fiâh Veliyullah Ahmed Dehlevînin o¤ludur. 1239
[m. 1824] senesinde Dehlîde vefât etmifldir. (Tuhfe) kitâb›, ‹stanbul Üniversitesi kütübhânesinde 82024 numarada vard›r. Urdu
tercemesi Pâkistânda bas›lm›fld›r. Abdül’azîz-i Dehlevî buyuruyor ki:
Ebû Sa’îd-i Hudrî hazretlerinin rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde,
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye karfl›
buyurdu ki, (Ben Kur’ân-› kerîmin inmesi üzerinde dövüfldü¤üm
gibi, sen de, te’vîli üzerinde dövüfleceksin). Bu hadîs-i flerîf, Ehl-i
sünnetin hakl› oldu¤unu göstermekdedir. Çünki Deve ve S›ffîn
muhârebelerinde, Kur’ân-› kerîmin te’vîli üzerinde, ya’nî ictihâdlarda ayr›l›k oldu¤unu bildiriyor. Bu hadîs-i flerîfi, Ehl-i sünneti red etmek için söylemeleri, pek câhil olduklar›n› göstermekdedir. Çünki bu hadîs-i flerîf, hazret-i Alî ile harb edenlerin,
Kur’ân-› kerîmin te’vîlinde hatâ etdiklerini bildiriyor. Kur’ân-›
kerîmi te’vîlde hatâ etmenin küfr olm›yaca¤›n›, flî’îler de söylemekdedir.
2 — (Kimi ihtiyârl›¤›ndan bahs ederek, hilâfet sevdâs›nda, kimi
bî’at etdirmek kavgas›nda idiler) diyor.
‹htiyârl›¤›ndan bahs ve hilâfet sevdâs›nda diyerek, hazret-i
Ebû Bekre tafl atmakdad›r. Hazret-i Ebû Bekrin, Eshâb›n söz
birli¤i ile halîfe seçildi¤i ve hazret-i Alînin, (Biliyorum, Ebû Bekr
hepimizden dahâ üstündür) dedi¤i, bütün âlimlerin kitâblar›nda uzun yaz›l›d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, haz– 172 –

ret-i Ebû Bekri çok def’a emîr yapm›fld›. Uhud gazâs›ndan sonra, Ebû Süfyân›n Medîneye hücûm edece¤i haberi geldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buna karfl› koymak için, hazret-i Ebû Bekri gönderdi. Hicretin dördüncü senesinde de, Benî Nadîr gazvesinde, bir gece hazret-i Ebû Bekri kumandan yap›p, kendisi evine teflrîf buyurdu. Alt›nc› y›lda hazret-i Ebû
Bekri emîr yap›p, Kûrâ’ kabîlesine karfl› gönderdi. Tebük gazâs›na gidilece¤i zemân da, askerin, önce Medîne d›fl›na toplanmas›n› emr buyurdu. Bafllar›na Ebû Bekri emîr ta’yîn eyledi. Hayber gazâs›nda mubârek bafl› a¤r›d›¤› için, istirâhat buyurdu.
Kendi yerine Ebû Bekri vekîl ederek kal’ay› almaya gönderdi.
O gün hazret-i Ebû Bekrin çok kahramânl›klar› görüldü. Yedinci y›lda, hazret-i Ebû Bekrin kumandas›nda bir orduyu Benî Kilâb kabîlesine gönderdi. Kanl› muhârebe oldu. Çok kâfiri katl
eyledi ve çok esîr ald›. Tebük gazvesinden sonra, kâfirlerin
Reml vâdîsinde topland›klar›, Medîneye bask›n yapacaklar› iflitildi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bayra¤› hazret-i
Ebû Bekre vererek, Onu askere emîr yapd›. O da gidip düflmanlar› perîflan eyledi. Benî Amr kabîlesinde kar›fl›kl›k oldu¤u iflitildi. Resûlullah ö¤leden sonra oraya teflrîf buyurdu. Bilâle, (E¤er
nemâza yetiflemezsem, Ebû Bekre söyle, Eshâb›ma nemâz k›ld›rs›n!) buyurdu. Dokuzuncu y›lda, hazret-i Ebû Bekri “rad›yallahü teâlâ anh” emîr yaparak, Eshâb›n› hacca gönderdi. Vefât
edece¤i zemân, perflembe akflam›ndan pazartesi sabâh›na kadar, hazret-i Ebû Bekri Eshâb›na imâm yapd›¤›n› bilmiyen yokdur.
Hazret-i Ebû Bekri emîr yapmad›¤› zemânlarda, kendisine vezîr ve müflîr yapm›fld›. Din ifllerinden hiçbirini Onsuz yapmazd›.
Hadîs âlimlerinden Hâkim, Huzeyfe-tebni-Yemân hazretlerinden haber veriyor ki, bir gün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Îsâ aleyhisselâm, havârîlerini her yere gönderdi¤i gibi, ben de dîni ve farzlar› ö¤retmek için Eshâb›m› uzak
memleketlere göndermek istiyorum). (Yâ Resûlallah! Bu ifli baflaracak Ebû Bekr ve Ömer gibi Sahâbîlerin var) dedik. (Ben onlars›z olamam. ‹kisi benim gözüm ve kula¤›m gibidir) buyurdu.
Bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki, (Allahü teâlâ, bana dört vezîr ihsân eyledi. ‹kisi yer yüzünde, Ebû Bekr ve Ömerdir. ‹kisi de gökde, Cebrâîl ve Mikâîldir.) S›k s›k emîr yap›lmamak, imâm olma¤a ehliyyetsizlik say›lsayd›, hazret-i Hasen ile Hüseyn, imâmete
lây›k olmazlard›. Çünki hazret-i Alî halîfe iken, bunlar› hiçbir harbe ve hiçbir ifle göndermedi. Babadan kardeflleri olan Muhammed
bin Hanefiyyeyi s›k s›k emîr yapard›. Muhammede bunun sebe– 173 –

bini sorduklar›nda, (Onlar babam›n iki gözü gibidir. Ben ise, eli
ve aya¤› gibiyim) dedi.
Muhammed bin Ukayl bin Ebî Tâlib diyor ki: Amcam hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” hutbe okurken, (Ey müslimânlar! Eshâb aras›nda en cesûr olan kimdir?) dedi. (Yâ Emîrelmü’minîn!
En cesûr sensin) dedim. (Hay›r, en cesûrumuz Ebû Bekr-i S›ddîkd›r. Çünki, Bedr gazâs›nda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
için bir çardak yapd›k. Müflriklerin sald›r›lar›na karfl› koymak için,
çad›r önünde kim bekleyecek, dedik. Kimse cevâb vermeden, hemen Ebû Bekr ortaya ç›kd›. K›l›nc›n› çekip, çardak etrâf›nda dolaflma¤a bafllad›. Düflman en çok çarda¤a sald›r›yordu. Ebû Bekr,
kimini öldürdü. Kimini yaralad›. Resûlullaha bir kâfiri yaklafld›rmad›) dedi.
Bî’at etdirmek kavgas›nda diyerek, hazret-i Ömere tafl atmakdad›r. Hâlbuki hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” kavga ederek de¤il, te’sîrli sözleri ile, hazret-i Ebû Bekrin halîfe olmas›nda ifl gördü. Böylece, müslimânlar› büyük felâketden kurtard›. Kendisi ise,
hazret-i Ebû Bekrin vas›yyeti üzerine, milletin istemesiyle hilâfeti
zorla kabûl buyurdu.
3 — (Biri Fedek için hazret-i Alîyi, hazret-i Haseni, hazret-i
Hüseyni ve Selmân-› Fârisîyi flâhid olarak dinliyor. Ehl-i beyte
inanm›yarak, hazret-i Fât›matüzzehrân›n elinden al›yor) demekdedir.
Bu sözleri ile hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” sald›r›yor. Fekat, günefl balç›kla s›vanabilir mi? Bak›n›z (Tuhfe) kitâb›,
bu iftirây›, bu yalan› pek güzel çürütmekde, hurûfîleri rezîl etmekdedir:
Bir Peygamber vefât edince, mal› kimseye mîrâs kalmaz. Bunu flî’î kitâblar› da yazmakdad›r. Mîrâs olm›yan mal için vas›yyet
etmek de do¤ru olmaz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
Fedek denilen ba¤çeyi, hazret-i Fât›ma için vas›yyet etdi demek
yanl›fld›r. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, do¤ru
olm›yan bir fley yapmaz. Hadîs-i flerîfde, (Bizden kalan, sadaka
olur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf yan›nda, öyle vas›yyet iddi’âs›
hakl› olmaz. E¤er böyle bir vas›yyet olsa ve hazret-i Ebû Bekr
iflitmemifl olsa ve flâhid ile de isbât edilemese, o ma’zûr olur. Hazret-i Alî, böyle bir vas›yyet oldu¤unu mâdem ki biliyordu, halîfe olunca, bunu yerine getirmesi lâz›m ve câiz olurdu. Hâlbuki o
da hazret-i Ebû Bekrin yapd›¤› gibi, fakîrlere, miskinlere ve yolda kalm›fl olanlara da¤›td›. Kendi pay›n› da¤›td›, denilirse, hazret-i Haseni ve Hüseyni “rad›yallahü anhümâ” vâlidelerinden ka– 174 –

lan mîrâsdan niçin mahrûm b›rakd›? fiî’îler bu süâle dört dürlü cevâb veriyor:
1) Ehl-i beyt, gasb edilen haklar›n› geri almaz. Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mekkeyi feth edince, vaktîle
gasb edilmifl olan evini, onlardan geri almad› diyorlar.
Bu cevâblar› sa¤lam de¤ildir. Çünki, Ömer bin Abdülazîz halîfe iken, bu Fedek ba¤çesini, imâm-› Muhammed Bâk›ra verdi.
O da ald›. Abbâsî halîfeleri gasb edinciye kadar, hep imâmlar›n
elinde kalm›fld›. Sonra, hicretin ikiyüzüçüncü senesinde, Me’mûn
halîfe, kendi me’mûru olan Kusem bin Ca’fere yazarak, tekrâr
imâm-› Alî R›zâ’ya ve bunun o sene vefât›nda, hazret-i Hüseynin
torunu Zeydin torunu Yahyâya verildi. Seyyidet Nefîse hazretlerinin dedesi olan Zeyd baflkad›r. O, hazret-i Hasenin o¤lu idi. Fekat, Me’mûnun torunu halîfe Mütevekkil yine gasb eyledi. Sonra
Mu’tedid, geri verdi. Ehl-i beyt geri almaz olsayd›, bu imâmlar niçin ald›lar? Bunun gibi, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Alînin “rad›yallahü anhümâ” hakk› olan hilâfeti gasb etdi diyorsunuz. Hazret-i Alî, bu gasb edilen hakk›, sonra niçin kabûl etdi? Sonra, Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” gasb edilen hilâfeti, Yezîdden almak
için neden u¤rafld› ve flehîd oldu?
2) Hazret-i Alî, hazret-i Fât›maya “rad›yallahü anhümâ” uyarak Fedekden bir fley almad›, diyorlar.
Bu cevâblar› dahâ çürükdür. Çünki, Fedeki kabûl eden imâmlar, neden hazret-i Fât›maya uymad›lar? Ona uymak farz ise, bu
farz› niçin yerine getirmediler? E¤er farz de¤il de nâfile ise, hazret-i Alî nâfileyi yapmak için farz› niçin terk eyledi? Çünki, herkese hakk›n› vermek farzd›r. Bundan baflka, bir kimsenin ihtiyârî
ifllerine uyulur. Zorla yapd›r›lm›fl olan bir ifle uymak olmaz. Hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhâ”, e¤er birinin zulmü ile, Fedekden istifâde edemedi ise, mecbûr ve çâresiz kalm›fl demek
olur. Buna uymak, ma’nâs›z birfley olur.
3) Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Fedekin, hazret-i Fât›maya verilmesi için vas›yyet yap›ld›¤›nda flâhid olmufldu. Bu flâhidli¤in, bir menfe’at için olmay›p, Allah r›zâs› için oldu¤unu göstermek için, Fedekden birfley almad›, diyorlar.
Bu cevâblar› da za’îfdir. Çünki, hazret-i Alînin flâhidlik etdi¤ini bilenler ve red edenler, kendisi halîfe oldu¤u zemân ölmüfllerdi. Bundan baflka, ba’z› imâmlar›n Fedeki kabûl etmesi, hazret-i Alînin de çocuklar›na menfe’at sa¤lamak için flâhidlik yapm›fl oldu¤unu, haricîleri düflündürmüfldü. Hattâ, tarlada, binâda
ve ba¤, ba¤çede, insan kendinden ziyâde, çocuklar›n›n menfe’at– 175 –

lerini düflünür. Belki de, flâhidli¤ine leke kondurulmamas› için, çocuklar›na Fedekden istifâde etmeyiniz diye vas›yyet etmifl olabilir.
Çocuklar› da, hem hazret-i Fât›maya uymak, hem de bu gizli vas›yyeti yerine getirmek için, Fedeki kabûl etmemifl olabilirler, denildi.
4) Hazret-i Alînin Fedek ba¤çesini almamas›, tak›yye içindi.
fiî’îlerin (Tak›yye) yapmas› lâz›md›r, dediler. Tak›yye, sevmedikleri kimseler ile dost geçinmek demekdir.
Bu sözleri de, za’îfdir. Çünki, flî’îlere göre, imâm meydâna ç›k›p, harb etme¤e bafllay›nca, tak›yye yapmas› harâm olurmufl. Bunun içindir ki, hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh”, tak›yye
yapmad›. Hazret-i Alî, halîfe iken tak›yye yapd› demeleri, harâm
iflledi demek olur.
fiî’î âlimlerinden ibni Mutahhir Hullî, (Menhecülkerâme) kitâb›nda diyor ki, (Fât›ma, Ebû Bekre, Fedekin kendisi için vas›yyet
edilmifl oldu¤unu söyledi¤i zemân, Ebû Bekr cevâb yazarak, flâhid
istedi. fiâhid bulunmay›nca, da’vây› red eyledi.) Bu haber do¤ru
ise, hazret-i Ebû Bekrin “rad›yallahü teâlâ anh” üzerinde olan, mîrâs, hediyye ve vas›yyet gibi, Fedek da’vâs› sâk›t olur. Hazret-i Ebû
Bekre dil uzatacak sebeb kalmaz. Burada, akla iki flübhe gelmekdedir:
A — Hazret-i Fât›man›n mîrâs ve hediyye ve vas›yyet gibi
da’vâlar›, hazret-i Ebû Bekrin yan›nda do¤ru ç›kmad› ise de, hazret-i Fât›ma Fedeki istedi¤i hâlde, hazret-i Ebû Bekr, neden Onun
gönlünü yapmakdan çekindi ve bu hurmal›¤› Ona ba¤›fllamad›?
Böylece, arada k›r›kl›k olmaz, dedikodulara yol aç›lmazd›. Bu ifl
tatl›l›¤a ba¤lanm›fl olurdu.
Hazret-i Ebû Bekr, bunu çok düflündü ve çok arzû etdi ve çok
s›k›ld›. E¤er, hazret-i Fât›man›n mubârek gönlünü, bu yol ile hofl
etme¤e karâr verseydi, dinde iki büyük yara aç›l›rd›: Herkes, halîfe için, din ifllerinde taraf tutuyor, hakk› de¤il de, gönül alma¤›
düflünüyor, da’vâ kazan›lmad›¤› hâlde, dostlar›n›n diledi¤ini yap›yor. ‹flçilere, köylülere gelince, senedle, flâhidlerle da’vân›n kazan›lmas› için, tafl sökdürüyor derlerdi. Öyle lâflar›n yay›lmas›
ise, dinde k›yâmete kadar sürüp gidecek kar›fl›kl›¤a yol açard›.
Bundan baflka, hâkimler, kâdîlar, halîfenin bu iflini örnek alarak,
gevflek davran›rlar. Hükmlerinde taraf tutarlard›. ‹kinci yaraya
gelince: Halîfe, Fedek ba¤çesini hazret-i Fât›maya ba¤›fllasayd›,
Resûlullah›n, sadakad›r buyurarak mülkünden ç›karm›fl oldu¤u
fleyi, tekrar Onun vârisinin mülküne sokmufl olurdu. Hâlbuki bir
hadîs-i flerîfde, (Sadakay› geriye alan kimse, kusdu¤unu yiyen
köpek gibidir) buyuruldu¤unu biliyordu. Bu korkunç ifli bile bi– 176 –

le hiç yapamazd›. Dinde hâs›l olacak bu iki yaradan baflka, dünyâ iflinde de, büyük bir s›k›nt› baflgösterecekdi. Hazret-i Abbâs
ve Resûlullah›n mubârek zevceleri de, hak ar›yacaklar, herbiri,
böyle bir ba¤çe veyâ çiftlik istiyeceklerdi. Hazret-i Ebû Bekr
için, alt›ndan kalk›lam›yacak bir yük olacakd›. Bütün bu felâketlere ve s›k›nt›lara yol açmamak için, hazret-i Fât›man›n gönlünü
hofl edemedi. Çünki hadîs-i flerîfde, (Mü’minin bafl›na iki belâ
gelirse, hafîfini seçsin!) buyurulmufldur. Hazret-i Ebû Bekr de
böyle yapd›. Çünki, bu s›k›nt›, giderilebilirdi. Nitekim düzeltildi.
Hâlbuki, öteki yaralar kapat›lamazd›. Din iflleri kar›fl›r, bozulurdu.
B — ‹kinci flübheye gelince: Hazret-i Ebû Bekrle hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ anhümâ” aras›ndaki bu anlaflmazl›k sona erdi¤ini, Sünnî kitâblar› da, fiî’î kitâblar› da bildirmekde ise de, Fât›matüz-zehrâ kendi cenâzesinde hazret-i Ebû Bekrin bulunmas›n›
niçin istemedi? Hazret-i Alînin, kendisini gece defn etmesini, niçin
vas›yyet etdi?
Bunun cevâb›nda deriz ki, hazret-i Fât›man›n gece defn edilme¤i vas›yyet etmesi, fazla örtünmesinden ve afl›r› hayâs›ndan dolay› idi. Nitekim, vefât edece¤ine yak›n (Ölünce beni erkekler aras›na perdesiz ç›karacaklar›n› düflünerek çok utan›yorum) buyurmufldu. O zemân kad›nlar› tabutdan kefene sar›l› olarak perdesiz
ç›karmak âdet idi. Esmâ binti Ümeyr buyuruyor ki, (Habeflistanda iken hurma dallar›n› çad›r gibi ördüklerini görmüfldüm, dedim.
Hazret-i Fât›ma, (Bunu yan›mda yap da göreyim) dedi. Yaparak
gösterdim. Çok hofluna gitdi ve güldü. Resûlullah vefât etdikden
sonra, güldü¤ü hiç görülmemifldi. (Öldükden sonra, beni sen y›ka,
Alî de bulunsun. Baflka kimse içeri girmesin) diye vas›yyet etdi).
‹flte bunun için hazret-i Alî, cenâzesine kimseyi ça¤›rmad›. Bir
habere göre, hazret-i Abbâs, Ehl-i beytden birkaç kifli ile cenâze
nemâz›n› k›l›p, gece defn etdiler. Baflka haberlere göre, ertesi
gün, Ebû Bekr S›ddîk, Ömer Fârûk ve birçok Sahâbî hasta ziyâreti için, hazret-i Alînin evine geldiler. Vefât edip defn edildi¤ini
anlay›nca, (Bize niçin haber vermedin? Nemâz›n› k›lard›k. Hizmetini görürdük) diyerek üzüldüklerini bildirdiler. Hazret-i Alî,
kendisini erkeklerin görmemesi için, gece defn olunmas›n› vas›yyet etdi¤ini, vas›yyeti yerine getirmek için böyle yap›ld›¤›n› söyliyerek özr diledi. (Faslülhitâb) kitâb›nda diyor ki: Ebû Bekr-i S›ddîk ve Osmân-› Zinnûreyn ve Abdürrahmân bin Avf ve Zübeyr
bin Avvâm, yats› nemâz›nda mescidde idiler. Hazret-i Fât›ma
ise, Resûlullah›n vefât›ndan alt› ay sonra Ramezân-› flerîfin üçüncü sal› gecesi akflam› ile yats› aras›nda vefât etmifldi. Yirmi dört
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yafl›nda idi. Hazret-i Alînin teklîfi üzerine, hazret-i Ebû Bekr
imâm olup, dört tekbîr ile nemâz›n› k›ld›rd›.
Hazret-i Ebû Bekrin defnde bulunmamas› yukar›da bildirilen sebeblerden idi. Aralar›nda geçimsizlik olsayd›, cenâze nemâz›n› hazret-i Ebû Bekr k›ld›rmazd›. Sünnî ve flî’î kitâblar›n›n
birlikde bildirdiklerine göre, hazret-i Hüseyn, imâm-› Hasenin
cenâze nemâz›n› k›ld›rmas› için, hazret-i Mu’âviyenin Medîne-i
münevveredeki vâlîsi olan Sa’îd bin Âs hazretlerine iflâret eyledi. (Cenâze nemâz›n› emîrin k›ld›rmas›, dedemin sünneti olmasayd› seni imâm yapmazd›m) dedi. Bundan anlafl›l›yor ki, hazret-i Fât›ma, hazret-i Ebû Bekrin nemâz› k›ld›rmamas› için vas›yyet etmemifldir. E¤er, cenâze nemâz›n› hazret-i Ebû Bekr k›ld›rmas›n, diye vas›yyet etmifl olsayd›, hazret-i Hüseyn, hazret-i
Fât›man›n vas›yyetine uym›yan bir hareketde bulunmazd›. Sa’îd
bin Âs’›n imâm olmak için hazret-i Ebû Bekrden binlerle derece afla¤› oldu¤u meydândad›r. Dahâ alt› ay önce, hazret-i Fât›man›n yüksek babas› Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
hazret-i Ebû Bekri bütün Muhâcir ve Ensâra imâm yapm›fld›.
Hazret-i Fât›man›n, alt› ay gibi k›sa bir zemân içinde bunu unutaca¤› düflünülemez.
4 — (Biri gene hazret-i Resûlün bu ci¤erpâresinin kaburga kemiklerini ve kolunu k›r›yor. Bu da yetmiyormuflcas›na kara yüzünü
görmek istemiyen ve üzerine kap›y› kapatmak istiyen hazret-i Fât›ma anaya hücûm ederek bî’at etmezseniz evinizi yakaca¤›m, y›kaca¤›m, diyor. O mazlûm anay› kap› aras›nda s›k›fld›rarak, Muhsin
ismi verilen ma’sûm-i pâkin zâyi’ine sebeb oluyor) diyor.
Bu yalanlar› Hasen Kusûrî (D›fll›kl› Hasen efendi)nin Necm-ülKulûb ve Kumru adl› eserlerinden ald›¤›n› bildiriyor.
Bu iftirâlarla, müslimânlar›n gözbebe¤i olan ve âyet-i kerîmeler ile medh-ü senâ buyurulan ve hadîs-i flerîflerle Cennete gidece¤i müjdelenen ve adâleti, flân› ve flerefi dünyâ târîhlerini
dolduran, müslimânlar›n yüce emîri, hazret-i Ömer-ül-Fârûk
“rad›yallahü anh” efendimize karfl› kalblerde dolu olan sevgi ve
sayg›y› sarsma¤a yelteniyor. Sened olarak gösterdi¤i kimse, ne
Ehl-i sünnet ve ne de flî’î âlimleri aras›nda bulunmad›¤›, iki eserin de ne olduklar› belli olmad›¤› için, kalemimizi onlara bulafld›rmayaca¤›z. Bu alçak yalanlar›n cevâb›n› yine (Tuhfe) kitâb›ndan dinliyelim:
Yaln›z Ehl-i sünnet de¤il, flî’îler de hurûfîlerin bu yalanlar›n›
fliddet ile red ediyorlar. Ancak, ayak tabakalar›, soysuz, edebsiz
birkaç sap›k taraf›ndan yay›lm›fld›r, diyorlar. O sap›klar da (Evi
yakmak istemifldi. Fekat bu ifli yapma¤a kalk›flmad›) fleklinde
– 178 –

yayd›lar. Hâlbuki istemek kalbde olur. Bunu, Allahü teâlâdan
baflka kimse anl›yamaz. E¤er sap›klar, (Yakaca¤›n› söylememifldi,
yakar›m diye korkutmufldu) demek istiyorsa, hazret-i Ömer, bu
sözü ile birkaç kifliyi korkutmufldur. Bunlar, hazret-i Fât›man›n
evinin yan›nda toplanm›fllard›. (Biz burada oldukça kimse bize bir
fley yapamaz) demifllerdi. Bunlar, halîfe seçimini kar›fld›rmak, fitne fesâd ç›karmak istiyorlard›. Hazret-i Fât›ma, bunlar›n gürültüsünden çok s›k›lm›fld›. Fekat, bafl›n› ç›kar›p oradan kovma¤a edebi, hayâs› b›rakm›yordu. Ömer-ül-Fârûk, oradan geçerken, bunlar› gördü ve anlad›. Onlar› korkutmak için, (Evi bafl›n›za y›kar›m)
dedi. Böyle söylemek, korkutmak için Arabistânda âdet hâlinde
idi. Nitekim, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de nemâza
gelmiyenleri, imâma uym›yanlar› irflâd için, (E¤er bu hâlden vazgeçmezlerse, evlerini bafllar›na y›kar›m) buyurmufldu. Hazret-i
Ebû Bekr Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz taraf›ndan nemâz için imâm yap›lm›fld›. Ba’z› kimseler, Ona uymama¤›, cemâ’ate kar›flmama¤› düflünmüfllerdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Onlar› böyle korkutmufldu. Hazret-i Ömerin de
böyle söylemesinde bir incelik vard›r. Bundan baflka, Mekke feth
olundu¤u gün, ‹bni Hatal ad›ndaki bir kâfirin Peygamber efendimizi kötüliyen fli’rler söyledi¤i bildirilmifldi. Kendisinin Kâ’be-i
mu’azzamaya s›¤›nd›¤›, perdesinin alt›nda sakland›¤› haber verildi. (Hiç çekinmeyiniz. Hemen orada öldürünüz!) buyuruldu. Allahü teâlân›n dînine karfl› gelenlerin, Allah›n evine s›¤›nmas› câiz
olmay›nca, nas›l olur da, hazret-i Fât›man›n d›vâr›na s›¤›nabilirler? Hazret-i Fât›ma da, o sap›klar›n s›¤›nmas›ndan nas›l olur da
üzülmez? Çünki, Resûlullah›n o temiz kerîmesi “rad›yallahü teâlâ
anhâ”, Allahü teâlân›n ahlâk› ile ahlâklanm›fl idi. Sahîh haberlerden anlafl›ld›¤›na göre, hazret-i Fât›ma da, onlar›n da¤›lmas›n›
emr buyurmufldu.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” flehîd edilince, hazret-i Alî
halîfe oldu¤u zemân, birkaç kifli ortal›¤› kar›fld›rmak için, Mekkeden Medîneye gitdiler. Mü’minlerin annesi olan hazret-i Âiflenin evine s›¤›narak, hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yap›lmas›n› istediler. Muhârebeye hâz›r olduklar›n› bildirdiler. Bunlar›n
içinde Eshâb-› kirâmdan kimse yokdu. Hazret-i Alî haber al›nca,
bunlar› orada öldürtdü. Bu ifli yaparken, Resûlullah›n muhterem zevcesine sayg›s›zl›k olaca¤›n› düflünmedi. Bu iflde, Resûlullah›n mubârek zevcesine olan sayg›s›zl›k yan›nda, hazret-i
Ömerin korkutmak için söyledi¤i söz, pek küçük kalmakdad›r.
Evet hazret-i Alî, yerinde bir ifl yapm›fld›. Bütün müslimânlara yay›lacak fitne ve fesâd› önlerken, böyle küçük ve ince fleyleri gö– 179 –

zetmesi lâz›m olmazd›. Bunu gözetmek için fitneyi bafllang›çda ezmeseydi, din ve dünyâ iflleri karmakar›fl›k olurdu. Hazret-i Fât›man›n evine sayg› göstermek lâz›m oldu¤u gibi, Resûlullah›n
muhterem zevcesine de sayg› göstermek lâz›m idi. Hazret-i Ömer,
yaln›z korkutmak için söylemifldi. Bir fley yapmam›fld›. Hazret-i
Alî ise, ifllerin en a¤›r›n› yapd›. Hazret-i Ömerin sözü, hazret-i Alînin yapd›¤› iflden çok hafîf oldu¤u hâlde, bu sözü için Onu kötülemek, te’assub ve inâddan baflka bir fley olamaz. Hâlbuki, Ehl-i
sünnet âlimleri, hazret-i Alînin halîfe oldu¤unu ve milletin selâmeti için, hazret-i Âiflenin hât›r›n› ve hurmetini gözetmedi¤ini
söylüyor. Ona dil uzatma¤a izn vermiyor. Hurûfî yalanlar›na göre
ise, hazret-i Ebû Bekrin hilâfeti haks›z oldu¤undan, Onu korumak
için hazret-i Fât›man›n evine karfl› sayg›y› gözetmemek pek büyük
günâh imifl. Bu sözleri, çok câhilce ve ahmakça bir düflünüflün ifâdesidir. Çünki, Ehl-i sünnete göre, iki hilâfet de hak üzeredir.
Hem de, hazret-i Ömer, hazret-i Ebû Bekrin hilâfetini hakl› biliyordu ve ortada hilâfeti kabûl etmiyen yokdu. ‹slâm›n bafllang›c›nda, din ve îmân fidan›n›n henüz sürme¤e bafllad›¤› zemânda, bu
hakl› hilâfetin düzenini bozanlar›n, fitne ve fesâd ç›karmak istiyenlerin öldürülmesi lâz›m iken, hazret-i Ömerin söz ile korkutmas› niçin kötülenecek birfley olsun? fiuna da flafl›l›r ki, flî’î âlimlerinden birkaç›, Resûlullah›n halas›n›n o¤lu Zübeyr bin Avvâm,
hazret-i Ömerin korkutdu¤u gençler aras›nda idi diyor. Bunlar hiç
düflünmiyorlar m› ki, hazret-i Ebû Bekrin hilâfetinde, Zübeyr bin
Avvâm›n fesâdc›lar aras›nda bulunmas›, hiç kusûr olmuyor da, yine bu Zübeyrin hazret-i Osmân›n k›sâs›n› istedi¤i zemân sert konuflmas›, öldürülmesine sebeb oluyor. Hazret-i Fât›man›n evinde
fesâd hâz›rlamak, fitneye kalk›flmak hofl görülüyor da, Resûlullah›n muhterem zevcesinin yan›nda hazret-i Osmân›n kâtillerinden
flikâyet etmek veyâ k›sâslar›n› istemek niçin büyük suç say›l›yor?
“rad›yallahü teâlâ aleyhim ecma’în”. Bu farklar, hep bozuk inan›fllardan ileri gelmekdedir.
Nemâz› cemâ’at ile k›lman›n fâidesi, insan›n kendinedir. Cemâ’ati terk edenin hiçbir müslimâna zarar› olmaz. Böyle oldu¤u
hâlde, cemâ’ati terk edenleri, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, evlerini y›kmakla korkutdu. Hazret-i Ömerin, zarar› bütün
müslimânlara, hattâ bafldan bafla, bütün islâmiyyete yay›lacak
olan bir fitne ve fesâd› ç›karanlar›n evlerini yakmakla korkutmas› niçin câiz olmas›n? Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz, hazret-i Fât›man›n evindeki perdelerden canl› resmleri
ç›kar›l›ncaya kadar içeri teflrîf etmedi. Hattâ, Kâ’be-i mu’azzama
içindeki hazret-i ‹brâhîmin ve hazret-i ‹smâ’îlin oldu¤u söyleni– 180 –

len heykeller ç›kar›lmad›kça içeri girmedi. Hazret-i Fât›man›n
muhterem ve mubârek evi yan›nda fesâd ç›kar›ld›¤›n› görünce,
(Evi bafl›n›za y›kar›m) diye hazret-i Ömerin fesâdc›lar› korkutmas› neden suç olsun? Edebi gözeterek bu tehdîdi yapmamal› idi denilirse, mühim ifller ve büyük tehlükeler karfl›s›nda, kimse edebi
gözetemez. Çünki, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” da, hurmet edilmesi vâcib olan hazret-i Âifle-i S›ddîkaya karfl› lâz›m olan edebi gözetmemifldi. Görülüyor ki, hazret-i Ömeri, ma’sûm olan imâm›n
yapd›¤› ifle uygun bir hareketinden dolay› kötülemek, Ona dil uzatmak, flî’î mezhebine göre de uygun olmamakdad›r.
5 — (Zâlimler zulmüne devâm ediyorlar. Di¤eri Resûlullah›n
yüzüne tüküren a¤z› köpüklenmifl cibilliyetsiz üvey kardefli Ukbe
bin Velîdi vâlîlikle mükâfatland›r›yor. Bir tarafdan da, Resûlullah›n sürgün eyledi¤i kimseleri hilâfetin ikinci adam› mesâbesine ç›kar›yor. Bütün bunlar›n intikâm›n› hazret-i Hasen-i Müctebân›n
tabutuna ok atmak ve atd›rmakla al›yor) diyor.
Burada da, Osmân-› Zinnûreyne “rad›yallahü anh” sald›rmakdad›r. Fekat, Ehl-i sünnetin bo¤az›na geçirmek istedi¤i ip,
ayaklar›na tak›lmakda, helâk olmakdad›r. fiöyle ki, Resûlullah›n
yüzüne tüküren üvey kardefli Ukbe bin Velîdi vâlî yapd› diye
üçüncü halîfeye sald›r›rken, câhilli¤ini ortaya koymakdad›r.
Çünki, Resûlullah›n mubârek yüzüne murdar salyas›n› f›rlatan,
Ebû Lehebin o¤lu Uteybedir. Hazret-i Alînin amcas› olan Ebû
Leheb, Resûlullah›n az›l› düflman› idi. (Tebbet yedâ) sûresi gelerek, kendisinin ve Resûlullah›n kap›s›na dikenleri y›¤an kar›s›
Ümmi Cemîlin Cehenneme gidecekleri bildirilince, büsbütün
kudurdu. O¤ullar› Utbe ve Uteybeyi ça¤›rd›. Resûlullah›n k›zlar›n› boflamalar›n› emr eyledi. Bu iki hâin, müflrik olduklar›ndan,
Resûlullah›n dâmâdl›¤› gibi bir flerefi ellerinden ç›kard›lar. Uteybe, yaln›z Ümm-i Gülsümü “rad›yallahü anhâ” boflamakla kalmad›. Resûlullah›n huzûruna gelip, (Sana inanm›yorum. Seni
sevmiyorum. Sen de beni sevmezsin. Onun için k›z›n› boflad›m)
dedi. Resûlullah›n üzerine sald›rd›. Mubârek yakas›ndan tutdu.
Gömle¤ini y›rtd›. Murdar salyas›n› ak›tarak def’ oldu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” de, (Yâ Rabbî! Bunun üzerine canavarlar›ndan birini gönder!) buyurdu. Cenâb-› Hak, Peygamberinin düâs›n› kabûl buyurdu. Habîs, fiâma giderken (Zerka) denilen bir yerde, bir gece, bir arslan gelip, kâfile içinde, kokl›yarak bunu buldu. Yaln›z bunu parçalad›. Bu alçaklar, o iki dilberi
boflad›klar› zemân dahâ dü¤ünleri olmam›fl idi. Böylece Resûlullah› geçim s›k›nt›s›na sokmak istemifllerdi. Fekat, hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”, bu f›rsatdan istifâde edip, Utbenin bofla– 181 –

d›¤› hazret-i Rukayyeyi k›z olarak nikâh etmekle, Resûlullah›n dâmâd› olmak flerefine kavufldu. Hazret-i Osmân, çok güzeldi. Sar›fl›n beyâzd›. Ebû Lehebin veledlerinden katkat dahâ zengin idi.
Resûlullaha çok eziyyet edenlerden biri, Ukbe bin Ebî Muayt idi.
Resûlullah mescid-i harâmda nemâz k›larken, bu habîs gelip, mubârek bafl›na iflkembeler koymufldu. Bir kerre de hücûm ederek
mubârek gömle¤i ile mubârek bo¤az›n› s›km›fld›. Oradan geçen
hazret-i Ebû Bekr, (Benim Rabbim Allah diyeni mi öldürüyorsun?) diyerek, Resûlullaha yard›m eyledi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” orada bulunan kâfirlerin ismlerini sayarak, (Yâ
Rabbî! Bunlar› azâb çukuruna doldur) buyurdu. Abdüllah ibni
Mes’ûd buyuruyor ki, (Bedr gazâs›nda, bunlar›n hepsi katl edilip,
bir çukura dolduruldu¤unu gördüm. Yaln›z Ukbe bin Ebî Muayt,
o gazveden dönüflünde yolda katl edildi). Görülüyor ki, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” çok iflkence eden Uteybe ve
Ukbe kâfirleri, halîfeler zemânlar›na yetiflmemifllerdi. Önceden
Cehenneme gitmifllerdi. Bunlar› vâlî yapd› demek, büyük câhilli¤in
ifâdesidir.
Evet, hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, kardefli Utbenin o¤lunu Medîneye vâlî yapm›fld›. Fekat, Onun ad› Velîd bin Utbe idi. Velîd, elliyedi senesinde vâlî olunca, hazret-i Hüseyne ve
baflka Sahâbîye çok sayg› gösterdi. Hattâ, Yezîd, halîfe olunca,
Medînede kendine bî’at edilmesini s›k› emr etdi¤i hâlde, bunu sa¤l›yamad›¤› ve hazret-i Hüseyni serbest b›rakd›¤› için, Velîdi azl etmifldi.
Sonbehâr mecmû’as›ndaki bu yaz›n›n, hazret-i Osmâna “rad›yallahü teâlâ anh” at›lan bir tafl oldu¤u meydândad›r. Çünki, hazret-i Osmân, üvey kardefli, ya’nî ana bir kardefli olan Velîdi Kûfe
emîri yapm›fld›. Fekat bu yazar›n dedi¤i gibi, Ukbe bin Velîd de¤ildir. Velîd bin Ukbe idi. Ya’nî Ukbe kâfirinin o¤lu idi. Bunun ad›n› tersine yazmakdad›r. Bu Velîd, Mekkenin fethinde îmâna geldi.
Alçak ifli yapan, bu de¤ildi. Resûlullah, dokuzuncu y›lda, bunu Benî Mustal›k zekât›n› toplama¤a me’mûr etmifldi. Yazar›n, ismleri
kar›fld›rd›¤›n› kabûl ederek, buna da cevâb verelim.
Sâ’d ibni Ebî Vakkâs “rad›yallahü anh” Beytülmâl me’mûru
olan Abdüllah ibni Mes’ûddan “rad›yallahü anh” ödünç mal alm›fld›. Bunu ödiyemedi. Bu ifl, Küfe flehrinde a¤›zdan a¤›za yay›ld›. Halîfe Osmân “rad›yallahü anh”, bunu iflitince, Sâ’d hazretlerini emîrlikden azl etdi. Yerine, güvendi¤i Velîdi getirdi. Velîd,
iyi bir idâreci idi. Küfedeki dedikodulara son verdi. Kendini halka sevdirdi. Azerbaycân halk› isyân etdi. Velîd, asker toplad›. Birliklere kuvvetli emîrler ta’yîn etdi. Askerin içinde, Medayn emî– 182 –

ri olan Huzeyfe-i Yemânî hazretleri de vard›. Velîd, kendisi idâre
ederek isyân› basd›rd›. Kâfirlerle de gazâ edip, çok ganîmet ald›.
Büyük bir rum ordusunun Sivas ve Malatyaya do¤ru geldi¤i iflitildi. Velîd, fiâm askerine Irakdan yard›m gönderdi. Anadoluda çok
yerler feth olundu. Hicretin otuzuncu y›l›nda, Velîdi çekemiyenler,
flerâb içiyor diye, Abdüllah ibni Mes’ûd hazretlerine flikâyet etdiler. O da, (Biz günâh› aç›k olm›yan kimse ile u¤raflmay›z) buyurdu.
Halîfeye de flikâyet etdiler. Hazret-i Osmân Velîdi Medîneye ça¤›rd›. Arafld›rd›. fierâb içdi¤i anlafl›ld›. Had cezâs› vuruldu. Yerine
Sa’îd bin Âs ta’yîn edildi. Velîdi, hazret-i Ömer de vaktîle Cezîrede me’mûr yapm›fld›. Hazret-i Osmân›n “rad›yallahü teâlâ anh”
vâlîleri üzerinde afla¤›da genifl bilgi verece¤iz. Hazret-i Hasenin
tabutuna ok atd›rd›lar, iftirâs› ise, Ehl-i sünnet düflman› olan hurûfîlerin kuyruklu yalanlar›ndand›r. Bunun do¤rusunu, (K›sas-› Enbiyâ) kitâb› flöyle anlat›yor:
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh”, hicretin k›rkdokuzuncu senesinde, büyük kardefli hazret-i Haseni, Hucre-i se’âdete defn etme¤e hâz›rlan›rken, iflinden at›lm›fl olup Medînede bulunan Mervan, biz buraya kimseyi defn etdirmeyiz, dedi. Medînede bulunan
Emevîleri toplad›. Hâflim o¤ullar› da silâhlan›p, bunlara karfl› koyma¤a hâz›rland›. Ebû Hureyre, hazret-i Hüseyne “rad›yallahü anhümâ” nasîhat verip, O da, kardeflini (Bakî’) kabristân›na götürdü.
Böylece, bir kar›fl›kl›¤›n önü al›nm›fl oldu. Emevîlerden, Medîne
vâlîsi olan Sa’îd bin Âs, cenâzede bulundu. Âdet üzere, cenâze nemâz›n› bu k›ld›rd›.
M›srl› Seyyid Kutb ad›ndaki bir yazar›n da, hazret-i Osmâna
“rad›yallahü anh” dil uzatmas› da, kendisinin hurûfî kitâblar›na aldanm›fl oldu¤unu gösteriyor. Belirli birkaç kifli taraf›ndan islâm âlimi, hattâ müctehid olarak tan›t›lma¤a çal›fl›lan ve kitâblar› türkçeye terceme edilip gençlerin önüne sürülen bu adam, 1377 (m. 1958)
senesinde bas›lm›fl olan (El adâletül ‹ctimâ’iyyetü fil-islâm) kitâb›n›n yüzseksenalt›nc› ve sonraki sahîfelerinde, müslimânlar›n gözbebe¤i olan bu mubârek halîfeye karfl› çok çirkin ve sayg›s›zca kelimelerle iftirâlar etmekdedir. Hepsini yazma¤a islâmî hayâm›z
mâni’ oldu¤u için, birkaç sahîfesinden birkaç sat›r›n› terceme etmekle iktifâ ediyoruz:
(Çok yafll› olan Osmân›n hilâfete geçmesi, tâli’in kötülü¤ü oldu. Müslimânlar›n ifllerini idâre etmekden âciz idi. Mervan›n ve
Emevîlerin aldatmalar›na karfl› za’îf idi. Müslimânlar›n mallar›n›
gelifligüzel harc ediyordu. Bu hâli çok zemân dedikodu konusu
oluyordu. Akrabâs›n› milletin bafl›na geçiriyordu. Bunlar›n aras›nda, Resûlullah›n tard etmifl oldu¤u Hakem de vard›. Bunun
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o¤lu Hârisin k›z›n› kendi o¤luna ald›¤› zemân Beytülmâldan ikiyüzbin dirhem ihsânda bulundu. Beytülmâl hâzini olan Zeyd bin
Erkam, ertesi sabâh a¤l›yarak geldi. ‹flinden afv edilmesini diledi.
Müslimânlar›n mal›n› akrabâs›na da¤›td›¤› için isti’fâ etdi¤ini anlay›nca, akrabâma iyilik etdi¤im için mi a¤l›yorsun, dedi. Hay›r,
onun için de¤il. Fekat bu mallar› Resûlullah hayâtda iken, Allah
yolunda verdi¤in mallara karfl›l›k olarak ald›¤›n› düflünerek a¤l›yorum, dedi. Osmân, bu söze k›z›p, Beytülmâl›n anahtarlar›n› b›rak
git! Baflkas›n› bulurum dedi. Osmân›n isrâflar›n› gösteren, böyle
dahâ nice misâller vard›r. Zübeyre alt›yüzbin, Talhaya ikiyüzbin ve
Mervana Afrik›yye harâc›n›n beflde birini verdi. Eshâb ve öncelikle Alî bin ebî Tâlib bunlar› iflitince onu azarlad›lar.
Mu’âviyenin mülkünü geniflletip Filistini de Ona verdi. Hakemi ve süt kardefli Abdüllah bin Sa’d ve baflka akrabâs›n› vâlî yapd›. ‹slâm›n rûhundan bu ayr›l›¤›n› gören Eshâb, Medîneye topland›lar. Halîfe pek yafll› ve gücü tükenmifl olup, ifller Mervan›n elinde kald›. Halk, Osmâna nasîhat vermek için Alî bin ebî Tâlibi gönderdiler. Uzun konufldular. Bu arada: fiimdi vâlî olan Mugîre,
Ömer zemân›nda da vâlî de¤il mi idi? Evet vâlî idi, dedi. Osmân yine sordu: Ömer, bütün hilâfeti müddetince, Mu’âviyeyi vâlî yapmad› m›? Evet yapd›. Fekat Mu’âviye Ömerden çok korkard›.
fiimdi o, senin haberin olmadan ifller çeviriyor. Millete de, Osmân
böyle emr etdi, diyor. Sen bunlar› iflitiyorsun da Mu’âviyeye birfley
diyemiyorsun, dedi. Osmân zemân›nda, hak ile bât›l, hayr ile fler
kar›fld›. Osmân dahâ önce halîfe olsayd›, genç olurdu. Dahâ sonra
halîfe olsayd›, ya’nî Alî Onun yerine olsayd›, Emevîler ifle kar›flmazd›. ‹yi olurdu) gibi fleyler yaz›yor. Bundan sonra da, islâm halîfelerine, en çok hazret-i Mu’âviyeye çat›yor... Beytülmâl› keyfleri, zevkleri için harc etdiler. Bütün bu yolsuzluklara Osmân sebeb
oldu, diyor.
Seyyid Kutbun bu yaz›lar›n›n yalan ve yanl›fl olduklar›, (Tuhfe)
kitâb›nda vesîkalarla isbât edilmekdedir: Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”, Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i ile halîfe seçildi. Onu seçenler aras›nda hazret-i Alî de vard›. Seyyid Kutb, hazret-i Osmâna dil uzatmakla, Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤ine ve hattâ, (Ümmetim
yanl›fl bir ifl üzerinde sözbirli¤i yapmaz) hadîs-i flerîfine karfl› gelmekdedir.
(Mir’ât-› kâinât)da diyor ki: Üçüncü halîfe olan hazret-i Osmân bin Affân bin Ebil’âs bin Ümeyye bin Abdi fiems bin Abdi
Menâf bin Kusey, Resûlullaha ilk îmân eden erkeklerin dördüncüsüdür. Amcas› Hakem bin Ebil’âs, hazret-i Osmân› ba¤lay›p, dedelerinin dînine dönmezsen seni çözmem, dedikde, ölürüm de dî– 184 –

nimi aslâ terk etmem, dedi. Amcas› ümmidini kesip ba¤lar›n› çözdü. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vahy kâtibi idi. Resûl “aleyhisselâm”, Allahü teâlân›n emri ile k›z› Rukayyeyi buna
verdi. Rukayye, Bedr gazâs› yap›l›rken, Medînede vefât edince,
ikinci k›z› Ümm-i Gülsümü verdi. O da, hicretin dokuzuncu senesinde vefât edince, (Dahâ k›zlar›m olsayd›, onlar› da Osmâna verirdim!) buyurdu. Ümm-i Gülsümü verince, (K›z›m! Zevcin Osmân, ceddin ‹brâhîm Peygambere ve baban Muhammede “aleyhisselâm” herkesden dahâ çok benzemekdedir) buyurmufldu. Bir
Peygamberin iki k›z›n› nikâhlamak, hazret-i Osmândan baflka hiçbir insana nasîb olmam›fld›r. Resûl aleyhisselâm›n yan›na hazret-i
Osmân gelince, Resûl aleyhisselâm, etekleri ile mubârek ayaklar›n› örtdü. Hazret-i Âifle bunun sebebini sordukda, (Ondan melekler hayâ ediyor. Ben hayâ etmez miyim?) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Osmân Cennetde benim kardeflimdir ve hep yan›mdad›r)
buyurdu. Tebük gazvesinde islâm askeri pek çokdu. G›dâ maddesi ve harb vâs›tas› azd›. S›k›nt› çekilecekdi. Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh”, öz ticâret mal›ndan üçbin deve, yetmifl at, onbin alt›n getirdi. Resûlullah, bunlar› askere da¤›t›p, (Bugünden sonra,
Osmâna günâh yaz›lmaz) buyurdu. ‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi
teâlâ aleyh” hazretlerinin (Câmi’ussagîr) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Cehenneme girmesi lâz›m gelen yetmiflbin günâhkâr müsliman, Osmân›n flefâ’ati ile, süâlsiz, hesâbs›z Cennete girecekdir) buyuruldu. Hazret-i Osmân›n din bilgisi pekçokdu. Din bilgileri üzerinde hazret-i Ömer ile öyle konuflmalar yapard› ki, iflitenler kavga
ediyorlar, san›rlard›.
(Tuhfe) kitâb›nda diyor ki, hazret-i Osmân “rad›yallahü
anh”, halîfe iken, herkese lây›k oldu¤u vazîfeyi verirdi. Herkesi
yapabilece¤i iflde kullan›rd›. Halîfenin gayb› bilmesi lâz›m de¤ildir. Hazret-i Osmân da, güvendiklerini, ifl adam› olarak bildiklerini ve emîn, âdil olarak tan›d›klar›n› ve emrlerine karfl› gelmez
zan etdiklerini ifl bafl›na getirmifldir. Bundan dolay› kimsenin
Ona dil uzatma¤a hakk› yokdur. Ona karfl› olanlar, Onun bu hakl› hareketlerini de kötü gösteriyorlar. Hazret-i Osmân›n vâlîleri,
emîrleri, Onu sevmekde ve emrlerini yapmakda, askerlikde,
memleketler feth etmekde ve çal›flkanl›kda, en seçme kimselerdi.
Onun zemân›nda, islâm memleketlerini garbda ‹spanyaya kadar,
flarkda Kâbil ve Belhe kadar, bunlar geniflletdi. ‹slâm ordular›n›
denizde ve karada zaferden zafere ulafld›rd›lar. ‹kinci halîfe zemân›nda, fitne, fesâd oca¤› olan Irak ve Horasan› o kadar temizlediler ki, k›p›rdanmalar›na meydân b›rakmad›lar. E¤er bu vâlîlerden birkaç›nda, hazret-i Osmân›n umdu¤u gibi ç›km›yan ifller
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görüldü ise, Ona niçin kusûr say›ls›n? Böyle iflleri görünce, hiç
susmazd›. Yâhud çekemiyenlerin iftirâlar› olunca, iflin do¤rusunu arafld›r›rd›. Çünki hükûmet adamlar›n›n düflman› ve çekemiyenleri çok olur. Herkesin flikâyeti ile me’mûr de¤ifldirilirse,
memleketin idâresi altüst olur. Arafld›r›rd›. fiikâyetler do¤ru ç›karsa, hemen azl ederdi. Böylece, Velîdi azl etdi. Hazret-i
Mu’âviye, Ona ›syân etmedi. fiâmda, herkese kendini sevdirmifldi. Bunun emrinde bulunanlardan hiç kimsenin burnu kanam›yordu. Müslimânlar› adâlet ile idâre ediyor, kâfirlerle de cihâd
ediyordu. Böyle bir kahraman› kim azl eder? M›sr vâlîsi olan
Abdüllah bin Sa’di de niçin azl etsin? O, hazret-i Osmândan sonra, bir yana çekildi. Kar›fl›kl›klardan uzak kald›. M›srdan Medîneye, Onun için gelen flikâyetler, hep ‹bni Sebe’ yehûdîsinin bafl› alt›ndan ç›k›yordu. Sözün k›sas›, hazret-i Osmân, vazîfesini
tâm yapd›. Fekat, takdîr, tedbîrine uygun olmad›¤›ndan, yehûdîlerin ç›kard›¤› fitne atefli söndürülemedi.
Hazret-i Osmân›n hâli, her bak›mdan, hazret-i Alîye benzemekdedir. Hazret-i Alînin de çeflidli tedbîrleri fâidesiz kald›. Yaln›z, hazret-i Osmân›n vâlîleri, kendisini seviyorlar, emrlerini hep
yap›yorlard›. Ganîmetleri halîfeye muntazam gönderiyorlard›. Bütün müslimânlar, mal sâhibi, râhat ve huzûr içinde idi. Hattâ, fitne
ç›kmas›na bu zenginlik de yard›m etdi. Hazret-i Alînin vâlîleri ise,
kendisine ›syân etdi. Vazîfelerini yapmad›lar. Devlet iflleri aksad›.
Hazret-i Alînin akrabâs›, amcas›n›n çocuklar› da böyle yapd›. Hazret-i Osmân› lekeleme¤e kalk›flanlar, Ehl-i sünnet âlimlerine inanmazlarsa, flî’î kitâblar›n› okusunlar. O zemân anlarlar. fiî’îlerin en
k›ymetli kitâblar›ndan olan (Nehc-ül-belâga) kitâb›nda, hazret-i
Alînin amcas›n›n o¤luna yazd›¤› mektûb var. Burada, o münâf›ka
olan güvenini bildiriyor. Nehc-ül-belâga, sonra bunun h›yânetlerini uzun yaz›yor. Hazret-i Alînin vâlîlerinden Münzir bin Cârut da
hâin ç›kd›. Halîfenin ona yazd›¤› tehdîd mektûbu, flî’î kitâblar›n›n
ço¤unda vard›r. Hazret-i Alî de, bu vâlîleri için lekelenemez. Peygamberler bile münâf›klar›n tatl› dillerine aldanm›fld›. Fekat, Onlara vahy gelerek, münâf›klar›n ço¤unun yüzkaras› meydâna ç›kar›ld›. fiî’îler, imâmlar›n gayb› bilmesi lâz›md›r, diyorlar. Hazret-i
Osmâna bunun için dil uzat›yorlar. Bu inançlar› ile, hazret-i Alîyi
“kerremallahü vecheh” de lekelemifl oluyorlar. Bunlara göre hazret-i Alî, önceden bildi¤i hâlde, hâinleri müslimânlar›n bafl›na getirmifl oluyor. Meflhûr Ziyâd bin Ebîh hâinini de hazret-i Alî vâlî
yapm›fld›.
Mervân›n babas› olan Hakem bin Âs› Medîneye kabûl etdi¤i
için de, hazret-i Osmâna çat›yorlar. Resûlullah “sallallahü aley– 186 –

hi ve sellem”, Hakemi münâf›klarla dost oldu¤u için ve müslimânlar aras›nda fitne ç›kard›¤› için, Medîneden sürmüfldü. ‹ki halîfe zemân›nda kâfirler temizlendi. Münâf›klar kalmad›. Hakemin sürgünde kalmas› sebebi ortadan kalkm›fl oldu. ‹ki halîfe,
onun geri gelmesine izn vermemifllerdi. Çünki, fitne ve fesâd, yine ç›kabilirdi. Hakem, Benî Ümeyyeden idi. ‹ki halîfe, Temîm ve
Adiy kabîlelerinden idiler. Câhiliyyet zemân›ndaki düflmanl›klar
hât›rlara gelebilirdi. Hazret-i Osmân ise, Hakemin erkek kardeflinin o¤lu idi. Bu korku aradan kalkm›fl oldu. Bunun için, (Onu
Medîneye getirmek için Resûlullahdan izn alm›fld›m. Halîfe Ebû
Bekre söylemifldim, izn ald›¤›ma flâhid istedi. fiâhid olmad›¤› için
susmufldum. Halîfe Ömer, belki benim sözümü kabûl eder, demifldim. O da flâhid istemifldi. Ben halîfe olunca, bildi¤ime göre
izn verdim) buyurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hasta iken, (Bana sâlih biri gelse de, ona birfley söylesem) buyurmufldu. Ebû Bekri ça¤›ral›m, dediler. (Hay›r) buyurdu. Ömeri ça¤›ral›m, dediler. (Olmaz) buyurdu. Alîyi ça¤›ral›m, dediler. Yine
(Olmaz) buyurdu. Osmân› ça¤›ral›m, dediler. (Evet) buyurdu.
Hazret-i Osmân gelince, Ona birfleyler söyledi. Bu arada, belki
Hakem için de flefâ’at dilemifl ve kabûl buyurulmufldur. Hakemin
son zemânlar›nda nifak ve fesâddan tevbe etdi¤i de bilinmekdedir. Zâten, Medîneye geldi¤i zemân çok ihtiyâr idi. Birfley yapacak hâlde de¤ildi.
Akrabâs›na verdi¤i ihsânlar da, hurûfî kitâblar›n›n ve Seyyid
Kutbun iddi’â etdikleri gibi, beytülmâldan de¤ildi. Kendi öz mal›ndan idi. Abdülganî Nablüsî hazretleri (Hadîka) kitâb›nda,
ikinci cild, yediyüzondokuzuncu sahîfesinde diyor ki, (Dört halîfeden üçü, beytülmâldan, ya’nî devlet hazînesinden maâfl al›rlard›. Yaln›z hazret-i Osmân maâfl almazd›. Çünki, çok zengindi.
Maâfla ihtiyâc› yokdu). (Berîka) kitâb›nda da, bindörtyüzotuzbirinci sahîfede, böyle yazd›kdan sonra, (Osmân “rad›yallahü anh”
flehîd oldu¤u gün hizmetçisinde, kendi mal› olarak, yüzellibin dînâr alt›n ve bir milyon dirhem gümüfl ve ikiyüzbin alt›n de¤erinde elbise bulundu) diyor. Kendisi kumafl tüccâr› idi. ‹hsânlar›,
yaln›z akrabâs›na de¤ildi. Herkese ikrâm› boldu. Allah r›zâs›
için, çok hayr yapard›. Her Cum’a günü, bir köle âzâd ederdi.
Hergün Eshâb-› kirâma ziyâfet verirdi. Allah r›zâs› için verilen
mallara isrâf diyen kimse yokdur. Akrabâya yap›lan sadakaya ise,
iki kat sevâb oldu¤u hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Hazret-i Osmân,
Eshâb-› kirâm› toplad›. ‹çlerinde Ammâr bin Yâser de vard›.
(fiâhid olunuz ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ihsân
edilecekler aras›nda Kureyfli ve Benî Hâflimi öne alm›fld›r. E¤er
– 187 –

Cennetin anahtarlar›n› bana verseler, Benî Ümeyyeyi Cennete
doldururum. D›flarda kimseyi b›rakmam) buyurdu. Hazret-i Osmân›n bu sözüne karfl›, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” birfley demedi. Bütün ihsânlar›n› beytülmâldan veriyor
sanmak, te’assub ve inâdd›r. Ona düflman olman›n alâmetidir.
Kendisine sorduklar›nda, (Adâlete ve takvâya s›¤mayan bir hareketi bana yüklemeyiniz) buyurmufldu. Hazret-i Osmân, o¤lunu
Mervân›n kardefli Hârisin k›z›na nikâh ederken, kendi mal›ndan
bin dirhem gümüfl gönderdi. K›z› Rumân› Mervâna nikâh ederken
de, bin dirhem verdi. Bunlar›n hiçbiri beytülmâldan de¤ildi.
Seyyid Kutbun hurûfî kitâblar›ndan ve Abbâsî târîhlerinden
alarak yazd›¤› (Afrik›yyeden gelen ganîmetin beflde birini Mervâna ba¤›fllad›) sözü de iftirâd›r. Hazret-i Osmân, yirmidokuz târîhinde, Abdüllah bin Sa’di, bin suvârî ve piyâde ile Afrikaya göndermifldi. O zemân, Tûnusun baflflehri olan Afrik›yye flehrinde
kanl› muhârebeler oldu. Müslimânlar gâlib geldi. Çok ganîmet ele
geçdi. Abdüllah, bunun beflde birini Mervân ile halîfeye gönderdi.
Yaln›z para olarak befl bin alt›ndan ziyâde idi. Arada birkaç ayl›k
yol oldu¤u için, bunlar› Medîneye getirmek çok güç ve tehlükeli
idi. Bunun bin dirhemini Mervân satd›. Geri kalan›n› Medîneye
getirdi. Müjde haberlerini de verdi. Çok düâlar ald›. Halîfe onun
bu zahmetine ve müjdesine karfl›l›k olarak, sat›lan k›sm›n paras›ndan noksan kalan› Mervâna ba¤›fllad›. Bunu yapmak halîfenin
hakk› idi. Hem de, Sahâbenin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
yan›nda vâk›’ olmufldu. Bir kimseye bin alt›n getirseler bunun birini veyâ dahâ çok mikdâr›n› getirene bahflifl olarak verse, buna kimse isrâf demez. Nitekim, zekât topl›yan âmile de, ihtiyâc› kadar verilmesini, Allahü teâlâ emr etmekdedir. Abdüllah bin Hâlid için
bin dirhem verdi, sözü de iftirâd›r. Ona ödünç verilmesini emr eylemifldi. Abdüllah da borcunu ödemifldi. Dâmâd› Hârisin, Medînedeki tâcirlerden zekât toplarken haks›zl›k yapd›¤›n› iflitince, Onu
iflden ç›kard› ve cezâ verdi.
Osmân-› Zinnûreyn “rad›yallahü anh”, Hicâzdaki ve Irakdaki bak›ms›z yerleri, güvendi¤i kimselere, yak›nlar›na verir, zirâat âletleri de te’mîn ederek çal›fld›r›r, millete çok toprak kazand›r›rd›. Zirâati gelifldirdi. Ba¤lar, meyve ba¤çeleri yetifldirdi. Kuyular kazd›rd›. Kanallar açd›rd›. Arabistân›n kuru topraklar›
Onun zemân›nda en bereketli yerler gibi olmufldu. Emniyyet ve
huzûr da böylece, kendili¤inden hâs›l olmufldu. H›rs›zl›k ve y›rt›c› hayvanlar târîhe kar›flm›fld›. Bunlar›n yuvalar› yerine, hanlar,
müsâfirhâneler yap›lm›fld›. Ticâret ve nakliyyâtda kolayl›k da,
bunlara ba¤l› olarak, geliflmifldi. Bunlar, Arabistân için, acâyip ve
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hârika say›lacak fleylerdi. fiimdi, yirminci asr›n motorlu vâs›talar›
ile bunlar yap›lam›yor. (Arabistânda nehrler akmad›kça, k›yâmet
kopmaz) hadîs-i flerîfi, sanki hazret-i Osmân›n zemân›ndaki medeniyyeti haber vermekdedir. Adî bin Hâtem Tâîye söylenen hadîs-i flerîfde, (Ömrün çok olursa, bir kad›n›n Hire flehrinden
Kâ’beye râhat râhat Allahdan baflka kimseden korkmadan gelece¤ini görürsün) buyurulmufldu. Hazret-i Osmân zemân›nda mal›n, servetin artaca¤›n›, ifl hayât›n›n geliflece¤ini bildiren çok hadîs-i flerîf vard›r. Eshâb-› kirâm, bu bereketi ve huzûru görünce,
hazret-i Osmân›n idâresini, baflar›s›n› takdîr eylediler. Onlar da,
halîfe gibi çal›flma¤a bafllad›lar. Hazret-i Alî, Yenbû’ ve Fedek ve
Zühre denilen yerlerde, Talha, Gâbedde, Zübeyr, Zihaflebde, tarlalar ve ba¤lar yapd›lar. Hicâz k›t’as›, ma’mûr oldu. Hazret-i Osmân›n hilâfeti birkaç sene dahâ uzasayd›, fiîrâz›n gül ba¤çelerini
ve Hirat›n korular›n› geride b›rakacaklard›. Ölü topraklar›, Halîfeden izn alarak, herkesin kendi mal› ile iflletmesi câizdir. Bunu
yapmak halîfenin kendisi için de niçin câiz olmas›n? Böylece yetifldirdi¤i mahsûl, kendisine neye halâl olmas›n? Hazret-i Osmân,
kendi mal› ile, çok topraklar› ihyâ etdi. Ba¤lar, ba¤çeler yapd›.
Kuyular kazd›rd›. Sular ak›td›. Herkese önayak oldu. Millete ifl
imkân› sa¤lad›. Yeni bir ç›¤›r açd›. (Mal, mal› çeker) sözü gere¤ince, gelirleri katkat artd›. Onun zemân›nda, Medînede tarla sürmeyen, ba¤ yetifldirmiyen kimse kalmad›. Hindli Mevdûdî ile M›srl›
Seyyid Kutb, ‹slâm târîhlerini veyâ hiç olmazsa, Hindistânda yaz›lm›fl olan (Tuhfe) kitâb›n› okumufl olsalard›, Resûlullah›n halîfelerini “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” lekelemekden belki hayâ ederlerdi. Onlar› medh ve senâ etmekden de âciz olduklar›n›
anlarlar, edebli davran›rlard›.
Beytülmâldan Zeyd bin Sâbite “rad›yallahü teâlâ anh” bin dirhem ba¤›fllad›, sözü de, hâdiselere kötü gözle bakman›n ifâdesidir.
Birgün beytülmâldan hakk› olanlara da¤›t›m yap›lmas›n› emr eylemifldi. Bin dirhem kadar› artm›fld›. Bunun, müslimânlar›n hizmetinde kullan›lmas›n› emr buyurdu. Zeyd, bu para ile mescid-i Nebevîyi ta’mîr eyledi.
Beflyüzyetmiflalt›da vefât eden fiâfi’î âlimlerinden hâf›z Ahmed
bin Muhammed Ebû Tâhir Silefînin (Meflîhat) kitâb›nda ve ayr›ca ‹bni Asâkir Alî bin Muhammedin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekri sevmek ve Ona flükr etmek, ümmetimin hepsine
vâcibdir), buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Münâvî de, Deylemîden naklen yazmakdad›r. Hâf›z Ömer bin Muhammed Erbilî (Vesîle) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ size nemâz›,
zekât› ve orucu farz etdi¤i gibi, Ebû Bekri, Ömeri, Osmân› ve Alî– 189 –

yi sevme¤i de farz eyledi) buyuruldu. Abdüllah ibni Adînin bildirdi¤i, Münâvîde yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrle Ömeri sevmek
îmândand›r. Onlara düflmanl›k münâf›kl›kd›r) buyuruldu. ‹mâm-›
Tirmüzî buyuruyor ki, Resûlullah›n yan›na bir cenâze getirildi. Nemâz›n› k›lmad› ve, (Bu adam Osmâna düflman idi. Onun için, Allahü teâlâ da, buna düflmand›r) buyurdu. Tevbe sûresinin yüzbirinci âyetinde meâlen, (Muhâcirlerin ve Ensâr›n önce îmâna gelenlerinden ve Onlar›n yolunda gidenlerden Allah râz›d›r. Onlar da Allahdan râz›d›rlar. Allah, Onlar için Cennetler hâz›rlad›) buyuruldu. ‹lk üç halîfe, önce îmâna gelenlerdendir. Hazret-i Mu’âviye ile
Amr ibni Âs da, Onlar›n yolunda olanlardand›r. Bu din büyüklerine dil uzatanlar, âyet-i kerîmeye ve hadîs-i flerîflere karfl› gelmifl
oluyorlar. Âyet-i kerîmeye ve hadîs-i flerîfe karfl› gelen, dinden ç›kar, kâfir olur. Müslimân oldu¤unu aç›klarsa, münâf›k veyâ z›nd›k
oldu¤u anlafl›l›r.
6 — (Di¤eri acûze kad›n Safvân ile yaflad›¤› çöl aflk›n› gerdanl›k gayb› behânesi ile örtme¤e çal›fl›yor. Di¤er tarafdan da, boflanma sebebini hazret-i Alîye yüklüyor. Böylece, Cemel vak’as› do¤uyor) diyor.
Mecmû’a, burada mü’minlerin annesi, Resûlullah›n sevgili zevcesi olan Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerine, hayâs›zca sald›rmakdad›r. Hadîs âlimlerinden Abdülhak Dehlevî hazretleri, (Medâric-ün-nübüvve) kitâb›nda bak›n›z ne buyuruyor:
Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü teâlâ anhâ” hazretlerinin fazîletleri, üstünlükleri, say›lam›yacak kadar çokdur. Eshâb-› kirâm›n f›kh
âlimlerindendi. Çok fasîh ve belî¤ konuflurdu. Eshâb-› kirâma fetvâ verirdi. Âlimlerin ço¤una göre, f›kh bilgilerinin dörtde birini
hazret-i Âifle haber vermifldir. Hadîs-i flerîfde, (Dîninizin üçde birini Humeyrâdan ö¤reniniz!) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, hazret-i Âifleyi çok sevdi¤i için, Ona (Humeyrâ) derdi. Eshâb-› kirâmdan ve Tâbi’înden çok kimse, hazret-i Âifleden iflitdikleri hadîs-i flerîfleri haber vermifllerdir. Ürvetübni Zübeyr hazretleri buyuruyor ki, Kur’ân-› kerîmin ma’nâlar›n› ve halâl ve harâmlar› ve Arab fli’rlerini ve neseb ilmini, hazret-i Âifleden
dahâ çok bilen kimse, görmedim. Resûlullah› medh eden flu iki
beyt, hazret-i Âiflenindir:
Ve lev semi’û ehl-ü M›sre evsâfe haddihî,
Lemâ bezelû fî sevm-i Yûsüfe min nakdin.
Levîmâ Zelîhâ lev reeyne cebînehû
Le âserne bil-kat’il kulûbi alel eydi.
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M›srdakiler, Onun yanaklar›n›n güzelli¤ini iflitmifl olsalard›,
Yûsüf aleyhisselâm›n pazarl›¤›nda hiç para vermezlerdi. Ya’nî, bütün mallar›n›, Onun yanaklar›n› görebilmek için saklarlard›. Zelihây› kötüliyen kad›nlar, Onun parlak aln›n› görselerdi, ellerinin
yerine kalblerini keserlerdi (de ac›s›n› duymazlard›).
Hazret-i Âiflenin flân ve flereflerinden birisi de Resûlullah›n
sevgilisi olmas›d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Onu
çok severdi. Resûlullaha, en çok kimi seviyorsun denildikde,
(Âifleyi) buyurdu. Erkeklerden kimi? dediler. (Âiflenin babas›n›)
buyurdu. Ya’nî en çok hazret-i Ebû Bekri sevdi¤ini bildirdi. Hazret-i Âifleye sordular ki, Resûlullah en çok kimi severdi? Fât›may› severdi, dedi. Erkeklerden en çok kimi severdi dediler. Fât›man›n zevcini buyurdu. Bundan anlafl›l›yor ki, zevceleri aras›nda, hazret-i Âifleyi, çocuklar› aras›nda, hazret-i Fât›may›, Ehl-i
beyti aras›nda, hazret-i Alîyi, Eshâb› aras›nda ise, hazret-i Ebû
Bekri en çok severdi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Hazret-i Âifle buyuruyor ki, (Birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek na’l›nlar›n›n kay›fllar›n› çak›yordu. Ben de iplik i¤riyordum. Mubârek yüzüne bakd›m. Parlak aln›ndan ter
daml›yordu. Ter damlas›, her tarafa nûr saç›yordu. Gözlerimi kamafld›r›yordu. fiaflakald›m. Bana do¤ru bakd›. (Sana ne oldu ki,
böyle dalg›n duruyorsun?) buyurdu. Yâ Resûlallah! Mubârek
yüzündeki nûrlar›n parlakl›¤›na ve mubârek aln›ndaki ter dânelerinin saçd›klar› ›fl›klara bakarak kendimden geçdim, dedim.
Resûlullah kalk›p yan›ma geldi. Gözlerimin aras›n› öpdü ve (Yâ
Âifle! Allahü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdi¤in gibi,
seni sevindiremedim) buyurdu. Ya’nî, senin beni sevindirmen,
benim seni sevindirmemden çokdur, dedi.) Hazret-i Âiflenin mubârek gözlerinin aras›n› öpmesi, Resûlullah› severek, Onun cemâlini anl›yarak gördü¤ü için âferin ve takdîr olmakdad›r. M›srâ’:
Âferin gözlerime ki, senin güzelli¤ini görebiliyor!
Beyt:
Ne iyi O gözler ki, güzele bakmakdad›r.
Ne tâli’li O kalb ki, Onun için yanmakdad›r!
Tâbi’înin büyüklerinden olan imâm-› Mesrûk, hazret-i Âifleden gelen bir haberi bildirirken, (Resûlullah›n sevgilisi ve Ebû
Bekr-i S›ddîk›n kerîmesi olan hazret-i S›ddîka buyuruyor ki) diyerek söze bafllard›. Ba’zan da, (Allahü teâlân›n ve göklerde
olanlar›n sevdiklerinin sevgilisi diyor ki) derdi. Âifle “rad›yalla– 191 –

hü anhâ”, kendisinin, ezvâc-› tâhirât›n hepsinden dahâ üstün oldu¤unu söyliyerek, Allahü teâlân›n ni’metlerini sayar, ö¤ünürdü.
(Resûlullah beni istemeden önce, Cebrâîl aleyhisselâm, benim resmimi getirip gösterdi ve bu senin zevcendir, dedi!) derdi. O zemân
canl› resmi yapmak harâm olmam›fld›. Hem de, resmi, insan yapmam›fld› ki, Ona günâh olsun. (Buhârî) ve (Müslim) kitâblar›ndaki hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Âifle
“rad›yallahü anhâ” valdemize buyurdu ki, (Seni üç gece rü’yâda
gördüm. Melek, beyâz ipek üzerindeki resmini bana gösterdi. Bu
senin zevcendir, dedi. Rü’yâda, mele¤in gösterdi¤i resmi unutmad›m. Tâm sensin). Âifle valdemiz buyurdu ki, (Resûlullah gece nemâz› k›l›yordu. Ben yan›nda yatm›fl idim. Bu hâl yaln›z bana mahsûsdu [diyerek ö¤ünürdü]. Secdede, mubârek elleri ayaklar›ma de¤ince, ayaklar›m› çekerdim). Hazret-i Âiflenin fazîletlerinden birisi de, ayn› kabdan, birlikde gusl abdesti almalar›yd›. Bu da, Resûlullah›n hazret-i Âifleyi ne kadar fazla sevdi¤ini göstermekdedir.
Resûlullaha, Âifleden baflka, hiçbir zevcesinin yata¤›nda (vahy)
gelmedi. Bu da, hazret-i Âiflenin Allahü teâlâ indinde k›ymetinin
pekçok oldu¤unu göstermekdedir. Ümm-i Seleme hazretleri, Resûlullaha, Âifle için birfley söylemifldi. (Âifle için beni incitme. Bana vahy, yaln›z Âiflenin yata¤›nda iken gelmekdedir) buyurulmufldu. Ümm-i Seleme de, (Seni bir dahâ incitmem, tevbe yâ Resûlallah) demifldi. Birgün hazret-i Fât›maya (Benim sevdi¤imi sen de
sever misin?) buyurdu. Evet dedi, (Öyle ise, Âifleyi sev!) buyurdu
“rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
Hazret-i Âifle, (Bana karfl› yap›lan iftirân›n yalan oldu¤u Allahü teâlâ taraf›ndan bildirildi) diyerek ö¤ünürdü. Allahü teâlâ, Nûr
sûresindeki onyedi âyeti göndererek, Âifleye iftirâ edenlerin Cehenneme gideceklerini bildirdi. Hazret-i Âiflenin izzeti ve flerefinin
yüksekli¤i bu âyet-i kerîmelerle de anlafl›ld›.
Hazret-i Âifleye iftirâ, hicretin beflinci y›l›nda (Müreysi’) gazvesinde olmufldu. Bu muhârebeye (Benî mustal›k) gazvesi de denir. Resûlullah, bu gazâya bin kifli ile gitmifldi. Hazret-i Âifle ile
Ümmi Selemeyi de götürmüfldü. Ganîmete kavuflmak için, çok
say›da münâf›k da gelmifldi. Askerin önüne hazret-i Ömeri koydu. Kanl› savafldan sonra beflbin koyun ile onbin deve ve yediyüzden ziyâde esîr al›nd›. Cüveyriyye de bunlar aras›nda idi. Resûlullah, bunu sat›n alarak, tezvîc buyurdu. Eshâb-› kirâm, bunu görünce, Resûlullah›n akrabâs› nas›l esîrimiz olur diyerek, ellerindeki esîrleri âzâd etdiler “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Cüveyriyye ne bahtiyâr k›z imifl ki, kavminin esâretden kurtulmas›na sebeb oldu. Resûl-i ekrem, Selmân-› Fârisîyi, yehûdî olan sâhibin– 192 –

den bu sene sat›n al›p âzâd etmifldir. Selmân hazretleri, hicretin birinci senesinde müslimân olmufldu.
Fârisî (Me’âricünnübüvve) kitâb›n›n türkçe tercemesi olan (Alt›-Parmak)da diyor ki, Resûlullah gazâya giderken, zevceleri aras›nda kur’a çekerdi. Hangisinin ad› ç›karsa, Onu birlikde götürürdü. Hazret-i Âifle buyuruyor ki, (Kad›nlar›n örtünmesi için âyet
gelmifldi. Bana bir çad›r yapd›lar. Çad›rla deveye bindirirlerdi. Gazâdan dönüflde, Medîneye yak›n konmuflduk. Seher vakti göç sesleri iflitildi. Abdest bozmak için, askerden uzaklaflm›fld›m. Hemen
geldim. Gerdanl›¤›m› bulamad›m. Geri gitdim. Arad›m, buldum.
Yerime gelince, askeri göremedim. Gitmifller. Beni çad›r›n içinde
san›p deveye yükletmifller. O zemân az yirdim. Za’îf idim. Ondört
yafl›nda idim. fiafl›rd›m, kald›m. Beni bulamay›nca ararlar diyerek,
oturup bekledim. Uyumuflum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Safvân bin Mu’attil Sülemînin arkadan gelmesini emr eylemifldi. Gelip beni uykuda görünce, ba¤›rm›fl. Sesden uyand›m. Onu
görünce, yüzümü örtdüm. Devesini çökdürdü. Uzaklaflarak, (Deveye bin!) dedi. Bindim, Safvân yular› tutdu. S›cak bas›nca, askere
yetifldik. Önce münâf›klara rastlad›k. Çirkin fleyler söylefldiler.
Onlar› ‹bni Ebî Selûl k›flk›rt›yordu. Müslimânlardan Hassân bin
Sâbit ve Mistah da onlara uymufldu. Medîneye gelince, hasta oldum. ‹ftirâ söylentileri heryere yay›lm›fl. Benim haberim yokdu.
Fekat, Resûlullah beni eskisi gibi aram›yor, hastal›¤›m› yoklam›yordu. Sebebini anl›yam›yordum. Bir gece, Mistah›n annesi ile halâya ç›kd›m. Etekleri aya¤›na sar›larak düfldü. O¤luna [Mistaha]
la’net etdi. Niçin sö¤ersin? dedim, söylemedi. Birkaç kerre sordum. Ey Âifle! Onun ne söylediklerini iflitmedin mi? dedi. Sordum.
‹ftirâ sözlerini bana anlatd›. Hastal›¤›m hemen artd›. Ateflim yükseldi. Tepemden duman ç›kd› zan etdim. Akl›m gitdi. Düfldüm.
Akl›m bafl›ma gelince, evime geldim. Babam›n evine gitmek için,
Resûlullahdan izn istedim. ‹zn verdi. Ne oldu¤unu ö¤renmek istiyordum. Anneme sordum. Yavrum hiç üzülme! Senin iflin kolayd›r. Güzel olan ve zevci taraf›ndan çok sevilen her kad›n için böyle fleyler söylerler, dedi. fiafl›rd›m. Böyle sözler acabâ Resûlullah›n
mubârek kula¤›na da gitmifl midir? Babam da duymufl mudur diye
üzüldüm. Çok a¤lad›m. Babam baflka odada Kur’ân-› kerîm okuyordu. Sesimi duymufl. Annemden sormufl. Annem de, dillerde dolaflan sözleri flimdi iflitdi, demifl. Babam da a¤lad›. Sonra yan›ma
gelip, (Yavrum sabr et! Allahü teâlâdan ne âyet gelece¤ini bekliyelim) dedi. O gece, sabaha kadar uyumad›m. Gözlerimin yafl› dinmedi).
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Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Alî ile Üsâmeyi “rad›yallahü anhümâ” ça¤›r›p, (Bu iflin sonu neye varacak?)
dedi. Üsâme, (Yâ Resûlallah! Biz senin zevcenin yaln›z iyi oldu¤unu biliriz) dedi. Hazret-i Alî de, (Yeryüzünde kad›n çok. Allahü teâlâ sana yeryüzünü dar eylemedi. Âifleyi, câriyesi olan Büreydeden sor!) dedi. Ona soruldu. Allaha yemîn ederim ki, Onda
bir ayb görmedim. Arada bir uyurdu. Koyun gelince, un ile hamur yap›p yirdi. Çok zemân Onun yan›nda bulundum. Onda hiçbir ayb görmedim. A¤›zlarda dolaflanlar do¤ru olsayd›, Allahü teâlâ, onu sana bildirirdi) dedi. Resûlullah, birgün evinde üzüntülü
oturuyordu. Ömer-ül-Fârûk hazretleri geldi. Resûlullah, Onun
ne düflündü¤ünü sordu. (Yâ Resûlallah! ‹yi biliyorum ki, münâf›klar yalan söylüyorlar. Allahü teâlâ, senin üzerine sinek kondurmuyor. Bir m›rdar yere konup da, sonra senin üstünü kirletmesin diye muhâfaza ediyor. Seni az bir pislikden sakl›yan Allah,
pisliklerin en kötüsünden elbet saklar) dedi. Hazret-i Ömerin bu
sözü Resûlullah›n hofluna gitdi. Mubârek yüzü güldü. Sonra, hazret-i Osmân› ça¤›rd›. Ona da sordu. (Bu sözü münâf›klar›n yayd›¤›ndan ve yalan oldu¤undan flübhem yokdur. Hepsi iftirâd›r. Allahü teâlâ, senin gölgeni yere düflürmiyor. Mubârek gölgenin bile pis bir yere düflmesini, yâhud habîs bir kiflinin, O gölgeye basmas›n› önlüyor. Mubârek evine pislik sokmas›n› hofl görür mü?)
dedi. Bu sözden de, mubârek kalbi ferahlad›. Sonra hazret-i Alîyi ça¤›r›p sordu. O da, (Bu sözler yaland›r, iftirâd›r. Münâf›klar›n
uydurmas›d›r. Sizinle nemâz k›l›yorduk. Siz nemâz içinde iken
mubârek na’l›n›n›z› ç›kard›n›z. Size uyarak biz de ç›kard›k.
(Na’l›nlar›n›z› niçin ç›kard›n›z?) dediniz. Size uymak için dedik.
Siz de, (Cebrâîl aleyhisselâm geldi. Na’l›nda necâset bulafl›¤› oldu¤unu bana haber verdi. Onun için ç›kard›m) buyurmufldunuz.
Nemâz içinde bile vahy ederek seni pislikden koruyan Allah, mubârek zevcelerine böyle pislik yap›lmas›na izn verir mi? Böyle bir
fley olsayd›, bunu da hemen haber verirdi. Mubârek kalbin üzülmesin. Allahü teâlâ, vahy edip, mubârek zevcenizin pâk oldu¤unu elbette size bildirir) dedi. Bu söz de, Resûlullah› sevindirdi.
Hemen hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk›n evine teflrif buyurdu “rad›yallahü teâlâ anh”.
Hazret-i Âifle diyor ki: O gün ben durmadan a¤l›yordum. Ensârdan bir han›m gelmifl, o da a¤l›yordu. Annem ve babam yan›mda oturuyorlard›. Âns›z›n Resûlullah gelip selâm verdi. Yan›mda
oturdu. O zemândan beri yan›ma hiç gelmemifldi. Bir ay geçmifldi. Hiç vahy inmemifldi. Resûlullah oturunca, Allahü teâlâya
hamd-ü senâ eyledi. fiehâdet kelimesini okudu. Bana dönüp,
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(Ey Âifle! Senin için bana flöyle söylediler: E¤er sen, dedikleri gibi de¤il isen, Allahü teâlâ, yak›nda senin do¤ru oldu¤unu bildirir.
E¤er bir günâh hâs›l oldu ise, tevbe isti¤fâr eyle! Allahü teâlâ, günâh›na tevbe edenlerin tevbesini kabûl eder) buyurdu. Resûlullah›n mubârek sesini iflitince, a¤lamakdan vazgeçdim. Babama dönüp, cevâb vermesini söyledim. (Vallahi bilmem ki, Resûlullaha
ne cevâb vereyim. Biz câhiliyyet zemân›nda putperest idik. ‹nsan
heykellerine tap›n›yorduk. ‹bâdet etmesini bilmezdik. Hiç kimse
bizim kad›nlar›m›za böyle birfley söyliyemezdi. fiimdi elhamdülillah kalblerimiz islâm nûru ile parlad›. Evimiz islâm ›fl›¤› ile ayd›nland›. Herkes bizim için böyle söyliyorlar. Ben, Resûlullaha ne diyeyim?) dedi. Sonra anneme döndüm. Sen cevâb ver, dedim. O
da, (Ben flafl›rd›m kald›m. Ne söyliyece¤imi bilmiyorum. Sen söyle) dedi. Sonra, ben söze bafllad›m. Dedim ki: Allahü teâlâya yemîn ederim ki, mubârek kula¤›n›za gelmifl olan lâflar›n hepsi yaland›r. E¤er onlara inanm›fl iseniz, temiz oldu¤umu ne kadar söylesem, bana inanmazs›n›z. Allahü teâlâ biliyor ki, benim birfleyden haberim yokdur. Yapmad›¤›m birfleye evet dersem, kendime
iftirâ etmifl olurum. Vallahi baflka diyece¤im yokdur. Yaln›z Yûsüf aleyhisselâm›n dedi¤ini derim ki, (Sabr etmek iyidir. Onlar›n
söyledikleri fley için, Allahü teâlâdan yard›m beklerim). fiaflk›nl›¤›mdan, Ya’kûb “aleyhisselâm” diyece¤im yerde, Yûsüf “aleyhisselâm” dedim. Sonra yüzümü çevirip dayand›m. Rabbimin beni
temize ç›karaca¤›n›, Allah hakk› için hep bekliyordum. Çünki,
kendimden emîndim. Suçum yokdu. Fekat, Allahü teâlân›n benim için âyet-i kerîme gönderece¤ini sanm›yordum. K›yâmete
kadar heryerde, benim için âyet-i kerîme okunaca¤›n› akl›ma s›¤d›ram›yordum. Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü ve kendi afla¤›l›¤›m›
bildi¤im için, benim için, âyet-i kerîme gönderece¤ini hiç ümmîd
etmiyordum. Yaln›z günâhs›z oldu¤umu, kalbimin temizli¤ini
Peygamberine rü’yâda bildirir veyâ kalb-i flerîfine ilhâm eder,
diyordum. Allah hakk› için do¤ru söyliyorum ki, Resûlullah,
oturdu¤u yerden dahâ kalkmam›fld› ve kimse odadan d›flar› ç›kmam›fld›. Mubârek yüzünde vahy alâmetleri göründü. Oturanlar›n hepsi, vahy geldi¤ini anlad›. Babam bu hâli görünce, deriden
bir yasd›k vard›. Yasd›¤› Resûlullah›n mubârek bafl›n›n alt›na
koydu. Bir yemenî çarflaf ile üzerini örtdü. Vahy gelmesi bitince, mubârek yüzünden örtüyü kald›rd›. Gül gibi k›rm›z› yüzünden, inci gibi parl›yan terleri, mubârek elleri ile sildi. Gülümsiyerek, (Müjdeler olsun sana ey Âifle! Allahü teâlâ, seni temize ç›kard›. Senin pâk oldu¤una flâhid oldu) buyurdu. Babam hemen
(Kalk yâ k›z›m! Resûlullaha çabuk teflekkür et!) dedi. Ben de, val– 195 –

lahi kalkmam, Allahü teâlâdan baflkas›na flükr etmem! Çünki,
Rabbim benim için âyet-i kerîme indirdi, dedim. Sonra Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Nûr sûresinin onbirinci âyetinden bafll›yarak, on âyet-i kerîme okudu. Babam hemen kalk›p bafl›m› öpdü.
Âifle “rad›yallahü anhâ” hakk›nda bu âyet-i kerîme gelmeden
önce, hazret-i Ebû Eyyûb Hâlidin zevcesi, (Âifle için a¤›zlarda
dolaflan sözlere ne dersin?) diyerek, hazret-i Hâlidden sormufl.
Hazret-i Hâlid de, (Allah için, bu sözler yaland›r. Sen bana karfl›
böyle kötülük yapar m›s›n?) demifl. (Hâflâ yapmam) deyince, hazret-i Hâlid de, (Âifle, dîni bizden dahâ bütün iken, Resûlullaha
karfl› böyle fley yapm›fl olabilir mi? Biz böyle söylemedik. Bu sözler büyük iftirâd›r) demifl. Hak teâlâ da, hazret-i Hâlidin tâm bu
sözü gibi âyet-i kerîme göndermifldir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hemen Eshâb›n› mescide toplad›. Gelen âyet-i kerîmeleri okudu. Âyet-i kerîmenin bereketi ile, mü’minlerin kalblerindeki flübheler kalkd›. Mistah, hazret-i Ebû Bekrin akrabâs›
idi. Fakîr idi. Hazret-i Ebû Bekr, onun geçinmesine yard›m ederdi. Mistah, bu iflte münâf›klarla bir olunca, ona yard›m etmeme¤e yemîn etdi. Bunun üzerine, Allahü teâlâ, Nûr sûresinin yirmiikinci âyetini gönderdi. Ebû Bekr-i S›ddîk, bu âyet-i kerîmeyi iflitince, (Allahü teâlân›n beni afv etmesini severim) dedi. Mistaha
eskisi gibi yard›m etdi. Hazret-i Âiflenin “rad›yallahü teâlâ anhâ”
temiz oldu¤unu bildiren âyet-i kerîmeler gelince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu sözleri söyliyenlere, (Kazf) haddi vurulmas›n› emr buyurdu. Dört kifliye seksen de¤nek vurdular. Birisi kad›n idi ve Resûlullah›n bald›z› idi. (Me’âric) kitâb›n›n yaz›s› temâm oldu.
Hazret-i Âifle için gelen onyedi âyet-i kerîmeden birincisinin
tefsîrini (Mevâkib tefsîri) flöyle bildiriyor: (Âifle “rad›yallahü anhâ”ya iftirâ edenler, sizden birkaç kiflidir. Siz bu iftirây› kendiniz
için kötülük sanmay›n! Bu sizin için hayrl›d›r. [Bu iftirâ sebebi ile
çok sevâb kazand›n›z. Onlar›n yalan› meydâna ç›kd›¤›ndan, sizin
flân›n›z, flerefiniz artd›. Âyet-i kerîme, sizin temiz oldu¤unuzu
bildirdi.] O iftirâ edenlerden herbiri için kazand›klar› günâh kadar cezâlar› vard›r. Büyük iftirâ yaparak, çok çirkin fleyi söyliyenlere dünyâda ve âh›retde büyük azâb vard›r). Bunlara had
vuruldukdan sonra, Abdüllah bin Ebî, hakîr, zelîl oldu. Hassân,
ölünceye kadar kör oldu. Mistah›n eli çolak oldu. Onikinci âyet-i
kerîmede meâlen, (Bu iftirây› iflitince, mü’min erkek ve kad›nlar,
kendi âilelerine iyi gözle bakmal›. Bu, meydânda bir yalan ve iftirâd›r, demelidirler) ve ondokuzuncu âyet-i kerîmede meâlen,
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(Mü’minlerin kötü olarak an›lmas›n› sevenlere, dünyâda ve âh›retde ac› azâblar vard›r) ve yirmialt›nc› âyet-i kerîmede meâlen,
(Habîs söz söylemek, habîs adamlara lây›kd›r. Habîs adamlara,
habîs kelâm yak›fl›r) buyurulmufldur. Resûlullah ve hazret-i Âifle
ve Safvân, o alçaklar›n söylediklerinden uzakd›rlar. Onlar için
afv, ma¤firet ve Cennetde ni’metler vard›r. Safvân hadîs-i flerîf ile
medh edilmifldir. Onyedi senesinde, Erzurûm fethinde flehîd oldu.
Hazret-i Âifleye iftirâ edenlere, Allahü teâlâ, çok ac› azâblar
verece¤ini bildirmekdedir. Allahü teâlâ, bu alçaklar›n cevâb›n›
tâm verdi¤i için, bizim birfley eklememize lüzûm kalmam›fld›r. Yaln›z (Mir’ât-i kâinât) kitâb›n›n ikiyüzdoksanikinci sahîfesindeki fetvây› bildirece¤iz:
(Hasâis-ul habîb) kitâb›nda diyor ki, Resûlullah›n mubârek
zevcelerinden birini (Kazf) edenin, kötüliyenin kâfir oldu¤una ve
tevbesinin kabûl olm›yaca¤›na, Abdüllah ibni Abbâs hazretleri fetvâ vermifldir. Hele, hazret-i Âifleye kötü demek, Kur’ân-› kerîmi
inkâr etmek olur. Bunun küfr oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir.
Eshâb-› kirâmdan birinin annesine [meselâ Hinde] kötü diyenin
cezâs› da, kazf cezâs›n›n iki kat›d›r. Allahü teâlâ, böyle belâya düflmekden alevî ve flî’î kardefllerimizi ve bütün müslimânlar› kurtars›n! Âmîn.
7 — (Birçok erke¤in aflk mâceralar›n›n flöhretli kad›n›, Utbenin
k›z› Hind, hazret-i Hamzan›n ci¤erlerini yirken, habeflli kölenin
sevdâs›n› yaflam›fl. Kocas› ibni Mugiyre taraf›ndan, fâhifleli¤i sebebiyle boflanm›fl ve Ebû Süfyân taraf›ndan da kar› olarak kabûl edilmifldi. Ebû Süfyânla evlili¤i Hindin di¤er erkeklerden vazgeçmesini sa¤l›yamad›. fiöhretli hayât›na devâm etdi. ‹flte bu evlilikden do¤an, hangi erke¤e o¤ul olarak nisbet edilece¤i bilinmiyen, fekat görünürde Ebû Süfyâna nisbet k›l›nan Mu’âviye mel’ûnunun zulmü
bafllad›) diyor.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” en büyük düflman›
olan ve kendisine la’net edilen Ebû Cehle ve ‹blîse karfl› bile, insan bu kadar çirkin, bu kadar i¤renç kelimeleri kullanmakdan
hayâ eder. Fekat, Kur’ân-› kerîmde, (Habîs sözler, habîs insanlara yak›fl›r) buyuruldu. Söz, kiflinin aynas›d›r. Kanalizasyondan
gül kokusu beklenemez ya! Yukar›da yaz›l› çirkin yalanlar, kötü
iftirâlar, Allahü teâlân›n afv buyurdu¤u, Cenneti ve ni’metleri
müjdeledi¤i büyük insanlar› lekeliyemez. Fekat bu sözlerin sâhiblerinin alçakl›¤›n› meydâna ç›kard›klar› için de, bir tarafa at›lamaz. (Îmân, geçmifl günâhlar› temizler, yok eder) hadîs-i flerîfi,
hazret-i Mu’âviyenin ve mubârek babas› Ebû Süfyân “rad›yalla– 197 –

hü teâlâ anhümâ” hazretlerinin ve iffetini, asâletini, Mekkenin
feth gününde Resûlullah›n huzûrunda isbât eden mubârek Hindin
“rad›yallahü anhâ” tertemiz olduklar›n› ortaya koyan sars›lmaz bir
vesîkad›r.
Bu üç sahâbînin büyüklü¤ünü, üstünlüklerini yazan kitâblar say›lam›yacak kadar çokdur. Biz, herkesin bulmas› kolay olan (K›sas-› Enbiyâ)dan birkaç sat›r alaca¤›z:
(Arablar aras›nda âile hayât› ve akrabâl›k gayreti pek kuvvetli idi. Herbiri kendi aflîret ve akrabâs›n›n flerefini fevkal’âde gözetirdi) diyor. (Arablar, fli’r söylerler, panay›r yerlerinde, toplant›larda, va’z ve nasîhat verirlerdi). (Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi
ve sellem” hazretleri Safâ tepesine ç›k›p oturdu. Ömer-ül-Fârûk
hazretleri de, alt yan›na oturdu. Önce erkekler, sonra kad›nlar
gelip birer birer müslimân oldular. Kad›nlar›n aras›nda hazret-i
Alînin k›z kardefli Ümm-i Hânî ile, hazret-i Mu’âviyenin annesi
Hind de vard›. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” kad›nlara (H›rs›zl›k etmiyece¤inize söz verin!) buyurunca, Hind ileri
gelip, (E¤er h›rs›zl›k etseydim, Ebû Süfyân›n mal›ndan çok fley
çalard›m), dedi. Fahr-i âlem “sallallahü aleyhi ve sellem”, o vakt
Hindi tan›d›. (Sen Hind misin?) buyurdu. (Ben Hindim. Geçmifli
afv et! Allah da seni afv eylesin!) dedi. Resûl-i ekrem “sallallahü
aleyhi ve sellem” zinâ etmemek flart›n› söyleyince, Hind, (Hür
olan kad›n hiç zinâ eder mi?) dedi. Sonra evlâdlar›n› öldürmeme¤i flart buyurunca, Hind, (Biz onlar› küçük iken büyütdük. Büyük
iken, sen onlar› Bedrde öldürdün. Art›k ne oldu ise oras›n› sen ve
onlar dahâ iyi bilirsiniz) dedi. Hazret-i Ömer çok sert ve ciddî oldu¤u hâlde, Hindin bu sözüne dayanamay›p güldü. Kad›nlar›n iftirâ etmemesini teklîf buyurunca, Hind, (Vallahi iftirâ çirkin fleydir. Sen bize güzel ahlâk› emr ediyorsun) dedi. Nihâyet ›syân etmeme¤i teklîf buyurunca, Hind, (Biz bu yüksek huzûra, sonra ›syân etmek niyyeti ile gelmedik!) diye söz verdi. Hindin öldürülmesi emr olunmuflken, böylece afva kavufldu ve hâlis kalb ile
îmân etdi. Hemen evine gelip ne kadar heykel var ise, (Bu kadar
zemân size aldanm›fl›z) diyerek hepsini parçalad›. Resûl-i ekrem
“sallallahü aleyhi ve sellem” oradaki kad›nlara hayr düâ eyledi).
Hindin afv ve îmâna kavuflmas›, baflka kaçanlara cesâret verdi.
Gelip afv dilediler. Kabûl buyuruldu. Hind böylece, çok kimsenin
ölümden kurtulmas›na ve îmâna gelmesine sebeb olmakla bahtiyâr oldu. (Ebû Süfyân ile o¤ullar› kuvvetli müslimân oldular. Resûl-i ekrem, onlar› kâtiblikde kulland›) diyor “rad›yallahü teâlâ
anhüm”.
Hurûfîler, hazret-i Mu’âviyenin islâmiyyete hizmetleri ve ha– 198 –

dîs-i flerîfle medh olunmas› karfl›s›nda, ne yazacaklar›n› flafl›rarak,
babas›n›n âile hayât›n› kurcal›yorlar. Hazret-i Mu’âviyeyi, bu yoldan lekeleme¤e çal›fl›yorlar. Babas› ne kadar kötülense, Ebû Leheb kâfiri derecesine düflüremezler ya! Ad›na âyet nâzil olan Ebû
Leheb kâfirinin o¤lu Utbe, Resûlullaha çok eziyyet yapard›. Bunlar yetmiyormufl gibi, s›k›nt›s› arts›n diye, mubârek kerîmesini
boflam›fld›. (K›sas-› Enbiyâ)da diyor ki, (‹flte bu Utbe, Feth günü
îmâna geldi, afv diledi. Resûlullah afv buyurup, hayr düâ eyledi.
Utbe, Huneyn gazvesinin en k›zg›n zemân›nda Resûlullah›n
önünden ayr›lmad›). Ebû Leheb kâfirini hiç kötülemiyor. O habîsin o¤lu oldu¤u için ve Resûlullaha çok iflkence yapm›fl oldu¤u
için, Utbeye birfley demiyorlar. Çünki Utbe, birinci halîfenin hazret-i Alî olmas›n› istiyordu. Bunun için fli’r söylüyordu. Görülüyor ki, yazar›n k›ymet ölçüsü, islâm ve küfr veyâ Resûlullaha hizmet ve eziyyet etmek gibi, ana da’vâlar de¤ildir. Hazret-i Alîye
oy verip vermemek da’vâs›d›r. Din yolunda de¤il, siyâset yolundad›r. Eshâb-› kirâm› geçimsiz ve âdî kimseler göstermek da’vâs›ndad›r.
Yukar›da, (K›sas-› Enbiyâ)n›n çeflidli sahîfelerinden ald›¤›m›z
yaz›lar, Sonbehâr mecmû’as›ndaki iftirâlar›n yalan olduklar›n›
aç›kça göstermekdedir. (Kâmûsul-a’lâm)da diyor ki, (Hind binti
Utbe bin Rebî’a bin Abd-i fiems, Kureyflin as›lzâdelerinden idi.
Ebû Süfyân›n zevcesi idi. Ebû Süfyândan önce, Fâk›h bin Mugîrenin zevcesi idi. ‹slâmda sebât ve hüsn-i hareket etdi. Akll›, ileriyi
gören, idâreci bir han›md›. Yermük gazâs›nda zevci Ebû Süfyân ile
birlikde bulunup, müslimânlar› rumlara karfl› cihâda teflvîk ederdi).
Hindin “rad›yallahü anhâ” îmân›n›n kuvvetini ve iffetinin derecesini bütün kitâblar yazmakdad›r. ‹slâmiyyetden önce Arabistânda nikâh ve âile hayât› vard›. Lûtfen, otuzalt›nc› maddeye
bak›n›z! Sonbehâr mecmû’as›n› yazan kimse, âile hayât›n›, kendi müt’a denilen metres hayât›na benzetiyor. Kendisi gibi herkesin de harâm iflledi¤ini zan ediyor. (Me’âric-ün-nübüvve) kitâb›nda diyor ki, (Hind “rad›yallahü anhâ” îmâna gelip, evindeki
heykelleri k›rd›kdan sonra, Resûlullaha iki kuzu hediyye gönderdi. Resûlullah kabûl buyurup, Hinde bereket ile düâ eyledi.
Hak teâlâ, Onun koyunlar›na, o kadar bereket verdi ki, say›s› bilinmez oldu. Hind, her zemân, bunlar Resûlullah›n bereketidir,
derdi). Abdülganî Nablüsî, (Hadîka)n›n yüzyirmialt›nc› sahîfesinde buyuruyor ki, (Resûlullaha îmân eden herkesin kalbinde, Onun
büyüklü¤ü ve sevgisi vard›r. Fekat, mikdâr› muhtelifdir. Kalbleri
bu sevgi ile dolup taflanlar az de¤ildir. Sözbirli¤i ile bildirildi ki,
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Ebû Süfyân›n “rad›yallahü anh” zevcesi Hind “rad›yallahü anhâ”,
(Yâ Resûlallah! Mubârek yüzünüzü hiç sevmezdim. fiimdi ise, O
güzel yüzün, bana herfleyden dahâ çok sevgilidir) demifldir.)
Sonbehâr mecmû’as›, hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ
anh” zulm etdi¤ini bildiriyor. Hâlbuki, hazret-i Mu’âviye halîfe
olunca, islâm memleketlerine sulh, sükûn, huzûr geldi. Geçimsizlikler sona erdi. Cihâd ve fütühât bafllad›. Adâleti, ihsânlar› her yere yay›ld›. Târîh kitâblar› bunlar› uzun uzun anlat›yor.
8 — (Saltanat gâyesiyle hurâfeler yaratan, güzelim islâm dînini
koyu te’assub ve ümmetçili¤e çeviren zihniyyetin tohumu Osmânl› pâdiflâhlar›n›n ba’z›lar›n›n zihninde ve gönlünde yeflerdi. Bütün
bu olanlar flî’îler içindi. Çünki, flî’îler, birlik istemifllerdi. Vahdâniyyetin (Muhammed-Alî) ile bafllad›¤›n› biliyorlard›. Amaçlar› Ehl-i
beyti sevmek idi. Ümmetçilik tahakküme bafllay›nca, flî’îler ve ayd›nlar bunun karfl›s›nda olmufllard›r. Halîfelik zemân›, seçimle ilk
halîfe olan hazret-i Alî de¤il miydi?) diyor.
Allahü teâlâ müslimânlara (Resûlümün ümmeti) diyor. Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, müslimânlar›n
kendi ümmeti oldu¤unu bildiriyor. Meselâ, (Ümmetimin büyük
günâh› olanlar›na flefâ’at edece¤im) ve (Ümmetimin âlimleri, Benî ‹srâîlin Peygamberleri gibidir) gibi dahâ nice hadîslerde (Ümmetim) diyor. Bu yazar ise, Osmânl› pâdiflâhlar› “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” islâm dînini ümmetçili¤e çevirdiler, diyerek,
müslimânlar›n halîfelerini kötülüyor. Ümmetçili¤i de sonradan
meydâna ç›km›fl göstererek, be¤enmiyor. Yazar›n bu sözü de,
müslimânl›kla taban tabana z›dd›r. Hurûfîli¤i savunmakdad›r.
Hurûfîlerin bütün plânlar›, müslimân görünerek islâmiyyete sald›rmakd›r. Birlik istiyorlarm›fl. Bu sözleri kasab›n kesece¤i koyuna, (Ben seni çok seviyorum, can›na k›ymak istemiyorum) demesine benziyor. Yazar, hurûfî oldu¤unu, ya’nî islâmiyyetde, kardefli
kardefle öldürtmek fitnesini ortaya ç›karan ‹bni Sebe’in yolunda
oldu¤unu örtme¤e çal›fl›yor. ‹bni Sebe’in yolunda olan Hasen
Sabbâh›n, k›yd›¤› canlar›, ak›td›¤› binlerce müslimân kan›n› târîhler uzun uzun yazmakdad›r. Yaln›z Hasen Sabbâh›n cinâyetlerini,
h›yânetlerini okuyanlar bu hurûfînin yanl›fl yazd›¤›n› pek iyi anlarlar.
(K›sas-› Enbiyâ)n›n sekizyüzseksenyedinci sahîfesinde diyor
ki, Hasen Sabbâh, ‹bni Sebe’in yolunda bir sap›k, bir mülhid idi.
Harâmlara halâl diyerek, çok kimseleri yoldan ç›kard›. (Elemut) kal’as› ve civâr› bunun tarafdarlar› ile doldu. Yol kesicilik
yaparlard›. Ehl-i sünnete yezîdî diyorlard›. Bir yezîdî öldürmek,
on kâfiri öldürmekden dahâ sevâbd›r biliyorlar. Bunun için, hâ– 200 –

c›lar›, hâkimleri, âlimleri, askerleri hançer saplay›p öldürürlerdi.
Bunlara, (Bât›n›yye) veyâ (‹smâ’îliyye) de denir. Kâfir ve azg›n
kimselerdi. Hasen Sabbâh, otuzbefl sene çok kimselerin dinlerine
ve canlar›na k›yd›, 518 [m. 1124] senesinde Cehenneme gitdi. Beflyüzelliyedide (557) reîs olan torunu Ahund Hasen, hepsinden dahâ alçak z›nd›kd›. Müslimânlar› aldatmak için, kendilerine (Alevî)
ad›n› takan bu hâindir. Hazret-i Alînin flehîd edilmifl oldu¤u Ramezân›n onyedisinde, beflyüzellidokuzda (559) bir meydânda
minbere ç›k›p, (Beni Alî gönderdi. Ben bütün müslimânlar›n imâm›y›m. ‹slâmiyyetin asl›, fasl› yokdur. ‹fl kalbdedir. Kalbi temiz
olana günâh zarar vermez. Herfleyi halâl etdim. Keyfinize bak›n›z!) dedi. Kad›n erkek, karma kar›fl›k flerâb içdiler. O günü y›l
bafllang›c› yapd›lar. Bu z›nd›k beflyüzaltm›flbirde (561) kayn› taraf›ndan öldürüldü. Torunu, Celâleddîn Hasen, bu bozuk yolu b›rakd›. Ehl-i sünnet mezhebine girdi¤ini halîfeye bildirdi. Hasen
bin Sabbâh›n yazd›¤› z›nd›kl›k kitâblar›n› toplay›p yakd›rd›. (618)
de öldü. Yerine geçen o¤lu Ahund Alâeddîn Muhammed, ‹smâîliyye devletinin yedinci hükümdâr› olup, dedelerinin bozuk yolunu tutdu. Harâmlar› halâl yapd›. O¤lu Ahund Rükneddîn (652)
de, bu habîsi yata¤›nda öldürtdü. Babas›n›n habs etdi¤i flî’î âlimlerinden Nasîreddîn-i Tûsîyi vezîr yapd›. Fekat alt›yüzellidörtde
(654) Hülâgünün kardefli, Mâverâünnehrde, bunu i’dâm etdi. Hülâgü, ‹smâîlî mülhidlerini k›l›nçdan geçirdi. Müslimânlar› bu z›nd›klardan kurtard›. (Dinsizin hakk›ndan îmâns›z gelir) sözünün
do¤ru oldu¤u bir kerre dahâ zâhir oldu.
(Kâmûsul-a’lâm)da, ‹smâ’îliyye kelimesinde diyor ki: (fiî’îlerin
içine s›zan dalâlet f›rkalar›ndan birisidir. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k hazretlerinin hayât›nda ölen büyük o¤lu ‹smâ’îli son imâm tan›d›klar›ndan bu ismi alm›fllard›r. ‹bni Sebe’in yolundad›rlar. Tenâsüha
inan›rlar. Harâmlara halâl derler. Her ahlâks›zl›¤› s›k›lmadan yaparlar. Çok müslimân kan› döken (Karâm›tî) z›nd›klar› ile Hasen
Sabbâh hâini ve M›srda islâmiyyeti y›kma¤a çal›flan (Fât›mî) devleti hep ‹smâ’îlî idi. Bid’at ehlinin azg›n olanlar› ve Dürzîler ve hurûfîler de, bunlardan türemifldir). Bunlar›n kendilerine (Alevî) dedikleri (Müncid) kitâb›nda yaz›l›d›r.
Hurûfîler (Muhammed-Alî) birli¤inde toplan›yoruz, diyor.
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde medh-ü senâ buyurulan Eshâb-› kirâm, bu birlikden d›flar›da imifl. Cennet ile müjdelenen ilk
üç halîfe ve bunlar zemân›nda ‹slâmiyyeti üç k›t’aya yayan islâm
mücâhidleri, baflka birliklerde imifl. Fekat, Sonbehâr mecmû’as›n›n yazar› (Muhammed-Alî) sözünde de samîmî olmad›¤›n› anlatmakdad›r. Çünki, hazret-i Alî, üç halîfeyi, hattâ, kendileriyle
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harb etdi¤i Eshâb-› kirâm›n hepsini çok severdi. Onlar›n mü’min
olduklar›n›, k›ymetli olduklar›n› hutbelerinde ve her toplulukda
söylerdi. Onlar› medh-ü senâ buyuruyordu. Alevî ismi ile flereflenen kimsenin de böyle olmas› lâz›md›r. Ehl-i beyt yolunda olduklar›n› söylüyorlar. Yurdumuzdaki alevîlerin ve sünnîlerin birlikde
sevdikleri mübârek alevî ismini kendilerine maske yap›yorlar. Hâlbuki, bütün yaz›lar› ve bütün hareketleri, alevî olmad›klar›n› göstermekdedir. Bunlar›n iç yüzünü meydâna ç›karmak için, o zemân
yaz›lm›fl olan (Tuhfe) kitâb›nda diyor ki:
1) Hurûfîler (Muhammed-Alî birli¤i) sözü alt›nda, Resûlullah
ile, hazret-i Alîyi bir derecede tutuyorlar.
2) ‹ster yehûdî, ister h›ristiyan, ister müflrik olsun, hazret-i Alîyi seven herkes Cennete girecek, diyorlar. Eshâb-› kirâm› sevenler,
çok ibâdet yapsalar da, Ehl-i beyti de sevseler de, Cehenneme gireceklerdir, diyorlar.
3) Alîyi sevenlere, günâh zarar vermezmifl.
4) Ümmet-i merhûme olan Ehl-i sünnete “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” ümmet-i mel’ûne diyorlar.
5) Kur’ân-› kerîmi hazret-i Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” de¤ifldirdi, diyorlar. Birçok âyeti inkâr ediyorlar.
6) Hazret-i Ömere la’net etmek, zikrden ve Kur’ân okumakdan
dahâ sevâbd›r, diyorlar.
7) Eshâb-› kirâma ve Zevcât-› zevil ihtirâma la’net etmek ibâdetdir. Nemâz gibi, onlara hergün la’net farzd›r, diyorlar.
8) Hazret-i Ebû Bekre, hazret-i Ömere bir kerre la’net etmek,
yetmifl ibâdet gibidir, diyorlar.
9) Hazret-i Rukayye ile Ümm-i Gülsüm, hazret-i Osmân ile evlendikleri için, Resûlullah›n k›z› de¤ildirler, diyorlar.
10) Hazret-i Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “rad›yallahü anhüm”
münâf›k idi, diyorlar. Bu sözleri ile, bu üç halîfeyi medh eden hadîs-i flerîfleri inkâr ediyorlar. Bu hadîs-i flerîfler, fiâh Veliyyullah-›
Dehlevînin “rahmetullahi aleyh”, (‹zâlet-ül-hafâ) kitâb›nda, vesîkalar› ile birlikde yaz›l›d›r.
11) Hazret-i Ebû Bekr, (Temîm) kabîlesinden ve hazret-i
Ömer (Adî) kabîlesinden oldu¤u için, Temîm ve Adî bir putdur.
Ebû Bekrle Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” gizlice bu putlara
tap›n›rlard›, diyorlar. Hâlbuki hazret-i Alî, hazret-i Ebû Bekrin
o¤lu Muhammede k›z›n› verdi ve Onu vâlî yapd›. Bir k›z›n› da
hazret-i Ömere verdi. Bir yandan, hazret-i Alî ma’sûmdur, hiç yan›lmaz, diyorlar. Bir yandan da, hazret-i Alînin k›zlar›n› verdi¤i
din büyüklerine ve Resûlullah›n kay›n pederlerine ve dâmâd›na
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münâf›k diyorlar.
12) Ehl-i sünnet olan müslimânlar›, hazret-i Alîye ve Ehl-i beyte düflman biliyorlar. Hâlbuki Ehl-i sünnet, hazret-i Alîyi “rad›yallahü teâlâ anh” ve Ehl-i beyti çok sevmekdedir. Bunlar› sevmek,
son nefesde îmânla gitme¤e sebeb olur, demekdedir. Evliyâ olmak
için, bunlar› çok sevmek ve izlerinde bulunmak lâz›m oldu¤una
inanmakdad›r.
13) Ehl-i sünnet, hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” kâtili
olan ‹bni Mülcemi âdil tan›yor, diyorlar. Buhârî ondan hadîs haber
veriyor, diyorlar. Bu sözleri yaland›r. Buhârîde ibni Mülcemden
hadîs yokdur.
14) Ehl-i sünnete düflman olduklar› için, sünnet kelimesine de
la’net ediyorlar.
15) Nemâzda (ve teâlâ ceddük) diyenin nemâz› bozulur, diyorlar.
16) Ehl-i sünnet “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yehûdîden ve h›ristiyandan dahâ fenâd›r ve dahâ pisdir, diyorlar.
17) Kendilerinin muhtelif f›rkalar›, birbirlerine düflman iseler
de, Alîyi sevdikleri için, hepsi Cennete girecekmifl.
18) Ehl-i sünnetin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdi¤i ibâdetleri yapmak lâz›m de¤ildir, diyorlar.
19) Birfleye bafllarken, Besmele yerine, üç halîfeye la’net ediyorlar. ‹lk iki halîfeye la’net yaz›l› kâ¤›d› tafl›yan veyâ suyunu içen
hasta iyi olurmufl.
20) Hazret-i Âifleye ve hazret-i Hafsaya “rad›yallahü anhümâ”
günde befl kerre la’net etmek farzd›r, diyorlar.
21) Resûlullah, zevcelerini boflamak için, Alîyi vekîl etdi. O da
Âifleyi boflad›, diyorlar. Hâlbuki âyet-i kerîmede, Resûlullaha bile
boflamak hakk› verilmemifldir.
22) Alî olmasayd›, Peygamberler yarat›lmazd›, diyorlar. Peygamber olm›yan›n, Peygamberden dahâ üstün oldu¤unu söyliyenin
kâfir olaca¤›n› düflünmiyorlar.
23) K›yâmetde, yaln›z Muhammed ile Alînin dedikleri olur, diyorlar.
24) Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” öldürülünce, melekler, üç
gün kimseye günâh yazmad›, diyorlar.
25) Her hacda, Minâda Ebû Bekrle Ömer “rad›yallahü anhümâ” tafllan›yor, diyorlar.
26) Dabbe-tül-erd âyeti, hazret-i Alînin tekrar dünyâya gelece¤ini bildirmek içinmifl.
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27) Yanl›fl inançlar›n›n yirmiikincisi olarak, müsâfir gelen tan›d›k bir hurûfîye ev sâhibinin zevcesini ve k›zlar›n› teslîm etmesi sevâbd›r, diyorlar. Îrânda, hurûfî babalar›, istedi¤i eve gider. Buna istedi¤i kad›n ikrâm edilir. Bundan Cum’a gecesi çocuk olurmufl.
Böyle çocuklara (Acem seyyidi) diyorlar. Bunun için bunlar›n seyyidleri çokdur.
28) Zilhiccenin onsekizinci günü dîni bayramlar›n›n en büyü¤üdür. O gün, hazret-i Osmân›n flehîd edildi¤i gündür.
29) Hazret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” flehîd oldu¤u Rebî-ul-evvelin dokuzuncu günü bayramlar›d›r.
30) Mecûsî bayram› olan Nevruz günü mubârek günleridir.
31) Farzdan baflka nemâzlar, her tarafa do¤ru k›l›n›rm›fl. Meflhedde imâm-› Alî R›zân›n kabrinin her köflesinde kabre karfl› nemâz k›l›yorlar. Tuhfe Muhtasar›, 300. cü sahîfesinde, (‹mâmlar›n
mezâr›na karfl›, k›bleye arkalar› dönük nemâz k›larlar. Hurûfîlerin
bu hâlleri müflriklere benzemekdedir) diyor.
32) Ç›plak olarak her zemân nemâz k›l›n›r derler. Sev’eteynden, (Ya’nî ön ve arkadaki iki çirkin yerden) baflka yerleri avret
saymad›klar› (Minhâcüssâlihîn) ad›ndaki kitâb›nda aç›kça yaz›l›d›r. Bu kitâb›n, 1385 [m. 1966] da Necefde onbeflinci bask›s› yap›lm›fld›r.
33) Yimek ve içmek nemâz› bozmazm›fl.
34) 218. ci sahîfesinde diyor ki, Cum’a nemâz› k›lmazlar. Ö¤le,
ikindi, akflam ve yats› nemâzlar›n› bir arada k›larlar.
35) Onyedinci inan›fllar› olarak, ma’sûm imâm›n dokundu¤u
fleyler, Kâ’beden binlerce def’a dahâ k›ymetlidir, derler.
36) Suya girince oruc bozulur, derler.
37) Muharremin onuncu günü ikindiye kadar oruc tutarlar.
38) Cihâd ibâdet de¤ildir, câiz de¤ildir, derler.
39) Bir kad›nla para karfl›l›¤›, belli zemân evli yaflama¤a
(Müt’a nikâh›) diyorlar. Böyle nikâh çok sevâbm›fl. (Müt’a-i devriyye) denilen genel ev hayât›na câiz dedikleri de 227. ci sahîfede
yaz›l›d›r.
40) Câriyeyi vakf sûreti ile erkeklere teslîm etmek sahîhdir,
derler.
41) Seyyid Mahmûd fiükrü Âlûsînin, (1302) hicrî y›l›nda hâz›rlad›¤› ve (1373) y›l›nda Kâhirede bas›lan (Muhtasar-› Tuhfe-i ‹snâ-afleriyye) ad›ndaki arabî kitâb›n 325. ci sahîfesinde diyor ki:
Halâda tahâret için kullan›lm›fl olan su ile piflen et ve benzeri temiz olur ve yimesi câiz olurmufl. ‹stincâda kullan›lan suyun temiz
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oldu¤u (Minhâc) kitâblar›nda da yaz›l›d›r. Bunun gibi, çok kimselerin tahâretlendi¤i ve köpe¤in bevl yapd›¤› su temizmifl, içmesi ve
bir fleyi piflirmesi câizmifl. Yar›s› kan veyâ bevl olan su da böyle
imifl.
42) Aç olan›n, ekme¤i olup da vermiyeni öldürmesi câizdir,
derler.
43) ‹kinci bâbda, yetmiflbeflinci keyd, ya’nî hîleleri olarak diyor
ki, nemâzda toprakdan yap›lm›fl kerpiç üzerine secde yapmak lâz›md›r. Ehl-i sünnet toprak üzerine secde etmedikleri için, fleytâna
benziyor, diyorlar.
44) Tuhfe Muhtasar›, ikiyüzdoksandokuzuncu sahîfesinde, (H›ristiyânlar, Îsâ aleyhisselâm›n ve hazret-i Meryemin uydurma
resmlerini yap›p kiliselerinde, bu resmlere karfl› secde yapd›klar›
gibi, hurûfîler de imâmlar›n uydurma resmlerini yap›yorlar. Bu
resmlere sayg› gösteriyorlar, hattâ secde ediyorlar) diyor. Zemân›m›zda Îrânda ve Irakda sar›kl› ve sakall› uydurma resmleri câmi’lere, evlere ve dükkânlara asd›klar›, hazret-i Alînin resmidir, diyerek
bunlara tap›nd›klar› görülmekdedir.
45) Tuhfe Muhtasar›nda, ondördüncü sahîfede diyor ki, hurûfîlerin taflk›n olanlar›, hazret-i Alîye ilâh diyorlar. Bu taflk›nlar
yirmidört f›rkaya ayr›lm›fld›r. Bunlardan yirminci f›rka, tanr›, Alîye ve çocuklar›na hulûl etmifldir. Alî ilâhd›r, diyorlar. Bunlar
fiâmda ve Haleb ve Lazkiyyede bulunmakdad›r. Türkiyede yokdur.
Yukar›da yaz›l› k›rkbefl maddedeki hurûfî inançlar›n›n ço¤unun, hangi kitâblarda bulundu¤u (Tuhfe-i ‹snâ-afleriyye)de yaz›l›d›r. Herbirinin yanl›fl ve bozuk oldu¤u vesîkalarla isbât edilmekdedir. Alevîler, hazret-i Alînin flân›n›, flerefini, k›ymetini ve islâmiyyete hizmetini bilerek, O Allah›n arslan›n›, Peygamber efendimizin bildirdi¤i gibi çok seven müslimânlard›r. Ehl-i sünnet denilen
biz müslimânlar, hazret-i Alîyi böyle sevdi¤imiz için, Alevîyiz.
Böyle Alevî olanlar› severiz. Onlar› kardefl biliriz. ‹bâdetlerimizi
serbestçe yapd›¤›m›z ve huzûr içinde yaflad›¤›m›z Türkiyenin mubârek topraklar›nda, elele verip çal›flmam›z, seviflmemiz, vicdan
borcumuz olmal›d›r.
‹slâmiyyeti içerden y›kma¤a u¤raflan dinde reformculardan biri, hattâ birincisi hurûfîler oldu¤u yukar›da bildirildi. Bunlar flî’î
de¤ildir. fiî’îlik, üç halîfeyi sevmemekdir. Düflmanl›k etmek de¤ildir. (fiî’â), cemâ’at, topluluk, f›rka, parti demekdir. Bu partiden
olana (fiî’î) denir. (K›sas-› Enbiyâ)da diyor ki:
Eshâb-› kirâma düflman olmak fitnesini ilk meydâna ç›karan
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(Abdüllah bin Sebe’) isminde Yemenli bir yehûdîdir. Bu yehûdî,
müslimân göründü. Önce Basraya geldi. (Îsâ “aleyhisselâm” tekrâr dünyâya gelecek. Muhammed “aleyhisselâm” gelmez olur
mu? O da gelecek, Alî ile birlikde dünyây› küfrden kurtaracak.
Hilâfet Alînin hakk› idi. Üç halîfe, Onun hakk›n› elinden zorla ald›) diyordu. Basradan ko¤uldu. Kûfeye gelip, halk› aldatma¤a
bafllad›. Buradan da ko¤uldu. fiâma geldi. fiâmda, Eshâb-› kirâmdan yüz bulamay›nca M›sra kaçd›. M›srda, Hâlid bin Mülcim, Sûdan bin Hamrân, Gâf›kî bin Harb ve Kinâne bin Biflr gibi soysuz,
az›l› haydutlar› etraf›na toplad›. Kendisini Ehl-i beytin âfl›k› olarak tan›td›. Herkese, hazret-i Alîye uymak, Ona uym›yanlara düflman olmak lâz›m oldu¤unu söylüyordu. Kendisine inananlara da,
ayr›ca (Peygamberden sonra, insanlar›n en üstünü hazret-i Alîdir.
O, Peygamberin vasîsi, kardefli, dâmâd›d›r) diyordu. Sözlerine
inand›rmak için, âyet-i kerîmelere yanl›fl ma’nâlar veriyor, hadîs
uydurarak câhilleri aldat›yordu. Böyle yapanlara (Z›nd›k) denir.
Bu sözlerine de inananlara, (Peygamber kendinden sonra hazret-i
Alînin halîfe olmas›n› emr etdi. Eshâb, Peygamberi dinlemediler.
Alînin hakk›n› çi¤nediler. Dünyâ ç›karlar› için, dinlerini terk etdiler) diyordu. Bu s›rlar› herkese açma, diye s›k› tenbîh ediyordu.
(Ben flan ve flöhreti sevmem. Maksad›m, yaln›z, size do¤ru yolu
bildirmekdir) diyordu. Böylece hazret-i Osmân›n flehîd edilmesine sebeb oldu. Sonra, hazret-i Alînin askeri aras›na, üç halîfenin
düflmanl›¤›n› yayma¤a çal›fld›. Burada da baflar› sa¤lad›. Buna aldananlara (Sebeiyye) denir. [Sonradan hurûfî denildi.] Hazret-i
Alî, bu dedikodular› haber al›nca, minbere ç›k›p, üç halîfeye dil
uzatanlar› a¤›r suçlad›. Birkaç›n› dö¤mekle korkutdu. ‹bni Sebe’
bu baflar›s›n› görünce, seçdiklerine, gizlice, hazret-i Alînin kerâmetlerini ileri sürerek, (Bu insan gücünün üstündeki iflleri, Onun
ilâh oldu¤unu anlat›yor) diyor ve hazret-i Alînin (Sekr-i tarîkat)
hâlindeki sözlerini de flâhid gösteriyordu. Hazret-i Alî, bu sözleri
de haber ald›. ‹bni Sebe’i ve ona inananlar›, ya’nî hurûfîleri ateflde yakaca¤›n› bildirdi. Bunlar› Medâyn flehrine sürdü. Fekat, orada da râhat durmad›. Adamlar›n› Irâka ve Azerbaycâna göndererek, Eshâb-› kirâm düflmanl›¤›n› yayd›. Hazret-i Alî, fiâml›larla
harb etmekde oldu¤undan, bunlarla u¤raflma¤a, halîfelik ifllerini
yapma¤a vakt bulamad›.
Süâl: Hazret-i Alî, Deve ve S›ffîn vak’alar›nda, karfl›s›nda bulunan Eshâb-› kirâm ile anlaflsayd›, Onlarla harb etmeseydi, O
din kardeflleri ile birleflerek, O sevdikleri ile elele vererek, ‹bni
Sebe’ kâfiri ile ve onun yan›na toplanm›fl olan hurûfîlerle harb
etselerdi, islâmiyyete yapm›fl oldu¤u büyük hizmetlere, bir yeni– 206 –

sini de katm›fl olurdu. Târîh boyunca islâm âlemini kana boyam›fl
olan (Sebeiyye) f›rkas› yok olurdu, denirse:
Cevâb: Öyle ictihâd buyurmad›. Kader-i ilâhîyi keflf etdi. Ona
tâbi’ oldu. Ehl-i sünnet âlimleri, hazret-i Alînin ictihâd›n›n do¤ru
oldu¤unu bildiriyor. ‹kinci Abdülhamîd hân›n “rahmetullahi
aleyh” bafl›na gelen de, bunun gibi idi. Mason plânlar› ile hâz›rlanm›fl olan çapulcu ordusu, Sultân› hal’ için gelirken, ‹stanbuldaki
pâflalar, karfl› koyal›m, dedi. ‹stanbuldaki k›fllalar ta’lîmli asker dolu idi. Fekat, Abdülhamîd hân, hazret-i Alînin “rad›yallahü anh”
ictihâd›na uydu. Kader-i ilâhiyyeye tâbi’ oldu. Âsîlere karfl› gelmedi. Böylece ittihâdc›lar›n, kendisinden ve binlerce müslimândan intikam almalar›n› önledi.
Bozguncular›n günden güne artmas› yüzünden hazret-i Alînin
“rad›yallahü anh” askeri dörde ayr›ld›:
1) ‹lk flî’a f›rkas› olup, hazret-i Alîye “rad›yallahü anh” uydular. Eshâb-› kirâmdan hiçbirisine dil uzatmad›lar. Hepsini sevgi
ile, sayg› ile and›lar. fieytân›n vesvesesinden kurtuldular. Harb etdiklerini de kardefl bildiler. Onlarla savaflmakdan vazgeçdiler.
Hazret-i Alî bunlar›n sözlerini kabûl buyurdu. (fiî’a) ad› ilk olarak
bunlara verilmifldir. Bunlar›n yolunda olanlara, (Ehl-i sünnet ve
cemâ’at) denildi.
2) Hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh”, Eshâb-› kirâm›n hepsinden
üstün tutanlara (Tafdîliyye) denildi. Hazret-i Alî bunlar› dövmekle korkutdu. fiî’î deyince, bu f›rkadan olanlar anlafl›l›r.
3) Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsine
fâs›k, hattâ, kâfir diyenlerdir. Bunlara (Sebeiyye) ve (Hurûfî) denir.
4) Ençok aldananlard›r. Bunlar, (Gulât), ya’nî azg›n olanlard›r.
Allah, hazret-i Alîye hulûl etmifldir, dediler.
Hazret-i Hüseynin o¤lu ‹mâm-› Zeynel’âbidîn Alî, hicretin
(94). cü senesinde, k›rksekiz yafl›nda vefât edince, o¤lu (Zeyd bin
Alî) “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, halîfe Hiflâma karfl› ›syân
etdi. Bir ordu ile Kûfeye yürüdü. Zeyd hazretleri, askerin Eshâb-›
kirâma sövdüklerini iflitince, men’ etdi. Nasîhat eyledi. Fekat askerler da¤›ld›. Zeydin yan›nda az kimse kald› ve yüzyirmiiki (122)
senesinde flehîd oldu. Kaçanlar kendilerine (‹mâmiyye) ad›n› takd›lar. Zeydin yan›nda kalanlara (Zeydiyye) denildi.
Hazret-i Alînin ilk flî’as› olan Ehl-i sünnete göre, hazret-i Alî,
zemân›n›n en üstünü idi. Hilâfet Onun hakk› idi. Ona uym›yanlar
hatâ etdi, bâgî oldu. Hazret-i Âifle, Talha, Zübeyr, Mu’âviye ve
Amr ibni Âs gibi Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ec– 207 –

ma’în”, hazret-i Alî ile, halîfelik için harb etmediler. Hazret-i Osmân›n kâtilleri aran›p bulunmad›¤› için ve bunlara k›sâs yap›lmad›¤› için karfl› koydular. Uyuflmak üzere iken (Abdüllah bin Sebe’) ve adamlar› savafla bafllad› ve olan oldu. Hazret-i Alî ile harb
eden Eshâb›n hepsi, hilâfet Onun hakk› oldu¤unu, Onun kendilerinden dahâ üstün oldu¤unu söyliyorlard›. Onu övüyorlard›. Hazret-i Alî de, kendisi ile harb eden Eshâb-› kirâm› seviyordu, övüyordu.
10 — Hurûfîler, Ehl-i beyt, Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” kötüledi. Onlar›n iflkencelerinden feryâd etdiler,
diyorlar. Eshâb-› kirâmdan ço¤unun ve hele hazret-i Mu’âviyenin
ve babas›n›n ve Amr bin Âs hazretlerinin mürted olduklar›n› yaz›yorlar. Bu mürtedleri seven ve övenler de, Onlarla birlikde Cehenneme gideceklerdir, diyorlar. Evet, Eshâb-› kirâmdan sonra, vâlîler aras›nda, Ehl-i beyte zulm ve iflkence edenler oldu. Abbâsîler
zemân›nda yap›lan iflkence, Emevîler zemân›nda yap›landan katkat çok idi. Ehl-i beyt imâmlar›ndan, bu vâlîleri kötüliyen sözler
iflitildi. Ehl-i beyt imâmlar›n›n o sözlerini Eshâb-› kirâm için söylemifl gibi çevirdiler. Böylece, Ehl-i beyte de, Eshâb-› kirâma da
hiyânet eylediler.
Eshâb-› kirâm› kötüliyen kitâblar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar› gibi göstererek câhilleri aldatd›lar. Meselâ Keflflaf tefsîrinin sâhibi, Tafdîlî ve Mu’tezilîdir. (Ahtab hârezmî) azg›n bir Zeydîdir. Me’ârif kitâb›n›n sâhibi (‹bni Kuteybe) ve Nehcülbelâga kitâb›n› flerh eden (‹bni Ebilhadîd) mu’tezilîdir. Tefsîr sâhibi (Hiflam Kelebî) bid’at ehlidir. Murevvicüzzeheb sâhibi olan
(Mes’ûdî) ve Egânî kitâb›n› yazan (Ebülferec ‹sfehânî) ve R›yâdunnadara kitâb›n› yazan (Ahmed Taberî) gibiler de, azg›n Ehl-i
sünnet düflmanlar›d›r. Hurûfîler, bunlar›, Ehl-i sünnet âlimi tan›tarak, gençleri aldat›yorlar. Kolay aldatabilmek için, kendilerinin
bid’at ehli olduklar›n› söylemiyorlar. Birçoklar› da büsbütün gizleniyor. Ehl-i sünnet görünüyorlar. Ehl-i sünnet âlimlerini övüyorlar. Fekat Eshâb-› kirâm›n büyüklerini kötüliyorlar. Vesîka
olarak da, yukar›da yazd›¤›m›z kitâblar›n ismlerini koyuyorlar. O
hâlde, müslimânlar uyan›k olmal›d›r. Bu bozuk kitâblardan al›nm›fl yaz›lar›n, tercemelerin bulundu¤u anlafl›lan kitâblar› ve mecmû’alar› okumamal›d›rlar. ‹slâmiyyeti ve Ehl-i sünnet âlimlerini
ne kadar överse övsün, içinde bu kitâblar›n ad› görülen din kitâb›n› zehr bilmeli, perde arkas›ndan islâmiyyeti y›kmak istiyen hurûfîlerin tuza¤› oldu¤unu anlamal›d›r.
(Süddî) isminde iki din adam› vard›r. Biri, ‹smâ’îl-i Kûfîdir.
Sünnîdir. Öteki, sagîr diye meflhûrdur ve azg›n bid’at sâhibidir. ‹b– 208 –

ni Kuteybe de ikidir. (‹brâhîm ibni Kuteybe) bid’at sâhibidir. Abdüllah bin Müslim bin Kuteybe ise sünnîdir. Her ikisinin de
(Me’ârif) ad›nda kitâb› vard›r. (Muhammed ibni Cerîr Taberî) de
ikidir. Biri, büyük târîh sâhibi olan sünnîdir. Öteki, bid’at sâhibidir. Taberî târîhini (Alî fiimflâtî) ad›nda bir bid’at sâhibi ihtisâr etmifldir.
Tuhfe kitâb›nda, hurûfîlerin hîle ve yalanlar›n›n yirmiyedincisi
olarak diyor ki:
11 — (Siyâh bir câriye k›z, Hârünnürreflîdin serây›nda, flî’ay› övdü. Ehl-i sünneti kötüledi. Ehl-i sünnet âlimleri ve kâdî Ebû Yûsüf
orada idi. Hiçbiri cevâb veremedi) diyorlar. K›z›n ad› Hüsniyye
imifl. fiimdi bu kitâb (Hüsniyye) ad› ile, Anadolunun her yerinde
sat›lmakdad›r. Hâlbuki, bu hikâye bid’at ehli âlimlerini küçültmekdedir. Çünki, asrlardan beri, hiç bir bid’at sâhibi, bu câriye kadar olamad›. Hiçbir meclisde, Ehl-i sünnet âlimlerini “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, onun gibi susduramad›lar. Hep yenildiler. Keflki o câriyenin yolunu ö¤renselerdi, mahcûb olmakdan kurtulurlard›. Hüsniyye kitâb›ndaki hikâyeleri (Murtezâ) ad›ndaki bir
hurûfînin yazd›¤› anlafl›lmakdad›r. Murtezân›n bir yehûdî dönmesi oldu¤u (Esmâülmüellifîn) kitâb›nda yaz›l›d›r.
12 — Hazret-i Alî flehîd olunca, ‹bni Sebe’ yehûdîsinin adamlar›, ya’nî hurûfîler, hazret-i Hasenin yan›ndaki müslimânlar›n aras›na s›zd›lar. K›rkbin kifli, onu halîfe yap›p, hazret-i Mu’âviye ile
harb etme¤e teflvîk etdiler. Hazret-i Alîye yapd›klar›n› hazret-i
Hasene de yapmak, Onu da flehîd etmek istiyorlard›. Ona karfl›
sayg›s›zl›k yap›yorlard›. Hattâ Muhtâr Sekafî, bir kerre, Onun seccâdesini mubârek ayaklar›ndan çekdi. Baflka bir mel’ûn, mubârek
aya¤›na kazma ile vurdu. ‹ki asker karfl›lafl›nca, hazret-i Mu’âviyenin kazanaca¤›n› anl›yarak, hazret-i Hasenin yan›ndan ayr›ld›lar.
Bu h›yânetlerini, kendi adamlar› olan Murtezâ ad›ndaki z›nd›k
(Tenzîhül-enbiyâ) kitâb›nda s›k›lmadan yazmakdad›r. Hattâ (Kitâbül-füsûl) kitâblar›nda, hazret-i Hasenin yan›nda bulunan ‹bni
Sebe’ adamlar›n›n hazret-i Mu’âviyeye mektûb yazd›klar›n›, (Hücum et! Haseni sana b›rakaca¤›z) dediklerini bildirmekdedir. Hazret-i Hasen, bu hâinleri anl›yarak sulh istedi. Hazret-i Mu’âviye
“rad›yallahü teâlâ anh” de, Onun mubârek vücûdüne bir zarar gelmesini istemedi¤ini, her nas›l isterse, öylece sulh yapaca¤›n› bildirdi.
13 — Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” vefât edince
de râhat durmad›lar. ‹slâmiyyeti içerden y›kmak için tâm f›rsatd›r, dediler. Hazret-i Hüseyne “rad›yallahü teâlâ anh”, seni halîfe yapaca¤›z, diyerek haber gönderdiler. Mekkeden Kûfeye ça– 209 –

Hak Sözün Vesîkalar›: F-14

¤›rd›lar. (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›nda diyor ki:
(Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, nasîhat ederek, (Kûfeye gitme!) dedi ise de, hazret-i Hüseyn bunu dinlemedi.
Abdüllah, a¤l›yarak, vedâ’ etdi. Abdüllah bin Abbâs da, (Ey amcam›n o¤lu! Kûfedekilerin sana zarar vermesinden korkuyorum.
Onlar kötü kimselerdir. Oraya gitme! E¤er gideceksen, Yemene
git!) dedi. Hazret-i Hüseyn, cevâb›nda, (Hakl›s›n. Fekat niyyet eyledim, karârl›y›m) dedi. Abdüllah, (Bâri çoluk çocuklar›n› götürme! Korkar›m ki, hazret-i Osmân gibi, çocuklar›n›n gözleri önünde flehîd olursun) dedi ise de, hazret-i Hüseyn yine dinlemedi). K›sas-› Enbiyân›n bu yaz›lar› gösteriyor ki, hazret-i Hüseyni Kûfe
flehrine da’vet edenlerin kötü niyyetli hurûfî olduklar›n› ve Onu
tuza¤a düflürmek istediklerini, Mekkedeki Eshâb-› kirâm anlam›fllard›.
14 — Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki, hazret-i Alî flehîd oldukdan sonra, hilâfet hazret-i Hasenin hakk› idi. Kendi iste¤i ile,
bu hakk›n› hazret-i Mu’âviyeye b›rakd›. Çünki, o vakt, halîfeli¤e o
lây›k idi. Halîfeli¤i yaln›z kald›¤›, korkdu¤u için b›rakmad›. Müslimân kan› dökülmesin diye, mü’minlere merhamet etdi¤i için b›rakd›. Kâfirlerle, mürtedlerle, fitneyi önlemek için sulh yapmak câiz de¤ildir. Onlarla harb etmeyip, onlar›n gâlib gelmeleri en büyük
fitnedir. Bâgîlerle sulh ise, câizdir. O zemâna kadar, hazret-i
Mu’âviye bâgî, âsî idi. O y›l, hak üzere halîfe oldu. Bâgî olana
la’net edilmez, isti¤fâr edilir. Hayr düâ edilir. Muhammed sûresindeki âyet-i kerîmede meâlen, (Mü’minlerin günâhlar› için isti¤fâr
et!) buyuruldu. ‹sti¤fâr› emr, la’neti yasak etmek olur. Bu âyet-i
kerîme, büyük günâh iflliyenlere isti¤fâr olunmas›n› emr buyurmakdad›r. S›fata la’net câiz olsa bile, s›fat sâhibine la’net câiz olmaz. Haflr sûresinin onuncu âyetinin meâl-i flerîfi, (Önce gelen
mü’minlere düflmanl›k etmeme¤i, onlara hayr düâ etme¤i) emr etmekdedir. Hazret-i Alînin fiâml›lara la’net olunmas›n› yasak etdi¤ini, flî’î kitâblar› da yazmakdad›r. Bu da, Onlar›n müslimân olduklar›n› göstermekdedir. Hazret-i Alî için olan hadîs-i flerîfde, (Seninle harb, bana karfl› harbdir) buyuruldu ise de, bu hadîs-i flerîf,
bu büyüklere karfl› muhârebenin dehfletini bildirmek içindir. Bu
hadîs-i flerîf, k›rkbirinci maddede uzun uzun aç›klanm›fld›r. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” ve sonra gelenler, hakîkatde melik idi. Sultân idi. Halîfenin üç vazîfesinin yaln›z birini yap›yorlard›.
15 — Hurûfî kitâblar› diyor ki, hazret-i Mu’âviyenin vâlîleri
millete zulm etdi. Bunlardan biri Ziyâd idi. fiirâz vâlîsi idi. Ebû
Süfyân›n, câhiliyyet zemân›ndaki Hâris ad›ndaki bir doktorun Sü– 210 –

meyye ad›ndaki câriyesinden olan gayr-› meflrû’ o¤lu idi. Büyüdükde necâbeti, belâgati, zekâs›, dillere destân olmufldu. Arabistân›n dâhîlerinden olan Amr ibni Âs, (Bu çocuk Kureyflli olsayd›,
büyük bir adam olurdu) dedi. Hazret-i Alî de, orada idi. Ebû Süfyân, (Bu benim o¤lumdur) dedi. Hazret-i Alî halîfe olunca, Ziyâd›
Îrân vâlîsi yapd›. Çok iyi idâre etdi. Memleketler feth eyledi. Hazret-i Mu’âviye kardeflinin bu baflar›lar›n› görünce, yan›na ça¤›rd›.
Fekat O, hazret-i Alî flehîd oluncaya kadar, vazîfesinden ayr›lmad›. Hazret-i Mu’âviye meflrû’ halîfe olunca, k›rkdört senesinde, Ziyâd›n, Ebû Süfyân›n o¤lu oldu¤unu i’lân etdi. Basra vâlîsi yapd›.
Böylece, hazret-i Osmân ile hazret-i Alîye, babas›z birini vâlî yapd›klar› için dil uzat›lmas›n› önlemifl oldu. Ziyâd, kâdî fiüreyhin o¤lu Sa’îdden hazret-i Alînin intikâm›n› almak istedi. Evini, mallar›n› ald›. Sa’îd Medîneye gelip, bunu hazret-i Hüseyne flikâyet etdi.
Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh”, Ziyâda mektûb yaz›p, Sa’îdin
mallar›n› geri vermesini bildirdi. Ziyâd cevâb›nda, (Ey Fât›man›n
o¤lu! ‹smini, benim ismimden önce yazm›fls›n. Hâlbuki sen dilek
sâhibisin. Ben ise sultân›m) gibi fleyler yazd›. Hazret-i Hüseyn, bu
mektûbu fiâma halîfeye gönderdi ve vâlîyi flikâyet eyledi. Hazret-i
Mu’âviye, mektûblar› okuyunca, çok üzüldü. Ziyâda sert bir emr
yollad›: (Ey Ziyâd! Bil ki sen, hem Ebû Süfyân›n, hem de Sümeyyenin o¤lusun! Ebû Süfyân›n o¤lu yumuflak ve tedbîrli olur. Sümeyyenin o¤lu da, onun gibi olur. Mektûbunda Hüseynin babas›na dil uzatm›fls›n. Yemîn ederim ki, Ona yazd›klar›n›n hepsi sende
vard›r. O, bunlar›n hepsinden temizdir. Senin isminin, Hüseynin isminin alt›nda bulunmas›, senin için bir kusûr de¤il, bir flerefdir.
Emrimi al›r almaz Sa’îdin mallar›n› hemen geri ver! Ona, eskisinden dahâ iyi bir ev yap! Bu emrimi Hüseyne de bildiriyorum ve özr
diliyorum ve Sa’îde bildirmesini ricâ ediyorum. ‹sterse Medînede
kals›n. ‹sterse, Kûfeye gitsin. Onlara elin ile, dilin ile, aslâ sataflma!
Hüseyne “rad›yallahü teâlâ anh” anas›n›n ad› ile yazm›fls›n. Sana
yaz›klar olsun! Unutma ki, Onun babas›, Alî ibni Ebû Tâlibdir.
Anas› da Resûlullah›n k›z› Fât›mad›r “rad›yallahü teâlâ anhâ”.
Ondaki bu fleref, baflka kimsede bulunabilir mi? Niçin düflünmüyorsun?) dedi.
Ziyâd›n ve o¤lu Ubeydüllah›n müslimânlara olan zararlar›n›
herkes bilir. Fekat, bunu vâlî yapd›¤› için, hazret-i Mu’âviyeye dil
uzatmak hiç do¤ru de¤ildir. Onu, hazret-i Osmân da ve hazret-i
Alî de “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” vâlî yapm›fllard›. Otuzalt›nc› maddeyi okuyunuz!
16 — Süâl: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Alîye eziyyet eden, bana eziyyet etmifl olur) buyurdu. Ba’z›lar› bu ha– 211 –

dîs-i flerîfi ileri sürerek, (Resûlullah› incitmek küfrdür. Bunun için
hazret-i Alî ile “rad›yallahü teâlâ anh” harb edenlerin hepsi kâfirdir) diyorlar.
Cevâb: Kûfe ve M›srda ço¤alan münâf›klar, Medîneye yürüdüler ve hazret-i Osmân› flehîd etdiler. Hazret-i Alî, halîfe olunca, kâtilleri aray›p k›sâs yapmak için gecikdirme¤i uygun gördü.
Eflk›yâ ise, bundan yüz buldu. Taflk›nl›¤a devâm etdiler. Hazret-i
Osmân› sö¤üp, kendilerini hakl› gösteren sözleri her tarafa yayma¤a bafllad›lar. Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden Talha, Zübeyr,
Nu’mân bin Beflîr, Ka’b bin Acre ve baflkalar› bu hâle çok üzüldüler. (‹flin sonunun böyle olaca¤›n› bilseydik, hazret-i Osmân›,
eflk›yâya karfl› korurduk) dediler. Kâtiller, bunu haber al›nca, bu
Sahâbîleri de flehîd etme¤e karar verdiler. Bunlar da Mekke-i
mükerremeye gitdiler. Hac etmek için Mekkeye gelmifl olan
hazret-i Âifleye anlat›p Ona s›¤›nd›lar. (Halîfe, fitneyi basd›r›ncaya kadar, eflk›yâya yüz veriyor. Onlar da fl›mararak düflmanl›klar›n›, iflkencelerini artd›r›yorlar. K›sâs yap›lmad›kça ve zâlimlerin cezâs› verilmedikçe, kan dökmenin önüne geçilemiyecekdir) dediler. Hazret-i Âifle de, (Bu flakîler Medînede kald›kça ve Emîrülmü’minînin etrâf›n› sard›kça, sizin Medîneye gitmeniz do¤ru olmaz. fiimdilik emîn bir yere gidiniz. ‹flin sonunu bekleyiniz. Hazret-i Alîyi bu eflk›yân›n elinden kurtarmak için uzakdan yard›m ediniz. ‹lk f›rsatda, halîfeyi aran›za al›p eflk›yâ üzerine yürüyünüz. Kâtilleri yakalay›p k›sâs yapmak kolay olur. Böylece k›yâmete kadar, zâlimlere ders vermifl olursunuz! Bu ifl flimdi kolay de¤ildir. Acele etmeyiniz) buyurdu. Eshâb-› kirâm, hazret-i Âiflenin sözlerini be¤endiler. ‹slâm askerlerinin toplanma
yerleri olan Irak ve Basra taraflar›na gitme¤i uygun gördüler.
Hazret-i Âifleye, (Fitne kalk›p, ortal›k düzelinceye ve halîfeye
kavufluncaya kadar bizi himâye et! Sen müslimânlar›n annesisin
ve Resûlullah›n muhterem zevcesisin. Ona herkesden dahâ yak›n ve dahâ sevgilisin. Seni herkes sayd›¤› için, eflk›yâ sana yaklaflamaz. Bizimle berâber bulun! Bize kuvvet ol!) diye yalvard›lar. Hazret-i Âifle, müslimânlar›n râhat etmesi için ve Resûlullah›n Eshâb›n› korumak için, Onlarla birlikde Basraya hareket etdi. Halîfenin etrâf›n› sarm›fl olan ve birçok ifllere kar›flmakda
olan kâtiller, bu haberi hazret-i Alîye baflka dürlü anlatd›lar. Halîfeyi de Basraya gitme¤e zorlad›lar. ‹mâm-› Hasen ve imâm-›
Hüseyn ve Abdüllah bin Ca’fer Tayyâr ve Abdüllah bin Abbâs gibi Sahâbîler, halîfeye acele etmemesini, münâf›klar›n sözüne aldanmamas›n› söylediler ise de, eflk›yâ a¤›r basarak, Emîr hazretlerini Basraya götürdüler. Önce Ka’ka’ ad›nda birini gönderip, haz– 212 –

ret-i Âiflenin yan›nda bulunanlar›n düflüncelerini sordu. Sulh ve
fitneyi önlemek istediklerini, bunun için de, önce kâtillerin yakalanmas› lâz›m geldi¤ini söylediler. Halîfe, bu isteklerini uygun
buldu. Her iki tarafdaki müslimânlar sevindiler. Üç gün sonra
birleflmek için anlafld›lar. Buluflma sâati yaklafl›nca, kâtiller haber ald›. fiaflk›na döndüler. Baflkanlar› olan Abdüllah bin Sebe’
yehûdîsinin etrâf›nda topland›lar. Bunun çâresini sordular. Son
çâremiz bu gece halîfenin askerlerine hücûm ediniz ve hemen
halîfeye gidip, (Âiflenin yan›ndakiler sözlerinde durmad›. Bask›na u¤rad›k) deyiniz. Bir süvârî birli¤i ile de, karfl› tarafa sald›rd›lar. Birkaç gün evvel gönderdikleri ajanlar da, karfl› tarafdan
imifl gibi, (Halîfe sözünde durmad›. Bask›na u¤rad›k) diye ba¤›rd›lar. Böylece harb bafllad›. Deve vak’as› böyle patlak verdi.
Kurtubî ve baflka Ehl-i sünnet târîhleri iflin do¤rusunu böyle yazmakdad›r. Eshâb-› kirâma düflman olanlar, kâtilleri savunmak
için, baflka dürlü yaz›yorlar. Bu yalanlara inanmamal›d›r.
fiâm vâlîsi olan Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” da, kâtilleri
yakalamay› ve k›sâs yapmay› istemifldi. Halîfe, ortal›k kar›fl›k oldu¤undan ve Deve vak’as›yle u¤rafld›¤›ndan, bunun dile¤ini kabûl etmedi. Bu da, halîfeyi kabûl etmedi. fiî’îlerin (Nehcülbelâga) kitâb›nda da yazd›¤› gibi, halîfe, (Din kardefllerimiz ile harb edece¤iz.
Onlar do¤ru yoldan ayr›ld›) buyurdu. Görülüyor ki, Deve ve S›ffîn
muhârebelerini yapanlar, hiçbir zemân hazret-i Alîyi “kerremallahü vecheh” incitme¤i düflünmemifldir. Her iki tarafda bulunanlar
da, yaln›z Allahü teâlân›n emrine uymay› ve fitneyi önlemeyi düflünmüfllerdir. Fekat siyonizm, yehûdî parma¤›, her iki taraf› da kana boyam›fld›r.
(Tezkire-i Kurtubî Muhtasar›) yüzyirmiüçüncü sahîfesinde
diyor ki: Müslimin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Müslimânlar birbirleri ile harb ederse, ölen de, öldüren de Cehennemdedir) buyuruldu. Âlimler buyuruyor ki, bu hadîs-i flerîf, dünyâ kazanc› için
dö¤üflenleri bildiriyor. Din için, kötülü¤ü kald›rmak için, meselâ
bâgî, âsî olanlarla dö¤üflme¤i bildirmiyor. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Dünyâl›k için dö¤üflürseniz, öldüren de, öldürülen de Cehennemdedir) buyuruldu. Hazret-i Alî ile hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anhümâ” aras›ndaki harb böyle de¤ildir. Dünyâ
için de¤ildi; Allah›n emrinin yerine gelmesi için idi. Müslimdeki
bir hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m aras›nda fitne olacakd›r. O fitnelere kar›flanlar›, Allahü teâlâ, benimle olan sohbetleri hurmetine afv
ve ma¤fîret edecek. Sonra gelenler, bu fitnelere kar›flan Eshâb›ma dil uzatarak Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Birbirleri ile harb eden Eshâb›n hepsinin afv edileceklerini, bu hadîs-i fle– 213 –

rîf göstermekdedir.
17 — Hurûfîler, Eshâb-› kirâma az›l› düflman olduklar› için, bütün Ehl-i sünnete “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mel’ûn diyorlar. Âl-i ‹mrân sûresi yüzonuncu âyetinde, (Siz ümmetlerin en
iyisisiniz) buyuruluyor. Bunlar ise, bu ümmete mel’ûn diyorlar.
Her nemâzdan sonra, Eshâb-› kirâm›n büyüklerine la’net etme¤i
büyük ibâdet biliyorlar. Allahü teâlân›n ve Peygamberlerin düflmanlar› olan Ebû Cehl, Ebû Leheb, Fir’avn, Nemrûd ve benzerlerine la’net etme¤i hât›rlar›na bile getirmiyorlar. Üç halîfeyi ve Eshâb-› kirâm› öven âyet-i kerîmelere müteflâbihât diyorlar. Bunlar›n ma’nâs› anlafl›lmaz, diyorlar.
18 — Ehl-i sünneti Resûlullah›n Ehl-i beytine düflman biliyorlar. Hâlbuki, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar› Ehl-i beytin sevgisini ve büyüklü¤ünü bildiren yaz›larla doludur. Ehl-i sünnet âlimlerinden Behâüddîn-i Âmilî, (Keflkül) kitâb›nda, Ehl-i beyte inanm›yan, mü’min de¤ildir, buyuruyor. Ehl-i sünnetin bütün tarîkatlar›
Ehl-i beytden feyz almakdad›r. Ehl-i sünnetin dört mezhebinin
imâmlar› Ehl-i beytin talebeleridir. fiî’î âlimlerinden ‹bni Mutahhir
Hullî (Nehcülhak) ve (Minhecülkerâme) kitâblar›nda, Ebû Hanîfenin ve Mâlik bin Enesin, imâm-› Ca’fer-i Sâd›kdan ilm ald›klar›n›
yazmakdad›rlar. ‹mâm-› fiâfi’î, imâm-› Mâlikin ve imâm-› Muhammed fieybânînin talebesidir. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, imâm-›
Muhammed Bâk›r›n da sohbetinde bulundu. Ondan ilm ald›. Bunu ibni Mutahhir aç›kça bildirmekdedir. Bunun için, flî’an›n inanc›na göre de, ‹mâm-› a’zam›n ictihâd sâhibi bir müctehid olmas› lâz›m gelmekdedir. Yine onlara göre, bunun flehâdetini kabûl etmiyenin kâfir olmas› lâz›m gelmekdedir. ‹mâm-› Mûsâ Kâz›m, Abbâsîlerin zindan›nda iken, imâm-› Ebû Yûsüf ile imâm-› Muhammed
fieybânî zindana gelirler, Ondan ilm ö¤renirlerdi. Bunu flî’î kitâblar› da yazmakdad›r.
Her müslimân›n kâfirleri sevmemesi farzd›r. Bunu emr eden
âyet-i kerîmeler çokdur. Mü’minlerin, günâhl› olsalar dahî, birbirlerini sevmeleri lâz›md›r. Her mü’minin, Allahü teâlây› herfleyden
çok sevmesi lâz›md›r. Muhabbetin ve düflmanl›¤›n dereceleri vard›r. Mü’minin, Allahdan sonra en çok, Onun Resûlünü sevmesi lâz›md›r. Sonra Ona yak›n olan mü’minleri sevmek lâz›md›r. Ona
yak›n olmak üç dürlüdür:
1) Evlâd ve akrabâs›d›r “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
2) Mubârek zevceleridir “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”.
Cenâb-› Hak, Kur’ân-› kerîmde, neseb ile yak›nl›¤›, nikâh ile yak›nl›kla birlikde zikr etmekdedir.
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3) Onun Eshâb›d›r “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Ona
yard›ma koflmufllar. Ona yard›m için canlar›n› fedâ etmifllerdir. Bu
yak›nl›k, her yak›nl›kdan dahâ üstündür.
Bunlardan sonra, bütün mü’minleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” sevmek gelir. Bunlar›n herhangi birinin îmân› giderse, o sevilmez. Îmân ile küfr de son nefesde belli olur. Mü’minin
günâh ifllemesi sevilmez. Fekat kendisi sevilir.
Resûlullah›n vefât›ndan sonra, mubârek zevcelerinden ve Eshâb›ndan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hiçbirinin kâfir olmad›¤› sözbirli¤i ile bildirilmekdedir. Bunun için, emîre ›syân edenleri, Onu dinlemiyenleri de sevmek lâz›md›r. fiî’î âlimlerinden Nasîreddîn-i Tûsî, (‹mâm-› Alîye ›syân edenler, fâs›k oldu. Onunla muhârebe edenler, kâfir oldu) diyor ise de, bu sözü yanl›fld›r.
19 — Deve ve S›ffîn muhârebelerinde hazret-i Alî ile harb etmek düflünülmedi. Hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yap›lmas›
için harb edildi. Hazret-i Alî, onlar›n aras›nda bulunmasayd›, yine harb yap›lacakd›. Harb edenlerin hiçbiri, hazret-i Alîye düflman de¤ildi. Yasak edilmifl olan bir ifli yapana, niyyetine göre
karfl›l›k verilir. Meselâ, bir kimse, (fiu barda¤› k›rana cezâ yapar›m) dese, biri geçerken aya¤› kay›p bardak k›r›lsa, ona cezâ yapmamas› lâz›md›r. Hazret-i Alî ile harb edenler de, bunun gibidir.
Hazret-i Âiflenin hazret-i Alîye karfl› gelmesi, hazret-i Mûsân›n
hazret-i Hârûnu azarlamas› gibidir. Hazret-i Âiflenin mü’minlere
anne oldu¤unu Kur’ân-› kerîm bildiriyor. Anne, yanl›fl olsa da,
o¤lunu cezâland›r›rsa, Ona dil uzatmak lâz›m gelmez. Hazret-i
Alî ile harb eden Eshâb-› kirâm, âyetler ve hadîsler ile medh
olunmufldur. Eshâb-› kirâm›n herbiri için, hattâ mü’minlerin
hepsi için flefâ’at ve kurtulufl ümmîdi vard›r. E¤er bir kimse, hazret-i Alîye düflman olup, Ona la’net eder, sö¤erse, bu kimse kâfir olur. Fekat, Onlardan hiçbirinin böyle yapd›¤› bildirilmemifldir. Hazret-i Alîye kâfir diyen, O, Cennete girmeyecek diyen veyâ ilm, adâlet, vera’ ve takvâs›nda kusûr oldu¤u için halîfe olamaz diyen kâfir olur. Hâricîler, ya’nî Yezîdîler, böyle inan›yor
iseler de, flübheli delilleri te’vîl etdikleri için böyle söyliyorlar.
Nefsine uyarak, mal, mevk›’ kazanmak için yâhud yanl›fl ictihâd
ederek, Onunla harb eden kâfir olmaz. Birinci k›smdakiler, fâs›k, ikinci fleklde yan›lan ise bid’at ehli olur. Hadîs-i flerîfde,
(Mü’mine la’net etmek, onu öldürmek gibidir) buyuruldu.
La’net etmek, Allah›n rahmetinden uzak olmas›n› istemek demekdir. Günâh ve bid’at yüzünden olan sevmemek, onun ölümünden sonra da devâm eder. Hadîs-i flerîfde, (Ölüleri sövmeyiniz) buyuruldu.
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20 — Görülüyor ki, Cemel ve S›ffîn muhârebelerinde, hep yehûdî parma¤› vard›r. Siyonizmin idâre etdi¤i mel’anetlerdir. Kardefli kardefle düflman etmek, iç savafl açarak islâmiyyeti içerden
y›kmak için düzülen alçak yehûdî plânlar›d›r. Bindörtyüz seneden
beri, bu plânlar› yürütüyorlar. Hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ
anh” flehîd edenleri hâz›rl›yan ve idâre eden yehûdîler, sultân ikinci Abdülhamîd hân› “rahmetullahi teâlâ aleyh” hal’ eden hareket
ordusunu da hâz›rlay›p yürütdüler.
Müslimânlar, dahâ hâlâ uyanm›yor. Bu hakîkatleri göremiyor.
Hazret-i Osmân› flehîd eden, Eshâb-› kirâm› birbirine k›rd›ran, ittihâdc› denilen masonlar› müslimânlar›n bafl›na belâ edip, binlerce
din adam›n› dar a¤açlar›na ve z›ndanlara sürükliyen islâm düflman› olan yehûdîlerin kitâblar› kap›fl›lmakda, köylere kadar da¤›t›lmakdad›r. Masonlar›n, komünistlerin destekledi¤i dinde reformcular, har›l har›l çal›fl›yor. Müslimânlar ise, gaflet içinde flu’ûrsuz
uyuyorlar. ‹slâmiyyeti içerden y›kmak için sinsice yaz›lm›fl olan
z›nd›klar›n kitâblar›n› terceme ediyor, reklâmlar›n› yap›yorlar.
Müslimân ismini tafl›yan islâm düflmanlar›na (Z›nd›k) denir.
21 — Müslimânlar›n okudu¤u bir günlük gazetede, bir din kitâb›n›n reklâm›n› gördük. Gazetenin bu kitâb› övmesi, günlerden beri devâm ediyormufl. Bir müslimân, bu kitâbdan bir aded getirdi.
Birçok yerinde, Ehl-i sünneti övüyor. Birkaç yerinde de yalanlar,
iftirâlar yerlefldirilmifl. Bunlar› din kardefllerimize duyurmak istiyoruz. Böylece, temiz gençleri uçuruma düflmekden kurtarabilirsek dînimize ve milletimize büyük hizmet etmifl oluruz.
22 — (Âifle-i S›ddîkan›n dahî ömrünün sonuna kadar, ictihâd›ndaki hatâs›ndan dolay› nedâmetde bulundu¤unu kitâblar beyân
eylemifldir) diyor.
Hâlbuki kitâblar, hiçbir âlimin ictihâd›na nâdim oldu¤unu,
üzüldü¤ünü yazm›yor. Çünki, ictihâd lâz›m olan bilgilerde ictihâd
etmek günâh de¤ildir. Hiç olmazsa, bir sevâb vard›r. O büyükler
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, ictihâdlar›nda yan›ld›klar›na de¤il, müslimân kan› döküldü¤üne üzüldüler.
23 — (Eshâb›n ictihâdda hatâs› sâbit oldukdan ve senelerce fitne ve fesâd, k›tâl ve tahrîb üzerinde ›srâr›n devâm›ndan sonra) gibi fleyler yaz›yor. Yukar›da bildirdi¤imiz gibi, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ictihâdlar›, hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yap›lmas›nda ve eflk›yân›n Medîneden hemen ç›kar›larak huzûr ve sükûnun bir ân önce sa¤lanmas›nda idi. ‹ctihâdlar›n
harb ile bir ilgisi yokdu. Muhârebelere z›nd›klar sebeb oldu. Sonra, bu muhârebeleri, ictihâd ayr›l›¤›na yüklediler. Böylece müslimânlar› ikiye bölme¤e muvaffak oldular.
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24 — Hurûfî kitâb›, (Eshâb›mdan ba’z› nâs, havz›ma, yan›ma
gelecekler. Ben onlar› görüp tan›yaca¤›m. O s›rada, onlar› yan›mdan ay›racaklar. Ben “Yâ Rabbî! Bunlar benim Eshâb›md›r” diyece¤im. O zemân bana, “bunlar senden sonra neler yapd›lar”) hadîs-i flerîfini yaz›yor. Bunun do¤ru hadîs oldu¤unu isbât için çeflidli kitâblar›n ismini veriyor.
Bu hadîs-i flerîfden dahâ uzunu da, Ehl-i sünnetin (Sihâh)›nda,
[ya’nî, sahîh olduklar› sözbirli¤i ile bildirilmifl olan hadîs kitâblar›nda] mevcûddur. Bu sahîh hadîs-i flerîflerin hepsi, Eshâb-› kirâm›n aras›ndaki z›nd›klar› bildirmekdedir. Eshâb aras›nda bulunan
birkaç kimsenin Resûlullah zemân›nda mürted oldu¤u, hadîs-i flerîfle bildirildi. Bunlar Eshâbl›k flerefine dâhil de¤ildir. Sonradan
sap›tanlar, Benî Hanîf ve Benî Sakîf gibi kabîlelerden elçi olarak
gelip, müslimân olduklar›n› söyleyip gidenlerden idi. Deve ve S›ffîn harblerinde hazret-i Alînin yan›nda bulunup, sonra hâricî olan
Harkus bin Zübeyr de onlardand›r. Sâlih ifller yapan ve kâfirlerle
cihâd eden Eshâb›n hepsinin îmânla vefât etdiklerinde, Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤ine varm›fld›r. Deve ve S›ffîn muhârebelerinde her iki tarafda bulunan Sahâbîler, hep böyle idi. Birbirlerine
kâfir diyen hiç olmad›. (Ammâr bin Yâseri âsîler öldürecek) hadîs-i flerîfi ve hazret-i Alînin, (Kardefllerimiz bize ›syân etdi) buyurmas›, hazret-i Mu’âviyenin ve Onunla birlikde olan Eshâb-› kirâm›n hepsinin müslimân olduklar›n› isbât etmekdedir. Hazret-i
Mu’âviyenin ve Amr ibni Âs hazretlerinin vefât edeceklerine yak›n söylediklerini ve Resûlullaha olan afl›r› sevgi ve sayg›lar›n›
(Eshâb-› Kirâm) kitâb›m›zda uzun yazd›k. Okuyanlar, ikisinin de
îmânlar›n›n çok kuvvetli olduklar›n› anlar. Onlara dil uzatamaz.
Ehl-i sünnet âlimleri, mürtedleri savunmuyor. Hazret-i Ebû Bekr
zemân›nda mürtedlerle harb edenlerin üstünlüklerini anlat›yor.
Mürtedleri kahr eden, Îrân ve Bizans ordular› ile, Allah için savafl›p onlar› yere seren kahramânlar›n flânlar›n›n çok yüksek oldu¤unu bildiriyor. Bunlar, binlerle insan› îmâna getirdi. Onlara
Kur’ân›, nemâz›, islâmiyyeti ö¤retdiler. Kur’ân-› kerîm, bunlar›n
hepsine Cenneti müjdeliyor. Sonsuz ni’metler va’d ediyor. Allahü
teâlâ, bunlar›n hepsinden râz› oldu¤unu bildiriyor. Bu müjdeler,
va’dler, Eshâb-› kirâm›n hepsinin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” îmân ile vefât etdiklerine, hiçbirinin mürted olmad›¤›na flâhiddir.
Hindistânda yetiflen büyük islâm âlimlerinden fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahime-hullah”, (Kurret-ül-ayneyn) kitâb›n›n sonunda, bu hadîs-i flerîfi yazarak aç›klamakdad›r. Bu kitâb› özetleyip fârisîden türkçeye terceme ederek (Eshâb-› Kirâm) kitâb›n– 217 –

da neflr eyledik. Lütfen oradan da okuyunuz!
25 — Hurûfî kitâb›nda, (Sizler, insanlar için ç›kar›lm›fl hayrl›
ümmetsiniz! âyetinin tefsîrinde, imâm ibni Cerîr-i Taberî, rivâyet-i
sahîha ile Ömer-ül-Fârûkun, (Bu vasf-i âlî, evvelimize flâmil; âh›r›m›za gayr› flâmildir) dedi¤ini rivâyet etmifldir. Ahmed bin Hanbel
ve ‹bni Sîrîne göre Sâb›kûn-i evvelün, k›bleteyne nemâz k›lanlard›r. fia’bîye göre, fiecere-i r›dvân alt›nda bî’at edenlerdir) diyor.
Böylece, hazret-i Mu’âviyeye sald›rabilmenin yolunu aç›yor
ise de, pek çürük tahtaya basmakdad›r. Âyet-i kerîmede övülen
Sâb›kûnun, önce îmâna gelenler oldu¤unu yazmas› ile, hazret-i
Mu’âviye ile Amr ibni Âs hazretleri, sonradan îmâna geldikleri
için, bunlara dâhil de¤ildirler, demek istemekdedir. Hâlbuki, Tevbe sûresinin yüzbirinci âyetinin yaln›z bafl›ndaki (Sâbikûnel evvelûn) k›sm›n› al›p, âyetin sonunu saklamakdad›r. Bu âyet-i kerîmede, sâbikûnel evvelûn buyurdukdan sonra meâlen, (Îmânda ve ihsânda bunlar›n izinde gidenlerden Allahü teâlâ râz›d›r. Onlar da,
Allahü teâlâdan râz›d›rlar. Allahü teâlâ Onlar için Cennetler hâz›rlad›) buyuruyor. Âyet-i kerîmenin sonundaki bu müjdeye Eshâb-› kirâm›n hepsinin ve k›yâmete kadar, bunlar›n izinde bulunanlar›n dâhil oldu¤unu bütün tefsîrler sözbirli¤i ile bildirmekdedir. Tibyân tefsîrinde bunu bildirdikden sonra Muhammed bin
Kâ’b›n (Eshâb-› kirâm›n hepsi, günâh iflliyenleri de Cennetdedir)
dedi¤ini, sonra bu âyet-i kerîmeyi okudu¤unu bildirmekdedir. Bir
hurûfî babas›na, (Niçin nemâz k›lm›yorsun?) demifller. O da, (Nemâza yaklaflmay›n›z!) âyetine uyuyorum, demifl. Âyet-i kerîmenin
sonundaki (Serhofl iken) flart›n› okum›yarak, Allahü teâlân›n emrini tersine çevirmifl ve böylece kâfir olmufl. Kitâb›n yazar› da,
âyet-i kerîmenin bafl taraf›n› yaz›p, hazret-i Mu’âviye ile Amr ibni Âs hazretlerinin Cennete gidenler aras›nda bulunduklar›n› saklamakdad›r.
26 — (Küfrün imâmlar›, Mu’âviyenin babas›, Hindin kocas›
olan Ebû Süfyân ve ahzâb›d›r) diyerek hücûma geçmekdedir.
Hâlbuki o zemân, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” amcas› Abbâs da kâfirler aras›nda idi. Bedr gazâs›nda, Resûlullaha
karfl› harb etmek için gelen düflman ordusunu idâre edenlerdendi.
Esîr al›n›nca, hazret-i Alîye karfl›, (Mescid-i harâm› ta’mîr ediyoruz. Kâ’beyi örtüyoruz. Hâc›lara su veriyoruz) diye övündü. Allahü teâlâ, âyet-i kerîme göndererek, meâlen, (Müflriklerin mescidleri ta’mîr etmesi sahîh olmaz. Biz, onlar›n övündükleri iflleri
yok eder, onlar› Cehenneme koyar›z) buyurdu. Böylece Abbâs,
cevâb›n› alm›fl oldu. Fekat, sonra meâlen, (Îmâna gelip Mekkeden Medîneye hicret edenlere ve Allah yolunda cihâd edenlere
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yüksek dereceler vard›r. Onlar azâbdan kurtulucudur. Onlara rahmetimi ve r›dvân›m› ve Cennetlerimi müjdelerim. Onlar, Cennetlerde, sonsuz olarak ni’metlere kavuflacaklard›r) buyurmakdad›r.
Abbâs ile Ebû Süfyân “rad›yallahü teâlâ anhümâ” îmâna geldiler.
Feth y›l›nda Mekkeden Medîneye hicret etdiler. Ebû Süfyân›n Tâif gazâs›nda bir gözü ç›kd›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ona Cenneti müjdeledi. Ebû Bekr “rad›yallahü anh” halîfe
iken yap›lan Yermük gazâs›nda, ikinci gözü ç›kd› ve o gazâda flehîd oldu.
27 — (S›ffîn harbinde iki tarafdan yetmifl bin kifli öldü. Bunlar›n yirmibeflbini, Aliyyül Mürtezâ taraf›nda olanlardand›r. ‹flbu
müdhifl k›tâlin müsebbibi kimdir?) diyor.
Bu muhârebeye (Abdüllah bin Sebe’) yehûdîsi ile ona ba¤lanm›fl olan ve (Sebe’iyye) denilen z›nd›klar›n sebeb olduklar›n›,
(Tuhfe) kitâb›ndan terceme ederek, yukar›da, onalt›nc› maddede
uzun yazm›fld›k. Fekat, sebe’iyyeciler, yehûdîlerin bu suçunu Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden olan hazret-i Mu’âviyeye yüklemek,
böylece müslimânlar› parçalamak çabas›ndad›rlar.
28 — (Cemel harbinde Âifle-i s›ddîka taraf›ndan olan, Aflere-i
mübeflflereden, Talha ve Zübeyr ictihâdlar›ndan, hatâlar›ndan rücû’ ile harb yerini terk eylediler) diyor.
Cennetle müjdelenmifl olan bu iki Sahâbî, hazret-i Alî ile harb
etmek için ictihâd etmemifllerdi. Resûlullah›n çok sevdi¤i ve Cennet ile müjdeledi¤i bu iki zâta, böylece leke sürmek istiyorlar. Hazret-i Alî, bunlara tesâdüf edip, müslimânlarla harb etmek istemedi¤ini söyleyince, yehûdîlerin tuza¤›na düfldüklerini anlad›lar. Bunun için harbden vazgeçdiler.
29 — (Talha ölürken, yan›ndan geçen Aliyyül mürtezân›n taraf›ndan birini tan›y›p, elini uzat! Alî nâm›na bî’at edeyim demifldir)
diyor.
Hazret-i Âifle ile yan›ndakiler, Basrada, hazret-i Alî ile harb
etmek için de¤il, Onunla anlaflarak, Ona bî’at ederek, fitne ve fesâda son vermek istediklerini bildirmifllerdi. K›sas-› Enbiyâda,
dörtyüzonsekizinci sahîfede diyor ki, (Resûlullah vefât edince,
kimin halîfe olaca¤› görüflülürken, Zübeyr bin Avvâm k›l›c›n› çekerek, Alîye bî’at olunmad›kça k›l›c›m› k›n›na sokmam, diyerek
›srâr ediyordu). ‹flte, Cennetle müjdelenmifl on kifliden biri olan
bu Zübeyr, Deve vak’as›nda, Âifle-i S›ddîkay›, hazret-i Alîye karfl› götürenlerden biri idi. K›sas-› Enbiyâdaki bu yaz›, hazret-i Alînin ictihâd›nda olm›yan Eshâb-› kirâm›n hepsinin, Onu, kendilerinden dahâ yüksek ve halîfe olma¤a lây›k bildiklerini ve Onun– 219 –

la anlaflmak istediklerini isbât etmekdedir. Deve vak’as›n›n yehûdî oyunu ile nas›l bafllad›¤›n›, onalt›nc› maddede bildirmifldik. Kitâb›n yaz›s› da, bu tercememizin do¤ru oldu¤unu gösteriyor. Müctehidlerin ictihâdlar› suç de¤ildir ki, ictihâdlar›n› de¤ifldirmeleri bir
fazîlet olsun.
30 — (Âyet-i kerîmede, evlerinizde karâr k›l›n, oturun “hârice
ç›kmay›n, harb ile ve darb ile u¤raflmay›n”... buyuruldu. Hatâs›n›
bu âyetden anlad›) diyor.
Bu âyet-i kerîme evden hiç ç›kmamay› emr etseydi, bundan
sonra, Resûlullah zevcelerini hacca, ömreye ve gazâlara birlikde
götürmezdi. Ana-babalar›n›, hastalar›, vefât edenlerin âilelerini
ziyâret etmelerine izn vermezdi. Hâlbuki böyle yapmad›¤› meydândad›r. O hâlde, âyet-i kerîme, aç›k saç›k ç›kmamalar›n› emr
etmekdedir. Dînî sebeblerle, örtülü ç›kmalar›n› yasak etmemifldir. Hazret-i Âifle de, Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden idi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Eshâb›n istekleri üzerine, âdil olan
halîfenin k›sâs›n› istemek için ç›km›fld›. fiî’î kitâblar›n›n yazd›klar›na göre, hazret-i Ebû Bekr halîfe iken, hazret-i Alî, hazret-i Fât›may› hayvana bindirip, Medîne sokaklar›nda dolafld›rm›fld›. Eshâb-› kirâm, ikinci halîfe zemân›nda Zevcât-› tâhirât› hacca götürürlerdi.
31 — (Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” Ammâr bin
Yâserin yüzünü okfl›yarak, sen bir fie-i bâg›yye taraf›ndan öldürüleceksin buyurdu. Bu haber, Mu’âviye ve ahzâb›n›n bâgî oldu¤unu
bildirmekdedir. Ammâr flehîd olunca, bu haberi bilenler, Mu’âviyeyi terk ile Aliyyül Murtezâ taraf›na geçmifllerdir. Bâgî demek, ›syân ve serkefllik eden demekdir) diyor ve bu bilgileri, K›sas-› Enbiyâdan ald›¤›n› yaz›yor.
(K›sas-› Enbiyâ) kitâb›na bakd›k. Ammâr hazretleri vefât edince, bu haberi iflitenlerin hazret-i Alî taraf›na geçdi¤ini bildiren yaz› görmedik. Muhârebenin dahâ k›z›fld›¤›n›, hazret-i Alînin askerinde ayr›l›k bafllad›¤›n› yazmakdad›r. Bu kitâb›n da bildirdi¤i,
Ammâr hazretleri hakk›ndaki hadîs-i flerîf, hazret-i Mu’âviyenin
ve yan›nda bulunan Amr ibni Âs hazretleri gibi Eshâb-› kirâm›n
kâfir olmad›klar›n› isbât etmekdedir. Bunlar›n hepsi, Resûlullahla
birlikde, kâfirlerle cihâd etmifldi.
(K›sas-› Enbiyâ)da diyor ki: Mekkenin feth y›l›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ammân hükümdâr› Ceyfere
mektûb yaz›p, Amr ibni Âs “rad›yallahü anh” hazretleri ile gönderdi.
Tâif halk› müslimân olunca, Resûl-i ekrem, Ebû Süfyân bin
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Harbi Tâife gönderip, (Lat) denilen putu y›kd›rd›. Ebû Süfyân ve
o¤ullar› Yezîd ile Mu’âviye, Resûlullah›n kâtibli¤ini yaparlard›.
Hâlid ibni Zeyd ebâ Eyyübel Ensârî ile Amr ibni Âs da kâtiblik yapan zevât-› kirâmdand›r. Amr ibni Âs, Resûlullah›n ordu kumandanl›¤›n› da yapm›fld›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Ebû Süfyân› Necrân vâlîli¤ine, o¤lu Yezîdi Teymaya hâkim ta’yîn
buyurmufldur “rad›yallahü teâlâ anhümâ”.
Resûlullah›n vefât›nda, Amr ibni Âs hazretleri Ammânda idi.
Medîneye gelince, Eshâb-› kirâm, Onun bafl›na toplan›p yolda gördüklerini sordular: (Ammândan Medîneye kadar arablar mürted
olmufl, bizimle harbe hâz›rlanm›fl gördüm) dedi. Hazret-i Ebû
Bekr, Eshâb-› kirâm› f›rka f›rka, mürtedler üzerine yollad›. Amr
ibni Âs kumandas›ndaki birli¤i “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
Hudâ’a mürtedlerine gönderdi.
Amr ibni Âs hazretleri, zemân-› se’âdetde, Sa’d ve Hüzeyfe
ve Uzre kabîlelerinin zekâtlar›n› toplama¤a me’mûr iken, Ammâna hâkim yap›lm›fld›. Dönüflde, eski vazîfesinin yine Ona verilece¤i va’d buyurulmufldu. Ammândan gelince, halîfe hazretleri
bunu eskisi gibi zekât toplama¤a gönderdi. Böylece, Resûlullah›n va’dini yerine getirdi. Mürtedler ço¤al›nca, bunu bir f›rkaya
emîr yapmak istedi. Mektûb yaz›p, (Resûlullah›n vermifl oldu¤u
sözün yerine gelmesi için seni eski vazîfene göndermifldim. fiimdi sana, dünyâca ve âh›retce dahâ hayrl› baflka bir vazîfe vermek
istiyorum) buyurdu. Amr ibni Âs cevâb›nda, (Ben islâm›n oklar›ndan bir okum. Onlar› atacak ve topl›yacak, Allahdan sonra
sensin. Bak, hangisi dahâ kuvvetli ve te’sîrli ise, onu at) dedi. Halîfe hazretleri, Onu bir f›rkaya emîr yapd›. (Eyle) yolu ile Filistine gönderdi. Ebû Süfyân›n o¤lu Yezîdi de, bir f›rkaya emîr edip
(Belka) yolu ile fiâm taraf›na gönderdi. Ebû Süfyân›n ikinci o¤lu
hazret-i Mu’âviyeyi de baflka bir f›rkaya emîr yap›p, kardeflinin
emrine gönderdi. ‹mperatör Herakliyüs, kardeflini yüzbin askerle Amr bin Âs hazretlerine karfl› ve Yorgi ismindeki bir generali
de, büyük bir ordu ile Yezîde karfl› gönderdi. Kendisi Humsda
kald›. ‹slâm f›rkalar›, halîfeden emr alarak, (Yermük)de birlefldi.
Rumlar da, ‹slâm askeri karfl›s›nda topland›. Müslimânlar, müdâfe’a yap›p, halîfeden yard›m istedi. Halîfenin emri ile, Allah›n
k›l›c› Hâlid hazretleri, Irakdan on bin askerle imdâda gelip, Amr
ibni Âs›n emrine girdi. Ecnâdinde yap›lan kanl› savaflda, rum
ordusu fenâ bozuldu. Sonra Yermükde, ikiyüzk›rkbin rum askeri ile, k›rkalt›bin islâm askeri çetin savafla girdi. ‹çlerinde bin Sahâbî vard›. Yüzü Bedr kahramanlar›ndan idi. Hâlid hazretleri,
baflkumandan seçildi. Amr ibni Âs ile fierhabil sa¤ kanad›, Ye– 221 –

zîd bin Ebî Süfyân ile Ka’ka’ sol kanad› idâre etdiler. Ebû Süfyân
bin Harb askere cesâret veriyordu. Kahramanl›klar gösteriyordu.
Çok kanl› savafl oldu. ‹mperatörün kardefli ile birlikde yüzbin rum
k›l›çdan geçdi. Ebû Süfyân›n mubârek gözüne ok gelip kör oldu.
Rumlar, Ürdünde seksenbin askerle tekrâr hücûm etdi. Hâlid ortada, Amr ibni Âs ile Ebû Ubeyde iki kanadlarda idi “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în”. Rumlar bozuldu. Pek az› kurtulabildi.
Ömer-ül-Fârûk hazretleri halîfe iken, müslimânlar, fiâm› kuflatd›. Hâlid bin Velîd bir kap›da, Amr ibni Âs bir kap›da, Yezîd
bin Ebî Süfyân bir kap›da idiler. Yezîd, kardefli Mu’âviyeyi ileri
kol kumandan› yaparak, Saydâ ve Beyrut flehrlerini, Amr ibni Âs
da Filistini feth eylediler. Amr ibni Âs hazretleri, Filistindeki askerin kumandan› idi. Emîrül-mü’minîn hazretleri, Amr ibni Âsa
s›k s›k imdâd gönderiyordu. Amr ibni Âs, meflhûr dâhîlerden ve
kurnaz bir idâreci idi. Kudüs ve Remleye birer f›rka gönderdi.
Mu’âviye de Kaysâriye flehrini sard›. Bu flehrde çok asker vard›.
D›flar› hücûm ediyorlard›. Hazret-i Mu’âviye, ç›kanlar› bozup k›r›yordu. Amr ibni Âs ise, Rumlar›n baflkumandan› ile harb edip
da¤›td›. Gazze ve Nablûs flehrlerini feth eyledi. Hazret-i Ömer,
yerine hazret-i Alîyi vekîl b›rak›p Kudüse geldi. Yezîd bin Ebî
Süfyân, Hâlid, Amr ibni Âs ve fierhâbil karfl›lay›p halîfe ile kucaklafld›lar. Rumlar Kudüsü hazret-i Ömere teslîm etdiler. Îrândan al›nan ganîmetleri Ziyâd bin Ebîh Medîneye getirdi. Îrân savafllar› hakk›nda halîfeye gâyet fasîh ve belî¤ bilgi verdi. Yezîd
fiâm vâlîsi yap›ld›. Mu’âviye Kaysâriye flehrini feth eyledi. fiâm
vâlîsi Yezîd, tâûndan vefât etdi. Yerine kardefli Mu’âviye fiâm vâlîsi ta’yîn buyuruldu. Sûriye kumandan› Ebû Ubeyde ve yerine
geçen Mu’âz bin Cebel de, tâûndan öldü. Amr ibni Âs hazretleri,
baflkumandan olunca, herkesi da¤lara ç›kard›. Böylece, vebâ salg›n›na nihâyet verdi. Amr ibni Âs hazretleri, M›sr seferine kumandan ta’yîn olundu. Bir ay muhârebeden sonra, rum askeri da¤›ld›. M›sra girdi. Bu muhârebede manc›n›k kulland›. Heraklius
‹stanbulda büyük bir ordu hâz›rlay›p, Amr ibni Âsa karfl› gelmekde iken öldü. Amr ibni Âs üç ay muhârebeden sonra, ‹skenderiyeyi de ald›. Sonra Trablusa gitdi. Bir ay savafldan sonra feth
eyledi. Hazret-i Ömer flehîd olunca o¤lu Übeydullah, kâtil zann›
ile eski acem flahlar›ndan Hürmizân› öldürmüfldü. Hazret-i Alî,
Übeydullaha k›sâs lâz›md›r, dedi. Medînede iznli olarak bulunan M›sr vâlîsi Amr bin Âs söz alarak, (Dün Ömer, bugün de
o¤lu öldürülmek nas›l olur?) dedi. Halîfe olan Osmân “rad›yallahü anh”, bu sözü be¤enerek, k›sâs iflini diyete çevirdi ve diyet
paralar›n› kendi mal›ndan verdi. Bu bir ictihâd ayr›l›¤› idi. Haz– 222 –

ret-i Mu’âviye, Anadoluda gazâya bafllay›p, (Amûriyye) flehrine
kadar ilerledi. Halîfe, Amr ibni Âs› M›sr vâlîli¤inden azl etdi. Halîfe ‹stanbulun feth edilmesini Endülüs yoluyle düflünüyordu. Endülüse asker ç›kard›. fiâmda kumandan olan Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, gemilerle K›br›sa asker gönderdi. M›srdan da yard›m geldi. Çok muhârebe ederek ada feth olundu.
‹stanbul kayseri üçüncü Kostantin 47 [m. 668] de Bizans imperatoru olmufl, 66 [m. 685] da ölmüfldür. Büyük bir donanma ile Akdenize ç›kd›. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” ile M›sr
vâlîsi Abdüllah da birer donanma ile ç›kd›lar. Büyük bir deniz harbi sonunda, Ehl-i islâm gâlib geldi. Hicretin otuzüçüncü senesinde
fiâm vâlîsi hazret-i Mu’âviye, rumlarla gazâ ederek ‹stanbul bo¤az›na kadar geldi. Mu’âviye bin Ebî Süfyân “rad›yallahü anhümâ”,
Resûlullah›n kâtibli¤ini yapm›fl bir sahâbî-i zîflân idi.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, islâmiyyetin kurulmas› ve kökleflmesi için can›n› tehlükelere at›p düflmanlarla arslan gibi dö¤üfldü. Nice kâfirleri katl eyledi. Hazret-i Mu’âviye de “rad›yallahü
anh”, islâmiyyetin yay›lmas› ve do¤uya, bat›ya ›fl›k salmas› için can›n› tehlükeye koyup, Bizans ordular› ile dö¤üfldü. Nice memleketler feth eyledi.
Abdüllah bin Sebe’ ad›nda bir yehûdî dönmesi M›srda çok
kimseleri aldatd›. Hilâfet, Alînin hakk›d›r diyerek, milleti ›syâna
teflvîk eyledi. Amr ibni Âs hazretleri, M›sr vâlîli¤inde bulunsayd›,
bu fitneye meydân vermezdi. Kûfede vâlîye gücenen birkaç kimse, hazret-i Osmân› çekifldirme¤e bafllad›lar. Halîfe bunlar› fiâma
sürdü. fiâm vâlîsi Mu’âviyeye, (Bunlara nasîhat et!) diye yazd›.
Mu’âviye bunlara Kureyfllileri övdü. (Resûl-i ekrem, beni ifllerinde kulland›. Sonra üç halîfesi beni vâlî yapd›lar. Benden râz› oldular) dedi. Çok nasîhat verdi. Dinlemediler. Onlar› Hums flehrine
gönderdi. Hums vâlîsi olan Abdürrahmân bin Velîd, bunlara sert
davrand›, korkutdu, tevbe etdirdi. Halîfe; Mu’âviye, Amr bin Âs
ve di¤er üç vâlîyi Medîneye ça¤›rd›. Fikrlerini sordu. Mu’âviye (‹flleri vâlîlere b›rak) dedi. Amr bin Âs ise “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, (Yâ halîfe! Sen, Benî Ümeyye ile birlikde nâsa güvendin.
Pek merhametli davrand›n›z. fiiddet veyâ isti’fa, yâhud kuvvetli
irâde ile ileri git!) dedi.
M›srda bulunan (‹bni Sebe’) ve baflka vilâyetlerdeki adamlar›, birbirleriyle haberlefliyorlard›. Vâlîler zulm ediyor, diyerek ve
bir yalana bin katarak uydurduklar› iftirâlar› her tarafa yay›yorlard›. Bu flikâyetleri halîfe iflitdi. Vâlîleri toplay›p flikâyetlerin sebebini sordu. Mu’âviye dedi ki, (Sen beni vâlî yapd›n. Ben de çok
kimseyi me’mûr yapd›m. Onlardan sana hayr gelir. Herkes ken– 223 –

di memleketini dahâ iyi bilir ve idâre eder) dedi. Sa’îd de, (Bu sözler uydurmad›r. Gizlice ortaya at›l›yor. Herkes inan›yor. Bu yalanlar› ç›karanlar› bulmal› ve öldürmeli) dedi. Amr ibni Âs, (Sen yumuflak davrand›n. Yerine göre sertlik göstermelisin) dedi. Halîfe,
vâlîlerle Medîneye geldi. Alî ve Talha ve Zübeyri de ça¤›rd›.
Mu’âviye, söz alarak, (Siz Eshâb›n yükseklerisiniz. Halîfeyi seçdiniz. fiimdi ihtiyâr oldu. ‹leri at›lmay›n›z) dedi. Hazret-i Alî, bu sözlere üzüldü. (Sus) dedi. Da¤›ld›lar. Mu’âviye, halîfeyi fiâma ça¤›rd›. Kabûl eylemedi. (Öyle ise, seni korumak için asker göndereyim) dedi. Halîfe, (Resûlullah›n komflular›na bask› yapmak istemem) dedi. Hazret-i Mu’âviye, (Sana k›yacaklar›ndan korkuyorum) deyince, Halîfe, (Allah›n dedi¤i olur) buyurdu. Bunun üzerine Mu’âviye, yol elbiselerini giyerek, Alî ve Talha ve Zübeyr ve
baflka Sahâbîlerle görüflüp, halîfeyi onlara emânet ve herbirine
vedâ’ ile fiâma gitdi. Ayr›l›rken, (Ebû Bekr dünyây› istemedi.
Dünyâ da Ona yanaflmad›. Ömere dünyâ yanafld›. O dünyây› red
eyledi. Osmâna dünyâdan az birfley geldi. Biz ise dünyâya dald›k)
dedi.
‹bni Sebe’in adamlar›, M›sr ve Kûfede toplanarak birkaç bin kifli, hacca gidece¤iz, diyerek, Medîneye geldiler. Hazret-i Osmân
“rad›yallahü teâlâ anh” flehîd edildi. fiâmdan ve Kûfeden imdâda
gelen askerler yetiflemedi.
K›sas-› Enbiyân›n, birinci cihân harbindeki bask›s›ndan ald›¤›m›z yukar›daki yaz›lar, hazret-i Mu’âviye ile hazret-i Amr ibni
Âs›n, ne kadar sâd›k, hâlis müslimân olduklar›n›, Eshâb-› kirâm
aras›ndaki derecelerinin yüksekli¤ini, islâmiyyete hizmetlerini
ve kâfirlerle cihâddaki gayretlerini aç›kca göstermekdedir. K›sas-› Enbiyâ kitâb›, Abbâsî târîhçilerinin, Emevîleri kötülemek
ve kendi hükûmetlerine yaranmak için, yazd›klar› târîhlerindeki
uydurma hikâyelerin te’sîri alt›nda yaz›lm›fl oldu¤u hâlde, yukar›da bildirdi¤imiz gerçekleri de bizlere haber vermekdedir. Deve
ve S›ffîn vak’alar›n› anlat›rken, Abbâsî târîhlerindeki bu iki büyük Sahâbînin ve Ebû Süfyân “rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerinin flânlar›na yak›flm›yan iftirâlar› da katm›fl ise de, seçerek yukar›ya yazd›klar›m›z› okuyan keskin görüfllü ve anlay›fll› kimseler, Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü hemen anlarlar. K›sas-› Enbiyâdaki onlar› lekeliyen yaz›lar›n uydurma ve iftirâ oldu¤unu kavrarlar.
32 — (Eshâbdan ve Mu’âviyenin Amr bin Âs ile berâber M›sra gönderdi¤i kumandanlardan Mu’âviye bin Hadîc, Aliyyül
Mürtezân›n elçilerinden Muhammed bin Ebî Bekri katl etdikden
sonra, eflek lâflesinin içine koyarak yakm›fld›r. Bu fâci’aya insan
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ne diyece¤ini bilmez oluyor) diyor. Bunu Ravzatül Ebrâr kitâb›ndan ald›¤›n› söylüyor.
Hâlbuki, (K›sas-› Enbiyâ) kitâb›nda diyor ki, (Hazret-i Alînin
M›srdaki vâlîsi Muhammed bin Ebî Bekr, ehâlîyi s›k›fld›r›nca, halk
hicretin otuzsekizinci y›l›nda silâha sar›ld›. O s›rada M›srda bulunan Eshâb-› kirâmdan Mu’âviye bin Hadîc “rad›yallahü anh”,
hazret-i Osmân›n kan› da’vâs›na kalk›flarak, etrâf›na çok kimseyi
toplam›fld›. Hazret-i Mu’âviye, Amr ibni Âs hazretlerini M›sr› alma¤a gönderdi. Muhammed bin Ebî Bekr, askerlerle buna karfl›
koydu. Mu’âviye bin Hadîc gelip, Amr ibni Âs›n askerleriyle birlefldi. M›sr askeri bozuldu. Muhammed bin Ebî Bekr sakland›.
Mu’âviye bin Hadîc, onu bulup öldürdü. Bir eflek lâflesinin içine
koyup yakd›. Çünki, Muhammed bin Ebî Bekr, M›srdan Medîneye gelen eflk›yâ ile bir olarak, halk› hazret-i Osmâna karfl› k›flk›rtm›fld›. Hazret-i Osmân›n evini saranlardan biri de bu idi. Hazret-i
Osmân› koruyanlar aras›nda bulunan hazret-i Hasen bin Alî ok ile
yaraland›. Muhammed bin Ebî Bekr, Hasenin üzerindeki kan› görünce telâfla düfldü. (Hâflim o¤ullar› bunu görürlerse, üzerimize
hücûm ederler, iflimiz bozulur. Bir kestirme yol bulal›m) dedi. Yan›na bir iki kifli al›p bitiflik evin d›vâr›ndan aflarak, hazret-i Osmân›n odas›na girdiler. Önce Muhammed bin Ebî Bekr girip, (fiimdi
seni Mu’âviye kurtaramaz) dedi ve halîfenin sakal›ndan tutdu.
Halîfe Kur’ân okuyordu. Muhammedin yüzüne bak›p, (Baban bu
hâlini görseydi, ne kadar üzülürdü) dedi. Muhammed utan›p, ç›k›p gitdi. Arkas›ndan gelen arkadafllar›, halîfeyi flehîd etdi). ‹flte
halîfenin flehâdetine sebeb oldu¤u için, bu cezâya dûçâr oldu. Kitâb›n yazar›, bunun yak›lmas›n› gençlere anlatarak, yan›p yak›l›yor. Hâlbuki, Abbâsîlerin, Emevî halîfelerinden ço¤unun ve hurûfîlerin de, Ehl-i sünnet âlimlerini, bu arada fiirvanflâh› ve Ba¤dâd
vâlîsi Bekir pâflay› diri diri ve Beydâvî hazretlerinin kemiklerini
mezârlar›ndan ç›kar›p yakd›klar›n› da yazsa idi, kimlerin dahâ
vahflî oldu¤u iyi anlafl›l›rd›. Hazret-i Mu’âviye, M›sr› al›nca, Amr
ibni Âs› oraya vâlî yapd›. Amr, hazret-i Ömerin zemân›nda dört
sene, hazret-i Osmân›n zemân›nda da dört sene M›srda vâlîlik
yapm›fld›. Amr k›rküç y›l›nda vefât edince, yerine bunun o¤lu Abdüllah› vâlî yapd›. ‹ki sene sonra azl edip, yerine Mu’âviye bin Hadîci vâlî yapd›. Elli senesinde Mu’âviye bin Hadîci azl edip yerine
kendi adamlar›ndan ve Sahâbeden Meslemeyi M›sr ve Afrik›yye
vâlîsi yapd›. Mu’âviye bin Hadîc hazretleri yetmiflüç senesinde vefât etdi.
33 — (Mu’âviye, Büsr bin Ertâd kumandas›nda olan bir f›rkay› Haremeyne musallat ederek, kad›nlar› ve ma’sûm çocuklar› k›– 225 –
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l›nçdan geçirtmifldir. Bu meyanda Abbâs›n befl ve alt› yafllar›ndaki
torunlar› olan Abdürrahmân ve Kusem de flehîd edilmifldir. Bu sabîler, valdeleri Âiflenin gözü önünde katl olunmufllard›r. Bîçâre
Âifle, bu müdhifl cinâyete tahammül edemiyerek, tecennün eylemifl, hayât›n›n sonuna kadar mecnûn olarak, bafl aç›k, yal›n ayak,
periflan bir hâlde gezmifldir) diyor. Bunlar› El-Kâmil ve El-Beyân
vettebyîn kitâblar›ndan ald›¤›n› bildirmekdedir.
Vesîka olarak gösterdi¤i kitâblar, kendi yüzkaras›n› meydâna
ç›karmakdad›rlar. Elbeyân vettebyîn kitâb›n› Ehl-i sünnet düflman› olan bir mu’tezilî yazm›fld›r. Bu iflin do¤rusu, (Tezkire-i
Kurtubî Muhtasar›), yüzotuzbirinci sahîfesinde flöyledir: (Hakemlerin karâr› ile hazret-i Mu’âviye halîfe seçildikden sonra, üçbin nefer ile Büsr bin Ertâd Âmirîyi, kendine bî’at etdirmek için
Hicâza gönderdi. Önce Medîneye geldi. O gün, Medînede hazret-i
Hâlid ebâ Eyyübel-ensârî, hazret-i Alî taraf›ndan vâlî idi. Vâlî
gizlice Kûfeye, hazret-i Alînin yan›na geldi. Büsr minbere ç›k›p,
vaktîle burada bî’at etmifl oldu¤um halîfeyi, [ya’nî hazret-i Osmân›] ne yapd›n›z? (E¤er hazret-i Mu’âviye bana yasak etmeseydi,
hepinizi k›l›nçdan geçirirdim) dedi. Baflda Câbir hazretleri olmak
üzere, Medîneliler bî’at etdi. Sonra Mekkelileri de bî’at etdirdi.
Büsrün hazret-i Mu’âviyeden (kimseyi öldürme!) emrini ald›m
demesi, Mekkede ve Medînede kimseyi öldürmedi¤ini göstermekdedir. Sonra, Yemene gitdi. O zemân Yemen vâlîsi olan
Ubeydüllah bin Abbâs, Kûfeye hazret-i Alînin yan›na kaçd›.
Âlimler buyuruyor ki, Ubeydullah kaç›nca, Büsr bunun iki o¤lunu öldürdü. Hazret-i Alî, Büsre karfl›, Hârise-tebni Kudâmeyi iki
bin kifli ile Yemene gönderdi. [Büsr Eshâbdan de¤il idi.] Hârise
Yemene gelip, hazret-i Alî flehîd oluncaya kadar, orada vâlî kald›. Nice kimseleri öldürdü. Medîneye geldi. Orada imâm olan
Ebû Hüreyre hazretleri kaçd›. Hârise, (E¤er o kedi babas›n› bulayd›m, öldürürdüm) dedi.) Görülüyor ki, hazret-i Alînin kumandan›, Resûlullah›n çok sevdi¤i ve övdü¤ü sahâbîsini öldürmek istemifl ve Resûlullah›n koydu¤u mubârek isim ile alay etmifldir.
Hazret-i Alînin ve hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” kumandanlar›n›n yapd›klar› zulmlerden, O büyükleri lekeleme¤e kalk›flmak ve olaylar›, uydurma hikâyelerle fliflirmek, do¤rusu çok insâfs›zl›k olur.
34 — (Mu’âviye minberlerde Aliyyül Murtezâya ve evlâdlar›na la’net etdirmek üzere bütün vâlîlerine emrler göndermifldir.
Ömer bin Abdül’azîz bu la’netlemeyi kald›rm›fld›r. Eshâbdan
Hacer bin Adî, Alîye la’net etmedi¤i için, yedi refîki ile birlikde,
Mu’âviyenin emri ile flehîd edilmifldir!) diyor ve Agânî, ‹bni
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Ebulhadîdin flerh etdi¤i Nehculbelâga ve Akdül Ferîd kitâblar›n›
da flâhid gösteriyor.
Hayâs›zl›¤›n bu derecesi ve iftirâlar›n bu kadar alçakças› görülmemifldir. Önce flunu söyliyelim ki, vesîka olarak ileri sürülen kitâblar, Tuhfeden terceme ederek, onuncu maddede bildirdi¤imiz
gibi, hurûfîlerin kitâblar›d›r. Egânî kitâb›n› yazan Ebül-ferec Alî
bin Hüseyn ‹sfehânînin bid’at ehlinden oldu¤u, (Esmâül-müellifîn)de de yaz›l›d›r. Bu adam, (Mukâtil-i âl-i Ebî Tâlib) ad›ndaki kitâb›nda edebsizce kelimeler kullanarak Eshâb-› kirâm›n büyüklerine sald›rmakdad›r. ‹bni Ebülhadîdin az›l› bir Mu’tezilî oldu¤unu onuncu maddede bildirmifldik. Bu iftirâlar›n Ehl-i sünnet kitâblar›na da s›zm›fl olduklar› esefle görülmekdedir. Ehl-i sünnetin
büyük âlimlerinden ve Evliyâ-i kirâm›n reîslerinden olan imâm-›
Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”
hazretleri, iftirâlara vesîkalarla pek güzel cevâb vermekdedir. Bu
k›ymetli cevâb› terceme ederek kitâb›m›z›n 2. ci k›sm›nda, yetmiflikinci sahîfesinden bafll›yarak bildirmifldik. Oradan okunmas›n›
tavsiye ederiz.
Hazret-i Mu’âviyenin, hazret-i Alîye la’net etdi¤ini söylemek,
hazret-i Mu’âviyeye iftirâd›r. Hazret-i Mu’âviyeye dil uzatmak câiz de¤ildir. Evet Emevî halîfelerinden birkaç›, birkaç kifli için la’net
etdirdi. Fekat, Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Emevî halîfelerinden
idi ise de, Ona birfley denemez. Hurûfîler, üç halîfeyi ve hazret-i
Mu’âviyeyi ve Ona uyanlar› kötüliyor. Bütün Eshâb, sonradan
mürted oldu, diyorlar. Hepsini kötüliyorlar. Ehl-i sünnete göre,
Eshâb-› kirâm için iyilikden baflka bir fley söylenemez “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în”.
Hazret-i Emîr, hazret-i Mu’âviye ile birlikde olanlar için (Kardefllerimiz bize uymad›. Kâfir ve fâs›k de¤ildirler. ‹ctihâdlar› ile hareket ediyorlar) buyurdu. Bu sözü, bunlardan küfrü ve f›sk› kald›rmakdad›r. ‹slâm dîninde hiç kimseye, hattâ frenk kâfirlerine bile
la’net etmek ibâdet de¤ildir. Eshâb-› kirâmdan herhangi biri, befl
vakt nemâzdan sonra, düâ yerine la’neti dile al›r m›? Böyle çirkin
bir yalana inan›l›r m›?
Bir kimseyi kötülemek ve ona la’net etmek, bir iyilik ve ibâdet
olsayd›, ‹blîs-i la’îne, Ebû Cehle, Ebû Lehebe ve Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” inciten, Ona cefâ ve ezâ eden
ve bu hak dîne, kötülük, ihânetler yapan Kureyflin az›l› kâfirlerine
la’net etmek, islâm›n îcâblar›ndan olurdu. Düflmanlara la’net etmek emr edilmeyince, dostlara la’net sevâb olur mu? Dahâ çok bilgi almak için (Se’âdet-i ebediyye) kitâb›nda, ikinci k›sm, yirmiikinci maddeyi de lûtfen okuyunuz!
– 227 –

35 — Hurûfî kitâb›nda, (Mu’âviye, imâm-› Haseni, zevcesine
büyük bir mikdârda alt›nlar vererek, kand›r›p, zehrletdirmek sûreti ile öldürmüfl, flehîd etdirmifldir) diyor. Taberî târîhindeki iftirâlar› onuncu maddede bildirmifldik. Büyük (Taberî târîhi) çok k›ymetlidir. Bunu, Ehl-i sünnet âlimlerinden Muhammed bin Cerîr
Taberî “rahmetullahi aleyh” yazm›fl ve hicretin üçyüzonuncu senesinde vefât etmifldir. Bir hurûfî bu ismle ortaya at›larak, bu târîhi
ihtisâr etmifl ve (Târîh-i Taberî) ad›n› vermifldir. Bugün elde bulunan türkçe Taberî târîhi, bu kitâbdan terceme edilmifldir. Kitâb›n
do¤rusu, bundan pek dahâ büyükdür. Mürevvicüzzeheb kitâb›n›n
da, iftirâlarla dolu bir târîh kitâb› oldu¤unu, Tuhfe kitâb›ndan terceme ederek onuncu maddede bildirmifldik. Mu’âviye “rad›yallahü anh” hazretlerinin flân›na yak›flm›yan çok çirkin ve pek alçak
yalanlar›, bir din kitâb›nda yazarak, iki paçavray› da, vesîka olarak
koymak, bir müslimâna yak›fl›r m›?
Feth sûresindeki âyet-i kerîmede meâlen, (Senin Eshâb›n,
birbirine çok ve hep merhametlidir. Kâfirlere karfl› çok ve hep
sertdirler) buyuruldu. ‹slâm düflmanlar› ise, Eshâb-› kirâm birbirlerine düflman idi. Birbirlerini zehrletdiler, diyorlar. Müslimânlar, elbet Allahü teâlâya inan›r. Eshâb-› kirâm›n birbirini çok sevdiklerini söyleriz. Eshâb-› kirâm, hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yap›lmas› iflinde ictihâd etdiler. Bu bir din ifli idi. ‹ctihâdlar›
ayr›ld›. Resûlullah›n zemân›nda da ictihâdlar› ayr› olurdu. Hattâ,
Resûlullah›n ictihâd›ndan da ayr›l›rlard›. Bu ayr›l›k, bir suç olmazd›. Hattâ, hepsinin sevâb kazand›klar› bildirildi. Bir kaç kerre âyet-i kerîme gelerek, Resûlullah›n ictihâd›na uygun olm›yan
bir ictihâd›n do¤ru oldu¤u, vahy ile bildirildi. Çünki islâmiyyet,
insanlara düflünmek ve her düflündü¤ünü bildirmek hürriyyetini
vermifldir. ‹nsan haklar›, insan hürriyyetleri islâmiyyetdedir. ‹flte,
Eshâb-› kirâm, k›sâs için, ictihâdda ayr›ld›lar. Allahü teâlâ da,
Onun Resûlü de ve akl-› selîm sâhibi olan herkes, bu ayr›l›¤› suç
saym›yor. ‹nsanlara verilmifl bir hak tan›yorlar. ‹ctihâdda ayr›lanlar, dö¤üflme¤i, hattâ birbirlerini incitme¤i hât›rlar›na bile getirmediler. Çünki, bu ilk def’a olan bir ayr›l›k de¤ildi. Her zemân
ictihâdda ayr›l›klar olmufldu. Birbirlerini incitmek bile hât›rlar›na gelmemifldi. Babalar› aras›ndaki ictihâd ayr›l›¤›n› gören ba’z›
çocuklar, birbirleri ile birkaç kerre sert konuflmufllar ise de, babalar› buna bile dayanam›yarak, kendi çocuklar›n› paylam›fllard›.
fiî’îler de, bunu pek iyi biliyorlar. Fekat, z›nd›klar, Eshâb-› kirâm›n birbirlerine düflman olduklar›n›, bu yüzden de, âdî, i¤renç ifller yapd›klar›n› herkese inand›rmak için u¤rafl›yorlar. Böylece Eshâb-› kirâm›n düflüncesiz, bilgisiz ve kötü huylu olduklar›n› yay– 228 –

mak çabas›ndad›rlar. Bu sûretle, islâmiyyeti y›kmak, yok etmek
gayretindedirler. Çünki, islâmiyyet demek, Eshâb-› kirâm›n bildirdi¤i haberlerin toplam› demekdir. Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri, bizlere Eshâb-› kirâm bildirdi. ‹slâmiyyetin bütün bilgileri
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden ve Eshâb-› kirâmdan herhangi biri olursa olsun, Onun sözünden ve hareketlerinden al›nm›fld›r. ‹slâm bilgilerinin kaynaklar›, vesîkalar›, Eshâb-› kirâm›n
sözleridir. Eshâb-› kirâm kötülenirse, Onlar›n bildirmifl oldu¤u islâmiyyet de bozuk olur. K›ymetsiz olur. Eshâb-› kirâm›n hepsi peygamberlerden baflka, gelmifl ve gelecek bütün insanlar›n hepsinden, her bak›mdan dahâ üstündürler. ‹slâmiyyetin k›ymetini bilmek için ve hakîkî bir müslimân olmak için, bu inceli¤i, iyi kavramak lâz›md›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üstünlü¤ünü, k›ymetini, flerefini bilen ve Allah›n Peygamberi ne demek
oldu¤unu düflünebilen ve kavr›yabilen bir kimse, O yüce Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yetifldirmifl oldu¤u ve bütün ifllerinde kullanm›fl oldu¤u Eshâb-› kirâm›n derecelerinin yüksekli¤ini kolayca anlar.
Hazret-i Alî ve hazret-i Mu’âviye ve yanlar›nda bulunan Eshâbdan hiçbiri birbirini incitmek düflüncesinde de¤ildi. Deve
vak’as›nda da, S›ffîn vak’as›nda da, birbirleriyle anlaflmak için ve
müslimânlar aras›nda huzûru ve râhat› sa¤lamak için karfl›laflm›fllard›. Her iki tarafda bulunanlar da, böyle düflündüklerini söylemifldi. Ehl-i sünnet âlimlerinin kelâm ve târîh kitâblar› meydândad›r. Hurûfîlerin düzme hikâyeleri ve türedi din adamlar›n›n kitâblar›n›n ve mecmû’alar›n›n hiç k›ymetleri yokdur. Târîhlere
dikkat edilirse, bu muhârebelerde Eshâb-› kirâm birbirini hiç öldürmemifldir. Birbirlerinin ölmelerine hep ac›m›fllar ve a¤lam›fllard›r.
(K›sas-› Enbiyâ)da, yüzyetmiflinci sahîfede diyor ki: Hazret-i
Hasenin, zevcesi Ca’de taraf›ndan zehrlendi¤i meflhûrdur. Hazret-i Hasen “rad›yallahü teâlâ anh” çok evleniyor ve zevcelerini
bofluyordu. Hattâ pederi, Kûfede iken, (Hasene k›zlar›n›z› vermeyiniz! Zîrâ boflar) dedi. Dinleyiciler, (Biz Ona istedi¤i k›z› veririz. ‹ster birlikde yaflas›n, isterse boflas›n) dediler. Hazret-i Hasen çok güzeldi. Resûlullaha benziyordu. Ald›¤› k›z, Ona âfl›k
olurdu. Ca’de de, her ne sebebden ise, Ona k›r›larak can›na k›ym›fld›r.
(Mir’ât-› kâinât) kitâb›nda diyor ki: Hazret-i Mu’âviye kendinden sonra, hazret-i Haseni halîfe yapma¤a karâr verdi. Bu karâr›n› millete bildirdi. Yezîd, babas›ndan sonra, halîfe olma¤›
umuyordu. Hazret-i Hasenin hâtûnu olan Ca’deye zehr gönderdi.
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(Bunu Hasene yidirip öldürürsen, seni nikâhlay›p, tepeden t›rna¤a
kadar zînete ve mala gark edece¤im) dedi. Kad›n, bu yalana aldan›p, birkaç kerre zehr yidirdi. Fekat, flifâ buldu. Zevcesinin bu ifli
yapd›¤›n› anlad› ise de, bir fley demedi. Baflka yerde yat›p, yediklerine, içdiklerine dikkat ederdi. Ca’de, bir gece gizlice giderek barda¤› içine elmas tozu koydu. Hazret-i Hasen, gece bunu içerek
mi’desi parçalanma¤a bafllad›. Vefât ederken, Hazret-i Hüseyn, kimin zehrledi¤ini söyletme¤e u¤rafld›. (Bilirsen k›sâs yapar m›s›n?)
dedi. (Elbet, onu öldürürüm) deyince, (Ona kazand›¤› cezâ yetiflir)
buyurdu. Zevcesinin yapd›¤›n› söylemedi. K›rk gün sonra vefât etdi. Bakî’ kabristân›nda, vâlidesi hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü
teâlâ anhâ” yan›na defn olundu. Yezîdin yapd›¤› cinâyeti babas›na
yüklemek, ondan dahâ afla¤› bir cinâyet de¤ildir. Çünki, bu iftirâ,
Nûh aleyhisselâm›n o¤lu olan Ken’an›n küfrünü, babas› yüce Peygambere yükleme¤e benzemekdedir.
36 — (Mu’âviye, babas› Ebû Süfyândan veled-i zinâ olarak
do¤an, son derece zâlim, hâin ve kâtil olan Ziyâd bin Ebîh’i maksad-› hâinâne ve câniyâne-i hâliye ve müstakbelesine hizmet için
nesebine ilhak etmifl. Bu hâinin o¤lu olan, flakîlerin flakîsi Ubeydullah›, kendi hayât›nda vâlî yap›p, vefât›ndan sonra Kerbelâ fâcia-i müdhiflesini tatbîk ve icrâya, bile bile ve hesâbl›ya hesâbl›ya
hâz›r ve müheyyâ k›lm›fld›r. Bu hîleler ve hud’alar nas›l ictihâd
hatâs› olur?) diyor. Bu yaz›lar›, K›sas-› Enbiyâdan ald›¤›n› da bildiriyor.
(K›sas-› Enbiyâ)da, hazret-i Mu’âviyeye karfl› sayg› ve edeb d›fl› kelimeler, hattâ yorumlar yer alm›fl bulunmakdad›r. Fekat, yukar›da yaz›l› küstahca kelimeler, Cevdet Pâflan›n “rahmetullahi teâlâ aleyh” îmânl› kaleminden geçememifl, kitâb›n›n sahîfelerini
kirletmemifldir. Bak›n›z, (K›sas-› Enbiyâ) bu olaylar› nas›l bir kalemle ifâde etmekdedir:
(Fâris ehâlîsi, hazret-i Alîye karfl› ›syân etdi. Uflr ve harâç vermek istemediler. Emîrleri olan (Sehl)i flehrinden ç›kard›lar. Hicretin otuzdokuzuncu senesinde, hazret-i Alî, Basrada beytülmâl
me’mûru olan Ziyâd bin Ebîhi, Fâris ve Kermân vilâyetlerine vâlî ta’yîn etdi. Basra emîri olan Abdüllah bin Abbâs, Ziyâda asker
vererek Fârise gönderdi. Ziyâd bin Ebîh, çok kurnaz, iyi idâreci,
uza¤› görüflü kuvvetli idi. Emrindeki askere lüzûm kalmadan güzel idâresi ile iflini gördü. Az vakt içinde, Fâris ve Kermân vilâyetlerini düzene sokdu. Âsîleri yola getirdi. Basra emîri Abdüllah
bin Abbâs hakk›nda hazret-i Alîye flikâyetler geldi. Hazret-i Alî,
Abdüllahdan cizye mallar›n›n hesâb defterlerini istedi. Abdüllah
ibni Abbâs buna gücendi. (Sen ifline baflkas›n› gönder) diye cevâb
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yazd›. Basra vilâyetinden ayr›ld›. Hazret-i Alî flehîd olunca, Ziyâd, Mu’âviyeye bî’at etmedi. Ziyâd, zekîlerin bafl›, hatîblerin en
güzel konuflan› idi. Evvelce Basra vâlîsi olan (Ebû-MûselEfl’arî)nin kâtibi idi. Hazret-i Ömer, zemân›nda, buna vazîfeler
vermifldi. Hazret-i Alî, deve vak’as›ndan sonra, Onu, Basrada
mal müdîri ve sonra Fâris emîri yapd›. O da, iyi bir idâreci oldu¤undan, o vilâyeti pek güzel inzibat alt›na ald›. Hazret-i Mu’âviye, Onun bu baflar›lar›n› görünce, kendi özkardefli oldu¤unu i’lân
etdi. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Ziyâda mektûb yaz›p,
(Seni bu vilâyete ta’yîn etdim. Sen bu ifle ehlsin! Ammâ, Ebû Süfyân›n a¤z›ndan ç›kan bir söz ile, sen Onun nesebine ve mîrâs›na
kavuflamazs›n. Mu’âviye, kurnazca, kiflinin önünden, arkas›ndan,
sa¤›ndan, solundan gelir. Ondan kendini koru) demifldi. ‹slâmiyyetden evvel, Arabistânda dürlü dürlü nikâhlar vard›. ‹slâmiyyet
onlar› yasak etdi. Ziyâd, o zemân›n âdetlerine göre yap›lan nikâh
ile dünyâya gelmifldi.
K›rkbefl senesinde, hazret-i Mu’âviye, Ziyâd› Basra, Horasan
ve Sicistan vâlîsi yapd›. O sene Basrada f›sk ve fücûr yay›lm›fld›.
Ziyâd minbere ç›kd›. Gâyet fasîh ve belî¤ hutbe okudu. Halk›
f›sk ve fücûrdan, kötülüklerden men’ etdi. A¤›r cezâlarla korkutdu. Yats› nemâz›n› çok uzun okuyarak k›ld›r›r, sonra evlerine
gönderir, gece soka¤a ç›kmay› yasak ederdi. Bu s›k› yönetim ile
Basray› düzene sokdu. Böylece, hazret-i Mu’âviyenin hükûmetini kuvvetlendirdi. O kadar disiplin kurdu ki, bir kimsenin sokakda birfleyi düflse, çok zemân sonra gelip onu orada bulurdu. Kimse kap›s›n› kilitlemezdi. Onbin kiflilik polis teflkilât› kurdu. fiehr
hâricinde ve yollarda da, emniyyet ve âsâyifli te’mîn eyledi. Hazret-i Ömer zemân›nda oldu¤u gibi, herkes emniyyet içinde idi.
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden (Enes bin Mâlik) ve nicelerine
vazîfeler verdi. Onlardan istifâde etdi. O s›rada, Hâricîler, ya’nî
hazret-i Alînin düflmanlar› baflkald›rd›lar. Ziyâd bunlara emân
ve zemân vermeyip, reîslerini ve çoklar›n› öldürdü. ‹smleri unutuldu. Hazret-i Mu’âviye, k›rkdokuz senesinde ‹stanbula bir ordu gönderdi. O¤lu Yezîdin de gitmesini emr etdi. Yezîd, nâz ve
ni’met içinde büyümüfl oldu¤undan geri kald›. Hazret-i Mu’âviye, Yezîdi orduya yetiflmesi için s›k›fld›rd›. Bu orduda (Abdüllah
ibni Abbâs), (Abdüllah ibni Ömer), (Abdüllah ibni Zübeyr) ve
(Ebû Eyyüb-el Ensârî Hâlid) hazretleri de vard›. Elliüç senesinde, Ziyâd Kûfede elliüç yafl›nda vefât etdi. Ziyâd vefât edince, o¤lu Ubeydüllah fiâma geldi. Hazret-i Mu’âviye, onu Horasan askerine emîr yapd›. Ubeydüllah, o zemân yirmibefl yafl›nda idi. Horasana gitdi. Ceyhun nehrini geçip, Buhârada nice memleketler
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feth etdi. Pekçok ganîmet mallar› getirdi. Ellibefl senesinde Basra vâlîsi oldu. Ellisekiz senesinde Basrada Hâricîler topland› ise
de, Basra vâlîsi (Ubeydüllah bin Ziyâd) bunlar›n üzerine yürüyüp mahv-ü perîflân etdi.
Yezîd, altm›fl senesinde halîfe oldu¤u zemân, Ubeydüllah bin
Ziyâd Basrada vâlî idi. Kûfeliler halîfeye mektûb yaz›p, kudretli
vâlî istediler. Ubeydüllah bin Ziyâd› Kûfeye gönderdi. ‹bni Ziyâd,
Kûfeye gelince karmakar›fl›k buldu. Halk› itâ’ate da’vet etdi. Hazret-i Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anh” Kûfelilerin da’veti üzerine,
amcazâdesi Müslimi Kûfeye göndermifldi. Kûfede otuzbine yak›n
kimse hazret-i Hüseyni halîfe yapd›. ‹bni Ziyâd›n evini sard›lar.
‹bni Ziyâd bunlar› da¤›td›. Reîsleri olan Müslimi i’dâm etdi. O
gün hazret-i Hüseyn “rad›yallahü anh” Mekkeden Kûfeye yola
ç›kd›.
Aflere-i mübeflflereden Sa’d ibni Ebî Vakkâs›n o¤lu Ömer, ibni Ziyâd taraf›ndan Rey flehrine emîr ta’yîn edildi. Ömer dört
bin kifli ile yola ç›kaca¤› zemân, hazret-i Hüseynin, halîfe olmak
için, Kûfeye gelmekde oldu¤u iflitildi. ‹bni Ziyâd, Ömeri Hüseyne karfl› gönderdi. Ömer gitmek istemedi. Öyle ise, Rey vâlîli¤i
için verdi¤im emri geri ver, dedi. Ömer bir gün düflüneyim, dedi.
Sonra kabûl etdi. Kerbelâda karfl›lafld›lar. Hazret-i Hüseyn (Geri dönerim) dedi. ‹bni Ziyâd, (Yezîde bî’at etsin, öyle gitsin. Bî’at
etmezse, Ona su verme) dedi. Hazret-i Hüseyn bî’at etmedi.
Ömer askerini sürdü. Altm›flbir senesi, Muharrem ay›n›n onuncu günü hazret-i Hüseyn, yetmifl kifli ile flehîd oldu. Ömer bin
Sa’d, iki gün sonra, kad›nlar› ve Zeynel’âbidîn Alîyi Kûfeye getirdi. ‹bn-i Ziyâd, halk› câmi’e toplad›. Minbere ç›k›p (Allaha
hamd ederim ki, hakk› izhâr eyledi. Emîrülmü’minîn olan Yezîde yard›m eyledi) dedi. Kad›nlar ve flehâdet haberi fiâma gelince, Yezîdin gözleri yaflla doldu. (Allah, ‹bni Sümeyyeye la’net
eylesin) dedi. Ubeydullah bin Ziyâda, (‹bni Sümeyye) ve (‹bni
Mercâne) de denirdi. Hazret-i Hüseyne rahmet okudu. (Hüseyn
bana gelseydi, Onu afv ederdim) dedi. Haberi getiren Zübeyre
müjde olarak birfley vermedi. (Allah belâs›n› versin. ‹bni Ziyâd
acele edip Onu katl eyledi) dedi. Kûfeden getirilenleri yan›na ald›. (Biliyor musunuz, Hüseyn niçin öldü? Hüseyn, (Babam Alî,
Onun babas› Mu’âviyeden dahâ iyidir, anam Fât›ma, Onun anas›ndan ve ceddim Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Onun
ceddinden dahâ iyidir. Onun için ben de Ondan dahâ iyiyim. Hilâfet benim hakk›md›r) dedi. Onun babas› ile benim babam ifli
hakemlere b›rakm›fllard›. Hangisinin seçildi¤ini herkes bilir. Allah için söyliyeyim ki, Onun anas› Fât›ma, benim anamdan dahâ
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iyidir. Dedesine gelince, Allaha ve âh›ret gününe îmân eden kimse, Resûlullaha kimseyi eflit görmez. Fekat Hüseyn, f›kh› ve ictihâd› ile söyledi ve (Allahü teâlâ, herfleyin sâhibidir. Mülkü diledi¤ine ihsân eder) âyetini hât›rlamad›) dedi. Yezîdin serây›nda, hazret-i Hüseyn için mâtem tutdular, çok a¤lad›lar. Al›nan eflyâlar›n›
kat kat ödediler. Hattâ hazret-i Hüseynin k›z› Sükeyne, (Mu’âviyenin o¤lu Yezîdden dahâ hayrl› kimse görmedim) derdi. [Mezhebsizler de, bu sözü inkâr edemiyor. Fekat, kimse yerine kâfir
kelimesini yaz›yorlar.] Yezîd, Zeynel’âbidîn hazretlerini, sabah
akflam sofras›na al›r, birlikde yirdi. Onunla vedâ’ ederken, (Allahü teâlâ, ibni Mercâneye la’net eylesin! Vallahi ben olsayd›m, baban›n her teklîfini kabûl ederdim. Allah›n takdîri böyle imifl, ne
çâre! Her ne istersen bana yaz. Hemen gönderirim) dedi. Yezîd
altm›fldört senesinde, otuz yafl›nda öldü. ‹bni Ziyâd da, altm›flyedi
senesi Muharrem ay›nda eflk›yan›n reîsi Muhtâr taraf›ndan kanl›
muhârebelerde öldürüldü. Hicâzda halîfelik yapan Abdüllah bin
Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhümâ” hazretleri, kardefli Mus’ab›
Basra vâlîsi yapd›. Mus’ab da, Muhalleb ismindeki emîrini Muhtâr üzerine gönderdi. Çetin harbde, altm›flyedi senesinde, Muhtâr
öldürüldü.)
K›sas-› Enbiyân›n bu yaz›lar› insâf ile okunursa, hazret-i Hüseynin “rad›yallahü teâlâ anh”, kendisine ve mubârek babas›na
karfl› düflmanl›kla olmay›p, mevk›’ ve dünyâl›k için flehîd edilmifl
oldu¤u anlafl›l›r. Her ne olursa olsun, bu alçakça yap›lan vahfleti, Yezîd bile üzerine almam›fl. ‹bni Ziyâda, bu yüzden la’net etmifldir. Yezîdin suçu da büyük ise de, bundan dolay›, mubârek
babas›n› lekelemeye kalk›flmak, pek haks›zl›kd›r. Hâbilin kâtili
olan Kâbilin babas›n›, ya’nî Âdem aleyhisselâm› kötülemek gibi
olur.
Hazret-i Mu’âviye, Ubeydüllah ibni Ziyâd›, hazret-i Hüseyni
flehîd etmek için vâlî yapd›, demek, olaylar› inkâr etmekdir. K›sas-› Enbiyân›n da bildirdi¤i gibi, kâfirlerle yapd›¤› cihâdda baflar›lar sa¤lad›¤› ve hazret-i Alînin düflman› olan Hâricîleri sindirdi¤i için, Onu vâlî yapd›. ‹slâmiyyete hizmet etdi¤ini görerek Onu
Basraya ta’yîn etmifldi. O zemân, hazret-i Hüseyn “rad›yallahü
anh” Medînede idi. Mu’âviyenin hazret-i Hüseyne karfl› kötü niyyeti olsayd›, ‹bni Ziyâd› Hicâz vâlîsi yapard›. Yezîdin suçu için,
hazret-i Mu’âviyeyi kötüliyenler, hazret-i Hüseyni sal›vermeyip,
asl flehîd eden, Ömerin babas›n› da kötüleseler ya! Ömerin babas› olan Sa’d ibni Ebî Vakkâs Cennetle müjdelenenlerdendir. Bunu kötülerlerse, yalanlar›n›n, plânlar›n›n ortaya ç›kaca¤›n› biliyorlar.
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(Tezkire-i Kurtubî muhtasar›) yüzyirmidokuzuncu sahîfesinde,
Abdülvehhâb-› fia’rânî diyor ki, Yezîd hazret-i Hüseynin mubârek
bafl›n›, esîrlerle birlikde, fiâmdan Medîneye gönderdi. Medîne vâlîsi Ömer bin Sa’din emri ile, mubârek bafl› kefenlenip Bakî’ kabristân›nda, Fât›ma-tüzzehrâ hazretlerinin mubârek kabri yan›na
defn olundu. Fât›mî meliklerinin onüçüncüsü Fâiz 549 [m. 1154] da
befl yafl›nda tahta ç›kar›l›p, (555) de ölmüfldü. Bunun zemân›nda
devleti idâre eden vezîr Talây›’ bin Ruzeyk, Kâhirede (Meflhed)
denilen kabristân› yapd›¤› zemân, hazret-i Hüseynin mubârek bafl›n›, k›rkbin alt›n harc ederek, Medîneden Kâhireye getirdi. Yeflil
atlasa sard›r›p, abanos a¤ac›ndan tabut ile Meflhedde imâm-› fiâfi’î
“rahmetullahi aleyh” türbesi ile seyyidet Nefîse kabri yan›nda defn
edildi.
Hurûfîler bunu da yanl›fl anlat›yor. Mubârek bafl›, k›rk gün sonra, Kerbelâya getirilip bedeni yan›na defn olundu, diyorlar.
Pâkistân›n büyük islâm âlimi mevlânâ hâf›z hakîm Abdüflflekûr ‹lâhî Mirzâpûrî Hanefî, (fiehâdet-i Hüseyn) “rad›yallahü
anh” isminde kitâb yazm›fld›r. Karaflideki (Medrese-i ‹slâmiyye)
talebesinden mevlevî Gulâm Haydar Fârûkî, bu kitâb› urdu dilinden, fârisîye terceme etmifldir. Karaflide Newtawn No. 5 de
olan bu büyük medresede islâmî yüksek bilgiler okutulmakdad›r. Dünyân›n her yerinden gelen talebeler, burada Ehl-i sünnet
âlimi olarak yetiflmekdedirler. Medresenin kurucusu ve müdîri
olan büyük âlim Muhammed Yûsüf Benûrî, bir takrîz yazarak,
kitâbdaki bilgileri övmekdedir. Yûsüf Benûrî 1400 [m. 1980] de
Karaflide vefât etmifldir. Kitâb yüziki sahîfedir. ‹slâm düflmanlar›n›n, islâmiyyeti içerden y›kmak için, müslimân ismi alt›nda ortaya ç›kd›klar›n›, (Ehl-i beytin dostuyuz) diyerek, Ehl-i beyte
düflmanl›k etdiklerini yazmakdad›r. Kitâb›n her yerinde, flî’î kitâblar›ndan vesîkalar vererek, bunu isbât etmekdedir. Onbirinci
sahîfesinde diyor ki: fiî’î âlimlerinden Muhammed Bâk›r Horasânî, molla Muhsin ad› ile meflhûr olup, 1091 [m. 1679] senesinde
Meflhedde ölmüfldür. (Cilâ-ül-uyûn) kitâb›n›n 321. ci sahîfesinde
diyor ki, (Mu’âviye “rad›yallahü anh” vefât edece¤i zemân, o¤lu
Yezîde flöyle vas›yyet etdi: ‹mâm-› Hüseynin Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” yak›nl›¤›n›, Onun mubârek kan›ndan oldu¤unu biliyorsun. Irâk halk› Onu kendi yanlar›na ça¤›r›rlar. Sana yard›m edece¤iz, derler. Yard›m etmezler. Onu yaln›z b›rak›rlar. Ona gâlib olursan, kendisine hurmet et. Sana yapd›klar›na karfl›l›k, Onu hiç incitme! Benim Ona olan iyiliklerimi sen de yap!)
fiî’î târîhcilerinden Muhammed Takî hân, 1297 [m. 1879] senesinde vefât etdi. Fârisî, (Nâsih-üt-tevârîh) kitâb›nda diyor ki, (Na– 234 –

sîhat›nda flunlar› da söyledi: O¤lum, nefsine uyma! Allahü teâlân›n huzûruna, Hüseyn bin Alînin kan›na bulanm›fl olarak ç›kma!
Yoksa sonsuz azâba yakalan›rs›n! (Hüseyne hurmetde kusûru
olana, Allahü teâlâ bereket vermez!) hadîs-i flerîfini unutma!).
Bu flî’î târîhinin 38. ci sahîfesinde diyor ki, (‹mâm-› Alînin yan›nda olanlar, ya’nî flî’îler, fiâma gelirler, hazret-i Mu’âviyeyi kötülerlerdi. Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh”, böyle söyliyenlere
birfley yapmaz, kendilerine (Beyt-ül-mâl)dan bol ihsânda bulunurdu). (Cilâ-ül-uyûn) flî’î kitâb›n›n 323. cü sahîfesinde diyor ki,
(‹mâm-› Hasen bin Alî “rad›yallahü anhümâ” dedi ki, hazret-i
Mu’âviye, etrâf›mdaki yard›mc›lar›mdan, vallahi dahâ iyidir.
Çünki bunlar, bir yandan flî’î olduklar›n› söyliyorlar. Bir yandan
da, beni öldürmek, mallar›m› almak istiyorlar).
Yezîde gelince, babas›n›n nasîhatlar›n› unutmad›. Bunun için,
imâm-› Hüseyni “rad›yallahü teâlâ anh” Kûfeye ça¤›rmad›. Onu
öldürmek için emr vermedi. Ölümüne sevinmedi. Hattâ, iflitince
a¤lad›. Mâtem yap›lmas›n› emr etdi. Ehl-i beyte hurmet etdi. (Cilâ-ül-uyûn) flî’î kitâb›n›n 322. ci sahîfesinde diyor ki, (Yezîd, Ehl-i
beyte sevgisi ile meflhûr olan Velîd bin Akabeyi Medîneye vâlî
yapd›. Ehl-i beyte düflman olan Mervan› vâlîlikden ay›rd›. Velîd,
gece, imâm-› Hüseyni ça¤›r›p Mu’âviyenin öldü¤ünü ve Yezîde
bî’at edildi¤ini bildirdi. ‹mâm-› Hüseyn (Benim Ona gizli bî’at etmeme râz› olmazs›n. Herkesin yan›nda bî’at etmemi istersin) dedi.) fiî’î kitâb›n›n bu yaz›s›ndan anlafl›l›yor ki, imâm-› Hüseyn Yezîd için, fâs›k, fâcir veyâ kâfir demiyordu. Öyle bilseydi, gizli bî’at
etme¤e râz› olmazd›. Aç›kça bî’at etmemesi de, flî’îlerin kendisine
düflmanl›k etmelerine sebeb olmamak içindi. Nitekim, Mu’âviye
ile sulh yapd›¤› için babas›ndan ayr›l›p hâricî olmufllard›. Babas› ile
harb etmifllerdi. Hilâfeti Mu’âviyeye b›rakd›¤› için de, kardefli hazret-i Hasene düflmanl›k yapm›fllard›.
Yine bu acem târîhinde diyor ki: (Zecr bin Kays, hazret-i Hüseynin ölüm haberini Yezîde getirince, bafl›n› e¤ip, bir zemân
durdu. Sonra, (Onu öldürece¤inize, Ona itâ’at etseydiniz, iyi
olurdu. Ben orada olsayd›m Onu afv ederdim) dedi. Mahdar bin
Sa’lebe imâm-› Hüseyni kötüleme¤e bafllay›nca, Yezîd yüzünü
as›p, (Mahdar›n anas› böyle zâlim ve alçak çocuk do¤urmasayd›.
Allah, Mercânenin o¤lunu [‹bni Ziyâd›] kahr eylesin) dedi. fiemmer, imâm-› Hüseynin mubârek bafl›n› Yezîde getirip, (‹nsanlar›n
en iyisinin çocu¤unu öldürdüm. Bunun için, at›m›n heybelerini alt›nla, gümüflle doldurmal›s›n) deyince, Yezîd çok k›zd› ve (Allah
heybelerini ateflle doldursun! ‹nsanlar›n en iyisini niçin öldürdün? Def’ ol. Git karfl›mdan. Sana hiçbirfley verilmez) dedi.)
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fiî’îlerin (Hulâsat-ül-mesâib) kitâb›n›n 393. cü sahîfesinde diyor
ki, (Yezîd, herkesin yan›nda a¤lad›¤› gibi, yaln›z kald›¤› zemânlarda da çok a¤lad›. K›zlar› ve hemflîreleri de berâber a¤lad›lar.
‹mâm-› Hüseynin mubârek bafl›n› alt›n tasa koyup, (Ey Hüseyn!
Allah sana rahmet etsin! Ne hofl gülüyorsun) dedi. fiî’î kitâb›n›n
bu yaz›s›ndan anlafl›l›yor ki, ba’z› kimselerin, (Yezîd, imâm-› Hüseynin mubârek difllerine sopa ile vurdu) demeleri temâmen yaland›r. (Cilâ-ül-uyûn)da diyor ki, (Yezîd, imâm-› Hüseynin Ehl-i
beytini kendi serây›na yerlefldirdi. Çok ikrâm etdi. Sabâh, akflam
yemeklerini imâm-› Zeynel’âbidîn ile berâber yirdi). (Hulâsat-ülmesâib)de diyor ki, (Yezîd, imâm-› Hüseynin Ehl-i beytine, (fiâmda benim müsâfirim olarak kalmak m›, yoksa Medîneye gitmek
mi istersiniz?) dedi. Ümm-i Gülsüm, tenhâ bir yerde mâtem yapmak istiyoruz) dedi. Yezîd, serây›nda genifl bir oday› bunlara verdi. Burada bir hafta mâtem yapd›lar. Yezîd, sekizinci gün, Ehl-i
beyti ça¤›r›p, arzûlar›n› sordu. Medîneye gitmek istediler. Çok
mal ve süslü hayvanlar ve ikiyüz alt›n verdi. Her ihtiyâc›n›z› her
zemân bildirin, hemen gönderirim, dedi. Nu’mân bin Beflîri, beflyüz suvârî ile bunlar›n emrine verdi. ‹zzet ve hurmetle Medîneye
gönderdi).
Yukar›daki yaz›lar ve bunlar gibi, te’assuba kap›lmadan yazan
insâfl› flî’î âlimlerinin kitâblar› aç›kca gösteriyor ki, hazret-i
Mu’âviye, imâm-› Hüseyne “rad›yallahü teâlâ anhümâ” aslâ düflman de¤ildi. Yezîd, imâm-› Hüseynin öldürülmesini emr etmemifl
ve istememifldir. Ehl-i beytin düflman› ve imâm-› Hüseyni flehîd
edenler, bu düflmanl›klar›n› gizlemek için, bu iki halîfeye iftirâ etmifllerdir.
Abdürrahmân ibni Mülcem flî’î idi. Sonra hâricî oldu. Sonra
imâm-› Alîyi “rad›yallahü teâlâ anh” flehîd eyledi.
Kerbelâda imâm-› Hüseyni flehîd edenler aras›nda fiâm askeri
yokdu. Kûfe flehrinden gelmifllerdi. fiî’î âlimlerinden kâdî Nûrullah
fiüflterî, bunu aç›kça yazm›fld›r. ‹mâm-› Zeynel’âbidînin “rad›yallahü teâlâ anh” Kûfe flehrine getirilince, kâtillerimiz flî’îlerdir, dedi¤i (Cilâ-ül-uyûn)da da yaz›l›d›r.
‹slâm düflmanlar›, islâmiyyeti içerden y›kmak için Ehl-i beyt-i
nebevîyi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” fâci’a ve felâketlere
sürüklemifller. Bu cinâyetlerini Ehl-i sünnete mal ederek, bu behâne ile islâmiyyetin bekçisi olan Eshâb-› kirâma “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” ve bunlar›n yolunda olan Ehl-i sünnet âlimlerine
sald›rm›fllard›r. Müslimânlar›n, bu tuzaklara düflmemek için, çok
uyan›k olmalar› lâz›md›r.
37 — (Mu’âviyenin M›sr vâlisi Amr bin Âs, dört sene dört ay
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süren M›sr vâlîli¤inde, üçyüzonbeflbin alt›n ve Reht erâzîsini eline
geçirmifldir) diyor ve bu bilgiyi Mürevvicüzzeheb ve El-îcâz ad›ndaki flî’î kitâblar›ndan ald›¤›n› yaz›yor.
Mezhebsizlerin, çocuklar› aldat›r gibi, yalanlar› din bilgisi diyerek kitâblara sokduklar›na, bu sat›rlar, aç›k bir misâl olmakdad›r. Amr ibni Âs hazretlerini, hazret-i Mu’âviyenin vâlîsi diyerek
lekelemek istiyor. Hâlbuki, hazret-i Ömer zemân›nda dört sene
ve hazret-i Osmân zemân›nda dört sene M›sr vâlîsi idi. Hazret-i
Mu’âviye, nas›l ki, hazret-i Alînin vâlîsi olan Ziyâd›, yine vâlî
yapm›fld›. Bu halîfelerin M›sr vâlîli¤ine seçmifl olduklar› Amr
hazretlerini de, yine vâlî yapm›fld›. Zâten, Sûriyede yapd›¤› gazâlarda, Amr ibni Âs ile askerlik arkadafl› idi. Hazret-i Mu’âviye
için, suç olarak gösterecek ve kötüliyecek baflka bir fley bulamad›klar›ndan, tam yerinde ve baflar›l› olan ifllerini, evirip çevirip,
kabâhat flekline sokma¤a çal›fl›yorlar. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” halîfelerinin hazret-i Mu’âviyeyi ve hazret-i
Amri, en seçme ifllerde kullanmalar›, Onlar›n yüksekli¤ini gösterme¤e yetiflir. ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cildi, yüzyirminci mektûbunda, (Hazret-i
Mu’âviyenin yan›lmas›, Resûlullah›n sohbeti bereketi ile, Veysel
Karânînin ve Ömer bin Abdül’azîzin do¤ru ifllerinden dahâ hayrl› oldu. Bunun gibi, Amr ibni Âs›n yanl›fl bir ifli, o ikisinin flu’ûrlu iflinden dahâ üstün oldu) buyurmakdad›r. (Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda, yüzyirminci mektûbu lûtfen okuyunuz! Bu iki
Sahâbînin hazret-i Alînin karfl›s›nda bulunmalar›, Onun ictihâd›ndan ayr›lmalar›, kötülemelerinin biricik sebebidir. Bu sebebden dolay› Onlar›n her ifllerini, hattâ ibâdetlerini bile kötü göstermekdedirler.
Amr ibni Âs “rad›yallahü anh” hazretleri, M›srda milletin
hakk›n› aslâ eline geçirmedi. M›sra ve islâm târîhine flâheserler b›rakd›. Dostlar› ve iftirâc›lar› flafl›rtacak olan bu hizmetlerden birisini bildirelim. Bu büyük hizmeti (Emîrülmü’minîn kanal›)n› açmas›d›r. Bu kanal, Nil nehrini K›z›l Denizle birlefldirdi. Hicretin
onsekizinci senesinde Arabistânda k›tl›k oldu. Halîfe Ömer-ülFârûk “rad›yallahü anh”, vilâyetlere emr gönderip erzak istedi.
M›sr ve fiâm uzak oldu¤undan, yard›m gecikdi. Halîfe, M›sr vâlîsi Amr ibni Âs hazretlerini, yard›mc›lar› ile birlikde Medîneye
ça¤›rd›. (Nil nehri ile K›z›l Deniz aras›na kanal aç›l›rsa, Arabistânda k›tl›k önlenir) buyurdu. Amr ibni Âs hazretleri M›sra döndü. Kâhireden yirmidört kilometre uzakda (Füstat) flehrinden,
K›z›l Denize kanal açd›rma¤a bafllad›. Alt› ayda yüzotuzsekiz kilometrelik kanal temâm oldu. Bu (Emîrülmü’minîn kanal›) içinden
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geçen gemiler, Nilden K›z›l Denize geldi. Medînenin (Câr) iskelesine yanafld›lar. ‹lk olarak, yirmi büyük gemi gelerek, M›srdan
Medîneye altm›flbin (‹rdeb) zahîre getirdiler. Bir irdeb yirmidört
(Sâ’) hacmindedir. Bir sâ’, dört litre ve befldebir (4,2) litredir. Bir
irdeb, yüz litredir. M›srdan Medîneye, deniz yolu ile, ilk olarak alt› milyon litre, ya’nî alt›bin metre küb zahîre gelmifl oluyor. Bu
kanal, Ömer bin Abdül’âzizden sonra bak›ms›zl›kdan t›kand›.
Yüzellibeflde halîfe Mensûr temizletdi. Uzun seneler yine kullan›ld›. Amr ibni Âs “rad›yallahü anh”, Akdenizi de K›z›l Denizle
birlefldirmeyi düflündü. Bunu halîfeye bildirdi. Hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh”, askerî düflüncelerle izn vermedi. Kanal
bilgilerini, Hindistân profesörlerinden fiiblî Nu’mânî, (Fârûk) kitâb›nda yazm›fld›r. Biz, yukardaki bilgileri, (1351) de bas›lan fârisî tercemesinden ald›k.
Z›nd›klar›n, hazret-i Mu’âviyeyi ve Onunla birlikde bulunan
Eshâb-› kirâm› kötülemek için, durmadan çal›flmalar›, Ehl-i beyti
sevdikleri için san›lmas›n! Onlar, böyle söyliyorlar ise de, onlar›n
maksad›, bu behâne ile, ictihâdlar› hazret-i Alînin ictihâd›na uym›yan binlerle Eshâb› kötülemek, O din büyüklerini gözden düflürmek, böylece islâmiyyetin temeline, ana kaynaklar›na olan güveni,
sevgiyi sarsmak, yok etmekdir. Yehûdîler, vaktîle hazret-i Îsân›n
dînini de öyle içerden y›kd›lar. ‹ncîli yok etdiler. Uydurma ‹ncîller
meydâna ç›kard›lar. Allahü teâlân›n gönderdi¤i (Îsevî) dînini, bugünkü, bozuk, saçma (H›ristiyanl›k) hâline çevirdiler. 1393 [m.
1973] senesinde meydâna ç›kan (Barnabas) ad›ndaki hakîkî ‹ncîl
kitâb›, h›ristiyânl›¤›n uydurma bir din oldu¤unu ortaya koymakdad›r. ‹stanbulda bas›lan ve ingilizce, frans›zca ve almancaya tercemeleri de yap›lan, (Herkese Lâz›m Olan Îmân) ve (Cevâb Veremedi)
kitâblar›nda h›ristiyanl›k dîni üzerinde genifl bilgi vard›r. Bunun gibi, müslimânl›¤› da, bozuk, saçma bir hâle çevirmek istediler ise de,
do¤ru yolda bulunan müslimânlar, bu alçak yehûdî plânlar›n› anlad›. Ondört asrdan beri, yüzbinlerce kitâb yazarak, Resûlullah›n dînini dünyâya yayd›lar. Bunlar›n h›yânetlerini, yalanlar›n› ortaya ç›kard›lar. Bunlar› vesîkalarla çürütdüler. Bu islâm düflmanlar› kendilerine (Alevî) derlerse, inanmamal›d›r. Bu mubârek ism ile yurdumuzdaki alevî kardefllerimizi aldatma¤a çal›fl›rlarsa, temiz alevîler aldanmamal›d›r.
(Alevî) demek, hazret-i Alîyi seven hâlis müslimân demekdir.
Hazret-i Alî islâm›n temel dire¤idir. ‹slâmiyyeti yayan mücâhidlerin, kahramânlar›n önderidir. Resûlullah›n gazvelerinin en s›k›fl›k, en korkunç anlar›nda, kara günlerinde, arslan gibi meydâna ç›k›p, Allah›n Peygamberini sevindirmifl, islâmiyyeti ve müs– 238 –

limânlar› tehlükelerden kurtarm›fld›r. Allah›n arslan› hazret-i Alîyi islâm düflman› olanlar sevmez. Onu hakîkî müslimânlar, ya’nî
(Ehl-i sünnet) sever. Ehl-i sünnetin her birinin kalbi, hazret-i Alînin sevgisi ile doludur. Ehl-i beytin sevgisi, son nefesde îmân ile
gitmenin alâmeti oldu¤unu, Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. O hâlde (Alevî) ismi, Ehl-i sünnete yak›fl›r. Bu mubârek ism, Ehl-i sünnetin ismidir. Ehl-i sünnetin mal›d›r. ‹slâm
düflman› olan z›nd›klar, bu mubârek Alevî ismini Ehl-i sünnetden
çal›yorlar. Kendilerini, bu k›ymetli ismin alt›nda gizlemek istiyorlar.
Ey Alevî denilen yurddafllar›m›z! ‹sminizin k›ymetini biliniz.
Bu ismi samîmî seven, bu ismin ne demek oldu¤unu, flerefinin yüksekli¤ini anl›yan, bu ismin hakîkî, öz sâhibi olan Ehl-i sünneti de
sever! Hazret-i Alîyi samîmî ve tam, do¤ru seven ve yüce imâm›n
yolunda giden, yaln›z Ehl-i sünnet âlimleridir. O hâlde, Alevî olmak istiyenin, Ehl-i sünnet kitâblar›n› okuyarak, hazret-i Alînin
yolunu ö¤renmesi lâz›md›r. Hazret-i Alînin yolunu iyi ö¤renen bir
müslimân, Alevî ismi alt›nda yaz›lmakda olan ba’z› kitâblar›n,
mecmû’alar›n sap›k ve bozuk olduklar›n› kolayca görür.
38 — (Mu’âviyenin ve evlâd ve ahfâd›n›n, akrabâ ve te’allukât›n›n, me’mur ve tarafdârlar›n›n fitne ve fesâd› kendi zemânlar›na
münhas›r kalmam›fl, asrlarca temâdî edip gitmifllerdir. Ve hele
Mu’âviye, o¤lu (Yezîd gibi) bir ayyafl, sefîh ve ahma¤›, hayât›nda
(Bu hâl ve s›fatlar›n› bile bile) velîahd yaparak müslimânlar›n bafl›na musallat etmifldir) diyor.
Cevdet Pâfla da “rahmetullahi aleyh”, bu sözlerin te’sîri alt›nda
kalarak, (Hazret-i Mu’âviyenin en büyük hatâlar›ndan biri budur)
demekdedir. Hâlbuki, kendisi bunu K›sas-› Enbiyâda tarafs›z olarak anlatmakda ve flöyle yazmakdad›r:
(Hazret-i Muâviye, Mugîreyi Kûfe vâlîli¤inden azl etme¤i düflünüyordu. Mugîre bunu iflitince, fiâma geldi. Yezîdi görüp, (Eshâb›n ve Kureyflin büyükleri öldü. O¤ullar› kald›. Sen onlar›n en
üstünü ve sünneti, siyâseti bilenisin. Senin halîfe olman› emîrülmü’minîn istemez mi?) dedi. Yezîd bunu babas›na söyledi. Hazret-i Mu’âviye, Mugîreyi ça¤›r›p sordu. Mugîre, Eshâb-› kirâm›n
büyüklerinden a¤aç alt›nda bî’at edenlerden idi. Mugîre, (Yâ
Emîr-el-mü’minîn! Hazret-i Osmândan sonra ne kar›fl›kl›klar oldu¤unu, ne kadar kanlar döküldü¤ünü gördün. Yezîdi halîfe
yap! ‹nsanlar›n s›¤›na¤› olur. Hayrl› bir ifl olur. Fitneyi önlemifl
olursun) dedi. Mugîre Kûfeden on kifliyi seçip, o¤lu ile fiâma
gönderdi. Bunlar, halîfeyi iknâ’ etdiler. Ziyâd bunu haber al›nca,
Yezîde nasîhat verdi. Yezîd ahvâlini ve etvâr›n› düzeltdi ve ›slâh
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eyledi. Hazret-i Mu’âviye, birçok vâlîlerini fiâma toplad›. Onlarla
meflveret etdi. ‹çlerinden Dahhâk söz al›p, (Yâ Emîr-el-mü’minîn!
Senden sonra müslimânlar› koruyacak bir zât lâz›md›r. Böylece
müslimânlar›n kan› dökülmez. Râhatlar› ve huzûrlar› sa¤lan›r. Yezîd çok akll›d›r. Bilgisi ve yumuflakl›¤› hepimizden çokdur. Onu
halîfe yap!) dedi. fiâm›n ileri gelenlerinden birkaç kifli dahî böyle
konufldular. fiâml›lar ve Irakl›lar Yezîdi kabûl etdiler. Hazret-i
Mu’âviye, bu sözleri de iflitince bu iflin hayrl› olaca¤›n› düflündü.
Mekkeye geldi. Hazret-i Hüseyn ve Abdüllah bin Zübeyr ve Abdüllah bin Ömer ile tatl› sohbetler yapd›. Hacdan sonra, bunlar›
ça¤›rarak, (Sizi ne kadar sevdi¤imi görüyorsunuz. Yezîd sizin kardeflinizdir. Amcan›z›n o¤ludur. Müslimânlar›n selâmeti için, Onu
halîfe yapman›z› istiyorum. Fekat flu flartlar› da koyaca¤›m: Vâlîlerin ta’yîni, azli ve zekât, uflr ve benzerlerinin toplanmas› ve gelen
mallar›n yerli yerine da¤›t›lmas› hep sizin elinizde olacakd›r. Yezîd
bunlardan hiçbirine kar›flm›yacak) dedi. [Böyle bir anayasa yapaca¤›n› söyledi.] Onlar susdular. Tekrâr cevâb istedi. Yine cevâb
vermediler. Bundan sonra, halîfe minbere ç›k›p hutbe okudu:
(Ümmetin ileri gelenleri, Yezîdi halîfe kabûl etdiler. Siz de kabûl
ediniz!) dedi. Onlar da kabûl etdiler. Hazret-i Mu’âviye, sonra Medîneye geldi. Onlara da teklîf etdi. Onlar da kabûl eyledi. fiâma
döndü.)
Görülüyor ki, hazret-i Mu’âviye, Yezîdi halîfe yapma¤› düflünmemifldi. Güvendi¤i kimselerin hât›rlatmas› ve ileri gelenlerin
tavs›ye etmesi ve nihâyet milletin de kabûl etmesi ile buna karâr
verdi. Çünki, hazret-i Osmândan sonra olan kar›fl›kl›klar›, bu yüzden dökülen müslimân kan›n› görmüfldü. fiimdi ise, yehûdî emellerine çal›flanlar dahâ ço¤alm›fl ve Ehl-i beytin düflman› olan hâricîler kuvvetlenmifl ve müslimânlar›n bafl›na büyük bir derd olmufllard›. Bütün bu tehlükeleri önlemek için, bunu düflündü ve milletin oyunu ald›. E¤er düflündü¤ü anayasay› da destekliyenler olsayd›, tam bir islâm demokrasisi meydâna gelecekdi. Bu hizmetinden
dolay› da, k›yâmete kadar, bütün müslimânlar›n hayr düâlar›n›
alacakd›.
Hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” evlâd›, ahfâd› ve
fitne, fesâd› asrlarca devâm etdi demek, târîhi inkâr etmekdir.
Çünki, torunu olan ikinci Mu’âviyenin akl›, dindarl›¤›, islâmiyyete ba¤l›l›¤› ve adâleti dillerde destân oldu. Ne yaz›k ki, iki ay hilâfet yapabilmifl, vefât etmifldi. Hiç çocu¤u da kalmad›. Kendisinden sonra yerine asker kuvveti ile Mervân bin Hakem halîfe oldu. Mervân hazret-i Mu’âviyenin amcas› o¤lu idi ise de, yak›n› de¤ildi. Bunun ve bundan sonra Emevî hükümdarlar›n›n kabâhat– 240 –

lerini hazret-i Mu’âviyeye yüklemek gibi saçma bir davran›fl olamaz. Abbâsîler, Ehl-i beyte karfl› Emevîlerden kat kat çok iflkence ve zulm yapd›lar. Târîh okuyanlar, bunu pek iyi bilir. Abbâsîlerin Ehl-i beyte karfl› yapd›klar› canavarca cinâyetlerden dolay›,
Onlar›n büyük dedeleri olan hazret-i Abdüllah› ve Onun babas›
hazret-i Abbâs› suçlu göstererek, bunlara la’net etmek, nas›l alçak
bir iftirâ olur ise, Mervân soyundan olan halîfelerin, Abbâsîlerinkinden dahâ az olan suçlar›n› hazret-i Mu’âviyeye yüklemenin, dahâ saçma ve pek dahâ alçak bir iftirâ olaca¤› meydândad›r. Hazret-i Mu’âviyenin o¤ullar›, torunlar› asrlarca kötülük yapd›, diyenlere tekrâr bildirelim ki, o büyük sahâbînin âdil ve müttekî olan torunundan sonra hiçbir yak›n› iflbafl›na geçmedi. Hazret-i Mu’âviyenin Hâlid ismindeki o¤lu saltanat› istemedi. Babas› Onu ilm ve
fen adam› olarak yetifldirmifldi. Meflhûr kimyâger Câbir, bu Hâlidin talebesi idi. Kimyây› hocas› Hâlidden ö¤renmifldi. Meydân›
bofl bularak bu ma’sûm halîfeye pervâs›zca sald›rd›lar. Akla ve ilme s›¤m›yan iftirâlarda bulundular.
Allahü teâlâ, O ma’sûm halîfeyi müdâfe’a etmek için, korumak
için ve düflmanlar›n› rezîl etmek için, binlerle Ehl-i sünnet âlimi
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yaratd›. Bu büyük âlimler,
çeflidli kitâblar›nda, hazret-i Mu’âviyenin hakk›n›, üstünlü¤ünü,
k›ymetini bütün dünyâya yayd›lar.
39 — (Hazret-i Hüseyne karfl›, havsala-i ukûle s›¤m›yan avâk›b-i fecî’a ve flenî’a ve müdhifleyi, Mu’âviyenin evvelden bilmemesine, hayât›nda takdîr ve tertîb etmemesine, hesâblamam›fl olmas›na imkân yokdur) diyor.
Ziyâd›n o¤lu Ubeydüllah›n meydâna getirdi¤i Kerbelâ fâci’as›ndan dolay› yüre¤i s›zlam›yan bir müslimân düflünülemez.
Ehl-i sünnetin her ferdi bu kara günleri düflündükçe kan a¤lamakdad›r. Kerbelâ fâci’as› için muharremin onuncu günü mâtem yap›yorlar. Onlar senede bir gün mâtem yap›yor. Biz ise, senenin her
günü mâtem yapmakday›z. Onlar hazret-i Hüseyn için, yaln›z hazret-i Alînin o¤lu oldu¤undan dolay› mâtem yap›yorlar. Biz ise,
Resûlullah›n, Muhammed aleyhisselâm›n torunu oldu¤undan dolay› mâtem yap›yoruz. Biz sünnîler, hazret-i Alîyi, Resûlullah›n
dâmâd› oldu¤u için ve Onun emri ile, kükremifl arslan gibi kâfirlerle dö¤üfldü¤ü için çok seviyoruz. Hazret-i Mu’âviyeyi de, Resûlullah›n kay›nbirâderi oldu¤u için ve Allah yolunda kâfirlerle
cihâd etdi¤i için çok seviyoruz. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Eshâb›m› seviniz! Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever.
Eshâb›ma düflmanl›k etmeyiniz! Onlara düflmanl›k eden, bana
düflmanl›k etmifl olur) buyurdu. Hazret-i Alîyi ve hazret-i Mu’âvi– 241 –
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yeyi, Eshâb olduklar› için çok seviyoruz. Yezîd zemân›nda hâs›l
olan fâci’alar›, hazret-i Mu’âviyeye yüklemenin çok çirkin bir iftirâ oldu¤unu, bundan önceki maddede bildirmifldik. Bu fâci’alar›, hazret-i Mu’âviyenin ölmeden önce tertîb etdi¤ini, hâz›rlad›¤›n› söylemek ise, dahâ çirkin ve dahâ alçak bir iftirâd›r. Hazret-i
Mu’âviyenin, hazret-i Hasene ve hazret-i Hüseyne olan sevgisini
ve sayg›s›n› gösteren hareketleri ve Onlara yapd›¤› ihsânlar› kitâblarda yaz›l›d›r. Okuyanlar, iyi bilir. Hazret-i Mu’âviye, Resûlullah›n Cennet ile müjdeledi¤i sevgili torunlar›n› incitme¤i düflünmüfl olsayd›, halîfe iken ve bütün imkânlar elindeyken, bunu
kolayca yapabilirdi. Yâhud hiç olmazsa söylerdi. Hâlbuki Onlara
hep iyilik yapd›. Hep sayg› gösterdi. Heryerde Onlar›n k›ymetini,
flereflerini bildirdi. Hazret-i Mu’âviyenin vefât›ndan sonra olaylar›n do¤urdu¤u kanl› fâci’alar›n, O büyük Sahâbînin gizli tertîbi
oldu¤unu söyliyebilmek için, yâ kat› kalbli, az›l› bir düflman olmak, yâhud z›r deli olmak lâz›md›r. Çünki, hazret-i Alî “rad›yallahü anh” M›sra, Kays bin Sa’di vâlî ta’yin etdi ve M›srda beni
kabûl etmiyenlerle harb et buyurdu. Hâlbuki, M›srda hazret-i
Alîyi kabûl etmiyenler aras›nda, Yezîd bin Hâris gibi Eshâb-›
Bedrden ve Mesleme gibi Hazrec kabîlesinin ileri gelenlerinden
Sahâbîler de vard›. Kays, hazret-i Alîye cevâb yaz›p, (Sana zarar› olm›yanlarla harb etme¤i emr ediyorsun. Sessiz oturanlara kar›flmamak dahâ do¤rudur) dedi. Halîfe, Kays› M›sr vâlîli¤inden
azl edip, Muhammed bin Ebî Bekri ta’yîn etdi. Muhammed, bu
tarafs›z müslimânlara, (Yâ itâ’at ediniz, yâhud bu memleketden
gidiniz!) dedi. (Bize dokunma! ‹flin sonunu bekliyelim) dediler
ise de, Muhammed, bu özrlerini kabûl etmedi. Silâha sar›ld›lar.
M›sr memleketine büyük belâ oldular ve sonunda, Muhammedin
öldürülüp yak›lmas›na kadar ifl uzad›. Vaktiyle M›srda, ibni Sebe’ adamlar› ile iflbirli¤i yap›p, halîfe hazret-i Osmâna karfl› gelen
ve komflusunun d›vâr›ndan içeri girip elinde yal›n k›l›ç halîfenin
üzerine yürüyen ve otuzikinci maddede bildirdi¤imiz sebeblerden dolay› geriye çekilerek flehîd etme¤i arkadafllar›na b›rakan
bu Muhammedi, hazret-i Alînin, Kays yerine M›sr vâlîsi ta’yîn etmesini K›sâs-› Enbiyâ yazarken, (Hazret-i Alîyi bu yanl›fl yola
kardefli Ca’ferin o¤lu sürüklemifldi) diyor. fiimdi insâf edilsin.
Hazret-i Osmân›n flehîd edilmesinde çok çirkin rol oyn›yan birisini M›sra vâlî yapd›, diye yüce imâma, ya’nî Resûlullah›n sevgilisi olan hazret-i Alîye karfl› dil uzat›labilir mi? Hazret-i
Mu’âviyeyi, vefât›ndan sonra meydâna gelen çirkin olaylardan dolay›, mes’ul gösterme¤e kalk›flanlara uyarak, hazret-i Alîyi de hesâba çekmek, din bilgisi o yüce Sahâbîlerin bilgilerinden pek az,
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günâhlar› ise pek çok olan bizlerin üzerine düflmez. Bizim vazîfemiz O büyüklerin hesâb›n› görmek de¤il, Onlar› sevmek ve sayg›
göstermekdir. Müslimân olana yak›flan da budur. Fekat, islâm düflmanlar›n›n tuzaklar›na düflmüfl olan, islâmiyyete düflman kesilmifl
olan z›nd›klar, elbette bizim gibi düflünemez. Onlar Eshâb-› kirâm›
kötüliyerek, islâmiyyeti y›kmak yolundad›rlar.
40 — (Mülkü iyi idare etmesi, tevsî’ eylemesi, nizâm ve intizâm
kurmas›, zikr edilen ve say›lmakla bitmiyen, tükenmiyen, cinâyetlerini tahfîf eylemez ve afv etdirmez. Ehl-i beyt-i Nebîye ve Onlar›n tarafdâr› olan müslimânlara karfl› me’mûr, akrabâ ve tarafdârlar›n›n revâ gördükleri en kötü, zâlimâne, flenî’âne mu’âmeleler
asrlarca sürmüfl, iflbu fitne ve fesâdlar, ihânet ve cinâyetler ve h›yânetler yürekleri s›zlatacak, tüyleri ürpertecek hâlde devâm eylemifldir) diyor.
Yukar›da bildirdi¤imiz gibi, z›nd›klar, hazret-i Mu’âviyenin
her hareketine zâlimâne, câniyâne damgas›n› basmakdad›r. Abbâsîler zemân›nda, Ehl-i beyte revâ görülen, bitmiyen, tükenmiyen cinâyetleri bile, O mubârek zâta yüklemekden s›k›lmamakdad›rlar. Yukar›daki çirkin yaz›lar› meydâna ç›karanlar›n, su kat›lmam›fl flerâb gibi köpüren ve bulafld›klar› yerleri kirleten ümmülhabâis olduklar› anlafl›lmakdad›r. Zerre kadar hayâ etmeden,
fitne, fesâd, ihânet, cinâyet ve h›yânetler kayna¤› damgas›n› vurduklar›, O yüce sahâbînin tertemiz hakîkatini ortaya koyan olaylar›, islâm âlimlerinin kitâblar› uzun uzun anlatmakdad›r. Misâl
olarak (Mir’ât-i kâinât) kitâb›n›n yaz›lar›n›, oldu¤u gibi afla¤›ya
al›yoruz:
Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh”, Ebû Süfyân›n, O da
Harb’in, O da Ümeyyenin, O da Abdü-fiemsin ve O da Abdümenâf›n o¤ludur. Abdümenâf Resûlullah›n da dördüncü dedesidir.
Hazret-i Mu’âviye, Resûlullah otuzdört yafl›nda iken, dünyâya
gelmifldi. Babas› Ebû Süfyân ile birlikde, Mekkenin al›nd›¤› gün,
Resûlullah›n önünde ondokuz yafl›nda iken îmâna geldiler.
Îmânlar› kuvvetli oldu. Uzun boylu, beyâz, güzel yüzlü ve heybetli idi. Resûlullah›n kay›n birâderi idi ve Kur’ân-› kerîm yazan
kâtiblerinden idi. Resûlullah›n birkaç kerre, (Yâ Rabbî! Onu
do¤ru yolda bulundur ve baflkalar›n› da do¤ru yola götürücü k›l!)
ve (Yâ Rabbî! Mu’âviyeye iyi yazma¤› ve hesâb yapma¤› ö¤ret!
Onu azâb›ndan koru! Yâ Rabbî! Onu memleketlere hâkim k›l!)
hayrl› düâlar›na kavuflmufldu. Bundan baflka, (Yâ Mu’âviye! Melik oldu¤un zemân, herkese iyilik et!) buyurarak, sultân olaca¤›na iflâret ve müjde eylemifldi. Kendisi diyor ki, (Resûlullahdan bu
müjdeyi iflitdikden sonra, halîfe olaca¤›m› ümmid ediyordum).
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Birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hayvana binip,
hazret-i Mu’âviyeyi arkas›na bindirmifldi. Giderken, (Yâ Mu’âviye! Bana en yak›n hangi uzvundur?) buyurdu. Karn›m deyince,
(Yâ Rabbî! Bunu ilmle doldur ve yumuflak huylu eyle!) diyerek,
hayr düâ buyurdu. Hazret-i Alî, hazret-i Mu’âviye için, (Mu’âviyenin hâkimli¤ini kötülemeyiniz! O giderse, bafllar›n kopdu¤unu görürsünüz) buyurmufldur. Hazret-i Muâviye, akl, zekâ, afv, ihsân ve
tedbîr sâhibi idi. Büyük iflleri çevirmekde mâhir ve kâmil idi. Yumuflakl›¤› ve sabr› atasözü hâline gelmifldi. Afv› ve ihsân› hikâyeler teflkîl etmifldir. Bunlar› iki kitâb dolusu yazm›fllard›r. Arabistânda dört dâhî, flöhret yapm›fld›r. Bunlar, hazret-i Mu’âviye ve
hazret-i Amr ibni Âs ve Mugîre tebni fiu’be ve Ziyâd bin Ebîhdir.
Büyükler buyuruyor ki, hazret-i Mu’âviye heybetli, cesûr ve güzel
idâreli, çal›flkan, cömert ve gayretli ve azîmli idi. Sanki her bak›mdan devlet baflkan› olmak için yarat›lm›fld›. Hattâ hazret-i Ömer,
hazret-i Mu’âviyeye her bak›flda, (Bu, ne güzel bir Arab sultân›d›r)
derdi. ‹hsân› o kadar çok idi ki, birgün hazret-i Hasen, borçlar›n›n
çok oldu¤unu söyleyince, seksen bin alt›n ihsân etmifldir. S›ffîn savafl›ndan gâlib ç›kd›¤› için, Amr ibni Âs› M›sra vâlî yap›p, M›sr›n
alt› y›ll›k gelirlerini Ona ba¤›fllam›fld›. Güzel atlara biner, k›ymetli
elbiseler giyer, saltanat sürmekden lezzet al›rd›. Fekat, Resûlullah›n sohbetinin bereketi ile islâmiyyetden hiç ayr›lmazd›. Birgün Resûlullah, bir ifl vermek için hazret-i Mu’âviyeyi ça¤›rd›. Yemek yiyor, dediler. Biraz sonra tekrâr ça¤›rd›. Yine yemek yiyor, dediler.
(Allahü teâlâ Onu doyurmas›n!) buyurdu. O zemândan beri çok
yirdi. fiâmda, hazret-i Ömer zemân›nda dört sene, hazret-i Osmân
zemân›nda oniki sene, hazret-i Alî zemân›nda befl sene ve hazret-i
Hasen zemân›nda “rad›yallahü anhüm ecma’în” alt› ay vâlî olup,
hazret-i Hasen hilâfeti b›rakd›kdan sonra, bütün islâm memleketlerine meflrû’ halîfe oldu. Ondokuzbuçuk sene hilâfet ve saltanat
sürdü.
K›sas-› Enbiyâda diyor ki, hicretin altm›fl›nc› senesinde hazret-i Mu’âviye hutbe okudukdan sonra, (Ey insanlar! Üzerinizde
çok kald›m. Sizi usand›rd›m. Ben de, sizden usand›m. Art›k ayr›lmak istiyorum. Siz de, benden ayr›lmak ister oldunuz. Fekat,
benden sonra, size benden dahâ iyisi gelmez. Nitekim benden evvel gelenler, benden dahâ iyi idiler. Kim, Allahü teâlâya kavuflmak isterse, Allahü teâlâ da, Ona kavuflmak ister! Yâ Rabbî! Sana kavuflmak istiyorum. Sana kavuflmam› irâde buyur! Beni mubârek ve mes’ûd eyle!) dedi. Birkaç gün sonra hastaland›. O¤lu
Yezîdi ça¤›rarak, (O¤lum! Seni harblerde, yollarda yormad›m.
Düflmanlar› yumuflatd›m. Arablar› sana itâ’at etdirdim. Kimseye
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nasîb olm›yan mallar› toplad›m. Hicâz halk›n› gözet! Onlar, senin
asl›nd›r. Sana geleceklerin en k›ymetlisi Onlard›r. Irakdakileri de
gözet! Me’murlar›n azlini isterlerse azl et! fiâml›lar› da gözet ki,
Onlar senin yard›mc›lar›nd›r. Senin için kimseden korkum yok.
Fekat Hüseyn bin Alî “rad›yallahü anhümâ” hafîf bir zâtd›r. Kûfeliler Onu senin karfl›na ç›karabilirler. Ona gâlib geldi¤in zemân,
afv eyle. ‹yi karfl›la! Onun bize yak›nl›¤› ve büyük hakk› vard›r ve
Resûlullah›n torunudur) dedi. Hastal›¤› art›nca, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri bana bir gömlek giydirmifldi. O
mubârek gömle¤i bugüne kadar saklad›m. Birgün kesdi¤i t›rnaklar› da bir flifle içine koyup saklam›fld›m. Öldü¤üm zemân o gömle¤i
bana giydiriniz! O t›rnaklar› da, gözlerime ve a¤z›ma koyunuz.
Belki Onlar›n hurmetine, cenâb-› Hak beni afv buyurur) dedi.
Sonra, (Ben öldükden sonra, cömerdlik ve ihsân da kalmaz. Çok
kimselerin gelirleri kesilir. ‹stiyenler eli bofl döner) dedi. Son olarak, (Keflki Zî-tuvâ denilen köyde bir Kureyflli olsayd›m da, emîrlik, hâkimlik ile u¤raflmasayd›m) diyerek bundan üzüldü¤ünü aç›klad›. Receb ay›nda vefât etdi. Kabr-i flerîfi fiâmdad›r “rad›yallahü
anh”.
‹flte hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü teâlâ anh” böyle mubârek
bir sahâbî idi.
41 — (Bu umûru, oldu¤u gibi bilmek, ders-i ibret almak; ayn›
zemânda (Eshâb›m› kötülemeyiniz) hadîs-i flerîfi mûcibince hareket eylemek, her müslimân için eslem ve ahkem bir yoldur. Yukarda me’hazlar› ile gösterilen vakây›’-› hâinâne ve câniyânenin hakîkî ictihâdla kâbil-i te’lîf olam›yaca¤› âflikârd›r. Bu ve emsâli ef’âl ve
harekât›n, mûcib-i ukûbât-› fledîde-i ilâhiyye olaca¤›na flek yokdur.
fieref-i sohbet-i Peygamberîye nâiliyyetin, muâheze-i ilâhiyyeye
mâni’ olaca¤› düflünülemez) diyor.
fiu hezeyânlara bak›n›z! Bir yanda, (Eshâb›m› sö¤meyiniz!) hadîs-i flerîfini yaz›yor. Öte yanda da, Eshâb-› kirâm›n büyüklerine,
akla s›¤m›yan kötülükleri yüklüyor. A¤za al›nm›yacak küfrleri savuruyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turflusu? Hazret-i Mu’âviye
gibi, Resûlullah›n en yak›nlar›ndan ve pek sevdiklerinden olan
bir islâm mücâhidinin, yukar›da sayd›¤›m›z iyilikleri ve üstünlükleri karfl›s›nda, ap›fl›p kal›yor. O¤lunun h›yânetlerini, cinâyetlerini, O yüce sahâbîye mal etme¤e kalk›fl›yor. Kendinin bildirdi¤i
hadîs-i flerîfi de, hiçe say›yor. Hazret-i Alî, S›ffîn muhârebesinde,
(Kardefllerimiz bize ›syân etdi) buyuruyor. Muhârebenin k›z›fld›¤› bir zemânda, karfl› taraf saflar›n› yararak, arslan gibi, elinde k›l›nç, hazret-i Mu’âviyenin çad›r›na girip, konuflduklar›n›, K›sas-›
Enbiyâ yaz›yor. Hazret-i Alî ile bir ictihâd ayr›l›¤›n› behâne ede– 245 –

rek, bu yüce sahâbîye sald›rmak, bir müslimân›n yapaca¤› fley de¤ildir. Bu davran›fl›n alt›nda baflka kötü niyyetlerin bulundu¤u anlafl›lmakdad›r. Yezîdin, ‹bni Ziyâd›n ve Sa’d ibni Ebî Vakkâs hazretlerinin o¤lu Ömerin cinâyetlerini, ac›kl› ac›kl› anlat›p, gönülleri
da¤lad›kdan sonra, vur abal›ya diyerek bir yüce sahâbîye sald›rmak, ölmüfl gitmifl, bunlarla hiç ilgisi olm›yan bir ma’sûmu lekelemek, ancak ve ancak gizli bir plân›n uygulanmas›ndan baflka ne
olabilir? Öyle bir plân ki, akl› gideriyor, gözleri döndürüyor da Resûlullah›n hadîs-i flerîfini göremiyor. Yanl›fl anlafl›lmas›n! Biz, hazret-i Mu’âviyenin hiç kusûrsuz, Peygamberler gibi ma’sum oldu¤unu söylemiyoruz. Evet, her sahâbînin ve hazret-i Alînin de kusûrlar›, hatâlar› oldu¤u gibi, hazret-i Mu’âviyenin de kusûrlar› yok,
denilemez. Fekat, Allahü teâlâ, (Eshâb-› kirâmdan, amel-i sâlih iflliyenlerin, Allah yolunda kâfirlerle cihâd edenlerin, geçmifl ve gelecek bütün kusûrlar›n›n afv edildi¤ini ve o seçilmifl, sevilmifllerin
kâfir olm›yacaklar›n›, Cennete gideceklerini) bildirmekdedir. Bu
gözü dönmüfller, âyet-i kerîmelere de karfl› geliyor. Sohbet-i Peygamberî Onu kurtaramaz, diyorlar. Sohbet-i Peygamberîye kavuflanlar için, Allahü teâlân›n gönderdi¤i âyet-i kerîmelerden ba’z›lar›nda meâlen;
(Allahü teâlâ Onlardan râz›d›r. Onlar da, Allahü teâlâdan râz›d›rlar).
(Onlara Cennetleri hâz›rlad›m. Onlar Cennetlerde sonsuz olarak kalacaklard›r).
(Benim yolumda s›k›nt› çekenlerin ve kâfirlerle cihâd edip
ölenlerin ve öldürülenlerin günâhlar› afv olunacakd›r. Elbette
Cennetlere sokulacaklard›r) buyurulmufldur. Onalt›nc› madde
sonundaki hadîs-i flerîfde, sohbet-i Peygamberînin, hazret-i
Mu’âviyeyi muâheze-i ilâhiyyeden kurtaraca¤› müjdelenmekdedir.
Bu âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere birfley diyemedikleri
için, hazret-i Mu’âviyenin “rad›yallahü teâlâ anh” bu müjdelerin
d›fl›nda kald›¤›n› söylüyorlar. O hazret-i Alîye eziyyet etdi¤i için,
kâfir oldu, diyorlar. Çünki, (Alîye eziyyet eden, bana eziyyet etmifl olur) ve (Onu k›zd›ran, beni k›zd›rm›fl olur) hadîs-i flerîfleri
meydândad›r, diyorlar. (Tuhfe) kitâb›, bu sözleri flöyle çürütmekdedir:
Deve ve S›ffîn vak’alar›, aslâ hazret-i Alîye düflmanl›k ile olmad›. Onu incitme¤i aslâ düflünmediler. Bu muhârebelerin hakîkî
sebebleri, kelâm kitâblar›nda ve islâm târîhlerinde do¤ru olarak
yaz›l›d›r. [Bunlar›n özünü, onalt›nc› maddede k›saca bildirmifldik.] fiî’î âlimlerinden Nasîreddîn-i Tûsî, Tecrîd kitâb›nda, (Alî– 246 –

ye uymamak f›skd›r. Onunla harb etmek küfrdür) dedi. (‹mâmetini inkâr eden kâfir olmaz) dedi. Çünki, hazret-i Alînin torunlar› da
birbirlerini inkâr etdiler. Bir o¤lu olan Muhammed bin Hanefiyye,
imâm-› Hüseynin o¤lu olan Zeynel’âbidînin imâml›¤›n› red eyledi.
Muhtâr›n gönderdi¤i ganîmetlerden Ona birfley vermedi. ‹mâml›¤›n› i’lân eden Zeyd-i flehîd, Muhammed Bâk›r hazretlerinin
imâml›¤›n› kabûl etmedi. fiehîd olunca, çocuklar› Yahyâ ile Mütevekkil de, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n çocuklar› ile geçinemediler. Seyyidet Nefîse hazretlerinin amcas› olan bu Yahyâ, yüzyirmibeflde
[125], Velîdin askerleri ile harb ederken flehîd edildi. ‹mâm-›
Ca’fer hazretlerinin çocuklar› da, kendi aralar›nda imâml›k için çekifldiler. Abdüllah Eftah ile ‹shak bin Ca’fer aras›nda üzücü olaylar oldu. ‹mâm-› Hasenin o¤ullar› aras›nda olan imâmet da’vâlar›n› da yazarsak, ayr› bir kitâb hâs›l olur. (Nefs-i Zekiyye) ad› ile an›lan Muhammed Mehdî bin Abdüllah bin Hasen Müsennâ, yüzk›rkbefl senesinde Medînede imâmetini i’lân etdi. Baflka imâmlar›
inkâr eyledi. Mensûrun askeri ile harbde flehîd oldu. ‹mâml›¤› inkâr
etmek, Peygamberli¤i inkâr etmek gibi küfr olsayd›, bu imâmlara da
kâfir demek lâz›m olurdu. Hazret-i Alînin torunlar›, birbirlerinin
imâml›¤›n› inkâr edince, kâfir olmuyor. Baflkalar› inkâr edince, kâfir olur, diyemediler. Fekat inkâr etmek, muhârebeye sebeb olur.
Muhârebe inkâr›n netîcesidir. Çünki, imâm-› meflrû’, haklar›n› kullan›nca, inkâr edenler, bunu be¤enmez. Harbe sebeb olur. Buna
cevâb veremediler. ‹nkâr edilen kimse ile harb etmek de, küfr olmaz demek zorunda kald›lar. Fekat hazret-i Alî ile harb edenler
böyle de¤ildi, dediler. (Seninle harb, benimle harbdir) hadîs-i flerîfini ileri sürdüler. Hâlbuki bu hadîs-i flerîf, (Seninle harb, benimle
harb gibidir) demekdir. Çünki, Emîr hazretleri ile harb, Resûlullah
ile harb olmad›¤› meydândad›r. Bu hadîs-i flerîf, hazret-i Alî ile
“kerremallahü teâlâ vecheh” harb etmenin çirkin ve kötü oldu¤unu gösterir. Kâfir olma¤› göstermiyor. Birbirlerine benzetilen iki
fleyin, her bak›mdan birbirlerine benzemeleri lâz›m gelmez. Nitekim, bu hadîs-i flerîfi, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” baflka Sahâbîler için de, hattâ Eslem ve G›fâr kabîleleri için de söylemifldir. Hâlbuki Onlarla muhârebe etmek, söz birli¤i ile küfr de¤ildir.
Bu hadîs-i flerîf, (Hiçbir sebeb olmadan, yaln›z sana düflmanl›k
ile harb etmek, benimle harbdir) demek olmakdad›r. Hazret-i Osmân›n kâtilleri ile harb etmek, onlar›n aras›nda, hazret-i Alî bulundu¤u için, elbette Resûlullah ile harb etmek olmaz. Bir kimse, sevdi¤ine, senin düflman›n, benim düflman›md›r, dese, onun
sevdi¤inin bulundu¤u bir toplulu¤a, ortak olduklar› bir iflden
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dolay› karfl› koyan birisi, o kimsenin düflman› olmaz. Deve ve S›ffîn vak’alar›nda, hazret-i Alînin karfl›s›nda bulunan Eshâb-› kirâmdan hiçbiri, hazret-i Alî ile harb etmek niyyetinde de¤ildi.
Hazret-i Osmân›n kâtillerine k›sâs yap›lmas›n› istiyorlard›. Kâtiller hazret-i Alînin “kerremallahü vecheh” etrâf›nda topland›klar›
için, Onunla da harb edildi.
(Seninle harb, benimle harbdir) hadîs-i flerîfi, (Sana düflmanl›k,
bana düflmanl›kd›r) demekdir. Deve ve S›ffîn vak’as›nda bulunanlar›n, hazret-i Alîye düflman olmad›klar› meydândad›r. Düflmanl›kla harb etmediler. Müslimânlar aras›na giren fesâd› kald›rmak
ve k›sâs vazîfesini yapd›rmak istediler. Sonu harbe sürüklendi. ‹htiyârî ifller, kasd ile, irâde ile yap›l›r. ‹flin iyi veyâ kötü olmas› bu
irâdenin iyi veyâ kötü olmas›na ba¤l›d›r. Meselâ bir kimse, flu çana¤› k›ran› döverim dese, biri geçerken, aya¤› kay›p k›r›lsa bunu
dövmesi uygun olmaz. Hazret-i Emîr ile “kerremallahü vecheh”
harb edenlerin hâlleri de, bunun gibidir.
Hazret-i Alî ile harb, Resûlullah ile harb olaca¤›n› kabûl etsek bile, resûl ile harb etmek, her zemân küfr olmaz. Peygamberli¤ini inkâr ederek yap›l›rsa, küfr olur. Dünyâl›k ve mal ele geçirmek için yap›l›rsa, küfr olmaz. Çünki, Kur’ân-› kerîmde, yol kesiciler için, (Allah ile Resûlullah ile harb ediyorlar ve yer yüzünde fesâd ç›karma¤a u¤rafl›yorlar) meâlinde âyet-i kerîme vard›r.
Hâlbuki, yol kesenlerin kâfir olmad›¤› sözbirli¤i ile bildirilmifldir.
Fâiz yiyenler için de, böyle âyet-i kerîme vard›r. Hâlbuki, fâiz yiyenlerin de kâfir olmad›¤›nda sözbirli¤i vard›r. Âyet-i kerîmede,
Allahü teâlâya ve Resûle karfl› harb denilmekdedir. Bu hadîs-i
flerîfde ise, yaln›z Resûlüne karfl› harb oldu¤u bildiriliyor. Allaha
ve Resûlüne birlikde olan harb, küfr demek olmay›nca, yaln›z
Resûle karfl› harbdir demek nas›l küfr olur? Evet, dîni inkâr ve
islâm› tahkîr sebebi ile Resûl ile harb, elbet küfrdür. Fekat, böyle olm›yan harbler küfr olmaz. Hazret-i Mûsân›n, hazret-i Hârûna öfkelenerek, saç›n› ve sakal›n› tutmas› da, harb demekdir.
Harbde de böyle fleyler olur. (Sen bana, Mûsân›n yan›nda Hârûn
gibisin) hadîs-i flerîfini bu harbe benzetene ne denecek? Resûlullah›n sevgilisi ve mubârek zevcesi, hazret-i Alînin, kâtilleri himâye etdi¤ini, k›sâs›n yap›lmas›nda gevflek davrand›¤›n› anlad›.
Ona gücendi. Hazret-i Mûsâ da, hazret-i Hârûnun, buza¤›ya tapanlar› korudu¤unu, onlara cezâ vermekde gevflek davrand›¤›n›
anl›yarak, Peygamber olan bu kardeflini incitdi. Peygambere karfl› her dürlü harb, küfr olsayd›, hazret-i Mûsâ, o ânda, hâflâ kâfir
olurdu. Yûsüf aleyhisselâm›n kardeflleri de Ona yapd›klar› iflle,
Ya’kûb aleyhisselâm› incitdiler. Bu da, muhârebeden afla¤› bir
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fley de¤ildir. Bunun için, büyüklerin ifllerini insâfl› düflünmelidir.
Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” mü’minlerin annesidir ve Resûlullah›n zevcesidir. Hazret-i Alînin de annesi makâm›nda oldu¤u, Kur’ân-› kerîmde bildirilmekdedir. Bir anne, o¤luna ba¤›r›r,
can›n› yakarsa, çocuk suçsuz olsa bile, annesine dil uzatmas› do¤ru
olur mu? Nitekim, hazret-i Mûsâya ve Yûsüf aleyhisselâm›n kardefllerine kimse birfley dememifldir. Hem de, kardefllik ba¤›, ana
o¤ul ba¤› gibi de¤ildir. M›sra’:
De¤erleri gözetmiyen z›nd›k olur!
Görülüyor ki, (Seninle harb, benimle harbdir) hadîs-i flerîfini ileri sürerek, hazret-i Alî ile harb etmifl olan Eshâb-› kirâma
kâfir denilemez. Akl, mant›k ve islâmiyyete uygun olmaz.
Onunla harb edenlerin îmânlar› ve iyi amelleri yok olmaz. Onlar›n îmânlar›, sâlih amelleri, Sahâbî olmalar› ve âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle medh ve senâ edilmifl olmalar›, onlara
düflmanl›k etme¤e, sö¤me¤e, kötüleme¤e mâni’ olmakdad›r. fiî’î
âlimlerinden kâdî Nûrullah-› fiüflterî, bu incelikleri anlad›¤› için,
(Mecâlisülmü’minîn) kitâb›nda, (fiî’îler üç halîfeye la’net etmez.
fiî’îlerin câhilleri la’net ediyorlar ise de, bunlar›n k›ymeti yokdur) diyor.
fiunu da bildirelim ki, flî’î âlimlerinden, molla Abdüllah Meflhedî ve benzerleri, sünnî ve flî’î kitâblar›n› çok inceliyerek ve insâfl› düflünerek, (hazret-i Alî ile harb edenler, kâfir olmaz. Fâs›k
olur, günâh ifllemifl olurlar) dediler. Çünki onlar, hadîs-i flerîfi inkâr etmiyorlar. Bu hadîs-i flerîfi te’vîl ediyorlar, dediler. fiî’îler,
Nasîreddîn-i Tûsîyi çok büyük bildikleri için, bu âlimlerin sözünü
aç›klamak zorunda kal›yorlar. (Seninle harb, benimle harbdir) hadîs-i flerîfine göre, hazret-i Alî ile harb etmekden küfr lâz›m olur.
Fekat, Onunla harb edenler bunu istemedikleri için kâfir olmad›,
dediler. Hâlbuki, zemân›n imâm›na isyân etmek küfr de¤ildir. Günâhd›r. fiübhe ve te’vîl olursa, günâh da olmaz, ictihâd hatâs› olur,
dediler.
Buraya kadar, flî’î âlimlerinin yazd›klar›n› bildirdik. fiimdi, Ehl-i
sünnet âlimlerinin yazd›klar›n› bildirelim:
F›kh bilgilerinde, hazret-i Alînin ictihâd›ndan ayr›lmak, hiç
küfr olmaz. F›sk, ya’nî günâh da de¤ildir. Çünki, hazret-i Alî de,
Eshâb-› kirâm›n hepsi gibi, bir müctehid idi. ‹ctihâd bilgilerinde
müctehidlerin birbirlerinden ayr›lmalar› câizdir ve her müctehid
sevâb kazan›r. Hazret-i Alî ile düflmanl›k ederek harb eden, elbet kâfir olur. Nitekim bunun için; Ehl-i sünnet âlimlerinden
ba’z›lar›, Hâricîlere kâfir demifldir. (Seninle harb, benimle harb– 249 –

dir) hadîs-i flerîfi, Hâricîler içindir. Onlar›n bile, kâfir olmalar› kat’î
de¤ildir. Çünki, kâfir olma¤› kabûl ederek harb etmediler. Bunun
için, onlara mürted denilemez. Fekat, bunlar›n flübheleri ahmakcad›r ve ma’nâlar› aç›k olup, te’vîlleri câiz olm›yan âyet-i kerîmelere
ve hadîs-i flerîflere de karfl› gelmifl olduklar› için, özrleri kabûl
olunmaz. Ehl-i sünnete göre, Hâricîler, âh›retde kâfirlerle olacakd›r. Onlar›n afv edilmeleri için düâ olunmaz. Cenâze nemâzlar› k›l›nmaz. Hâlbuki, Deve ve S›ffîn muhârebelerinde, hazret-i Alîye
karfl› olanlar, böyle de¤ildir. fiübhe ve te’vîllerinden dolay› Ona
karfl› harb etmifllerdir. ‹ctihâdda yan›ld›klar› için kâfir olmazlar.
Bunun için kötülenemezler. Çünki, âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, bunlar› medh etmekdedir. Bunlar, nefslerine uyarak de¤il,
Allah için u¤rafld›lar. Böyle oldu¤unu kabûl etmiyen bir kimsenin
de, susmas›, dilini tutmas› lâz›md›r. Bunlar›n Eshâb-› kirâm ve Mücâhidîn-i islâm olduklar›n› düflünerek sayg›s›zl›k yapmamas› lâz›md›r. Hattâ, âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, bütün mü’minleri
övmekdedir. Her mü’minin flefâ’ate kavuflmas› ve Allahü teâlân›n
afv› ile kurtulmas› ümmîd olunur. Deve ve S›ffîn harblerinde bulunan fiâml›lardan birinin, hazret-i Alîye düflman oldu¤u, Ona kâfir
dedi¤i veyâ la’net etdi¤i kesin olarak bilinirse, ona kâfir deriz. Fekat, bugüne kadar böyle bir fley bilinmemifldir. Câhillerin uydurmalar›, bir ilm, bir vesîka de¤eri tafl›yamaz. O Sahâbîlerin önceki
îmânlar› muhakkak oldu¤undan, yine öyle bilmemiz îcâb eder.
Dört halîfenin Cennete gideceklerine inanm›yan, bunlardan biri
için, halîfe olma¤a lây›k de¤ildir diyen veyâ ilmini, adâletini, takvâs›n› inkâr eden kâfir olur. Fekat, nefse uyarak, mala ve dünyâl›¤a kavuflma¤› düflünerek veyâ ma’nâlar› aç›k ve kat’î olm›yan nasslar› te’vîl ile, flübhe ile bunlarla harb eden kâfir olmaz. Fâs›k olur.
Ya’nî günâh ifllemifl olur.
Hazret-i Mu’âviye ve hazret-i Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ
anhümâ”, hiçbir bozuk düflünce ve sebeb ile, hazret-i Alî ile “kerremallahü vecheh” harb etmediler. Hazret-i Osmân›n kâtillerinin
yakalanmas›n› ve bunlara k›sâs yap›lmas›n› istediklerini söylemifller ve hazret-i Alînin kendilerinden dahâ yüksek ve dahâ üstün oldu¤unu bildirmifllerdir. Ölünciye kadar her yapd›klar›, her söyledikleri, îmânlar›n›n varl›¤›n› ve kuvvetli oldu¤unu göstermifldir.
Bütün düflünceleri, bütün çal›flmalar›, hep Allah için, hep islâmiyyet için olmufldur. Her iki taraf›n da ayn› da’vâ, ayn› maksad için
dö¤üfldükleri (‹zâle-tül-hafâ)n›n dörtyüzdoksandördüncü sahîfesindeki hadîs-i flerîfde aç›kça bildirilmekdedir.
42 — ‹mâm-› Muhammed Birgivînin “rahmetullahi teâlâ
aleyh” (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâb›nda ve bu kitâb›n flerh– 250 –

leri olan (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar›nda diyor ki: (‹mâm-› Buhârînin ve imâm-› Müslimin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Elbet bir
zemân gelecek ki, benim ümmetim, ‹srâîl o¤ullar›, [ya’nî yehûdîler
ve h›ristiyanlar] gibi olurlar. Bir çift ayakkab›n›n birbirine benzedikleri gibi, onlara çok benzerler. Öyle olur ki, onlardan biri, anas› ile zinâ etse, ümmetimden de öyle yapanlar olur. ‹srâîl o¤ullar›
yetmifliki f›rkaya ayr›ld›. Benim ümmetim de yetmiflüç f›rkaya ayr›l›r. Bunlar›n yetmiflikisi bozuk inan›fllar›ndan dolay› Cehenneme
girecekdir. Yaln›z bir f›rkas›, girmeyecekdir). (O f›rka, hangisidir?) denildikde, (Benim ve Eshâb›m›n yolunda olanlard›r) buyuruldu. ‹srâîl o¤ullar›n›n, Mûsâ aleyhisselâmdan sonra yetmiflbir,
Îsâ aleyhisselâmdan sonra yetmifliki f›rkaya ayr›lm›fl olduklar›,
(Milel ve Nihal) ve (Berîka) kitâblar›nda yaz›l›d›r. ‹nan›fllar›ndan
dolay› Cehenneme girmekden kurtulacak olan bu bir f›rkaya,
(Ehl-i sünnet velcemâ’at) mezhebi denir. Yetmifliki f›rkadan herbiri, kendisinin Ehl-i sünnet oldu¤unu söyliyor. Kendisinin Cennete gidece¤ine inan›yor. Bu ifl, söylemekle, sanmakla anlafl›lmaz.
Sözlerin ve ifllerin, âyet-i kerîmelere ve sahîh hadîslere uygun olmas› ile anlafl›l›r.
Ehl-i sünnet mezhebi de, (Mâ-türîdî) ve (Efl’arî) olarak ikiye
ayr›lm›fl ise de, ikisinin asl› bir oldu¤undan ve birbirlerini kötülemediklerinden ikisi bir say›l›r. Ehl-i sünnet f›rkas›, ibâdetde ve bütün ifllerde dört mezhebe ayr›lm›fld›r. Dördünün îmân› hep bir oldu¤undan, hepsi bir f›rkad›r. Bu dört mezheb, âyet-i kerîmelerde
ve hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmemifl olan hükmlerde, birbirlerinden ayr›lm›fllard›r. Hepsi, bu hükmleri anlamak için ictihâd etmifl, çok u¤raflm›fl, baflka baflka anlam›fllard›r. Kur’ân-› kerîmde ve
hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmifl olan hükmlerde ayr›l›klar› yokdur. Böyle, ma’nâlar› aç›k ve kat’î olan nasslarda ictihâd yap›lmaz.
Aç›kca bildirilmiyen, inan›lacak fleylerde ictihâd ederken, yan›lan
afv olmaz. Böyle yan›larak, i’tikâd› bozulmufl olan yetmifliki f›rkaya (Bid’at sâhibi) veyâ (Dalâlet ehli), ya’nî (Sap›k) denir. Fekat,
bunlara kâfir denilmez. Dinde aç›kca bildirilmifl olan fleylerden bir
dânesine bile inanm›yan›n îmân› gider. Kâfir olur. Yanl›fl ictihâd
ederek îmân› gidenlere (Mülhid) denir. Yetmifliki sap›k f›rkadan
Bât›nî, Mücessime, Müflebbihe ve Vehhâbîlerden bir k›sm›n›n ve
ibâhîlerin mülhid olduklar›, (Reddülmuhtâr)da ve (Ni’met-i islâm)
kitâb›nda yaz›l›d›r.
Yukar›daki hadîs-i flerîf gösteriyor ki, bir insan, yâ müslimând›r, yâhud kâfirdir. Müslimân da, yâ Ehl-i sünnet mezhebindedir,
yâhud, bid’at ehli, ya’nî sap›kd›r. Bundan anlafl›l›yor ki, Ehl-i
sünnet mezhebinde olm›yan, ya’nî mezhebsiz olan kimse, yâ sa– 251 –

p›kd›r, yâhud kâfirdir.
Îmân, korkusuz olmak, islâm ise, teslîm olmak ve kurtulmak
demekdir. Fekat, islâmiyyetde, îmân ve islâm birdir. Muhammed
“aleyhisselâm”›n Allahü teâlâdan vahy olunarak getirdi¤i haberlerin hepsine kalb ile inanma¤a (Îmân) ve (‹slâm) denir. Bu haberler, k›salt›larak alt› fleyin içine yerlefldirilmifldir. Bu alt› fleye
inanan, hepsine inanm›fl olur. Bu alt› fley, (Âmentü)de bildirilmifldir. Her müslimân›n Âmentüyü ezberlemesi ve çocuklar›na ezberletip, ma’nâs›n› ö¤retmesi farzd›r. Bunun için, çocuklar›n›, hükûmetin izn verdi¤i Kur’ân-› kerîm kurslar›na göndermek lâz›md›r.
(Herkese Lâz›m Olan Îmân) ad›ndaki kitâbda, Âmentünün
ma’nâs› uzun yaz›l›d›r. Bunlara inanan insana (Mü’min) veyâ
(Müslimân) denir. ‹bâdetleri yapma¤a, harâmlardan kaç›nma¤a,
(‹slâmiyyete uymak) denir. ‹slâmiyyete uyan müslimânlara (Sâlih) ve (Âdil) denir. Eshâb-› kirâm›n hepsi, âdil, sâlih mü’min idiler. Tenbellik ederek islâmiyyete uym›yan müslimâna (Fâs›k) denir. Fâs›k da müslimând›r. Ya’nî günâh iflliyenin ve ibâdet yapm›yan›n îmân› gitmez. Fekat, ibâdete ve günâha ehemmiyyet vermiyenin, ya’nî islâmiyyete k›ymet vermiyenin, islâmiyyetin hükmlerinden bir dânesini bile be¤enmiyenin îmân› gider. Îmân› olmayana, ya’nî müslimân olm›yana (Kâfir) denir. Ehl-i sünnet mezhebinden olm›yana (Mezhebsiz) denir. Mezhebsiz de, yâ sap›k veyâ
kâfir olur.
Kâdî-zâde Ahmed efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Birgivî
vas›yyetnâmesi) kitâb›n› flerh ederken, k›rkdördüncü sahîfeden
bafll›yarak diyor ki, Allahü teâlân›n yer yüzünde insandan Peygamberleri oldu¤una inan›r›z. Peygamberlerin hepsi, Allahü teâlân›n onlara (Vahy) etdi¤i, ya’nî melekle bildirdi¤i (Ahkâm)›, ya’nî
emrleri ve yasaklar›, kendi zemân›nda bulunan insanlara bildirmifllerdir. Bu insanlar, O Peygamberin (Ümmet)idirler. Peygambere
inananlar›na, (Ümmet-i icâbet) denir. ‹nanm›yanlar›na (Ümmet-i
da’vet) denir. Peygamberlerin en sonra geleni (Muhammed) aleyhisselâmd›r. Ondan sonra Peygamber gelmiyecekdir. Dünyân›n
her yerinde, her zemânda bulunan insanlar›n hepsinin ve cinnîlerin Peygamberidir. Hepsinin, Ona inanmalar› lâz›md›r.
Yeni bir din getiren Peygambere (Resûl) denir. Dahâ önce
gönderilmifl bir Resûlün dînine uyma¤a ça¤›ran Peygambere ise,
(Nebî) denir. Her resûl, nebîdir. Her nebî, resûl de¤ildir. Resûllerin say›s› üçyüzonüç diyenler oldu. Peygamberlerin hepsinin
say›s› kesin delîl ile belli de¤ildir. Yüzyirmidört bin olduklar›n›
bildiren hadîs-i flerîf (Haber-i vâhid)dir. Bir kiflinin bildirdi¤i
hadîs, sahîh olsa bile, zan ifâde eder. Bunun için say›lar›n› söyle– 252 –

memek dahâ iyidir. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî, ikinci cildin
otuzalt›nc› mektûbu sonunda ve (Emâlî) kasîdesinde ve (Berîka)
ve (Akâid-i Nesefiyye) ve (Hadîka) kitâblar›nda diyor ki: Peygamberlerin say›s›n› söylemek, Peygamber olm›yan› Peygamber yapmak veyâ Peygamberi Peygamber tan›mamak olabilir. Bu ise küfrdür. Çünki, Peygamberlerden birini tan›mamak, hiçbirine inanmamak demek oldu¤u, bütün kitâblarda yaz›l›d›r. Bundan baflka
(Emâlî) kasîdesinin flerhinde ve (Berîka)n›n üçyüzdokuzuncu sahîfelerinde, (Hiçbir Velî, Peygamber derecesine varamaz. Peygamberi tahkîr, küfr ve dalâldir) diyor.
1399 [m. 1979] da ölen Pâkistânl› Mevdûdî (‹slâm medeniyyeti) kitâb›nda, Fât›r sûresinin yirmidördüncü âyetine:
(Hiçbir ümmet müstesnâ olmamak üzere, içinde bir korkutucu
Peygamber gelmifldir) ma’nâs›n› vererek, (Her ümmete bir Peygamber gelmifldir. “Yüzyirmidörtbin Peygamber gelmifldir” hadîsi,
bunu te’yîd etmekdedir. Geçmifl Peygamberlerden nisbeten bilinenleri vard›r. Hazret-i ‹brâhîm, hazret-i Mûsâ, Konfüçyüs, Zerdüflt, Kriflna gibilerinin vatanlar›n› bile bilmek mümkindir. Herbiri kendi kavmlerine gönderilmifllerdir. Bunlardan hiçbiri, benim risâletim bütün âlem içindir, dememifldir) yaz›yor.
Bu âyet-i kerîmedeki (korkutucu)nun, yaln›z Peygamber olmay›p, Peygamber veyâ âlimler oldu¤u Beydâvîde ve Mevâkibde ve
birçok tefsîrlerde yaz›l›d›r. Âyet-i kerîmeye verdi¤i yanl›fl ma’nây›
da, za’îf bir hadîs ile sa¤lamlama¤a çal›flmakdad›r. Bu za’îf hadîsi,
‹slâm âlimlerinin hiçbiri sened olarak almam›fld›r. Gûyâ kurnazl›k
yaparak, Konfüçyüs, Zerdüflt ve Kriflna gibi kâfirlerin de Peygamber olduklar›n› gençlere inand›rma¤a çal›flmakdad›r. Bütün bât›l
dinler, Allahü teâlân›n Peygamberler ile bildirdi¤i hak dinlerin bozulmas›ndan hâs›l olduklar› gibi, mîlâddan dörtyüzyetmifldokuz
(479) sene önce ölen Konfüçyüs de Çinde eski hak dinlerden kalm›fl olan tap›nmak fikrlerini ve iyi huylar› övdü¤ünden, ölümünden sonra, felsefesi mezheb hâlini alm›fld›r. Mezhebini bildiren, çeflidli dillerde, kitâblar vard›r. Bunlardan biri Almanca (Wörte des
Konfuzius)d›r. Ya’nî (Konfüçyüsün sözleri) kitâb›d›r. Bu kitâbda,
semâvî dinlerin hepsinde bulunan, îmân›n alt› flart› görülmedi¤i gibi, küfrünü gösteren sözleri de çokdur. Küfrü aç›kda olan birisine,
müslimân denemez. Nerde kald› ki, Peygamber denilebilsin. Kriflna da, Hind Berehmen kâfirlerinin eski tanr›lar›ndand›r. Önce, bu
ismdeki bir ›rma¤a tap›n›rlard›. Sonra, uzun hikâyeleri olan bu
adama da tap›nd›lar.
(Berîka) kitâb›nda diyor ki, (Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” adedi kesin olarak belli de¤ildir. Çünki, yüz– 253 –

yirmidörtbin veyâ ikiyüzyirmidörtbin oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîfi bir kifli haber vermifldir. Bu hadîsin sahîh olup olmad›¤› da bilinmiyor. Peygamberlerin say›s› kesin olarak söylenirse, Peygamber olm›yanlar Peygamber yap›lm›fl olur. Yâhud, Peygamberlerden birkaç› inkâr edilmifl olur. Bunun ikisi de küfr olur. Bu hadîs
sahîh olsa bile, zan hâs›l eder. Îmân edilecek fleylerde, zan ile konuflulmaz. Hele, böyle iki dürlü bildirilmifl ise, hiç k›ymet verilmez).
Kâfirler [ya’nî Allaha düflman olanlar] ikiye ayr›l›r: Kitâbl› kâfir, Kitâbs›z kâfir. Bir Peygambere ve buna gökden inen kitâba
inanan kâfirlere (Ehl-i kitâb), ya’nî (Kitâbl› kâfir) denir. Kitâblar›
ve îmânlar› de¤iflmifl, bozulmufl olsa da, bunlar›n, kendi dinlerine
göre Besmele okuyarak b›çakla kesdikleri hayvanlar yinir. Fekat
domuz hiç yinmez. Bunlar›n k›zlar› ile evlenilir. Fekat, bunlara
müslimân k›z› verilmez. fiimdiki yehûdîler ile h›ristiyânlar›n kendi
bozuk dinlerine ba¤l› olanlar› kitâbl› kâfirdir.
Hiçbir Peygambere ve semâvî bir kitâba inanm›yan kâfirlere
(Kitâbs›z kâfir) denir. Bunlar›n kesdikleri yinmez. K›zlar› al›nmaz ve k›z verilmez. Müflrikler, Allahs›zlar, Putperest, Mecûsîler,
Berehmenler, Budistler, Mülhidler, Z›nd›klar, Münâf›klar ve
mürtedler, hep kitâbs›z kâfirdirler. Allahü teâlâdan baflka fleylere tap›nanlara (Müflrik) denir. Müflrikler ikiye ayr›l›r: Ülûhiyyetde müflrik ve ibâdetde müflrik, Ülûhiyyetde müflriklerden biri,
(Mecûsî)lerdir. Bunlar, atefle tapar. (Hâl›k ikidir: Biri, Yezdân
olup, iyilikleri yarat›r. Öteki ise, Ehrimen olup kötülükleri yarat›r) dediler. Eski tabî’iyyeciler, herfleyi tabî’at yarat›yor dediler.
‹bâdetde müflrik olanlar, (Putperestler)dir. Bunlar kendi elleri ile
yapd›klar› heykellere tap›n›rlar. Putlar, k›yâmetde Allaha bizim
için flefâ’at edecek derler. H›ristiyânlar›n ço¤u (Trinite), ya’nî
(Teslîs) yap›yor. Ya’nî üç tanr› oldu¤una inan›yorlar. Ço¤u da,
Îsâ aleyhisselâma tanr› diyor. Yehûdîlerin bir f›rkas› da, Uzeyr
Allah›n o¤ludur, diyor. Hepsi müflrik oluyorlar. Fekat, ellerindeki kitâb›n gökden indi¤ine inanmakdad›rlar. Komünistlerle masonlar ve son asr›n câhilleri, Allahs›z kâfirdirler. Anas› babas›
müslimân olup da, kendisi müslimân olm›yana (Mürted) denir.
Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤una inanm›yan, fekat dünyâ menfe’ati için, müslimânlara karfl› müslimân görünene,
(Münâf›k) denir. Münâf›k, baflka dindedir. Müslimânlar›n aras›nda, onlar gibi ibâdet yapar. Allah ismini dilinden düflürmez. Fekat
bozuk inançlar›n› saklar. Hiçbir dinde olmad›¤›, Allahü teâlâya
inanmad›¤› hâlde, müslimân görünüp, müslimânl›¤› de¤ifldirme¤e, dinsizli¤i müslimânl›k olarak yayma¤a u¤raflana (Z›nd›k) de– 254 –

nir. Z›nd›k, Allaha ve Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber
oldu¤una inand›¤›n›, Kur’âna ve hadîslere uydu¤unu söyler. Fekat, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri kendi câhil kafas›na ve
k›sa görüflüne göre ma’nâland›r›r. Bu bozuk anlad›klar›n›, sap›k
düflüncelerini müslimânl›k olarak yayma¤a u¤rafl›r. Ehl-i sünnet
âlimlerinin do¤ru sözlerini be¤enmez. ‹slâm âlimlerine câhil der.
Böyle z›nd›klara da, flimdi ayd›n din adam›, (Müceddid) ve
(Dinde reformcu) deniliyor. Böyle câhil, z›nd›k, sahte din adamlar›na aldanmamal›, bunlar›n kitâblar›n›, mecmû’alar›n› okumamal›d›r.
Müslimân oldu¤unu söyliyen, (Kelime-i flehâdet) okuyan kimseye, flübhe ile küfr damgas› bas›lamaz. ‹bni Âbidîn, üçüncü cildde, mürtedleri anlat›rken diyor ki, (Hülâsa) ve baflka kitâblarda,
(Müslimân oldu¤unu söyliyen bir kimsenin bir iflinde veyâ sözünde birçok küfr alâmetleri ile bir îmân alâmeti veyâ küfr olmas› flübheli olan bir alâmet bulunsa, buna kâfir dememelidir. Çünki müslimâna iyi zan olunur). (Bezzâziyye) fetvâs›nda flunu da ekliyor ki,
(Küfr alâmetini diledi¤i aç›kca anlafl›l›nca, kâfir olur. Te’vîl etmemiz fâide vermez).
Din kelimesi, lügatda yol, ifl ve mükâfat demekdir. Millet, yaz›
yazmak demekdir. Bir Peygamberin Allahü teâlâdan getirdi¤i inan›lacak fleylere (Din) veyâ (Millet) yâhud (Usûl-i din) denir. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, bu ma’nâda olan
dinleri, milletleri hep birdir. Din, su kayna¤› demekdir. Bir Peygamberin yap›lmas›n› emr veyâ yasak etdi¤i fleylere (Ahkâm-› dîniyye) ve (Fürû’› din) denilmifldir. Peygamberlerin dinleri baflka
baflkad›r. Bugün, din deyince îmân edilecek bilgiler ve islâm birlikde anlafl›lmakdad›r. Muhammed aleyhisselâm›n dînine (‹slâm dîni) veyâ (‹slâmiyyet) denir.
Her mü’minin, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri îmân edilecek fleyleri ö¤renmesi ve bunlara göre inanmas› vâcibdir. Bunlara
k›saca inanan, do¤ru mü’min olur. Fekat sebeblerini ö¤renmedi¤i
için günâha girer. Yap›lmas› ve sak›n›lmas› lâz›m olan ahkâm›n delîllerini, sebeblerini ö¤renmek emr olunmad›. Bunlar›n sebeblerini
bilmemek günâh olmaz.
Büyük günâh iflliyenin îmân› gitmez. Harâma halâl derse,
îmân› gider. Günâhlar ikiye ayr›l›r: (Kebâir), büyük günâhlard›r.
En büyükleri yedidir. 1) Birfleyi Allahü teâlâya ortak yapmak.
Buna flirk denir. fiirk, küfrün çeflidlerinden en kötüsüdür. 2) Bir
insan› veyâ kendini öldürmek. 3) Sihr, ya’nî büyü yapmak. 4) Yetîm mal› yimek. 5) Fâiz al›p vermek. 6) Muhârebede düflman
karfl›s›ndan kaçmak. 7) Temiz kad›nlar› kazf etmek, ya’nî nâ– 255 –

mûssuz demek. Her günâh›n büyük olmak ihtimâli vard›r. Hepsinden kaç›nmak lâz›md›r. Küçük günâh› çok yapmak, büyük günâh
olur. Büyük günâh, tevbe edince afv olur. Tevbe etmeden ölürse,
Allahü teâlâ dilerse, flefâ’at ile veyâ flefâ’atsiz afv eder. Afv olunmazsa, Cehenneme girer.
Zünnâr denilen papaz kufla¤›n› ve benzeri fleyleri kullanmak,
putlara sayg› göstermek, din kitâblar›n› afla¤›lamak, din âlimleri ile
alay etmek, küfre sebeb olan bir fley söylemek, k›sacas›, dinde sayg› duymak lâz›m olan fleyi afla¤›lamak ve afla¤›lanmas› lâz›m olan
fleye sayg› göstermek küfrdür. Bunlar, islâm dînine inanmamak,
inkâr etmek alâmetidir. Küfrün iflâretleridir.
Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever. Afv eder. Sonra, o günâh›
tekrâr yaparsa, tevbesi bozulmaz. ‹kinci bir tevbe lâz›m olur. Tevbe etdi¤i bir günâh› hât›rlay›nca, günâh› iflledi¤ine sevinirse, tekrâr tevbe lâz›m olur. Hak sâhiblerine haklar›n› ödemek veyâ halâl
etdirmek, gîbet etdi¤i kimseden afv dilemek ve r›zâs›n› almak,
yapmam›fl oldu¤u farzlar› kazâ etmek farzd›r. Bunlar tevbenin
kendisi de¤il, flart›d›rlar. Bir liray› sâhibine geri vermek, bin sene
nâfile ibâdet yapmakdan ve yetmifl nâfile hacdan dahâ iyidir. Günâh› bir dahâ yaparsam tevbem bozulur diyerek, tevbe yapmamak
do¤ru de¤ildir. Câhillikdir. fieytân›n aldatmas›d›r. Her günâhdan
sonra, hemen tevbe etmek farzd›r. Tevbeyi bir sâat gecikdirince,
günâh iki kat olur. Buradan anlafl›l›yor ki, kazâ nemâzlar›n› k›lm›yan›n günâhlar›, her nemâz k›lacak kadar zemân katkat artmakdad›r.
Tevbe etdim demek, tevbe olmaz. Çünki, tevbenin sahîh olmas› için üç flart lâz›md›r:
1 — Hemen günâh› b›rakmal›d›r.
2 — Günâh iflledi¤ine, Allahü teâlâdan korkdu¤u için, utanmak
ve piflmân olmak lâz›md›r.
3 — Bu günâh› bir dahâ hiç yapmama¤› gönülden söz vermekdir. Allahü teâlâ flartlar›na uygun olan tevbeyi kabûl edece¤ine söz
vermifldir.
Ahlâk de¤iflir. ‹yi huylu olma¤a çal›flmal›d›r.
Bir insan›n âh›retde mü’min olup olm›yaca¤›, son nefesde belli
olur. Altm›fl senelik bir kâfir, ölümünden az önce, müslimân olsa,
âh›retde mü’min olarak dirilir. Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” baflka ve Cennete gidecekleri bildirilmifl olanlardan baflka, kimse için (Cennetlikdir) denilemez. Çünki, son nefesin nas›l olaca¤› bilinemez.
Bir mü’min âh›rete gitdikden sonra, dünyâda hayrât› ve hase– 256 –

nât› kalsa, yâhud fâideli kitâblar›, sâlih çocuklar› kal›p, Ona düâ etse, bu mü’mine sevâb yaz›l›r. ‹nsan ölünce, hayr ve fler defteri kapanmaz. Eshâb-› kirâmdan Sa’d bin Ubâde “rad›yallahü anh” (Yâ
Resûlallah! Annem öldü. Ona ne iyilik yapabilirim?) dedi. (Su sadakas› iyidir) buyuruldu. Düâ ederken, mü’minlerin hepsinin rûhuna demelidir. Hepsine vâs›l olur. Düâ, belây› giderir. Sadaka
vermek, Allahü teâlân›n gadab›n› yumuflat›r. ‹nsan› azâbdan kurtar›r. Eceli gelmemifl olan hastan›n flifâ bulmas›na sebeb olur. Allahü teâlâ düâ etmiyeni sevmez.
Her mü’minin (‹’tikâd)da ve (Amel)de mezhebini ö¤renmesi
vâcibdir. (Mezheb), yol demekdir. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde kapal› bulunan bilgileri, müctehid denilen derin âlimler, ictihâd ederek bulur. ‹’tikâdda mezhebimiz (Ehl-i sünnet ve cemâ’at) mezhebidir. Ehl-i sünnet ve cemâ’at mezhebi demek, Resûlullah›n Eshâb›n›n ve cemâ’atinin i’tikâd› ve îmânlar› demekdir.
Eshâb-› kirâm›n herbiri “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” müctehiddir. ‹slâm dîninin nûrudur, ›fl›¤›d›r. Müslimânlar›n imâmlar›,
önderleri ve senedleridir. Onlar›n yolundan ayr›lan, Cehenneme
gider. Ehl-i sünnet f›rkas›n›n imâm›, önderi ikidir: Birisi (Ebû
Mensûr Mâ-Türîdî) “rahmetullahi teâlâ aleyh”dir. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin mezhebinde
yetiflen derin bir âlimdir. Hanefî âlimleri, bunun mezhebindedirler. ‹kincisi, (Ebül Hasen-i Efl’arî) “rahmetullahi teâlâ aleyh”dir.
fiâfi’î mezhebindeki âlimlerin büyüklerindendir. Çok derin âlimdir. Bu iki mezheb aras›nda çok az fark vard›r.
Bugün ictihâd edebilecek kadar derin âlim hiç yokdur. Her
müslimân›n dört mezhebden birinin (‹lmihâl) kitâb›n› okuyup
ö¤renmesi, îmân›n› ve bütün ifllerini buna uydurmas› lâz›md›r.
Böylece, bu mezhebe girmifl olur. Dört mezhebden birine girmiyen kimse, Ehl-i sünnet olmaz. Mezhebsiz olur. Mezhebsiz olan
da, yâ yetmifliki bozuk f›rkadan birindedir, yâhud kâfir olmufldur. (Es-Sâvî) tefsîrinde, Kehf sûresinin yirmidördüncü âyetinin
tefsîri hâfliyesinde buyuruyor ki, (Dört mezhebden olm›yan kimsenin sözü, Sahâbînin sözüne veyâ sahîh olan hadîs-i flerîfe, yâhud âyet-i kerîmeye uygun olsa da, buna uymak câiz de¤ildir.
Dört mezhebden birinde olm›yan kimse sap›kd›r. Baflkalar›n› da,
hak yoldan ay›rmakdad›r. Dört mezhebden ayr›lmak küfre kadar gider. Müteflâbih âyetlere zâhirleri gibi ma’nâ vermek, kâfirlerin âdetleridir.) Bir din adam›, Ehl-i sünnet mezhebinde oldu¤unu bildiriyorsa ve mezhebinin bilgilerini yay›yorsa, Onun sözleri ve kitâb› k›ymetli olur. Okuyanlar fâidelenir. Mezhebsizlerin
din kitâblar› zararl›d›r. Okuyanlar›n dînini, îmân›n› bozar. Dost– 257 –
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lar›m›za, din kardefllerimize vas›yyetimiz fludur ki, Ehl-i sünnet
mezhebini ö¤renme¤e ve çocuklar›na ö¤retme¤e çal›fls›nlar! Ba’z›
kitâblar›m›z›n sonunda yaz›l› olan kitâblardan herbiri, Ehl-i sünnet
âlimlerinin kitâblar›ndan terceme edilmifldir. Bu kitâblardan almal›, okumal›, ö¤renmeli ve tan›d›klara ve hattâ bütün müslimânlara
yayma¤a, da¤›tma¤a u¤raflmal›d›r. Böylece, cihâd sevâb› kazan›lm›fl olur.
Cihâd demek, ihtilâl yapmak, âmirlere karfl› gelmek ve hükûmete ›syân etmek, dövmek, y›kmak, k›rmak, sö¤mek demek de¤ildir. Böyle fleyler yapmak, fitne ç›karmak olur. Ya’nî bölücülük
olur. Müslimânlar›n ezilmesine, habse girmesine ve din, îmân bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne ç›karanlara Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” la’net etmifldir. Habse girme¤i istemek, bir müslimân için fleref de¤ildir. Müslimân için fleref; islâm›n güzel ahlâk›n› edinmek, herkese iyilik etmek, islâmiyyete uymak, her mahlûka fâideli olmakd›r. Habse giren, bu flereflerden mahrûm kal›r. Kendini tehlükeye atmak ahmakl›kd›r, günâhd›r. Allahü teâlâ, (Kendinizi tehlükeye atmay›n›z!) buyuruyor.
Cihâd etmek, Allahü teâlân›n dînini, Onun kullar›na ulafld›rmak için, çal›flmak demekdir. Cihâd üç dürlü yap›l›r. Birincisi, milletlerin bafl›na geçmifl olup, onlar› köle gibi kullanan, islâm dînini
iflitmelerine mâni’ olan, emrindeki insanlara zulm, iflkence yapan
zâlimlerle harb edip, onlar› kahr ve yok ederek, islâm dînini insanlara duyurmakd›r. ‹slâm dînini iflitenler, müslimân olup olmamakda serbestdirler. ‹sterlerse müslimân olurlar. ‹sterlerse, islâm›n
ahkâm›na, kanûnlar›na tâbi’ olarak yaflar, kendi ibâdetlerini yaparlar. Bu silâhl› cihâd›, yaln›z hükûmet yapar. Devletin ordusu
yapar. Bütün müslimânlar, hükûmetin verdi¤i vazîfeleri yapmak
sûreti ile bu cihâda ifltirak ederek, cihâd sevâb›na kavuflurlar. Dînimizi, milletimizi yok etmek için sald›ran kâfirlere karfl› da müdâfe’a için cihâd yapar. Ayr›ca islâm dînini bozmak, y›kmak için,
tuzaklar hâz›rl›yan bid’at ehli, sap›k, bölücü kuvvetlerle de harb
eder. Bütün millet, hükûmete yard›mc› olarak, cihâd sevâb›na kavuflurlar.
Cihâd›n ikinci nev’i, va’zlar, kitâblar, radyo, televizyonlar ve internet ile, islâm ilmlerini, güzel ahlâk›n›, adâletini ve insanlara verdi¤i hak ve hürriyyetleri bütün insanlara duyurmakd›r.
Cihâd›n üçüncü nev’i, birinci ve ikinci cihâdlar› yapanlara düâ
ile yard›m etmekdir. ‹slâmiyyeti yaymak için silâhl› cihâd yapmak farz-› kifâyedir. Düflman hücûm etdi¤i zemân, her erke¤e,
bunlar kâfi gelmezse, kad›nlara ve çocuklara da farz-› ayn olur.
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Bunlar da kâfi gelmezse, bütün dünyâdaki müslimânlar›n, bunlara yard›m etmeleri farz olur. Cihâd›n ikinci nev’i, gücü yetenlere,
üçüncü nev’i ise, herkese, her zemân farz-› aynd›r. Cihâd›n ikinci
nev’ini yapabilmek için, kanûnlara uyarak, Ehl-i sünnet kitâblar›n› yayma¤a çal›flmal›d›r. Dünyâ için durmadan çal›fl›l›yor. Müslimân olan, âh›ret için de durmadan çal›flmal›d›r. ‹slâm düflmanlar› ve z›nd›klar, islâmiyyeti yok etmek için hep çal›fl›yor. Müslimânlar›n buna karfl› koymak için, iki fley yapmas› lâz›md›r: Birincisi, çocuklar›n› Kur’ân-› kerîm kursuna göndermelidir. ‹kincisi,
Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” kitâblar›n› yayma¤a çal›flmal›d›r. (Fetâvâ-› Hindiyye)de Vakf k›sm›n›n
ondördüncü bâb›nda diyor ki, (Hayrât, hasenât yapmak istiyen
kimsenin, [hastahâne gibi] umûma yarayan binâ yapmas›, köle
âzâd etmesinden dahâ efdaldir, dahâ iyidir. [Din, fen, ahlâk gibi]
fâideli kitâblar neflr etmek, herfleyden dahâ efdaldir. F›kh kitâblar› hâz›rlamak, neflr etmek, nâfile ibâdetler yapmakdan dahâ sevâbd›r).
43 — Muhammed Kutb ad›nda bir M›srl› da, kitâblar›nda, islâmiyyetin temeline sinsice sald›rmakda, müslimân yavrular›n› aldatma¤a, do¤ru yoldan sapd›rma¤a çal›flmakdad›r. (‹nhirâf çizgisi)
dedi¤i bir yaz›s›nda bak›n›z neler saçmal›yor:
(‹slâmiyyetin temelinde ilk çatlak, Emevîler devrinde idârî ve
mâlî siyâsetde kendini gösterdi. Çünki “Melik-i adûd” verâset nizâm›n› (Pâdiflâhl›k sistemini) ihdas ve mezâlime bafllad›. Sultân ve
vâlîlerin yak›nlar› âdeta derebey hâline geldiler.
Sonra Abbâsîler devri bafllad›. Hilâfet ve vilâyet konaklar›nda,
gayret ve çal›flma flöyle dursun, iflret ve fuhfl yayg›n hâle gelmifldi.
Dansözlü, mûsikîli e¤lenceler tertîb ediyorlar, haks›zl›k ve bencilli¤i son haddine vard›r›yorlard›) diyor.
(Tuhfe) kitâb›, mezhebsizlerin yetmiflinci yalanlar›na cevâb verirken buyuruyor ki, (Bir kimsenin halîfe olaca¤›, Nass ile, ya’nî âyet
veyâ hadîs-i flerîflerde aç›kça bildirilmifl ise, buna (Hilâfet-i Râflide)
denir. Dört halîfeye bunun için (Hulefâ-i râflidîn) denilmekdedir.
Halîfe olaca¤› akl ile Nass›n iflâret etmesi ile anlafl›l›yorsa, buna (Hilâfet-i âdile) denir. Halîfe olaca¤› aç›kca veyâ iflâret ile bildirilmemifl
olan bir kimsenin, kuvvet zoru ile hükûmeti ele geçirmesine (Hilâfet-i câire) denir. Bu kimse de (Melik-i adûd) olur).
fiâh Veliyullah-› Dehlevînin (‹zâlet-ül-hafâ) kitâb›n›n beflyüzyirmisekizinci [528] sahîfesindeki hadîs-i flerîfde, (Biz bu ifle
peygamberlikle ve Allah›n rahmeti ile bafllad›k. Bundan sonra,
hilâfet ve rahmet olur. Ondan sonra, melik-i adûd olur. Ondan
sonra da, ümmetimde zulm, iflkence ve fesâd olur. ‹pekli giy– 259 –

mek, içki içmek ve zinâ halâl yap›l›r ve yard›mc›lar› çok olur. K›yâmete kadar böyle gider) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfde, hazret-i
Mu’âviyenin güçle, zorla hükûmeti ele geçirece¤i, fekat zulmün,
fesâd›n Onun zemân›nda de¤il, dahâ sonra bafll›yaca¤› aç›kca bildirilmekdedir. fiâh Veliyyullah, hadîs-i flerîfde bildirilen zulmün,
fesâd›n, Abbâsî devletinin kurulmas› ile bafllad›¤›n› yazarak, Muhammed Kutbun iftirâ etdi¤ini ortaya koymakdad›r.
Hazret-i Mu’âviyenin Melik olaca¤›na hadîs-i flerîflerde iflâret
vard›r. Bunun için, hazret-i Mu’âviye, hazret-i Hasen hilâfeti kendisine teslim etdikden ve Eshâb-› kirâm oy verdikden sonra, (Halîfe-i âdil) olmufldur. Bu yüce Sahâbîye (Melik-i adûd) demek ve
bu kelimeye zâlim, kâfir gibi yanl›fl ma’nâlar vermek büyük iftirâd›r. Bunu azg›n kral diye terceme edenin ise, islâmiyyetden nasîb
alamam›fl oldu¤u anlafl›lmakdad›r.
Kâfirlerin devlet baflkanlar›na kral denir. Vaktiyle Fransa kral›, ‹ngiliz kral›, Bulgar krallar› böyle idi. Bir islâm melikine, müslimânlar›n halîfe diyerek, sayd›klar› ve sevdikleri mubârek bir zâta
kral demek, o melikin ve onun milletinin hepsinin kâfir olduklar›n› söylemek demekdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz, hazret-i Mu’âviyeye (Melik) diyor. Milyarlarca müslimân da, melik ve halîfe diyor. Hadîs-i flerîflerde medh ve düâ buyurulan ve afv olunduklar› ve Cennete gidecekleri âyet-i kerîmelerle müjdelenmifl olanlardan biri bulunan hazret-i Mu’âviye gibi
bir islâm mücâhidine, bu flanl› ve flerefli sahâbîye zâlim damgas›n›
basacak bir kimse meydâna ç›kmam›fld›. ‹slâm mücâhidlerini, hadîs-i flerîfle övülen, hayrl› zemân›n arslanlar›n›, Avrupadaki zâlim
ve kâfir derebeylerine benzetmek, islâmiyyetin flahdamar›na hançer saplamak demekdir. (K›yâmet günü azâb melekleri, kâfirlerden önce, ilmi fâideli olm›yan din adamlar›na azâb yapacaklard›r)
ve (K›yâmetde azâblar›n en fliddetlisi, ilmi fâidesiz olan din adam›na olacakd›r) hadîs-i flerîfleri meflhûrdur. Bu hadîs-i flerîfler, gençleri uyand›r›yor. Sahte din dergilerinin, din âlimi olarak tan›td›klar› kiflilerin, Cehennemde fliddetli azâb görecek birer mücrim, birer
îmân h›rs›z› olduklar›n› bildiriyor.
Yukar›daki yaz›, birinci cihân harbindeki Lawrens câsûsunu
hât›rlat›yor. ‹yi arabî bilen, sar›kl›, sakall›, cübbeli bu ‹ngiliz kâfiri, islâm âlimi görünerek, Ehl-i sünnetin büyüklerini kötülemifldi. Eshâb-› kirâma, islâm halîfelerine ve Osmânl› Türklerine leke
sürerek, yüzbinlerle müslimân› yoldan ç›karm›fld›. Böylece, islâmiyyeti de¤ifldirme¤e, bozma¤a u¤raflanlar›n Türklerden ayr›larak, bir devlet kurmalar›n› sa¤lam›fld›. Vehhâbî kitâblar›, hâlis
müslimânlara müflrik diyor. Bize, ya’nî Ehl-i sünnete kâfir dam– 260 –

gas›n› bas›yorlar. Lawrens câsûsu öldü. Cehenneme gitdi. Onun
yerine flimdi yerli mal› câsûslar›n› çal›fld›r›yorlar. Binlerle alt›n da¤›tarak, her memleketde kendilerini öven mecmû’a ve kitâblar ç›kart›yorlar. Bu kitâblar›nda Ehl-i sünnet âlimlerini “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” kötüliyorlar. Hâlbuki, o büyüklerin yükseklikleri, islâm âlimlerinin sözbirli¤i ile bildirilmifl, bu konu, karara ba¤lanm›fl, sonra gelenlere tart›fl›lacak bir nokta bile b›rak›lmam›fld›r. Olmufl bitmifl, târîhî ve dînî hükmünü alm›fl birfleyi kurcalama¤a kalk›flmak, yap›c›l›¤› de¤il, y›k›c›l›¤› gösterir. Kötü niyyetli
olmak alâmetidir.
Emevî ve Abbâsî ve Osmânl› halîfelerinin hepsi, îmânl›, ahlâkl›, âdil, mubârek insanlard›. Evet, içlerinde tektük nefslerine
ma¤lûb olanlar, fleytâna aldananlar ç›kd›. Fekat, bunlar›n da, islâmiyyete aslâ zararlar› olmad›. Nefslerine zulm etdiler. En kötüsü,
Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl, mu’tezilî olmufldu. Buna da, sap›k din
adamlar› sebeb olmufldu. Onlar› aldatan fleytân, iblîsin soyundan
olanlardan ziyâde soysuzlaflm›fl insan fleytânlar› idi. ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Mektûbât) kitâb›nda buyuruyor ki, (Müslimânlar›n ve devlet adamlar›n›n do¤ru yoldan ç›kmalar›na, hep kötü din adamlar›, ya’nî z›nd›klar sebeb olmufldur).
‹slâm halîfelerinin harem dâirelerindeki meflrû’ ve mahrem hayâtlar›n› kitâb ve gazete sütûnlar›na dökerek, Onlara ahlâks›z,
dinsiz etiketi yap›fld›rma¤a kalk›flmak, ondan dahâ büyük ahlâks›zl›kd›r. Nâmûslu kimselerin vicdânlar›n› titretecek ve tüylerini
ürpertecek bir ifldir. Evet, bir kimse, Avrupa târîhlerindeki ve papaslar›n, masonlar›n kitâblar›ndaki yalanlar›, iftirâlar› okuyarak,
bunlara aldanm›fl olabilir. Bunlara biraz da, islâm târîhlerini, Ehl-i
sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumalar›n› tavsiye ederiz. Böylece, iflin do¤rusu ö¤renilmifl olur. Zâten, bir yaz›n›n, hiçbir hâdise
ve hiçbir vesîka göstermeden, mücerred hükmler hâlinde olmas›,
din ve islâm ve îmân bilgilerinde salâhiyyetli olm›yan kalemden
ç›kd›¤›n› gösterir. Emevîler, Abbâsîler ve Osmânl›lar zemânlar›nda milletde müslimânl›k bulundu¤unu yaz›yorlar. Bu da, devlet adamlar›n›n îmânl› ve âdil olduklar›n› bildirmekdedir. Çünki,
Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsanlar›n
dinleri, hükûmet baflkanlar›n›n dinleri gibidir) buyurdu. Biz
müslimânlar, târîh boyunca, yalanc› din adamlar›ndan, iftirâc›lardan, çok ibret dersi ald›k. Bir zemânlar, ibni Teymiyye, orta
flark›n îmân›n› y›kma¤a kalk›flm›fld›. Ehl-i sünnet âlimleri, onun
haddini bildirdi. Binlerce ilm kitâb›, onun çürük fikrlerini red
ederek, rezîl eylediler. Sonra M›srda Abduh isminde biri, masonlarla iflbirli¤i yapd›. H›ristiyanl›kda protestanl›k ad›nda melez
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bir zümre ç›kar›ld›¤› gibi, bu sap›k da, Ehl-i sünneti be¤enmeyip, islâmiyyete garb›n dinsiz felsefesini sokufldurma¤a kalk›fld›. Bu da,
cevâb›n› ald›. Fekat ne yaz›k ki, Kâhire mason locas› baflkan› olan
Abduhun zehrli fikrleri, bir yandan M›srda Câmi’ul-ezhere yay›ld›.
Böylece M›srda, Reflîd R›zâ ve Ezher medresesi Rektörü Mustafâ
Merâgî ve Kâhire müftîsi Abdülmecîd Selîm ve Mahmûd fieltüt ve
Tentavî Cevherî ve Abdürrâz›k pâfla ve Zekî Mubârek ve Ferîd
Vecdi ve Abbâs Akkâd ve Ahmed Emîn ve Doktor Tâhâ Hüseyn
pâfla ve Kâs›m Emîn gibi (Dinde reformcular) türedi. Bir yandan
da, üstâdlar› Abduha yap›ld›¤› gibi, bunlara da ilerici islâm âlimi
denilerek, kitâblar› türkçeye terceme edildi. Birçok din adam›n›n
do¤ru yoldan kaymas›na sebeb oldular.
Büyük islâm âlimi, ondördüncü asr›n müceddidi olan seyyid
Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi aleyh”, (Kâhire müftîsi Abduh,
islâm âlimlerinin büyüklü¤ünü anl›yamam›fl, islâm düflmanlar›na
sat›lm›fl, sonunda mason olarak, islâmiyyeti içerden y›kan az›l› kâfirlerden olmufldur. ‹zmirli ‹smâ’îl Hakk›, Ömer R›za Do¤rul,
Hamdi Akseki ve fierâfeddîn Yaltkaya ve fiemseddîn Günaltay ve
Mustafâ Fevzî ve Konyal› Vehbî ve Muhammed Âkif ve dahâ nice
din adamlar›, onun kitâblar›n› okuyarak te’sîri alt›nda kalm›fllar,
çeflidli yollar tutmufllard›r) buyurdu.
Abduh gibi küfre veyâ dalâlete sürüklenenler, kendilerinden
sonra gelen genç din adamlar›n› da do¤ru yoldan ç›karmak için,
âdetâ birbirleri ile yar›fl etmifller, (Ümmetimin felâketi, fâcir [sap›k] olan din adamlar›ndan olacakd›r) hadîs-i flerîfinin haber verdi¤i felâketlere önayak olmufllard›r.
Abduhun M›srda yetiflen çömezleri de, bofl durmam›fl, kahr ve
gadab-› ilâhînin tecellîsine sebeb olan çok say›da zararl› kitâblar›
neflr etmifllerdir. Bunlardan biri, Reflîd R›zân›n (Muhâverât) kitâb› olup, Hamdi Akseki taraf›ndan türkçeye terceme edilerek,
(‹slâmda birlik) gibi bir ism tak›lm›fl ve 1332 [m. 1914] de ‹stanbulda bas›lm›fld›r. Bu kitâb›nda, üstâd› gibi, Ehl-i sünnetin dört
mezhebine sald›rm›fl, mezhebleri fikr ayr›l›¤› sanarak ve ictihâd
usûl ve flartlar›n›, te’assub ve münâkafla fleklinde göstererek, (‹slâm birli¤ini bozmufllard›r) diyecek kadar dalâlete düflmüfldür.
Dört mezhebden birini taklîd eden, bindörtyüz seneden beri gelmifl, milyonlarla hâlis müslimân ile âdetâ alay etmifldir. Asr›n ihtiyâclar›n› karfl›lama¤›, dîni, îmân› de¤ifldirmekde ar›yacak kadar
islâmiyyetden uzaklaflm›fld›r. Dinde reformcular›n birlefldikleri tek
nokta, kendilerini gerçek müslimânl›¤› 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› müjde– 262 –

lenmifl ve (Zemânlar›n en hayrl›s›, Onlar›n zemân›d›r) hadîs-i flerîfi ile övülmüfl olan Ehl-i sünnet âlimlerinin yolunda giden hakîkî
sâlih müslimânlara da, avâm gibi düflünen taklîdciler demeleridir.
Bu (Dinde reformcular)›n, z›nd›klar›n, islâm ahkâm›ndan, f›kh bilgilerinden haberleri olmad›¤›n›, ya’nî din bilgilerinden yoksun, kara câhil olduklar›n› kendi konuflmalar› ve yaz›lar› aç›kça gösteriyor. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (‹nsanlar›n en
üstünü îmân› olan âlimlerdir) ve (Din âlimleri, Peygamberlerin vârisleridir) ve (Kalb bilgileri, Allah›n esrâr›ndan bir s›rd›r) ve
(Âlimlerin uykusu ibâdetdir)ve (Ümmetimin âlimlerine sayg›l›
olunuz! Onlar, yer yüzünün y›ld›zlar›d›r) ve (Âlimler k›yâmet günü flefâ’at edeceklerdir) ve (F›kh âlimleri k›ymetlidir. Onlarla beraber bulunmak ibâdetdir) ve (Talebesi aras›nda âlim, ümmeti
aras›nda olan Peygamber gibidir) hadîs-i flerîfleri ile, bindörtyüz
seneden beri gelmifl olan Ehl-i sünnet âlimlerini mi medh buyuruyor? Yoksa, bunlardan sonra türemifl olan Abduhu ve çömezleri
gibi z›nd›klar› m› övüyor? Bu süâle, yine Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” efendimiz cevâb vermekde, (Her asr, önceki asrdan dahâ kötü olacakd›r. Böylece, k›yâmete kadar bozulacakd›r)
ve (K›yâmet yaklafld›kca, 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 bildiriyorlar ki, Cehennemden kurtulaca¤› müjdelenen tek bir f›rka (Ehl-i sünnet velcemâ’at) denilen âlimlerin mezhebidir. Ehl-i sünnet olm›yanlar,
Cehenneme gideceklerdir. Yine bildiriyorlar ki, mezheblerin telfîki bât›ld›r. Ya’nî, dört mezhebin kolayl›klar›n› toplay›p uydurma
tek bir mezheb yapman›n, bât›l, saçma birfley olaca¤›n› da sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.
(Fâideli Bilgiler) kitâb›nda bu husûsda genifl bilgi vard›r. Lûtfen oradan da okuyunuz!
Akl› olan kimse, bin seneden beri gelmifl olan islâm âlimlerinin sözbirli¤i ile övdükleri, Ehl-i sünnet mezhebine mi uyar, yoksa, yüz seneden beri türemifl olan kültürlü(!), ilerici din câhili
olan z›nd›klara m› inan›r? Cehenneme gidecekleri hadîs-i flerîflerle bildirilmifl olan yetmifliki f›rkan›n ileri gelenleri, çenesi kuvvetli olanlar›, her zemân, Ehl-i sünnet âlimlerine “rahmetullahi
teâlâ aleyhim ecma’în” sald›rm›fllar, bu mubârek müslimânlar›
lekeleme¤e yeltenmifller ise de, kendilerine âyet-i kerîmelerle ve
hadîs-i flerîflerle cevâb verilerek rezîl edilmifllerdir. ‹lm ile baflar›
sa¤l›yam›yacaklar›n› görünce, eflk›yâl›¤a, zorbal›¤a bafllam›fllar,
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her asrda binlerce müslimân kan› dökülmesine sebeb olmufllard›r.
Ehl-i sünnetin dört mezhebi ise, hep birbirlerini sevmifller, kardefl
olarak yaflam›fllard›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ifl hayât›nda da, (Müslimânlar›n mezheblere ayr›lmas›, Allahü teâlân›n rahmetidir) buyuruyor. 1282 [m. 1865] senesinde do¤mufl ve 1354 [m. 1935] de
Kâhirede füc’eten ölmüfl olan Reflîd R›zâ gibi dinde reformcu z›nd›klar ise, mezhebleri birlefldirerek islâm birli¤i kuracaklar›n› söyliyorlar. Hâlbuki Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” yeryüzündeki bütün müslimânlar›n tek bir îmân yolunda, dört Halîfesinin do¤ru yolunda birleflmelerini emr buyurdu. ‹slâm âlimleri,
elele vererek çal›fl›p, dört Halîfenin i’tikâd yolunu buldular. Kitâblara geçirdiler. Peygamberimizin emr etdi¤i bu yola, (Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at) ismini verdiler. Yer yüzündeki 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, müslimânlar aras›nda bölücülük yapma¤a, islâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›flan Reflîd R›zâ ismindeki z›nd›¤›n bu kitâb›, (‹slâmda birlik ve f›kh mezhebleri) ismi alt›nda,
Diyânet ‹flleri Baflkanl›¤›na s›zm›fl olan sap›k particiler taraf›ndan
1394 [m. 1974] senesinde, 157 neflriyyât numaras› ile basd›r›larak,
genç din adamlar› aldat›lma¤a çal›fl›lm›fld›r. Çok flükr ki, Diyânet
‹flleri bu mezhebsizlerden temizlendi. Onlar›n yerini alan, insâfl›,
temiz, bilgili âlimler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, böyle
sap›k neflriyyâta karfl› gençleri uyar›c› kitâblar yazmakdad›rlar. Bu
çeflidli k›ymetli kitâblardan biri, Konya Y.‹slâm Enstitüsü hocalar›ndan Durmufl Alî Kayap›nar›n, (‹slâm dînini tehdîd eden en korkunç fitne Mezhebsizlikdir) kitâb›d›r. 1976 da Konyada basd›r›lm›fld›r. Z›nd›klar, hep yald›zl› sözlerle müslimânlar› aldatm›fllar,
(‹flbirli¤i sa¤l›yaca¤›z) maskesi alt›nda (îmân birli¤i)ni parçalam›fllard›r. Dahâ çok bilgi almak için, (Fâideli Bilgiler) kitâb›n› okuyunuz! Muhtelif müslimân ismleri alt›na saklanan z›nd›klar, islâmiyyeti parçalama¤a, bozma¤a çal›fl›yor. ‹lmleri, akllar› verimsiz ise
de, paralar› çok oldu¤undan, kirâl›k din adamlar› ile sahneye ç›kmakdad›rlar.
44 — Kitâb›m›z›n sonunu, imâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” bir mektûbunu yazmakla süsliyelim. ‹slâm âlimlerinin gözbebe¤i, Evliyân›n ve tesavvuf yolcular›n›n önderi ve seçilmifllerin seçilmifli, ikinci bin y›l›n müceddidi olan bu yüce imâm›n mubârek rûhundan
böylece bereketlenelim:
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ÜÇÜNCÜ C‹LD, Y‹RM‹DÖRDÜNCÜ MEKTÛB
Bu mektûb, molla Murâd-› Keflmîye yaz›lm›fld›r. Eshâb-› kirâm›n büyüklü¤ünü ve birbirleri ile sevifldiklerini bildirmekdedir.
Allahü teâlâ, Feth sûresinin sonunda, (Muhammed “aleyhisselâm”, Allahü teâlân›n insanlara gönderdi¤i peygamberidir. Onunla birlikde olanlar, kâfirlere karfl› çok fliddetlidirler. Birbirlerine
karfl› pek merhametlidirler) buyuruyor. Bu âyet-i kerîme uzun
olup, sonunda, (Kâfirlerin onlara gayz etmeleri için...) buyurulmakdad›r. Allahü teâlâ, Eshâb-› kirâm›, birbirlerini çok sevdiklerini bildirmekle övmekdedir. Âyet-i kerîmede bulunan (Rahîm) kelimesi, seviflmenin çok oldu¤unu gösteriyor. Böyle kelimelere arabî gramerinde (S›fat-› müflebbehe) denir. Hem çokluk, hem de devâm bildirir. Eshâb-› kirâm›n seviflmelerinin devâml›, sürekli oldu¤unu göstermekdedir. Resûlullah hayâtda iken de, âh›rete teflrîf
eyledikden sonra da, hep sevifldiklerini bildirmekdedir. Eshâb-› kirâm›n birbirleri aras›nda, seviflme¤e uym›yan hiçbir fleyin, hiç bir
zemân bulunmad›¤›, bu âyet-i kerîmeden anlafl›lmakdad›r. Birbirine karfl›, kin beslemek, düflmanl›k, çekememek gibi çirkin fleylerin
hiçbir zemân hât›rlar›na bile gelmiyece¤ini, Allahü teâlâ, bu âyet-i
kerîmede aç›kca bildiriyor. Eshâb-› kirâm›n herbiri böyle idi. Çünki, âyet-i kerîmedeki (Vellezîne) hepsi demekdir. Hepsi böyle
olunca, Onlar›n en üstünleri için ne söylenebilir? Bu büyüklerde,
iyilikler, elbette dahâ çok ve dahâ üstündür. Bunun içindir ki, O
Server “sallallahü aleyhi ve sellem” (Ümmetimin en merhametlisi
Ebû Bekrdir!) buyurdu “rad›yallahü anh”. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Benden sonra Peygamber gelmiyecekdir. Benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer elbette Peygamber olurdu) buyurdu “rad›yallahü anh”. Bu hadîs-i flerîf Deylemîde ve (Künûzüddekâ›k)da da
yaz›l›d›r. Peygamberlerde bulunan her üstünlü¤ün hazret-i Ömerde
de bulundu¤unu, bu hadîs-i flerîf göstermekdedir. Resûlullahdan
sonra Peygamber gelmiyece¤i için, yaln›z bu makâm kendisine verilmemifldir. Peygamberlerde bulunan üstünlüklerden biri, müslimânlar› çok sevmek ve onlara ac›makd›r. Ac›ma¤a ve sevme¤e yak›flm›yan hased, kin, düflmanl›k, i¤renmek gibi fleyler, kötü huylard›r. ‹nsanlar›n en iyisi, en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm›n
terbiye etmesi ile yetiflmifl ve ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin
en üstünleri olmufl bulunan kimselerde, ya’nî Eshâb-› kirâmda bu
kötü huylar›n bulunabilece¤i hiç düflünülebilir mi? Bütün milletlerin yerini tutmufl olan bu milletin en ileride olanlar› Eshâb-› kirâmd›r “aleyhimürr›dvân”. Onlar›n yaflad›klar› asr, zemânlar›n en iyi– 265 –

sidir. Onlar›n yetifldiricisi, Peygamberlerin, en üstünüdür “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”. Bu islâm ümmetinin en afla¤›s› bile, bu
kötü huylardan i¤renir. Eshâb-› kirâmda bu kötü huylar bulunsayd›, bu ümmetin en iyileri olabilirler mi ve bu ümmete de ümmetlerin en iyisi denilebilir mi idi? ‹lk îmâna gelmek ve önce sadaka vermek ve Allah yolunda cihâd ve can fedâ etmek fleref ve üstünlük
olarak söylenilebilir mi idi? Onlar›n zemân›, asrlar›n en iyisi nas›l
olurdu? Resûlullah›n terbiye etmesinin, yetifldirmesinin ne k›ymeti olurdu? Bu ümmetin bir âliminin, bir Velîsinin yetifldirdi¤i bir
kimse, bu kötü huylardan kurtuluyor, tertemiz oluyor da, bütün
ömrü Resûlullah›n yan›nda ve hizmetinde geçen ve Ona ve Onun
dînine yard›m için, Onu kuvvetlendirmek için mal›n›, can›n› fedâ
eden, Onun bir iflâreti ile ölüme at›lan kimselerde, bu kötü huylar›n bulunabilece¤i hiç düflünülebilir mi? Bunu hât›ra getirebilmek
için, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” büyüklü¤üne [Allah göstermesin] inanmamak lâz›m gelir. Onun yetifldirmesinin, bir
Velînin, herhangi bir terbiyecinin yetifldirmesi kadar iyi olam›yaca¤›n› sanmak gerekir. Hâlbuki, âlimler, sözbirli¤i ile bildiriyor ki,
ümmetin hiçbir Velîsi, o ümmetin bir Sahâbîsinin yüksekli¤ine varamaz. Nerde kald› ki, O ümmetin Peygamberinin derecesine ç›kabilsin! Ebû Bekr-i fiiblî diyor ki, bir Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›na sayg› göstermiyen, O Peygambere inanm›fl
olmaz.
Ba’z›lar›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshâb›n›n
ikiye ayr›ld›klar›n› sanmakdad›r. Bir yandakilerin, hazret-i Alîye
karfl› geldiklerini, öte yandakilerin de, Onunla iflbirli¤i yapd›klar›n› söyliyorlar. Bu iki yanda bulunanlar, birbirlerine düflman
imifl. Birbirlerine kin besliyorlarm›fl. Bunlar›n birço¤u da, dünyâ
ç›karlar› için, bu düflmanl›klar›n› aç›klam›yorlarm›fl. (Tak›yye),
ya’nî iki yüzlülük yap›yorlarm›fl. Eshâb-› kirâm aras›ndaki bu kötülükler, yüz seneye kadar sürmüfl. Böyle söyliyen kimseler, bu
sap›k, bozuk düflüncelerinden dolay›, hazret-i Alîye karfl› olduklar›n› zan etdikleri Eshâb-› kirâm› kötüliyorlar. Onlar›n, flanlar›na yak›flm›yan fleyleri yapd›klar›n› yaz›yorlar. ‹nsâf edilirse, biraz
düflünülürse böyle zan edenlerin, böyle söyliyenlerin, her iki tarafda bulunan Eshâb-› kirâm› da kötülemifl olduklar›, hepsini kötü huylu yapd›klar› hemen anlafl›l›r. Böyle söyliyen z›nd›klar, bu
ümmetin iyilerinin hepsini, en kötüleri olarak, hattâ bütün insanlar›n en kötüleri olarak tan›tmak çabas›ndad›rlar. Hadîs-i flerîfde
(en iyi zemân) diye övülen bir asr›, en kötü zemâna çevirmek istemekdedirler. Hangi akl, hangi insâf, hazret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere dil uzatma¤a izn verebilir ve dînin bu iki dire¤ine,
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müslimânlar›n bu iki gözbebe¤ine leke sürdürebilir? Hazret-i
Ebû Bekrin, bu ümmetin en k›ymetlisi, en üstünü oldu¤unu,
Kur’ân-› kerîm haber veriyor. (Velleyl) sûresinde, (Cehennem
ateflinden çok korkan, Allah›n söz verdi¤i ni’metlere kavuflmak
için, mal›n› Allah yolunda verir) meâl-i flerîfindeki âyet-i kerîmenin, hazret-i Ebû Bekri gösterdi¤ini, Abdüllah ibni Abbâs ve baflka Sahâbîler ve bütün tefsîr âlimleri söz birli¤i ile bildirmekdedirler. Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en müttekîsi, en k›ymetlisi oldu¤u Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilen bir kimseye kâfir demenin, kötü demenin, sap›k demenin, ne kadar alçakl›k olaca¤›n› art›k düflünmelidir. Tefsîr âlimlerinin büyüklerinden,
imâm-› Fahreddîn Râzî hazretleri, (Bu âyet-i kerîme, hazret-i
Ebû Bekrin bu ümmetin en üstünü oldu¤unu göstermekdedir)
demifldir. Çünki, “Hücurât” sûresinin onüçüncü âyetinde meâlen,
(En üstününüz, Allahdan korkusu çok olan›n›zd›r) buyuruldu.
Birinci âyet-i kerîmede, bu ümmet içinde Allahü teâlâdan en çok
korkan›n, hazret-i Ebû Bekr oldu¤u bildirildi¤i için, bu ümmetin
en üstününün, O olaca¤›, ikinci âyet-i kerîmeden anlafl›lmakdad›r. Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin bu ümmetin en üstünü olduklar›n›, Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în, sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Bu sözbirli¤ini, din imâmlar›m›z›n büyükleri bize haber
vermekdedir. Bu haber verenlerden biri, imâm-› fiâfi’î hazretleridir. Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin, bu ümmetin en üstünü olduklar›n›, hazret-i Alî de söylemifldir. Hadîs âlimlerinin büyüklerinden imâm-› Zehebî, kitâb›nda diyor ki, (Hazret-i Alînin
böyle söyledi¤ini seksenden ziyâde kimse bize haber verdi). fiî’î
âlimlerinin büyüklerinden olan Abdürrezzak da, bunun için hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömerin, bu ümmetin en üstünü olduklar›n› söylemifldir. fiöyle ki, (Hazret-i Alî, hazret-i Ebû Bekr ile
hazret-i Ömerin, kendisinden dahâ üstün olduklar›n› bildirdi¤i
için ben de öyle söylerim. Yoksa, böyle söylemezdim. Hazret-i
Alîyi sevip de Onun söyledi¤i gibi söylemezsem, benim için büyük günâh olur) demifldir. Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin
en üstünleri oldu¤u, (Kitâb) ile, ya’nî Kur’ân-› kerîm ile, (Sünnet)
ile, ya’nî hadîs-i flerîfler ile ve (‹cmâ), ya’nî Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sözbirli¤i ile ve hazret-i Alînin
söylemesi ile de bildirilmifl olan kimseleri, kusûrlu göstermek,
afla¤›lamak, bir müslimân›n, bir insâfl› kimsenin yapaca¤› fley de¤ildir. Böyle söylenirse, bu ümmetin neresinde hayr ve iyilik kal›r? Bir kimseyi sövmek, kötülemek, iyilik olsayd›, ibâdet olsayd›, Kur’ân-› kerîmde mel’ûn olduklar›, kötü olduklar› bildirilen,
Ebû Cehle ve Ebû Lehebe sövmek emr olunurdu. Bunlar› söv– 267 –

mek, çok sevâb olurdu. Herhangi bir kimseyi sövmek, çirkin bir
fleydir. Ondan uzaklaflmak, demekdir. Bunun neresinde iyilik vard›r? Hele haks›z olarak sövmek, iyi bir kimseye sövmek, birfleyi
yanl›fl yere koymak olur. Bu da zulmdür. Herfley ve heryer de birbirine benzemez. Her zulm de birbirine benzemez.
Hazret-i Osmân-› zinnûreyn de, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” söz birli¤i ile, halîfe seçilmifldir. Erkek kad›n, o zemânda bulunanlar›n hepsi, Onun halîfe olmas›n› istemifldir. Bunun içindir ki, islâm âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”, (Hazret-i Osmân›n halîfe seçilmesindeki söz birli¤i gibi
birlik, di¤er üç halîfenin seçilmesinde hâs›l olmam›fld›r) dedi. Çünki o zemân, çeflidli söylentiler oldu¤u için, herkes seçim ifline çok
önem vermifldi. Eshâb-› kirâm›n hepsi seçime kat›lm›fld›. [Seyyid
Kutb ad›ndaki z›nd›k, bu hakîkat› anlam›fl olsayd›, (Osmân›n halîfe olmas›, müslimânlar için u¤ursuz oldu) diyemezdi. Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤ine dil uzatamazd›.]
Kitâb› ve Sünneti, ya’nî Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri, bizlere Eshâb-› kirâm bildirdi. Din bilgilerinin dört temel kayna¤›ndan biri olan (‹cmâ’› ümmet), Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤i demekdir. Bunlar›n hepsi veyâ birkaç› kötülenirse, yoldan ayr›ld›, bozuldu denirse, islâm dîninin hepsine veyâ bir k›sm›na güven kalmaz.
Allahü teâlân›n, Peygamberlerin sonuncusu ve Resûllerin en üstününü göndermesindeki fâide yok olur. Kur’ân-› kerîmi hazret-i
Osmân toplad›. Dahâ do¤rusu, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk ile hazret-i Ömer Fârûk toplad› “rad›yallahü teâlâ anhüm”. E¤er bunlara dil uzat›l›rsa, âdil olmad›klar› söylenirse, Kur’ân-› kerîme güven
kal›r m›? Ortada müslimânl›k diye birfley kal›r m›? Bu iflin çirkinli¤ini, kötülü¤ünü anlamal›d›r. Eshâb-› kirâm›n hepsi âdildirler.
Onlar›n Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden bize bildirdiklerinin hepsi do¤rudur.
Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” zemân›nda Eshâb-›
kirâm aras›ndaki ayr›l›klar ve çekiflmeler, nefsin istekleri ile keyf
için, mevk›’ ve makâm ele geçirmek için de¤ildi. Bunlar ictihâd
ayr›l›¤› idi. Anlay›flda ayr›lmak idi. Bir taraf›n ictihâd›, yanl›fl idi.
Bunlar, do¤ruyu anl›yamam›fld›. Ehl-i sünnet ve cemâ’at âlimleri bu muhârebelerde hazret-i Alînin hakl› oldu¤unu ve karfl›s›nda bulunanlar›n yan›ld›klar›n› bildirmifllerdir. Fekat, bunlar›n
yan›lmas›, ictihâddan dolay› oldu¤u için, hiçbirine dil uzat›lamaz. Hiçbiri kötülenemez. Hazret-i Alînin hakl› oldu¤unu, karfl›s›ndakilerin yan›ld›¤›n› söyleriz. Çünki Ehl-i sünnet âlimleri,
böyle söylediler. Fekat, karfl›s›ndakilere la’net etmek, Onlar› kötülemek, taflk›nl›k olur. Hiç fâidesi olmaz. Belki, söyleyince za– 268 –

rar› olur. Çünki Onlar da, Resûlullah›n Eshâb›d›r. ‹çlerinde, Cennetle müjdelenmifl olanlar ve Bedr gazâs›nda bulunanlar vard›r.
Bu gazâda bulunanlar›n günâhlar› afv edilmifldir. Âh›retde azâb
görmiyecekleri bildirilmifldir. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, Bedr
gazâs›nda bulunanlara “istedi¤inizi yap›n! Sizin her iflinizi afv eyledim” buyurdu) bildirilmekdedir. Onlar›n içinde, (Bî’at-i r›dvân) denilen sözleflmede bulunanlar da vard›. Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bu sözleflmede bulunanlardan hiçbirinin Cehenneme gitmiyece¤ini bildirmifldir. ‹slâm âlimleri bildiriyor ki, Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsinin Cennete gidecekleri, Kur’ân-› kerîmden anlafl›lmakdad›r.
Hadîd sûresinin onuncu âyetinde meâlen, (Mekke feth edilmeden önce, Allah yolunda mallar›n› verenler ve cihâd edenler,
fethden sonra böyle yapanlar gibi de¤ildir. Bunlar›n derecesi dahâ yüksekdir. Allahü teâlâ, fethden önce ve sonra, böyle yapanlar›n hepsine Hüsnây› söz verdi) buyuruldu. (Hüsnâ), Cennet demekdir. Görüliyor ki, Mekke flehri feth edilmeden önce ve edildikden sonra, Allah yolunda mallar›n› verenlerin ve cihâd edenlerin Cennete gidecekleri müjdelenmifldir. Bu âyet-i kerîmede
mal vermek ve cihâd etmek, Cennete girmek için flart olarak bildirilmemifldir. Onlar› övmek için bildirilmifldir. Çünki, Eshâb-›
kirâm›n hepsi böyle idi. Hepsi, Allah yolunda mallar›n› vermifl ve
cihâd etmifllerdir. Eshâb-› kirâm›n hepsi Cennet ile müjdelenmifl
oluyor. Böyle din büyüklerine dil uzatman›n ve kötü gözle bakman›n, insâfdan ve müslimânl›kdan çok uzak olaca¤›n› düflünmek
lâz›md›r.
Süâl: Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan
sonra, Eshâb-› kirâmdan birkaç›n›n do¤ru yoldan ayr›ld›klar›n›,
bozulduklar›n› ve halîfe olmak için makâm ve mevki’ elde etmek
için, kötü yollara sapd›klar›n› ve hazret-i Alînin “kerremallahü
teâlâ vecheh” hakk› olan hilâfetini Ondan kapd›klar›n› söyliyenler ve yazanlar oluyor. Hattâ, içlerinde kâfir olanlar da varm›fl.
Bu sözlere ve yaz›lara göre, Eshâb-› kirâmdan birço¤unun, Cennetden mahrûm kalaca¤› anlafl›l›yor. Çünki, Sahâbîlik flerefine
kavuflmak için, müslimân olmak lâz›md›r. Müslimânl›kdan ç›kd›¤›, do¤ru yoldan ayr›ld›¤› söylenen kimsede, Sahâbîlik flerefi kal›r m›?
Cevâb: Üç halîfenin “rad›yallahü teâlâ anhüm” Cennete gidecekleri, sahîh hadîslerle bildirilmifldir. Bu hadîs-i flerîfler karfl›s›nda, kimse birfley söyliyemez. Bunlar›n küfre kaymas›, kâfir
olmas›, do¤ru yoldan sapmalar› düflünülemez. Bundan baflka
hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” Bedr
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gazâs›nda bulunmakla flereflenmifllerdir. Bedr gazâs›nda bulunanlar›n geçmifl ve gelecek bütün günâhlar›n›n afv edilece¤i hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir. Bu iki halîfe, Bî’at-i r›dvân sözleflmesinde bulunmakla da flereflenmifllerdir. Bu sözleflmede bulunanlar›n hepsinin Cennete gidecekleri de, sahîh hadîslerle bildirilmifldir. Hazret-i Osmân, Bedr gazâs›nda bulunmad› ise de, Resûlullah Ona Medînede kalarak zevcesi olan, [Resûlullah›n k›z›]
hazret-i Rukayyenin hastal›¤›n›n tedâvîsine çal›flmas›n› emr buyurmufldu. Bedrde bulunanlar›n kavuflacaklar›na kendisinin de
kavuflaca¤›n› bildirmifldi. Bî’at-i r›dvân sözleflmesinde de, Onu
Mekkelilere vazîfe ile göndermifldi. Onun yerine kendisi bî’at
buyurmufldu. Bunu herkes bilmekdedir. Bu üç halîfenin büyüklü¤ünü Kur’ân-› kerîm de bildiriyor. Derecelerinin yüksekli¤ini
âyet-i kerîmeler haber veriyor. Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlam›yan z›nd›klar›n kuru inâdlar›n›n hiçbir de¤eri
yokdur. fieyh Sa’dî hazretleri, (Gülistân) kitâb›nda buyuruyor ki,
nazm:
Bir kimse ki, Kur’ândan, hadîsden anlamaz,
Cevâb vermemek gibi, ona cevâb olmaz!
Hazret-i Ebû Bekre dil uzatan z›nd›klara yaz›klar olsun! O
büyük Sahâbîde küfr ve dalâlet flübhesi olsayd›, Resûlullah›n binlerce Sahâbîsi, ilmleri ve adâletleri ile sözbirli¤i yaparak, Onu
Resûlullah›n makâm›na geçirmezlerdi. Hazret-i Ebû Bekrin halîfeli¤ini kabûl etmemek, zemânlar›n en iyisi oldu¤u hadîs-i flerîfde
bildirilmifl olan, o zemânki, otuzüçbin kifliye inanmamak olur.
Az›c›k düflünebilen kimse, böyle yanl›fl bir söz söyliyemez. Otuzüçbin müslimân›n yanl›fl bir iflde sözbirli¤i yapd›¤› ve sap›k, bozuk birisini Resûlullah›n yerine koydu¤u bir zemân, zemânlar›n
en iyisi olmak flöyle dursun, iyi bir zemân bile olamaz. Böyle oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîf, [hâflâ] saçma bir söz yap›lm›fl olur.
Böyle söyliyen, böyle yazan z›nd›klara Allahü teâlâ akl versin, insâf versin de, din büyüklerine dil uzatmakdan vaz geçsinler! Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sohbetinin, terbiyesinin k›ymetini anlas›nlar! Hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m› söylerken,
Allahdan korkunuz. Eshâb›m söylenirken, Onlara sayg›s›zl›k
yapmamak için, Allahdan korkunuz! Benden sonra, Onlara kötü
gözle bakmay›n›z. Onlar› seven, beni sevdi¤i için sever. Onlara
düflman olan, bana düflmanl›k etmifl olur) buyuruldu. Dahâ ne
yazay›m? Aç›kda olan bir fleyi bildirmek için, ne anlatay›m?
Kur’ân-› kerîm hazret-i Ebû Bekrin medhleri ile doludur. (Velleyl)
sûresi, bafldan bafla, Onun üstünlüklerini bildirmek için gönderil– 270 –

di. Onun yüksekliklerini, üstünlüklerini bildiren sahîh hadîsler, say›lam›yacak kadar çokdur. Onun güzel huylar›, k›ymetli hâlleri,
hattâ Eshâb-› kirâm›n hepsinin iyilikleri, geçmifl Peygamberlerin
kitâblar›nda da bildirilmifldi. Allahü teâlâ, bunu anlatmak için
(Feth) sûresinin sonunda meâlen, (Senin Eshâb›n›n iyilikleri Tevrâtda ve ‹ncîlde de bildirildi) buyuruyor. Ümmetlerin en iyisi olan
ve Allahü teâlân›n merhametine kavuflmufl olan bu ümmetin en
iyisi ve en baflda geleni hazret-i Ebû Bekrdir “rad›yallahü anh”.
Ona kâfir ve sap›k denilirse, baflkalar› için ne denilmez? Onlar
üzerinde hangi yoldan söz aç›labilir? Ey, yerleri ve gökleri yokdan
var eden ve gizli ve aç›k herfleyi bilen Allah›m! Kullar›n›n aras›ndaki ayr›l›klarda, hakl› olan› sen bilirsin! Do¤ru yolda olanlara bizden selâm olsun.
___________________
TENBÎH: Muhammed Ma’sûm hazretleri, (Mektûbât)›n ikinci
cildi, 80.ci mektûbunda buyuruyor ki, (Belâlar›, s›k›nt›lar› def’
etmek için, (‹stigfâr düâs›) okumak, çok fâidelidir ve tecribe
edilmifldir. Bunu, hadîs-i flerîfler de bildirmekdedir. Bu fakîr, her
farz nemâzdan sonra, üç kerre (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe
illâ huv elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh) okuyorum. Sonra, 67
def’a yaln›z (Estagfirullah) okuyorum.)
___________________
Mâl-ü mülke olma ma¤rûr, deme var m› ben gibi?
Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi!
___________________
Zâhidâ! Aç gözün, sahrâya bak da ibret al!
flu direksiz kubbe-i semâya bak da ibret al!
Görmek istersen, Cenâb-› kibriyân›n kudretin,
her sabâh, seher vakti, dünyâya bak da ibret al!
Pâdiflâh olsan da, derler, “er kifli niyyetine”,
var, musallâda yatan mevtâya bak da, ibret al!
Bir kefendir âk›bet, sermâye-i be¤ ve fakîr,
varl›¤a ma¤rur olan, mecnun de¤il de, yâ nedir?
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ALTINCI R‹SÂLE

PEYGAMBERL‹K NED‹R?
MUHAMMED “aleyhisselâm” SON
PEYGAMBERD‹R
ÖNSÖZ
Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yarak, fâideli fleyleri
yarat›p göndermekdedir. Âh›retde, Cehenneme gitmesi gereken
âsî mü’minlerden diledi¤ini afv edecek, do¤ruca Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y› yaratan, her vâr›, her ân varl›kda durduran, hepsini korku ve dehfletden koruyan yaln›z Odur. Böyle bir
Allah›n flerefli ismine s›¤›narak, bu kitâb› terceme etme¤e bafll›yoruz.
Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdi¤i Resûlü Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! Bu yüce Peygamberin temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n hepsine hayrl› düâlar olsun!
Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›makda, onlar›n dünyâda râhat
ve huzûr içinde yaflamalar›n›, âh›retde de sonsuz se’âdete kavuflmalar›n› istemekdedir. Bunun için, insanlar aras›ndan seçdi¤i en
üstün, en iyi kimseleri Peygamber yapm›fl, bunlara kitâblar göndererek huzûr, se’âdet yolunu göstermifldir. Se’âdete kavuflmak
için, önce kendisine ve Peygamberlerine inanmak lâz›m oldu¤unu bildirmifl, sonra kitâblar›ndaki teklîflere uyma¤› emr etmifldir.
Böyle inanan ve teklîfleri be¤enen insana (Mü’min) ve (Müslimân) denir.
Allahü teâlân›n var ve bir oldu¤unu ve Peygamberlere nas›l
inan›laca¤›n› bildirmek için, islâm âlimleri birçok dilde çok kitâb
yazd›lar. K›sa, aç›k, kolay anlafl›l›r, flübheleri, vesveseleri giderir
olarak yaz›lm›fl olanlardan arabca (‹sbât-ün-nübüvve) kitâb› çok
fâidelidir. Bu kitâb›, büyük islâm âlimi, imâm-› Rabbânî Ahmed
Fârûkî, onsekiz yafl›nda iken yazm›fld›r. (fierh-i Mevâk›f) kitâb›– 272 –

n›n son k›sm›ndan seçdi¤i yaz›lar› alm›fl ve bunlar› aç›klam›fld›r. ‹lk
olarak, urdu tercemesi ile birlikde Pâkistânda bas›lm›fld›r. ‹mâm-›
Rabbânî, 971 [m. 1564] senesinde, Hindistânda Serhend flehrinde
tevellüd etmifl, 1034 [m. 1624] de, orada vefât etmifldir.
Bütün insanlar›n, sömürücü ve aldat›c› yay›nlar›n flafl›rt›c›
te’sîrlerinden kurtularak, bu kitâb› dikkat ile ve insâf ile okuyup,
dünyâda râhata ve huzûra, âh›retde de sonsuz se’âdete kavuflmalar› için âcizâne düâlar ederiz.
Çün aflk denizi dalgaland›,
Ol dürr-i yetîm zâhir oldu.
fiân›nda buyurdu, Hâl›k› pâk,
(Levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk).
Mahmûdu Muhammedü mübeccel,
Mahbub-i Hüdâ, Nebiyyi mürsel.
Do¤dukda o flemsin ziyâs›,
Doldurdu bütün kâinât›.
Gördü onu basîr olanlar,
Görmiyor, yaln›z kör olanlar.
O gonca, Mekkede aç›ld›,
Kokusu dünyâya saç›ld›.
Zerredir o güneflden el’an,
Âlemdeki ilm ile irfân.
Bugün dolduran, rûy-i zemîni,
‹lmler, o gülün filizi.
Ol güneflin olmasa berk›,
Kim parlat›rd›, flark›-garb›?
Olmasa Endülüs okulu aç›k,
Kim Avrupaya tutard› ›fl›k.
‹lm merkezi Semerkand, Ba¤dâd,
Etdi, yeryüzünü cehlden âzâd.
Böylece kaplad› her yeri,
H›zla envâr-› Muhammedî.
‹nsâf et, ey inadc› insâf,
Meydânda de¤ilmi ilmi eslâf?
Kim eyledi Mustafâ gibi,
Tevhîd-i Cenâb-› ezelî?
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Hak Sözün Vesîkalar›: F-18

PEYGAMBERL‹K NED‹R K‹TÂBININ ÖNSÖZÜ
Kullar›na kurtulufl yolunu göstermek için Peygamberlerini gönderen ve Onlardan dördüne büyük kitâb indiren ve kitâblar›nda
çarp›k, sap›k birfley bulunm›yan, Allahü teâlâya hamd ederim.
Onun son Peygamberi Muhammed aleyhisselâma indirdi¤i kitâb›,
(Kur’ân-› kerîm)dir. Kur’ân-› kerîmde, kullara lâz›m olan herfley
bildirilmifl, inanm›yanlar azâb ile korkutulmufl, islâm›n flartlar›n›
yapan mü’minler Cennet ile müjdelenmifldir. Allahü teâlâ kullar›n›n dinlerini, Muhammed aleyhisselâm› göndermekle temâmlad›.
Muhammed aleyhisselâm›n getirdi¤i dîne (‹slâmiyyet) denir. ‹slâm
dîninde olanlardan râz› olaca¤›n› bildirdi. Geçmifl zemânlarda da,
aç›k âyetleri ve büyük mu’cizeleri bulunan Peygamberleri kullar›na
gönderdi. Muhammed aleyhisselâmdan sonra hiç Peygamber gelmiyece¤ini Kur’ân-› kerîmde bildirdi. Kör olan›n yol gösterenlere
teslîm olmas› gibi ve çâresizlikden flafl›rm›fl olan hastan›n merhametli tabîblere kendini teslîm etmesi gibi, insanlar›n da, akl›n eremiyece¤i fâidelere kavuflabilmeleri ve zararl› fleylerden, felâketlerden kurtulabilmeleri için, gönderdi¤i Peygamberlere teslîm olmalar›n› emr etdi. Muhammed aleyhisselâm›, Peygamberlerinin en üstünü, en merhametlisi yapd›. Onun milletini, en âdil ümmet eyledi.
Onun dînini, hepsinden olgun eyledi. Onun hâlinde afl›r›l›k ve noksanl›k olmad›¤›n› ve derecesinin üstünlü¤ünü ve bütün mahlûklar›n
Peygamberi oldu¤unu kitâb›nda âyetlerle bildirdi. Birli¤ini ve hiçbirfleye benzemedi¤ini anlatmak için ve kullar›n›n bilgilerinin ve ifllerinin düzenlenmesi ve hasta kalblerinin tedâvîsi için, Onu kullar›na son Peygamber olarak gönderdi. Ona ve Âline ve Eshâb›na, bizden gece, gündüz, çok çok salât ve selâmlar olsun! Onlar, do¤ru yolu gösteren y›ld›zlar ve karanl›klar› ayd›nlatan ›fl›k kaynaklar›d›r.
Biliniz ki, Allahü teâlân›n merhametine çok muhtâc olan bu
kul, ya’nî Abdül’ehad o¤lu Ahmed [‹mâm-› Rabbânî müceddid-i
elf-i sânî], Allahü teâlâdan, kendisini ve dedelerini ve hocalar›n›
ve talebelerini, k›yâmet gününün azâblar›ndan korunmas›n› diledikden sonra, derim ki, Peygamber gönderilmesi lâz›m oldu¤una
ve Kur’ân-› kerîmde ismleri bildirilen yirmibefl Peygambere inanmakda ve son Peygamberin getirdi¤i dîne uymakda, zemân›m›z insanlar›n›n gevflekliklerini ve bunun yayg›nlafld›¤›n› üzülerek gördüm. Hattâ, Hindistânda öyle oldu ki, mevk›’ sâhibi, güçlü kim– 274 –

selerden ba’z›s›, islâmiyyete tam uyan sâlih müslimânlara iflkence
ediyorlar. Peygamberlerin sonuncusunun mubârek ismini alaya
alanlar ve analar›n›n, babalar›n›n koyduklar› mubârek ismleri uydurma ismlerle de¤ifldirenler türedi. Kurban bayram›nda, müslimân›n kesmesi vâcib olan s›¤›r›n kesilmesi Hindistânda yasak
edildi. Câmi’ler y›k›l›yor veyâ müze, depo yap›l›yor. ‹slâm mezarl›klar›, oyun yeri, çöplük yap›l›yor. Kâfirlerin kiliseleri, eski eser
diyerek onar›l›yor. Onlar›n ibâdetleri, bayram günleri, müslimânlarca da kutlan›yor. Sözün k›sas›, islâm dîninin îcâblar›, âdetleri
tahkîr ediliyor. Yâhud, büsbütün terk ediliyor. Bunlara gericilik
deniyor. Kâfirlerin, dinsizlerin âdetleri, bozuk dinleri, ahlâks›zl›klar›, hayâs›zl›klar› övülüyor. Bunlar›n yay›lmas›na çal›fl›l›yor.
Hind kâfirlerinin bozuk, i¤renç kitâblar›, romanlar›, flark›lar› müslimânlar›n diline çevrilerek piyasaya sürülüyor. Böylece, islâm dîninin, islâm›n güzel ahlâk›n›n yok edilmesine çal›fl›l›yor. Bunun
sonucu olarak, müslimânlar›n îmânlar› gevflemekde, inanm›yanlar, inkâr edenler türemekdedir. Hattâ, küfr hastal›¤›n›n tabîbleri
olan din adamlar› da, bu âfete yakalanmakda, felâkete sürüklenmekdedirler.
Müslimân çocuklar›n›n îmânlar›n›n böyle bozulmas›na sebeb
olan fleyleri arafld›rd›m. fiübhelerinin nereden geldi¤ini tedkîk etdim. Îmânlar›ndaki gevflekli¤in yaln›z bir sebebi oldu¤unu anlad›m. Bu sebeb de, Resûlullahdan bugüne kadar, çok zemân geçmifl
olmas› ve geri kafal›, k›sa görüfllü ve din câhili birkaç siyâset adam› ile fen adam› geçinen birkaç câhilin din üzerindeki sözlerinin
do¤ru san›lmas›d›r. Bu fen yobazlar›n›n yaz›lar›n› okuyup inanan
ve bunun için kendilerine ayd›n, ilerici ad›n› veren birkaç kimse ile
konufldum. Bunlar›n dahâ çok, Peygamberlik makâm›n› anlamakda yan›ld›klar›n› gördüm. (Peygamberler, insanlar›n birbirleri ile
iyi geçinmeleri, iyi huylu olmalar› için çal›flm›fllard›r. Bunun, âhiret
hayât› ile bir ilgisi yokdur. ‹yi geçinme yollar›n› ve güzel huylar›
felsefe kitâblar› da bildirmekdedir. ‹mâm-› Muhammed Gazâlî
(‹hyâ-ül-ulûm) kitâb›n› dörde ay›rm›fl. Birisinde güzel huylar› bildirmifl. Bunlara (Münciyyât) demifl. Üçünde de nemâz›, orucu ve
di¤er ibâdetleri yazm›fld›r. Bu kitâb›, felsefe kitâblar› gibidir. Bu
da, ibâdetlerin müncî olmad›¤›n›, kurtuluflun güzel huylarla olaca¤›n› gösteriyor) diyenleri çok gördüm. Ço¤u da, (Peygamberi,
âyetlerini ve mu’cizelerini iflitip de, aradan asrlar geçmifl oldu¤u
için, bu habere inanm›yan kimse, da¤da, çölde yaflay›p da, Peygamberi hiç iflitmiyen kimse gibidir. Bunun îmân etmesi lâz›m olmad›¤› gibi, birincisine de lâz›m olmaz) dediler.
Bunlara karfl›l›k deriz ki, Allahü teâlâ, insanlar› olgunlafld›r– 275 –

mak ve kalblerindeki hastal›klar›n› tedâvî etmek için, ezelde merhamet ederek, Peygamberler gönderme¤i dilemifldir. Peygamberlerin, bu vazîfelerini yapabilmeleri için, itâ’at etmiyenleri korkutmalar›, itâ’at edenlere müjde bildirmeleri lâz›md›r. Âhiretde, birinciler için azâb, ikinciler için sevâb bulundu¤unu haber vermeleri lâz›md›r. Çünki insan, kendine tatl› gelen fleylere kavuflmak ister. Bunlara kavuflabilmek için, do¤ru yoldan sapar, günâh ifller.
Baflkalar›na kötülük yapar. ‹nsanlar› kötülük yapmakdan korumak, dünyâda ve âhiretde râhat ve huzûr içinde yaflamalar›n› sa¤lamak için, Peygamberlerin gönderilmesi lâz›md›r. Dünyâ hayât›
k›sad›r. Âhiret hayât› sonsuzdur. Bunun için, âhiret hayât›ndaki
se’âdeti kazanmak önce gelmekdedir. Eski felsefecilerden ba’z›lar›, kendi görüfl ve hayâlleri ile hâz›rlad›klar› kitâblar›n sürümlerini artd›rmak için, Peygambere inen kitâblarda okuduklar› ve bunlara inananlardan iflitdikleri, ahlâk› güzellefldirmek ve fâideli ifller
yapmak yollar›n› bunlara kar›fld›rd›lar. Hüccet-ül-islâm imâm-›
Muhammed Gazâlînin, kitâb›nda ibâdetlere de yer vermesine gelince, f›kh âlimleri ibâdetlerin nas›l yap›lacaklar›n› bildirdiler. ‹nceliklerini anlatmad›lar. Çünki, onlar›n maksad›, ibâdetlerin do¤ru yap›lmas›n›n flartlar›n› ve flekllerini bildirmekdi. ‹nsanlar›n içlerine, kalblerine bakmad›lar. Bunlar› bildirmek, tesavvuf âlimlerinin vazîfesi idi. ‹mâm-› Gazâlî, bedenlerin ve görünen ifllerin iyileflmesini sa¤l›yan din ile, iç âlemin temizli¤ine kavuflduran tesavvuf bilgilerini birlefldirdi. Kitâb›nda bu ikisine de yer verdi. ‹kincisine (Münciyyât), ya’nî felâketden kurtar›c› bilgiler ismini verdi
ise de, ibâdetlerin de müncî olduklar›n› bildirdi. ‹bâdetlerin kurtar›c› olmalar›n› sa¤lamak, f›kh kitâblar›ndan ö¤renilir. Kurtar›c›
olan kalb bilgileri, f›kh kitâblar›ndan ö¤renilmez. Bunu dahâ iyi
anlamak için, bu kitâbda bildirdi¤im, O yüce imâm›n sözlerini
okumal›d›r.
T›b adam› Calinosu ve nahv âlimi Amr Sîbeveyhi görmedik.
Bunlar›n o ilmlerde mütehass›s olduklar›n› nerden anlad›k? T›b
ilminin ne demek oldu¤unu biliyoruz. Calinosun kitâblar›n› okuyor, sözlerini iflitiyoruz. Hastalara ilâc verdi¤ini, derdlerden kurtard›¤›n› ö¤reniyoruz. Buradan, onun tabîb oldu¤una inan›yoruz
de¤il mi? Bunun gibi, nahv ilmini bilen bir kimse, Sîbeveyhin kitâblar›n› okuyup, sözlerini iflitince, onun nahv âlimi oldu¤unu anlar ve inan›r. Bunlar gibi, bir kimse peygamberli¤in ne oldu¤unu
iyi anlar ve Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri incelerse, Muhammed aleyhisselâm›n, peygamberli¤in en yüksek derecesinde oldu¤unu iyi anlar. O iki âlime olan îmân hiç sars›lmad›¤› gibi, câhillerin, sap›klar›n iftirâlar›, lekelemeleri, onun Muhammed aley– 276 –

hisselâma olan bu îmân›n› hiç sarsmaz. Çünki, Muhammed aleyhisselâm›n bütün sözleri ve bütün hareketleri, insanlar›n olgunlaflmalar›na rehberlik etmekde, îmânlar›n›n ve ifllerinin do¤ru ve fâideli olmalar›n› sa¤lamakda ve kalblerindeki hastal›klar›n tedâvîsine ve kötü ahlâklar›n›n giderilmesine, medeniyyete ›fl›k tutmakdad›r. Peygamberlik de, bu demekdir.
Da¤da, çölde [ve komünist memleketlerde] yaflay›p da, Peygamberleri iflitmemifl olana (fiâhik-ul-cebel) denir. Bunlar›n Peygamberli¤e ve Peygamberlerin gönderilmifl olmas›na inanmalar›
mümkin de¤ildir. Bunlara Peygamber gelmemifl gibidir. Bunlar
ma’zûr görüldü. Peygambere inanmalar› emr olunmad›. Bunlar
için Kur’ân-› kerîmde, ‹srâ sûresinin onbeflinci âyetinde, (Peygamber göndermeden önce, azâb yapmay›z!) buyuruldu. [Bunlar hayvanlar gibi, hesâbdan sonra, ölecekler, Cehennem azâb› ve Cennet
ni’meti görmeden, ebedî olarak yok edileceklerdir. Kâfirlerin bâlig olm›yan çocuklar› için de böyledir.]
Din bilgilerini din câhillerinin kitâblar›ndan ve din düflmanlar›n›n zehrli kalemlerinden edinenlerin flübhelerini, vesveselerini gidermek için, bildiklerimi aç›klama¤› düflündüm. Hattâ, bunun kendime bir vazîfe, insanl›¤a borcum oldu¤unu gördüm. Bu kitâb› yazarak, peygamberlik ne demek oldu¤unu ve Muhammed aleyhisselâm›n, peygamberli¤in tam sâhibi oldu¤unu bildirme¤e ve buna
inanm›yanlar›n flübhelerini giderme¤e ve kendi akllar›na ve görüfllerine dayanarak bu hakîkati örtbas etme¤e kalk›flan birkaç fen yobaz›n›n hiyânetlerini, zararlar›n› ortaya koyma¤a çal›fld›m. ‹slâm
âlimlerinin kitâblar›ndan vesîkalar vererek ve âciz düflüncelerimi
de ekleyerek onlar›n iftirâlar›n› çürütme¤e u¤rafld›m. Kitâb›m› bir
mukaddeme ile iki makale (ana söz) olarak hâz›rlad›m. Bafllang›c›
da iki bahse ay›rd›m. Allahü teâlân›n yard›m›na güvenerek yazma¤a bafll›yorum.
Mîlâdî 1581

H.Kamerî 989
AHMED B‹N ABDÜL-EHAD
SERHENDÎ
__________________

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî fley’ün fil-ard› velâ fissemâ-i ve hüvessemî’ul alîm. Bu düây›, üç
kerre sabâh nemâz›ndan sonra, üç kerre de, akflam nemâz›ndan
sonra okumal›d›r.
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Tefekkerû fî âlâillâhi ve lâ tetefekkerû fî zâtillâhi.
[Tefekkerû fî acâibi mahlûkâtihî ve lâ tetefekkerû fî kemâlâtî
zâtihî.]
[Allahü teâlân›n zât›n› düflünmeyiniz. Mahlûklar›ndaki nizâm›
düflünerek tefekkür ediniz.]

Mukaddemenin Birinci Bahsi
PEYGAMBERL‹K NE DEMEKD‹R?
Seyyid fierîf-i Cürcânînin (fierh-i Mevâk›f) kitâb›n›n son k›sm›nda diyor ki, kelâm ilminin âlimlerine göre, Allahü teâlân›n,
(Seni flu yerlerdeki insanlara veyâ bütün insanlara gönderdim), yâhud, (Benden kullar›ma bildir!) veyâ bunlar gibi dedi¤i kimseye
(Nebî), ya’nî (Peygamber) denir. Peygamber olmak için, insanda
riyâzet ve mücâhede gibi, ba’z› flartlar›n bulunmas› veyâ buna elveriflli olarak do¤mufl olmak lâz›m de¤ildir. Allahü teâlâ, diledi¤ini
seçerek, bunu ihsân eder. O, herfleyi bilir ve en iyisini yapar. ‹râde
etdi¤ini yapar. Herfleyi yapma¤a kâdirdir. Kelâm âlimlerine göre,
Peygamberin (Mu’cize) göstermesi de flart de¤ildir. Baflkalar›n›n,
Onun Peygamber oldu¤unu anlamalar› için, mu’cize göstermesi
flartd›r dediler. Yoksa, Peygamber olmas› için flart de¤ildir. Eski
yunan felsefecilerine göre, Peygamber olmak için, üç flart lâz›md›r:
Gaybdan haber vermek. Ya’nî geçmiflde olmufl ve gelecekde olacak fleylerden kendisine sorulanlar› bildirmek. Hârika ifller, ya’nî
akl›n, fennin yapam›yaca¤› fleyleri yapmak. Üçüncüsü, mele¤i cism
ve flekllenmifl olarak görmek ve Allahü teâlân›n (Vahy) etdi¤i sözü melekden iflitmek flartd›r, dediler.
Peygamberin bütün gayblar› bilmesi, bizce de, onlarca da lâz›m de¤ildir. Ba’z›lar›n› bilmek ise, yaln›z Peygambere mahsûs
de¤ildir. Riyâzet çekenlerin, ya’nî yaln›z olarak bir odaya kapan›p, ölmiyecek kadar az yiyip içenlerin ve flu’ûru giden ba’z› hastalar›n, uyuyanlar›n, ba’z› gayblar› haber verdiklerini felsefeciler
de kabûl etmekdedir. Peygamberle bunlar, bu bak›mdan birbirlerine benzer. Onlar›n gayb dedikleri, belki (Hârik-ul’âde) olan,
ya’nî âdet olm›yan, s›k rastlanm›yan fleyler demekdir. Bunlar ise,
hakîkî gayb de¤ildir. Bunlar› bilmek ve bir iki kerre haber vermek, âdetin d›fl›na ç›kmak olmaz. Peygamber ile baflkalar›, bununla birbirlerinden ay›rd edilirler. Allahü teâlân›n bildirdi¤i hakîkî gayblar› Peygamberlerin bileceklerini, kelâm âlimleri de bildiriyorlar. Fekat gayb› bilmek Peygamber için flart de¤ildir, diyor– 278 –

lar. Felsefecilerin gayb› bilmek için ileri sürdükleri, yukar›da yaz›l› sebebler de do¤ru de¤ildir. ‹slâm dîninin esâslar›na uymamakdad›r. Bundan baflka, bu sebeblerle gayb› bilmek, ayr› bir mes’eledir.
Âdet d›fl›nda flafl›lacak fleylerdendir. Bunlar üzerinde ayr›ca durman›n fâidesi yokdur.
Âdet d›fl› (Hârik-ul’âde) fleyler, meselâ cismlere, maddelere, diledi¤i gibi te’sîr etmek, istedi¤i zemân, rüzgâr, zelzele, yang›n hâs›l
etmek, diledi¤i zemân geminin batmas›, insan›n ölmesi, zâlimlerin
belâya yakalanmas› gibi fleyler, insan rûhunun cismlere te’sîr etmesidir. Hakîkatde, cismlere te’sîr eden yaln›z Allahü teâlâd›r. Allahü teâlâ, diledi¤i zemân, diledi¤i kimsede bu te’sîri hâs›l eder. Bunun için, âdet d›fl›, flafl›rt›c› fleyler, yaln›z Peygamber içindir, denilemez. Bunu felsefeciler de kabûl etmekdedir. O hâlde, Peygamber, baflkalar›ndan, bu sûretle nas›l tefrîk edilebilir?
Eski yunan felsefecileri, Peygamber olm›yanlardan da flafl›lacak
fleyler hâs›l olabilir, diyorlar ise de, bunlar›n s›k s›k olmas›n› ve hârik-ul’âdenin (‹’câz) derecesine ulaflaca¤›n› kabûl etmiyorlar. Peygamberlerden böyle hârik-ul’âde fleyler hâs›l oldu¤u için, Peygamber ile baflkalar› birbirlerinden ayr›l›r, diyorlar.
Felsefecilerin, Peygamberlere melek görünmesi ve Allah›n
(Vahy) etdi¤i sözleri onlara bildirmesi flartd›r, demeleri, kendi felsefelerine uygun de¤ildir. Îmân sâhiblerini aldatmak için böyle
söylüyorlar. Çünki onlara göre, melek, madde de¤ildir. Söylemez.
Ses vermek için madde olmak lâz›md›r demekdedirler. Ses, hava
dalgalar›ndan hâs›l olmakdad›r. Felsefecilerin bu flartlar›, belki,
melekler flekl al›r, cism hâline girerek görünür, konuflur demek
olabilir de deriz.

‹kinci Bahs
MU’C‹ZE NE DEMEKD‹R?
Bize göre, (Mu’cize), Peygamber oldu¤unu söyliyen kimsenin,
do¤ru söyledi¤ini bildiren fleydir. Mu’cizenin flartlar› vard›r:
1 — Allah›n, mu’tâd sebebler olmadan yapmas›d›r. Çünki,
Onun Peygamberini tasdîk etdirecekdir.
2 — Hârik-ul’âde olmal›d›r. Âdet olan fleyler, meselâ güneflin
hergün flarkdan do¤mas›, ilkbehârda çiçeklerin açmas›, mu’cize olmaz.
3 — Bunu, baflkalar›n›n yapamamas› lâz›md›r.
4 — Peygamber oldu¤unu bildiren kimsenin istedi¤i zemân hâs›l olmal›d›r.
5 — ‹stedi¤ine uygun olmal›d›r. Meselâ flu ölüyü diriltece¤im, deyince, baflka hârika hâs›l olursa, meselâ da¤ ikiye ayr›l›r– 279 –

sa, mu’cize olmaz.
6 — ‹steyip de hâs›l olan mu’cize, kendisini yalanlamamal›d›r.
Meselâ, flu hayvan ile konuflaca¤›m, deyince, hayvan (Bu yalanc›d›r) derse, mu’cize olmaz.
7 — Mu’cize, peygamber oldu¤unu söylemeden önce hâs›l olmamal›d›r. Îsâ aleyhisselâm›n beflikde konuflmas›, kuru a¤açdan
tâze hurma isteyince, eline hurma gelmesi, Muhammed aleyhisselâm çocuk iken, gö¤sünün yar›l›p, kalbinin y›kan›p temizlenmesi,
bafl›n›n üstünde bulut bulunmas›, a¤açlar›n, tafllar›n kendisine selâm vermeleri gibi, önceden hâs›l olan hârikalar, mu’cize de¤ildi.
Kerâmet idiler. Bunlara (‹rhâs) denir. Peygamberli¤i kuvvetlendirmek içindirler. Bu kerâmetlerin Evliyâda da hâs›l olmalar› câizdir. Peygamberler, peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce, Evliyâ derecesinden afla¤›da de¤ildirler. Kerâmetleri görülür.
Mu’cize, peygamber oldu¤unu bildirdikden az zemân sonra hâs›l
olabilir. Meselâ, bir ay sonra flöyle olur deyince, hâs›l oldu¤u zemân mu’cize olur. Fekat, hâs›l olmadan önce, onun peygamber oldu¤una inanmak lâz›m olmaz.
Mu’cizenin, Peygamberin do¤ru söyledi¤ini göstermesi, yaln›z
akl›n îcâb› de¤ildir. Ya’nî bir iflin, bunu bir yapan›n bulundu¤unu
belli etmesi gibi de¤ildir. Çünki, akl›n birfleyi, baflka fleyin delîli,
alâmeti oldu¤unu anlamas› için, o iki fley aras›nda bir ba¤lant› bulunmas› lâz›md›r. Delîl görülünce, ba¤lant›s› bulunan fleyin varl›¤›
anlafl›l›r. Baflka fleyin varl›¤› anlafl›lmaz. Mu’cize böyle de¤ildir.
Meselâ, göklerin parçalanmas›, y›ld›zlar›n da¤›lmalar›, da¤lar›n da¤›l›p toz olmalar›, dünyân›n sonu geldi¤i, k›yâmet kopaca¤› zemân
olacakd›r. O zemân Peygamber gönderilmek zemân› de¤ildir. Bunlar, her Peygamberin haber vermifl olduklar› mu’cizelerdir. Fekat,
iflitenlerin, bunlar›n mu’cize olduklar›n› bilmeleri lâz›m gelmez. Bir
velîden hâs›l olan kerâmetin, Peygamber oldu¤unu söyliyen di¤er
kimse ile ba¤l›l›¤› olmad›¤› hâlde, o Peygamber için mu’cize olmas›
da böyledir. Buraya kadar bildirdiklerimizi, Seyyid fierîf Cürcânî
hazretleri (fierh-› mevâk›f) kitâb›nda uzun uzun yazmakdad›r.
Âlimlerin ço¤una göre, mu’cize gösterirken, aç›kca (Tehaddî)
etmek, ya’nî, (Siz de yap›n›z! Yapamazs›n›z!) demek flart de¤il ise
de, mu’cizenin ma’nâs›nda tehaddî vard›r. K›yâmet hâllerinden
ve ileride olacak fleylerden haber vermekde tehaddî olam›yaca¤›
için, bunlar kâfirlere karfl› mu’cize de¤ildir. Mü’minler bu haberlerin mu’cize olduklar›na inan›rlar. Evliyân›n kerâmetleri de,
peygamberlik iddi’â etmedikleri için ve tehaddî bulunmad›¤›
için, mu’cize olmazlar. Tehaddî bulunm›yan böyle hârika ifllerin,
peygamberlik iddi’â eden kimsenin do¤rulu¤unu göstermemele– 280 –

ri, mu’cizelerin de göstermemesini îcâb etdirmez. Mu’cizeden beklenen de budur.
Süâl: Mu’cizelerin, peygamberlik iddi’â eden kimsenin do¤ru
söyledi¤ini isbât etmesi, hârika fleyler olduklar› içindir. Bunu isbât
etmekde mu’cizenin husûsî bir te’sîri var m›d›r?
Cevâb: ‹flin içyüzü böyle de¤ildir. Mu’cizenin peygamberlik iddi’âs›n›n do¤ru oldu¤unu isbât etmesi, baflkalar›n›n bunu yapamad›klar› içindir. Bu da, mu’cizenin husûsî te’sîri var demekdir. Hattâ asl isbât eden budur.
Süâl: Seyyid fierîf Cürcânî hazretleri, (Mevâk›f) kitâb›n› flerh
ederken, (Nakl, yaln›z bafl›na delîl olmaz. Çünki, Peygamber oldu¤unu söyliyenin do¤ru olmas›na inanmak da lâz›md›r. Bu da, akl›n
kabûl etmesi ile olur. Akl, mu’cizeyi görünce, Peygamberin do¤ru
söyledi¤ine inan›r) diyor. Cürcânînin bu sözü, mu’cizenin, Peygamberin do¤ru sözlü oldu¤unu göstermesinin akl ile anlafl›ld›¤›n›
bildiriyor. Hâlbuki, biraz önce, akl ile anlafl›lmaz demifldi. Bu iki
sözü birbirini çürütmüyor mu?
Cevâb: Yukar›daki söz, do¤ru sözlü oldu¤unu gösteren mu’cizeyi akl›n inceledi¤ini bildiriyor. Mu’cizenin, do¤ru sözlü olman›n
anlafl›lmas›n› göstermesinde akl›n te’sîri olup olmad›¤›n› bildirmiyor. Akl›n te’sîri oldu¤unu söyledi¤ini kabûl etsek bile, bu ifl yaln›z
akl ile anlafl›l›r demiyor. Akl›n bu iflde hiç te’sîri olmaz diyen kimse yokdur ki, sözlerin birbirlerini çürütmesi düflünülsün. Seyyid
hazretleri naklî mu’cizeyi anlat›rken öyle söylemifldir ki, orada
böyle söylemek yak›fl›r.
Mu’cizenin, Peygamberin do¤ru sözlü oldu¤una delâlet etmesi, ya’nî göstermesi, iflitmekle hâs›l olan inanmak da de¤ildir. Tabî’î olan bir delâletdir. Ya’nî mu’cize görülünce, Allahü teâlâ, bunu görende, Peygamber oldu¤unu söyliyenin do¤ru sözlü oldu¤una bilgi yaratmakdad›r. Allahü teâlân›n âdeti böyledir. Çünki,
yalanc›n›n mu’cize göstermesi mümkin ise de, vâk›’ de¤ildir. Peygamber oldu¤unu bildiren kimse, bir da¤› havaya kald›rsa, (Bana
inan›rsan›z, bu da¤ yerine gider. ‹nanmazsan›z, bafl›n›za iner) dese, inanmak istediklerinde, da¤›n yerine do¤ru gitdi¤ini, inanmama¤› niyyet etdiklerinde, üzerlerine do¤ru geldi¤ini görseler, bunun do¤ru sözlü oldu¤u âdet-i ilâhiyye olarak anlafl›l›r. Evet,
böyle kesin mu’cizenin yalanc›dan zuhûru aklen mümkin ise de,
Allahü teâlân›n âdeti de¤ildir. Ya’nî hiç görülmemifldir. [Yalanc›n›n mu’cize göstermesini akl kabûl eder. (Allah herfleye kâdirdir. Bunu da yapabilir) der. Akl›n âdete uygun olm›yan bu hükmü, hattâ bu hükme uygun olaylar›n nâdiren görülmesi, Allahü
teâlân›n âdeti olan olaylara olan bilgimize zarar vermez. Mese– 281 –

lâ Deccâl›n öldürmesi, diriltmesi, onun yalanc› oldu¤una olan bilgimizi de¤ifldirmez. Nemrudun ateflinin ‹brâhîm aleyhisselâm› yakmamas›, Allahü teâlân›n atefle yak›c›l›k vermesi âdetini de¤ifldirmez. Hâlbuki, akl›n delîl ile edindi¤i bilgiye uym›yan olay›n görülmesi, bu bilgiye zarar verir.] Buna misâl olarak demifller ki, adam›n
biri, bir Pâdiflâh›n elçisi oldu¤unu söylemifl. Bana inanm›yorsan›z,
bu mektûbumu sultâna götürün demifl. Mektûbda, (Senin elçin oldu¤um do¤ru ise, taht›ndan in, yerde otur!) demifl. Mektûbu sultâna götürmüfller. Okuyunca, inip yere oturmufl. Görenler, bunun
do¤ru söyledi¤ine kesin olarak inan›rlar. Bu inan›fl, bir fleyi görüp,
bundan görmedi¤i baflka fleyi anlamak ya’nî (Gâibi flâhide k›yâs etmek) gibi de¤ildir. Çünki mu’cize, do¤ru sözlü olma¤› kesinlikle
bildirmekdedir. Mu’tezile mezhebine göre, yalanc›n›n mu’cize göstermesi mümkin de¤ildir.
Sihr ve benzeri fleyler, ba’z› fleylerin sebeblerini yaparak, o fleylerin meydâna gelmelerini sa¤lamakd›r. Ba’zan da mevcûd olm›yan fleyi, varm›fl gibi göstermekdir ki, d›flarda yok oldu¤u hâlde,
vehmde ve hayâlde var görünür. Bunlar, hârika de¤ildir.
[Hücre, canl›lar›n, canl›l›k özelli¤ini tafl›yan en küçük parças›d›r ve cans›zlardan ayr›lan bafll›ca karakterdir. ‹nsan vücûdu, ortalama 30 trilyon hücreden meydâna gelmifl muazzam bir fabrikad›r.
Hücre, ›fl›k dalgalar›ndan ald›¤› elektrikle çal›fl›r.
Molekül, bir kimyâsal maddenin özelli¤ini tafl›yan en küçük
parças›d›r ve bir veyâ çok atomdan meydâna gelmifldir. Maddenin
en küçük yap› tafl› da atomdur. Moleküllerin büyüklü¤ü 3.3 x 10-20
gramd›r. 10 milyar atom yan yana konsa, bir milimetre uzunlu¤unda olur. Atomun yar› çap› 10-8 cm’dir. Çekirde¤in yar› çap› da 10-13
cm’dir. ‹nsan›n büyüklü¤ü ise 1028 atom, günefl de 1028 insan kadard›r.
Atom çekirde¤i, nötron ve proton parçalar›ndan meydâna gelmifldir. Protonlar 1.67 x 10-24 gr., nötronlar ise 1.675 x 10-24 gram kadard›r.
Elektronlar, atom çekirde¤i etrâf›nda sâniyede 100.000 km h›z
civâr›nda dönerler. Bu h›zla giden bir uçak, sâniyede dünyây› 2
def’a râhat râhat dolafl›r.
Bu bilgiler, Allahü teâlân›n var oldu¤unu, bir oldu¤unu ve kudretinin sonsuz oldu¤unu ve Muhammed aleyhisselâm›n peygamber
oldu¤unu aç›kca göstermekdedir. Akl› ve insâf› olan, bunu hemen
anlar. Nefsine, zevk›ne düflkün olan anlamak istemez. Anl›yan,
dünyâda ve âh›retde râhat eder. Sonsuz se’âdete kavuflur. Anlam›yan, dünyâda rezîl ve sefîl olur. Âh›retde de Cehennem ateflinde
sonsuz olarak yanar.]
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B‹R‹NC‹ MAKALE
Burada (Bi’set)i, ya’nî Peygamber gönderilmesini ve bunun
lâz›m oldu¤unu bildirece¤iz. ‹nsan, yarat›l›fl›nda herfleyden habersizdir. Hâlbuki, insan›n d›fl›ndaki mahlûklar o kadar çokdur
ki, Allahdan baflka kimse bilmez. Böyle oldu¤unu, (Müddessir)
sûresinin otuzbirinci âyeti bildirmekdedir. Çocuk, (‹drâk) âletleri ile âlemleri anlama¤a bafllar. Mahlûklar›n her cinsine bir
(Âlem) diyoruz. ‹nsanda ilk yarat›lan idrâk âleti (Lems), dokunma hâssas›d›r. ‹nsan, bu hâssas› ile, so¤u¤u, s›ca¤›, yafl›, kuruyu,
yumufla¤›, kat›y› ve benzerlerini idrâk eder, anlar. Lems hâssas›
renkleri, sesleri anl›yamaz. Bunlar› yok san›r. Sonra görme hâssas› yarat›l›r. Bununla, renkler, flekller anlafl›l›r. Bu âlem, ya’nî
görmekle anlafl›lan fleyler, lems âleminden, dahâ genifl, dahâ çokdur. Sonra, iflitme hâssas› aç›l›r. Bu his organ› ile sesler, na¤meler anlafl›l›r. Sonra (Zevk), ya’nî tat duyma hâssas› yarat›l›r. Sonra, koku alma hâssas› yarat›l›r. Böylece (His âlemi)ni tan›tan befl
duygu kuvveti temâmlan›r. Yedi yafl›na do¤ru (Temyîz) kuvveti
yarat›l›r. Bununla, his kuvvetleri ile anlafl›lam›yan fleyler anlafl›l›r. Bu kuvvet, his kuvvetleri ile idrâk olunan, anlafl›lan fleyleri
birbirlerinden ay›r›r. Dahâ sonra akl yarat›l›r. Akl, temyîz kuvveti ile ayr›lm›fl, baflka baflka olduklar›, fâideli, zararl›, iyi, fenâ olduklar› anlafl›lan fleylerden, lâz›m, câiz, mümkin, muhal ya’nî imkâns›z olanlar› ay›r›r. Akl, temyîz ve his kuvvetlerinin anl›yamad›¤› fleyleri anlar. Allahü teâlâ, ba’z› seçdi¤i kullar›nda, akldan
sonra baflka bir kuvvet dahâ yarat›r. Bununla, akl›n bilemedi¤i,
bulamad›¤› fleyler ve ilerde olacak fleyler anlafl›l›r. Buna (Nübüvvet) ya’nî peygamberlik kuvveti denir. Temyîz kuvveti, akl ile anlafl›lan fleyleri anl›yamad›¤› için, bunlara inanm›yor. Akl da, peygamberlik kuvveti ile anlafl›lan fleyleri anl›yamad›¤› için, bunlar›n
var olduklar›na inanm›yor, inkâr ediyor. Anlamad›¤›n› inkâr etmek, anlamaman›n, bilmemenin ifâdesi oluyor. Bunun gibi, kör
olarak dünyâya gelen kimse, renkleri, fleklleri hiç iflitmese, bunlar› bilmez. Varl›klar›na inanmaz. Allahü teâlâ, Nübüvvet kuvvetinin de bulundu¤unu kullar›na bildirmek için, bu kuvvetin benzeri olarak, insanlarda rü’yây› yaratd›. ‹nsan ilerde olacak fleyi,
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aç›kca veyâ (Âlem-i misâl)deki flekli ile ba’z› rü’yâda görmekdedir.
Rü’yây› bilmeyen birine, (‹nsan ölü gibi bayg›n düflüp, düflünce ve
hislerinin hepsi gidince, akl›n ermedi¤i, gayb olan fleyleri görüyor)
denilse, inanmaz. Böyle fleyin olam›yaca¤›n› isbâta kalk›flarak, (‹nsan etrâf›n› his kuvvetleri ile anl›yor. Bu kuvvetler bozulursa, birfley idrâk edemiyor. Hele hiç ifllemedikleri zemân, hiçbirfleyi anl›yamaz) der. Böyle bozuk mant›k yürütür. Akl ile bilinen fleyleri his
kuvvetleri anl›yamad›klar› gibi, Nübüvvet kuvveti ile bilinen fleyleri akl anl›yam›yor.
Peygamberlik kuvvetinin bulundu¤unda flübhesi olanlar, bunun mümkin olmas›nda veyâ mümkin ise de, vâk›’ olmas›nda
flübhe ediyorlar. Bunun mevcûd ve vâk›’ olmas›, mümkin oldu¤unu göstermekdedir. Bunun mevcûd oldu¤unu da, Peygamberlerin, akl›n ermedi¤i bilgileri haber vermeleri göstermekdedir. Akl
ile, hesâb ile, tecribe ile anlafl›lam›yan bu bilgiler, ancak Allahü
teâlân›n (‹lhâm) etmesi ile, ya’nî Peygamberlik kuvveti ile anlafl›lm›fld›r. Peygamberlik kuvvetinin bundan baflka özellikleri de
vard›r. Bir özelli¤inin benzeri olan rü’yâ, insanlarda bulundu¤u
için, biz de, misâl olarak bunu bildirdik. Baflka özellikleri, tesavvuf yolunda çal›flanlarda zevk yolu ile hâs›l olur. Bildirdi¤imiz bu
özellik de, peygamberli¤e inand›rmak için vesîka olarak yetiflir.
‹mâm-› Muhammed Gazâlî de, (El-münk›z-ü anid-dalâl) kitâb›nda peygamberli¤e inand›rmak için, vesîka olarak bu özelli¤i yazm›fld›r.
Eski yunan felsefecilerine göre, peygamberli¤e inanmak fâidelidir. (Çünki, akla yard›mc›d›r. Allah›n varl›¤›n› ve kuvvetini, ilmini düflünmek böyledir. Akl›n ermedi¤i, nice fâideli fleyler de, Peygamberden ö¤renilir. Tekrâr dirilmek ve âhiret bilgileri ve ba’z› ifllerin iyi olduklar›n›n bilinmesi ve ba’z›lar›n›n fenâ olarak bilinmesi, ba’z› g›dâlar›n, ilâclar›n zararl› olup olmad›klar›n›n bilinmesi
böyledir) derler.
Peygamberli¤e inanm›yanlar diyorlar ki:
1 — Peygamber olarak gönderilen kimsenin, (Seni Peygamber
olarak gönderdim. Benim taraf›mdan kullar›ma söyle!) diyenin
Allah oldu¤unu bilmesi lâz›md›r. Allah› tan›mak, bilmek için ise,
bir yol yokdur. Bu sözü söyliyen cin olabilir. Din sâhiblerinin hepsi, cinnin varl›¤›na inanmakdad›r.
Cevâb: Gönderilen kimse, gönderilmifl oldu¤unu mu’cize ile isbât etmekdedir. Mu’cizeyi yapan Allahd›r. Cin yapamaz. Hiçbir
mahlûk da yapamaz.
2 — Peygambere (Vahy) getiren melek, cism ise, orada bulu– 284 –

nanlar›n hepsine görünmesi lâz›md›r. Görülmedi¤ini siz de söylüyorsunuz. Cism de¤ilse, rûh ise, bunun söylemesi ve iflitilmesi olamaz. E¤er cevâb olarak, (Peygambere Allahü teâlâdan vahy getiren melek cismdir. Allahü teâlâ, bunun görünmemesini istemekdedir. Göstermeme¤e de kâdirdir) derseniz, önümüzdeki da¤› görmememiz ve yan›m›zda çalan davulun sesini iflitmememiz lâz›m
gelir. Bu ise, safsatad›r.
Cevâb: Vahyi getiren melekdir. Melek, latîf, fleffâf cismdir.
Renksiz olan fleffâf cismlerin görülmesi Allahü teâlân›n âdeti de¤ildir. Hava, cismdir. Fekat, fleffâf ve renksiz oldu¤u için görülmemekdedir. Kat› cismler görülmez deseydik, o zemân safsata olurdu. Rûhlar›n, görünür cism hâlini alarak söylemesi ve bunun iflitilmesi mümkindir ve çok vâk›’ olmufldur.
3 — Peygambere inanmak için, Onun peygamber oldu¤unu anlamak lâz›md›r. Bu da, uzun zemân incelemekle olabilir. Peygamberi hemen tasdîk etmek mecbûriyyeti abes olur.
Cevâb: Peygamberin hârikalar›n›, mu’cizelerini görüp de, do¤ru söyledi¤ini anlamamak olamaz. Bunlar› görenlerin ve iflitenlerin, hemen anlay›p inanmalar› lâz›md›r.
4 — Peygamberin, fâideli fleyleri emr etmesi, zararl› fleyleri yasak etmesi vazîfesidir. Bu ise, do¤ru birfley de¤ildir. Çünki, bu ifl,
kullar› cebr etmek, zorlamak olur. (Kulun iflini Allah yarat›r. Kulun bu iflde te’sîri olmaz) diyorsunuz. Kulu, elinde olm›yan bir ifli
yapma¤a zorlamak olur.
Cevâb: Kulun kudreti, iflin yarat›lmas›na te’sîr etmez ise de, yap›lmas›n› istemek ve iflin sebeblerini hâz›rlamak kulun elindedir.
Buna (Kesb) denir. Kula, kesb etmesi için emr olundu. Böyle emr
olunmas› do¤rudur.
5 — Kul, emri yapmak için yorulacakd›r. Yapmazsa, kendisine
azâb yap›lacakd›r. Bunun ikisi de kula zararl›d›r. Allahü teâlâ, hakîmdir. Zararl› ifl yapmaz.
Cevâb: Buna karfl›l›k deriz ki, emrlerin hepsi dünyâ için ve âh›ret için fâidelidirler. Fâideleri, yap›lmalar›ndaki yorgunlukdan katkat çokdur. Az bir yorgunlukdan kurtulmak için, bu fâideleri elden
kaç›rmak akla uygun de¤ildir.
6 — Emrin yap›lmas›ndaki yorgunluk karfl›l›¤› bir fâide olmazsa, bu emri vermek abes olur. Fâidesi varsa, fekat hepsi Allaha yararsa, Allahü teâlâ, kullar›na muhtâc demek olur. Bu da do¤ru de¤ildir. Fâidesi insana ise, fâideli fleyi emr edip, bunu yapm›yana
azâb etmek de, akla uygun de¤ildir. Çünki, bu emr, kendine fâideli
olan fleyi yap! Yapmazsan, sonsuz olarak can›n› yakar›m demekdir.
– 285 –

Cevâb: Akl›n güzel, çirkin, abes demesi, her zemân do¤ru olmaz. Allahü teâlân›n her iflinin fâideli olmas› lâz›md›r, demek de
do¤ru de¤ildir. Bunu ileride isbât edece¤iz. Sonsuz azâb yap›lmas›,
fâide elde edilmedi¤i için de¤ildir. Sâhibinin, yarat›c›s›n›n emrini
yapmad›¤› içindir. Emrini yapmamak, ona ihânet, horlamak, k›ymet vermemek olur.
7 — Allahü teâlâ, kulunun yapam›yaca¤›n›, kendine fâideli
olan fleyi yapmak istemiyece¤ini bildi¤i hâlde, niçin bunu yapmas›n› emr ediyor? Bu emr, kuluna zararl›, çirkin olmaz m›?
Cevâb: Bu emr kuluna zarar olur desek bile, çok fâidelere kavuflmak için, ufak zarara katlanmak lâz›m oldu¤unu yukar›da bildirdik. Müslimânlar›n, yetmifliki sap›k f›rkas›ndan (Mu’tezile) ismindeki f›rkada olanlara göre, kâfire yap›lan teklîfde, ya’nî emr ve
yasaklar› bildirmekde de fâide vard›r. Bu fâide, onu sevâb kazanma¤a sevkdir. Çünki sevâb, teklîf olunan kimsenin emrleri yapmas›ndan hâs›l olan fâidedir. Teklîfin fâidesi de¤ildir. Bir kimse, gelmiyece¤ini iyi bildi¤i hâlde, birini yeme¤e da’vet eder. Böylece cömerd ve iyilik sever oldu¤unu göstermek ister. Ça¤›rmasa, bu arzûsunu gösterememifl olur. Burada, müslimân fikr adamlar›n›n
sözlerini bildirme¤i fâideli görüyorum:
Allahü teâlâ, insanlar› za’îf ve muhtâc yaratd›. Giyecek, yiyecek, bar›nacak, düflmandan korunmak gibi ve dahâ nice fleylere
muhtâcd›rlar. Bir kimse, kendi ihtiyâclar›n› yaln›zca hâz›rl›yamaz.
Buna ömrü yetiflmez. ‹nsanlar›n ortaklafla çal›flmalar›, birlikde yaflamalar› lâz›md›r. Biri yapd›¤› âleti baflkas›na verir. Ondan, kendine lâz›m olan baflka birfley al›r. Bu ortakl›k ihtiyâc›na, (‹nsan medenî olarak yarat›lm›fld›r) denir. Medenî, ya’nî birlikde yaflayabilmek için, adâlet lâz›md›r. Çünki herkes muhtâc oldu¤una kavuflmak ister. Bu arzûya, (fiehvet) denir. Arzû etdi¤ini baflkas› al›rsa,
alana k›zar. Aralar›nda çekiflme, zulm, iflkence bafllar. Topluluk
parçalan›r. Toplulukda, al›flverifli düzenlemek, adâleti sa¤lamak
için, çok fley bilmek lâz›md›r. Bu bilgiler, birer kanûndur. Bunlar›n en âdil olarak bildirilmesi lâz›md›r. Bunlar› hâz›rlamakda da
anlaflamazlarsa, yine kar›fl›kl›k olur. Bunun için, insanlar›n üstünde bir âdil varl›¤›n hâz›rlamas› lâz›md›r. Bunun teklîflerine uyulmas› için, güçlü kuvvetli olmas› ve teklîflerin ondan geldi¤inin anlafl›lmas› lâz›md›r. Bunu anlatan, inand›ran da, ancak mu’cizelerdir. Kendi zevklerine, flehvetlerine düflkün olanlar ve kendilerini
baflkalar›ndan üstün görenler, islâmiyyetin ahkâm›n› be¤enmezler. Bu ahkâma uymak istemezler. Baflkalar›n›n haklar›na sald›r›r,
günâh ifllerler. ‹slâmiyyete uyana sevâb, uym›yana azâb olaca¤› bildirilince, islâmiyyetin düzeni kuvvetli olur. Bunun için, ahkâm› ko– 286 –

yan›n, cezây› verecek olan›n tan›nmas› lâz›md›r. Bunun için de, ibâdet yap›lmas› emr olundu. Hergün ibâdet yaparak, O hât›rlan›r. ‹bâdet, Onun varl›¤›n› ve Peygamberini ve âhiretdeki ni’metleri ve
azâblar› tasdîk etmekle, inanmakla bafllar.
Bunlara inanmakla ve ibâdetleri yapmakla, üç fley hâs›l olur:
Birincisi, insan, flehvetine uymakdan kurtulur. Kalb, rûh temizlenir. Gazab edilmez, ya’nî öfkelenilmez. fiehvet ve gazab, yaratan›
hât›rlama¤a mâni’ olurlar. ‹kincisi, insanda, maddeler üzerinde yap›lan tecribeler ile ve his organlar› ile hâs›l olan bilgilerle ilgisi olm›yan baflka bilgiler, zevkler hâs›l olur. Üçüncüsü, iyilere ni’metler, kötülük yapanlara azâb yap›laca¤› düflünülünce, insanlar aras›nda adâlet hâs›l olur. Buraya kadar bildirdi¤imiz, müslimân fikr
adamlar›n›n bu sözleri, Mu’tezilenin (Teklîf yap›lmas›n›n lâz›m oldu¤u akla uygundur) sözlerine benzemekdedir.
8 — Allahü teâlâ, teklîf etdi¤i iflin yap›lmas›n› ezelde takdîr etdi ise, bu teklîf, çirkin, abes olur. Akla uygun de¤ildir. Yap›lmas›
mukadder, muhakkak olan iflin yap›lmas›n› teklîf etmek, fâidesiz
bir teklîf olur. Yap›lmas› ezelde takdîr edilmemifl ifli yapma¤› teklîf etmek ise, iflkence olur. Olm›yacak fleyi yap demek olur.
Cevâb: ‹nsanda ifli yapmak gücü bulundu¤u için, bunu emr etmek iflkence olmaz. Allahü teâlân›n bütün teklîfleri, insan›n gücünün yetdi¤i fleylerdir. Bu süâl, Allahü teâlân›n yaratmas› için sorulsayd›, Ona verilecek cevâb ne ise, insanlara yap›lan teklîf için verece¤imiz cevâb da öyledir. Ya’nî, Allahü teâlâ, ezelde yarat›lmas›
takdîr edilen ifli yaratma¤a mecbûrdur denilemez. Yarat›lmas› takdîr edilmemifl ifli yaratmakdan âcizdir de denilemez.
9 — Bedene güc gelen fleylerin teklîf edilmesi, insan›n Allahü
teâlân›n varl›¤›n› düflünmesine, anlamas›na mâni’ olur. Birçok fleylerin yap›lmas›na da vakt b›rakmaz.
Cevâb: Teklîflerin fâidesi, Allahü teâlân›n varl›¤›n› düflünme¤i,
bunu anlama¤› sa¤lamak ve hayât› düzene koymakd›r. Bunu yedinci cevâbda uzun bildirdik.
[Teklîflere inanmak, ya’nî emrlerin yap›lmas› lâz›m geldi¤ine
ve yasaklardan sak›nmak lâz›m geldi¤ine inanmak, îmân›n flart›d›r. Teklîflerin ço¤una inan›p da, yaln›z birine inanm›yan, buna
uymak istemiyen, Muhammed aleyhisselâma inanmam›fl olur.
Kâfir olur. Müslimân olmak için, teklîflerin hepsine inanmak lâz›md›r. Bir müslimân, teklîflere inand›¤› hâlde, bunlara uymazsa, meselâ, tenbellik ederek, nemâz k›lmazsa; kötü arkadafla ve
nefsine uyarak, alkollü içki içerse, kad›n ve k›z, kolu, bafl› aç›k soka¤a ç›karsa, îmân› gitmez, kâfir olmaz. Günâh ifllemifl, âsî müs– 287 –

limând›r. Teklîflerden birine bile uymak istemezse, ya’nî be¤enmez, vazîfe oldu¤una ehemmiyyet vermez ise, hafîf görürse, îmân›
gider. (Mürted) olur. (Nemâz k›lm›yorsam, aç›k geziyorsam ne ç›kar? Sen kalbe bak. Kalbim temizdir) demek. Yâhud, (önce ekmek paras› kazanmak, herkese iyilik etmek. Sonra nemâz) gibi
sözler, teklîflerin bir k›sm›n› be¤enip bir k›sm›n› be¤enmemekdir.
Her müslimân›n bu inceli¤e dikkat etmesi, teklîflere uym›yanlar›n,
îmânlar›n›n gitmemesi için uyan›k olmalar› lâz›md›r. Teklîfe uymamak baflkad›r. Uymak istememek baflkad›r. Bu ikisini kar›fld›rmamal›d›r!]
10 — Akl, fâideli oldu¤unu anlad›¤› fleyi yapar. Zararl› bildi¤i
fleyi yapmaz. Fâideli veyâ zararl› oldu¤unu anl›yamad›¤›n› da, ihtiyâc olunca yapar. Akl›n bu hizmeti varken, Peygamber gönderilmesine lüzûm olmaz.
Cevâb: Akl›n anl›yamad›¤› veyâ yanl›fl anlad›¤› çok fley vard›r
ki, bunlar› Peygamber bildirir. Peygamber, mütehass›s bir tabîb gibidir. ‹lâclar›n te’sîrlerini iyi bilir. Halk aras›nda, akla dayanarak,
uzun tecribelerle ba’z› ilâclar›n te’sîri bilinirse de, akl sâhibi kimseler, bunu bilinceye kadar tehlüke ve zararlara düfler. Bunlar› bilmeleri için, yorucu, uzun zemân lâz›m olur. Akl›n›, baflka lüzûmlu
iflleri yapmak için kullanma¤a vakt kalmaz. Tabîbe az birfley vermekle ilâclar›n fâidelerine kavuflurlar. Hastal›kdan kurtulurlar.
Peygambere lüzûm yokdur demek, tabîbe lüzûm yokdur, deme¤e
benzer. Peygamberin bildirdikleri teklîfler, Allahü teâlâdan vahy
oldu¤u için, hepsi do¤rudur. Hepsi fâidelidir. Tabîbin bilgileri, düflünce ve tecrîbe ile oldu¤u için, hepsinin do¤ru oldu¤u söylenilemez.
11 — Mu’cizenin varl›¤› kabûl edilemez. Âdetin d›fl›nda flafl›lacak fley oldu¤u için, akl›n kabûl edece¤i birfley de¤ildir. Bunun için,
peygamberlik de, akla uygun birfley de¤ildir.
Cevâb: Yerlerin, göklerin yokdan var edilmesi, mu’cizeden dahâ çok flafl›lacak fleydir. Ba’z› fleylerin tabî’at kanûnlar›n›n d›fl›nda
hâs›l olamamas›, bu kanûnlar›n d›fl›nda, hârika fleylerin hâs›l olam›yaca¤›n› bildirmez. Peygamberlerden ve Evliyâdan, asrlar boyunca hârikalar hâs›l olmufldur. Akl› olan, bu olaylar› inkâr edemez. Mu’cize, Peygamberin do¤ru söyledi¤ini göstermek içindir.
Mu’cizenin hârika olmas› lâz›md›r. Tabî’at kanûnlar›na uygun olarak yap›lan fley, mu’cize olmaz.
12 — Mu’cize, Peygamberin do¤ru söyledi¤ini gösteremez.
Çünki, mu’cizeyi Allah m› yarat›yor, yoksa Peygamber kendisi mi
yap›yor, belli de¤ildir. Sihr de, hârika ifldir. Sihre, t›ls›ma siz de inan›yorsunuz.
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Cevâb: Akl›n çeflidli ihtimâller ileri sürmesi, ya’nî hipotez [Faraziyye] ve teori [Nazariyye]ler, his organlar› ile veyâ tecribe ile
hâs›l olan bilgiyi çürütmez. Belli bir cismin hâs›l olmas›, bunun
yoklu¤unu düflünmemize mâni’ olmaz. Herfleyin var olmas›na
te’sîr eden yaln›z Allahü teâlâd›r. Bunu yukar›da bildirdik. Ya’nî
mu’cizeyi yaratan Allahü teâlâd›r. Peygamber de¤ildir. Sihr, t›ls›m,
baflkalar› yapamasa da, denizin yar›lmas›, ölünün dirilmesi, körün
gözlerinin aç›lmas›, tabîbin ümmîd kalmad› dedi¤i hastan›n iyi olmas› gibi, hârika fleyler de¤ildirler. Bunun için, hârika olan mu’cize ile kar›fld›r›lmazlar.
13 — Mu’cizenin varl›¤›, yâ görmekle veyâ tevâtür hâlindeki
haberleri, ya’nî gören çok kimsenin söylediklerini iflitmekle olur.
Haber tevâtür olsa da, ilm olamaz. Bunun için, mu’cizeyi görmiyenler, Peygamberi bilmezler. Çünki, tevâtürle ya’nî ço¤unlukla
haber verenler aras›nda yalanc› bulunabilir.
Cevâb: Dünyâ ifllerinin ço¤unda, tevâtür ile [ya’nî çok kimsenin
haber vermesi ile] gelen haberlere inan›lmakdad›r. Meselâ, herkes
Delhi flehrinin bulundu¤una, yer küresinin aydan büyük, güneflden
küçük oldu¤una ve meselâ Fâtih sultân Muhammedin ‹stanbulu
rumlardan ald›¤›na, iflitmekle inanmakdad›rlar.
14 — Dinleri inceledik. Akla ve fenne uym›yan fleyler bulduk.
Bundan da, Allah taraf›ndan gönderilmifl olmad›klar›n› anlad›k.
Meselâ hayvan kesmek, yimek için, onun can›n› yakman›n câiz
olmas› böyledir. Belli zemânlarda oruc tutmak, ya’nî yimenin içmenin yasak edilmesi, ba’z› lezzetli g›dâlar› yimenin, içmenin yasak edilmesi, ba’z› yerleri ziyâret için, s›k›nt›l› yolculuklar›n emr
edilmesi, deliler ve çocuklar gibi sa’y ve tavâf yap›lmas›, hedefsiz
tafl at›lmas›, k›ymetsiz bir tafl›n öpülmesi, hür çirkin kad›na bakman›n harâm, güzel câriyelere bakman›n câiz olmas› bunlardand›r.
Cevâb: Akl, iyiyi, kötüyü anl›yabilirse de ve Allahü teâlân›n,
kullar›na fâideli olan fleyleri emr etmesi lâz›md›r desek bile, akl›n
süâlde bildirilen fleylerin fâidelerini anl›yamad›¤› meydândad›r.
Akl›n anl›yamamas›, fâidesiz oldu¤unu göstermez. Bu fâideleri,
Allahü teâlâ bildi¤i için emr etmifldir. Akl›n anl›yamad›¤› çok fley
vard›r ki, bunlar›n Peygamberlik kuvveti ile anlafl›ld›¤› yukar›da
bildirildi. ‹kinci makalenin bafl taraf›nda, bunu dahâ aç›kl›yaca¤›z.
Hak tecellî eyleyince, her ifli âsân eder.
Halk eder esbâb›n›, bir lahzada ihsân eder.
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Hak Sözün Vesîkalar›: F-19

‹K‹NC‹ MAKALE
MUHAMMED ALEYH‹SSELÂMIN PEYGAMBER
OLDU⁄U ‹SBÂT ED‹LMEKDED‹R
Yap›lmas› emr olunan ifllerde, hâdiselerde birçok fâideler olur
ki, akl bunu anl›yamaz. Hattâ, bu fâidelerin var olduklar›na inanmaz. Bunlar›n varl›klar›n› gösteren alâmetleri bildirece¤iz. Ba’z›
ilâclar›n az mikdarlar›, ba’z› insanlar› öldürdükleri hâlde, dahâ
çok mikdarlar›, baflkalar›na zarar vermiyor. [Bunun misâlleri
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda bildirilmifl ve buna (‹diyosenkrazi) ve (Allerji) ismleri verilmifldir.] Tecribe ile anlafl›lm›fl olan bu
hâle çok kimse inanmaz. Aksini isbât etme¤e kalk›fl›r. Peygamberlerin varl›¤›na inanm›yan ve bunun için bir tak›m sebebler ileri süren eski yunan felsefecileri ve maddeye tapanlar da böyledir.
Onlar, Allah ve Peygamber ve cin, melek, Cennet, Cehennem
hakk›ndaki bilgileri, akllar›n›n erebildi¤i fleyler gibi san›yor ve bu
tasarlad›klar› fleyleri inkâr ediyorlar. Hiç rü’yâ görmemifl olana,
rü’yâ anlat›lsa ve bütün hislerin, akl›n ve düflüncenin durdu¤u bir
hâl vard›r ki, insan bu hâlde iken akl›n eremedi¤i fleyleri görüyor
denilse, inanmaz. Böyle fley olamaz der. E¤er denilse ki, dünyâda
küçük birfley vard›r. Bir flehre konulsa, flehrin hepsini yir. Sonra,
kendini de yir denilse, hemen, böyle fley olamaz cevâb›n› verir.
Hâlbuki bu sözler, atefli, yang›n› ta’rîf etmekdedir. Dinlere ve âh›ret hayât›na inanm›yanlar da bunun gibidir. Do¤ru sözlü olup olmad›¤› bilinmiyen bir fen adam›, kendi zan ve flübhesi ile, belli zemânda, bir felâket olaca¤›n› haber verince, buna inan›yor ve gerekli tedbirleri al›yorlar da, do¤rulu¤u ile meflhûr olan ve mu’cizeler gösteren bir Peygamberin haber verdi¤i dünyâ ve âh›ret tehlükelerine inanm›yorlar. Çok ac› ve sonsuz azâblara yakalanmamak için, tedbîr alm›yorlar. Peygamber taraf›ndan, fâideleri bildirilmifl olan ibâdetleri, çocuk oyununa, deli hareketlerine benzetiyorlar.
Süâl: Felsefecilerin, maddecilerin ve tabîblerin haber verdikleri fâideli fleyler, tecribe ederek anlafl›ld›¤› için, bunlara inan›l›r. Bu
ibâdetlerin fâideleri tecribe edilmedi¤i için, inan›lm›yor.
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Cevâb: Fen adamlar›n›n tecribelerine, iflitilerek inan›lmakdad›r. Evliyân›n bildirdikleri ve tecribe etdikleri fleyler de, böyle iflitilmekdedir. ‹slâmiyyetin bildirdi¤i çok fleylerin fâideleri de görülmekde, tecribe edilmekdedir.
[Hâlbuki fen adamlar›n›n, doktorlar›n tecribe ederek fâideli
olduklar›n› anlad›klar› ve herkesin, bunlara inanarak kap›fld›klar›, çok para vererek sat›n ald›klar› ba’z› teknik ve t›bbî ilâclar›n zararl› olduklar› sonradan anlafl›l›yor. Bu ilâclar›n ismleri listeler hâlinde sa¤l›k müdirliklerinden eczâhânelere bildirilerek,
sat›fllar› yasak ediliyor. Böyle ilâclar›n fabrikalar› hükûmetler
taraf›ndan kapat›l›yor. Çok k›ymet verilen ba’z› ilâclar›n zararl›
olduklar›n›n sonradan anlafl›ld›¤›, günlük gazete haberleri hâline geldi¤ini görüyoruz. Antibiyotik denilen ve son senelerin en
k›ymetli ilâclar› olan, yüzlerce çeflid ilâc›n kalb hastal›¤›na ve
kansere sebeb olduklar›n› ve deterjanl› ba’z› temizlik maddelerinin s›hhate zararl› olduklar›n› günlük gazetelerde yine okuduk].
‹slâmiyyetin ahkâm›n›n fâideleri tecribe ile anlafl›lmasa da,
bunlara inanmak ve gereklerini yapmak akla uygundur. ‹lâclar› tan›m›yan akll› bir gencin babas› tabîb olsa ve babas›n›n baflar›lar›n›
çok kimseden iflitmifl, hattâ gazetelerde okumufl olsa, bu genç hasta olsa, babas›n›n kendisini çok sevdi¤ini de bilse, babas› kendisine
ilâc verse ve bunu içince hastal›¤›n›n hemen geçece¤ini, bunu çok
tecribe etmifl oldu¤unu bildirse, ilâc, i¤ne yap›lacak, can› yanacak
oldu¤unu bilse bile, çocu¤un babas›na nas›l cevâb vermesi akla uygun olur? E¤er, bu ilâc› ben tecribe etmedim. Hastal›¤›ma iyi gelece¤ini bilmiyorum. Senin sözünün do¤ru oldu¤una inanam›yorum
derse, bu cevâb› akla uygun olur mu? Çocu¤un böyle cevâb vermesini be¤enen bir kimse var m›d›r?
Süâl: Bir baban›n o¤lunu sevdi¤i kadar, Peygamberin de ümmetini sevdi¤i ve emrlerinde ve yasaklar›nda fâideler bulundu¤u,
kesin olarak nas›l anlafl›l›r?
Cevâb: Baban›n o¤luna olan sevgisi nas›l anlafl›l›r? Bu sevgi,
görünür, tutulur birfley de¤ildir. Ancak, o¤luna karfl› olan
mu’âmelesinden, hâllerinden, sözlerinden anlafl›l›r. Akl› bafl›nda
olan insâfl› bir kimse, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sözlerine dikkat ederse ve insanlar› irflâd için u¤raflmalar›n› ve herkesin hakk›n› korumakdaki titizli¤ini ve güzel ahlâk› yerlefldirmek
için lutf ile, merhamet ile çal›flmalar›n› bildiren haberleri incelerse, Onun ümmetine olan merhametinin, sevgisinin, baban›n o¤luna olandan katkat fazla oldu¤unu aç›kça görür, iyi anlar. Onun
flafl›lacak ifllerini ve Onun mubârek a¤z›ndan ç›kan, Kur’ân-› ke– 291 –

rîmdeki flafl›lacak haberleri ve dünyân›n sonunda olacak flafl›lacak
fleyleri bildiren sözlerini anl›yan kimse, Onun, akl›n üstünde bulunan yüksek derecelere eriflmifl oldu¤unu ve akl›n eriflemiyece¤i,
anl›yamayaca¤› fleyleri anlam›fl oldu¤unu hemen görür. Böylece,
Onun söylediklerinin hep do¤ru oldu¤u meydâna ç›kar. Kur’ân-›
kerîmde bulunan bilgileri ö¤renip düflünen ve Onun hayât›n› inceliyen insâfl› bir kimse, bu hakîkati aç›kça görür. ‹mâm-› Muhammed Gazâlî buyuruyor ki: (Bir flahs›n Peygamber olup olmad›¤›nda flübhesi olan kimse, onun yaflay›fl›n› görmeli veyâ yaflay›fl›n› bildiren haberleri, insâfla incelemelidir. T›b veyâ f›kh ilmini iyi bilen
kimse, t›b veyâ f›kh âliminin hayât›n› bildiren haberleri incelemekle, onun hakk›nda bilgi edinir. Meselâ, imâm-› fiâfi’înin f›kh
âlimi veyâ Calinosun tabîb olup olmad›¤›n› anlamak için, bu ilmleri iyi ö¤renmek, sonra bunlar›n bu ilmler üzerindeki kitâblar›n›
incelemek lâz›md›r. Bunun gibi, Peygamberlik üzerinde bilgi edinen ve sonra Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri inceliyen kimse,
Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤unu ve Peygamberlik derecelerinin en üstünde bulundu¤unu iyi anlar. Hele, Onun
sözlerinin kalbi temizlemekde olan te’sîrlerini ö¤renince ve hele
Onun bildirdiklerini yaparak kendi kalb gözü aç›l›nca, Onun Peygamber oldu¤una îmân›, yakîn hâlini al›r. (Bildiklerine uygun hareket edene, Allahü teâlâ, bilmediklerini bildirir!) ve (Zâlime yard›m eden, ondan zarar görür) ve (Sabâhlar›, yaln›z Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤› düflünen kimseyi, Allahü teâlâ, dünyâ ve
âh›ret arzûlar›na kavufldurur) hadîs-i flerîflerinin do¤ru oldu¤unu
her zemân görür. Böylece, bilgisi ve îmân› kuvvetlenir. Îmân›n
zevkî olmas›, ya’nî görmüfl gibi olmas›, tesavvuf yolunda çal›flmakla olur).
‹slâm âlimleri, Muhammed aleyhisselâm›n Allah›n Peygamberi oldu¤unu çeflidli yollarla isbât etmifllerdir. Bunlardan birkaç›n›
bildirelim:
Muhammed aleyhisselâm Peygamber oldu¤unu söylemifl ve sözünün do¤ru oldu¤unu bildirmek için mu’cizeler göstermifldir.
Böyle oldu¤u, tevâtür ile, ya’nî sözbirli¤i ile bizlere kadar, haber
verilmifldir. Mu’cizelerinin en büyü¤ü Kur’ân-› kerîmdir.
Kur’ân-› kerîm mu’cizdir. Ya’nî, Onun gibi söz kimse söyliyemez. (Buna benzer siz de söyleyiniz!) diyerek, meydân okumufldur. Arabistân›n meflhûr flâ’irleri u¤raflm›fllar, benzerini söyliyememifllerdir. (Tûr) sûresinin otuzdördüncü âyetinde meâlen,
(Öyle ise, bir benzerini söyleyiniz!) ve (Hûd) sûresinin onüçüncü
âyetinde, meâlen, (Onlara söyle ki, kendimden söyledi¤imi sand›¤›n›z bu Kur’ân›n sûreleri gibi, on sûre de siz söyleyiniz!) ve
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(Bekara) sûresinin yirmiüçüncü âyetinde, meâlen, (Kulumuza
[ya’nî Muhammed aleyhisselâma] gönderdi¤imiz Kur’ânda,
[ya’nî bizim gönderdi¤imizde] flübhe ediyorsan›z, siz de Ona benzer bir sûre söyleyiniz! Bunu yapabilmek için bütün güvendiklerinizden yard›m isteyiniz. Buna benzer bir sûre söyleyemezsiniz!)
buyurulmufldur. O zemân, Arablar fli’re çok k›ymet verirdi. Aralar›nda çeflidli flâ’irler yetifldi. Birbirleri ile fli’r yar›fl› yaparlard›.
Kazananlarla ö¤ünürlerdi. Kur’ân-› kerîme benzer k›sa bir sûre
söyliyebilmek için, elele verdiler. Çok u¤rafld›lar. Hâz›rlad›klar›
fli’rleri, Muhammed aleyhisselâma götürecekleri zemân, Kur’ân-›
kerîmden bir sûre ile karfl›lafld›rd›lar. Sûredeki belâgati iyi anlad›klar› için, kendi sözlerinden kendileri utand›lar. Resûlullaha
götüremediler. Bu zevall›l›klar› karfl›s›nda, ilm ile karfl› koymakdan vazgeçip, kaba kuvvete baflvurmakdan baflka çâre bulamad›lar. K›l›nca sar›ld›lar. Müslimânlara sald›rma¤a bafllad›lar. Resûlullah› öldürme¤e karâr verdiler. Bunun için hâz›rlad›klar› plân›
gerçeklefldirme¤e kalk›fld›lar ise de, târîhde herkesin okudu¤u gibi, ma¤lûb ve rezîl oldular. Muhammed aleyhisselâm›n böyle
meydân okumas› karfl›s›nda ve böyle elele vererek u¤raflmalar›
sonunda, bir sûre gibi vecîz, belî¤ bir söz söyliyebilselerdi, Resûlullaha gelir, okurlar, gürültü, pat›rt› kopar›rlard›. Bu taflk›nl›klar› dillere yay›l›r, târîhlere geçerdi. Bir konferansc›n›n kürsüde öldürülmesi gibi, meflhûr olurdu. Bu baflar›s›zl›klar›, Kur’ân-› kerîmin mu’ciz oldu¤unu, insan sözü olmad›¤›n› aç›kca göstermekdedir.
Süâl: Meâl-i flerîfleri, (Bir benzerini siz de söyleyiniz) gibi âyetleri ve Muhammed aleyhisselâm›n bu yolda meydân okumas›n›,
Mekke flehrinin d›fl›nda bulunan flâ’irler iflitmemifl olabilirler. Belki de, menfe’at karfl›l›¤›, yâhud baflka dürlü bir anlaflma veyâ bizim
bilmedi¤imiz bir niyyet ile bu ifle kar›flmam›fl olabilirler. Meselâ,
Onun kuraca¤› devletde koltuk sâhibi yap›lmakla aldat›lm›fl olabilirler. Yâhud, önceleri Onun sözlerini küçük gördüler, cevâb verme¤e kalk›flmad›lar. Sonradan kuvvetlendi¤ini, Ona inananlar›n
ço¤ald›¤›n› görerek, cevâb vermekden korkdular. Yâhud da, de¤erli flâ’irler ma’îflet derdine, geçim s›k›nt›s›na düflmüfl olduklar›ndan, cevâb verme¤e vakt bulamam›fl olabilirler. Belki de, cevâb verilmifldir. Ba’z› sebeblerle, bu baflar›lar› unutulmufl, sonraki zemânlara ulaflamam›fld›r. Meselâ, müslimânlar ço¤al›p, kuvvetlenip,
üç k›t’a üzerine yay›l›nca, bu baflar› haberlerini yok etmifllerdir.
Yâhud da, bu haberler, uzun zemânlar kendili¤inden unutulup yok
olmufllard›r.
Cevâb: Bu çeflidli flübhelerin cevâblar›n› önceki makalede
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k›saca bildirmifldim. Allahü teâlân›n âdeti olarak yaratd›¤› fleylerin, ya’nî his organlar›m›z ile ve tecribe ile edindi¤imiz bilgilerden
ba’z›lar›n›n, akla uygun olmamas›, bunlar› bilgi olmakdan ç›karmaz demifldim. His organlar› ile hâs›l olan bilgilerin böyle oldu¤unu bildirmifldim. fiimdi, yukar›da yaz›l› flübhelerin herbirine ayr›
ayr› cevâb verelim. Evvelâ, Peygamber oldu¤unu söyliyen bir kimse, Peygamber oldu¤unu gösteren mu’cize getirir ve (Bunun gibi,
siz de yap›n›z) diyerek meydân okur ve karfl›s›na ç›k›lamazsa,
Onun do¤ru söyledi¤i anlafl›l›r. Ya’nî, böyle fleylere inanmak lâz›md›r. Buna karfl›, sonradan söylenecek fleyler safsata, bât›l, de¤ersiz olur. Önceden, ehemmiyyet vermemifl, sonradan da korkudan, cevâb verememifl olabilir demek de yersizdir. Çünki, k›ymetli birfley yap›p, bunu baflkas› yapamaz diyen kimseye karfl› o fleyi
yapmak, herkesin aras›nda büyük fleref, ö¤ünülecek üstünlük olur.
Herkes onu över, sever, arkas›ndan gider. Bunu kim istemez? Bunu yapabilecek kimsenin yapmak istememesi, karfl›s›ndakinin hakl› oldu¤unu, do¤ru söyledi¤ini gösterir. Üçüncü zann›n cevâb›na
gelince, kudreti olan›n cevâb vermesi lâz›m oldu¤u bilindi¤i gibi,
bunu göstermesi de lâz›m olur. Çünki, bunu ancak göstermekle
maksad temâm olur. Ba’z› zemânda, ba’z› yerde, ba’z› kimseler
için mâni’ bulunmas›, her zemân, heryerde mâni’ bulunmas›n› göstermez. Hattâ, böyle olmad›¤› aç›kca bilinmekdedir. Yaz›lm›fl olan
cevâb›n gizli kalmas› mümkin de¤ildir. Böylece, süâldeki flübhelerin hepsi asls›zd›r.
Din adamlar›, Kur’ân-› kerîmin i’câz›n› baflka baflka bildirdiler.
Çok kimse, Kur’ân-› kerîmin nazm› garîb, üslûbu acîbdir. Arab
flâ’irlerinin nazmlar›na, üslûblar›na benzemedi¤i için mu’cizdir dediler. Sûrelerin bafl›ndaki ve sonundaki ve k›ssalar›ndaki nesr
k›smlar da böyledir. Âyetlerin aral›klar›, onlar›n Sec’leri gibidir.
[Sec’, kumru kuflunun devâml› ötüflüne denir. Nesrde, cümle sonlar›n›n kafiye fleklinde birbirlerine uygun olmalar›na denir.] Bunlar›n Kur’ân-› kerîmde mevcûd olmalar›, onlar›n sözlerinde olanlar gibi de¤ildir. Bunlar› Kur’ân-› kerîmdeki gibi yapamad›lar.
Arabcay› iyi bilen kimse, Kur’ân-› kerîmin i’câz›n› aç›kça anlar.
Kâd› Bâk›llânî dedi ki, i’câz, hem belâgatinin yüksek olmas›ndan, hem de nazm›n›n garîb olmas›ndand›r[1]. Ya’nî, hiç görülmemifl nazm› oldu¤u içindir. Ba’z›lar›, i’câz, gaybdan haber vermesidir, dedi. Meselâ, (Rûm) sûresinin üçüncü âyetinde meâlen,
(Onlar gâlib geldiler ise de, on seneye varmadan ma¤lûb olacak[1] Ebû Bekr Bâk›llânî h. 403 de vefât etdi.

– 294 –

lard›r) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, rum kayseri Herakliusun [1]
on seneden az zemânda, Îrân flâh› Husrev Perviz ordusuna gâlib
gelece¤ini önceden haber vermekdedir. Haber verdi¤i gibi de
olmufldur. Ba’z› âlimlere göre, Kur’ân-› kerîmin i’câz›, çok uzun
ve tekrârl› oldu¤u hâlde, hiçbir yerinde ihtilâf, uygunsuzluk bulunmamas›d›r. Bunun içindir ki, (Nisâ) sûresinin seksenikinci
âyetinde meâlen, (Bu Kur’ân, Allahdan baflkas›n›n sözü olsayd›, içinde çok uygunsuzluklar bulurlard›) buyuruldu. Ba’z›lar›na
göre, Kur’ân-› kerîmin i’câz›, ma’nâs›ndan olmakdad›r. Peygamberimizden evvel, arablar Kur’ân-› kerîm gibi söz söyliyebilirlerdi. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîm gibi söylemekden onlar›
men’ eyledi. Nas›l men’ eyledi¤ini de çeflidli flekllerde aç›klam›fllard›r. Ehl-i sünnetden üstâd Ebû ‹shak ‹brâhîm ‹sferâînî[2] ve
Mu’tezileden Ebû ‹shak Nizâm-› Basrî, dünyâ menfe’atlerinden
ayr›lmak korkusu buna mâni’ oldu, dediler. fiî’î âlimlerinden
[(Hüsniyye) kitâb›n›n yazar›] Alî Mürtedâ, Kur’ân-› kerîm gibi
söyliyebilmek için lâz›m olan bilgilerini, Allahü teâlâ unutdurdu
dedi.
Kur’ân-› kerîmin mu’ciz oldu¤una karfl› olanlar diyor ki, i’câz›n aç›k, meydânda olmas› lâz›md›r. ‹’câz›n ne oldu¤unda çeflidli
sözler bulunmas›, aç›kca bilinmedi¤ini göstermekdedir. Buna cevâb olarak dediler ki, ba’z› bak›mlardan sözlerin ayr›lmas›, bütün Kur’ân›n mu’ciz olmad›¤›n› gösteremez. Çünki, Kur’ân-› kerîmin belâgati ve hiç benzeri görülmemifl nazm› ve gaybden haber vermesi ile ilm ve amel bak›m›ndan hikmetlerle dolu olmas›
ve dahâ bildirdi¤imiz i’câz sebebleri meydândad›r. ‹nsanlar›n görüfl ve anlay›fllar›ndaki ayr›l›klardan dolay›, sözlerde hâs›l olan
ayr›l›klar, mu’ciz olmad›¤›n› göstermez. Bildirdiklerimizden birine bakan bir kimsenin bunu mu’ciz görmemesi, hepsinin mu’ciz
olmad›¤›n› göstermez. Çok flâ’ir vard›r ki, gâyet belîg nazm ve
nesr söyler de, baflka zemânda bunlar›n benzerini söyliyemez.
Ya’nî, bir def’a söylemeleri her zemân söyliyebileceklerini bildirmez. Bir toplulu¤u meydâna getiren birliklerin herbirinin özelliklerinin toplumda da bulunmas› lâz›m de¤ildir. Bu cevâb, Kur’ân-›
kerîmin bütününün mu’ciz oldu¤unu, fekat k›sa sûrelerinin böyle
olmad›¤›n› gösteriyor. Do¤rusu böyle de¤ildir. Çünki, en k›sa sûresinin de, mu’ciz oldu¤unu yukar›da bildirdik. Evet, cevâb›n,
Kur’ân-› kerîmin hepsi, her bak›m›ndan mu’cizdir. Sûreler ise,
ba’z› bak›mlardan mu’cizdir demek oldu¤u söylenebilir ise de,
[1] Heraklius h. 20 de öldü.
[2] ‹brâhîm Niflâpûrî 400 h. de vefât etdi.
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böyle olursa, süâlin cevâb› verilmifl olmaz. Süâlde, i’câz›n sebebinin aç›kca ortaya konulmas› istenilmekdedir. Cevâb›n böyle yorumlanmas›, i’câz›n sebebinin örtüsünü kald›rm›yor.
‹kinci olarak diyorlar ki, Eshâb-› kirâm, Kur’ân-› kerîmin ba’z›
yerlerinde flübheye düfldüler. Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü
anh” Fâtiha ve Mu’avvizeteyn, [ya’nî, iki Kul-e’ûzü] sûrelerinin
Kur’ândan olmad›¤›n› söyledi. Hâlbuki, bu üç sûre Kur’ân›n en
meflhûr sûreleridir. Bunlardaki belâgat, i’câz derecesinde olsayd›,
Kur’ândan baflka sözlere aç›kca benzemezler, Kur’ân-› kerîmden
oldu¤unda kimsenin flübhesi olmazd›.
Cevâb: Buna cevâb olarak denildi ki, Eshâb-› kirâm›n ba’z› sûrelerin Kur’ân-› kerîmden olduklar›nda flübhe etdikleri, bunlar›n
belâgatleri ve i’câzlar› bak›m›ndan de¤ildir. Birer kiflinin haber
verdikleri içindir. Hadîs üsûlu esâslar›na göre, birer kiflinin haber
verdi¤i bilgi, kesin olmaz. fiübheli olur. Tevâtür ile bildirilen fley,
kesin bilgi olur. Kur’ân-› kerîmin hepsi tevâtür ile, ya’nî sözbirli¤i
ile haber verildi. Bunun için, Kur’ân-› kerîmin Allah kelâm› oldu¤u kesin olarak bilinmekdedir. Birer kiflinin haber verdi¤i sûrelerin de, Allahü teâlâ taraf›ndan Muhammed aleyhisselâma indirilmifl olduklar› ve belâgat bak›m›ndan i’câz derecesinde olduklar›,
kesin olarak bilinmekdedir. Yaln›z, Kur’ân-› kerîmden olup olmad›¤›n› bildiren sözlerde ayr›l›k olmufldur. Bunun da, da’vâm›za zarar› yokdur.
Üçüncü olarak diyorlar ki, Kur’ân-› kerîm [Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât›ndan sonra, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk halîfe iken] cem’ edilirken, tan›nm›yan biri bir âyet getirince,
adâlet sâhibi oldu¤u bilinmedi¤i için, bundan yemîn veyâ iki flâhid
istenir, ancak ondan sonra, Kur’ândan oldu¤u anlafl›larak, M›shafa korlard›. Âyetlerin belâgati i’câz derecesinde olsayd›, âyet olup
olmad›klar›, belâgatlar›ndan anlafl›l›r, M›shafa konulabilmeleri
için, getirenin âdil olmas› veyâ yemîn, iki flâhid gibi flartlara baflvurulmazd›.
Cevâb: Bu flartlar› aramalar›, âyet-i kerîmelerin M›shafdaki
yerlerini anlamakda, birbirlerinden önce veyâ sonra olduklar›n›
bilmekde idi. Kur’ân-› kerîmden olup olmad›klar›n› anlamak
için de¤ildi. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
Kur’ân-› kerîmi okur ve okuyanlar› dinlerdi. Her getirilen âyetin Kur’ân-› kerîmden oldu¤u kesin olarak belli idi. Yemîn veyâ
flâhid istenmesi, âyetlerin s›ralar›n› anlaman›n kesin olmas› için
idi. Bundan baflka, belâgatlerinin i’câz derecesinde olmas› da,
âyet-i kerîme olduklar›n› göstermekdedir. Bir-iki âyetin belâgatinin i’câz derecesinde olmamas›n›n zarar› yokdur. En k›sa bir sû– 296 –

re, en az üç âyet oldu¤u için, Kur’ân-› kerîmin bütün sûreleri
mu’cizedir.
Dördüncü olarak diyorlar ki, her san’atin bir haddi, bir s›n›r›
vard›r. Bu s›n›rda durulur. Afl›lmaz. Her zemân, san’atinde, benzerlerinden üstün olan bir üstâd bulunur. Muhammed aleyhisselâm da, zemân›ndaki flâ’irlerinin en fasîhi, en belî¤i olabilir. Zemân›ndaki flâ’irlerin söyliyemiyece¤i fleyleri söyliyebilir. Buna mu’ciz
denirse, her zemân, her san’atda benzerlerinden üstün olan san’at
sâhibinin, benzeri san’atkârlar›n yapam›yacaklar› birfleyi yapmas›na da mu’ciz demek lâz›m olur. Bu ise, saçma bir söz olur.
Cevâb: Mu’ciz demek, bir zemânda bulunan ve o zemân insanlar›n›n ço¤unun yapamad›klar› için çok de¤er tafl›yan ve yapabilenlerce de, en yüksek dereceye ulafld›r›lm›fl olup, insan gücü
ile bunun üstünü yap›lam›yaca¤›nda sözbirli¤ine var›lm›fl olan ve
bu derecenin üstünde bir yapan bulunursa, bunun ancak Allahü
teâlâ taraf›ndan oldu¤una inan›lan fleydir. Böyle olm›yan fleye
mu’cize denmez. Mûsâ aleyhisselâm zemân›nda sihr böyle idi. O
zemân, sihr yapanlar, asl› ve vücûdü olm›yan fleyleri, vehmde ve
hayâlde, var imifl gibi göstermenin, sihrin en yüksek derecesi oldu¤unu biliyorlard›. Mûsâ aleyhisselâm›n asâs›n›n [Bastonunun]
büyük y›lan olup, kendi sihrleri olan y›lanlar› yutdu¤unu görünce, bunun sihrin s›n›r›n›n d›fl›nda ve insan gücünün üstünde oldu¤unu anlad›lar. Mûsâ aleyhisselâma îmân etdiler. Fir’avn, bu
san’atdan habersiz oldu¤u için, Mûsâ aleyhisselâm›n, sihr yapanlar›n bafl› oldu¤unu, onlara sihr ö¤reten oldu¤unu zan etdi. Îsâ
aleyhisselâm›n zemân›nda, t›b ilmi de böyle idi. Çok ilerlemifldi.
Tabîbler, baflar›lar› ile ö¤ünürlerdi. Ünlü mütehass›slar›, kendi
t›b bilgileri ile ölülerin diriltilemiyece¤ini, anadan kör do¤anlar›n
gözlerinin aç›lam›yaca¤›n› söylerlerdi. Bunlar›n, ancak Allahü teâlâ taraf›ndan iyi edileceklerine inan›rlard›. Muhammed aleyhisselâm zemân›nda, Arabistân yar›m adas›nda, flâ’irlik ve belâgat
san’at› en yüksek derecesine varm›fld›. Yapd›klar› fli’rlerin belâgatlar› ile birbirlerine ö¤ünürlerdi. Hattâ, yedi kasîdenin belâgatdaki üstünlü¤ü, flâ’irlerin takdîrlerini kazanarak, bunlar Kâ’benin kap›s›na as›lm›fllard›. Bunlar›n benzerlerini söyliyen bulunmam›fld›. Târîh kitâblar›, bunu uzun uzun yazmakdad›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Kur’ân-› kerîmi getirince, aralar›nda çok çekiflmeler oldu. Bir k›sm›, bunun Allah kelâm› oldu¤unu inkâr etdi. Kâfir olarak öldüler. Bir k›sm flâ’irler, Kur’ân-›
kerîmin belâgatinin i’câz› karfl›s›nda, bunun Allah kelâm› oldu¤unu anl›yarak, müslimân oldu. Bir k›sm› da, bunlar› görerek, istemiyerek müslimân oldu. Bunlara (münâf›k) denildi. Bir k›sm›
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da, karfl› koyma¤a kalk›fld›. ‹¤ri bü¤rü karfl›l›klar getirerek, akl›
bafl›nda olanlar yan›nda, gülünç duruma düfldüler. Meselâ, (Vezzâriyât-i zer’an) âyet-i kerîmesine karfl›l›k olarak (Fel hâs›lât-i
hasden vettâhinât-i tahnen vettâbihât-i tabhan felâkilât-i eklen)
dediler. [Bunu kendileri de be¤enmedikleri için, Muhammed
aleyhisselâm›n karfl›s›nda okuyamad›lar.] Bir k›sm› da dö¤üfldüler. Muhammed aleyhisselâmdan intikam almak, Onu öldürmek
için, mallar›n›n, canlar›n›n, ehl ve evlâdlar›n›n yok olmas›n› göze
ald›lar. Böylece, Kur’ân-› kerîmin Allah taraf›ndan gönderilmifl
oldu¤u kat’î olarak [kesinlikle] anlafl›ld›.
[Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ki, mu’cizeyi Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Herfleyi Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Allahü
teâlâdan baflka yarat›c› yokdur. fiu kadar ki, bu dünyân›n ve dünyâ ifllerinin düzgün olmas› için, Allahü teâlâ, herfleyin yarat›lmas›n› sebeblere ba¤lam›fld›r. Birfleyin yarat›lmas›n› istiyen kimse,
o fleyin sebebini kullan›r. Sebeblerin ço¤u, düflünmekle, tecribe
ile, hesâbla bulunacak fleylerdir. Birfleyin sebebi yap›l›nca, Allahü teâlâ, o fleyi, dilerse yarat›r. Mu’cize ve kerâmet böyle de¤ildir. Allahü teâlâ bunlar› sebebsiz olarak, hârika olarak yarat›r.
Sebebe yap›flmak, Allahü teâlân›n âdetine uymakd›r. Allahü teâlân›n sebebsiz yaratmas›, âdetin hâricine ç›kmak olur, hârika
olur. Mu’cize, yaln›z Peygamberde hâs›l olur. Baflkas›nda hâs›l
olmaz. Herhangi bir kimseyi övmek için (Mu’cize yapd›) demek,
(Mu’cize olarak kurtuldu) demek, Onun Peygamber oldu¤unu
söylemek olur. Bunda niyyete bak›lmaz, söze bak›l›r. Herhangi
bir kimseye peygamber demek küfr olur. Söyliyenin îmân› gider.
Allahü teâlâdan baflkas›na yarat›c› demek, (falanca yaratd›) demek de böyledir. Müslimânlar, böyle tehlükeli fleyler söylememelidir].
Beflinci olarak diyorlar ki, Kur’ân-› kerîmin, okunmas›nda da,
ma’nâs›nda da, islâm âlimleri aras›nda ayr›l›k oldu. Hâlbuki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde hiç ayr›l›k bulunmad›¤›n› haber veriyor. (Nisâ) sûresinin, seksenbirinci âyetinde meâlen, (Bu
Kur’ân› Allahdan baflkas› göndermifl olsayd›, bunda elbette çok
ayr›l›klar bulurlard›) buyuruluyor. (El-Kâri’a) sûresinin beflinci
âyeti, (Kel’›hnil menfûfl)dur. Ba’z›lar›, bunu (Kessâfil menfûfl)
okumufldur. (Cum’a) sûresinin dokuzuncu âyeti, (Fes’av ilâ zikrillah)d›r. Ba’z›lar›, buna (Femdû ilâ zikrillah) dedi. (Bekara) sûresinin yetmifldördüncü âyeti, (Fe-hiye kelh›câreti)dir. Buna (fekânet kelhicâreti) diyenler oldu. (Bekara) sûresinin altm›flbirinci âyeti, (aleyhimüzzilletü velmeskenetü)dir. Bunu ((aleyhimülmeskenetü vezzilletü) okuyanlar oldu. Kur’ân-› kerîmin ma’nâ– 298 –

s›ndaki ayr›l›klara misâl olarak denir ki, (Sebe’) sûresinin ondokuzuncu âyeti, (Rabbenâ bâ’id beyne esfârinâ)d›r. Ey Rabbimiz!
Kitâblar›m›z› bizden uzaklafld›r demekdir. Allaha düâ etmekdedir. Ba’z›lar›, bunu (Rabbünâ bâ’ade beyne esfârinâ) okumufldur. Rabbimiz kitâblar›m›z› bizden uzaklafld›rd›, demekdir. (Mâide) sûresinin yüzonbeflinci âyeti, (Hel yestetî’u Rabbüke) Rabbin düân› kabûl eder mi, demekdir. Ba’z›lar› bu âyeti, (Heltestetî’u Rabbeke) okumufllard›r ki, Rabbine düâ eder misin? demekdir.
Cevâb: Bildirilen ayr›l›klar› yapan birer kiflidir. Tefsîr ve K›râ’et âlimleri bu ayr›l›klar› yapanlar›n okumas›n› red etmifllerdir.
Sözbirli¤i ile olan okuma¤› alm›fllard›r. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Kur’ân-› kerîm yedi harf üzerine indirildi. Bunlar›n hepsi flifâ ve kâfidir) buyurdu. Bunun için Kur’ân-› kerîmin
okunmas›nda ve ma’nâs›nda hâs›l olan ayr›l›klar, Onun mu’ciz olmas›na leke düflürmez.
[Hadîs-i flerîfdeki harf, lugat, k›râ’et demekdir. Hazret-i Ebû
Bekrin toplad›¤› M›shafda, yedi çeflid okuman›n hepsi vard›.
Hazret-i Osmân halîfe iken, Eshâb-› kirâm› toplad›. Yeni yaz›lacak M›shaflar›n Resûlullah›n son senesinde okudu¤u fleklde olmalar› sözbirli¤i ile kabûl edildi. Kur’ân-› kerîmi bu fleklde okumak vâcibdir. Di¤er alt› fleklde okumak da câizdir. (R›yâd-unnâs›hîn)].
Alt›nc› olarak diyorlar ki, Kur’ân-› kerîmde fâidesiz tegannî ve
tekrârlamalar vard›r. Meselâ, (‹nne hâzâni le-sâhirâni) böyle tegannîdir. Okumadaki tekrâra misâl, (Rahman) sûresidir. Ma’nâdaki tekrâra misâl, Mûsâ ve Îsâ aleyhimesselâm›n k›ssalar›d›r.
Cevâb: [(Hâzâni ile sâhirâni) âyet-i kerîmesinin, belâgat ilmine
göre, i’câz derecesinde oldu¤unu bildirmek için, ‹mâm-› Rabbânî
“kuddise sirruh”, (fierh-i mevâk›f) kitâb›ndan alarak, burada uzun
yazm›fld›r. Bunlar› terceme etmedik.] Tekrârlara gelince, ma’nây›
zihnlere iyi yerlefldirmek için, bunun fâidesi inkâr edilemez. Bir
ma’nây› çeflidli ifâdelerle anlatmak san’atinin k›ymeti, belâgat ilmini bilenlerce ma’lûmdur. Tek bir k›ssada çeflidli olaylar bulunur.
Tek k›ssa çeflidli yerlerde tekrârlan›rken, baflka baflka olaylara
a¤›rl›k verilir.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek parma¤›
ile iflâret edince, ay›n ikiye bölünmesi, tafllar›n, a¤açlar›n kendisi
ile konuflmalar› ve kendisi ile berâber gitmeleri, hayvanlar›n konuflmalar›, az yemekle çok kimselerin doyurulmas›, mubârek parmaklar› aras›ndan devâml› su akmas›, geçmiflde ve gelecekde,
kimsenin bilmedi¤i fleyleri haber vermesi ve bunlara benziyen da– 299 –

hâ nice mu’cizeleri vard›r. Bu mu’cizelerinin herbiri sözbirli¤i ile
bildirilmifl de¤il ise de, sözbirli¤i ile bildirilmifl olan mu’cizeleri
çokdur. Hazret-i Alînin kahramanl›¤›, Hâtem-i Tâînin cömerdli¤i
[ve Roma imperatörlerinin beflincisi olan Neronun zulmleri, iflkenceleri] gibi dillerde destân olmufllard›r. Peygamberli¤ini isbât için,
bize bu kadar› da yetiflir.
Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤unu isbât eden
yollardan ikincisi, peygamber oldu¤u bildirilmeden önceki ve
Peygamberli¤ini bildirirken ve Peygamber oldu¤u anlafl›ld›kdan
sonraki hâllerini, güzel ahlâk›n›, hikmet dolu sözlerini incelemekdir. Meselâ, ne dünyâ iflleri için, ne de âh›ret ifllerinde hiçbir zemân yalan söylememifldir. Ömründe bir yalan söylemifl olsayd›,
az›l› düflmanlar›, bunu her yere yaymak için, yar›fl›rlard›. Peygamberli¤inden önce ve sonra çirkin bir fley yapd›¤› hiç görülmedi.
Ümmî oldu¤u hâlde [ya’nî kimseden birfley ö¤renmedi¤i hâlde],
pek fasîh, ya’nî aç›k ve tatl› konuflurdu. Bunun için, (Bana cevâmi’ul kelim) verildi, buyurdu. [Cevâmi’ul kelim, az kelime kullanarak, çok fley anlatmak demekdir.] Allahü teâlân›n, dînini bildirmek için, meflakkatlere katland›. Hattâ, öyle oldu ki, (Hiçbir
Peygamber, benim çekdi¤im iflkenceleri çekmemifldir) buyurdu.
Bunlar›n hepsine katland›. Vazîfesinde hiç gevfleklik göstermedi.
Düflmanlar›na gâlib gelip, insanlar›n hepsi emrine girince, güzel
ahlâk›nda, merhametinde, tevâzu’unda hiç de¤ifliklik olmad›.
Ömrünün her zemân›nda, herkesin gönlünü al›rd›. Kendini kimseden üstün görmezdi. Ümmetinin hepsine baba gibi çok flefkâtli
idi. Afl›r› merhametinden dolay›, kendine (Fât›r) sûresinin, (Onlar›n yanl›fl hareketlerinden dolay› üzülme!) meâlinde olan sekizinci âyet-i kerîmesi ve (Kehf) sûresinin, (Onlar›n yanl›fl ifllerine
üzülüp kendini helâk m› edeceksin?) meâlinde olan alt›nc› âyet-i
kerîmesi geldi. Cömerdli¤i hadden aflm›fl idi. Bunu frenlemesi
için, (‹srâ) sûresinin, (Mal›n›n hepsini verecek kadar eli aç›k olma!) meâlinde olan yirmidokuzuncu âyet-i kerîmesi geldi. Dünyân›n geçici ve aldat›c› güzelliklerine hiç bakmazd›. Peygamberli¤ini bildirme¤e bafllad›¤› zemânlarda, Kureyflin ileri gelenleri, yan›na gelip, (Sana istedi¤in kadar mal verelim. ‹stedi¤in k›z› verelim. ‹stedi¤in yere baflkan yapal›m. Bu iflden vazgeç!) dediler.
Yüzlerine bile bakmad›. Fakîrlere ve kimsesizlere karfl› merhametli, mütevâz›’, mal ve mülk sâhiblerine karfl› ise, a¤›r bafll› ve
ciddî idi. (Uhud gazvesi) ve (Hendek ya’nî Ehzâb gazvesi) ve
(Huneyn gazvesi) gibi en ümmîdsiz muhârebelerin en korkunc
zemânlar›nda bile, hiç geri dönmedi. Bu da, mubârek kalbinin
kuvvetini ve cesâretinin derecesini göstermekdedir. Allahü teâlâ– 300 –

n›n koruyaca¤›na, meselâ, (Mâide) sûresinin yetmiflinci âyetindeki (Allahü teâlâ, seni insanlar›n zararlar›ndan korur!) meâl-i flerîfi ile va’de tam inanm›fl olmasayd›, böyle hârika kahramanl›k göstermesi imkâns›z olurdu. Hâllerin, flartlar›n de¤iflmesi, Onun güzel ahlâk›nda, herkese karfl› olan davran›fllar›nda, ufak bir de¤iflme yapmad›. ‹nsâfl› ellerin yazd›klar› do¤ru, tarafs›z târîhleri
okuyanlar, bu yazd›klar›m›z› dahâ iyi anlar. Bunlardan biri, peygamberlik için vesîka de¤il ise de, ya’nî bir kimsenin, bu üstünlüklerden biri ile baflkalar›ndan ayr›lmas›, onun peygamber olaca¤›n› göstermez ise de, bu üstünlüklerin hepsi, ancak peygamberlerde toplan›r. Bu üstünlüklerin hepsinin Muhammed aleyhisselâmda toplanmas›, Onun, Allah›n peygamberi oldu¤unu gösteren vesîkalar›n kuvvetlilerindendir.
[Muhammed aleyhisselâm›n güzel hayât›n› okuyup anlamak isteyenlere, latin harfleri ile yaz›lm›fl türkçe (K›sas-› Enbiyâ) ve
(Mevâhib-i ledünniyye) kitâblar›n› okumalar›n› tavsiye ederiz.
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n türkçe ve ingilizce birinci k›smlar›nda da (Hilye-i se’âdet) bafll›¤› alt›nda uzun yaz›l›d›r.]
Muhammed aleyhisselâm›n Allah›n Peygamberi oldu¤unu ortaya koyan vesîkalardan üçüncüsü, imâm-› Fahrüddîn-i Râzînin
seçdi¤i yoldur. Muhammed aleyhisselâm, ilâhî kitâblardan haberi olm›yan, ilmde, fende geri kalm›fl bir topluluk aras›nda Peygamber oldu. Öyle bir topluluk ki, hak yoldan uzaklaflm›fl, müflrikleri putlara, [ya’nî tafldan, metalden yapd›klar› heykellere, insan flekllerine] tap›n›yor, bir k›sm› yehûdîlere aldanarak onlar›n
yalan ve hurâfe olan hikâyelerini kendilerine din edinmifller, az
bir k›sm› da, mecûsî olup, iki tanr›ya tap›n›yor ve k›zlar› ve yak›n
akrabâlar› ile kar›-koca oluyorlar, bir k›sm› da, h›ristiyanlardan
ö¤renip, hazret-i Îsâya Allah›n o¤lu diyor veyâ üç tanr›ya tap›n›yorlard›. Muhammed aleyhisselâm, böyle flaflk›n insanlar aras›nda Peygamber oldu. Allah taraf›ndan, kendisine (Kur’ân-› kerîm) isminde bir kitâb gönderildi. Güzel huylar›, çirkinlerinden,
se’âdete götüren iyi iflleri, felâkete götüren kötü ifllerden ay›rd›.
Hak olan îmân› ve ibâdetleri bildirdi. Buna inananlar, bu îmân ve
ibâdetlerle nûrland›lar. ‹nsanlar› bozuk ve uydurma dinlerden
kurtard›. Allahü teâlân›n va’d etdi¤i zafere kavufldu. Düflmanlar›n›n hepsi az zemânda yok oldu. Bozuk, bölücü, k›flk›rt›c› sözler,
çal›flmalar sona erdi. ‹nsanlar, diktatörlerden, sömürücülerden,
zâlimlerin iflkencelerinden kurtuldu. Tevhîd güneflinin ve tenzih
bedrinin nûrlar› ile her yer ayd›nland›. Peygamberlik de, bu demekdir. Çünki Peygamber, insanlar›n ahlâk›n› güzellefldiren,
kalb, rûh hastal›klar›n›n ilâc›n› sunan üstün insan demekdir. ‹n– 301 –

sanlar›n ço¤u, nefslerinin esîridir. Rûhlar› hastad›r. Bunlar› tedâvî edecek bir rûh ve ahlâk mütehass›s› lâz›md›r. Muhammed
aleyhisselâm›n getirdi¤i din, bu hastal›klara ilâc oldu. Kalblerdeki kötülükleri, bozukluklar› kökünden temizledi. Bu hâl, Onun
Allah›n Peygamberi oldu¤unu ve Peygamberlerin en üstünü oldu¤unu kesinlikle göstermekdedir (sallallahü teâlâ aleyhi ve
aleyhim ve âli ve eshâb› küllin ecma’în). Bu hâlin, Onun Peygamber oldu¤unu gösteren vesîkalardan, en aç›k biri oldu¤unu
imâm-› Fahrüddîn-i Râzî hazretleri, (El-Metâlib-ül’-aliyye) kitâb›nda bildiriyor.
Kitâb›m›n bafl›nda, Peygamberli¤in ne demek oldu¤unu bildirdim. Bunun, Muhammed aleyhisselâmda, hâs›l oldu¤u gibi,
baflka hiçbir kimsede görülmedi¤ini ortaya koydum. Böylece
Onun, baflkalar›ndan üstün oldu¤u anlafl›ld›. Bu üstünlük, mu’cizelerinin incelenmesi ile de isbât edilir. Fekat bu yol, peygamberli¤i isbât için hükemân›n, [ya’nî fikr adamlar›n›n] tutduklar› yola
yak›nd›r. Yollar›n›n özeti, insanlar›n dünyâda ve âh›retde râhata,
huzûra kavuflabilmeleri için, Allah taraf›ndan bildirilmifl olan kanûn lâz›md›r.
Kitâb›m›n ikinci makalesi burada temâm oldu. Böylece, eski
yunan felsefecilerinin yanl›fl yolda olduklar›, bunlar›n, din ve Peygamberlik üzerinde, kendi görüfllerine göre, yazm›fl olduklar› zararl› kitâblar› okuyanlar›n din bilgilerinin bozuk olaca¤›, felâkete
sürüklenecekleri anlafl›ld›.
989 Hicrî
1581 Mîlâdî

AHMED bin ABDÜL-EHAD

TENBÎH: Bir çocuk ve bir hayvan yavrusu dünyâya gelir gelmez, bütün a’zâlar› ve his organlar› çal›flma¤a bafll›yor. Bunlar›n
âhenkli, muntazam çal›flmalar›yla yaflama¤a devâm ediyor. Bu hâl,
bütün akl sâhiblerini, bütün ilm adamlar›n› hayretde b›rak›yor. Bu
organlar› var eden ve böyle çal›fld›ran sonsuz kuvvet sâhibinin ismi
(Allah)d›r. Allah›n var oldu¤unu anlamayan kimse yokdur. ‹nsanlar›n gözünde kuvvet olsayd›, kendisini görürlerdi. Her insana, her
iyili¤i, her râhatl›¤› gönderen ve her derdi, her s›k›nt›y› gönderen
Allahd›r. Ni’met gelince flükr, derd gelince, istigfâr ve sabr etmelidir. Derdler, ni’metin k›ymetinin anlafl›lmas›na sebeb olmakdad›r.
‹stigfâr›n ve sabr›n sevâb› pek çokdur. Dünyâdaki derdler, âh›retde çok sevâb verilmesine sebeb olmakdad›r. ‹stigfâr düâs›, 400.cü
sahîfede yaz›l›d›r.
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YED‹NC‹ R‹SÂLE

‹MÂM-I AHMED RABBÂNÎN‹N
“kuddise sirruh”

HÂL TERCEMES‹
Ahmed Sa’îd Fârûkînin “kuddise sirruh” o¤lu Muhammed
Mazherin “kuddise sirruh” (Menâk›b ve Makâmât-i Ahmediyye-i
Sa’îdiyye) kitâb›ndan terceme edilmifldir:
Âriflerin kutbu, hakîkat sâhiblerinin rehberi, Evliyâ-i kirâm›n k›dvesi, Allahü teâlân›n sevgilisi, ikinci binin yenileyici ve
nûrland›r›c›s›, Allahü teâlâya yaklaflanlar›n kalblerinin k›blesi,
silsile-i zehebin eflsiz halkas›, Ahmed-i Fârûkî Serhendînin
“kuddise sirruh” babas› Abdülehaddir. Onun babas› Zeynel’âbidîn, onun babas› Abdülhayy, onun babas› Muhammed,
onun babas› Habîbullah, onun babas› imâm-› Refî’uddîn, onun
babas› hâce Nûr, onun babas› Nasîreddîn, onun babas› Süleymân, onun babas› Yûsüf, onun babas› fiu’âyb, onun babas› Ahmed, onun babas› Yûsüf, onun babas› fiihâbüddîn (Ferrûh fiâh
ismi ile meflhûrdur), onun babas› Nasîreddîn, onun babas› Mahmûd, onun babas› Süleymân, onun babas› Mes’ûd, onun babas›
Abdüllah vâ’›z-i esgar, onun babas› Abdüllah vâ’iz-i ekber,
onun babas› Nâs›r, onun babas› Abdüllah ibni Ömer, onun da
babas› hazret-i Ömer-ül-Fârûkdur “rad›yallahü anhüm ecma’în”.
‹mâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” baba ve dedelerinin hepsi ilm ve ihlâs sâhibi olup, zemânlar›n›n meflây›h›ndan, ekâbirinden
idi. Hepsi çok muhterem ve Evliyâ-i kirâmdan idi.
Mevlânâ Ahmed-i Nâm›kî Câmî ve Halîlullah-› Bedahflî gibi
büyük Velîler, imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruh” gelece¤ini önceden haber vermifllerdi. Hattâ, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimiz, onun gelece¤ini müjdelemifldi. ‹mâm-› Süyûtî (Cem’ul cevâmi’) kitâb›nda, bu hadîs-i flerîfi, ‹bni Mes’ûd Abdürrahman ibni Yezîdden, O da hazret-i Câbirden “rad›yallahü
anhüm” rivâyet ederek bildiriyor. Hadîs-i flerîf budur: (Ümmetim– 303 –

den S›la isminde biri gelir. Onun flefâ’ati ile, çok çok kimseler Cennete girer.) (S›la), birlefldirici demekdir. Tesavvufu f›kh bilgileri ile
birlefldirdi¤i için bu ism, ‹mâm-› Rabbânîye “kuddise sirruh” verildi. Zemân›n âlimleri, Ona bu ism ile hitâb eylediler. Kendisi de,
o¤lu Muhammed Ma’sûma “kuddise sirruh” yazd›¤› bir mektûbda,
(Beni iki deryâ aras›nda s›la yapan Rabbime hamd ederim) diye
buyurmakdad›r.
Dokuzyüzyetmiflbir 971 hicrî kamerî senesinde dünyâya teflrîf
eyledi. Binotuzdört 1034 [m. 1624] senesinin Safer ay›n›n yirmidokuzuncu sal› günü vefât eyledi. Dahâ çocuk iken, mubârek, temiz
aln›nda, olgunluk, vilâyet ve hidâyet nûrlar› parl›yordu. Çok küçük
iken, flâh Kemâl Kihtelî-yi kâdirînin “rahmetullahi aleyh” bereketli nazarlar›na kavuflmufldu. O ânda nisbet-i kâdiriyyeyi Ona ilkâ
eylemifldi.
K›sa zemânda Kur’ân-› kerîmi ezberledi. Sonra babas›ndan ve
zemân›n en büyük âlimlerinden ilm tahsîl eyleyip, büyük âlim oldu. Yüksek babas›ndan çok istifâde eyleyip, huzûrunda tevhîd
ma’rifetlerine kavufldu. Çefltiyye ve Kâdiriyye silsilelerinde irflâd
icâzeti ald›. Babas›n›n kâim-i makâm› oldu. Onyedi yafl›nda, zâhirî ve bât›nî (kalbe âid) ilmlerin üstâd› oldu. Bunlar› neflr etme¤e ve
büyük iki yolda talebe yetifldirme¤e bafllad›. Nakflibendiyye büyüklerinin kitâblar›n› seve seve okur, bu yolun büyüklerinden birine kavuflma¤› cândan arzû ederdi. Bu arzû ve ifltiyâk›n› bu yolun
büyüklerinden, irflâd ve hidâyet sâhibi, islâmiyyetin kuvvetlendiricisi, hakîkatlar sâhibi, hâce Muhammed Bâkînin “kuddise sirruhümâ” eflsiz sohbet ve huzûruna kavufluncaya kadar kalbinde saklad›.
Tâlibleri, Allahü teâlâya yaklafld›r›c›, gizli bir kuvvet ile çok
yüksek makâmlara çeken bu huzûra kavuflunca, bu büyüklerin
yoluna girdi. Hizmetlerine sar›l›p, sohbetin edeblerini titizlikle
gözeterek, iki ay ve birkaç gün içinde, Nakflibendiyye nisbetine
kavufldu. ‹lmler ve ma’rifetler, nisân ya¤muru gibi, mubârek kalbine akma¤a bafllad›. Üstâd›, hâce Bâkî-billâh “kaddesallahü sirrehül’azîz”, çok def’a: (Ahmed, murâdlardan ve mahbûblardand›r) buyururdu. Çabuk ilerlemelerinin sebebi de, bu idi. Cihân›
ayd›nlatan bir günefl gibi oldu. Hocas› kendisine en yüksek makâmlara ç›kd›¤›n› ve herkesi de ç›karabilece¤ini ve Allahü teâlâya yak›nl›klar›n› müjdeledi ve kendisine buyurdu ki: (Hocam Emkengîden “kuddise sirruh” icâzet al›p Hindistâna dönüyordum.
Sizin bulundu¤unuz Serhend flehrine gelmifldim. Rü’yâda bana,
sen bir kutbun civâr›ndas›n, dediler ve kutb olan zât›n flemâilini
gösterdiler. ‹flte siz, o zâts›n›z. Yine Serhendden geçerken, gör– 304 –

düm ki, göklere kadar yükselen bir mefl’ale yanm›fl, flarkdan garba
kadar bütün dünyâ, bu mefl’alenin ›fl›¤›ndan ayd›nlan›yordu. Bu
mefl’alenin ziyâs›n›n gitdikçe artd›¤›n›, birçok insanlar›n bundan
kendi mumlar›n› yakd›klar›n› müflâhede etdim. Bu rü’yây›, sizin
dünyâya gelece¤inize bir müjdeci, bir iflâret biliyorum).
Hâce Bâkî-billâh “kuddise sirruh”, imâm-› Rabbânîyi “kaddesallahü sirrehül’azîz” mutlak icâzet ile Serhend flehrine gönderirken, kendisi makâm›ndan çekilip, bütün talebesinin, hattâ kendi
o¤ullar›n›n terbiyesini ve yetiflmesini Ona havâle eyledi ve (Ahmed, bizim gibi binlerce y›ld›z› örten bir günefldir. Bu ümmetde
onun gibi ancak iki üç dâne vard›r. fiimdi ise, gök kubbe alt›nda,
onun gibisi yokdur. Kendimi onun tufeylîsi [talebesi] biliyorum.
Onun ma’rifetinin hepsi do¤ru ve Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” be¤endi¤i flekldedir) buyurdu. Hattâ, di¤er talebeleri gibi,
hocas› da, feyzlenmek ve nûrlanmak için, onun sohbetine devâm
ederdi.
‹mâm-› Rabbânî, yüksek derecelere ve eflsiz makâmlara kavuflmufl olarak Serhende gelip, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak isteyenleri yetifldirmekle meflgûl oldu. ‹rflâd sesleri dünyâya yay›ld›.
Hidâyet âvâzlar›, kalbleri behâr gibi yap›p, nice yenilikler, yeflillikler, zuhûra geldi. Kutb-ül-aktâb davulu, onun ismiyle çal›nd›. Vilâyet derecelerine kavuflmak, onun bir iltifât› ile nasîb oluyordu. Ebdâller ve Evtâdler, onun huzûruna kofldu. Vilâyet nûrlar›, kerâmet
bereketleri, dil ile anlat›lacak, yaz› ile bildirilecek cinsden de¤ildir.
Dalâlet ve flaflk›nl›k sahrâs›nda kalanlar, onun sohbetinde hidâyete kavufldu.
Uzakl›k denizinde bo¤ulmak üzere olanlar, yak›nl›k sâhiline,
onun bir iltifât› ile erifldi. Hakîkat ve ma’rifet tâlibleri, kar›nca gibi etrâf›na üflüfldü. Sultânlar, kumandânlar ve vâlîler, pervâne gibi bu hidâyet kayna¤›n›n ›fl›¤› ile ayd›nland›. Huzûrunda, talebeye nisân ya¤muru gibi gelen feyzlere, yedi kat gökdeki melekler
g›bta eder oldu. Her tarafda, âlimler ve fâd›llar, onun büyüklü¤ünü, kerâmetlerini ifliterek, vilâyet saçan kap›s›n›n efli¤ine yüz
sürmek için acele etdiler. ‹nsan› Allahü teâlâya yaklafld›ran teveccühleri ve nazarlar› bereketi ile, huzûra, nûra ve hiç u¤raflmadan müflâhedeye ve çile ç›karmadan, tevhîde kavufldular. Vahdet denizine dalmadan, ehâdiyyet deryâs›nda yok olmalar›, hiç
zahmetsiz hâs›l oldu. Kesretde vahdetin müflâhedesi, muhabbet
cezbeleri ile gönül ma’rifetleri, küçük bir iltifâtlar›n›n semeresi oldu. Ahrâriyye nisbeti yeniden kuvvetlendi. Hattâ onun bereketli
gayretleri ile bütün dünyâya yay›ld›. O zemâna kadar bilinen sülûk ve cezbenin ötesinde, baflka nisbetler ele geçdi. Ondan önce
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gelenlerin, iftâr etmeden oruc tutmalar›, k›rk gün çile çekmeleri, aç
ve susuz durmalar›, insanlardan uzaklaflmalar›, onun huzûrunda
yetiflenler için, özenilecek birfley olmakdan ç›kd›. Amellerde ve
ibâdetlerde i’tidâl üzere olmak, düâ ve tâ’atlerde sünnete tâm yap›flmak, onlar›n yerini ald›. Y›llarca riyâzet çekmekle ele geçebilenler, onun bereket ve teveccühü ile, hemen hâs›l oluyordu. Mubârek zât› “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Allahü teâlân›n büyük
ni’meti ve Resûlünün “sallallahü aleyhi ve sellem” vekîli oldu. Nihâyetsiz yollar›n rehberli¤i, önderli¤i ona verildi. ‹kinci bin y›llar›n›n müceddidi oldu. Böylece, k›yâmete kadar, her kime feyz ve bereket gelse, onun vâs›tas› ile gelir. Yeni yeni ilmleri, duyulmayan
ma’rifetleri, kimsenin haber vermedi¤i s›rlar› ve kimsenin kavuflamad›¤› garîb keflfleri ile, yeni bir yol açd›¤› günefl gibi meydândad›r.
Her yüz sene bafl›nda bir (Müceddid), [dîni kuvvetlendirici] gelir. Ammâ, yüz senede gelen müceddid ile, bin senede bir gelen
müceddid aras›nda çok fark vard›r. Yüzle bin aras›nda ne kadar
fark var ise, bu iki müceddid aras›nda da o kadar, hattâ dahâ çok
fark vard›r.
Müceddid, o müddet içinde herkese onun vâs›tas› ile feyz ve
bereket gelen zâtd›r. Kutblar, Evtâd, Büdelâ ve Nücebâ “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” dahî ondan feyz al›rlar.
‹mâm-› Ahmed Rabbânînin “kuddise sirruh” vakti flöyledir
ki, eski ümmetler zemân›nda dünyân›n zulmet ile doldu¤u y›llarda, ülül’azm bir Peygamber gelir ve yeni bir din getirirdi. Ümmetlerin en hayrl›s›, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetidir. Bu
ümmetin Peygamberi de, Peygamberlerin sonuncusudur “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Bu ümmetin âlimleri, Benî-‹srâîlin
Peygamberleri gibidir. Hadîs-i flerîfde, böyle oldu¤u bildiriliyor.
Bu ümmetde âlimlerin varl›¤› kâfî görüldü. Böyle bir vaktde,
ya’nî Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” bin
sene sonra, ma’rifeti tâm, âlim ve ârif bir zât lâz›md›r ki, eski ümmetlerdeki ülül’azm bir Peygamberin yerini tutsun. Zîrâ, bu ümmetin âh›ri, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
vefât›ndan bin sene sonrad›r. Çünki, bin sene geçmesinde büyük
bir husûsiyyet ve ifllerin de¤iflmesinde kuvvetli te’sîrler vard›r.
Bu ümmetde ve bu dinde de¤ifliklik olm›yaca¤›na göre, flübhesiz
geçmifllerdeki nisbetin ve o sa¤lam yolun, sonra gelenlerde yeniden kuvvetlenmesi zarûrîdir. Böylece, imâm-› Ahmed Rabbânînin “kuddise sirruh” mubârek zât›n›, nübüvvet ve risâletin bütün
kemâlâtini câmi’ k›l›p, bu yüksek makâm ile di¤erlerinden ay›rd›lar. Onun flafl›lacak ilmlerine, Zât-i ilâhiyyeye âid ma’rifetleri– 306 –

ne, temiz ahlâk›na ve hâlleri, mevâcid ve tecellîleri ve zuhûrlar›
bildiren sözlerine ve yaz›lar›na bakanlar, bunu gâyet iyi anlar.
Çünki, bunlar islâmiyyetin özü, dînin esâs› ve Allahü teâlân›n zât›na, s›fatlar›na âid ilmlerin hülâsas›d›r. Kâ’be-i mu’azzaman›n
hakîkati, Kur’ân-› kerîmin hakîkati, nemâz›n hakîkati, ma’büdiyyet-i s›rfa, muhabbetin; h›llet, muhibbiyyet ve mahbûbiyyet gibi
dereceleri, te’ayyün-i vücûdî, te’ayyün-i hubbî, lâ-te’ayyün mertebesi, mahlûkat›n mebde-i te’ayyünlerinin zuhûru, Peygamberlerin ve meleklerin mebde-i te’ayyünleri, talebenin isti’dâdlar›n›n
hangi s›fat ve ism-i ilâhî ile münâsebeti oldu¤u, Evliyân›n meflrebleri, hangisi Muhammedî-ül meflreb, hangisi ‹brâhîm-ül meflreb... muhibbiyyet ve mahbûbiyyet-i zâtiyye ile olan kendi vilâyetleri, bunlar›n husûsiyyetlerinin hakîkî hüviyyetleri, kayyûmlu¤un hakîkati, sabâhat ve melâhatin esrâr› ve bu iki güzelli¤in kar›flmas› ve dahâ nice esrâr ve ma’nâlar, Allahü teâlâ taraf›ndan
ona ihsân edildi. Dahâ önce gelen Evliyâdan “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” hiçbirisi bunlardan bahs etmedi. Bunlar›n tafsîli, üç cild (Mektûbat) kitâblar›nda ve di¤er yedi risâlelerinde
yaz›l›d›r.
‹mâm›n “kuddise sirruh” keflf ve kerâmetleri say›s›zd›r. Teberrüken birkaç›n› yazal›m:
1 — Birgün tâliblerden biri, ‹mâma bir mektûb yaz›p, (Sizin bu
beyân etdi¤iniz makâmlar, Eshâb-› kirâmda hâs›l olmufl mu idi,
yoksa olmam›fl m› idi? E¤er hâs›l olmuflsa, bir def’ada m› hâs›l oldu, yoksa tedrîcen mi?) diye sordu. ‹mâm buyurdu ki, bu süâlin cevâb› ancak sohbetde verilir. Soran kimse, huzûruna ve sohbetine
geldi. ‹mâm “kuddise sirruh” onun hâline teveccüh edip, kendindeki bütün nisbetleri ona ihsân eyledi ve (Ne gördün?) buyurdu.
Hazret-i ‹mâm›n ayaklar›na kapand› ve (Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” bir sohbeti ile, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”
vilâyetin bütün makâmlar›na kavuflmufllard›r) flimdi anlad›m, diye
arz etdi.
2 — Mevlânâ Yûsüf hasta idi. Ölümü yaklaflm›fld›. ‹mâm-› Rabbânî, onu ziyârete geldi. Mevlânâ Yûsüf teveccüh ve himmet istedi. ‹mâm “kuddise sirruh”, murâkabe ile meflgûl olup, onu Fenâ ve
Bekâ makâmlar›na kavufldurdu. O, bu hasta hâlinde, kalbindeki
bu ilerlemeleri görüp, haber verdi. Yolu temâm eyledi ve ayn› ânda Allaha kavufldu.
3 — Talebesinden ba’z›s›, Gavs-ül-a’zam›, ya’nî Abdülkâdir-i
Geylânîyi “kuddise sirruh” ziyâret etme¤i, ‹mâma, arz etdiler. Susdu ve Gavs-ül-a’zam›n “rad›yallahü anhümâ” rûhuna teveccüh eyledi. Mubârek rûhu göründü ve talebelerinin büyükleri ile teflrîf
– 307 –

eyledi. ‹mâm›n orada bulunan talebesi, gelenleri ziyâret edip, istifâde etdiler.
4 — Cüzzam (Miskin) hastal›¤›na yakalanan bir kimse, ‹mâmdan, flifâ için düâ istedi. Teveccüh eyledi. Cüzzam hastal›¤›ndan
kurtulup, tâm bir flifâ buldu.
5 — Halkada dâima Kur’ân-› kerîm okuyan bir hâf›z, a¤›r fleklde hastaland›. Herkes ümmîdi kesmifldi. ‹mâm-› Rabbânî, onu himâyem alt›na ald›m, buyurdu. Hemen iyi oldu.
6 — Seferde iken arkadafllar› ve talebesi havan›n bo¤ucu s›cakl›¤›ndan çok s›k›ld›. Ondan, merhamet istediler. ‹mâm “kuddise
sirruh”, Allahü teâlâya ilticâ etdi. O ânda bir parça bulut göründü
ve hafîfce ya¤mur ya¤d›. S›cakl›k geçdi. Toz kalmad›.
7 — Muhlislerinden birkaç›, uzak bir yerde Hindûlara âid bir
puthâneyi bofl bulup, putlar› k›rd›lar. Putperestler, her tarafdan ellerinde silâh ve k›l›nçlar oldu¤u hâlde, etrâflar›n› çevirdiler. Bu
muhlisler, ‹mâma s›¤›n›p, yard›m istediler. ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” orada göründü ve buyurdu ki, (Hiç
üzülmeyin! Size gâibden yard›m geliyor). Birçok süvârî görünüp,
bu azîzleri kâfirlerden korudular.
8 — Talebesinden biri, sahrâda arslanla karfl›lafld›. Kaçacak yer
yokdu. ‹mâma s›¤›n›p, imdâd diledi. ‹mâm, elinde baston ile göründü ve o kükremifl arslana fliddet ile vurdu. Arslan kaçd›. Talebe kurtuldu.
9 — Çok uzak bir memleketde bulunan bir azîz ‹mâm›n medhini duyup, Serhend flehrine geldi. Geceleyin bir kimsenin evinde
müsâfir kald›. ‹mâmdan istifâde etmek için geldi¤ini, ona talebe
olmak flerefine kavuflmak istedi¤ini ve bunun için çok nefl’eli oldu¤unu söyleyince, ev sâhibi, hazret-i ‹mâm› kötüleme¤e ve hakk›nda a¤za al›nmayan fleyler söyleme¤e bafllad›. O azîz, çok üzüldü. Mahcûb oldu. ‹mâma s›¤›n›p kalbinden yalvard›: (Ben, yaln›z
Allah r›zâs› için, size hizmet niyyeti ile gelmifldim. fiu flahs, beni
bu se’âdetden mahrûm etmek istiyor) dedi. ‹mâm-› Rabbânî, tam
bir k›zg›nl›kla, yal›n k›l›nç zâhir olup, hâllerini inkâr eden, o flahs› parça parça eyledi ve evden ç›kd›. O azîz sabâhleyin mubârek
huzûrlar›na kavuflunca, geceki hâdiseyi arz etmek istedi. Fekat
‹mâm, (Gece olan›, gündüz anlatma) buyurup, setr-i kerâmet eyledi.
10— ‹mâm› “kuddise sirruh” inkâr edenlerden biri, ‹mâm›n
talebesinden birini evine götürdü. Önüne yemek koyup, kendisi
de ‹mâm-› Rabbânîyi “rahmetullahi teâlâ aleyh” kötüleme¤e
bafllad›. O talebenin cân› s›k›ld›. ‹mâm›n yan›na dönmek istedi.
– 308 –

Gayret-i ilâhiyyeden münkirin birdenbire bütün a’zâs›, birbirinden
ayr›ld› ve bedeni parça parça oldu. Talebe korkdu. Evden d›flar›
ç›kd›. ‹mâm›n yan›na geldi. Âdetleri üzere kap›n›n önünde duruyordu. Talebesinin elini tutup, o münkirin evine götürdü. ‹çeri girdiler. Ölünün dirilmesi için Allahü teâlâya düâ eyledi. Münâcâtda
bulundu. Allahü teâlâ kabûl buyurdu. Bir müddet sonra kalkd›lar.
Talebesine, (Ben hayâtda kald›kca, bu olan› kimseye söyleme!)
buyurdu.
11 — Birgün talebesinden on kifli ayn› akflam ‹mâm› iftâra
da’vet etdiler. Kabûl buyurdu. Ayn› akflam, ayn› ânda, hepsinin
evinde hâz›r bulunup, iftâr etdiler.
12 — Birgün buyurdu ki, Kâ’be-i mu’azzamay› tavâf arzûm o
kadar ziyâdelefldi ki, yerimde duramaz oldum. Allahü teâlân›n lutfü ile, bu flevk ve ifltiyâk câzibesinde, Kâ’be-i flerîfeyi yan›mda gördüm ve tavâf ile flereflendim.
‹mâm-› Ahmed Rabbânînin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”
mubârek kalemlerinin dilinden ve dil kalemlerinden ç›kan sözlerinden de, birkaç dâne yazal›m:
Buyurdu ki: Görülen ve bilinen herfley, mukayyeddir. [Baflka
fleylere ba¤l›l›¤› vard›r.] Maksûd ve matlûb [olma¤a lây›k] de¤ildirler. Matlûb [olma¤a lây›k] olan, bütün kaydlardan, ba¤lardan münezzeh ve müberrâ oland›r. O hâlde, Onu, görmenin ve bilmenin
ötesinde aramak lâz›md›r.
Buyurdu ki: Seyr ve Sülûk, ilmde hareketden ibâretdir.
Buyurdu: Evliyâ-ullah› “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
baflkalar›n›n tan›mas›ndan örten perde, insanl›k s›fatlar›d›r. Di¤er
insanlar›n muhtâc olduklar›na bunlar da muhtâcd›r. Evliyâl›k, bu
ihtiyâc› bunlardan kald›rmaz.
Buyurdu: Allahü teâlâ, Evliyâ kullar›n› öyle saklam›fld›r ki,
kendi zâhirleri bile kalblerindeki kemâlâtdan habersizdir. Nerde
kald› ki, baflkalar› onlar›n hâlini bilsin.
Buyurdu: Yâ Rabbî! Bu nas›l ifldir ki, kendin için Evliyâ yapd›n. Onlar›n bât›nlar›, (ya’nî kalbleri) âb-› hayâtd›r. Bir katre tadan, ebedî hayât› bulmufl, se’âdet-i ebediyyeye kavuflmufl olur. Zâhirleri, ya’nî d›fl görünüflleri ise, öldürücü zehrdir. Yaln›z zâhirlerine bakan, ebedî ölüme duçâr olmufldur.
Buyurdu: ‹nsan›n yarat›lmas›ndan maksad, kulluk vazîfelerini
yerine getirmekdir. Vilâyet makâmlar›n›n sonu, abdiyyet (kulluk)
makâm›d›r. Bunun üstünde makâm yokdur.
Buyurdu: Binlerce kimseden bir dânesini ihlâs devleti ve r›zâ
makâm› ile flereflendirirler. Maksad olan ihlâs ve r›zâ, bu fakîre,
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bu yolda tâm on sene sonra verildi. Bunlar›n özü, hakîkati, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sadakas› olarak,
temâmen aç›kland›. Bunun için, Allahü teâlâya hamdü senâlar olsun!
Buyurdu: Bu büyüklerin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
yolu çok k›ymetli, pek azîzdir. Sünnete uymak esâs› üzerine kurulmufldur. fiimdi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetlerinden bir sünneti ihyâ etmekden (diriltmekden) baflka bir arzûm
yokdur. Hâller, mevâcid ve zevkler, isteyenlerin olsun. Kalbi, büyüklerin nisbeti [yoluna girmek] ile ma’mûr etmeli, zâhiri temâmen ahkâm-› islâmiyye ile süslemelidir. [Ahkâm-› islâmiyye, emrler ve yasaklar demekdir.]
Buyurdu: Hindistâna Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönderilmifldir. Onlar›n mezârlar›n›n üzerinde parlak nûrlar görüyorum. ‹stesem hepsinin mezâr›n› gösteririm! Fekat insanlar, böyle sözlere pek inanmazlar.
Buyurdu: ‹nsanlar, riyâzet çekmek deyince, açl›k çekme¤i ve
oruc tutma¤› anlad›lar. Hâlbuki, dînimizin emr etdi¤i kadar yimek
için dikkat etmek, binlerce sene nâfile oruc tutmakdan dahâ güç ve
dahâ fâidelidir.
Bir kimsenin önüne lezzetli, tatl› yemekler konsa, ifltihâs› oldu¤u hâlde ve hepsini yimek istedi¤i hâlde, dînimizin emr etdi¤i kadar yiyip, fazlas›n› b›rakmas›, fliddetli bir riyâzetdir ve di¤er riyâzetlerden çok üstündür.
Buyurdu: Server-i kâinât› “sallallahü aleyhi ve sellem” gördüm.
Benim için bir icâzet yazd› ve buyurdu ki, (Eshâb›mdan sonra “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu güne kadar, hiç kimseye böyle bir icâzet yazmad›m.) Bana müjde verdi ki, yar›n k›yâmet günü,
binlerce insan, senin flefâ’atinle Cennete girer. Beni ilm-i kelâmda
müctehid eylediler.
Buyurdu: ‹slâmiyyeti gördüm. Bir kervân›n kervanserâya inmesi gibi, bizim yan›m›za indi, deyip, mescidlerine ve dergâhlar›na
iflâret eylediler.
Buyurdu: Bir sabâh ‹mâm-› a’zam›n “rahmetullahi aleyh”,
hocalar› ve talebesi ile geldiklerini gördüm. Kendimi onlar›n
nûrlar› içine dalm›fl buldum. Bu büyüklerin nisbetinde husûsî bir
fenâ buldum. Bunun gibi, dahâ sonra, imâm-› fiâfi’înin “rahmetullahi aleyh”, hocalar› ve talebesi ile geldiklerini gördüm. Bu
def’a, beni onlar›n nûru kuflatd›. Bunlar›n nisbetinde de fânî oldum.
Buyurdu: Gavs-ül-a’zam “kuddise sirruh”, Kâdirî meflây›h›
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“rahmetullahi aleyhim” ile yan›ma geldiler. Bu büyüklerin gelmesi bereketi ile, kendimi Kâdirî nisbetinin (yolunun) nûrlar›
içinde buldum. Kalbimden: (Beni Nakflibendî büyükleri yetifldirdi. fiimdi nas›l oluyor da, Kâdirî yolunun te’sîri bende dahâ fazla
görülüyor?) diye düflündüm. Bu ânda, hazret-i hâce-i cihân Behâüddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” talebeleri ile birlikde se’âdet ile
teflrîf eylediklerini ve Gavs-üs-sekaleynin karfl›s›nda oturduklar›n› gördüm. Onlara hitâben buyurdu ki: (Ahmed bizdendir. Kemâl ve tekmîl mertebesine bizim terbiyemizle kavufldu.) Bu konuflma esnâs›nda, Çefltiyye ve Kübreviyye büyükleri de geldiler.
Kendi nisbetlerini kalbime ak›td›lar. Yeniden icâzet verdiler. Eskiden bende olan bu büyüklerin nisbeti kuvvetlendi ve dahâ parlak oldu. ‹stersem bütün bu yollardan talebeyi kemâle erdirebilirim.
Buyurdu: Bir gün amellerimdeki kusûru görme hâli beni kaplad›. Büyük bir piflmânl›k ve k›r›kl›k içinde iken, (Allahü teâlâ için
alçalan›, Allahü teâlâ yükseltir) hadîs-i flerîfi gere¤ince, flöyle bir
nidâ geldi: (Seni ve k›yâmete kadar seninle vâs›tal› ve vâs›tas›z olarak tevessül edenleri magfîret eyledim.)
Buyurdu: Erkeklerden ve kad›nlardan bizim yolumuza girmifl
olanlar›n ve k›yâmete kadar, vâs›tal› ve vâs›tas›z girecek olanlar›n
hepsini bana gösterdiler. ‹smlerini, soylar›n› ve memleketlerini bildirdiler. ‹stersem, hepsini bir bir sayar›m. Hepsini bana ba¤›fllad›lar.
Buyurdu: Bana, (Sen kimin cenâzesinde bulunursan, Allahü teâlâ onu afv etmifldir) diye müjdelediler. Ve yine ilhâm olundu ki,
(Hangi ölünün afv›n› istersen, ondan azâb› kald›r›rlar). Yine ilhâm
buyuruldu ki, (Senin kabrinin topra¤›ndan bir mezâra bir avuç toprak atsalar, o kimse ma¤firet-i ilâhiyyeye kavuflur). [Yâ o mezârda
yatan›n hâli nas›l olur?]
Buyurdu: Allahü teâlân›n bu fakîri mümtâz eyledi¤i yolun esâs›, temeli, sonda kavuflulan hâllerin bafllang›ca yerlefldirildi¤i Ahrâriyye yoludur. Bu esâs üzerine binâlar ve köflkler kuruldu. Bu temel, bu kadar sa¤lam olmasayd›, flimdiki durum böyle olamazd›.
Bu k›ymetli tohmu, Buhârâ ve Semerkanddan getirip, asl› Medîne-i münevvere ve Mekke-i mükerreme topra¤›ndan olan, Hindistâna ekdiler. Fazîlet ve ikrâm suyu ile senelerce sulad›lar. ‹hsân ile
büyütdüler. Olgunlafl›p, kemâle gelince, flimdiki ilm ve ma’rifet
meyveleri hâs›l oldu.
Buyurdu: Bize bildirildi ki, hazret-i Mehdî “aleyhirrahme”, bizim bu nisbetimizde bulunacak, bizim ma’rifet ve hakîkatden yazd›klar›m›z› okuyacak ve kabûl edecekdir.
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Buyurdu: Allahü teâlâ, fadl ve keremi ile, bir kulda bulunabilen bütün kemâlât›, [Nübüvvet makâm›ndan baflka hepsini] bize
ihsân eyledi.
‹mâm-› Ahmed Rabbânînin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”
fazîletleri ve husûsiyyetleri anlat›lmakla bitmez. Allahü teâlâ, husûsî ihsân› ile, onu Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve
sellem” yedi derecede de mutâbe’at (uymak) ile flereflendirdi.
[Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize tâbi’ olman›n
yedi derecesi (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n otuzuncu [30] maddesinde uzun olarak bildirilmekdedir.] Kur’ân-› kerîmin müteflâbihât ve mukattaât›ndaki esrâra mahrem eyledi. Sâb›klar kemâlât›na ulafld›rd›. [Sâb›klar Peygamberlere “aleyhimüsselâm” ve Eshâblar›n›n yükseklerine denir.] Kayyûm-i âlem k›l›nd›. Ona tufeylî olarak, talebesinden ba’z›s› kutbluk makâm›na ulafld›. Cezbe ve
sülûkün, seyr-i âfâkî ve enfüsînin ötesinde, yeni bir yol meydâna
geldi.
Onun tesarruflar›n›n bereketi ile islâm dîni, bilhâssa Hindistânda, çok kuvvetlendi. Ekber flâh zemân›nda y›k›lan, ihmâl edilen islâm eserleri yenilendi. Çok kâfirler, onun elinde müslimân oldu.
Binlerce fâs›k tevbe eyledi. Muhlislerinden ve talebesinden olan
Hân-› Hânân ismi ile meflhûr Abdürrahîm hân, Nevvâb Ferîd Mürtedâ hân, Muhammed a’zam hân ve dahâ birçok kuvvetli, kudretli
vâlî ve kumandanlar› te’sîrli mektûblar› ile islâmiyyeti kuvvetlendirme¤e, yayma¤a, ehl-i sünnet vel-cemâ’at i’tikâd›n› beyân etme¤e
teflvîk ve muvaffak eyledi. Bu cemâ’at de, emr-i flerîflerine uyarak,
bu yolda çok gayret sarf edip, dînin kuvvetlenmesine hizmet etdiler. Öyle oldu ki, bid’at ve küfr zulmeti îmân ve sünnet nûru hâlini ald›. Yüksek talebelerini, insanlara zâhirî ilmleri ve bât›nî
ma’rifetleri ö¤retmek için her tarafa da¤›td›. Meselâ mevlânâ Hamîd-i Bengâlî, mevlânâ Muhammed S›ddîk-› Bedahflî, fleyh Müzemmil, mevlânâ Tâhir-i Bedahflî, mevlânâ Ahmed-i Rivenbî, Kerîmeddîn-i Hasen-i Ebdâlî, Hasen-i Berkî, mevlânâ Abdülhayy-i
Belhî, mevlânâ Hâflim-i Kiflmî, mevlânâ Bedreddîn-i Serhendî,
Yûsüf-i Berkî, hâc› H›d›r-i Efgânî, hâce Muhammed Sâd›k-i Kâbilî, mevlânâ Yâr Muhammed Kadîm-i Talkânî ve di¤erleri gibi “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
Bunlar, ‹mâm›n seçkin talebelerindendir. Bunlar›n sohbetinden milyonlarca insan feyz alarak, Vilâyet makâm›na kavuflmufllard›r. Bu yüksek talebesine çok ulvî müjdeler vermifl ve insanlar›n
bu seçkin zâtlar›n sohbetlerine kavuflmalar›n› teflvîk eylemifldir.
Talebesinden ba’z›lar›n› vilâyet ve kutbluk mansab› ile müjdelemifldir.
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Nûr Muhammed Pünti “rahmetullahi aleyh”: Talebesinin büyüklerindendir. Bunun hakk›nda, o ricâl-ül-gaybdendir. Yâ Nukabâdan, yâhûd Nücebâdand›r, buyurdu.
Bedî’uddîn-i Sehârenpûrî “kuddise sirruh”: Rü’yâda Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” çok inâyet ve iltifâtlara kavufldu. Kendisine, (Sen Hindistân›n sirâc›s›n, kandilisin) buyurdu. Zemân›n kutbu olmak se’âdetine de kavufldu.
Mevlânâ Ahmed-i Berkî “kuddise sirruh”: Bir hafta içinde bütün sülûk konaklar›n› geçmifldir. Bu da memleketinin kutbu olma
flerefine nâil olmufldur.
Mevlânâ Muhammed Tâhir-i Lâhorî “kuddise sirruh”: Kendi
memleketinin kutbu olmakla flereflendi. Allahü teâlâ kendisine:
(Senin teveccüh etdiklerinin hepsini Cehennem ateflinden halâs etdim ve sana bî’at edeni ba¤›fllad›m) diye ilhâm eyledi.
Seyyid Âdem-i Bennûrî “kuddise sirruh”: Dahâ ilk teveccühde ve hattâ telkîn ân›nda, talebeyi Fenâ-i kalbî makâm›na ve Nisbet-i hâssaya ulafld›r›rd›. Allahü teâlâ taraf›ndan kendisine husûsî bir tarz ve yol ihsân edildi. Bu yola (Ahseniyye) diyorlar. ‹flte
bu kendi yolu ile insanlar› Allahü teâlâya yaklafld›r›yordu. Bu
beflâreti, imâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”, flu sözleri ile kendisine verdiler: (Size bizden istifâde etdi¤inizden dahâ ço¤u gaybî
olarak verilecekdir. Sizin yolunuza tevessül eden, ma¤firet olunmufldur. K›yâmetde size yeflil bir sancak verilir. Size tevessül
edenler, sizin yolunuzda gidenler, k›yâmet gününde o sanca¤›n
alt›nda râhat ve gölgede olurlar). Dörtyüzbinden ziyâde kimse
ellerinde tevbe etdi. Bin dâne kâmil talebesi vard›. Medîne-i münevvereye gidince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” selâm›n› alm›fl ve pekaz kimseye bile nasîb olm›yan müsâfeha etmek
flerefine kavuflmufldu. O s›rada bir ses duyuldu: (Ey o¤lum! Sen
benim yan›mda kal!) Hakîkaten, Medîne-i münevverede vefât
etdi.
Seyyid Muhammed Nû’mân-› Bedahflî “kuddise sirruh”:
‹mâm-› Rabbânî, bir mektûbunda buna: (Sizin kemâl hilâliniz,
güneflin karfl›s›nda ondördüncü ay gibi oldu. Günefle verilenlerin
hepsi, ona aks etdi) yazd›. Kutb olduklar›n› da kendilerine müjdeledi. ‹rflâdlar› çok fazla oldu. Yüzbinlerce insan› Allahü teâlâya yaklafld›rd›. Zemân›n pâdiflâh›, talebesinin çoklu¤undan korkdu. Onu Dekkenden ça¤›r›p yan›nda muhâfaza eyledi. Buyurdu
ki: Peygamber efendimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda
gördüm. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”, O Serverin yan›nda idi. Buyurdu ki, (Yâ Ebâ Bekr! O¤lum Muhammed Nu’mâna
söyle, Ahmedin makbûlü, benim makbûlümdür ve Allahü te– 313 –

âlân›n makbûlüdür. Ahmedin merdûdünü ben ve Allahü teâlâ
sevmeyiz). ‹mâm-› Ahmed Rabbânînin makbûllerinden oldu¤um
için, bu müjdeyi duyunca, büyük bir sürûra kap›ld›m. Bu huzûr içerisinde iken, tekrâr buyurdular: (O¤lum Muhammed Nu’mâna de
ki, senin makbûlün, Ahmedin makbûlüdür. Onun makbûlü, benim
ve Allahü teâlân›n makbûlümüzdür. Senin merdûdün, Ahmedin,
benim ve Allahü teâlân›n merdûdüdür).

‹MÂM-I RABBÂNÎN‹N YÜKSEK O⁄ULLARI
“Kaddesallahü teâlâ ervâhehüm”
‹mâm-› Rabbânînin sekiz o¤lu ve iki k›z› vard›r:
Muhammed Sâd›k “kuddise sirruh”: ‹mâm›n “kuddise sirruh”
büyük o¤ludur. Hicrî bin senesinde dünyâya geldi. ‹mâm-› Rabbânînin, Hâce Bâkî billah›n sohbetine kavufldu¤u zemân, henüz sekiz
yafl›nda idi. Bunu da berâber götürmüfldü. Dahâ o zemân, Hâce
Bâkî billah›n nazârlar›na kavuflmufldu. Teveccühlerinin bereketi
ile, bu küçük yaflda hâllere, kendinden geçmelere, inan›lam›yacak
vâridâta erifldi. Keflf, zevk, kendinden geçme, nûrlar›n içine dalmak, o kadar oldu ki, (Muhammed Sâd›ka, pazardan yiyecek al›n
[biraz flübheli oldu¤u için]. Böylece, hâllerin istilâs› biraz azals›n!)
buyurdu.
Aklî ve naklî ilmlerin ço¤unu, babas›n›n huzûrunda tahsîl eyledi. Onsekiz yafl›nda zâhirî ilmleri bitirip, dikkat ve metânet ile ders
okutma¤a bafllad›.
Babas› “kuddise sirruh”, kendisine gönderdi¤i bir mektûbda
flöyle yazd›lar: (Mektûbunuzdan, Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye
“sallallahü aleyhi ve sellem” ile münâsebetiniz oldu¤u anlafl›ld›.
Bunun için, Allahü teâlâya flükr etdim. Çünki, bir müddetden beri, arzûm bu se’âdete kavuflman›zd›. Birgün, bu devlete yükselmeniz için, size teveccüh eyledim. Tesâdüfen sizi Vilâyet-i Mûsevîde
buldum. Oradan ilerletildiniz. Vilâyet-i Muhammediyyeye dâhil
oldunuz. Bunun için, Allahü teâlâya hamd ederim.)
Mubârek babas›, bu o¤lu hakk›nda buyurdu ki: (Azîz o¤lum
Muhammed Sâd›k “rahmetullahi aleyh”, bu fakîrin ma’rifetlerinin
mecmû’as› oldu. Cezbe ve Sülûk makâmlar›n› geride b›rakd›. O¤lum, ince, yüksek, gizli ma’rifetlerimin mahremlerindendir. Hatâdan, yan›lmakdan mahfûzdur).
Yirmidört yafl›na gelince, bulundu¤u yere vebâ hastal›¤› yay›ld›. Birçok insanlar, tâ’ûn (vebâ) hastal›¤›ndan öldü. Mubârek babas›, bu belân›n kald›r›lmas› için, teveccüh eyledi. Anlafl›ld› ki,
ya¤l› bir lokma istiyor. Bu o¤lu, kazâya r›zâ gösterip kendini Al– 314 –

lah›n kullar› olan insanlar için, fedâ eyledi. 1025 [m. 1615] senesi,
Rebî’ulevvelin dokuzuncu günü vefât eyledi. Vebâ hastal›¤› da
geçdi. Büyüklerden biri, rü’yâda gördü ki, bir ses, (Muhammed Sâd›k ismini bir kâ¤›da yaz›p, suda eritip yâhud su ile ›slat›p içen bir
hasta, vebâdan kurtulur) diyordu. Bu haber memlekete yay›ld›.
Tâ’ûna yakalananlar böyle yapd›, flifâ buldular. Hattâ, mezâr›n›n
topra¤› bile, bu hastal›¤a fâideli oldu. ‹mâm-› Rabbânî, bu o¤lunun
vefât›na çok üzüldü. Bir mektûbunda flöyle buyurdu: (Merhûm o¤lumun vefât› çok büyük bir musîbet oldu. O, Allahü teâlân›n âyetlerinden, iflâretlerinden bir âyet, bir iflâret idi. Âlemlerin Rabbinin
rahmetlerinden bir rahmet idi. Onun bu yirmidört sene içinde zâhir ve bât›n ilmlerinden elde etdi¤ini, pekaz kimseler bulabilmifldir). Dâimâ hudû’ ve huflû’ üzere olup, kendini afla¤› ve kusûrlu
görürdü. Allahü teâlâya inleyerek yalvar›rd›. (Evliyâdan herbiri,
Allahü teâlâdan birfley istemifldir. Ben tazarru’ ve ilticây› istedim)
buyurdu.
Hâce Muhammed Sa’îd “kuddise sirruh”: Hicrî binbefl senesinde tevellüd etdi. Binyetmifl 1070 [m. 1659] senesi Cemâzilâhir
ay›n›n yirmiyedinci günü vefât eyledi. Hâce Muhammed Bâkîbillah “kuddise sirruh” zemân›nda yafl› küçük idi. Görünüflde, huzûrlar›na kavuflmad›. Fekat, Hâce: (Muhammed Sa’îd öyle bir kimsedir ki, benden gâibâne bir yolla nisbet alm›fld›r) buyurdu. Zâhirî
ve bât›nî kemâlâta yüksek babalar›n›n huzûrunda kavufldu. Onyedi yafl›nda, aklî ve naklî ilmleri ikmâl eyledi. Yüksek babas› gibi,
tâm âmil, takvâ ile süslü, sünnete tâm tâbi’ olup azîmet ile amel
ederdi. Tatl› sözlü ve alçak gönüllü idi. Dünyâya hiç k›ymet vermezdi. Hadîs ilminde sened olup, çok yüksek rütbe sâhibi idi.
F›khda ise, tâm bir mesned idi. ‹mâm-› Rabbânî, f›kh bilgileri üzerinde bir mes’eleyi arafld›rmak isteyince, bu o¤lundan sorard›.
Verdi¤i do¤ru ve sa¤lam cevâblardan çok hofllan›rd›. Ona düâ
ederlerdi. Babas›n›n yüksek huzûrunda, kemâl ve tekmîl mertebelerine ulafld›. ‹câzet al›p, tâlibleri irflâd etmesi emr olundu. Âh›ret ifllerinde oldu¤u gibi, dünyâ ifllerinde de, tedbirli ve ileri görüfllü idi. fiöyle ki, imâm-› Rabbânî “kuddise sirruh”, birçok ifllerde,
onunla meflveret ederdi. Bât›nî ilmlerde yüksek babas›n›n enîsi
idi. Kendisine bildirilen esrârdan, pekaz kimseye bahs edilirdi.
Vücûdü hasta olanlar, ondan flifâ arar, kalbi hasta olanlar, onun
tasarrufu ile cem’iyyet ve huzûra kavuflurdu. Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” vârislerinden olan Behâüddîn-i Buhârînin
“kuddise sirruh”, (Biz Allahü teâlân›n fadl›na, ihsân›na kavuflduk) sözü, onun hâline uygun idi.
‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” buyurdu
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ki: (Muhammed Sa’îd, ulemâ-i râsihîndendir. Muhammed Sa’îd,
sâbikûndand›r. Muhammed Sa’îd, Allahü teâlân›n halîlidir. Benden al›nan Hullet makâm› ona verildi. Muhammed Sa’îd, Allahü
teâlân›n rahmet hazînesidir. Yar›n k›yâmet günü, rahmet hazînelerinin taksîmi ona verilir. fiefâ’at makâm›ndan büyük pay› vard›r.
Muhammed Sa’îd, nefy dâiresini ‹brâhîm “aleyhisselâm” gibi geçdi. fiimdi isbâtda benimle müflterekdir. Birgün, Muhammed
Sa’îdin Cennete girmek için, S›rât köprüsü üzerinde sür’atle kofldu¤unu gördüm).
Büyüklü¤üne; (Bugün, benim nisbetim, Müceddidin nisbeti gibidir) sözü yetiflir. (Mektûbât) isminde bir cild kitâb› vard›r. Bu
kitâb, mubârek kalbine ak›t›lm›fl olan ince ve gizli ilmlerle doludur.
Bir kad›n yafllanm›fld›. Çocu¤u olmuyordu. Gelip, bana bir çocuk vermesi için Allahü teâlâya düâ edin, sizin düân›z makbûldür,
dedi. Teveccüh eyledi. Sonra, (Allahü teâlâ, sana bir erkek çocuk
verecek) buyurdu. Hakîkaten öyle oldu.
Bir kimsenin o¤lu ölmek üzere idi. A¤l›yarak, inleyerek, huzûruna gelip: (Hazret-i Îsâ “aleyhisselâm” ölüleri diriltirdi. Siz de
Peygamberlerin vârisisiniz. O¤lumun hâline bir teveccüh buyurun)
diye yalvard›. Hiç cevâb vermedi. Biraz sonra: (O¤lunun ç›km›fl cân› geri geldi, dirildi ve sa¤lamlafld›) buyurdu. Adam evine gelince,
o¤lunu sa¤lam ve nefl’eli buldu.
Hâce Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh”: ‹mâm-›
Ma’sûm, Urve-tül-vüskâ ve Dînin kuvvetlendiricisi ismleri ile
meflhûrdur. ‹mâm›n üçüncü o¤ludur. Binyedi [1007] senesinde
dünyâya geldi ve binyetmifldokuz 1079 [m. 1668] senesi Rebîulevvel ay›n›n dokuzuncu günü vefât eyledi. ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu ki, Muhammed Ma’sûmun do¤umu çok bereketli oldu. Onun do¤du¤u sene yüksek hocam›n kap›s›n›n efli¤ini öpmek flerefine nâil oldum ve bu ilm ve ma’rifetler zuhûra geldi.
Dahâ üç yafl›nda iken, tevhîd kelimeleri söyledi ve derdi ki,
ben topra¤›m, ben göküm, ben fluyum, ben buyum, flu d›vâr Hakd›r, flu a¤aç Hakd›r. Kur’ân-› kerîmi üç ayda ezberledi. Onalt› yafl›nda aklî ve naklî ilmleri bitirdi. Talebeye ilm ö¤retmekle meflgûl oldu. ‹lm tahsîl ederken, onbir yafl›nda zikr ve murâkabe yolunu yüksek babas›ndan ald›. Bundan sonra, nelere ve nelere kavufldu. ‹mâm-› Rabbânî bunun hakk›nda; (Bu o¤lumun bizzat Vilâyet-i Muhammediyyeye “aleyhisselâm” isti’dâd› vard›r. Muhammed-ül-meflrebdir ve mahbûblardand›r. Bizim nisbetimizi elde etmekde, o¤lum Ma’sûmun hâli, dedesinin yazd›¤› bütün kitâbla– 316 –

r› ezberliyen (fierh-› Vikâye) kitâb› sâhibinin hâline benzer) buyurdu. Seyr ve sülûklerindeki ve makâmlar› aflmalar›ndaki sür’ati
ve vâs›l oldu¤u makâmlar, e¤er anlat›l›rsa, korkar›m ki, kendini yak›n bilenler uza¤a kaçar. Vâs›l oldum sananlar, ayr›l›k yolunda koflarlar. Hâllere, yüksek makâmlara, eflsiz vâridâta ve kemâllere kavuflunca, mubârek babas› kendisine mutlak icâzet verdi. Bu o¤lu
da, zâhir ve bât›n ilmlerinde, ad›m ad›m yüksek babas›n› ta’kîb eyledi. Keflfleri çok do¤ru ve çok kuvvetli olup, uzak memleketlerdeki talebesinin vilâyetin hangi mertebesinde oldu¤unu ve meflrebinin nas›l oldu¤unu haber verirdi.
Birgün, yüksek babas›n›n “kuddise sirruh” huzûrunda: (Ben,
kendimi cihân› ayd›nlatan bir nûr görüyorum) buyurdu. ‹mâm-›
Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”: (Ey o¤lum, Sen kendi
zemân›n›n kutbu olacaks›n. fiu sözümü unutma!) buyurdu. Dahâ
sonra, yüksek babalar›ndan, vefât›na yak›n al›nan (Kayyûmluk)
makâm› bu o¤luna verildi. Böylece, (Kayyûm-i zemân) ve (Kutb-i
devrân) oldu. ‹mâm-› Rabbânî, bu o¤luna: (Benim bu dünyâ ile ilgim, kayyûmluk sebebi ile idi. fiimdi bunu, sana verdiler. Bütün
kâinat, tâm bir flevk ile, yüzünü sana çevirdi. Benim âh›rete intikâlim yaklafld›) buyurdu. Yine buyurdu ki: (Sende asâletden bir pay
görünüyor. Senin yarat›l›fl hamurunun mayas›na, Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” hamuru yo¤urulurken artan k›sm›ndan bir
parça koydular). Bir kerre de: (Bu o¤lum sâbikûndand›r) buyurdu.
Velhâs›l, mubârek vücûdu, yüksek babas› gibi, Allahü teâlân›n
âyetlerinden, iflâretlerinden büyük bir âyet ve iflâret idi. Karanl›k
cihân, onlar›n bereketi ile ayd›nland›.
Derin esrâr› ve ma’rifetleri bildiren mektûblar› üç cild hâlinde
topland›. Yüksek babas›n›n mektûblar›ndan anlafl›lam›yan yerleri,
yine fârisî olarak, îzâh etdi. Gizli birfley b›rakmad›. Mektûbât› 1340
[m. 1922] de yeniden yaz›l›p, 1395 [m. 1985] de Pâkistânda nefîs
olarak basd›r›lm›fld›r.
Kerâmetleri say›lam›yacak kadar çokdur. Vefâtlar›na bir gün
kala, Serhendde ve yak›n flehrlerde, her evin kap›s›nda gizli bir ses
duyuldu: (Yar›n Kayyûm-i zemân Muhammed Ma’sûm vefât edecek, görmek isteyenler acele etsin!) diyordu.
1068 [m. 1658] senesinde, Kâ’be-i mu’azzamay› ve Ravdat-ülmütahheray› ziyâretleri esnâs›nda hâs›l olan vâridât ve hâlleri (Elyevâkit) isminde bir kitâb hâlinde bas›lm›fld›r. Kâ’be-i mu’azzaman›n hakîkatinin, kendisine iltifât eylemesi, Resûlullah efendimizle
“aleyhisselâm” olan konuflmalar›, çeflid çeflid ikrâmlara, yeni yeni
makâmlara, o huzûrda kavuflmalar›, ne tatl› hâller, ne güzel sözlerdir.
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Talebeleri ve Onlardan istifâde edenler, say›lam›yacak kadar
çokdur. Te’sîrli teveccühünden hâs›l olan feyz ve kemâller, yüksekli¤ini gösteren, en güzel delîldir. Dokuzyüzbin kimsenin ona talebe olmak se’âdetine kavufldu¤u söylenir. Yedibin talebesine icâzet verdi. Huzûrunda bir tâlib bir haftada Fenâ-i kalbî makâm›na
ve bir ayda vilâyetin kemâlât›na kavuflurdu. Ba’z›lar›n›, bir teveccühde bütün makâmlara kavufldururdu. O¤ullar›n›n alt›s› da kutbluk mertebesi ile flereflendiler. Cihân› nûr ile doldurdular. Zâten
yüksek babalar›, kendisine: (Senin o¤ullar›n, benim gibi olurlar)
buyurmufldu.
Muhammed Ma’sûm “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerinin
alt› o¤lu, befl k›z› vard›r.
‹mâm-› Rabbânînin o¤ullar›ndan Muhammed Ferrûh ve Muhammed Îsâ, onbir ve yedi yafllar›nda iken, büyük a¤abe¤leri Muhammed Sâd›k ile “kuddise sirruhüm” ayn› günde vebâ hastal›¤›ndan vefât eylediler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
En küçük o¤lu, Muhammed Yahyâd›r “kuddise sirruh”: 1025
senesinde tevellüd etdi. Dahâ dokuz yafl›nda iken Kur’ân-› kerîmi
ezberledi. O sene de hazret-i ‹mâm “rahmetullahi teâlâ aleyh” vefât eyledi. Bu o¤luna da, çok merhametli ve flefkatli idi. Kur’ân-›
kerîmi ezberledikden sonra, arabî ilmler okudu. Aklî ve naklî ilmlerin ço¤unu a¤abe¤lerinden tahsîl etdi. Yirmi yafl›nda, aklî ve naklî ilmleri bitirdi. Hadîs ilminde sened oldu. F›kh ilminde de tâm bir
mesned idi. Dünyâya gelmeden önce, yüksek babas›na, (Biz seni,
ismi Yahyâ olan bir o¤ul ile müjdeleriz) âyet-i kerîmesi ilhâm edildi. Bunun için, bu o¤lunun ismini Yahyâ koydu. Tarîkat-i Ahmediyye makâmlar›n›, a¤abe¤lerinden ald›. Zemân›n hükümdar› olan
Muhammed Âlemgîr Evreng-i Zîb, huzûruna gelir, istifâde ederdi.
‹ki def’a hacca gitdi. 1098 senesinde vefât etdi.
Onüçüncü asr›n müceddidi, makâmât-› Ahmediyyeye kavuflmufl, asr›n›n teki, eflsiz kâmil ve mükemmil mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî “kuddise sirruh” buyuruyor ki: (Bu ümmetde, sünnet-i seniyyeye yap›flmakda, ism, s›fat ve Zât-i ilâhîde keskin görüfl ve
hepsi hakîkate uygun olan çok yüksek, çok do¤ru ve çok ince
ma’rifetler sâhibi olmakda, Eshâb-› kirâmdan sonra ‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh” gibi, bir baflka kimse göremiyorum.
Onun hakîkatini ancak Peygamberler anlar “aleyhimüsselâm”.
Evliyâ, bundan ne anl›yabilir?) Büyüklerden biri “rahmetullahi
aleyh” rü’yâda Resûlullah efendimizden “aleyhisselâm” (Müceddid hakk›nda ne buyuruyorsunuz?) diye sordu. Cevâb›nda: (Benim dört halîfem vard›r. Beflincisi Ahmeddir) buyurdu. Mazher-i
Cân-› Cânân “kuddise sirruh” da, Peygamber efendimizden
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“aleyhisselâm” rü’yâda sordu. Cevâb›nda: (Onun gibi bir baflkas›
ümmetimde var m›d›r?) buyurdu.
Abdüllah Dehlevî “rahmetullahi aleyh”, (Mekâtîb-i flerîfe)nin
yüzdokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki, (Bütün islâm memleketleri, imâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin
feyzleri, nûrlar› ile doldu. Bütün müslimânlara, Onun feyzlerinin
flükrünü yapmak vâcibdir. Onun bildirdi¤i yeni ma’rifetleri, feyzleri, Evliyâdan hiçbiri bildirmedi. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî ve Mevlevî Hirâtî ve Mevlevî Kamerüddîn Piflverî, önceden anlayamam›fllar. Bu fakîrin yan›na gelip, müceddidî feyzlerine kavuflunca, bu
yolun yüksek derecelerini, makâmlar›n› anlam›fllard›r. Seyyid Muhammed Abdürresûl Berzencî, 1103 [m. 1690] de, hac dönüflünde
denizde bo¤uldu. Bunun (Serhend câhillerini red) kitâb›, muhâliflere sened olamaz. Ârif isminde birisi, (Mektûbât)›n ince bilgilerini, anlamay›p, de¤ifldirerek, fârisîden arabîye terceme etmifl. Bu
bozuk yaz›lar, tesavvufdan haberi olm›yan Berzencînin Medîne-i
münevverede eline geçince, flaflk›na dönerek, anlamadan, sormadan bu reddiyyesini yazm›fld›r. Zâhir ve bât›n ilmlerinde derin âlim
olan mirzâ Muhammed Burhanpûrî, bu reddiyeyi görünce, Mektûbât›n yaz›lar›n› arabîye do¤ru terceme ederek, bunlar›n islâmiyyete uygun oldu¤unu isbât etmifl, bunu (At›yet-ül-ahbâb firredd-i
alel-mu’ter›d-› aleflfleyh Ahmed Fârûkî) kitâb›nda yaz›p, Mekke
âlimlerine de tasdîk etdirmifldir.)

‹K‹YÜZONÜÇÜNCÜ MEKTÛB
Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîd hazretlerine yaz›lm›fld›r.
Va’z ve nasîhat vermekde, Ehl-i sünnet âlimlerine uyma¤› övmekdedir:
Allahü teâlâ, sizi, zât›n›za yak›flm›yan herfleyden korusun. Yüce
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 ihsânlar›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 olmakdad›r. Mükâfât olabilecek baflka bir ihsân da va’z ve nasîhatdir.
E¤er kabûl buyurulursa, bizim için ne büyük ni’met olur.
Ey, asîl ve flerefli efendim! Va’zlar›n özü ve nasîhatlar›n k›ymetlisi, Allah adamlar› ile buluflmak, onlarla birlikde bulunmakd›r.
Allah adam› olmak ve islâmiyyete yap›flmak da, müslimânlar›n çeflidli f›rkalar› aras›nda, kurtulufl f›rkas› oldu¤u müjdelenmifl olan,
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Ehl-i sünnet vel-cemâ’atin do¤ru yoluna sar›lma¤a ba¤l›d›r. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe, kurtulufl olamaz. Bunlar›n anlad›klar›na tâbi’ olmad›kça, se’âdete kavuflulamaz. Akl sâhibleri, ilm
adamlar› ve Evliyân›n keflfleri, bu sözümüzün do¤ru oldu¤unu bildirmekdedirler. 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 zehir bilmelidir. Onunla konuflma¤›, y›lan sokmas› gibi korkunç görmelidir. Allahdan korkmayan ilm adamlar›,
hangi f›rkadan olursa olsun din h›rs›zlar›d›r [z›nd›kd›rlar]. Bunlarla konuflmakdan, arkadafll›k etmekden [kitâblar›n› okumakdan da]
sak›nmal›d›r. Dinde hâs›l olan bütün fitneler, az›l› din düflmanl›¤›,
hep böyle z›nd›klar›n b›rakd›klar› kötülükdür. Dünyâl›k ele geçirmek için, dînin y›k›lmas›na yard›m etdiler. Bekara sûresinin onalt›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Hidâyeti vererek, dalâleti sat›n
ald›lar. Bu al›fl-verifllerinde birfley kazanmad›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 adamlar›, benim iflimi çok güzel yap›yorlar, insanlar› aldatmak için bana ifl b›rakm›yorlar) demifldi.
[K›yâmet yaklafl›nca, ingiliz masonlar›na sat›lm›fl olan sahte din
adamlar›, islâm memleketlerinde ço¤alacak, tatl›, yald›zl› sözlerle
ve yaz›larla müslimânlar› aldatacaklard›r. Kâfirlerin kitâblar›n›,
gazetelerini ve televizyonlar›n› eve sokmamal›, tuzaklar›na düflmemelidir.] Oradaki talebeden, mevlânâ Ömer, iyi yarat›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›lmas›na vermifldir. Zâten her müslimân›n böyle olmas› lâz›md›r. Hadîs-i flerîfde, (Kendisine deli denilmiyen kimsenin îmân› temâm olmaz) buyuruldu. Biliyorsunuz ki, bu fakîr, söyliyerek ve yazarak, iyi kimselerle konuflman›n ehemmiyyetini anlatma¤a u¤rafl›yorum. Kötü
kimselerle arkadafll›kdan kaç›nmas›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!
‹hsânlar›n›z›n çoklu¤u, bu yaz›lara sebeb oldu. Bafl›n›z› a¤r›tmak ve usand›rmak düflüncesini unutdurdu. Vesselâm.
Bu mektûb, (Fâideli Bilgiler) sonunda da yaz›l›d›r.
Yüzbin ok ve k›l›nc yapamaz aslâ,
Göz yafl›n›n seher vakti yapd›¤›n›.
Düflman› kaç›ran, süngüleri, çok def’a,
Toz hâline getirir, bir mü’minin düâs›.
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‹K‹YÜZY‹RM‹ALTINCI MEKTÛB
Bu mektûb, kardefli meyân fleyh Mevdûda yaz›lm›fld›r. Dünyân›n k›sa sürdü¤ü, buna karfl›l›k olan azâb›n sonsuz oldu¤u bildirilmekdedir:
Kardeflimin k›ymetli mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeflim! Allahü teâlâ, bize ve size baflar›lar versin! Dünyâ hayât› çok
k›sad›r. Sonsuz azâblar, buna karfl›l›kd›r. Bu zemân›, lüzûmsuz, bofl
fleyleri ele geçirmekde kullanan ve böylece sonsuz ac›lara yakalanan kimseye yaz›klar olsun!
Kardeflim, insanlar, dünyâ kazançlar›n› b›rak›p, her yerden,
kar›ncalar gibi, çekirge sürüleri gibi yan›m›za üflüflüyor. Siz ise,
bir evden olmak flerefinin k›ymetini de düflünmiyerek, dünyân›n
alçak kazançlar›na, seve seve dalmakdas›n›z. Onlara kavuflmak
için çabal›yorsunuz. (Hayâ, îmândan bir parçad›r) hadîs-i flerîfdir.
Kardeflim! Allah adamlar›n›n böyle toplanmas› ve bugün Serhendde nasîb olan Allah için toplanmalar, bütün dünyâ dolafl›lsa,
bu ni’metin yüzdebiri bulunmaz. Buradaki kazançlar ele geçmez.
Siz, bu ni’meti, bofl yere elden kaç›rd›n›z. Çocuklar gibi, k›ymetli
cevherleri, cam parçalar› ile de¤ifldirdiniz. Fârisî m›sra’ tercemesi:
Utanmal›, binlerle utanmal›!
Kardeflim! Bu f›rsat, bir dahâ ele geçmez. F›rsat bulunsa da,
böyle toplant›lar bulunamaz. O zemân, bu ni’meti, nas›l ele geçirirsin? Elden kaç›r›lan› nerden bulabilirsin? Zararlar›, ne ile yerine
koyabilirsin? Yan›l›yorsunuz! Yanl›fl anl›yorsunuz. Tatl›, ya¤l› lokmalara gönül kapd›rmay›n›z! Süslü, renkli elbiselere aldanmay›n›z! Bunlara düflkün olman›n sonu, dünyâda da, âh›retde de piflmân olmakd›r, inlemekdir. Eflin, dostlar›n gönüllerini yapmak için,
kendini belâya sokmak ve âh›retin sonsuz azâblar›na at›lmak, akl›
olan›n yapaca¤› ifl de¤ildir. Allahü teâlâ, akl versin ve gafletden
uyand›rs›n!
Kardeflim! Dünyân›n vefâs›zl›¤› dillerde dolaflmakdad›r. Dünyâya düflkün olanlar›n alçakl›klar›, cimrilikleri herkesce bilinmekdedir. K›ymetli ömrünü, böyle fâidesiz, yalanc› için elden kaç›rana yaz›klar olsun! Haberciye ancak haber vermek düfler. Vesselâm.
Kam›fl boflum dedi, flekerlendi,
A¤aç yükseldi, baltay› yedi.
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Hak Sözün Vesîkalar›: F-21

Urvetülvüskâ Muhammed Ma’sûm Fârûkînin (Mektûbât) kitâb› fârisî olup, üç cilddir. Birinci cildde 239, ikincide 158, üçüncü
cildde 255 mektûb vard›r. Bu 652 mektûbdan otuzüç adedi, terceme edilerek, afla¤›da yaz›lm›fld›r.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 21. ci MEKTÛB
Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olup, ahkâm-› islâmiyyeye uyan bir
müslimân, Allahü teâlân›n dostlar›n› severse, onlardan olur. Allahü teâlâ, hepimize bunlar› sevmek nasîb eylesin! Bu muhabbet sebebi ile, bizleri onlar›n kalblerindeki feyzlere, nûrlara kavufldursun! Kalblerimizi bu nûrlarla doldursun! Seven, dâima sevgiliye
kavuflur. Onun gibi olur. Tâlib iken, matlûb olur. Muhabbeti artd›kça, insanl›k s›fatlar›ndan s›yr›l›r. Nefsin zararl› isteklerinden halâs olur. Allahü teâlân›n r›zâs›na, muhabbetine kavuflur. (Velî)
olur. Muhabbet, kâinât›n yarat›lmas›na sebeb oldu. Kapal› olan
hazîneyi [Mahlûklar›] meydâna ç›kard›.
[(‹slâmiyyet), Muhammed aleyhisselâm›n Peygamber oldu¤una inanmak ve Onun dînine uymak demekdir. Allahü teâlân›n,
Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i emrlere (Farz) denir. Yasak etdi¤i
fleylere (Harâm) denir. ‹kisine birden (Ahkâm-› islâmiyye) denir.
Ahkâm-› islâmiyyeye uymak, Kur’ân-› kerîme uymak demekdir.
Muhammed aleyhisselâm›n her sözünün Allahü teâlâ taraf›ndan
bildirildi¤ine, hepsinin do¤ru oldu¤una inanan kimseye (Müslimân) denir. Onun sözleri iki k›smd›r: 1- Ma’nâlar›, mübârek kalbine, Allahü teâlâ taraf›ndan bildirilmifl, kendi konufldu¤u kelimelerle söylemifldir. Böyle sözlerine (Hadîs-i kudsî) denir. 2- Kelimeleri de, ma’nâlar› da, kendisindendir. Böyle sözlerine (Hadîs-i flerîf) denir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi, sevgili Peygamberine, Cebrâîl ismindeki melek ile, yirmiüç senede gönderdi.
Vefât›ndan sonra, halîfe Ebû Bekr-i S›ddîk›n emri ile, bir araya
topland›. Meydâna gelen kitâba (Kur’ân-› kerîm) ve (Mushaf)
denildi. Kur’ân-› kerîmin hepsi, arabîdir. Ma’nâs›n› herkes anl›yamaz. Kelâm-› ilâhîden, murâd-› ilâhîyi, yaln›z Muhammed
aleyhisselâm anlam›fl ve Eshâb›na bildirmifldir. Muhammed aleyhisselâm›n güzel cemâlini bir kerre gören müslimâna (Sahâbî)
denir. Hepsine (Eshâb-› kirâm) denir. Eshâb-› kirâm, Resûlullahdan ö¤rendiklerinin hepsini, talebelerine bildirdi. Bunlar da,
aç›kl›yarak, binlerce kitâblar›nda yazd›lar. Bunlara (Ehl-i sünnet
âlimleri) denir. Dört mezheb imâmlar› ve imâm-› Ahmed Rabbânî
ile o¤lu Muhammed Ma’sûm, Ehl-i sünnet âlimleridirler. Görülüyor ki, Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› do¤ru olarak ö¤renmek istiyenin, Ehl-i sünnet âlimlerinin (F›kh) ve (Îmân) kitâblar›n› ve Hin– 322 –

distândaki islâm âlimlerinden, imâm-› Ahmed Rabbânînin (1034
[m. 1624]) ve o¤lu Muhammed Ma’sûmun “rahimehümullah” üçer
cild (Mektûbât) kitâblar›n› okumas› lâz›md›r. Îmân kitâblar›nda,
kalb ile inan›lacak bilgiler yaz›l›d›r. F›kh kitâblar›nda, beden ile yap›lacak ifller, ya’nî, ahkâm-› islâmiyye bilgileri yaz›l›d›r. Türkçe,
(Ni’met-i islâm) kitâb›nda îmân ve islâm ve ahkâm bilgileri birlikde yaz›l›d›r. Bu kitâb çok k›ymetlidir. (Kalb), gö¤sümüzün sol taraf›ndaki et parças› de¤ildir. Buna, yürek denir. Yürek, hayvanlarda da bulunur. Kalb, yürekde bulunan bir kuvvetdir. Görülmez.
Ampulde bulunan elektrik ceryân› gibidir. Buna, gönül diyoruz.
Gönül, insanlarda bulunur. Hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki
bütün a’zâ, kalbin emrindedir. His uzvlar›m›z›n duyduklar› bütün
bilgiler kalbde toplan›r. ‹nanmak, sevmek, korkmak, insan›n kalbindedir. ‹’tikâd eden, ya’nî îmân eden ve kâfir olan, kalbdir. Kalbi temiz olan, ahkâm-› islâmiyyeye uyar. Kalbi kötü olan, ahkâm-›
islâmiyyeden kaçar. Güzel, iyi ahlâk›n ve kötü huylar›n yeri kalbdir. Allahü teâlâ, dinleri, Peygamberleri, kalbi temizlemek için
gönderdi. Kalbi temiz olan, herkese iyilik eder. Devletine, milletine fâideli olur. Dünyâda, râhat, huzûr içinde yaflarlar. Âhiretde de,
ebedî, sonsuz se’âdete kavuflurlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okuyup, ö¤renip de, ö¤retme¤e çal›flan ana, baba, evlâd› için
büyük ni’metdir. Böyle olan mu’allim, talebesi için büyük ni’metdir. Böyle olan kitâblar,mecmû’a ve gazeteler, okuyucular› için büyük ni’metdir. Böyle olan, radyo, televizyon ve internet, bütün millet için büyük ni’metdir. Etiketi, mevk›’i ne olursa olsun, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumam›fl, okusa da anl›yamam›fl olan
bir câhil, ahmak kimsenin, islâmiyyet hakk›nda, bofl kafas›ndan ç›kan sözleri, yaz›lar›, hiç k›ymetsizdir. Mechûle tafl atmak gibidir.
‹slâmiyyete ve bütün insanlara zararl›d›r. Ehl-i sünnet âlimlerinden sonra, ba’z› câhiller, sap›klar ve bunlar›n aras›na kar›flan yehûdîler, ingiliz câsûslar›, yunan felesoflar›n›n fikrlerini ve kendi zemânlar›ndaki fen bilgilerini ve kendi sap›k ve hâin düflüncelerini
kar›fld›rarak, bozuk din kitâblar› yazd›lar. ‹slâm dîninde, böylece
yetmifliki bozuk (Bid’at) f›rkas› meydâna geldi. Bunlar›n ço¤u zemânla gayb oldu. Yaln›z, (fiî’î) f›rkas› kald›. fiimdi, islâmiyyeti bildiren kitâb olarak, dünyâya, Ehl-i sünnetin do¤ru kitâblar› ile,
flî’îlerin ve islâmiyyeti içerden y›kmak için, ingilizlerin 1150 hicrî ve
1737 mîlâdî senesinde, Süûdî Arabistânda kurduklar› (vehhâbî)
f›rkas›n›n, kitâblar› yay›lmakdad›r. Mezhebsiz bir din adam› olan
Ahmed ibni Teymiyyenin kitâblar›ndaki sap›k fikrler ile ingiliz câsûsu Hempherin yalan ve hîlelerinin kar›fl›m›na (Vehhâbîlik) denilmifldir.]
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B‹R‹NC‹ C‹LD, 22. ci MEKTÛB
Allahü teâlâ, size islâmiyyetin do¤ru yolunda ilerlemek nasîb
eylesin! K›yâmet yaklafld›. Küfr, bid’at ve günâh zulmetleri her taraf› kaplad›. Herkes, bu zulmetlerin f›rt›nalar›na yakalan›yor. Böyle bir zemânda, bir sünneti ortaya ç›karacak, bid’atlar› yok edecek
bir kahraman ar›yoruz. Peygamberimizin sünnetlerinin ›fl›klar› olmadan, do¤ru yol bulunamaz. Resûlullaha tâbi’ olmadan, kurtulufl
olamaz. Tesavvuf yolunda ilerleyerek, Allahü teâlân›n sevgisine
kavuflmak için, Allahü teâlân›n Habîbine tâbi’ olmak lâz›md›r.
(Allahü teâlây› seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz! Allahü teâlâ, bana
tâbi’ olanlar› sever) meâlindeki, Âl-i ‹mrân sûresinin otuzbirinci
âyet-i kerîmesi, bu sözümüzün flâhididir. ‹nsân›n se’âdete kavuflmas› için,âdetlerinde, ibâdetlerinde, k›sacas› her iflinde din ve dünyâ büyüklerinin reîsine benzemesi lâz›md›r. Bu dünyâda, herkesin,
sevdi¤ine benzeyenleri çok sevdi¤ini görüyoruz. Sevgilinin sevdikleri sevilir. Düflmanlar› sevilmez. Beden ile ve kalb ile eriflilebilecek bütün kemâller, yüksek dereceler, Resûlullah› sevme¤e ba¤l›d›r. ‹nsân›n kemâli, bu terâzî ile ölçülür. Bunun için, tâ’atlar›n, ibâdetlerin en k›ymetlisi, Allahü teâlân›n Evliyâs›n›, Dostlar›n› sevmek ve Düflmanlar›n› sevmemekdir. Çünki, Allahü teâlây› sevmenin en büyük alâmeti budur. Dostun sevdiklerini sevmek, düflmanlar›n› sevmemek, insanda kendili¤inden hâs›l olur. Seven kimse,
bu husûsda deli gibidir. (Bir kimseye deli denilmedikce, îmân› kâmil olmaz) buyuruldu. Böyle olm›yan kimsenin muhabbetden nasîbi olmaz. Bu iflde, (Uzak olmad›kca, yak›nl›k olamaz) sözüne uymak lâz›md›r. Bir tak›m câhiller, hazret-i Alîyi sevenin, Eshâb-› kirâm›n büyüklerini sevmemesi lâz›md›r diyorlar. Bu sözleri do¤ru
de¤ildir. Çünki, birini sevenin, onun düflmanlar›n› sevmemesi lâz›md›r. Dostlar›n› de¤il. Allahü teâlâ, Feth sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde, Eshâb-› kirâm için, meâlen, (Birbirlerine çok merhametlidirler) buyurdu. Birbirlerine (rahîm) olduklar›n› bildirdi.
Bu âyet-i kerîme, Eshâb-› kirâm›n, birbirlerine çok ve devâml›
merhametli olduklar›n› gösteriyor. Merhamete uym›yan, bu¤z,
kin, hased ve adâvetin, aralar›nda hiç bulunmad›¤›n› haber veriyor. Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin en merhametlisi Ebû Bekrdir)
buyuruldu. Merhameti en çok olan›n, bu ümmete kin ve adâvet etmesi hiç düflünülebilir mi?
Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma (Benim için, bir amel yapd›n
m›?) dedi. Yâ Rabbî! Senin için nemâz k›ld›m. Oruc tutdum. Zekât verdim. ‹smini zikr etdim dedi. Allahü teâlâ, (Nemâz›n sana
burhând›r [Mü’min oldu¤una alâmetdir]. Oruc [seni Cehennem
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ateflinden koruyan] perdedir. Zekât, z›ld›r. Zikr, nûrdur. Benim
için ne yapd›n?) buyurdu. Yâ Rabbî! Senin için olan amel nedir dedi. Allahü teâlâ, (Sevdiklerimi sevdin mi? Düflmanlar›ma düflman
oldun mu?) buyurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n en çok
sevdi¤i amelin, (Hubb-i fillâh ve Bugd-› fillâh) oldu¤unu anlad›.
Herhangi bir Velî zuhûr ve imdâd ederse, onu kendi üstâd›ndan bilmelidir. Teveccüh bir yere olmal›d›r.
Da’vet edilen ziyâfete gitmek sünnetdir. Fekat, bunun flartlar›
vard›r. Meselâ, ta’âm riyâ ve flöhret için olmamal›. Halâl mâldan
olmal›. Lehv [çalg›] ve lu’b [oyun, kad›n] bulunmamal› ve da’vet
umûma flâmil olmamal›d›r. Bu flartlara uygun olan da’vete, sünnet
oldu¤unu düflünerek gitmeli, kar›n doyurma¤› ve baflka fleyleri düflünmemelidir. Süfyân-› Sevrî[1] buyuruyor ki, (Bir kimse, Allah r›zâs› için, niyyet etmeden yeme¤e da’vet ederse, buna bir günâh yaz›l›r. Niyyet etmeden gidene, iki günâh yaz›l›r). fiartlardan biri
noksan olan ziyâfete gitmek sünnet de¤ildir.
Ciger pâre o¤lunuzun vefât etdi¤ini yaz›yorsunuz. (‹nnâ lillah
ve innâ ileyhi râci’ûn). Hak teâlâ, ni’mel-bedel ihsân eylesin! Kazâ-i ilâhîye sabr ve r›zâ sevâb› versin! Hakîkî zarar, sevâbdan, mahrûm kalmakd›r. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Mü’mine gelen kazâya flafl›l›r. Hayr gelince, hamd ve flükr eder. Musîbet gelirse,
hamd ve sabr eder. Mü’mine herfley için, hattâ zevcesinin a¤z›na
bir lokma uzatmas›na da, sevâb verilir.)

B‹R‹NC‹ C‹LD, 23. cü MEKTÛB
Tevhîd, ya’nî Allahü teâlân›n bir oldu¤una inanmak, iki dürlüdür. Avâm tevhîdi ve Havâs tevhîdi. Avâm tevhîdi, câhil müslimânlar›n tevhîdidir. Avâm tevhîdi, (Lâ ilâhe illallah) demek ve bunun ma’nâs›n› bilip, inanmakd›r. Kâfirlerin bât›l, bozuk ma’bûdlar›n› red etmek, bu bozuk tanr›larda ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una
inanmamakd›r. Birfleyde ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una inanmak,
onu tanr› yapmak olur. Hiçbir insana tanr› dememelidir. [Ülûhiyyet s›fat›, Allahü teâlâya mahsûs olan s›fatlar demekdir.] Yaln›z
Allahü teâlân›n ma’bûd oldu¤una inanmal›d›r. Avâm böyle îmân
ederken, ba’z› mahlûklar› da, çok severler ve nefs-i emmâreleri,
Allahü teâlây› inkâr etmekde, Ona karfl› gelmekdedir. Havâs ya’nî
Ârifler de, böyle îmân etmekle berâber, ayr›ca iki dereceleri de
vard›r:
[1] Süfyân-› Sevrî 161 [m. 778] de Ba¤dâdda vefât etdi.
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Birinci derecede, Allahü teâlâdan baflka hiçbir fleyi sevmezler.
Kalbleri, Ondan baflka hiçbirfleyi görmez ve bilmez. Ya’nî, zekî,
uyan›k olan kimse, bu fikre devâm edince ve çalg›, oyun gibi, nefse hofl gelen ve Allahü teâlây› devâml› düflünme¤e, ya’nî Ona teveccüh etme¤e mâni’ olan fleylerden uzaklafl›nca ve Allahü teâlâ,
ona ezelde inâyet, ihsân etmifl ise, ilmin te’sîri yavafl yavafl kalbini
kaplar. Kalbi, Allahü teâlây›, devâml› yâd etme¤e bafllar. Zâhirinin, ya’nî akl›n›n ve his organlar›n›n, dünyâ iflleri ile meflgûl olmas›, kalbine te’sîr etmez. Zâhiri gâfil de olsa, hâz›r da olsa, uyan›k da
olsa, uykuda da olsa, kalbi, hep Onu yâd eder. Yaln›z iken de, herkesin yan›nda iken de, hep huzûr-› ilâhîdedir. Beyt:
Bedenim, akl›m, pazardad›r,
Kalbim, hep Allah›m iledir.
Kalb, hep huzûr ile, cem’›yyet ile olunca, mâ-sivâ ya’nî mahlûklar›n sevgisi, kalbden yavafl yavafl gider. Herfleyi unutma¤a bafllar.
Öyle olur ki, istese ve u¤raflsa da, hiçbirfleyi hât›rl›yamaz. Herkesin sevinmesi, herkesin üzülmesi ona te’sîr etmez. Bu hâle (Fenây› kalb) denir ki, vilâyet mertebelerinin evvelidir. Bu mertebede
bât›n, ya’nî kalb, devâml› huzûrda ve mâ-sivây› tam unutmufl ise
de, nefs hâz›r olup, herfleyi bilmekde ve Allahü teâlâya isyân› devâm etmekdedir.
‹kinci derecede, Havâs›n nefsi, kendini ve herfleyi unutma¤a
bafllar. Arzûlar› ve kalbe emrleri azal›r. Öyle olur ki, kendine ben
[ene] diyemez olur. Bu zemân, Ârifin nâm› ve niflân› kalmaz. Huzûru, flimdi kendine olur. Bu sözümüz, Ârif, Hak olur. Allahü teâlâ ile birleflir demek de¤ildir. Hallâc-› Mensûrun[1] (EnelHak=Ben Rabbimle birlefldim) sözü, bu makâma vâs›l olmadan
öncedir. Çünki, bu makâmda, nefs ene diyemez. (Sübhânî=Ben
mahlûklardan de¤ilim) sözü de böyledir. Bu hâle, (Fenâ-y› nefs)
denir. Kalbin fenâs›nda, kalb aynas›nda, mâ-sivân›n sûretleri, hayâlleri yok olur. Enfüsdeki [insandaki] ve âfâkdaki mevcûdlar›n
nakfllar› yok olur. (Tecellî-yi ef’âl) hâs›l olur. ‹kinci fenâda, (Tecellî-yi s›fât) hâs›l olarak, nefsin ilm-i hudûrîsi yok olup, Ârif kendini
unutur. Seyr ve sülûk denilen yolculu¤un sonu budur.
Dostun firâk›, az sürse de az de¤ildir,
Gözde bir k›l›n bulunmas›, çok a¤›r gelir!

[1] Hüseyn Mensûr 306 [m. 919] da Ba¤dâdda flehîd edildi.
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B‹R‹NC‹ C‹LD, 49. cu MEKTÛB
Hak sübhânehu ve teâlâ, din ve dünyâ murâdlar›n›za kavufldursun! Dünyâ lezzetlerinin, fânî [geçici] ni’metlerin zararlar›ndan
kurtulmak için ilâc, bunlar› ahkâm-› islâmiyyeye uygun kullanmakd›r. Ya’nî, Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uymakd›r.
Ahkâm-› islâmiyyeye uygun kullan›lmazsa, bu lezzetler zararl›
olur. Allahü teâlân›n gadab›na, azâb›na sebeb olurlar. Hakîkî, tâm
kurtulmak için, bu lezzetleri, mümkin oldu¤u kadar, terk etmelidir. Terk edemiyenlerin, ilâc›n› kullanmalar› lâz›md›r. Böylece, zararlar›ndan kurtulurlar. Bu lezzetleri terk edemeyip, ilâc›n› da yapmayanlara, böylece felâketlere, derdlere sürüklenip, se’âdetden
mahrûm kalanlara yaz›klar olsun! [‹slâmiyyet, dünyâ lezzetlerini,
zevklerini men’ etmiyor. Bunlar›n hayvanlar gibi, azg›n, zararl›
kullan›lmas›n› men’ ediyor.] Nefslerinin arzûlar›na tâbi’ olup, dünyâ lezzetlerini ahkâm-› islâmiyyeye uygun kullanm›yanlar, böylece, fâideli ve dâimî olan Cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zevâll›d›r. Allahü teâlân›n herfleyi gördü¤ünü bilmiyorlar m›? Zararlardan kurtulmak için, dünyâ lezzetlerini ahkâm-› islâmiyyeye uygun
kullanmak lâz›m oldu¤unu iflitmemifller mi? Sorgu, süâl günü elbet
gelecek, herkesin, dünyâda yapd›klar›, önlerine serilecekdir. [Dünyâ zevkleri, lezzetleri peflinde koflanlar›n, öldükden sonra dirilmek
oldu¤una, ahkâm-› islâmiyyeye uyanlar›n, Cennet zevklerine kavuflacaklar›na, ahkâm-› islâmiyyeye uym›yanlar›n, Cehennem ateflinde yanacaklar›na inanmad›klar› anlafl›l›yor. Hâlbuki, bunlar›n
ilerici, büyük adam dedikleri Avrupal›lar, Amerikal›lar, Cennete,
Cehenneme inan›yor. Kiliseleri dolup tafl›yor. Avrupal›lar›n ahlâks›zl›klar›na, nâmûssuzluklar›na ilericilik diyerek sar›lan, onlar gibi
âhirete inanan vatandafllara gerici, yobaz diyerek sald›ranlar›n içyüzleri meydândad›r. Akllar› olm›yan, nefslerinin, zevklerinin esîri olan bu zevall›lara aldanmamal›d›r.] Dünyâda Rabbinin r›zâs›n›
kazanm›fl, Onun harâm etdi¤i fleylerden sak›nm›fl olanlara, o gün
müjdeler olsun! Dünyân›n yald›zl› hayât›na aldanmayanlara, Rabbin azâb›ndan korkarak, nefslerine hâkim olanlara, evinde ve emrinde olanlara nemâz k›lmalar›n› emr edenlere [ve kad›nlar›na,
k›zlar›na, soka¤a ç›karken örtünmelerini ö¤retenlere] müjdeler olsun, müjdeler olsun! Allahü teâlân›n gösterdi¤i se’âdet yolunda
olanlara ve Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olanlara selâmlar olsun!
Her ne varsa güzel, Onu anmakdan baflka,
Hepsi câna zehrdir, fleker dahî olsa!
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B‹R‹NC‹ C‹LD 50. ci MEKTÛB
Meârif-i ilâhî, ya’nî Allahü teâlây› ve s›fatlar›n› tan›mak, hârikalar göstermekden ve gizli fleyleri bulmakdan dahâ k›ymetlidir.
Ma’rifetler ile hârikalar aras›ndaki fark, hâl›k ile mahlûk aras›ndaki fark gibidir. Sahîh olan ma’rifetler, îmân›n kâmil oldu¤unu
gösterir ve dahâ kemâl bulmas›na sebeb olur. ‹nsan›n hiçbir kemâli, hârikalara ba¤l› de¤ildir. Ancak, kâmillerin ba’z›s›nda hârika hâs›l olmakdad›r. Evliyân›n birbirlerinden üstünlükleri, ma’rifetleri ile ölçülür ve zât-i ilâhînin ve s›fât-› ilâhînin s›rlar›n› keflf
etmeleri ile anlafl›l›r. Mahlûklar›n esrâr›n› keflf etmekle ve kerâmet göstermekle anlafl›lmaz. Hârikalar, meârif-i ilâhîden efdal
olsayd›, Cûkiyye ve Berehmen denilen hind papazlar›, riyâzet çekerek, [nefslerini ezerek], hârikalar gösterdikleri için, hârika göstermekden kaç›nan ve meârif derecelerinde çok yüksekde bulunan Evliyâdan üstün olurlard›. Hârika ve kerâmet, açl›k, riyâzet
çeken kâfirlerde de hâs›l olur. Allahü teâlân›n sevmesini göstermez. Keflf ve kerâmetler sâhibi olmak istiyen kimse, mahlûklar›
istemekdedir. Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak arzûsunda de¤ildir.
‹blîs mel’ûn oldu¤u hâlde,
Hârika gösterir her yerde,
Kap›dan da girer, damdan da,
Oturur kalbde ve endâmda.
Hikâyelere hiç aldanma!
Hârikalar bahsine dalma!
Kerâmet, do¤ru ibâdetdir,
Di¤erleri, hep felâketdir.
‹nsân›n kemâli, fânî oldu¤unu anlamas›d›r. ‹slâmiyyetden
maksad, insan›n, hiç oldu¤unu anlamas›d›r. Dâimî, sonsuz var
olmak, (ülûhiyyet) s›fatlar›ndand›r. Allahü teâlâya mahsûsdur.
Hârika, kerâmet göstererek, meflhûr olmak, kibre sebeb olur.
‹slâmiyyetin fâidelerinden mahrûm kal›r. Böyle kimse, ma’rifete kavuflamaz. Evliyân›n büyüklerinden Ebû Sa’îd Ebülhayre
sordular: Falan kimse, su üstünde yürüyor dediler. Bu ifl kolayd›r. Mart› kufllar› da, su üstünde yürüyor buyurdu. Filan kimse,
havada uçuyor dediler. Kufl ve sinek de uçuyor buyurdu. Filan
kimse, bir anda, bir flehrden bir flehre gidiyor dediler. fieytân
da, bir nefesde flarkdan garba gidiyor. Böyle fleylerin k›ymeti
yokdur. Merd odur ki, herkes gibi yaflar. Al›fl-verifl yapar. Evle– 328 –

nir. Bir ân, Allahü teâlâdan gâfil olmaz buyurdu.[1]
Büyük velî fiihâbüddîn-i Sühreverdi[2], (Avârif) kitâb›nda, hârikalar› ve kerâmetleri anlatd›kdan sonra diyor ki, (Bütün bu havâr›k ve kerâmât, kalbin Allahü teâlây› hât›rlamas› yan›nda, hiç gibidir).
fieyh-ul-islâm Hirevî Abdüllah Ensârî[3] buyuruyor ki, (Ma’rifet ehlinin firâseti, gördü¤ü kimsenin sâlih veyâ fâs›k oldu¤unu
anlamakd›r. Açl›k ve riyâzet çekenlerin firâseti, sûretleri, cismlerin nerde olduklar›n› anlamak ve gayb olan fleyleri haber vermekdir. Bunlar, mahlûklar› haber verirler. Çünki, Allahü teâlâdan haberleri yokdur. Ma’rifet ehli ise, Allahü teâlâdan kalblerine gelen
bilgileri, hâlleri, ma’rifetleri anlad›klar› için, hep Allahü teâlâdan
haber verirler. ‹nsanlar›n ço¤u, Allahü teâlâdan gâfil olduklar› ve
kalblerinde dünyâ düflünceleri bulundu¤u için, maddî fleylerden
haber alma¤› ve gayb olan fleyleri ö¤renme¤i isterler. Bundan haber verenleri, Ehlullah, ya’nî Evliyâ, Allahü teâlân›n sevgili kulu
zan ederler. Hakîkat ehlinin, Evliyân›n keflflerine k›ymet vermezler. Bunlar›n, Allahü teâlâdan verdikleri haberlere inanmazlar.
Bunlar, Allah adam› olsalard›, mahlûklar›n hâllerini bilir, haber
verirlerdi. Mahlûklar›n hâllerini bilmiyen, dahâ yüksek fleyleri nas›l bilir, Allahü teâlâya nas›l ârif olur derler. Böyle fâsid k›yâs ile
[yanl›fl düflünerek], Ehlullahi tekzîb eder, Evliyâya inanmazlar.
Allahü teâlâ, Evliyâs›n› çok sevdi¤i için, mahlûklar ile vakt geçirmelerini, kendinden baflkalar›n› düflünmelerini istemez. Mahlûklar›n hâlleri ile u¤raflsalard›, Evliyâl›k mertebelerine yükselemezlerdi. Mahlûklar›n hâlleri ile u¤raflanlar, Allahü teâlân›n ma’rifetinden mahrûm kalacaklar› gibi, Ehlullah da, mahlûklar›n hâllerini düflünmezler. Ehlullah, mahlûklar›n hâllerini düflünselerdi, onlardan dahâ iyi anlarlard›. Allahü teâlâ, açl›k ve riyâzet çekerek,
nefslerinin aynas›na cilâ verenlerin firâsetlerini be¤enmedi¤i için,
bu firâset müslimânlarda da, yehûdîlerde de, h›ristiyanlarda [ve
flî’î ve vehhâbîlerde] de hâs›l olmakdad›r. Yaln›z Ehlullaha mahsûs de¤ildir).
Ba’z› sebebler, fâideler olunca, ba’z› Evliyân›n hârikalar göstermesine izn verilir. Ehli olmayan kimselerin me’ârif-i ilâhîden
konuflmalar›, ma’rifetlerin k›ymetlerini azaltmaz. Bu konuflmalar, k›ymetli bir cevherin, bir çöpcü eline düflmesine benzer. Bu
[1] Ebû Sa’îd Ebülhayr 400 [m. 1008] de vefât etdi.
[2] fiihâbüddîn Ömer Sühreverdî, flâfi’î, S›ddîkî, 632 [m. 1234] de Ba¤dâdda vefât etdi.
[3] Abdüllah Ensârî, 481 [m. 1088] de Hirâtda vefât etdi.
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cevherin k›ymeti azalmaz. Bozuk kimselerin, Evliyâdan iflitdikleri
ma’rifetleri söylemelerinin hiç k›ymeti yokdur. Bunlar› ifliterek de¤il, kendi keflflerimiz, hâllerimiz ile söylüyoruz derlerse, fleytân onlara bozuk fleyler gösterip, bunlar› hak olarak tan›t›r. Bu gayb yolunda, her zerre kendini Hak olarak tan›tmakdad›r.
‹mâm-› Rabbânî buyuruyor ki, (Çok def’a, insâna âlem-i ervâh görünür. Bu âlem, çok latîf ve maddesiz oldu¤u için, Allahü
teâlâ göründü san›r. Rûhun, bu âleme olan ihâtas›n›, sereyân›n›,
Allahü teâlân›n ihâtas›, sereyân› zan eder). Âriflerden biri buyuruyor ki, (Otuz seneden beri, rûhumu Hak teâlâ zan ederek tap›nd›m). ‹mâm-› Rabbânî, bir mektûbunda buyuruyor ki, (Âriflerden biri, gönderdi¤i mektûbda, fenâ makâm›nda, o dereceye
vard›m ki, yer yüzüne baksam, yer yüzünü göremiyorum. Semâya baksam, onu da bulam›yorum. Arfl›, kürsîyi, Cenneti, Cehennemi de bilemiyorum. Kendimi de bulam›yorum. Birinin yan›na
gitsem, onu da bulam›yorum. Allahü teâlân›n varl›¤› sonsuzdur.
Onun sonunu kimse bulamam›fld›r.... Ben, bu hâlimi, tesavvuf yolunun son makâm› biliyorum. Evliyâ-› kirâm da, bu yolu buraya
kadar bildirdiler. Siz de, bu hâli son mertebe olarak biliyorsan›z,
ne güzel. Yok, e¤er, bundan yukar› baflka mertebeler dahâ var diyorsan›z, bana yaz›n›z da, yan›n›za gelip, Hak teâlây› bulay›m dedi. ‹mâm-› Rabbânî, cevâb›nda buyurdu ki, bu mertebeye varan
kimse, kalb mertebesinin dörtde birine varabilmifldir. Bu hâl,
anâs›r-› erbaadan havâ unsurunda fânî olmakd›r. Havâ herfleyi
ihâta etdi¤i için, her bakd›¤› yerde havây› görmekdedir. Bu gördüklerini, Hak teâlâ zan etmekdedir.) Çoklar›, bu tevhîdi keflf ve
hâl zan etmifl. Hâlbuki, kalblerinde hâs›l olan keflf ve hâl de¤ildir.
Bir hayâldir. Bu hâli çok düflünenlerin hayâllerinde hâs›l olur. Nitekim imâm-› Rabbânî, tevhîd-i flühûdî ve tevhîd-i vücûdîyi anlatd›¤› mektûbda buyuruyor ki, (Tevhîd-i vücûdî, çok kimsede, tevhîdi çok mürâkabe edince [çok düflününce] ve (Lâ ilâhe illallah)
kelimesine, (Allahü teâlâdan baflka mevcûd yokdur) ma’nâs›n›
verince hâs›l olur. Böyle çok zikr edenlerin hayâllerinde hâs›l
olur. Kalbe gelen keflf ve hâl de¤ildir. Bunun kalb makâm›ndan
haberi yokdur. Hak yolda olan tesavvuf ehli, böyle yan›l›nca, fleytân›n tuza¤›na düflmüfl olan bozuk kimselerin neler söyleyeceklerini düflünmelidir).
Evliyâ, feyz gelmesine vâs›tad›r [Menba’dan, kaynakdan gelen
suyu veren musluk gibidir]. Vâs›ta sahîh olmazsa [menba’a ba¤l›
olmazsa], aran›lana nas›l kavuflulur. O hâlde, (fenâ fillah) mertebesine kavuflmak için, menba’a ba¤l› olan Velîde fânî olmak,
[onun sevgisine kavuflup, herfleyi unutmak] lâz›md›r. Sevmek,
– 330 –

ona tâbi’ olmakd›r. Vâs›tan›n kalbinden gelen feyzler, ma’rifetler,
muhabbet mikdâr›nca al›n›r. Sohbet nasîb olursa, al›nan feyz çok
olur. Feyz, ma’rifet gelince, mâ-sivân›n [mahlûklar›n] sevgisi kalbden ç›kar. Allahü teâlân›n ismleri tecellî [zuhûr] etme¤e bafllar. Bu
ismlerle bekâ hâs›l olur. Kemâlât ve esmâ-i ilâhî, nihâyetsizdir.
Kalbdeki tecellîleri sonsuzdur. Râb›ta kuvvetli olup, Ârifin sûreti
devâml› zâhir olursa, feyz almak çok ve kolay olur. Allahü teâlây›
düflünmekle, böyle feyz al›namaz. Ya’nî ma’rifete kavuflulamaz.
Hizmet, huzûr ve sohbet nasîb olursa, feyz almak dahâ çok olur.
Eshâb-› kirâm, huzûr ve sohbet ni’meti sâyesinde eshâb oldular.
Veyselkarânî, ma’nevî münâsebet [muhabbet ba¤›] ile, çok feyz ald› ise de, Eshâb-› kirâm derecesine yükselemedi. Hayâlde görünen
flekl, sûret, Velînin kendisi de¤ildir. Onun kendinde öyle fleyler
vard›r ki, sûretinde bulunmazlar.
Çok ibâdet yapmak ve fâidesiz sözler söylememek ve nâmahremleri görmemek için halvet, inzivâ lâz›md›r. Fekat, halk›n haklar›n› zây›’ etmemek, edâ etmek flartd›r.
Rûhlar› görmek, kalb ile, basîret ile olur. Gözler aç›k iken görmek de böyledir. Rûhlar› görmek, kemâl alâmeti de¤ildir.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 78. ci MEKTÛB
Dinde yüksek derecelere kavuflmak için, [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmek ve ahkâm-› islâmiyyeye uymak ve
sonra] Ehl-i sünnet âlimlerine muhabbet ba¤› ile ba¤lanmak lâz›md›r. [Îmân›n do¤ru olmas› için, ahkâm-› islâmiyyeye uymak lâz›m
oldu¤una inanmak lâz›md›r. Ehl-i sünnet îmân› böyledir.] Sâd›k
olan tâlib, âlime muhabbeti sebebi ile, onun bât›n›ndan [kalbinden] gelen feyzleri [ya’nî Allah sevgisini] al›r. Yavafl yavafl onun gibi olur. (Fenâ-y› kalb), [Allahdan baflka birfley hât›rlamamak], fenâ-y› hakîkînin bafllang›c›d›r demifllerdir. Sevmeden ve fenâ hâs›l
olmadan, yaln›z ibâdet etmekle, hakîkate kavuflulmaz. ‹bâdet, Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavuflduran sebeblerden biri ise
de, fenâ, ya’nî afl›r› muhabbet de flartd›r. Âlim de, teveccüh ederse, onu severse, yaln›z muhabbet, maksada kavufldurur. Riyâzetler
çekmek, ya’nî nefse s›k›nt› veren fleyleri yapmak ve erbaînler çekmek, ya’nî k›rk gün bir yerde kapanmak flart de¤ildir.
Bu yazd›klar›m›z, Eshâb-› kirâm›n yoludur. Bu yolda ifâde ve
istifâde [Feyz almak, ya’nî ma’rifet-i ilâhiyyeye kavuflmak, kalbden kalbe] aks etmekle olur. Edebe riâyet ederek, sohbetde bulunmak kâfîdir. Îmân ve teslîm ve itâat flart› ile, Resûlullah›n sohbetinde bulunmak, Eshâb-› kirâm›n kemâle gelmesi için kâfî idi.
– 331 –

Bunun için, Eshâb-› kirâm›n yolu, çabuk kavufldurmakdad›r. Feyz
almakda, genc, ihtiyâr, sabî, diri ve ölü müsâvîdirler. Nihâyetde ihsân edilenler, bu yolda, bafllang›çda da verilir. Bu yolun riyâzeti,
sünnet-i seniyyeye yap›flmak, bid’atlerden sak›nmak ve mürflid-i
kâmili sevmekdir. Hâce Ubeydullah-i Ahrâr 895 [m. 1490] de Semerkandda vefât etdi. Buyurdu ki, (Bu yoldaki sâliklerin i’tikâdlar›, Ehl-i sünnet ve cemâ’at i’tikâd›d›r. Riyâzetleri, ahkâm-› islâmiyyeye uymakd›r. ‹bâdet etmiyenlere feyz gelmez. Bunlar terakkî
edemez. Bu yolun nihâyeti, mahlûklar› unutup, devâml› huzûr-i
ilâhîdir. Afl›r› muhabbet ve cezbe olmadan, bu se’âdete kavuflulamaz. Kavuflduran en kuvvetli vâs›ta, sohbetdir). Bîçâre insan, dünyâ zevkleri, nefsin arzûlar› batakl›¤›ndad›r. Kalbin, rûhun zevklerinden haberi yokdur. Münâsebet [ba¤lant›] olmad›kca, Hak teâlâdan feyz almak mümkin de¤ildir. Allahü teâlâ, feyzlerini, Resûlullah vâs›tas› ile göndermekdedir. Resûlullah›n mübârek kalbinden
her an f›flk›ran feyzleri, alabilip, etrâfa saçabilen âlim lâz›md›r. ‹nsan›n kalbini onun kalbine ba¤layan vâs›ta, ona muhabbetdir, onu
çok sevmekdir. Muhabbet, edeblere riâyet ve ibâdetlerde, âdetlerde ve edeblerde ona tâbi’ olmakd›r. Bunlar›n en te’sîrlisi, Râb›ta
yapmakd›r. [Râb›ta, Ehl-i sünnet âliminin fleklini, sûretini hât›rlamakd›r.] Râb›ta kuvvetli olunca her bakd›¤› yerde, onu görür. Allahü teâlân›n r›zâs›na [sevgisine] kavuflmak istiyenin, niyyetinin,
maksad›n›n hâlis olmas› lâz›md›r. Yaln›z Onun r›zâs›n› istemesi,
Ona kavuflduran vâs›tay› bulup, yaln›z Ona ba¤lanmas› lâz›md›r.
Tealluk etdi¤i, [ba¤land›¤›] kimseler, artd›kca, talebde ve ilmde ve
muhabbetde vahdetden ayr›ld›kca, hakîkî vâhidden mahrûm kal›r.
Kesretden [mahlûklardan] uzaklafld›kça, hakîkî vahdete yaklafl›r.
[Mahlûklardan] uzaklaflma¤a çal›flan, henüz yoldad›r. Kesretden
kurtulan, ya’nî mâ-sivây› [mahlûklar›] görmekden, bilmekden ve
sevmekden halâs olan, hakîkate vâs›l olur. Kalbin mâ-sivây› nisyân› öyle olur ki, hât›rlamak için, kendini senelerce zorlasa, müyesser olmaz. Buna (Fenâ-y› kalb) denir. Bu fânilik, kemâlât-i vilâyetin birinci derecesidir.
[‹hsân eden, iyilik eden sevilir. Hadîs-i flerîfde, (‹hsân sâhibini
sevmek, insânlar›n yarat›l›fl›nda vard›r) buyuruldu. Bütün iyilikleri yaratan, insana, can, mal, s›hhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan, Allahü teâlây› sevmek insanl›k îcâb›d›r. Sevmenin
üç alâmeti vard›r: 1- Onu sevenleri sevmek, 2- Ona itâ’at etmek,
3- Onu, dil ile, beden ile övmek. Bunlardan ikincisine (fiükr),
üçüncüsüne (Hamd) etmek denir. Onu sevenleri, O da sever.
‹hsânlar›n› artd›r›r. Allahü teâlân›n sevgisini kazanma¤a çal›flana (Sâlih kul) denir. Bu sevgiyi kazanm›fl olana (Velî) denir.
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Baflkalar›n›n da kazanmas› için çal›flan Velîye (Vesîle) ve (Mürflid)
denir. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmin Mâide sûresinde, (Vesîle aray›n›z!) buyuruyor. Vesîleyi bulmak ni’meti, dünyâ ve âhiret
ni’metlerinin en k›ymetlisidir. O hâlde, onu sevmek, hem bu ihsân›n vesîlesi oldu¤u için, hem de, Allahü teâlân›n sevgili kulu oldu¤u için, çok lâz›md›r ve insan›n birinci vazîfesidir. Hakîkî vesîleye
kavuflmak, en büyük se’âdetdir. Onu aramak birinci vazîfedir. Hakîkî Mürflid, k›yâmete kadar mevcûddur. Hâlis olan tâliblere kendisini tan›t›r. Düflmanlardan, ahmaklardan saklan›r. Âdî, alçak
kimseler, k›ymetli fleylerin sahtelerini, taklîdlerini piyasaya sürerek, insanlar› aldat›r. Böylece, kötü yoldan, menfe’at sa¤larlar.
Çok k›ymetli olan vesîlenin de sahteleri vard›r. Bu alçak kimseler,
yalanlarla, hîleli kerâmetlerle, câhilleri aldat›rlar. Müslimânlar için
en büyük felâket, bunlar›n tuzaklar›na düflmekdir. Kendilerinin,
dinden, îmândan, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan haberleri
yokdur. Sözleri ile küfr yayarlar. Hareketleri ile hep harâm ifllerler. Câhilleri ve yeni müslimân olanlar› avlamakla geçinirler.
Kur’ân-› kerîm, bunlara (Münâf›k) diyor. Bunlar›n, Cehennemin
dibinde, kâfirlerden dahâ çok azâb çekeceklerini haber veriyor.
Sözleri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›na, iflleri bu âlimlerin f›kh
bilgilerine uygun olm›yan, bu münâf›klar›n tuzaklar›na düflmemeleri için evlâdlar›m›z› uyarmal›y›z!
Bir kimseyi dil ile, beden ile övmek için, ismi severek söylenir,
yaz›l›r. Sâd›k olan kimselere haber verilir. Resmi varsa, k›ymetli
yerde muhâfaza olunur. Kendi görülünce, aya¤a kalk›l›r. ‹smi ve
ismini öven fli’rler, kasîdeler d›vara as›l›r. ‹slâm dîninde, her ne
niyyet ile olursa olsun, insan resmi, heykeli yapmak ve bunlara
hurmet etmek, harâmd›r, büyük günâhd›r. Evvelki dinlerde harâm de¤il idi. Bunun için, Îsâ ve ‹drîs aleyhimesselâm semâya ç›kar›ld›kdan sonra, mü’minler Peygamberlerin ve Evliyân›n resmlerini, heykellerini yap›p, yükseklere koydular. Karfl›lar›nda e¤ildiler, secde etdiler. Allahü teâlân›n afv etmesi için, resmlerden,
heykellerden flefâ’at istediler. Îsâ aleyhisselâmdan ikiyüz sene
sonra Îsevi dînine Eflâtun felsefesi ve Romal›lar›n putperestli¤i
kar›flarak, resmlerde, heykellerde, ülûhiyyet s›fatlar› bulundu¤una
inand›lar. Allahü teâlâya mahsûs olan s›fatlara (Ülûhiyyet s›fatlar)› denir. Ebedî var olmak, her istedi¤ini yapabilmek, öldürmek,
diriltmek, flifâ vermek, gaybleri bilmek böyledir. Böyle olduklar›na inan›lan resmlere, heykellere (Sanem=put) denir. Bunlar Allahü teâlâya (flerîk =ortak) yap›lm›fl olurlar. Bunlara hürmet etme¤e (‹bâdet etmek=tap›nmak) ve (fiirk) denir. Tapanlara (Müflrik) denir. fiimdi, h›ristiyanlar›n ço¤u müflrikdir. Muhammed
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aleyhisselâma inanm›yana (Kâfir) denir. Müflrik, kâfirlerin en kötüsüdür. Müflrik olm›yan h›ristiyanlara (Ehl-i kitâb) denir.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 80. ci MEKTÛB
Allahü teâlâ, murâdlar›n›za kavufldursun! Belki, murâdlar›n›zdan halâs edip, irâde-i ilâhiyyesine tâbi’ eylesin! Abdiyyet makâm›, ademiyyetdir. Abdiyyetde mevcûdiyyet yokdur. ‹râde ise, hiç
olamaz. ‹râde, varl›kdan, benlikden hâs›l olur. Allah âfl›klar›n›n
kalbinde, nokta kadar varl›k, da¤ gibidir. Allahü teâlân›n ihsân› olmad›kca, bundan kurtulmak imkâns›zd›r. Kalb cezb edilmedikce,
yaln›z bedenle yap›lan ibâdetler, kalbi bu ba¤lardan kurtaramaz.
Kalbde aflk atefli parlamad›kca ve flirketi yakan aflk atefli ihsân edilmedikce, bu a¤›r yükden necât ve halâs mümkin de¤ildir. ‹nsân,
irâde [arzû] sâhibi oldukca, (Tâlib) denir. ‹râdeden, murâddan halâs ve irâde-i ilâhîyeye tâbi’ olunca, (Vilâyet) makâm›na lây›k olur.
Kemâlât-i vilâyetin evveli olan bu ni’met ve sâir kemâlât-› vilâyet,
flimdi imâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendînin, nûrlar›n›n
menba’› olan mezâr›ndan saç›lmakdad›r. Bu Ravda-i münevverenin etrâf›na toplanm›fl olanlar, hattâ baflka yerlerden gelen sâd›k
tâlibler, bafllar›n› bu kap›n›n topra¤›na sürünce, feyzlere, ma’rifetlere kavuflmakdad›rlar. Bugün Hindistân›n Serhend flehri, feyzlerin, nûrlar›n çoklu¤undan ve esrâr›n zuhûrundan dolay›, Hindistân›n di¤er flehrlerinin ve bütün memleketlerin g›btas›na mazhar olmufldur. Bu mubârek flehri Hindistân›n bir parças› zan etmemelidir. Buras›, vilâyet kap›s›d›r. Hind topra¤›, vilâyet âb-› hayât› ile
hamur olmufl, hidâyet merkezi olmufldur. Bu ateflin k›v›lc›mlar› ile
yan›p kül olanlar, bu topra¤›n letâfetini beyândan âcizdirler. Feyzlerini, esrâr›n› ve ihsânlar›n› izhârdan kâs›rd›rlar. Ziyârete gelenler
ve kalblerini rabt edenler, bu feyzleri almakdad›rlar. Hâlis ve munsif olanlar, bunu anlamakdad›rlar. Nûr menba’›n›n esrâr›ndan hâil
olan cevherler, baflka Velîlerin bulunduklar› memleketlerde pek
nâdir ele geçmekdedir. Bu vilâyet menba’›n›n aflk flerâb›ndan bir
yuduma nâil olanlar, âfâk ve enfüs alâkalar›ndan halâs olmakdad›rlar.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 128. ci MEKTÛB
Fenâ ve bekâya vâs›l olmadan evvel, hâs›l olan ahvâlin bir k›ymeti yokdur. Hak teâlâya tâlib olan›n, Onun mâ-sivâs›ndan
[mahlûklardan] uzaklaflmas› lâz›md›r. Ahvâle ve mevâcide tâlib
olan, mâ-sivâya tâlibdir. Fenâ ve bekâ lâz›md›r. Bu ikisini elde etme¤e çal›flmal›d›r. Vilâyet, bu ikisi ile hâs›l olur. Îcâd›m›z›n sebebi olan ma’rifet, bu ikisi ile hâs›l olur. fievk›n ve aflk›n hâs›l etdi¤i
– 334 –

kalbdeki hâller lâz›m de¤ildir. Nas›l oldu¤u anlafl›lam›yan güzele
olan muhabbet de, anlafl›lamaz. Ba’z› hâller hâs›l olabilir. Ba¤›rmak, a¤lamak da olur. Herkes kendi nefsini çok sevmekdedir. Mâl,
zevce, evlâd gibi, herfleyi kendi nefsi için sevmekdedir. Nefsini sevmesinde, hiç flevk, ba¤›rmak yokdur. Mahbûb-› hakîkî, nefsden dahâ çok sevilir. Fenâ, bu muhabbetin netîcesidir. Resûlullah› sevmek de böyledir “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, beni kendi nefsinden ve ehlinden ve bütün insanlardan dahâ çok sevmedikce, bana îmân etmifl olmaz) buyuruldu.
Velî, Resûlullah›n vekîlidir. Allahü teâlâdan feyzlerin, ma’rifetlerin gelmesine, s›fât-› ilâhiyyenin tecellîsine vâs›tad›r. Ona muhabbetin de, böyle olmas› lâz›md›r.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 130. cu MEKTÛB
Görünen ve görünmiyen bütün kemâlât, bu parlak dîninin
içindedir ve Peygamberlerin sonuncusuna tâbi’ olmakdad›r “aleyhi ve aleyhimüssalevât vel-berekât”. Cezbe, Onun yolunda olanlara nasîb olur. Fenâ ve Bekâ, Onun hâlleridir. (Vilâyet-i sugrâ),
(Vilâyet-i kübrâ) ve (Vilâyet-i ulyâ), Onun vilâyet deryâs›ndan birer damlad›rlar. Nübüvvet ve risâlet, Onun nûrlar›ndan hâs›l olmufldur. Kur’ân-› kerîmdeki rumûz ve iflâretler, Onun esrâr›d›r
“sallallahü aleyhi ve alâ Âlihi ve ensârihi ve sellem”.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 195. ci MEKTÛB
Peygamberimize, ‹brâhîm aleyhisselâm›n milletine tâbi’ olmas› ve ona verilen salevât›n ve berekât›n benzerlerini taleb etmesi
için emr olunmas›n›n sebebi, ‹brâhîm aleyhisselâm›n makâm›ndan geçdikden sonra var›lacak, dahâ yüksek makâma kavuflmas›
içindir. ‹brâhîm aleyhisselâm›n makâm›ndan geçmek için, onun
milletine tâbi’ olmak lâz›md›r. Onun makâm›na yükselmek için,
onun milletine tâbi’ olmakdan baflka yol yokdur. Bu iki makâm›n
birbirinden fark›, mihrâb ile mescidin birbirlerinden fark› gibidir.
‹mâm›n, makâm› olan mihrâba vâs›l olmas› için, mescidden geçmesi lâz›md›r. Mihrâb, bir dâirenin merkezi gibidir. Mescid, dâirenin muhîti gibidir. Makâm-› ‹brâhîme vâs›l ve sonra mahbûb
halvetine dâhil olunca, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk› da yan›na çekdi.
Dünyâda, çok fley gelir, câna tatl›,
Dostdan konuflmak ammâ, dahâ tatl›.
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B‹R‹NC‹ C‹LD, 202. ci MEKTÛB
Bu k›sa ömrde, en mühim iflleri yap›n›z! Geceleri ibâdet yapma¤› ve seher vaktlerinde a¤lama¤›, büyük ni’met biliniz! Karanl›k geceleri, Allahü teâlây› hât›rlamak ile ayd›nlat›n›z! Ticâretde
sâd›k ve emîn olunuz! Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, sâd›k olan tâciri sever) buyuruldu. Fâsid ve fâizli olan sözleflmeler yapmay›n›z!
Âlimlerin düfldükleri tehlükelerden biri budur. Âlim olm›yanlar›n
hâlini siz düflününüz! Bu zemânda, böyle bozuk sözleflmelerden
kurtulabilen kimse acabâ var m›d›r? ‹slâmiyyete uygun sözleflmeleri, hakîkî din adamlar›ndan [ve onlar›n kitâblar›ndan, meselâ
Hakîkat kitâbevinin neflr etdi¤i kitâblardan] ö¤reniniz! Buna çok
dikkat ediniz! Bu tehlükeli iflden muhâfaza etmesi için, Allahü teâlâya düâ ediniz! Do¤ru yolda olanlara, bizden selâm olsun!

‹K‹NC‹ C‹LD, 36. c› MEKTÛB
Peygamberimizden bildirilmifl olan ve Onun yapd›¤› ve Ona
mahsûs olm›yan iflleri, sevâb kazanmak niyyeti ile yapmak için,
kimseden izn alma¤a ihtiyâc yokdur. Resûlullah›n yapmas› izndir
ve câiz oldu¤una seneddir. Hâcetlere kavuflmak ve müflkillerden
halâs olmak için, ba’z› ifllerin ve düâlar›n ve muskalar›n te’sîrleri
üstâd›n izn vermesine ba¤l›d›r.
Resûlullah›n vefât›ndan sonra, kendisi ile uyan›k iken görüflenler, konuflanlar olmufldur. Mübârek bedeni kabrinden ayr›lmaz.
Mübârek kabri bofl kalmaz. Bu ümmetin büyükleri de, bir anda,
muhtelif memleketlerde görünmüfllerdir. Muhammed Behâüddînin[1] iftâr vaktinde yedi yerde hâz›r oldu¤u ve her birinde iftâr etdi¤i haber verilmifldir. Bu görünmeler, rûhânîdir. Rûh, cesed fleklinde görünmekdedir. Peygamberler kabrlerinde diridirler. Fekat,
hayâtlar›, dünyâ hayât› de¤ildir. Dünyâdan ayr›lm›fllar, âhirete gitmifllerdir. Kabrlerinde nemâz k›larlar. Dünyâ hayât›ndan âhiret
hayât›na geçme¤e (Mevt) denilmifldir. fiehîdlerin hâlleri dahâ ileridir. Âhiret hayâtlar› dahâ kuvvetlidir. Kur’ân-› kerîmde, Peygamberler için (emvât) denildi. fiehîdler için, (Allah yolunda öldürülenlere emvât demeyiniz! Onlar diridirler. Lâkin siz anlamazs›n›z) buyuruldu.
Sadaka [ve Kur’ân-› kerîm okuman›n] sevâb›n› evvelâ Peygamberimizin mübârek rûhuna hediyye etmeli, sonra meyyitlerin
rûhlar›na göndermelidir. Böylece, kabûl ümmîdi ziyâde olur. Fe[1] fiâh-› Nakflibend, 791 [m. 1389] de Buhârâda vefât etdi.
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kat böyle yapmak, sadakan›n kabûl olmas› için flart de¤ildir. Sevâb›n› bütün mü’minlerin rûhlar›na da hediyye etmek iyi olur. Her
birine sevâb›n hepsi vâs›l olur. Niyyet edilen meyyitin sevâb› hiç
azalmaz.
Peygamberimizden baflka, hiç kimse, uyan›k iken mi’râca ç›kar›lmad›. Uyan›k ve gözleri aç›k olarak, yaln›z rûhu ç›kar›lanlar olmufldur. Uykuda olanlar›n k›ymeti yokdur.
Hazret-i Alî kerremallahü vecheh, temâmen rahmet idi. Hâflâ
ve kellâ, kimseye la’net etmez. [36. c› mektûbun bu k›sm› uzundur.
Kitâb›m›z›n 72. ci sahîfesinde terceme edilmifldir.]
Hâtime [son nefes] bilinemez. Vefât etmifl olanlar›n hâtimesi
için tam hükm verilemez. Din büyükleri için [vefât ederken görülen iyi hâllerinden] zann-› gâlib ile hüsn-i zan etmek câizdir. ‹lhâm
ile hükm olunamaz. Enbiyân›n adedi ma’lûm de¤ildir. Resûllerin
üçyüzonüç oldu¤u meflhûrdur.

‹K‹NC‹ C‹LD, 37. ci MEKTÛB
Bir günlük yiyece¤i olm›yan›n, bunu istemesi câiz oldu¤una fetvâ verilmifldir. Takvâ ve azîmet ise, hiç istememekdir. Ölüm ve
hastal›k tehlükesi gibi zarûret hâlinde, mubâh olur. Elbisesi olm›yan›n, bu flartlarda, giyecek istemesi mubâh olur. Çal›fl›p kazanabilen kimsenin dilenmesi câiz de¤ildir. Din bilgilerine çal›fl›p da, kazanma¤a vakt bulam›yan›n, istemesi câiz olur. Yaz› yazarak kazanabilenin istemesi câiz de¤ildir. (Miflkât) flerhinde[1] diyor ki, (çal›flam›yan hastan›n, bir günlük yiyecek dilenmesi câizdir. Fazlas› câiz de¤ildir. Nâfile nemâz ve nâfile oruc sebebi ile çal›flma¤a vakt
bulam›yan›n zekât ve sadaka istemesi câiz de¤ildir. Bu kimse için,
baflkas›n›n sadaka istemesi câiz olur.)
Sadaka istemekde üç zarar vard›r. Allahü teâlân›n, ni’meti az
gönderdi¤ini haber vermekdir ki, harâmd›r. Kendini zelîl etmekdir. Mü’minin Allahdan baflkas›na boyun bükmesi câiz de¤ildir.
‹stenilen kimseye de eziyyet etmekdir. Zarûret olmad›kca, bu da
harâmd›r. Bunun için, takvâ sâhibleri, kimseden birfley istememifllerdir. Biflr-i Hâfî[2], S›rr-î Sekatîden baflka kimseden birfley istemezdi. (Onun mal verince, sevinece¤ini biliyorum, onu sevindir[1] Miflkât, Mesâbîhin flerhidir. Mesâbîh hadîs kitâb›n› yazan Hüseyn Begavî, 516 [m. 1122]de, Miflkât sâhibi Muhammed Veliyyüddîn 749 [m.
1348] de vefât etdi. Miflkâtin arabî ve fârisî flerhleri vard›r.
[2] Biflr-i Hâfî 227 [m. 841] de, S›rrî 251 [m. 865] de Ba¤dâdda vefât etdiler.
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mek için istiyorum) derdi. Biflr buyurdu ki, (Üç nev’ fakîr vard›r:
‹stemez, verince de almaz. Bunlar, ‹lliyyînde melekler iledirler. ‹stemez, verince al›r. Bunlar, Cennetlerde mukarreblerledir. ‹htiyâc› olunca ister. Bunlar, sâd›klar olup, Eshâb-› yemîn iledirler.) Netîce olarak deriz ki, zarûret olmadan dilenmek harâmd›r ve çirkindir. Zarûret ve ihtiyâc hâlinde mubâh olur. Lâkin, derecenin azalmas›na sebeb olur. Ölüm hâlinde vâcib olur. ‹stemeyip ölürse, günâha girerek ölür. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ömere hediyye gönderdi. Ömer “rad›yallahü anh”, almay›p
geri gönderdi. Karfl›lafld›klar› vakt, (Niçin almad›n?) buyurdu. Yâ
Resûlallah, (En hayrl›n›z, kimseden birfley alm›yand›r) buyurmufldunuz. (O sözüm, isteyip de almak içindi. ‹stemeden gelen fley,
Allahü teâlân›n gönderdi¤i r›zkd›r) buyurdu. Ömer, cevâb vererek, (Allahü teâlâya yemîn ederim ki, kimseden birfley istemiyece¤im ve istemeden gelen herfleyi alaca¤›m) dedi. Bir hadîs-i flerîfde, (Aç olan veyâ birfleye muhtâc olan, kimseden istemeyip, Allahü teâlâdan beklerse, Allahü teâlâ, ona bir senelik r›zk kap›lar›
açar) buyuruldu.

‹K‹NC‹ C‹LD, 38. ci MEKTÛB
‹nsân ile Allahü teâlâ aras›nda en büyük perde, insân›n nefsidir. (Nefsini b›rak da, bana gel! Arad›¤›n günefli örten bulut, sensin! Kendini bil!) buyuruldu. Nefsin aradan kalkmas›, vicdânî [Kalbe âid] ve zevkî bir ifldir. Söz ve yaz› ile bildirilemez. Kitâb okumakla anlafl›lmaz. Ezelde ihsân edilmifl olmas› ve Allahü teâlân›n
cezb etmesi [çekmesi] lâz›md›r. Sebebler âlemi olan bu dünyâda,
muhabbet flart› ile, bir Velînin sohbeti kâfîdir. Muhabbet çok oldu¤u kadar, Onun kalbinden yay›l›p, kendine gelen feyzlerden,
ma’rifetlerden ço¤unu al›p, kemâlâta kavuflur. (Kifli sevdi¤i ile berâberdir) hadîs-i flerîfi, bunu haber vermekdedir.

‹K‹NC‹ C‹LD, 39. cu MEKTÛB
Ehl-ullah›n [Evliyân›n] vücûdlar›, hayâtda iken de, vefâtlar›ndan sonra da rahmetdir. Diri iken verdikleri feyzleri ve bereketleri, öldüklerinden sonra da devâm eder. Feyzleri ve bereketleri, yollar›ndan ayr›lm›yanlara akma¤a devâm eder. Dinde ortaya ç›kar›lan bid’atin, sünnetlerin nûrlar›n› yok etmesine benzer. Hayrl› ifller
yapma¤a çal›fl›n›z! Tâat ve ibâdet yapmakda yar›fl ediniz! Merhûmun evlâd›na hizmet etme¤i se’âdet [kazanc] biliniz! Onlar› ahkâm-› islâmiyyeye uygun olarak sevindiriniz!
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‹K‹NC‹ C‹LD, 42. ci MEKTÛB
Allahü teâlâ, zâlimlerin flerrinden [zararlar›ndan] muhâfaza eylesin! Belâ Ondan gelir. Belâdan kurtaran da, Odur. Her birinin
belli vakti vard›r. Vaktlerini de¤ifldirmek mümkin de¤ildir. Izd›râb
[flikâyet], fâide vermez. Ona ilticâ [düâ] edilirse, hiç gam kalmaz.
Düâ etmemek, gamlar›n en büyü¤üdür. [Düâ edenleri sever. Düâya, ya’nî Onun sevmesine sebeb olan derdleri, belâlar›, ni’met bilmelidir.]

‹K‹NC‹ C‹LD, 45. ci MEKTÛB
Sevgili o¤lum! Dünyân›n görünüflü tatl›d›r, lezzetlidir. Hâlbuki,
hakîkatde zehrdir. K›ymetsizdir. Onun tuza¤›na düflen, hiç kurtulamaz. Bu zehr ile ölen, lefl olur. Buna gönül vermek delilikdir.
Yald›zlanm›fl necâset, fleker kaplanm›fl zehr gibidir. Akl› olan, böyle sahte, yalanc› güzelli¤e aldanmaz. Bozuk, zararl› zevklere gönül
ba¤lamaz. Bu k›sa hayât›nda, sâhibinin r›zâs›n› kazanma¤a çal›fl›r.
Âh›retde ifle yarayacak fleyleri kazan›r. Kulluk vazîfelerini yapar.
Allahü teâlân›n emrlerine sar›l›r. Harâm, yasak etdi¤i fleylerden
sak›n›r. Böyle yapmay›p, zararl› fleyler peflinde koflanlara yaz›klar
olsun!
Hakîkî dostu üzmekden korkuyorum,
Bu korkudan, gece gündüz yan›yorum!
[Dünyâ, Allahü teâlân›n sevmedi¤i, harâm etdi¤i, zararl› fleyler
demekdir. Harâmlardan sak›nan, dünyâya aldanmam›fl olur. Allahü teâlâ, dünyâda hiçbir zevki, hiçbir lezzeti yasak etmedi. Bunlar›, azg›n, taflk›n, zararl› olarak kullanma¤› harâm etdi. Gösterdi¤i,
fâideli, edebli fleklde kullan›lmas›n› emr etdi.]

‹K‹NC‹ C‹LD, 59. cu MEKTÛB
Sûrî [zâhirî, gözle görünen] kemâlât›n [yüksekliklerin, menfe’atlerin] ve ma’nevî [görünmiyen] makâmlar›n hepsi Muhammed aleyhisselâmdan gelmekdedir. Bedenle yap›lacak ve sak›n›lacak ifller, ibâdetler, Ondan bizlere âlimler yolu ile geldi. Bât›n›n [kalbin] ilmleri, esrâr›, sôfiyye-i kirâm vâs›tas› ile geldi. Ebû
Hüreyre “rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Resûlullahdan
“sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem” iki dürlü ilm ald›m.
Bunlardan birini sizlere bildirdim. ‹kincisini bildirmifl olsam, beni öldürürdünüz.) Ömer “rad›yallahü anh” vefât edince, o¤lu
Abdüllah, (‹lmin onda dokuzu öldü) dedi. Ba’z›lar›n›n bu sözde
flübhe etdiklerini görünce, (‹lm dedi¤im, Allahü teâlây› tan›– 339 –

makd›r. Hayz ve nifâs bilgisi de¤ildir) dedi. Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevmesine kavuflduran yollar›n hepsi, Resûlullahdan gelmifldir. Velîler, üstâdlar› vâs›tas› ile ald›lar. Hiçbiri, yollar›n› kendileri açmad›. (Nefehât)da, molla Câmî diyor ki, (Fenâ ve Bekâ kelimelerini ilk söyleyen, Ebû Sa’îdilharrâzd›r[1].) Feyzler, Resûlullah›n mubârek kalbinden al›nm›fld›r. ‹smleri sonradan konmufldur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Bi’setden [k›rk yafl›ndan]
evvel, mubârek kalbi ile tefekkür ederdi. Allahü teâlâya teveccüh
etmek ve nefy ve isbât [Kelime-i tevhîd] yapmak ve mürâkabe
yapmak, zemân-› se’âdetde ve Eshâb-› kirâm zemân›nda yokdu
demek do¤ru de¤ildir. Meflhûr olan sükûtü zemânlar›nda, bunlarla meflgûl idi. Bu ismler, o zemânda yok idi ise de, kendileri vard›.
Mubârek kelâmlar› ilm, sükûtlar› fikr idi. Teveccüh ve murâkabe,
bu fikr kelimesine dâhildir. Tefekkür, fikrin [düflüncenin] bât›ldan
hakka gitmesidir. (Bir mikdâr tefekkür, bir sene ibâdetden hayrl›d›r) hadîs-i flerîfi meflhûrdur. O zemân bunlar yokdu diyenlerin
delîl, vesîka göstermeleri lâz›md›r.
Nefy ve isbât ismini Abdülhâl›k Goncdüvânîye[2] H›z›r aleyhisselâm ö¤retdi. H›z›r aleyhisselâm, elbet, bid’at olan, nûr ve ziyâ
bulunm›yan, derdlere devâ olm›yan fleyi ö¤retmez. (Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduran yollar›n hepsi, Resûlullah›n nûrlar›ndan
al›nm›fl, Onun esrâr›ndan damla oldu¤una göre, niçin yollar farkl› olmufl, sahvlar, sekrler, telvînler, temkinler ve islâmiyyete uymuyor görünen [flath] sözler birbirlerine benzemiyor) denilirse,
cevâb›nda deriz ki, bu ayr›l›klar, isti’dâdlar›n fark›ndan, insanlar›n
yarat›l›fllar›ndaki farklardan hâs›l olmufldur. Ayn› g›dân›n, ayn›
devân›n insanlara te’sîrlerinin baflka baflka olmalar› gibidir. Ayn›
insan›n muhtelif aynalarda, farkl› görünmesi de böyledir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, ma’nâlar› ve esrâr›, Eshâb›n›n, isti’dâdlar›na, kâbiliyyetlerine göre, muhtelif fleklde bildirirdi.
Su, konuldu¤u kab›n fleklini al›r. Ayn› su, muhtelif flekllerdeki
kaplarda, o kab›n fleklinde görünür. Hadîs-i flerîfde, (Herkese,
akllar› alacak kadar söyleyiniz!) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” birgün Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh”
esrârdan anlat›yordu. Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” yanlar›na gelince, sözü de¤ifldirdi. Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” gelince, dahâ da de¤ifldirdi. Alî “rad›yallahü teâlâ anh” gelince, baflka fleyler
anlatma¤a bafllad›. ‹sti’dâdlar›, f›tratlar› baflka oldu¤u için, böyle
yapd›.
[1] Ebû Sa’îdi Harrâz 277 [m. 890] de Ba¤dâdda vefât etdi.
[2] Abdülhâl›k Goncdüvâni 575 [m. 1180] de Buhârâda vefât etdi.
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‹kinci süâlin cevâb›na gelince, silsilelerin [yollar›n] hepsi,
imâm-› Ca’fer Sâd›kdan gelmekdedir “rad›yallahü teâlâ anh”[1]. Bu
imâm, iki yola ba¤l›d›r. Birincisi, dedelerinin yolu olup, Alîden
“rad›yallahü teâlâ anh” gelmekdedir. ‹kincisi, anas›ndan gelen, dedelerinin yolu olup, S›ddîk-› ekberden “rad›yallahü teâlâ anh” gelmekdedir. Bu iki zâhirî ve ma’nevî vilâdetden dolay›, bu büyük
imâm, (Ebû Bekr beni iki kerre hâs›l eyledi) buyurdu. ‹mâmdaki
bu iki yol, birbirinden ayr›d›r. Ba’z› Evliyâya, ‹mâmdan, S›ddîk-›
ekberin yolu, di¤er silsilelerin Evliyâs›na, Alî kerremallahü vecheh
yolu verildi.

‹K‹NC‹ C‹LD, 61. ci MEKTÛB
Bu dünyâya getirilmemizden maksad, Allahü teâlân›n ma’rifetini elde etmekdir. Ma’rifet iki nev’dir. Birincisi, fen yolu ile,
ya’nî nazar ve istidlâl [düflünmek] ile hâs›l olur. Bunu, islâm âlimleri bildirdi. ‹kincisi, keflf ve flühûd ile, [kalbde] hâs›l olur. Bu, tesavvuf erbâb›ndan [Evliyâdan] gelir. Birincisi, ilm olup, akl ve
fikr ile hâs›l olur. ‹kincisi, hâl olup kendindedir. Birincisi, Ârifi
yok etmez. ‹kincisi, yok eder. Çünki, bu ma’rifet, ma’rûfda yok
olmakd›r.
Kurb, bilinen hareket de¤ildir,
Kurb-› Hak, varl›kdan kurtulmakd›r!
Birincisi, ilm-i husûlîdir. Etrâfl› anlamakd›r. ‹kincisi, idrâki basît olup, etrâf› yokdur. Çünki, burada hâz›r olan Hakd›r. ‹nsân, fânî [yok] olmufldur. Birincide nefs, inkâr etmekdedir. Çünki nefs ve
kötü s›fatlar› mevcûddur. Onun inâd› ve arzûlar› yok olmam›fld›r.
Taflk›nl›kdan ve azg›nl›kdan kurtulamam›fld›r. Îmân varsa, görünüfldedir. Ameller, ibâdetler flekldedir. Nefs, küfründe devâm etmekde, Mevlâs›na [Sâhibine] düflmanl›kdad›r. Hadîs-i kudsîde,
(Nefsini, düflman›n bil! Çünki o, bana düflmand›r) buyuruldu. Bu
ma’rifete (Îmân-› mecâzî) denildi. Bu îmân yok olabilir. ‹kinci
ma’rifetde, insan yok oldu¤u için, nefs îmâna gelmifldir. Bu ma’rifet [îmân] yok olmaz. Buna (Îmân-› hakîkî) denir. Ameller de, hakîkî olur. Hadîs-i flerîfde, (Yâ Rabbî! Senden, sonu küfr olm›yan
îmân istiyorum) buyuruldu. Nisâ sûresinin 136. c› (Ey îmân edenler! Allaha ve Resûlüne îmân ediniz!) âyetinde, bu îmâna iflâret
[1] Ca’fer Sâd›k, oniki imâm›n alt›nc›s›d›r. Hazret-i Alînin torununun
torunu, Mûsâ Kâz›m›n babas›d›r. 148 [m. 765] de Medînede vefât etdi.
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edilmekdedir. ‹mâm-› Ahmed ibni Hanbel[1], ilmde ve ictihâdda
en yüksek derecede oldu¤u hâlde, Biflr-i Hâfînin kap›s›na giderek, bu ma’rifete tâlib oldu. Sebebi soruldukda, o Hak teâlâya
benden dahâ çok ârifdir dedi. Ebû Hanîfe Nu’mân-› Kûfî “rahmetullahi aleyh”[2], ömrünün son iki senesinde, ictihâd› b›rakarak,
uzlet eyledi. Vefât›ndan sonra, rü’yâda, (Son iki sene olmasayd›,
Nu’mân helâk olurdu) dedi. Uzletinin sebebi, bu ma’rifeti temâmlamak idi. Bu ma’rifetin netîcesi olan, îmân›n kemâline kavuflmak idi. Yoksa, ilmde ve amelde, derecesi çok yüksek idi.
Hiçbir amel, ictihâd derecesine ulaflamaz. Hiçbir ibâdet, ders vermek makâm›na varamaz. Amellerin kemâli, îmân›n kemâline
ba¤l›d›r. ‹bâdetlerin nûrâniyyeti, ihlâs›n mikdâr›na ba¤l›d›r. Îmân›n kemâli ve ihlâs›n mikdâr› da, ma’rifete ba¤l›d›r. Bu ma’rifet
ve îmân-› hakîkî fenâya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine ba¤l›
oldu¤u için, fenâs› çok olan›n, îmân› kâmil olur. Bunun için, S›ddîk-› ekberin îmân›, bu ümmetin îmânlar› toplam›ndan fazla oldu.
Hadîs-i flerîfde, (Ebû Bekrin îmân›, ümmetimin îmân› ile dart›lsa,
Ebû Bekrin îmân› fazla gelir) buyuruldu. Çünki, fenâda, benzeri
yok idi. Hadîs-i flerîfde, (Yürüyen ölü görmek isterseniz, Ebû Kuhâfenin o¤lunu görünüz!) buyuruldu. Ebû Bekrin fenâya misâl
gösterilmesi, fenâdaki kemâline delîldir. Çünki, Eshâb-› kirâm›n
hepsinde fenâ hâs›l olmufldur. Bu ma’rifet kimde hâs›l olursa,
müjdeler olsun! Nerde bulunursa, oraya koflmal›d›r. Ne yaz›k ki,
aran›lmas› lâz›m olan terk ediliyor. Tahrîbi emr olunan, ta’mîr
ediliyor. K›yâmet günü, hangi yüz ve hangi özr ile hesâb verilecek?

‹K‹NC‹ C‹LD, 62. ci MEKTÛB
‹nsân›n flerefi, îmân ile ve ma’rifet iledir. Mal ile ve mevk›’ ile
de¤ildir. Îmân›n kuvvetlenmesine çal›fl›n›z! Ma’rifet derecelerinde yükselme¤e gayret ediniz! Hadîs-i flerîfde, (Âhiret için çal›flan›, Allahü teâlâ, her arzûsuna kavufldurur. Yaln›z dünyâ iflleri ard›nda koflanlar› helâk eder) buyuruldu. Geçim s›k›nt›s› olan›n,
bir iflde çal›flmas› câizdir. Kazan›rsa, iyi olur. Kazanamazsa, bu
iflin üzerine düflmemelidir. U¤raflmas›n›n sonu gelmez. Zarar› artar.

[1] Ahmed ibni Hanbel, 241 [m. 855] de Ba¤dâdda vefât etdi.
[2] Ebû Hanîfe, 150 [m. 767] de Ba¤dâdda vefât etdi.
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‹K‹NC‹ C‹LD, 63. cü MEKTÛB
Hastal›kda nemâzlar›n› kaç›ran, adedlerini bilmeyip, tahmîn
ederek, befl vakt nemâz›n sünnetlerinden baflka, teheccüd, iflrak
gibi nâfileler yerine, kaç›rd›¤› nemâzlar› kazâ ederse, borclar›
bitdikden sonra k›ld›¤› kazâlar, nâfile olurlar. Bunlarla, nâfilelerin sevâblar› hâs›l olur. Çünki, belli vaktlerde k›l›nan nâfilelere,
belli niyyet flart de¤ildir. Kazâ nemâzlar›, o vaktin nâfileleri
olur.
[‹bni Âbidînde, (Dürr-ül-müntekâ), (Merâk›l-felâh) flerhinde
ve (Cevhere)de diyor ki, (Befl vakt nemâz› terk etmek, ya’nî özrsüz k›lmamak, büyük günâhd›r. Hastal›kla veyâ baflka özr ile fevt
etmek [kaç›rmak] günâh de¤ildir.) Bunun için, sabâh sünnetinden
baflka nemâzlar›n sünnetleri yerine de, terk edilmifl nemâzlar› kazâ etmelidir. Bu kazâlar›n nâfile sevâb› da hâs›l etdikleri, (Cevhere), (Futûh-ul-gayb) ve Kudüs kâdîs› Muhammed Sâd›k efendinin
(Nevâdir-i-f›khiyye) kitâb›nda ve (Eflbâh) ve (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâblar›nda yaz›l›d›r.]

‹K‹NC‹ C‹LD, 67. ci MEKTÛB
Nemâz mü’minin mi’râc›d›r. (Allahü teâlâ, en çok, secdede
olan kulunu sever), (Cemâ’at ile nemâz k›l›p düâ edene, Allahü teâlâ diledi¤ini verir), (Evde k›l›nan nemâza bir sevâb, mahalle mescidinde yirmibefl sevâb, büyük câmi’de beflyüz sevâb, Mescid-i Aksâda beflbin sevâb, benim Medînedeki bu mescidimde ellibin sevâb, Mescid-i harâmda yüzbin sevâb vard›r), (Bu befl vakt farz nemâz› cemâ’at ile k›lma¤a devâm eden, s›rât köprüsünü flimflek gibi geçecekdir. Allahü teâlâ, onu sâb›klarla haflr edecekdir. Allahü
teâlâ, onu derdlerden, belâlardan muhâfaza eder. Ona, Allah yolunda ölen bin flehîd sevâb› verir), (Kur’ân ehli, Allah ehlidir), hadîs-i flerîfleri meflhûrdur. Dünyâya düflkün olan hâf›z, Kur’ân ehli
olamaz. Evvelce okuduklar› ebrâr amelidir. Kelime-i tevhîdi tekrâr etmek çok fâidelidir ve terakkîye sebeb olur. Bu mubârek kelimenin bereketi ile kalb [mahlûklar›n sevgisinden] temizlenir.
Kur’ân-› kerîm okuma¤a ehl olur. El-vâk›’a sûresindeki (Onu ancak temiz olanlar tutar) âyet-i kerîmesi, kalb temizli¤ine de flâmildir. (Allahü teâlâya âfl›k olanlar, Allah kelâm›n› dinlesinler!), (Allahü teâlâ ile konuflmak isteyen, Kur’ân-› kerîm okusun!), (Allahü teâlâ, hâf›zlar› sever. Onlara düflman olan, Allahü teâlâya düflman olur. Onlar› seven, Allahü teâlây› sevmifl olur) hadîs-i flerîfdirler.
– 343 –

‹K‹NC‹ C‹LD, 68. ci MEKTÛB
Âlimlerin sonra gelenleri, Allahü teâlân›n dünyâda müflâhede
edilece¤ini bildirdiler. Müflâhede, kalb ile görmek demekdir. (Tearrüf) kitâb›n›n sâhibi [Ebû ‹shak Muhammed Gülâbâdî[1]] diyor
ki, (Allahü teâlân›n, dünyâda göz ile de, kalb ile de görülemiyece¤i sözbirli¤i ile bildirildi). Görülüyor ki, âlimlerin önce gelenleri,
kalb ile de görülemez dediler. ‹mâm-› Rabbânî de böyle buyurdu.
Ya’nî, dünyâda z›llerden bir z›l müflâhede olunur. Z›l ise, zât-› ilâhî de¤ildir. fiâh-› Nakflibendin, (Her söylenen, iflitilen ve görülen
ve her bilinen, O de¤ildir. Bunlar›n hepsini, Lâ derken yok etmelidir) sözü de bunu bildiriyor. Molla Câmî, (Nefehât)da diyor ki,
(Peygamberimize, rü’yâda (Tevhîd) nedir denildikde, (Kalbine ve
hayâline gelen herfley, o de¤ildir) buyurdu.) Ba’z› büyüklerden, bu
müflâhedeyi nakl edenler, bunlar›n bu makâmdan terakkî etmiyerek, bu müflâhedenin zâil olmad›¤›n› nerden biliyorlar?

‹K‹NC‹ C‹LD, 80. ci MEKTÛB
Hükûmet adamlar›ndan ve baflkalar›ndan gelen zulmler, elemler, yaln›z zâhire [bedene ve dimâga]d›r. Bât›na [kalbe] sirâyet etmez. Âhiretde sevâb verilmesine, dünyâda bât›n›n nûrunun artmas›na sebeb olurlar. ‹nsandan insanl›k s›fatlar› zâil olmaz. Bât›n, Allahdan gelen fleylerden râz› iken, zâhir üzülür.
Derdlerin, belâlar›n gitmesi için, kalb ile istigfâr okumak çok fâidelidir. Çok tecribe edilmifldir. Ölümden baflka her derdden kurtar›r. [Eceli gelenin de, a¤r›s›z, s›k›nt›s›z ölmesine yard›m eder.] Çünki, hadîs-i flerîfde, (‹stigfâra devâm edeni, çok okuyan›, Allahü teâlâ, derdlerden, s›k›nt›lardan kurtar›r. Onu, hiç ummad›¤› yerden
r›zkland›r›r) buyuruldu. [(Merâk›l-felâh)daki hadîs-i flerîfde, (Her
nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ
huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh okuyan›n bütün günâhlar›
afv olur) buyuruldu.] Bu fakîr [Muhammed Ma’sûm] farz nemâzlardan sonra, yetmifl kerre istigfâr okuyorum. Hadîs-i flerîfe uyarak,
üç def’a (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyelkayyûme ve etûbü ileyh) okudukdan sonra, gerisinde yaln›z (Estagfirullah) diyorum. Bunun ma’nâs›, (Beni afv et Allah›m!) demekdir.
125.ci sahîfeye bak›n›z! Alî bin Ebî Bekr,[2] (Meâricülhidâye)de
diyor ki, (‹stigfârlardan meflhûr olan›, Peygamberimizden haber
verilen, (Bir kimse, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü[1] Gülâbâdî hanefî 384 [m. 994] de vefât etdi.
[2] Bu ism, arabî (Misbâh-ül-enâm) da çok yaz›l›d›r.
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verrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü
ileyh Rabbigfir lî) istigfâr düâs›n› yirmibefl kerre okursa, odas›nda,
âilesinde, evinde ve flehrinde hiç kazâ, belâ olmaz)dir. Bunu ayr›ca her sabâh ve akflam da üç kerre okumal›d›r. (Tergîb-üs-salât)
123.cü sahîfesinde yaz›l› hadîs-i flerîfde (Cum’a günü sabâh nemâz›ndan önce, üç kerre istigfâr düâs›n›, ya’nî (Estagfirullahel’azîm
ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel kayyûm ve etûbü ileyh) okuyan
kimsenin ve anas›n›n ve babas›n›n günâhlar› afv olur) buyuruldu.
Her gün yat›nca, (Yâ Allah, yâ Allah, estagfirullah min külli mâ
kerihallah) çok okuyup, sonunda bir kelime-i tevhîd okumal›d›r.

‹K‹NC‹ C‹LD, 83. cü MEKTÛB
(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) mezhebinin âlimleri, (Kazâ) ve (Kader) bilgisini flöyle anlatd›lar: ‹nsanlar›n hayrdan ve flerden yapd›klar› bütün iflleri, Allahü teâlân›n ezeldeki takdîri ve irâdesi ile hâs›l
olmakdad›r. (Takdîr), halk, îcâd etmek, yaratmakd›r. Allahü teâlâdan baflka, hâl›k, mûcid, yarat›c› yokdur. Allahü teâlâ, (Sâffât) sûresinin 96. c› âyetinde meâlen, (Sizi ve bütün yapd›klar›n›z›, Allah
yarat›yor) buyurdu. (Mu’tezile) f›rkas›, câhil ve ahmak olduklar›
için, kazâ ve kaderi inkâr etdiler. ‹nsan iflini, kendi kudreti ve ihtiyâr› [seçmesi] ile yapar dediler. ‹nsan, kendi iflini yarat›r zan etdiler.
[Bunlara (Kaderiyye) f›rkas› da denir.] Ehl-i sünnet âlimleri, (Mecûsîler [atefle tapanlar], Kaderiyye kadar alçak de¤ildir. Bunlar bir
flerîke inan›yor. Kaderiyye ise, say›s›z flerîklere inanmakdad›r) dedi.
Hayr› ve flerri, Hak teâlâ yarat›yor ise de, yap›lan ifllerde, kullar›n irâde ve ihtiyârlar›n›n da te’sîri vard›r. Evvelâ, insan irâdesini kullan›r. Sonra, buna uygun olarak, Hak teâlâ da irâde ederse
[isterse], bu ifli halk eder, yarat›r. Kulun irâde etmesine (Kesb) denir. ‹nsan›n yapd›¤› ifli yaratan, Allahü teâlâd›r, kesb eden, kuldur.
(Onun izni olmadan, hiçbirfley hareket edemez!) sözü halk etmek
bak›m›ndand›r.
Kâtili öldürmek ve fâs›klara azâb yap›lmas›, kesb etdikleri içindir. (Cebriyye) f›rkas›, kulda irâde ve ihtiyâr [seçmek] yokdur dedi.
‹nsan, iflini yapma¤a mecbûrdur dedi. ‹nsanlar›n ifl yapmalar›, rüzgârdan yapraklar›n sallanmas› gibidir dedi. Hattâ, ifli insan yapd›
demedi. ‹flleri yapan Allahd›r dedi. Bu sözleri (küfr) olur. Kur’ân-›
kerîme inanmamakd›r. (Allahü teâlân›n emrlerini yapana sevâb verilir. Fekat, harâm iflleyenlere azâb yap›lmaz. Kâfirler ve âsîler
ma’zûrdur. Bunlara süâl ve azâb yokdur. Çünki, iflleri yapan Allahü teâlâd›r. Bunlar, mecbûrdurlar) diyorlar. Bu sözleri küfrdür.
Allahü teâlâ, Sâffât sûresinin 24. cü âyetinde, (Onlar› hesâb mahallinde durdurun! Hesâb olunacaklard›r) ve Hicr sûresinin 93. cü
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âyetinde, (Rabbin hakk› için, onlar›n hepsine ifllediklerini süâl ederiz) buyuruldu. Mel’ûn olduklar› bildirilen (Mürciye) f›rkas› bunlard›r. Bunlara yetmifl Peygamber la’net etmifldir. Bu habîslerin i’tikâdlar› akla da uygun de¤ildir. Elin titremesi baflkad›r. ‹stiyerek oynatmas› baflkad›r. Nusûs-› kat’›yye [âyet ve hadîsler], bunlar› red etmekdedir. Ahkaf sûresinin 14. cü âyetinde, (yapd›klar›n›n cezâs›d›r) ve Kehf sûresinin 29. cu âyetinde meâlen, (‹steyen îmân etsin.
‹steyen inkâr etsin. Zâlimlere Cehennem ateflini hâz›rlad›k) buyuruldu. Kulda irâde, ihtiyâr olmasayd›, Allahü teâlâ, bunlara zâlim
demezdi. Âl-i ‹mrân sûresinin 117. ci ve Nahl sûresinin 33. cü âyetlerinde meâlen, (Allahü teâlâ onlara zulm etmez. Onlar, kendilerine zulm etdiler) buyuruldu. Mülhidlerin [küfr ile îmân› kar›fld›ranlar›n] ço¤u (insânda ihtiyâr yokdur) diyerek, islâmiyyete uymuyorlar. Harâm iflliyenler için va’d edilmifl olan süâlden ve azâbdan kurtulmak istiyorlar. Ma’zûr ve mecbûr olduklar›n› söylüyorlar.
‹nsanlara, islâmiyyete uyacak kadar ihtiyâr ve kudret verildi.
Titremek ile oynatmak aras›ndaki fark meydândad›r. Allahü teâlân›n merhameti pekçokdur. Kullar›na, yapam›yacaklar› fleyleri emr
etmedi, yapabileceklerini emr etdi. Bekara sûresinin son âyetinde,
(Allahü teâlâ, kullar›na yapabilecekleri fleyleri emr etdi) dedi. Bu
kimseler, kendilerine s›k›nt› verenlere düflman oluyor. O¤ullar›n›,
hizmetcilerini dö¤erek terbiye ediyorlar. Zevcelerini yabanc› erkekle görünce k›z›yorlar. Bunlar, ma’zûrdur, mecbûrdur demiyorlar da, âyetlerde ve hadîslerde aç›kca bildirilmifl olan Cehennem
azâb›ndan, bu behâne ile kurtulmak istiyorlar. Her istediklerini,
her kötülükleri yaps›nlar, hiç süâl olunmas›nlar diyorlar. Allahü teâlâ, Tûr sûresinin yedinci âyetinde, meâlen (Rabbinin azâb› elbette
vard›r. Ondan kurtulmak yokdur) buyuruldu. Bunlar, evlerinde yabanc› bir deliyi görseler, bu mecnûndur, akl› ve ihtiyâr› yokdur diyerek k›zm›yorlar. Bir akll›y› görünce, buna k›z›yorlar. Bu da,
ma’zûrdur demiyorlar. Dünyâ ifllerinde, ihtiyâr› olan ile olm›yan›
ay›r›yorlar da, islâmiyyete uymakda, ihtiyâr› inkâr ediyorlar.
Kaderiyye f›rkas›, kazâ ve kaderi inkâr etdi¤i için, cebriyye f›rkas› da, insanda ihtiyâr [seçmek] yokdur dedi¤i için, hakdan [do¤ru yoldan] ayr›ld›lar. Bid’at ve dalâlet sâhibi oldular. Taflk›n ve
flaflk›n olm›yan orta yol, (Ehl-i sünnet ve cemâ’at) mezhebidir.
‹mâm-› a’zam Ebû hanîfe, imâm-› Ca’fer Sâd›kdan sordu: (Ey Resûlün torununun torunu! Allahü teâlâ, insanlar›n ifllerini, kendi arzûlar›na b›rakd› m›?) deyince, (Allahü teâlâ, Rab olmakda, kullar›n› ortak etmez) buyurdu. (Kullar›na cebr eder mi?) dedikde,
(Kullar›n› cebr edip de azâb etmek, Onun adâletine uygun de¤ildir)
dedi. (O hâlde, nas›l inanmal›?) dedikde, (‹kisi aras›. ‹flleri cebr
ile yapd›rmaz. Onlar›n keyflerine de b›rakmaz) dedi. Hayr ve fler– 346 –

lerin hepsi, Allahü teâlân›n takdîri ve irâdesi iledir. Cebriyye kâfirleri, kötü iflleri yapma¤a mecbûruz demekle kalm›yorlar. Küfrlerini, isyânlar›n› kötü bilmiyorlar. Allahü teâlâ, diledi¤i fleylerden râz›d›r. Râz› olmasayd›, irâde etmezdi diyorlar. Müflrik olmak bile,
Allah›n râz› oldu¤u fleydir. Râz› oldu¤u fleyi yapana azâb yapmaz
diyorlar. Allahü teâlâ, En’âm sûresinin 148. ci âyetinde ve di¤er sûrelerde, meâlen (Önce gelenler de, böyle inanmam›fld›) buyurarak,
bunlar›n yalan söylediklerini bildiriyor. Allahü teâlâ Kur’ân-› kerîmde ve di¤er Peygamberlerin kitâblar›nda, küfrden râz› olmad›¤›n›, küfrün kötü oldu¤unu bildirdi. Kâfirlerin mel’ûn olduklar›n›,
afvdan, rahmetden uzak olduklar›n› ve cezâlar›n›n ebedî azâb oldu¤unu bildirdi. Cebriyyenin sözlerine cehâlet dedi. Çünki irâde
baflkad›r, r›zâ baflkad›r. ‹râde edilen fleyden râz› olmak lâz›m gelmez. Allahü teâlâ küfrü ve günâh olan fleyleri irâde eder, ister, yarat›r. Fekat, bunlardan râz› de¤ildir, be¤enmez. [‹nsan›n da, irâde
etdi¤i fleyden râz› olmas› îcâb etmez. Meselâ, dö¤ülme¤e, öldürülme¤e, habs edilme¤e götürülen kimse, ad›mlar›n› irâdesi ile atar.
Fekat, bu gidiflinden râz› de¤ildir.] Cebriyyenin sözleri, inand›klar›n› anlatmak de¤ildir. Alay etmek için söylüyorlar. (‹nsanlar›n iflleri, Allahü teâlân›n irâdesi ile oldu¤u için ve hayr ile fler, ezelde
takdîr edildi¤i için, insan›n ihtiyâr› kalm›yor, bunlar› yapmak lâz›m
oluyor) sözleri de yanl›fld›r. Çünki, ezelde, abdin kendi ihtiyâr›
[seçmesi] ile yapaca¤› takdîr edildi. [Kader, cebr-i mütehakkim de¤ildir. ‹lm-i mütekaddimdir.] Bu takdîr, insanda ihtiyâr bulundu¤unu gösteriyor. Ezeldeki takdîr, ihtiyâr› yok etseydi, Allahü teâlâ,
ifllerinde ve herfleyi halk ve îcâd etmesinde, ihtiyâr sâhibi olmazd›.
Ezeldeki takdîrine, irâdesine uygun olarak yaratma¤a mecbûr
olurdu. Hâlbuki, hiç de böyle de¤ildir.

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 6. c› MEKTÛB
Bu mektûb, sultâna[1] nasîhatd›r. Mu’âz bin Cebel diyor ki, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” elimden tutdu. Birkaç
ad›m yürüdükden sonra, (Yâ Mu’âz! Takva üzere ol. Hep do¤ru
söyle. Ahd›na sâd›k ol. Emânete h›yânet etme. Yetimlere merhamet et. Komflunun hakk›n› gözet. Kimseye k›zma. Hep tatl› konufl. Her müslimâna selâm ver. ‹mâm›n lâz›m oldu¤unu bil.
Kur’ân-› kerîmin yolu olan f›kh bilgilerini ö¤ren ve bu bilgilerden
ayr›lma. Her iflinde âhireti düflün. Hesâb gününe hâz›rlan. Dün[1] Hindistân›n alt›nc› sultân›, Âlemgîr Muhammed Evrengzîb 1118 [m.
1707] de vefât etdi. Hindistân› elli sene adâletle idâre etdi ve islâmiyyete hizmet etdi.
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yâya gönül ba¤lama. Hep güzel, fâideli ifller yap! Hiçbir müslimân› kötüleme. Yalanc› flâhidlik yapma. Do¤ru sözü kabûl eyle.
‹mâm-› âdile [ya’nî hükûmete], isyân etme. Yeryüzünde fesâd ç›karma. Her zemân Allah› zikr et [ya’nî hât›rla]. Gizli günâhlara
gizli tevbe et. Âflikâr günâhlara âflikâr tevbe et!) buyurdu. Abdüllah ibni Ömer diyor ki, bir kimse, Resûlullahdan sordu: Hizmetcimi kaç kerre afv edeyim dedi. Cevâb vermedi. Tekrâr sordu. (Hergün, yetmifl kerre afv et!) buyurdu. Ey Emîrül-mü’minîn! Size hürmetlerimi ve sevgilerimizi arz ediyorum. fiükr ediyorum. Emniyyet
ve huzûr içinde oldu¤umuza ve islâmiyyete yapd›¤›n›z hizmetlere,
islâmiyyete kuvvet vermenize çok teflekkür ediyorum. Ömrünüzün
uzun olmas›na, kuvvetinizin artmas›na, düflmanlara gâlib gelmenize, talebelerim ile birlikde, gece gündüz, cân-ü gönülden düâ ediyoruz. Kalbden ve uzakdan yap›lan düân›n kabûl olaca¤›na güvenerek, düâm›za devâm ediyoruz. Devlet ve saltanat günefliniz, yüksek üfklarda, dâim parlas›n! Âmîn.

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 34. cü MEKTÛB
Büyüklerin yolundan ayr›lmay›n›z! Talebeye ve müsâfirlere
çok iyi hizmet ediniz! ‹slâmiyyete s›k› sar›l›n›z! Resûlullah›n sünnetine yap›fl›n›z! Bid’atlerden sak›n›n›z! Bid’at sâhibleri ile sohbet
etmeyiniz. Onlardan kaç›n›z! Hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibleri, Cehennemde azâb çekenlerin köpekleri olacaklard›r) buyuruldu. Bu
hadîs-i flerîfi unutmay›n›z! Büyüklerimizin yolunda bid’at [de¤ifliklik] yapmay›n›z! Bid’at yap›lmad›kca, büyüklerin feyzleri, bereketleri devâm eder. Allahü teâlân›n r›zâs›n› her ân aray›n›z. Onun
ma’rifetine kavuflma¤a çal›fl›n›z! Bu ni’metin kokusu gelen yere
koflunuz! Dünyâya gelmekden murâd, bu ni’mete kavuflmakd›r.
Yaz›klar olsun ki, istenilen terk olunuyor. Baflka fleyler arkas›nda
kofluluyor. Allahü teâlâ, sizi ve bizi, mahlûklarla u¤raflmakdan
kurtars›n. Kendini aramak nasîb etsin! Mahlûklar›n yald›zl›, sahte
güzelliklerine aldanmakdan korusun! Bafl›m›za gelen zulmler, belâlar, kötü amellerimizin netîceleridir. (Âmirleriniz, amellerinizdir) hadîs-i flerîfdir. Kendinizi islâh etme¤e çal›fl›n›z! Vera’ ve takvâya sar›l›n›z! Talak sûresinin ikinci âyetinde meâlen, (Takvâ sâhiblerini s›k›nt›dan kurtar›r›z) buyuruldu.

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 55. ci MEKTÛB
Âl-i ‹mrân sûresinin 28. ci âyetinde meâlen, (Mü’minler
mü’minlerden baflka, kâfirleri sevmesinler. Onlar› seven, Allahü
teâlây› sevmifl olmaz. Dârülharbde, zarûret olunca, onlara dost– 348 –

luk göstermek câiz olur) buyuruldu. Tefsîr-i kebîr sâhibi[1] bu
âyet-i kerîmeyi güzel aç›klam›fld›r. (Bu âyet, kâfirleri sevme¤i harâm etdi) demifldir. Âl-i ‹mrân sûresinin 118. ci âyet-i kerîmesi
meâlen, (Ey mü’minler! Mü’min olm›yan kâfirlerle dost, arkadafl
olmay›n›z!) ve Mücâdele sûresinin 2. ci âyet-i kerîmesi meâlen,
(Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan, Allah›n ve Resûlünün
düflmânlar›n› sevmez) ve Mâide sûresinin 54. cü âyet-i kerîmesi
meâlen, (Ey îmân edenler! Yehûdîleri ve h›ristiyanlar› sevmeyiniz!) ve Mümtehine sûresinin birinci âyeti meâlen, (Ey îmân
edenler! Benim ve sizin düflmanlar›m›z› sevmeyiniz) ve Tevbe sûresinin 72. ci âyeti meâlen, (Mü’minlerin erkekleri ve kad›nlar›
birbirlerini severler)dir. Bu âyet-i kerîmeler de, kâfirleri sevme¤i
harâm etmekdedir.
Mü’minin kâfiri sevmesi üç dürlü olur. Birincisi, onun küfrünü
be¤enir. Bunun için sever. Bu muhabbet yasakd›r. Çünki, onun dîninden râz› olmufldur. Küfrü be¤enen kâfir olur. Böyle muhabbet,
îmân› giderir. ‹kincisi, herkesle iyi geçinmek için, kâfire dost görünmekdedir. Bu muhabbet memnû’ de¤ildir. Üçüncüsü, ikisi ortas›d›r. Onlara meyl eder, yard›m eder. Dîninin bât›l oldu¤unu bilerek, akrabâl›k, ifl arkadafll›¤› sebebi ile dostluk yapar. Bu muhabbet küfre sebeb olmaz ise de, câiz de¤ildir. Çünki bu muhabbet,
zemânla dînini be¤enme¤e sebeb olur. Yukar›daki âyet-i kerîme,
bu muhabbeti men’ etmekdedir. (Bu âyet-i kerîme, mü’minleri
sevmeyip, kâfirleri sevme¤i men’ etmiyor mu? Mü’minleri de severse câiz olmaz m›?) denirse, di¤er âyet-i kerîmeler, bunu da
men’ etmekdedir. Müseylemetül-kezzâb›n adamlar› iki sahâbîyi
yakalad›. Birisine, (Muhammedin peygamber oldu¤una inan›yor
musun?) dedi. Evet dedi. (Benim de peygamber oldu¤uma inan›yor musun?) dedi. Buna da evet dedi. Müseyleme, kendisinin Benî Hanîfe kabîlesine peygamber oldu¤una, Muhammed aleyhisselâm›n Kureyfl kabîlesine peygamber oldu¤una inan›yordu. Bunu
serbest b›rakd›. Di¤erini getirdiler. Buna da sordu. Birinci süâle
evet, ikincisine, ben sa¤›r›m dedi. Bunu öldürdü. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber al›nca, (‹kincisi, îmân› üzere
flehîd oldu. Birincisi, Allahü teâlân›n verdi¤i izne tâbi’ oldu) buyurdu. Nahl sûresinin 106. c› âyet-i kerîmesi meâlen, (‹krâh ile [korkutularak] kalbi îmân ile dolu iken küfr söyleyen afv olur) olup, ikrâh
olunca, küfre izn vermekdedir.
(Tak›yye), kalbinde olan›n aksini söylemekdir. Buna (Müdâ[1] Tefsîr-i kebîrin ismi (Mefâtîhulgayb)d›r. Yazar› Muhammed Fahruddîn Râzî, flâfi’î 606 [m. 1209] da Hirâtda vefât etdi.
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râ) da denir. ‹’tikâd›n›, mezhebini saklamak demekdir. Muhtelif
fleklleri vard›r: Birincisi, kâfirler aras›nda olup, mal›ndan, can›ndan korkan›n, kalbi râz› olmad›¤› hâlde muhabbet izhâr etmesidir. Bu, câizdir. ‹kincisi, kalbinde olan› aç›kca söylemesidir. Bu,
efdaldir. Müseylemenin flehîd etdi¤i Sahâbî böyledir. Üçüncüsü,
öldürmek, zinâ, mal›n› gasb, yalanc› flâhidlik, nâmûslu kad›n›
kazf etmek [fâhifle demek], müslimân kad›nlar› kâfirlere haber
vermek gibi zararl› fleyleri yapmak câiz de¤ildir. Dördüncüsü, tak›yye, kâfirlerin gâlib oldu¤u yerde câizdir. fiâfi’î mezhebinde,
zâlim müslimânlar aras›nda da câiz olur. Beflincisi, mâl›n› muhâfaza için de, tak›yye câiz olur. (Mü’minin mâl›, cân› gibi k›ymetlidir) hadîs-i flerîfi buna flâhiddir. (Mâl›n› muhâfaza ederken öldürülen, flehîd olur) hadîs-i flerîfi de böyledir. Çünki, insan›n mâla ihtiyâc› pekçokdur. Meselâ, su gaben-i fâhifl ile, pahal› sat›ld›¤› zemân, abdest almak, farz olmaz. Teyemmüm etmek câiz olur.
Alt›nc›s›, imâm-› Mücâhid[1] diyor ki, islâmiyyetin bafllang›c›nda
böyle idi. Çünki, o zemân, müslimânlar garîb idi, za’îf idi. ‹slâm
devleti teflekkül edince, bu hükm de¤ifldi. Tak›yye, k›yâmete kadar câizdir diyenler de vard›r. Bunlar›n kavlleri, evlâd›r. Çünki,
mü’minin kendinden zarar›, mümkin oldu¤u kadar def’ etmesi
lâz›md›r.
Câhil tesavvufcular ve i’tikâdlar› küfre varan (Mülhid)ler, kâfirlerle dost olmakdan çekinmiyorlar. (Tesavvuf, herkesle iyi geçinmekdir) diyorlar. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Evliyân›n reîsi iken (Fakîrlikle ö¤ünürüm) demiflken, Allahü teâlâ,
Tevbe sûresinin 74. cü âyetinde meâlen, (Ey Peygamberim! Kâfirlerle, münâf›klarla cihâd et! Onlara düflmanl›k yap!) buyurdu. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yolu, kâfirlere düflmanl›k,
onlarla cihâd idi. Bunlar nas›l tesavvuf ehlidir? Resûlullah›n yolundan ayr›lm›fllar, baflka yol tutmufllar. Tutduklar› yol, dalâlet yoludur. Do¤ru yoldan ç›kmakd›r. Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler,
Allahü teâlân›n kâfirlere düflman oldu¤unu, aç›kca bildiriyor.
Onun düflmanlar›n› seven, Onu sevmifl olur mu? Kâfirler ve fâs›klar, Allahü teâlân›n düflman› olmasalard›, (Bugz-› fillah) vâcib olmazd›. ‹nsan› Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduracaklar›n en üstünü
olmaz ve îmân›n kemâline sebeb olmazd›. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, Allahü teâlân›n düflmanlar›n› düflman bilmezse, hakîkî îmân etmifl olmaz. Mü’minleri Allah için sever ve kâfirleri düflman bilirse,
Allahü teâlân›n sevgisine kavuflur) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde,
[1] Mücâhid, 104 [m. 723] de Mekkede vefât etdi.
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(Bir kimse, Allah›n dostlar›n› sever, düflmanlar›n› düflman bilirse
ve Allah için verir ve Allah için vermezse, îmân› kâmil olur) ve
(‹syân edenlere düflmanl›k ederek, Allaha yaklafl›n›z!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, bir Peygambere vahy etdi
ki, falan âbide söyle: Dünyâda zühd ederek, nefsini râhata kavufldurdun ve kendini k›ymetlendirdin. Benim için ne yapd›n?) Âbid
sordu: Yâ Rabbî! Senin için ne yap›l›r? Allahü teâlâ buyurdu:
(Düflman›ma, benim için düflmanl›k etdin mi ve sevdi¤imi benim
için sevdin mi?) buyuruldu. Sevenin, sevgilinin sevdiklerini sevmesi ve sevmediklerini sevmemesi lâz›md›r. Bu sevgi ve düflmanl›k, insan›n elinde de¤ildir. Sevginin îcâb›d›r. Burada, di¤er ifllerde lâz›m olan irâdeye ve kesbe ihtiyâc yokdur. Kendili¤inden hâs›l olur. Dostun dostlar›, insana sevimli görünür. Düflmanlar›, çok
çirkin görünür. Bir kimse, birisini seviyorum derse, onun düflmanlar›ndan uzaklaflmad›kca, sözüne inan›lmaz. Ona münâf›k
denir. fieyh-ul-islâm Abdüllah-› Ensârî diyor ki, ben Ebül-Hasen
Sem’ûnu sevmiyorum. Çünki, üstâd›m H›drîyi üzmüfldü. Bir kimse, hocan› üzer, sen de ondan üzülmezsen, köpekden afla¤› olursun. Allahü teâlâ, Mümtehine sûresinin dördüncü âyetinde meâlen, (‹brâhîm aleyhisselâm›n ve Onunla berâber olan mü’minlerin sözlerinden ibret al›n›z! Onlar, kâfirlere dediler ki, biz sizden
ve putlar›n›zdan uza¤›z. Dîninizi be¤enmiyoruz. Allahü teâlâya
inan›ncaya kadar, aram›zda düflmanl›k vard›r) buyurdu. Bundan
sonraki âyet-i kerîmede meâlen, (Bu sözlerinde sizin için ve Allahü teâlân›n r›zâs›n› ve âhiret gününün ni’metlerini istiyenler
için, ibret vard›r) buyurdu. Buradan anlafl›l›yor ki, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanmak istiyenlere, bu teberrî [uzaklaflmak] lâz›md›r. Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki, (Kâfirleri sevmek, Allahü
teâlây› sevmemekdir. ‹ki z›d fley, birlikde sevilemez). ‹ki düflman,
birlikde sevilemez. Bir kimse, seviyorum dese, fekat onun düflmanlar›ndan teberrî etmese, bu sözüne inan›lmaz. Âl-i ‹mrân sûresinin 28. ci âyetinde meâlen, (Kâfirleri sevenleri, Allahü teâlâ,
azâb› ile korkutuyor) buyurdu. Bu büyük tehdîd, çirkinli¤in çok
büyük oldu¤unu gösteriyor. Halîfe Ömere “rad›yallahü teâlâ
anh”, burada Hîre halk›ndan bir nasrânî [h›ristiyan] var. Hâf›zas›
çok kuvvetli, yaz›s› da çok güzel, bunu kendine kâtib yaparsan
çok iyi olur, dediler. Kabûl etmedi. (Mü’min olm›yan birini dost
edemem) dedi ve bu âyet-i kerîmeyi okudu. Ebû Mûsel efl’arî, halîfe Ömere, (Yan›mda nasrânî bir kâtibim var. Çok ifle yar›yor)
deyince, (Allah seni kahr etmesin! Niçin, bir müslimân kâtib kullanm›yorsun? Mâide sûresindeki, Ey mü’minler! Yehûdî ve h›ristiyanlar› sevmeyiniz! âyetini iflitmedin mi?) dedi. (Dîni onun, kâ– 351 –

tibli¤i benim) dedim. (Allahü teâlân›n hakîr etdi¤ine ikrâm etme!
Onun zelîl etdi¤ini azîz eyleme! Allah›n uzaklafld›rd›¤›na yaklaflma!) dedi. (Basray› onun yard›m› ile idâre edebiliyorum) dedim.
(H›ristiyan ölürse ne yapacaksan, flimdi onu yap! Hemen onu de¤ifldir!) dedi. Mürflidimiz, sebeb-i se’âdetimiz imâm-› Rabbânî “rad›yallahü teâlâ anh” 266. c› mektûbda buyuruyor ki, (Halîlullah
olan ‹brâhîm aleyhisselâm›n o büyük makâm› bulmas›, Peygamberlerin a¤ac› olmas›, Allahü teâlân›n düflmanlar›ndan teberrî etdi¤i içindi. Mümtehine sûresinin dördüncü âyetinde meâlen, (‹brâhîm aleyhisselâmda, sizin için ibret vard›r) buyuruldu. Bu fakîre
göre, insân› Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduracak fleylerden hiçbiri, bu teberrî gibi de¤ildir. Allahü teâlân›n, küfre ve kâfirlere
düflmanl›¤›, zât›ndand›r. Lât ve Uzzâ gibi putlara ve bunlara tapanlara kendisi düflmand›r. Cehennemde sonsuz yanmak, bu çirkin
iflin cezâs›d›r. Nefsin istedi¤i fleyler ve di¤er bütün günâhlar, böyle
de¤ildir. Çünki, Allahü teâlân›n bunlara adâveti ve gadab›, kendinden de¤ildir. Gadab›, s›fatlar›ndan, azâb› ef’âlindendir. Bunun
için, günâhlar›n cezâs›, sonsuz yanmak olmad›. Hem de, dilerse, bu
günâhlar› afv edecekdir.)

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 153. cü MEKTÛB
Ezelde takdîr edilmifl olan fley, elbet vâk›’ olacakd›r. Ra’d sûresinin k›rk›nc› âyetinde meâlen, (Her vakt için, bir hükm vard›r) buyuruldu. Hak teâlây› arama¤a devâm ediniz! Kokusunu duydu¤unuz yere koflunuz. F›rsat günleri ganîmetdir. Dünyâya iki kerre gelmek yokdur. Yolumuzun esâs› sohbetdir. Yan›ndaki ile uzakdaki
müsâvî olur mu? Veyselkarânî, Resûlullah› göremedi¤i için, hiçbir
Sahâbînin derecesine ulaflamad›. Bütün tarîklerde, yak›nda olan ile
uzakda olan müsâvî de¤il ise de, bizim yolumuzun esâs› sohbetdir,
berâber olmakd›r. Akl› bafl›nda olan tâlib, üstâd›na olan muhabbeti mikdâr›nca, onun kalbinden saç›l›p kendisine gelen feyzlerden ve
bereketlerden, uzakda iken de, al›r. Ma’nevî ba¤› [muhabbeti] sebebi ile, uzakdan gelen feyzlerden al›rsa da, ma’rifete ve vilâyet derecelerine kavuflmak için, sohbet flartd›r. Allahü teâlâ, büyüklerin
kalblerinden yay›lan feyzlerden almam›z› nasîb eder. [Resûlullahdan gelen din bilgileri ikiye ayr›l›r: Beden bilgileri ve kalb bilgileri.
Beden bilgilerine (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Bu bilgiler (Kelâm),
(F›kh) ve (Ahlâk) kitâblar›ndan ö¤renilir. Kalb bilgilerine (Ma’rifet) ve (Feyz) denir. Ma’rifet, feyz, insan›n kalbine, Evliyân›n kalblerinden akar.]
Geçdi gençlik, tatl› bir rü’yâ gibi, ey çeflmim zâr!
beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!
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ÜÇÜNCÜ C‹LD, 154. cü MEKTÛB
Allahü teâlâ, yüksek derecelere kavufldursun! Bunun için, parlak dîne uymak, Muhammed aleyhisselâm›n yolunda bulunmak lâz›md›r. Bu yolu gösteren üstâd› sevmeli, ona tâbi’ olmal›d›r. Elem,
derd geldi¤i zemânlarda da, Allahü teâlân›n irâdesine ve ezeldeki
takdîrine teslîm ve râz› olmal›y›z! Mevtâlara düâ, sadaka ve hayr
yâd ile imdâd ediniz! Rahmetlinin feyzlerini, bereketlerini bekleyiniz! Kabrini ziyâret ederek, feyz taleb ediniz! Sevdiklerimizden, o
mübârek flehri ma’mûr etmelerini ve merhûmun yolunda bulunmalar›n›, vazîfelere devâm etmelerini bekliyoruz. Müsâfirlere hizmet ediniz! Merhûmun evlâd›na hizmet etme¤e ve onlar›n gönüllerini alma¤a çal›fl›n›z! Çocuklara dinlerini ö¤retmekde, edeb ve
terbiye vermekde kusûr etmeyiniz! Befl vakt nemâz›, vaktlerinde
ve cemâ’at ile k›l›n›z! Vazîfeleri [Zikri ve ezân›] ve Kur’ân-› kerîmi, tegannî yapmadan ve mizmâr [ses veren âlet] kullanmadan
okuma¤a devâm ediniz! [(Dürrül-meârif) önsözünde diyor ki,
(Mûsikî âletleri ile okumak günâhd›r. ‹cmâ’ [ya’nî sözbirli¤i] ile
harâmd›r.).]
Dostlar›m›n ayr›l›¤›ndan, kalbim kan a¤l›yor.
Onlar› hât›rlad›kca, iliklerim yan›yor.

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 156. c› MEKTÛB
Yaz›klar olsun, ömr geçdi. Bir hayrl› ifl yapmad›m. Dünyân›n
vefâs›z, yalanc› oldu¤u, flimdi anlafl›ld›. Hayât›, hayâl oldu. Fitneleri, derdleri bitmedi. Ahbâb, arkadafllar, öldüler, gitdiler. Bu hâlleri görüp de, gafletden uyanm›yor, ibret alm›yoruz. Piflmân olmuyoruz. Tevbe etmiyoruz. Gaflet devâm ediyor, günâhlar›m›z art›yor.
Allahü teâlâ, Tevbe sûresinin 127. ci âyetinde meâlen, (Görmiyorlar m› ki, her sene, bir iki kerre, derdlere, belâlara yakalan›yorlar.
Yine tevbe etmiyor, piflmân olmuyorlar) buyurdu. Bu nas›l îmând›r? Nas›l müslimânl›kd›r? Ne kitâbdan, ne sünnetden nasîhat al›n›yor. Ne de, bafla gelen derdlerden, hâdiselerden ibret al›n›yor.
Uzun seneler, berâber yaflad›klar›,birlikde gezip dolafld›klar›, yiyip
içdikleri, yat›p kalkd›klar› ahbâblar›n›, arkadafllar›n› düflünsünler.
Sevdiklerinin, birlikde e¤lendiklerinin, yard›mc›lar›n›n ne olduklar›n› görmiyorlar m›? Hiçbirinden birfley kald› m›? Onlardan haber
verenler var m›? Ömrlerinin harman›n› rüzgâr götürdü.
Vefâs›zd›r, ey denî dünyâ senin her ni’metin!
Ecel f›rt›nalar›, mahv eyliyor her rif’at›n.
Yâ Rabbî! Onlar›n ecrinden, feyzinden bizi mahrûm eyle– 353 –
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me! Onlardan sonra, bizi fitnelere düflürme! Biz garîbler, birkaç
günlük ömrümüzü gaflet ile geçirmeme¤e gayret edelim. Tavflan
uykusu ile yaflam›yal›m! Kalblerimizi geçici, yald›zl›, sahte lezzetlere kapd›rm›yal›m! Bu zehrli tatl›l›klara aldanm›yal›m! Allahü teâlân›n emr etdi¤i ibâdetleri, râz› oldu¤u iyi iflleri yapal›m! Nefs ve
fleytân›n ve kötü kimselerin yalanlar›na, fitnelerine inanm›yal›m!
Kabr ve k›yâmet azâblar›n› düflünerek, kendimizi flimdiden koruyal›m! Bu k›sa hayât ve asl› olm›yan görünüflü b›rak›p, ölmeden ölmekle flereflenelim! Asl›m›z›n hiç oldu¤unu düflünelim! Emânet
edilen zînetleri takarak övünen ahmak kimse ile herkes alay eder.
Bozuk, hîleli mal satan› kimse sevmez. Varl›k ve var olana yak›flan
herfley, hakîkî var olan›nd›r. Önü ve sonu yokluk olan›n, kemâli,
kendi yoklu¤unu anlamas›d›r.
Kifli noksân›n› bilmek gibi, irfan olmaz!

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 168, ci MEKTÛB
Allahü teâlân›n feyz göndermesinde, kesinti, durmak yokdur.
Feyzleri, bereketleri, nûrlar›, devâml› olarak göndermekdedir.
[Maddî hayât için lâz›m olan kudreti, enerjiyi, güneflden gönderiyor. Ma’nevî hayâta lâz›m olan feyzleri, Muhammed aleyhisselâm›n mubârek kalbinden göndermekdedir. Feyzler, Allah adamlar›n›n kalblerine gelmekde, bunlardan yay›lmakdad›r. Bunlar›n
kalbleri, fosforessan hassas› bulunan cism gibidir.] Kalblerinden
yay›lan feyzler, her müslimâna isti’dâd›, kâbiliyyeti kadar gelir.
Ba’z›lar›na da hiç gelmez. Meselâ, insan›n aynalarda görünmesi,
aynalar›n parlakl›¤›na göre de¤iflir. Sâf olm›yan aynada hiç görünmez. Zuhûrun tam ve noksan olmas›na sebeb aynad›r. Görünen insan›n te’sîri yokdur. [‹nsan, gelen feyzlerden, üstâd›na olan ihlâs›
ve sevgisi kadar al›r. Hepsini almak, nâdirdir.]

ÜÇÜNCÜ C‹LD, 252. ci MEKTÛB
Velîden her an yay›lan feyz, nûr, herkese isti’dâd› kadar gelir.
‹sti’dâd, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak, bid’atlardan sak›nmak ve
ahkâm-› islâmiyyeye uymakd›r. ‹sti’dâd› çok olana çok feyz gelir.
Gelen feyzlerden, ihlâs› ve muhabbeti kadar feyz al›r.
[Dört mezheb imâm›na ve bunlar›n yetifldirdikleri, ictihâd
derecesindeki yüksek âlimlere (Ehl-i sünnet âlimi) ve bu âlimlerin bildirdikleri îmân bilgilerine (Ehl-i sünnet i’tikâd›) denir.
Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan di¤er mezhebler de vard›. Fekat,
bunlar›n f›kh kitâblar›, flimdi mevcûd de¤ildir. Üç dürlü imâm vard›r: Câmi’ imâm›, mezheb imâm›, bütün müslimânlar›n imâm›. Bu– 354 –

na Emîr-ül-mü’minîn de denir. Bugün bu imâm yokdur. Bugün
müslimânlar›n çeflidli devletleri, hükûmetleri vard›r. Müslimân›n,
bulundu¤u memleketin hükûmetine, devletine, Almanya, Fransa
gibi, kâfir hükûmet olsalar da, isyân etmemesi, kanûnlara karfl›
gelmemesi, bölücülük yapmamas›, vergilerini vermesi lâz›md›r.
Kâfir memleketinde dahî, kimsenin mâl›na, cân›na sald›rmamas›,
herkese iyilik etmesi lâz›md›r. Râhat›, huzûru bozmak, fitne ç›karmak harâmd›r. Yalan, iftirâ, hîle, hiyânet yapanlara kar›flmamal›d›r. Allahü teâlâ, (ihsân sâhiblerini severim) buyuruyor. Kimseye
zarar vermeyeni, hep iyilik yapan›, Allah da sever, herkes de sever.]
Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsînin 1931 de Menemende askerî
mahkemede berâetinden sonra yaz›lan bir fli’r:
‹ki iydin bugün idrâkini bahfl etdi Hudâ,
birisi cisme devâd›r, di¤eri rûha g›dâ.
Birisi magfiret-i hazret-i Hakd›r, bî-flek,
di¤eri hasta dile hem devâd›r, hem de flifâ.
Rûz-i firkat, bizi etmifldi helâke ma’rûz,
kerem-ü rahmet-i Hak etdi, yeniden ihyâ.
Gitme sen, ölme sen, öldürme bizi, hep var ol,
de¤eri yok, bu hayât›n, bize sensiz zîrâ.
Dâimâ gamla, kederle, o geçen günlerimi,
bir lisân anlatamaz, bir kalem etmez imlâ.
Neydi o felâket zemân›, elemli günler!
nûr-i rahmet kesilip, oldu karanl›k dünyâ.
Ne dimâg›mda düflünce, ne kalbimde huzûr,
ah idi her nefesim, zikrim idi vâ-esefâ.
Rahm edüp, defter-i a’mâle geçirmez san›r›m,
O cünûn içre olan demleri lutf-i Mevlâ.
‹ki iydi bize bahfl ve inâyet eyledi,
Hâkim-i mutlak olan Hakka bugün hamd ve senâ.
Vasfiye Han›m
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‹slâm dîninin temeli üçdür: ‹lm, amel ve ihlâs. ‹lm, îmân, f›kh
ve ahlâk bilgileridir. F›kh bilgilerine (ahkâm-› islâmiyye), ahlâk
bilgilerine (Tesavvuf) denir ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yaz›l› olan bilgilerdir. Amel, bu bilgilere uygun olan ifllerdir. ‹hlâs, ilmin ve amelin Allah r›zâs› için, ya’nî, Allahü teâlân›n sevgisini kazanmak için elde edilmesidir. Bu üç temel fleye mâlik olan
müslimâna (‹slâm âlimi) ve (Hakîkî müslimân) denir. Bu üç temel
fleyden biri noksan olup da, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›na uym›yan yaz›lar ve konuflmalar yay›nl›yarak, kendisini, islâm âlimi
tan›tan kimse (Kötü din adam›) ve (Z›nd›k)d›r. Meselâ, din bilgisi
çokdur ve her ibâdeti yapar, fekat, ihlâs yok ise, ya’nî bunlar›, mal,
mevk›’, flöhret kazanmak gibi dünyâl›k elde etmek için yapan kimse, hakîkî müslimân de¤ildir, z›nd›kd›r.

SEK‹Z‹NC‹ R‹SÂLE
HÜCCET-ÜL-‹SLÂM ‹MÂM-I GAZÂLÎN‹N

EYYÜHELVELED (Ey O¤ul)
Kitâb›n›n Tercemesi
Allahü teâlân›n lutf-u ihsân› ile lâtin harfleri ile bas›lmas› nasîb
olan (Ey O¤ul) ismi ile meflhûr ilmihâl kitâb› ilk olarak Süleymân
bin Cezâ’ hazretleri taraf›ndan 960 [m. 1552] senesinde türkçe te’lîf
edilmifldir. [(‹slâm ahlâk›) kitâb›n›n üçüncü k›sm›na bak›n›z!] Hüccet-ül-islâm ‹mâm-› Muhammed Gazâlî hazretlerinin (‹hyâ-ülUlûm) kitâb›ndan ve di¤er mu’teber kitâblar›ndan istifâde edilerek hâz›rlanan bu kitâba yanl›fl olarak (Hüccet-ül-islâm) ismi verilerek, Hüccet-ül-islâm ‹mâm-› Gazâlînin (Eyyühel Veled) kitâb›n›n tercemesi zan olunmufldur.
Eyyühel Veled kitâb›, arabî olup, birçok kütübhânelerimizde,
meselâ Bâyezidde Belediye kütübhânesinde 812 ve 941 numaralar
ile mevcûddur. Türkçe tercemesi de, meselâ Nuriosmâniyye Kütübhânesinde vard›r. Biz, Bursa Umûmî Kütübhânesi Emîniyye
k›sm›nda 97-1437 numarada kaydl› fârisî tercemesinden bir mikdâr
türkçeye çevirdik.
Herhangi bir kimse, herhangi bir yerde, herhangi bir zemânda, herhangi bir kimseye, herhangi bir fleyden dolay›, herhangi bir
sûretde hamd eder, onu medhederse, bu hamdlerin hepsi, Allahü teâlâya mahsûsdur. Çünki, herfleyi yaratan, terbiye eden, ye– 356 –

tifldiren, her iyili¤i yapd›ran, gönderen hep Odur. Kuvvet, kudret
sâhibi yaln›z Odur.
Bütün düâlar ve iyilikler, Onun Peygamberi ve sevgilisi olan
Muhammed aleyhisselâma ve Ona yak›n ve sevgili olanlar›n ve Eshâb›n›n hepsine olsun.
Büyük ‹mâm, insanl›¤›n büyük önderi, müslimânlar›n hakl› ve
do¤ru olduklar›n› gösteren senedleri, Muhammed Gazâlî (Allahü
teâlâ ona bol bol rahmet eylesin) hazretleri hicretin 450. ci y›l›nda
Tus flehrinde tevellüd ve 505 [m. 1111] de orada vefât etdi. Kendisine senelerce hizmet edip tâm ilm ö¤renen talebesinden birisi,
kendi kendine düflünüp; senelerce zahmet çekip çok fley ö¤rendim. Bu kadar çok ilmden bana en lüzûmlu ve fâidelisi acabâ hangisidir? Âhiretde imdâd›ma yetiflecek, mezârda dünyâ dostlar›m
beni yaln›z b›rak›p gitdikleri zemân, bana arkadafl olacak, mezârdan kalk›nca, anan›n evlâd›ndan, kardeflin kardeflinden, dünyâdaki dostlar›n birbirlerinden kaç›p, herkes bafl›n›n çâresini arad›¤›
vakt beni kurtaracak olan acabâ hangisidir? Dünyâda, âhiretde
fâidesi olm›yan acabâ hangileridir? Bilsem de bunlardan uzaklaflsam. Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Fâidesiz ilmi ö¤renmekden ve Allahü teâlâdan korkm›yan kalbden ve
dünyâya doym›yan nefsden ve Allah için a¤lamayan gözden ve
kabûle lây›k olm›yan düâdan Allahü teâlâ bizi korusun) buyurmufldur, diye uzun zemân düflündükden sonra, anlamak için hocas› olan Hüccet-ül-‹slâm ‹mâm-› Gazâlîye (Allahü teâlâ, onun kabrini nûr ile doldursun) mektûb yazd› ve bununla berâber birkaç
zemân hayrl› düâ etmesini yalvard› ve bu süâlin cevâb›, her ne kadar (‹hyâ-ül-ulûm), (Kimyâ-y› se’âdet), (Tefsîrler), (Hadîs-i Erba’în) ve (Minhâc) gibi kitâblar›n›zda yaz›l› ise de, bana k›sa, aç›k
ve fâideli cevâb veriniz de, her sabâh okuyup, ona göre hareket
edeyim, dedi.
Hüccet-ül-islâm ‹mâm-› Gazâlî, flu cevâb› yaz›p gönderdi:

FASL
1 — Ey sevgili o¤lum ve sâd›k dostum! Allahü teâlâ, sana uzun
uzun ömürler verip, ömrünü ibâdet ile ve Onun gösterdi¤i yolda
gitmek ile geçirmek nasîb eylesin! Bütün nasîhatlar Peygamberimiz Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemden al›nm›fld›r. Ondan
gelmiyen nasîhatlar fâide vermez. Dünyâya yay›lm›fl olan bu nasîhatlardan, birisini bile almad›n ise, senelerce yan›mda niçin kald›n
ve niçin okudun?
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2 — Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâya
yay›lan nasîhatlar›ndan biri fludur:
(Allahü teâlân›n, bir kuluna rahmet etmeyece¤ine, ona gadâb
ve azâb edece¤ine alâmet, dünyâya ve âh›rete fâidesi olm›yan fleylerle meflgûl olmas›, zemânlar›n› lüzûmsuz fleylerle öldürmesidir.
Bir kimsenin ömründen bir sâati, Allahü teâlân›n be¤enmedi¤i bir
fleyde geçerse, ne kadar çok piflmân olsa, üzülse yeridir. Bir kimse
k›rk yafl›n› geçdi¤i hâlde onun hayrl› iflleri, ya’nî sevâblar›, kötü ifllerinden, ya’nî günâhlar›ndan ziyâde olmad› ise, Cehenneme hâz›rlans›n).
3 — Bu hadîs-i flerîfin ma’nâs›n› iyi anlayanlara, bu nasîhat yetiflir.
4 — Nasîhat vermek kolayd›r. Nasîhat kabûl etmek güçdür.
Çünki, nefslerine uyanlara, dünyâ zevklerinin peflinde koflanlara,
nasîhat ac› gelir, harâmlar ise tatl› gelir. Bunun için, Allahü teâlâ,
Kur’ân-› kerîmde, meâlen (Kâfirlerle harbediniz! Harb, size, ac›
ve s›k›nt›l› gelir. Size zor gelen fleyler, ya’nî Allahü teâlân›n emrleri, sizin için hayrl›d›r, iyidir. Size iyi gelen, sevdi¤iniz fleyler,
ya’nî harâmlar, size zararl›d›r, fenâd›r. Hayrl› olanlar› Allahü teâlâ biliyor, siz bilmiyorsunuz) buyurdu. Hele senin gibi, ilm ismi
verilen ve ilm flekline sokulan, lüzûmsuz fleyleri ö¤renenlere ve
ilmi, dünyâda ve âh›retde kendine ve insanlara fâideli olmak için
de¤il, herkese büyüklük satmak için ve yaln›z dünyâl›k kazanmak için okuyup, âh›retlerini düflünmiyenlere nasîhat te’sîr etmez. Amelsiz ilm, insan› kurtar›r zannediyorsun ve ilm sâhibi
olunca, amel etmeden kurtuluruz san›yorsun. Bu hâlinize çok flafl›l›r. Çünki ilmi olan kimsenin, amelsiz kuru ilmin k›yâmetde
kendine zarar verece¤ini, bilmiyordum, diye özr ve behâne yapam›yaca¤›n› bilmesi lâz›md›r. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi
ve sellem” flu hadîs-i flerîfini de iflitmediniz mi? Buyuruyor ki,
(K›yâmet günü azâblar›n en fliddetlisi, elbette, ilminin fâidesini
görmiyen âlime olacakd›r). Büyüklerden biri “rahmetullahi
aleyh”, Cüneyd-i Ba¤dâdîyi “kaddesallahü rûhah”, rü’yâda görüp ne hâlde oldu¤unu sorunca, Cüneyd buyurdu ki, o kadar sözlerim, keflf ve iflâretlerim, ya’nî zâhirî ve bât›nî bilgilerim hep harâb oldu, tükendi; yaln›z bir gece k›ld›¤›m iki rek’at nemâz imdâd›ma yetifldi.
5 — Ameli, ibâdeti elden b›rakma! Kalbe âid hâlleri ve bilgileri unutma! Ya’nî hareketlerin ilme, hâllerin de, tesavvufa uygun
olsun!
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‹yi bil ki, amelsiz ilm, insan› kurtaramaz. Bunu sana bir misâl ile
anlatay›m: Bir kimse, da¤da bir arslana rastlasa, yan›nda tüfe¤i ve
k›l›c› bulunsa ve bunlar› kullanmas›n› iyi bilse ve ne kadar cesûr
olursa olsun, bu âletleri kullanmad›kça, arslandan kurtulabilir mi?
Sen de bilirsin ki, kurtulamaz. ‹flte bunun gibi, bir kimse ne kadar
ilm sâhibi olursa olsun, bildi¤ine göre hareket etmezse, ilminin fâidesi olmaz. Di¤er bir misâl, bir tabîb hastalansa, hastal›¤›n› teflhis
edip ilâc›n› da bilse ve bu ilâc hakîkaten o hastal›¤a çok iyi gelse,
ilâc› kullanmad›kça, yaln›z bilgisinin onu iyi edemiyece¤ini pekâlâ
bilirsin. fiâ’irin dedi¤i gibi:
Binlerce litre ilâc yapsan,
Fâidesi olmaz içmedikçe.
Bir insan ne kadar ilm edinse, ne kadar kitâb okusa, bildiklerini yapmad›kça fâidesi olmaz.
6 — Allahü teâlân›n emr etdi¤i, be¤endi¤i iyi fleyleri yaparak
onun merhametini kazanmaz isen, rahmetine kavuflamazs›n. Bir
âyet-i kerîmede meâlen, (‹nsan yaln›z çal›flmakla ve ibâdet yapmakla se’âdete kavuflur) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, sonra baflka âyet ile de¤ifldirildi, diyen olursa; böyle söyliyen de¤iflsin, y›k›ls›n. E¤er bu âyet de¤ifldirildi dersen, di¤er âyetlere ne diyeceksin? Bir âyet-i kerîmede meâlen, (Allah›n rahmetine kavuflmak
istiyenler, emrlerini yaps›nlar) buyuruldu. Bir âyet-i kerîmede
meâlen, (Dünyâda yap›lanlar›n karfl›l›klar›n› göreceklerdir) ve
bir âyet-i kerîmede meâlen, (Îmân edip, ibâdet yapanlar ve harâmlardan kaçanlar, elbette Cennetlere girecek, ni’metlere kavuflacaklard›r) ve bir âyet-i kerîmede meâlen, (Cennet yaln›z îmân
edip, ibâdet edenler içindir) ve bir âyet-i kerîmede meâlen, (Allahü teâlâya ve Onun Peygamberlerine itâ’at edenler, âh›retde
Peygamberlere ve s›ddîklara ve flehîdlere ve sâlihlere verilen
ni’metlere ortak olacaklard›r) buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîfde, (Müslimânl›k befl fley
üzerine kurulmufldur: Birincisi, Allahü teâlâya ve Muhammed
aleyhisselâm›n Onun Peygamberi oldu¤una inanmak, ikincisi
her gün befl vakt nemâz k›lmak, üçüncüsü, senede bir kerre mal›n›n k›rkda birini müslimân olan fakîrlere zekât vermek, dördüncüsü, Ramezân-› flerîf ay›nda her gün oruc tutmak, beflincisi, Mekke-i mükerremeye giderek, ömründe bir kerre hac etmek)
ve bir hadîs-i flerîfde, (Îmân, alt› fleye kalb ile inanmak ve inand›¤›n› dili ile söylemek ve Allahü teâlân›n emrlerini be¤enmekdir)
buyurdu. ‹nanmakla ve söylemekle îmân hâs›l oluyor, ibâdet etmekle kemâle gelip cilâlan›yor. Ehl-i sünnetin reîsi, dîn-i islâ– 359 –

m›n en büyük âlimi imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi
aleyh” [80-150 Ba¤dâdda] vas›yyetnâmesinde buyuruyor ki:
(Îmân, dil ile söylemek ve kalb ile inanmakd›r). Amelin lâz›m
oldu¤unu gösteren dahâ sayabildi¤in kadar vesîkalar vard›r. Fekat ne yapay›m ki sen uykudas›n! E¤er bu sözümden, (fiu hâlde
insanlar amelleri için Cennete girecek, Allahü teâlân›n rahmetiyle, ihsâniyle girmeyecekmifl) dersen, sözlerimi anlamam›fl
olursun. Demek istiyorum ki, insan Allah›n lutfü, ihsân› ile
Cennete girecekdir. Fekat itâ’at ve ibâdet yaparak rahmete kavuflmaya hâz›rlanmaz ve lây›k olmazsa Allah›n lutfü ve rahmeti ona gelmez. Nitekim bir âyet-i kerîmede meâlen, (Rahmetim,
muhsinler için, ya’nî emrlerimi kabûl edip yapanlar içindir) buyuruldu. Allahü teâlân›n rahmeti yetiflmezse, kimse Cennete giremez. Cennete yaln›z îmân ile girilecekdir, denilirse, evet öyledir, lâkin birçok tehlükeleri atlatd›kdan sonra girilecekdir.
Îmân ile gitmiyen, Cennete girmiyecekdir. Cennete girmek için
âh›rete îmân ile gitmek ve di¤er tehlükeleri de atlatmak lâz›md›r. Fekat bu zemân da Cennetin en afla¤› derecesine kavuflabilir.
7 — ‹yi bil ki, çal›flmay›nca, din yolunda yürümedikçe sevâb kazanamazs›n! Benî ‹srâîlden birisi çok seneler ibâdet etmifldi. Allahü teâlâ, bunun ibâdetlerini meleklere göstermek istedi. Yan›na
bir melek gönderip flöyle sordurdu: Dahâ ne kadar ibâdet edeceksin? Cennetlik olmad›n m›? Cevâb›nda dedi ki: Benim vazîfem,
kulluk yapmakd›r. Emr sâhibi Odur. Melek bu cevâb› iflitince: (Yâ
Rabbî! Sen her fleyi bilirsin. O kulunun cevâb›n› da duydun) dedi.
Bir hadîs-i kudsîde meâlen, (O kulum, alçakl›¤› ile, afla¤›l›¤› ile berâber bizden yüzünü çevirmiyor, biz de ihsân ve merhamet sâhibi
oldu¤umuzdan, elbette onu b›rakmay›z. Ey meleklerim! fiâhid olunuz, onu afv etdim) buyuruldu.
8 — Peygamberimiz Muhammed “aleyhisselâm” bak ne buyuruyor: (Âh›retde hesâba çekilmeden önce, dünyâda iken hesâb›n›z› görünüz ve tart›lmadan önce, kendinizi tart›n›z!) Alî Murtezâ “rad›yallahü anh” buyurdu ki: U¤raflmadan, çal›flmadan Cennete kavuflaca¤›n› zanneden kimse, hayâle kap›l›yor. Çal›flarak
kavuflaca¤›m diyenin de kendini yormas›, ibâdet meflakkatlerini
yüklenmesi lâz›md›r. Hazret-i Alînin “rad›yallahü anh” talebesinden Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh” diyor ki: ‹bâdet etmeden
Allahü teâlâdan Cennet istemek, büyük günâhd›r. Büyüklerden
biri buyuruyor ki, (‹lmi fâideli olan kimse, ibâdeti b›rakmaz, ibâdetin sevâb›n› düflünme¤i b›rak›r). Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Akl sâhibi, nefsini ezip, âh›– 360 –

retde lâz›m olan fleyler için çal›fl›r. Ahmak, abdal olan da nefsinin
arzûlar› peflinde koflup, Cennete götürmesi için de, Allaha düâ
eder).
9 — ‹lm ö¤renmek ve kitâb okumak için çok gecelerini fedâ
etdin ve çok tatl› uykular›n› kendine harâm eyledin. Bilmem ki,
niçin kendini bu kadar harâb etdin? ‹lm ö¤renmekden maksad›n
e¤er dünyâ menfe’atlerini toplamak, flöhret, mevki’ sâhibi olmak
ve müslimânlara büyüklük göstermek idi ise, sana yaz›klar olsun! Çok aldanm›fls›n, kendini azâba sürüklemiflsin! Yok e¤er
maksad›n islâmiyyete ve Muhammed aleyhisselâm›n dînine yard›m etmek ve ahlâk›n› temizlemek ve nefsini k›rmak idi ise, sana
müjdeler olsun! Kendine ne güzel ve ebedî istikbâl hâz›rlam›fls›n.
‹stikbâl, se’âdet-i ebediyyeye kavuflmakd›r. Beyt:
Senin için olm›yan uykusuzluklar boflunad›r,
Baflkalar›n›n firâk›na a¤lamak boflunad›r.
10 — Keyfine göre yafla! Fekat bu yaflaman uzun sürmiyecek,
birgün elbette öleceksin. Gece gündüz düflündü¤ün, s›ms›k› sar›ld›¤›n lezzetlerden elbette ayr›lacaks›n. Dünyân›n nesini seversen
sev, hepsine vedâ’ edeceksin! Elinden geleni yap! Fekat unutma
ki, her yapd›¤›n›n hesâb›n› vereceksin!
11 — Îmân edilecek fleyleri akla uydurma¤a, be¤endirme¤e u¤raflmak, dinsizlerle, câhillerle, münâkafla edip, onlar›n bozuk düflünceleri ile u¤raflmak ve Kur’ân-› kerîmi ö¤renmeden ve nemâz›,
abdesti, orucu, farzlar›, harâmlar› okumadan, bilmeden para kazanma¤a kalk›flmak, herkesden fazla zengin olmak için doktorluk,
mühendislik, edebiyyât, hukuk ilmleriyle u¤raflmak, ömrü bofl yere harcamak olur.
Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Îsâ aleyhisselâm›n ‹ncîlinde
okudum; bir kimseyi tabuta koydukdan mezâra b›rak›ncaya kadar;
Allahü teâlâ ona k›rk süâl soracakd›r. Birincisi, (Ey kulum! Yaflad›¤›n kadar hep dünyâ için süslendin, herkesin be¤enmesi, hurmet
etmesi için birçok fleyler ö¤rendin. Benim emretdi¤im fleyleri de
ö¤rendin mi, istediklerimi yap›p, harâm etdiklerimden kaç›nd›n
m›?)
12 — Allahü teâlâ sana her gün soruyor: (Baflkalar› için neye
bu kadar u¤rafl›yorsun? Görmüyor musun ki, tepeden t›rna¤a kadar benim iyiliklerim ile, ihsânlar›m ile örtülüsün?) Fekat sen bunu duymuyorsun. Çocuk oyuna dal›p etraf›n› görmedi¤i gibi, dünyâ zevkleri, nefsin arzûlar› seni sa¤›r ve kör eylemifl!
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13 — ‹lm ö¤renip de, bunu kullanmamak delilikdir. ‹lmsiz amel
de yanl›fl olur, kabûl edilmez. M›sra’:
‹lm edin ve ibâdetde kusûr etme!
Ateflde sonsuz yanmakdan bu ikisi kurtar›r.
Bugün seni günâhdan korum›yan ve ibâdete sevketmiyen ilm,
yar›n Cehennem ateflinden de korumaz.
‹bâdet ederek geçmifl günâhlar›n› afv etdiremezsen, k›yâmetde
elin ve dilin âciz kald›¤› zemân, (Yâ Rabbî, bizi geri dünyâya gönder, bütün ömrümüzü ibâdetle geçirece¤iz) diyenlerden olursun.
Fekat (Ey ahmak! Oradan geldin ya!) cevâb›n› al›p kal›rs›n!
14 — Cân-ü gönülden çal›flmak, Allahü teâlân›n düflman› olan
nefse fliddetle karfl› koyup, onu ezmek lâz›md›r ve her an kendini
mezârda bilip, ona göre hâz›rlanmal›d›r. Senden evvel gidenler,
hep sana, onlara ne zemân ve ne hâlde kavuflaca¤›na bak›yorlar.
Akl›n› bafl›na topla da, oraya sermâyesiz gitme! Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh” buyurdu ki: ‹nsan›n vücûdu, yâ kufl kafesine
benzer ki, aç›l›nca kufl uçup kurtulur veyâ hayvan›n ah›r›na benzer ki, aç›l›nca hayvan yük çekme¤e, zahmete sokulur. Düflün!
Bakal›m sen bunlardan hangisisin? Kufl kafesi isen, (Rabbine kavufl) sesini iflitince uçup yükselirsin. Nitekim hadîs-i flerîfde, (Sa’d
bin Muâz›n “rad›yallahü anh” ölümü sebebiyle arfl titredi) buyuruldu. E¤er Allah korusun, ah›ra benziyorsan, ya’nî Allahü teâlân›n, (Bafllar›na gelecekleri düflünmediklerinden, hayvanlara benzerler, hattâ dahâ afla¤›d›rlar) buyurdu¤u kimselerden isen, hiç
flübhe etme ki, hâneden hâviyeye, ya’nî do¤ru Cehenneme gidersin. Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh” hazretleri, birgün eline bir
bardak so¤uk flerbet alm›fld›. Birdenbire bay›larak bardak elinden
düfldü. Kendisine gelince, sebebini sordular. Cehennemde yananlar›n, Cennetdeki arkadafllar›na seslenerek: (‹çdi¤iniz Cennet sular›ndan bize biraz veriniz) dedikleri hât›r›ma geldi, korkudan akl›m kaçd›, dedi.
15 — Yaln›z ilm kâfî olup, ibâdete lüzûm olmasayd›, her gece
sabâha karfl›, (Düâ eden, istiyen yok mu? Vereyim. Tevbe eden
yok mu? Afv edeyim) buyurulmaz idi. Birgün Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” huzûrunda sahâbeden Abdüllah ibni
Ömeri medh etdiler. (‹yi insand›r, teheccüd nemâz›, [ya’nî gece nemâz›] k›lsayd›, dahâ iyi olurdu) buyurdu. Yine birgün Eshâbdan
birine: (Ey... Çok uyuma!.. Geceleri çok uyumak, insan› k›yâmetde muhtâc eder) buyurdu.
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16 — (Gece teheccüd k›l) âyet-i kerîmesi, emrdir. (Seher vaktleri isti¤fâr eder) âyeti, flükrdür. Ya’nî Allahü teâlâ, isti¤fâr edenleri medh buyuruyor. Seher vaktleri isti¤fâr edenler zikr sevâb›na
da nâil olur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Üç sesi Allahü teâlâ sever: Hurmet ile, tecvid ile Kur’ân-›
kerîm okuyanlar›n sesini, seher vaktleri isti¤fâr edenlerin sesini ve
Allahü teâlây› zikr edenlerin sesini). Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi
aleyh” [95-161 Basra’da] diyor ki, Allahü teâlâ, seher vaktleri bir
rüzgâr esdirir ki, isti¤fâr ve zikr sesleri ile kar›flarak eser. Yine dedi ki, her gece, (Allaha ibâdet edenler yok mu, kalks›nlar) diyen
bir ses cihân› kaplar. Âbidler kalk›p sehere kadar ibâdet ederler.
Seher vakti olunca, (‹sti¤fâr edenler yok mu?) denir. Bunlar kalk›p isti¤fâr ederler. Fecr do¤up sabâh nemâz› olunca, (Gâfillerden
kalkan yok mu?) denir. Bunlar, mevtâlar mezârdan kalkar gibi
kalkarlar.
17 — Lokman Hakîm “rahmetullahi teâlâ aleyh”, o¤luna flöyle
nasîhat ederdi: O¤lum, horoz senden dahâ akll› olmas›n! Hâlbuki
o, her sabâh zikr ve tesbîh ediyor, sen ise uyuyorsun. fiu iki beyti
burada söylemek çok güzel olur:
Gece karanl›¤›nda güvercin, dallar üzerinde,
Feryâd ile zikrediyor, ben ise uykuday›m.
Bu hâl, beni utand›rs›n! E¤er âfl›k olsayd›m.
Güvercinden evvel, gece ben a¤lard›m.
18 — Nasîhatlar›n hülâsas›, özü, Allahü teâlâya kulluk ve
itâ’at etmenin ne demek oldu¤unu bildirmekdir. Tâat demek ve
ibâdet demek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma tâbi’
olmak demekdir. Ya’nî, bütün sözlerini ve hareketlerini Onun
emrlerine ve nehylerine uydurmak demekdir. Ya’nî her söyledi¤in ve her yapd›¤›n ve söylememen ve yapmaman, hep Onun emri ile olmakd›r. fiunu iyi bil ki, ibâdet fleklinde yapd›¤›n ifller, e¤er
Onun emri ile olmad› ise, ibâdet olmaz, belki günâh olur. E¤er
nemâz ve oruc iseler de böyledir. Nitekim biliyorsun ki, Ramezân Bayram›n›n birinci günü ve Kurban Bayram›n›n her dört günü oruc tutmak günâhd›r, isyân etmekdir. Hâlbuki, oruc bir ibâdetdir. Fekat, emr ile olmad›¤›ndan günâh oldu. Bunun gibi, baflkas›ndan zor ile al›nan elbise içinde veyâ böyle bir yerde nemâz
k›lmak da günâhd›r. Hâlbuki nemâz bir ibâdetdir. Fekat, emr ile
olmay›nca isyân oluyor. Bunlar gibi, bir kimsenin, nikâhl› âilesi
olan bir k›z ile her dürlü oyun ve latîfeler yapmas› ibâdetdir,
ya’nî sevâbd›r. Bunun sevâb› hadîs-i flerîf ile bildirilmekdedir. Hâl– 363 –

buki yap›lan fley oyun ve e¤lencedir. Fekat emr ile oldu¤undan sevâbd›r. Görülüyor ki, ibâdet demek, yaln›z nemâz k›lmak, oruc
tutmak de¤ildir. ‹bâdet demek, islâmiyyetin emrlerine uymak demekdir. Çünki, nemâz ve oruc, islâmiyyete uygun olunca, ibâdet
olurlar.
19 — O hâlde, bütün sözlerini ve bütün hareketlerini islâmiyyete uydur! Çünki, kim olursa olsun, islâmiyyete uym›yan ilmler
ve çal›flmalar, do¤ru yoldan sapmakd›r ve Allahü teâlâdan uzaklaflma¤a sebeb olurlar. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” iflte bunun için, eskiden kalma ilmleri ve âdetleri neshetdi,
de¤ifldirdi. O hâlde, islâmiyyetin müsâadesi olmadan a¤z›n› açmamak lâz›md›r ve iyi bil ki, senin ö¤rendi¤in ilmlerle Allah yolunda
gidilemez. fiunu da bil ki, bu yol, kendilerine sôfi, ya’nî tarîkatçi
ismini vererek, tarîkat büyüklerinin yolunda olduklar›n› iddiâ
eden câhillerin, ma’nâlar›n› anlamad›klar›, islâmiyyete uym›yan
sözleri ile de gidilemez. Bu yolda ancak, nefs ile mücâdele edenler gidebilir. Nefsin arzûlar›n›, flehvetlerini islâmiyyetin d›fl›na tafl›rmamak lâz›md›r. Lâf ile gidilmez. ‹slâmiyyetde yeri olm›yan
sözler ve ilmler ve flehvet ile kar›flm›fl gâfil kalb, flekâvet ve felâket
alâmetleridir.
20 — Öyle fleyler soruyorsun ki, bunlardan ba’z›lar› ne söylemekle, ne de yazmakla anlat›lamaz. Ancak oralara yetiflenler, ele
geçirenler bilirler. Ele geçiremiyenlerin anlamas›na imkân yokdur.
Çünki bunlar, tad›n› al›nca anlafl›lacak fleylerdir. Tadarak anlafl›labilecek fleyler, söylemekle ve yazmakla anlat›lamaz. Tatl›l›k, ekflilik, ac›l›k ve tuzluluk söz ve yaz› ile anlat›lmaz.
21 — ‹nnîn bir adam, çoluk çocuk sâhibi birisine mücâmeat lezzetini sorarsa, ona verilecek cevâb ancak flu olur: (Bundan evvel
senin innîn oldu¤unu biliyordum, flimdi ahmak oldu¤unu anlad›m.
Bu lezzet, tad›l›nca anlafl›l›r, bilmiyenlere söylemekle ve yazmakla
anlat›lamaz).
22 — Süâllerinden birkaç› böyle idi. Söylemekle ve yazmakla
anlat›lacak olanlar›n cevâblar› ise, (‹hyâ-ül-ulûm) ve (Kimyâ-y›
se’âdet) ve (Minhâc) ve di¤er kitâblar›mda uzun uzad›ya yaz›l›d›r.
Bu kitâblar›mdan oku! Bununla berâber, flimdi de k›saca yaz›yorum.
Allahü teâlân›n yolunda yürümek istiyen bir kimseye evvelâ
ne yapmak lâz›md›r? diyorsun. Evvelâ Ehl-i sünnet âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerine uygun, temiz bir i’tikâd ve îmân lâz›md›r. Bundan sonra, tevbe-i nasûh,
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ya’nî dahâ ifllememek üzere, günâhlara tevbe etmek, üçüncüsü,
herkes ile halâllaflmak, üzerinde hiçbir mahlûkun hakk› kalmamak, dördüncüsü, Allahü teâlân›n emrlerini yapacak kadar, islâmiyyeti ö¤renmekdir. ‹slâmiyyeti bundan fazla ö¤renmek, herkese
vâcib de¤ildir. Di¤er ilmleri lüzûmu kadar okumal›d›r. Bu lüzûm,
herkesin san’at›na, mesle¤ine, ihtisâs›na göre de¤iflir. Bunu, bir hikâye ile dahâ iyi anlayabilirsin.
Hikâye: fiiblî hazretleri “rahmetullahi aleyh” [247-334 Ba¤dâdda] diyor ki, dörtyüz hocadan ders okudum. Bunlardan dörtbin hadîs-i flerîf ö¤rendim. Bütün bu hadîslerden bir dânesini seçip kendimi ona uydurdum, di¤erlerini b›rakd›m. Çünki, kurtuluflu ve se’âdet-i ebediyyeye kavuflma¤› bunda buldum ve bütün nasîhatleri hep bunun içinde gördüm. Seçdi¤im hadîs-i flerîf fludur:
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir Sahâbîye buyuruyor ki: (Dünyâ için, dünyâda kalaca¤›n kadar çal›fl! Âh›ret için,
orada sonsuz kalaca¤›na göre çal›fl! Allahü teâlâya, muhtâc oldu¤un kadar itâ’at et! Cehenneme dayanabilece¤in kadar günâh iflle!).
23 — Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, sana lüzûmundan dahâ çok
ilm lâz›m de¤ildir. Çünki, ilmi çok ö¤renmek farz-› kifâyedir.
Farz-› ayn de¤ildir. Bu ifli, baflkalar› yaparak senin yükünü alm›fllard›r. Afla¤›daki hikâyeyi okursan, bunu iyi anlars›n:
Hikâye: Hâtim-i Esam [Belhde tevellüd, 237 [m. 852] de Tirmüzde vefât etdi] fiakîk-i Belhînin [174 de vefât etdi] talebesinden idi. Birgün fiakîk-i Belhî kendisine sordu: Ne kadar zemând›r
buraya geliyor, beni dinliyorsun? Otuzüç sene. Bu kadar zemân
içinde benden ne ö¤rendin, neler istifâde etdin? Sekiz fley istifâde etdim, dedi. fiakîk, bunu duyunca yaz›klar olsun sana ey Hâtim! Bütün zemân›m› sana harcad›m, senin ise, sekiz fleyden fazla istifâden olmam›fl, diye çok üzüldü. Hâtim dedi ki: Ey hocam,
do¤rusunu istiyorsan, böyledir. Bundan fazlas›n› da zâten istemem. Bana bu kadar yetiflir. Çünki, iyi biliyorum ki, dünyâda,
âh›retde felâketlerden kurtulup se’âdet-i ebediyyeye kavuflmak,
bu sekiz bilgi ile olacakd›r, dedi. Hocas›, söyle! Bunlar› ben de
anl›yay›m! dedi.
Hâtim dedi ki: Birincisi, insanlara bakd›m, herkes, bir fleyi seçmifl gördüm ve bu sevgililerin ço¤u, onlara ölüm yata¤›na kadar,
ba’z›lar› öldü¤ü vakte kadar, ba’z›lar› da, mezâra girinceye kadar, arkadafll›k ediyor ve sonra onlar› yaln›z ve zevall› olarak b›rak›p ayr›l›yorlar, gördüm. Onunla berâber kimse mezâra girmi– 365 –

yor, derd orta¤› olmuyor. Bu hâli görünce, düflündüm ve kendime dedim ki, dünyâda öyle bir dost seçmeliyim ki, mezâra benimle gelsin, bana orada arkadafll›k etsin. Arad›m, tarad›m, Allahü teâlâya yap›lan ibâdetlerden baflka böyle sâd›k bir sevgili
bulunmad›¤›n› gördüm. Dost olarak onlar› seçdim ve onlara sar›ld›m.
fiakîk, bunu duyunca, çok güzel yapm›fls›n yâ Hâtim, çok do¤ru söylüyorsun, ikinci fâideyi de söyle, anl›yay›m, dedi.
Hâtim dedi ki: Ey Hocam! ‹kinci fâidem: ‹nsanlara bakd›m,
herkesi, arzûlar›, keyfleri peflinde kofluyor, nefsin flehvetleri arkas›nda yürüyor gördüm ve bir âyet-i kerîmenin flu meâl-i âlîsini düflündüm: (Allahü teâlâdan korkarak nefslerine uym›yanlar,
elbette Cennete gideceklerdir). Çok düflündüm. Kur’ân-› kerîmin bafldan bafla do¤ru oldu¤unu, bilgilerimle, tecribelerimle,
akl›mla, vicdân›mla anlad›m ve tâm inand›m. Nefsimi düflman
bilerek, ona aldanmama¤a karar verdim ve arzûlar›n›, flehvetlerini yapmad›m. Nihâyet teslîm olarak, ibâdetlerden kaçan o nefsin, flimdi Allahü teâlâya itâ’ate kofldu¤unu, flehvetlerden vazgeçdi¤ini gördüm. fiakîk bunlar› iflitince, Allah sana iyilikler
versin, ne güzel yapm›fls›n, üçüncü fâideyi de söyle dinliyeyim,
dedi.
Hâtim dedi ki, üçüncü fâidem, herkes dünyâda bir s›k›nt›ya girmifl, dünyâl›k toplama¤a u¤rafl›yorlar, gördüm, sonra bir âyet-i kerîmenin flu meâl-i flerîfini düflündüm: (Dünyâ mal›ndan, sar›ld›¤›n›z, saklad›¤›n›z her fley, yan›n›zda kalm›yacak, sizden ayr›lacakd›r! Ancak Allah r›zâs› için yapd›¤›n›z iyilikler ve ibâdetler sizinle
berâber kalacakd›r!) Dünyâ için toplad›klar›m›, Allah yolunda
harcad›m, fukarâya da¤›td›m! Ya’nî bâkî kalmalar› için, Allahü teâlâya ödünç verdim! fiakîk-i Belhî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ne güzel yapm›fls›n ve ne güzel söylüyorsun yâ Hâtim,
dördüncü fâideyi de söyle dinliyeyim, dedi.
Hâtim “rahmetullahi teâlâ aleyh” dedi ki, dördüncü fâidem,
insanlara bakd›m, herkesin baflkalar›n› be¤enmedi¤ini gördüm.
Buna sebeb, birbirlerine hased etmeleri oldu¤unu, birbirlerinin
mevki’lerine, mallara ve ilmlere göz dikmeleri oldu¤unu anlad›m
ve bir âyet-i kerîmenin flu meâl-i âlîsine dikkat etdim: (Dünyâdaki maddî, ma’nevî bütün r›zklar›n› aralar›nda taksîm etdik.) Herkesin ilm, mal, rütbe, evlâd gibi r›zklar›n›n dünyâ yarat›lmadan
evvel, ezelde taksîm edildi¤ini, kimsenin elinde bir fley olmad›¤›n› ve çal›flma¤›, sebeblere yap›flma¤› emr etdi¤inden, Ona itâ’at
etmifl olmak için çal›flmak lâz›m geldi¤ini ve hased etmenin bü– 366 –

yük zararlar›ndan baflka, zâten lüzûmsuz oldu¤unu anlad›m ve Allahü teâlân›n ezelde yapd›¤› taksîme ve çal›fl›nca Rabbimin gönderdi¤ine râz› oldum ve bütün müslimânlarla sulh üzere olup, herkesi sevdim ve sevildim. fiakîk bunlar› duyunca, ne iyi yapm›fls›n ve
ne iyi söylüyorsun; beflinci fâideyi de söyle dinleyeyim yâ Hâtim!
dedi.
Hâtim dedi ki, beflinci fâidem: ‹nsanlara bakd›m, birçoklar›n›n insanl›k flerefini, k›ymetini, âmir, müdîr olmakda, insanlar›n
kendilerine muhtâc olduklar›n› ve karfl›lar›nda e¤ildiklerini görmekde zannetdiklerini ve bununla iftihâr etdiklerini, ö¤ündüklerini gördüm. Ba’z›lar› da, k›ymet ve fleref, çok mal ve evlâd ile
olur sanarak, bunlarla iftihâr ediyorlar. Bir k›sm› da, insanl›k flerefi, mal›, paray› insanlar›n hofluna gidecek, herkesi e¤lendirecek
yerlere sarfetmekdir, sanarak, Allahü teâlân›n emretdi¤i yerlere
ve emretdi¤i fleklde harc edemiyorlar ve bununla ö¤ünüyorlar
gördüm ve bir âyet-i kerîmenin flu meâl-i âlîsini düflündüm: (En
flerefliniz ve en k›ymetliniz, Allahü teâlâdan çok korkan›n›zd›r).
‹nsanlar›n yan›ld›klar›n›, aldand›klar›n› anlad›m ve takvâya sar›ld›m. Rabbimin afv›na ve ihsânlar›na kavuflmak için, Ondan korkarak islâmiyyetin d›fl›na ç›kmad›m, harâmlardan kaçd›m. fiakîk
bunlar› iflitince, ne güzel söylüyorsun, alt›nc› fâideni de söyle, dedi.
Hâtim dedi ki, alt›nc› fâidem: ‹nsanlara bakd›m. Birbirlerinin
mallar›na, mevki’lerine ve ilmlerine göz dikerek, f›rka f›rka, parti parti ayr›larak, birbirlerine düflmanl›k etdiklerini gördüm ve
bir âyet-i kerîmenin flu meâl-i âlîsini düflündüm: (Sizin düflman›n›z fleytând›r. Ya’nî, sizi, Allah yolundan, müslimânl›kdan ay›rmak için u¤raflanlard›r. Bunlar› düflman biliniz). Kur’ân-› kerîmin do¤ru söyledi¤ini bildim ve fleytân› ve onun gibi müslimânlarla u¤raflanlar› düflman bilip, sözlerine aldanmad›m, onlara uymad›m. Onlar›n tap›nd›klar›na tapmad›m. Allahü teâlân›n emrlerine itâ’at etdim. Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdi¤i yoldan ayr›lmad›m. Kurtulufl yolunun, do¤ru yolun, yaln›z Ehl-i sünnet yolu oldu¤una inand›m. Nitekim, bir âyet-i kerîmenin meâl-i âlîsi:
(Ey Âdem o¤ullar›! fieytâna tapmay›n›z, o sizin en belli düflman›n›zd›r, diye, sizden söz almad›m m› idi, bana itâ’at, ibâdet ediniz! Kurtulufl yolu, ancak budur)d›r. Onun için, müslimânlar› aldatma¤a u¤raflanlar› dinlemedim. Muhammed aleyhisselâm›n
yolunu gösteren Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan ayr›lmad›m deyince, fiakîk; ne güzel yapm›fls›n, yedinci fâideyi de söyle,
dedi.
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Hâtim dedi ki, yedinci fâidem: Herkes yiyip içmek, para kazanmak için u¤rafl›yor. Bu yüzden harâm ve flübheli fleyleri de al›yorlar ve zillete, hakâretlere katlan›yorlar. Bir âyet-i kerîmenin
flu meâl-i âlîsini düflündüm. (Allahü teâlâ taraf›ndan r›zk› gönderilmiyen yer yüzünde bir canl› yokdur.) Kur’ân-› kerîmin elbette
do¤ru oldu¤unu ve o canl›lardan biri oldu¤umu bildim. R›zk›m›
gönderece¤ine söz verdi¤ine, elbette gönderece¤ine güvenerek
Onun emretdi¤i gibi çal›fld›m deyince, fiakîk, ne iyi yapm›fls›n ve
ne iyi söylüyorsun, sekizinci fâideyi de söyle, dedi.
Hâtim dedi ki, sekizinci fâidem: Herkesin, bir kimseye veyâ bir
fleye güvendi¤ini gördüm. Ba’z›lar› alt›nlar›na, mal ve mülküne,
ba’z›lar› san’at›na ve kazanc›na, ba’z›lar› mevki’ ve rütbelerine,
ba’z›lar› da kendi gibi bir insana güveniyor. Bir âyet-i kerîmenin flu
meâl-i âlîsini düflündüm: (Allahü teâlâ, yaln›z kendisine güvenenlerin her zemân imdâd›na yetiflir.) Her zemân ve her iflimde yaln›z
Allahü teâlâya güvendim. O emr etdi¤i için çal›fld›m, sebeblere yap›fld›m. Fekat yaln›z Ondan istedim.
fiakîk, bu sözleri iflitince, yâ Hâtim! Allahü teâlâ, her iflinde imdâd›na yetiflsin! Hazret-i Mûsân›n Tevrât›na, hazret-i Îsân›n ‹ncîline, hazret-i Dâvüdün Zebûruna ve hazret-i Muhammed aleyhimüssalevâtü vesselâm›n Fürkân›na bakd›m. Bu dört kitâb›n bu sekiz temel üzerinde bulundu¤unu gördüm. Bunlara uyanlar, bu dört
kitâba uymufl, emrlerini yapm›fl olurlar, dedi.
Veliyy-i kâmil
Zâhirde muhtâc görünür hizmete,
bât›n› imdâd ediyor herkese.
Zâhirine bakan aldan›r elbet,
Özünü görene hep gelir himmet.
Hak teâlâ dostlar›n› gizledi,
bât›n› zâhirle mestûr eyledi.
Zâhirleri islâmiyyet mir’ât›d›r,
bât›nlar› Hakk›n nazargâh›d›r.
Âfl›ka derdlerin verdi¤i safâ,
dediler ki, ni’metlerde yok aslâ.
Gâfiller buna inanmazlar ammâ,
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Kur’ânda bildiriyor Hak teâlâ.
Velî sohbetinde bulunsa kifli,
kalb gözü aç›l›r, nûr dolar içi.
Nefsin arzûlar› hofl gelmez olur,
bu s›rr›n perdesi hemen çözülür.
‹slâmiyyete yap›fl, bir Velî ara!
bulmazsan, sevmek de yetiflir sana!
Bu iki ni’mete ermifl olanlar,
Veliyy-i kâmilden feyz al›rlar.
Resûlün kalbinden f›flk›ran nûrlar,
muhabbet yolundan bunlara akar.
Abdülhakîm Arvâsî, Velî idi,
sözleri, iflleri, buna delîl idi.
Seyyid Fehîmden, alm›fld› icâzet,
her hâlinde görünürdü kerâmet.
Ârifi tan›mak zor olur sanma!
Her ifli uygundur Resûlullaha!
Sözü, ifli, Peygambere uym›yan,
her ne derse desin, durma kaç ondan!
Amel, yap›lan ifller demekdir.
Amel ve îmân ‹slâmiyyetdir.
Îmân inanmakd›r, amel yapmak,
ikisi iledir müslimân olmak!
‹nananlar yetmifl üç f›rka oldu,
hak yolu yaln›z, (Ehl-i sünnet) buldu.
________________
Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah!
Gel kardeflim, sen de söyle, kurtar›c› yol budur.
Akl›na uy, fleytâna uyma, çok istigfâr et!
Cehennemden kurtaran ilâc, ancak budur.
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Hak Sözün Vesîkalar›: F-24

DOKUZUNCU R‹SÂLE

B‹R D‹N CÂH‹L‹NE CEVÂB
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki,
(Her çocuk, dünyâya, müslimân olacak fleklde temiz rûhlu gelir.
Sonra, bunlar› analar›, babalar› dinsiz yapar). Bundan anlafl›l›yor
ki, çocuklara müslimânl›¤› ö¤retmek lâz›md›r. Onlar›n temiz rûhlar› müslimânl›¤a elverifllidir. Müslimânl›¤› ö¤renmiyen çocuk, din
düflmanlar›n›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldanarak, müslimânl›¤›
yanl›fl anlar. Onu gericilik, kötülük san›r. Hiç din bilgisi almam›fl,
müslimânl›¤› anlamam›fl bir din câhili, islâm düflmanlar›n›n tuzaklar›na düflerse, ‹slâmiyyeti bambaflka, büsbütün tersine birfley olarak ö¤renir. Ald›¤› zehrli afl›lar›n, küstâhca uydurulan yalanlar›n
kurban› olur. Dünyâda huzûra kavuflamaz. Âh›retde de, sonsuz felâketlere, azâblara yakalan›r.
‹slâm düflmanlar›n›n, gençleri aldatmak için, ne kadar âdî, ne
kadar alçak iftirâlar uydurduklar›n›, her müslimân›n, hattâ her insan›n bilmesi lâz›md›r. Bu yalanlara aldan›p, felâkete sürüklenmemek için de, islâmiyyetin üstünlü¤ünü, ilme, fenne, ahlâka, s›hhate
hizmet etdi¤ini, çal›flma¤›, ilerleme¤i, birleflme¤i, seviflme¤i emr
eyledi¤ini anlamak lâz›md›r. ‹slâmiyyeti do¤ru ve iyi anlam›fl olan
akll›, uyan›k, kültürlü bir kimse, islâm düflmanlar›n›n yalanlar›na
aldanmaz. Onlar›n, din câhili, bilgisiz, aldat›lm›fl bir zevâll› kimse
olduklar›n› görerek, kendilerine ac›r. Onlar›n, bu felâketden kurtulmalar›n›, do¤ru yola gelmelerini diler. [(‹ngiliz Câsûsunun ‹’tirâflar›) kitâb›m›z› okuyunuz!]
Böyle aldat›lm›fl bir din câhilinin, alm›fl oldu¤u zehrli iftirâlar› etraf›na saçmak, kendini sonsuz felâkete sürükliyen rûh hastal›¤›n›, sa¤lam rûhlara da afl›layarak, iyi insanlar› bozmak, dejenere etmek için, hayâs›zca karalad›¤› birkaç yaprak elimize geçdi.
Do¤ruyu, iyili¤i, fazîleti kötüliyen bu yaz›lar› görenler, yazar›n›n
etiketine aldanarak, bunlar›n bir incelemeye, bir bilgiye dayand›¤›n›, bir de¤er tafl›d›¤›n› sanabilir. Bu düflüncenin üzüntüsünü
gidermek için, o i¤renç iftirâlardan birkaç›n› al›p karfl›s›na do¤rusunu yazmak uygun görüldü. Afla¤›da oniki maddede yaz›l›
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alçakça düzülmüfl iftirâlar› ve bunlar›n do¤rusunu okuyan temiz
rûhlu gençler, islâm düflmanlar›n›n taktiklerini, oyunlar›n› aç›kca
anl›yacak, kendilerine ilerici diyen, o kara kafal›, habîs rûhlu kâfirleri yak›ndan tan›yacakd›r:
1 — (Cem’iyyet hayât›na kar›flm›fl dînî düflünce ve metod,
cem’iyyetin geliflmesini önliyen zincir gibi imifl.)
Cevâb: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hiç ölmiyecekmifl gibi dünyâ ifllerinize çal›fl›n›z!) buyuruyor. ‹mâm-› Münâvînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Elhikmetü dâlletül-mü’min) buyuruyor. Ya’nî, (Hikmet, fen bilgileri, mü’minin gayb etdi¤i mal›d›r.
Nerde bulursa als›n!) buyuruyor. ‹slâm dîninin, cem’iyyetlerin kalk›nmas›n› destekledi¤ini, medeniyyete ›fl›k tutdu¤unu, dost düflman bütün ilm adamlar›, sözbirli¤i ile söylemekdedir. Meselâ, ‹ngiliz lordlar›ndan Lord Davenport, Londrada bas›lan, ‹ngilizce
(Hazret-i Muhammed ve Kur’ân-› kerîm) ismindeki kitâb›nda,
ikinci k›sm› ikinci fasl›, birinci sahîfesinde, (‹lme ve irfâna, müslimânlardan dahâ derin sayg› gösteren bir millet gelmemifldir) sözü
ile bafll›yarak, islâmiyyetin cem’iyyetlerin ilerlemesine, yükselmesine önderlik etdi¤ini, misâllerle, vesîkalarla uzun anlatmakdad›r.
Amerikada, Teksas Teknik Üniversitesi profesörlerinden,
Amerikan târîhcisi Dr. Kiris Traglor, [m. 1972] senesinde büyük
bir toplulu¤a yapd›¤› konuflmas›nda, Avrupa rönesans›n›n ilhâm
ve geliflme kayna¤›n›n islâmiyyet oldu¤unu, müslimânlar›n, ‹spanyaya ve Sicilyaya gelerek, bugünkü modern teknik ve geliflmenin
temellerini atd›klar›n› söylemifl ve fende ilerlemenin, kimyâda, t›bda, astronomide, denizcilikde, co¤rafyada, kartografya ve matematikde terakkî etmekle mümkin oldu¤unu ve bu bilgileri, Avrupaya,
Kuzey Afrika ve ‹spanya yolu ile, müslimânlar›n getirdiklerini bildirmifldir. E¤er müslimânlar, bilgilerini k›ymetli tirfle kâ¤›dlara ve
papirüslere yazmasalard›, bugünkü modern bas›n nas›l meydâna
gelirdi ve fâideli olabilirdi, demifldir. Yukar›daki yaz›y›, Pâkistânda ç›kan, haftal›k (‹slâm dünyâs›) gazetesinin, 26 A¤ustos 1972 say›s›ndan ald›k. ‹lmde, kuru bir etiketden baflka nasîbi olm›yan bir
ahlâks›z›n, câhil bir islâm düflman›n›n yalanlar›, bu hakîkati elbette örtemez. Günefl balç›kla s›vanamaz.
2 — (Devleti din zincirinden, din köste¤inden kurtarmak gerekmifl. Muâs›r bat› medeniyyetine ulaflabilmek için, gerçek bir lay›kl›k sistemine kavuflmak lâz›mm›fl.)
Cevâb: ‹slâmiyyetde, ilm, ahlâk, do¤ruluk, adâlet üzerine dayanan ve tam liberal olan demokratik devletler kurulmufldur. Devleti, siyâset canbazlar›n›n elinde oyuncak olmakdan korumakdad›r.
Kapitalistler, diktatörler ve komünist uflaklar›, böyle bir serbest
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sistemi, kendi zulm, iflkence ve ahlâks›zl›klar› için, bir zincir, bir
köstek gibi görürler. Kâtiller, h›rs›zlar, nâmûssuzlar, adâleti, cezâ
kanûnlar›n›, kendileri için bir zincir olarak görür. Lay›kl›¤› din
düflmanl›¤› olarak kullanan ve bu kelimenin gölgesi alt›nda islâmiyyeti y›kma¤a çal›flan bir kâfirin, câhilli¤ini, ahmakl›¤›n› anlatma¤a lüzûm yokdur. Bu adam, din ile devleti birbirinden ay›rma¤›
de¤il, dîni yok etme¤i istemekdedir. Devletin, milletin, geliflmesini, ilmden, fenden, çal›flmakdan, ahlâkdan beklemeyip de, bütün
bu fazîletleri temsîl eden islâmiyyeti yok etmekde arayan ve bat›n›n ahlâks›zl›¤›na, pisli¤ine ve egoistli¤ine imrenen bir kara kafada, akl ve ilm bulunmad›¤› gibi, ahlâk yoksunu oldu¤u da anlafl›lmakdad›r.
3 — (Halk›, hâlâ, islâm›n kanâ’atkârl›k felsefesi ile uyutup,
ferdleri, haklar›n› istemez hâle getirmekden ümmîdleniyorlar.
Bunlar, komünizmi önlemek behânesi ile, milletdeki kölelik ve
âh›ret fikrini savunuyorlar. Kanâ’atkârl›k ise, bir istismâr bezirgânl›¤›n›n ifâdesidir. ‹slâmc›lar bu bezirgânl›¤›n propagandas›n›
yap›yorlar), diyor.
Cevâb: (‹slâm›n kanâ’atkârl›k felsefesi) demek gibi saçma söz
az bulunur. Felsefenin ne demek oldu¤unu (Herkese Lâz›m Olan
Îmân) kitâb›n›n (‹slâm dîni ve di¤er dinler) k›sm›nda anlatm›fld›k. ‹slâmiyyetde felsefe olam›yaca¤›n› aç›klam›fld›k. Böyle yanl›fl sözler, sâhibinin, islâmiyyetden ve felsefeden haberi olmad›¤›n›, kelime kal›blar›n› ezberleyip, islâmiyyete karfl› olan düflmanl›¤›n› yaymak için, ma’nâlar›ndan gâfil oldu¤u kelimelerin y›¤›n›n› yapd›¤›n› göstermekdedir. ‹slâm düflmanlar›, asrlardan beri,
din adam› flekline girip, tahrîbât›n› din adam› maskesi alt›nda yap›yorlard›. Bugün ise, meslek, san’at ad› verilen k›l›klara giriyorlar, geçer akça olan bir etiket elde ederek sald›r›yorlar. Müslimânlar› aldatmak için, fen adam› flekline girerek, fenne uym›yan
sözlerini, fen bilgisi olarak söyliyen yalanc›lara (Fen yobaz›) denir. Kanâ’atkârl›¤›, yaln›z ‹slâmiyyet de¤il, her milletin ahlâk kitâblar› övmekdedir. Kanâ’at demek, bu fen yobaz›n›n uydurdu¤u gibi, hakk›ndan vaz geçmek, uyufluk olmak de¤ildir. Kanâ’at,
hakk›na, kazand›¤›na râz› olup, baflkas›n›n hakk›na sald›rmamak demekdir. Bu ise, insanlar› uyufldurmaz. Çal›flma¤a, ilerleme¤e teflvîk eder. ‹slâm dîni, bu yobaz›n uydurdu¤u gibi, köleli¤i savunmaz. Köle âzâd etme¤i emr eder. Kölelik, islâmiyyetde
de¤il, dikta rejiminde ve komünistlerde vard›r. Âh›retin varl›¤›n›, ilâhî kitâblar, mu’cizeleri görülen Peygamberler haber vermekde ve akl-› selîm, ilm ve fen, bunu red edememekdedir. Bu
sap›k câhilin sözü ise, yaln›z hissî, inâdî bir saçmalamad›r. Hiçbir
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habercisi olmad›¤› gibi, ilmî, fennî bir dayana¤› da yokdur. Âh›retin varl›¤›na inanmak, cem’iyyetlerde, memleketlerde; nizâma,
adâlete, seviflme¤e, birleflme¤e sebeb olmakdad›r. ‹nanmamak ise,
serserîli¤e, bafl› bofllu¤a, mes’ûliyyet hissinin gitmesine, menfe’at
düflkünlü¤üne, ayr›l›¤a, düflmanl›¤a yol açmakdad›r. Fâideli fleye
inanmak elbette iyidir. Senedsiz, dayanaks›z ve fâidesiz fleyden kaç›nmak ise, akla uygun ve lâz›md›r. ‹slâmiyyet, istismâr edilme¤i,
hakk›n› aramama¤› red eder. ‹stismârc›l›k günâh oldu¤u gibi, kendisine zarar verilmesine râz› olmak da, câiz de¤ildir. ‹slâmiyyetde,
câhillik, tenbellik, hakk›n› aramamak, aldanmak özr de¤ildir, suçdur. (Zarar›na râz› olana ac›nmaz) sözü meflhûrdur. ‹slâmiyyetde
istismârc›l›k nas›l olur? ‹lmi ve vicdân› olan, bunu nas›l söyliyebilir?
Bunu söyliyen câhil, kul hakk›n› bildiren âyet-i kerîmeleri ve çeflidli hadîs-i flerîfleri acabâ hiç duymam›fl m›? Bilmemesi, duymamas›
kendisine özr olmaz!
4 — (Do¤u, dîne gömülüp afyonlaflm›fl, uyufluk olmufl, îmân sâhibi olmak, esîrlik imifl.)
Cevâb: ‹slâmiyyetin, aktif, çal›flkan, âdil, kahramân milletler
meydâna getirdi¤ini ve Eshâb-› kirâm›n üstünlüklerini, her târîh
okuyan aç›kça görür. Bunu gösteren binlerle misâl, milyonlarla kitâb meydândad›r. Ne yaz›k ki, kör olan, günefli görmez. Körün görmemesi, günefl için bir kusûr olur mu? Dost, düflman bütün akl ve
kültür sâhiblerinin hayran kald›¤› bu yüce dîne, se’âdet ve medeniyyet kayna¤›na, bir câhilin, bir aldanm›fl›n dil uzatmas›n›n ne k›ymeti vard›r? Söz ve yaz›, sâhibinin aynas›d›r. Çok kimse, düflman›na k›zd›¤› zemân, onda kendindeki kötülüklerin bulundu¤unu söyler. Her kabdan, içinde bulunan s›zar. Alçak olan›n sözleri ve kelimeleri de, kendi gibi olur. O çirkin sözlerin karfl›s›nda kalanlar,
pisli¤e düflen p›rlantaya benzer. Bir kötü kimsenin islâmiyyete sald›rmas›na flafl›lmaz. Bu yersiz ve saçma iftirâlar› do¤ru san›p, aldanarak felâkete düflenlere flafl›l›r. Bu iftirâlara cevâb verme¤e de¤mez. Kör olana, güneflin varl›¤›n› anlatma¤a u¤rafl›lmaz. Safras›,
karaci¤eri bozuk olana, flekerin tatl› oldu¤unu anlatmak fâide vermez. Bozuk, habis rûhlara kemâlât, üstünlükler anlat›lamaz. Bunlara cevâb vermek, baflkalar›n›n bunlara aldanmas›n› önlemek
içindir. ‹lâc, hastalar› ölümden korumak içindir. Ölüleri diriltmek
için de¤ildir.
‹slâmiyyetin, medeniyyete ›fl›k tutdu¤unu öven milyonlarca yaz›dan ikisini bildirelim. Hem de kötüledi¤i, be¤enmedi¤i do¤udan
de¤il, imrendi¤i bat›l›lardan seçerek yazal›m. Mocheim diyor ki,
(Onuncu asrdan beri, Avrupada yay›lan fen bilgilerinin, fizik, kimyâ, astronomi ve matemati¤in, islâm mekteblerinden al›nd›¤› ve
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hele Endülüs müslimânlar›n›n Avrupan›n üstâd› olduklar› muhakkakd›r. Romal›lar, Gotlar, ‹spanyaya hâkim olmak için ikiyüz sene
u¤raflm›fllard›. Hâlbuki müslimânlar, bu yar›maday› yirmi senede
ele geçirdi. Pirene da¤lar›n› geçerek Fransaya kadar yay›ld›lar.
Müslimânlar›n ilm, irfân, ahlâk bak›m›ndan üstünlükleri, silâhlar›n›n te’sîrinden dahâ az de¤ildi). Davenport diyor ki, (Avrupa, bugün de müslimânlara medyundur. Hazret-i Muhammed “aleyhisselâm”, (fian, fleref ve üstünlük, mal ile de¤il, ilm ve irfân ile ölçülür) demifldir. ‹slâm devletleri, asrlarca, en muktedir ellerle idâre
edilmifldir. Müslimânlar›n üç k›t’a üzerine yay›lmas›, târîhin en flerefli zaferleri olmufldur). Jean Mocheim alman din adam› ve târîhcisi olup 1169 [m. 1755] de vefât etmifldir.
Bu câhil, rûh hastas›, yaz›lar›nda, do¤u dîne gömülerek afyonland›, diyor. ‹ngiliz lordu Davenport gibi müslimân olm›yan tarafs›z yazarlar ise, vicdanlar› ile diyor ki, (Bat›da Endülüs müslimânlar›, ilm, fen tohumlar›n› saçarken, do¤uda Mahmûd-i Gaznevî ilm
ve irfân› yay›yordu. Memleketi, fen adamlar›n›n kayna¤› olmufldu.
‹slâm hükümdâr›, üretimi artd›r›yor, kaynaklardan toplad›¤› serveti, iyi yerlerde memleketin ilerlemesinde kullan›yordu. Do¤uda
huzûr, medeniyyet böyle ilerlerken, Fransan›n (yedinci Louis)si,
Vitri flehrini ele geçirince yakd›rd›. Binüçyüz insan da berâber yanm›fld›. O zemân ‹ngilterede iç savafllar ölüm saç›yordu. Toprak
ekilmemifl, herfley tahrib edilmifldi. Ondördüncü asrda, ‹ngiliz,
Frans›z muhârebeleri, o kadar feci’, o kadar y›k›c› idi ki, târîhde
benzeri görülmemifldi. Do¤uda, islâm memleketlerinde ise 752 [m.
1351] de Delhî hükümdâr› olan üçüncü Fîrûz fiâh Tu¤luk “rahmetullahi teâlâ aleyh”, ölüm târîhi olan 790 senesine kadar, nehrler
üzerinde elli sed ve ayr›ca k›rk câmi’, otuz mekteb, yüz hân, yüz
hastahâne, yüz hamâm, yüzelli köprü yapd›. Kanal açd›. Hindistânda flâh Cihân›n bütün memleketi huzûr ve se’âdet içinde idi. Mühendis Alî Murâd hâna, Delhî kanal›n› yapd›rd›. fiehrin her yerine
mermer f›sk›yeler, flâd›rvânlar, hamâmlar yap›ld›. Her evde sular
ak›yordu. Memleket emniyyet içinde idi).
5 — (Din, bir kadercili¤in, bir kanâ’atkârl›¤›n ifâdesi imifl. Ezilenleri, açlar› uyuflduran bir âh›ret fikri imifl. Âh›ret ni’metlerine
kavuflmak için, bunlar› dünyâda fazla istememek lâz›m imifl. Yaflamak sevinci ve ihtiyâc›, kanâ’atc›l›¤› ve kadercili¤i parçalam›fl ve
dahâ iyi, dahâ çok kazanmak için mücâdeleyi do¤urmufl. Dinler,
donmufl, kal›plaflm›fl âdetlere ba¤l› sistemlere karfl› olanlardan
korkarlar diyor. Din afyonu, insan› silik, ›syâns›z, yaflamas›z k›larm›fl.)
Cevâb: Böyle yalan sözlere, i¤renç iftirâlara cevâb verme¤e
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de¤mez. Çünki, do¤rusunu bilen akll› kimse, bunlara aldanmaz.
Fekat islâm düflmanlar›, akllar› yok ise de, kurnaz olduklar›ndan,
gençleri aldatabilmek için, onlar› lüzûmsuz, fâidesiz fleylerle meflgûl ederek, nefse hofl gelen, flehvete uygun afyon yutdurarak, din
bilgileri ö¤renmelerine mâni’ oluyorlar. Böyle oyalanarak, uyufldurularak câhil b›rak›lan ma’sûm zevâll›lar›n, yukar›daki yalanlara aldanmamalar›, felâkete düflmemeleri için, hakîkati k›saca yazmak yerinde olur. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›m›z› iyi okuyan, bahtiyâr bir genç, ‹slâmiyyeti do¤ru olarak, iyice ö¤renir. Hiçbir iftirâya aldanmaz. Bunun içindir ki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimiz, (‹lm sâhibi olan, müslimân olur. Câhil olan,
din düflmanlar›na aldan›r) buyurarak, bilgili olma¤› tavsiye buyurmakdad›r.
Evet din, kadere inanmak ve kanâ’at etmekdir. Fekat kader, bu
zevall› câhilin zan etdi¤i gibi çal›flmamak, fazla istememek de¤ildir.
Kader, insanlar›n ne yapaca¤›n›, Allahü teâlân›n önceden bilmesi
demekdir. Allahü teâlâ, çal›flma¤› emr ediyor. Çal›flanlar› övüyor.
Nisâ sûresi, doksandördüncü âyetinde meâlen, (Cihâd edenler, çal›flanlar, u¤raflanlar, oturdu¤u yerde ibâdet edip cihâd etmiyenlerden dahâ üstündürler, dahâ k›ymetlidirler) buyuruldu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Çal›fl›p kazananlar› Allahü teâlâ sever) buyuruyor. (Se’âdet -i Ebediyye) kitâb›m›z›n fihristinde,
(Kesb ve ticâret) maddesi bulunup okunursa ve târîh gözden geçirilirse, ‹slâmiyyetin, çal›flmak, kazanmak dîni oldu¤u iyice anlafl›l›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹ki gün bir derecede bulunan, ilerlemeyen aldand›) buyurarak, hergün ilerleme¤i, yükselme¤i emr ediyor. (‹fllerinizi yar›na b›rakmay›n›z. Sonra yok olursunuz!) ve (Yabanc› dil ö¤renin. Düflman›n flerrinden böylece kurtulursunuz!) buyuruyor.
Âh›ret ni’metlerini düflünmek çal›flma¤› önler demek, çok insâfs›zl›k, çok alçakl›kd›r. (Çal›fl›p kazanan kimse, âh›ret günü
ay›n ondördü gibi parlak olacak) ve (Âlimlerin uykusu ibâdetdir)
ve (Halâl kazan›n ve hayrl› yerlere harc edin) ve (Din kardefline
ödünç verenin, günâhlar› afv olur) ve (Herfleye ulafld›ran yol vard›r. Cennete kavuflduran yol ilmdir) hadîs-i flerîfleri, çal›fl›p kazanma¤› ve dünyâda iyi yoldan kazan›p, iyi yere verenlerin, âh›reti kazanaca¤›n› bildirmekdedir. Din, insanlar›, ›syân etmekden
men’ edermifl. Bunun için afyon imifl. Yazar›n din ve medeniyyet
anlay›fl›n›, bu saçmalamalar›, pek iyi aç›klamakdad›r. Böyle sözlerin, bir ilmin, bir fikrin ifâdesi olmad›¤› meydândad›r. Körü körüne, bir din düflmanl›¤› yaparak, komünist düflünceli fleflerin gözüne girip, bir köfle kapmak için olan bezirgânl›kdan baflka bir– 375 –

fley de¤ildir. Dünyâl›k ele geçirmek için, dinlerini verenlere (Din
yobaz›) denir. Yobazlar, dâimâ aldanm›fl, felâkete sürüklenmifllerdir. Yaranmak istedikleri flefleri, her fânî gibi, koltukdan düflmüfl,
inanmad›klar›, kafa tutduklar›, yüce Allah›n adâleti kat›na ç›karak, sonsuz azâblara yuvarlanm›fllard›r. Yaltakc›lar›, bunlar› unutmufl, baflka partilere geçmifller. Ç›karlar› için, baflka fânîlere tap›nma¤a bafllam›fllard›r.
6 — (Çöl kanûnlar›n›n hâkim k›l›nd›¤› arab ülkelerinde, maddiyâta, materyalist felsefeye hücûm etmekdedirler), diyor.
Cevâb: Eskiden din düflmanlar›, tesavvuf büyüklerinin k›ymetli sözlerinden birkaç›n› ezberleyip, ma’nâlar›n› anlamadan, bunlar› ulu orta yazar, söyler, tarîkatcilik yaparlar, gençleri tuzaklar›na
düflürürlerdi. fiimdi ise, islâm düflmanlar›, bat›l› fen, fikr adamlar›n›n sözlerinden birkaç›n› ezberleyip, palto tutarak, kadeh doldurarak, çanak yal›yarak, bir etiket al›yor, bir köfle kap›yorlar. Kendilerine ilm adam›, kültürlü pozu vererek ezberledikleri kelimeler
içine, islâm düflmanl›¤›n› kusuyor, gençli¤in önüne sürüyor ve bunlar› masonlar›n, komünistlerin cici mamas› gibi göstererek, müslimân yavrular›n› aldatma¤a yelteniyorlar.
Kendisinde fen bilgisi olmay›p, gayr› meflrû’ yollarla bir etiket,
bir diploma ele geçirerek, fen adam› maskesi alt›nda, islâmiyyete
sald›ran soysuzlara (Fen yobaz›) denir. Bir vakt, fen yobazlar›ndan biri, eline geçirebildi¤i etiket sâyesinde, bir koltuk sâhibi olmufl. Milletin, kendisini adam yerine almad›klar›n› görünce, bir
toplant› yapm›fl, köylüleri ve din adamlar›n› toplay›p, (materyalist felsefe), (ilerici ayd›n kifli), gibi kelimeleri savurma¤a bafllam›fl. Herkesin din adamlar›n› sayd›¤›n›, kendisine ald›r›fl edilmedi¤ini görünce, köpürme¤e bafllam›fl. Pis huylar›n›, kötü düflüncelerini ortaya koyan, afla¤› kelimeler kullanm›fl. Bu arada, din
adamlar›na iflâret ederek, (Avrupa görmiyen eflekdir) demifl.
Müftî efendinin sabr› tükenerek: (Peder-i âlîniz Avrupaya teflrîf
etdiler mi beyefendi?) demifl. Kaba bir sesle tenezzülen (Hay›r)
cevâb›n› lutf eyleyince, müftî efendi, (O hâlde zât-› âlîniz de, eflek
o¤lu efleksiniz) diyerek, müdir beyi kazd›¤› çukura düflürmüfldür.
‹slâm âlimlerinin yüksekli¤ini, islâm medeniyyetinin bütün dünyâ kütübhânelerini dolduran flanl›, flerefli üstünlü¤ünü bilmiyen
kara kafal›, ilerici, ayd›n(!) câhiller, islâm›n çelik kal’âs›na böyle
mantar tabancalar› ile sald›rmakda, hepsi rezîl ve perîflan olmakdad›r.
7 — (‹ktisâdî çöküntülere sebeb olanlar, dînin afyon etkisini
gösteren bir kaderci lokmaya, bir h›rkaya r›zây› telkîn eden sözlerden istifâde etmifller. Medeniyyet, dahâ fazla iktisâdî refâh is– 376 –

temek, bunun için u¤raflmak demekdir. Din ise kadere r›zâ, âh›ret
ve ma’neviyyat telkînleri ile, toplumun bu kalk›nma hareketlerini
k›rm›fl, uyutmufl.)
Cevâb: Yukar›daki maddede bildirdi¤imiz çanak yalay›c›l›¤›n
canl› bir tablosu dahâ! Öyle bir yalan ki, otuz sene içinde üç
k›t’aya yay›lm›fl ve zemân›n en büyük iki imperatörlü¤ü olan Îrân
ve Roma ordular›n› yere sermifl ve hele Îrân devletini târîhden
büsbütün silmifl ve adâleti ile, güzel ahlâk› ile, her milletin gönlünü kazanm›fl olan islâm mücâhidleri, afyonlu, miskin, uyufluk hastalarm›fl. Biraz târîh bilen kimse, bu flerefsiz, alçak iftirâya, ancak
güler ve i¤renir. ‹slâm dîni çal›flma¤›, ilerleme¤i emr etmekde, kazan›p fakîrlere yard›m edenlere Cenneti müjdelemekdedir. Bu
yazar, Avrupal›lar›n, Amerikal›lar›n hayretden parmaklar›n› ›s›rd›¤› islâm›n san’at eserlerini ve müslimânlar›n ilmdeki ve teknikdeki baflar›lar›n› öven yaz›lar›n› görseydi, bu sat›rlar› karalama¤a
belki s›k›l›rd›. Belki diyoruz. Çünki, hayâ duygusunu tafl›mak da,
bir fazîletdir. Fazîletsiz kimseden, s›k›lmak beklemek, yersiz bir
istek olur.
Müslimânl›k, çal›fl›p kazanma¤› emr ediyor. Kanâ’at demek, bir
h›rkaya râz› olup tenbel oturmak demek de¤ildir. Müslimânlar, aslâ böyle de¤ildir. Kanâ’at demek, kendi kazand›¤›na râz› olup, baflkas›n›n kazanc›na göz dikmemek demekdir. Avrupaya medeniyyeti islâmiyyet getirdi. Çünki islâmiyyet, iktisâdî refâh› sa¤l›yan yollar› göstermekdedir. Buna kavuflmak için, çal›flma¤› istemekdedir.
(‹nsanlar›n hayrl›s›, en üstünü, insanlara dahâ fâideli olanlar›d›r)
ve (‹yiliklerin en iyisi sadaka vermekdir) ve (En hayrl›n›z, insanlar› çok doyuran›n›zd›r) ve (Sizin en hayrl›n›z, baflkas›ndan beklemeyip, çal›flan, kazanan›n›zd›r) gibi, dahâ pekçok hadîs-i flerîfler,
yukar›daki yaz›lar›n alçakça düzülmüfl iftirâ olduklar›n› göstermekdedir.
8 — (Müflterek medeniyyete eriflmek çabalar›n› târîh içinde engelliyen, dînin emr edici kudreti imifl. Devrimlerin amaçlar›n› engelliyen dînin emr edici otoritesini yok etmeli imifl.)
Cevâb: Bu fen yobaz›, medeniyyeti diline dolamakda, gençleri bu efsunlu kelime ile uyufldurma¤a çal›flmakdad›r. Büyük ve
a¤›r sanâyi’ kurup, elektronik makinalar ve atom gücü ile çal›flan
fabrikalar yap›p, bunlar›n arkas›nda, fuhflu, kad›n› e¤lence vâs›tas› flekline sokma¤›, döviz kaçakç›l›¤› ile, yalan ve hîle ile, vurgun ile patron olma¤›, iflçinin s›rt›ndan geçinerek, her çeflid hayvânî arzûlara kavuflma¤› medeniyyet sanmakdad›r. ‹slâm âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ta’rîf etdi¤i ve ulafl›lmas›n› emr etdi¤i medeniyyet; (Ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâd)d›r.
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Ya’nî medeniyyet, binâlar, makinalar, fabrikalar yaparak memleketleri kalk›nd›rmak ve fenni ve her çeflid gelirleri, milletlerin hürriyyetleri, râhat ve huzûr içinde yaflamalar› için kullanmak demekdir. Yirminci asrda, medeniyyetin bu iki flart›ndan, yaln›z birincisi
vard›r. Fen, göz kamafld›rarak ilerlemekde ise de, ekonomik ve
teknik bulufllar, insanlar› köle yapmak, zulm ve iflkence için kullan›lmakdad›r. Komünist devletler ve dikta rejimleri bunun misâlidir. Yirminci asr, fen asr›d›r. Medeniyyet asr› olmakdan çok uzakd›r.
Bu sosyalist yazar, dîni yok etmek arzûsunda çok kararl›d›r.
Çünki, islâmiyyet, ahlâks›zl›¤›, nâmûssuzlu¤u, sömürücülü¤ü, iki
yüzlülü¤ü, diktatörlü¤ü, jurnalcili¤i, k›saca, insanl›¤› kemiren her
kötü davran›fl› yasak etmekdedir. Kötü rûhlu, bozuk karakterli
kimse, elbette iyilik yap›lmas›n› istemez. Bozguncu olan alçaklar,
yap›c› olan islâmiyyetden elbette ürker. Bu yalanc› kâfir, müslimânl›¤›n medeniyyeti engelledi¤ine inand›rmak için, târîhi yalanc›
flâhid gösteriyor. Biraz târîh bilgisi olsayd›, kendini belki biraz
frenliyebilirdi. ‹slâmiyyetin, medeniyyete hizmetini ve bugünkü
Avrupan›n, Amerikan›n kalk›nmas›na ›fl›k tutdu¤unu, müslimân
olm›yan târîhciler de i’tirâf ediyor.
Bu câhil fen yobaz›n›n, bu yalanlar› kendisi uyduracak kadar
kafa ve kalem sâhibi olmad›¤› da anlafl›l›yor. Avrupada h›ristiyânl›¤a karfl› olarak yap›lan sald›r›lar›, islâm dînine de bulafld›rmak çabas›ndad›r. Fekat, haks›z oldu¤undan ve bilgisi gibi, görüflü, anlay›fl› da k›t oldu¤undan, yüzüne gözüne bulafld›rmakdad›r.
S›ras› gelmiflken, Avrupada h›ristiyanl›k düflmanl›¤›n› kimlerin
ve niçin yapd›klar›n› ve bu hücûmlar›n islâm dînine karfl› çevrilemiyece¤ini aç›klamak uygun olacakd›r. fiöyle ki:
Büyük Kostantin zemân›nda, ilâhî k›ymetini büsbütün gayb
eden h›ristiyanl›k, siyâsî bir kazanç vâs›tas› olmufldu. Rûhânîler,
h›ristiyan olm›yanlara karfl›, kanl› savafl aç›yorlard›. Herkesi, körü körüne h›ristiyan olmak için zorluyorlard›. Luther, bu ç›lg›nca
sald›r›da pek ileri gitmifldi. Protestan olm›yan her dîne, her millete atefl püskürüyordu. Katoliklerin kurduklar› misyoner teflkilât› da, ayr›ca fikrleri kar›fld›rma¤a, vicdânlar› flafl›rtma¤a u¤rafl›yor, hergün yeni yeni yaz›larla, h›ristiyanl›k propagandas› yap›yordu. H›ristiyânlar›n ilme, fenne uym›yan ve ba’zân kan dökerek, bir yandan da aldatarak yapd›klar› sald›r›lara karfl›, Avrupada, onsekizinci asrda h›ristiyan düflmanl›¤› bafllad›. Papaslar›n, insanlar› aldatd›klar›, hurâfelere inanmak için zorlad›klar›, herkesi
fikr esâretine almak için u¤rafld›klar› yaz›ld›. Fekat, bu düflman– 378 –

l›k, h›ristiyanl›k dînine karfl› olmakla kalmad›. Her dîne sald›ranlar
türedi. Bunlar, papaslar›n fenâl›¤›n›, dînin bozulmas›nda, dînin de¤ifldirilmifl olmas›nda görmüyor, dinden geldi¤ini san›yorlard›.
Dinleri incelemeden, h›ristiyânlar›n yapd›klar› zulmleri, kötülükleri, din olarak ele al›p, dinlere sald›r›yorlard›. Din düflmanl›¤›nda en
ileri gidenlerden biri Volter oldu. O da, Luther gibi islâmiyyete iftirâ ediyor, Resûlullah efendimizi, Lutherin dedi¤i gibi sanarak,
(Hâflâ) kötülüyordu. Bunlar da, h›ristiyanlar gibi, islâm dînini incelemeden, bütün dinlere çat›yordu.
‹lk olarak ondokuzuncu asrda, Alman Von Herder, körü körüne h›ristiyan olma¤a zorlanmak gibi, körü körüne din düflmanl›¤› yapman›n da, yanl›fl oldu¤unu söyledi. Dinleri, öncelikle islâm dînini incelemek lüzûmunu ortaya koydu. Böylece, Avrupada, Muhammed aleyhisselâm›n hayât› ve islâmiyyetin, ferdleri,
âile ve cem’iyyeti idâre için gösterdi¤i ›fl›kl› yolun flafl›lacak üstünlükleri görülme¤e, anlafl›lma¤a bafllad›. ‹ngiliz fikr adamlar›ndan
Carlyle (Karlayl), 1257 [m. 1841] de yazd›¤› (Kahramanlar) kitâb›nda, (Peygamber olan bir kahraman) bafll›¤› alt›nda, Muhammed aleyhisselâm›n hayât›n›, ahlâk›n› ve baflar›lar›n› övmekdedir. Bir yerinde (Oniki asr boyunca, yüzmilyonlarca insan› idâre
etmifl, do¤uda, bat›da medenî devletler kurulmas›na sebeb olmufl
bir zât, Lutherin ve Volterin yazd›¤› gibi, bir sahtekâr olamaz.
Afla¤› bir kimse, hazret-i Muhammedin “aleyhisselâm” baflar›lar›na kavuflamaz. Ancak, îmân ve ahlâk sâhibi, olgun bir kimse,
baflkalar›na fâideli olur. Muhammed “aleyhisselâm”, insanlar›
yükseltmek için do¤mufldur. Böyle olmasayd›, kimse ona uymazd›. Muhammed aleyhisselâm›n sözleri do¤rudur. Çünki yalanc›
olan bir kimse, bir din de¤il, bir ev bile kuramaz) diyor. Karlayl
zemân›nda, Avrupada do¤ru islâm kitâblar› yok gibi idi. Fekat o,
uzun senelerin incelemeleri ve keskin görüflü ile, h›ristiyanlar›n
ve din düflmanlar›n›n yalanlar›na aldanmad›. Târîhin hakîkatlerini görebildi. Bugün islâm kitâblar›, Avrupa, Amerika dillerine
bol bol çevrilmekde, Karlayl zemân›nda bulunan, yanl›fl ve noksanlar da ayd›nlat›lmakdad›r.
Lutherin, Kur’ân-› kerîme karfl› yazd›¤› çirkin yaz›lar› ve Volterin Muhammed “aleyhisselâm” için uydurdu¤u korkunç fâci’alar olan fikrleri ile Karlayl›n (Peygamber olan kahraman) kitâb› yan yana getirilirse, müte’ass›b h›ristiyanlar ve câhil din düflmanlar› ile ilm, inceleme adamlar›n›n, islâmiyyeti görüflleri aras›ndaki fark iyi anlafl›l›r. Karlayldan sonra, ‹ngiliz ilm adam› Lord
Davenport da, Muhammed aleyhisselâm›n hayât›n›n, ahlâk›n›n
güzelli¤ini, Kur’ân-› kerîmin insanl›¤› se’âdete kavuflduran bir ilm
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kayna¤› oldu¤unu uzun uzun anlatm›fl, Kur’ân-› kerîme ve Muhammed aleyhisselâma dil uzatanlara, susdurucu cevâblar vermifldir.
Görülüyor ki, islâm düflmanlar›, bugün, yalan ve iftirâ ateflini
körükliyebilmek için, üç kaynakdan zehr almakdad›r: H›ristiyan
misyonerlerinden, Volter gibi körü körüne dinlere sald›ranlardan ve her do¤ruyu, her iyili¤i yok edip, insanlar› bir hayvan ve
bir makina adam gibi sömüren komünistlerden zehrlenmekdedirler.
9 — (Din, mevcûd olan ile yetinmek, kanâ’atkârl›k, ac› çekmek, müsâvâts›zl›klar› benimsemek imifl. Bir cem’iyyetdeki mevcûd fikrleri kal›plafld›rmak imifl. S›n›f farklar›n›n azalt›lmas›, istismâr›n önlenmesi için dahâ iyi bir hayâta kavuflma¤› önlermifl. Bu
bask›lar, Cehennem korkusu ile yap›lm›fl. Ac› çekenler, Cennetle
avutuluyormufl. Fertlerin kifliliklerini öldürmüfl imifl.)
Cevâb: Yukar›daki maddenin sonunda bildirdi¤imiz üç kaynakdan ald›¤› zehrleri, müslimân yavrular›na afl›lamak istiyor. Fekat, becerememifl. Bugün gençler, islâm kitâblar›n› okuyor. Dînini
do¤ru olarak ö¤reniyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(‹ki günün kazanc› eflit olan, ziyân etmifl demekdir. Müslimân hergün ilerlemelidir) buyuruyor. Bu emri ifliten ve Resûlullah›n halîfesi hazret-i Ömerin (‹leri) emrini uzun uzun okuyan akll› bir genç,
ilerici geçinen bu câhilin yalanlar›na elbette aldanmaz. ‹slâmiyyet,
müsâvâts›zl›klar› benimseme¤i de¤il, müsâvâts›zl›klar› yok etme¤i,
adâleti emr ediyor. (Ben, âdil olan bir hükümdâr zemân›nda geldim) hadîs-i flerîfi, kitâbs›z kâfirlerin adâletini bile övmekdedir.
(Münâvî) de ve (Deylemî) de yaz›l› olan hadîs-i flerîfde, (Cennete
önce girenler, âdil olan hâkimler ve âdil olan hükûmet adamlar›d›r) buyuruluyor. Bu hadîs-i flerîf, ac› çekdirme¤i ve müsâvâts›zl›¤›
m›, yoksa ac› çekdirmeme¤i ve müsâvât› m› emr ve teflvîk buyuruyor? Okuyucular›m›z›n vicdân›, buna elbette do¤ru cevâb verecek
ve kâfir yazar›n sap›kl›¤› ve kimlere hizmet etmek gayretinde oldu¤u iyi anlafl›lacakd›r.
‹slâmiyyet, zekât verme¤i, ödünc verme¤i, yard›mlaflma¤›
emr etmekdedir. S›n›f farklar›n› kald›ran bu emrleri yapanlar›n
Cennete gidece¤ini bildirmekdedir. Cennete ac› çekenler de¤il,
ac›y› verenden, yaratandan râz› olanlar girecekdir. ‹slâmiyyet, en
iyi hayâta kavuflduran, ilerici, dinamik bir dindir. ‹slâmiyyet,
mevcûd s›n›rlar› kal›plafld›rmam›fl, ticâret, sanây›’, zirâ’at ve harb
tekni¤inde günün flartlar›na uyulmas›nda, yükselmek için her ilmî buluflun tatbîk edilmesinde, devleti idâre edenleri serbest b›rakm›fld›r. Allahü teâlâ, insanlar›n her bak›mdan en üstünü, en
akll›s› olan sevgili Peygamberine bile (Eshâb›n ile müflâvere et!
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Onlara dan›fl!) buyuruyor. ‹slâm halîfelerinin hepsinin müflâvirleri, meclisleri, ilm adamlar› vard›. Dan›flmadan birfley yapmalar› câiz de¤ildi. ‹bâdetlerde hiç de¤ifliklik, reform olamaz. Fekat, teknikde, dünyâ ifllerinde ilerlemek, yükselmek emr edilmifldir. Bunun
içindir ki, islâm devletleri, do¤uda, bat›da, her yerde, her konuda
ilerledi. Bütün dünyâya önder oldu. ‹slâmiyyet, flahsiyyet sâhibi olma¤›, fikr hürriyyetini sa¤l›yan bir dindir. Herbir müslimân, bütün
dünyâdan dahâ k›ymetlidir.
10 — (Din, iç ve d›fl istismâr› sa¤lam›fl. Kanâ’at etmek ve kadere r›zâ, uyufluklu¤a ve istismâr edilme¤e sebeb olmufl. ‹stihsâl kuvvetleri, belirli ellerde toplanm›fl. Genifl kitle, dünyâ se’âdetlerine
lây›k görülmemifl. Bir lokma, bir h›rka felsefesi, yaflama ve mücâdeleci kuvveti yok etmifl. Âh›ret ümmîdi, ac› ve s›k›nt› çekme¤e sebeb olmufl.)
Cevâb: Din üzerinde konuflabilmek için, az da olsa, bir din bilgisine sâhib olmak lâz›md›r. ‹slâmiyyeti, bugünkü kapitalistlere,
komünist sömürücülere benzetip, dîne böyle sald›rmak, gözü döndürücü, akl› örtücü az›l› bir islâm düflmanl›¤›n› göstermekdedir.
‹stihsâl kuvvetlerini belirli ellerde topl›yan ve milleti sömüren bat›l› kapitalistlere ve zâlim komünistlere karfl› birfley demeyip de,
sosyal adâleti emr eden islâmiyyete sald›rmak, düpedüz islâm düflmanl›¤› ve aç›k bir moskof uflakl›¤› olsa gerekdir. ‹slâmî bilgisi hiç
olmad›¤› için, dönüp dolafl›p, kanâ’at etme¤e, kadere inanma¤a
çat›yor. Medeniyyet nâm›na yaln›z iktisâddan, para birikdirmekden söz ediyor. Anlam›yor ki, kanâ’at, sinir hastal›klar›n› önliyen,
geçimsizli¤i, düflmanl›¤› gideren, cem’iyyetlerin düzenlerini sa¤l›yan bir faktördür. Kanâ’at, islâmiyyetin dünyâya yay›lmas›n›, ilm
ve fen âbideleri kurma¤› sa¤lam›fld›r. (Çal›flan kazan›r) ve (Herkes yapd›¤›n› bulur) meâl-i âlîsinde olan âyet-i kerîmeler ile (Allahü teâlâ çal›fl›p kazananlar› sever) ve (Münâvî)deki (Allahü teâlâ çal›flm›yan gençleri elbette sevmez) gibi, nice hadîs-i flerîfler,
çal›fl›p ilerleme¤i mi, yoksa uyufluklu¤u mu emr ediyor? Müslimânlar›n kurdu¤u Emevî, Abbâsî, Gaznevî, Hind Timûrlar› ve
Endülüs ve Osmânl› medeniyyetleri, çal›flkanl›¤› m›, yoksa uyufluklu¤u mu gösteriyor? ‹slâm düflmanlar› taraf›ndan uydurulmufl,
(bir lokma, bir h›rka) sözü, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin
emrlerini de¤ifldirebilir mi? Bu söz, müslimânl›k demek de¤ildir.
Âh›rete inanmak, ac› çekme¤e de¤il, ferdlerin, âilenin ve cem’iyyetin düzenli, huzûrlu olmas›na sebebdir. Târîh, böyle oldu¤unu
aç›kça göstermekdedir. ‹slâm dîni, ac› çekme¤i de¤il, maddî,
ma’nevî ac›lar› giderme¤i, ac›lara, s›k›nt›lara sebeb olmama¤› emr
etmekdedir.
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11 — (Bu memleketler, hâlâ çöl kanûnlar› ile idâre edilmekde
imifl.)
Cevâb: Allahü teâlân›n gönderdi¤i Kur’ân-› kerîmin ve yüzbinlerce hadîs-i flerîfin bildirdi¤i emrler, ilmler, dünyân›n her yerindeki ilm ve akl sâhiblerini hayrân b›rakmakdad›r. Bu ilmlerin,
emrlerin üstünlüklerini, k›ymetlerini aç›klayabilmek için, islâm
âlimleri binlerle kitâb yazm›fld›r. Bunlardan birkaç›n›, (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›m›z›n muhtelif yerlerinde bildirdik. Müslimân
olm›yan ilm adamlar› da, bu do¤ru sözü, insâf ederek aç›klamakdad›r. Göte diyor ki, (Kur’ân-› kerîmi ilk okuyan, bir zevk duymaz ise de, sonra, okuyan› kendisine çeker. Dahâ sonra, güzelli¤i ile onu cezb eder). Kibon diyor ki, (Kur’ân-› kerîm yaln›z Allaha, âh›rete inanma¤› de¤il, medenî ve cezâ kanûnlar›n› da bildirmekdedir. ‹nsanlar›n bütün ifllerini, hâllerini düzenliyen kanûnlar› ve Allahü teâlân›n de¤ifldirilmiyen emrlerini getirmifldir).
Davenport diyorki, (Kur’ân-› kerîm, dînî vazîfeleri ve günlük
iflleri, rûhun temizli¤ini, bedenin s›hhatini, insanlar›n birbirlerine
ve cem’iyyete ve devlete karfl› olan vazîfelerini, haklar›n›, insanlara, cem’iyyetlere fâideli olan fleyleri, ahlâk, cezâ bilgilerini düzenlemekdedir. Kur’ân-› kerîm, insanlara fâideli bir sistemdir. Canl›lar›n ve eflyân›n her hâli, onun ile düzenlenir. Ahlâk üzerinde çok
titiz, çok kuvvetlidir. Kur’ân-› kerîm, hep iyilik etme¤i emr ediyor.
Sosyal adâleti kuvvetlendiriyor. Medeniyyete k›ymetli te’sîr yap›yor. ‹nsanlara iyilik, se’âdet için, Allah taraf›ndan gönderilen en
k›ymetli kitâba, inâd ve düflmanl›k ederek, câhilce sald›rmak kadar
haks›z ve gülünç bir ifl olamaz).
Görülüyor ki, akl ve vicdân sâhibi herkes, Kur’ân-› kerîmi anl›yabildi¤i kadar, ona ba¤lanmakda, sayg› göstermekdedir. Bu mukaddes kitâba, çöl kanûnu demekden dahâ kötü bir ahlâks›zl›k, alçakl›k ve ahmakl›k olamaz.
12 — (Di¤er do¤u ülkeleri de, çöl kanûnlar›n› at›p millî ve bat›l› bir ideolojiye yönelmekde, din afyonunu atmakla uyanmakda
imifller.)
Cevâb: Bu câhil ve sap›k yazar›n afyon dedi¤i islâm dînine,
müslimân olm›yanlar bile hayrânl›klar›n› bildirmekdedir. Mocheim diyor ki, (Mîlâd›n onuncu asr›nda, Avrupay› kaplam›fl olan
müdhifl kara günlerden dahâ kötüsü düflünülemez. Bu devrin en
ileride bulunan latinlerinde bile, ilm ve fen ad›na, mant›kdan ileri birfleyleri yokdu. Mant›k, bütün ilmlerin üstünüdür san›l›yordu.
O zemân müslimânlar, ‹spanyada ve ‹talyada mektebler kurdu.
Avrupal› gençler, ilm ö¤renmek için buralara topland›. ‹slâm
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âlimlerinin okutma metodlar›n› ö¤renerek, h›ristiyân mektebleri
aç›ld›).
Dünyâ târîhlerinin sözbirli¤i ile överek yazd›¤› gözleri kamafld›ran islâm medeniyyetini, Kur’ân-› kerîme uyanlar meydâna getirdi. Bugün Avrupa, Amerika ve Rusyada fen ilerledi, dev sanây›’ kuruldu. Ay yolculu¤una baflland›. Fekat, hiçbirinde huzûr sa¤lanamad›. Patronlar›n isrâf› ve sefâheti, iflçilerin sefâleti giderilemedi. Komünistlerde devlet, milleti sömürdü. Milyonlarca insan,
bu¤az toklu¤una, aç, ç›plak çal›fld›r›ld›. Zâlim, kan dökücü bir
az›nl›k, bunlar›n s›rt›ndan yaflad›. Serâylarda zevk ve safâ sürüp,
her kötülü¤ü yapd›lar. Kur’ân-› kerîme uymad›klar› için râhata,
huzûra kavuflamad›lar. Medenî olmak için, fende, teknikde onlara benzemek, onlar gibi çal›flmak, baflarmak lâz›md›r. Çünki,
Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler, fende, san’atda ilerleme¤i emr
ediyor. Meselâ, ibni Adî ve Münâvînin “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, fende ilerliyen,
san’at sâhibi olan kulunu elbette sever) ve (Hâkim-i Tirmüzî) ve
(Münâvî)deki hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, kulunun san’at sâhibi
oldu¤unu görme¤i elbette sever) buyuruluyor. Fekat, medenî olmak için, yaln›z bunu baflarmak yetiflmez. Kazan›lan ni’metlerin,
adâletle paylafl›lmas›, çal›flan›n eme¤ine kavuflmas› lâz›md›r. Bu
adâlet de, ancak Kur’ân-› kerîme uymakla elde edilir. Bugün Avrupa, Amerika ve Rusya, islâmiyyete uygun olarak çal›fld›klar› ifllerinde, kazan›yorlar. Fekat, kazançlar›n› Kur’ân-› kerîmdeki adâlet esâslar›na göre paylaflmad›klar›ndan râhata, huzûra kavuflam›yorlar. S›n›f mücâdelesinden kurtulam›yorlar. ‹slâmiyyete uym›yanlar, aslâ mes’ûd olamaz. Uyanlar, müslimân olsa da, olmasa
da, inansa da, inanmasa da, uyduklar› kadar, dünyâda fâidesini
görür. ‹nanarak uyanlar ise, hem dünyâda, hem âh›retde fâidesini
görürler. Dünyâda, râhat, huzûr içinde yaflarlar. Âh›retde de,
se’âdet-i ebediyyeye, sonsuz ni’metlere kavuflurlar. Bu sözün do¤ru oldu¤unu târîh de, günlük olaylar da, aç›kça göstermekdedir.
Bundan anlafl›l›yor ki, müslimân olsun olmas›n, ‹slâm dîninin gösterdi¤i yolda ilerlemiyenler, ayr›ld›klar› kadar, zarara, felâkete sürüklenirler.
Allaha îmân, Allah korkusu ve islâm dîni, maddî mes’elelerde âciz kalan insanlara ümmîd ve çal›flma azmi verecek sebeblerdir.
Ekonomik ve teknik terakkîlerin fâideli olabilmesi için, ma’nevî kuvvete de ihtiyaç oldu¤u görülmekdedir.
Din ve fen, insanlara çok lüzûmlu, çok fâideli olan iki yard›mc›d›r. Fen bilgileri, râhat için, huzûr için, medeniyyet için lâz›m
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olan vâs›talar›, sebebleri hâz›rlar. Din bilgileri de, fennin hâz›rlad›¤› âletlerin, râhat için, huzûr için ve medeniyyet için kullan›labilmelerini sa¤lar. Komünistler, Almanlardan, Amerikal›lardan çald›klar› fen bilgileri ile, dev sanây›’, mu’azzam fabrikalar kurdular.
Gözleri kamafld›ran füzeler, peykler yapd›lar. Fekat, bunlarda
yaln›z fen vard›. Din yokdu. Bundan dolay›, fen ile yapd›klar› âletleri, kendi milletine iflkence yapmak için ve baflka milletlere sald›rmak için ve dünyâda isyânlar, ihtilâller ç›karmak için kulland›lar. Her yeri zindana çevirdiler. Fende ilerlemeleri, medeniyyete
de¤il, vahflete sebeb oldu. Râhat, huzûr, insan haklar› yok edildi.
Bir az›nl›¤›n zevk ve safâs› için, milyonlarca insan sefîl oldu. Onun
için, hakîkî dîni ö¤renme¤e ve hakîkî müslimân olma¤a gayret
edelim.
Hakîkî müslimânlar hakk›nda, bak›n›z, Kur’ân-› kerîm ne buyuruyor:
(‹yi biliniz! Allah›n dostlar›na korku yokdur. Onlar üzülmiyeceklerdir!) “Yûnüs Sûresi, 62.ci âyet-i kerîme meâli”.
‹slâm›n ahkâm›na, ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na inanal›m. Bu ahkâma uyarak, birbirimize ve devletimize yard›mc› olal›m. Râhata, huzûra, se’âdete kavuflal›m, sevgili okuyucular›m›z.
Hulâsa: Yukar›da 12 madde hâlinde s›ralad›¤›m›z yaz›lar, yazarlar›n›n hem câhil, hem ahmak bir din düflman› olduklar›n› gösteriyor. ‹slâm âlimlerinden hiçbirinin hiçbir kitâb›n› okumam›fl,
iflitdiklerini de anlamam›fl olduklar› görülüyor. Bunlara cevâb verme¤e de¤mez. Çünki (ve mâ cevâbül ahmak› illessükût) meflhûrdur. Etiketlerine aldanan gençlerin ilmî yaz›lar oldu¤unu zan ederek, senedleri, vesîkalar› olm›yan bu hayâlî hezeyânlara aldanmamalar› için k›saca cevâb yazarak uyarma¤› uygun gördük.
Soysuz olana, k›ymet mi verir hiç diploma?
Alt›n palan vursan, eflek yine eflekdir!

Allaha tevekkül edenin yâveri Hakd›r.
Na-flâd olan bu kalbim, birgün flâd olacakd›r.
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ONUNCU R‹SÂLE

KOMÜN‹STL‹K VE KOMÜN‹STLERDE
D‹N DÜfiMANLI⁄I
Sosyal adâlet, çok eskiden beri düflünülen ve bütün dinler, rejimler, ictimâ’î mezheblerce ileri sürülen ve gerçeklefldirilmesi va’d
edilen bir hususdur. Bir toplulu¤un düzenli ve âhenkli olmas› ve
ferdler, zümreler aras›nda nefret ve düflmanl›k bulunmamas›, ancak sosyal adâletin varl›¤› ile mümkindir.
(Sosyal adâlet), herkesin, çal›flmas›, bilgi ve kâbiliyyeti ve gördü¤ü ifl nisbetinde ve derecesinde hakk›n› almas›; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi demekdir. Sosyal adâlet, en küçük bir ifl görene de, hayât hakk› tan›makdad›r. Çal›flan herkesin asgarî bir geçim
flart›na eriflmesi, sosyal adâletin ilk flart›d›r.
Sosyal adâlet, sosyal eflitlik demek de¤ildir. Herkesin ayn› gelire sâhib olmas› adâlet de¤il, adâletsizlik olur. Bir s›n›fda, çal›flan çal›flmayan, bilen bilmeyen bütün ö¤rencilerin s›n›f geçmesi
gibi. Mutlak eflitlik, ne tabiatda, ne toplulukda, hiçbir yerde yokdur.
Hukukdaki eflitlik, ayn› durum ve flartlar içinde bulunan herkesin ayn› muâmeleye tâbi’ tutulmas› ma’nâs›ndad›r. Sosyal bak›mdan, ya’nî iktisad cihetinden tam bir eflitlik aramak ve istemek,
hem gereksiz, hem imkâns›zd›r. Çünki, adâlet kavram› ile ba¤dafld›r›lamaz. Mes’ele, çal›flmak ve kazanmak imkân›n› herkese ayn›
fleklde vermekdir. Mevcûdu kelle hesâb›, eflit fleklde paylafld›rmak
demek de¤ildir. Herkesin çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› görmesi, hakk›n›
elde edebilmesi da’vâs›d›r.
Sosyal adâlet, millî gelirin en uygun fleklde taksîmini sa¤lar, istismâr›, sömürücülü¤ü ortadan kald›r›r. Sermâyenin çok küçük ve
belirli bir zümre elinde toplanmas›n› önler. Herkese kendi ölçüsünde hayât hakk› verir. S›n›f ve zümreleri aras›nda düflmanl›k bulunm›yan bir topluluk meydâna getirir. Böyle bir toplulukda vatandafllar, hâl ve istikbâl bak›m›ndan kendilerini emniyyetde hissederler.
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Hak Sözün Vesîkalar›: F-25

Sosyal adâlet, milliyetçi görüflle ve liberalist taraf› biraz dahâ
fazla olan karma bir ekonomi ile gerçeklefldirilebilir.
(Milliyetcilik), bir milleti yükseltmek arzûsudur. Milliyetcilik
demek, mensûb oldu¤u milleti sevmek, onun ilerlemesi için, çal›flmak, millî de¤erleri, kurumlar›, dîni ve gelenekleri korumak ve devâm etdirmek demekdir. Sosyal adâleti en iyi, en verimli olarak
sa¤layan kuvvet, islâm dînidir. Müslimânlar birbirlerinin kardefl olduklar›na inan›rlar. Kardefl gibi seviflirler. Müslimân olmayanlar›n
dahî mallar›na, canlar›na, ›rzlar›na sald›rmazlar. ‹slâm dîni, insanlar›n seviflmelerini, yard›mlaflmalar›n› sa¤lar. Bölücülü¤ü önler.
Çal›flma¤›, halâl para kazanma¤› emr eder. Her çal›flan insana hakk›n› verir. Herkesin mülkünü korur. Her müslimân, kazanc›na râz› olmakda, râhat ve huzûr ile yaflamakdad›r. Kimse kimsenin mal›na, mülküne dokunmaz. Sosyal adâleti anl›yanlar›n ve bu da’vâlar›nda samîmî olanlar›n, islâm dînine sayg› göstermeleri ve yard›m
etmeleri îcâb eder.
(Sosyalizm), sosyal adâlet demek de¤ildir. ‹smleri benziyorsa
da, birbirinden baflka, büsbütün ayr›d›rlar. Îmân ile küfr gibidirler.
Ya’nî, birinin bulundu¤u yerde, öteki bulunamaz.
(Sosyalizm), ferdî mülkiyyet düflmanl›¤›, bütün istihsâl vâs›talar›n›n ve ticâretin devletlefldirilmesi, diktatör idârenin kurulmas›,
din düflmanl›¤›, bütün çal›flanlar›n iflçi, ›rgad hâline sokulmas›, din,
târîh, millet, vatan ve devlet düflüncelerinin yok edilmesidir. Ferdin ölmiyecek kadar kabûl edilen, çok az yiyecek, giyecek ve ev eflyâs›ndan ve bir iki odadan baflka, bütün gelir ve kazançlar› elinden
al›n›r. Böylece, insanlar, her çeflid teflebbüs, rekâbet, bulufl, inan›fl
ve inkiflafdan mahrûm b›rak›l›r. Bütün kâbiliyyetleri ve flahsiyyetleri söndürülür. Zâlim, merhametsiz olan tek bir merkezden, s›k›
bir bask› ve iflkence ile idâre edilen bir esîr, bir robot hâlinde, gücü gidinceye kadar çal›fld›r›l›r.
Sosyalizm, k›z›l (Rus) ve sar› (Çin) emperyalizminin diktatörlüklerine maske ve âlet olmufldur. Sosyalizmi belirten yukar›daki
ifllerden bir veyâ birkaç› gevflek yap›l›r veyâ hiç yap›lmazsa, buna
(Nasyonal sosyalizm) denir. Hepsi, iflkence ile, k›yas›ya yap›l›nca
(‹htilâlci sosyalizm) veyâ (Komünizm) denir. Sosyalizm ve komünizm kelimeleri, inkâr felsefesinin ad› ve soy ad› gibidirler. Her ikisi de, insan› madde ile nefsin arzûlar›na tapd›rmakdad›r. Allahü teâlâdan ve kendi rûhlar›ndan, vicdanlar›ndan habersiz b›rakarak,
hayvan gibi bo¤az toklu¤una yaflatmakdad›r. ‹dâreci, diktac› az›nl›k ise, kudurmufl köpekler gibi, millete ve birbirlerine sald›rmakda, kendilerini ve milleti sinsice, kahbece öldürmekdedirler. Rusyada ve Çinde, milyonlarca insan öldürdüler.
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Komünizm gaddar ve barbar oldu¤u kadar, sinsi, aldat›c› ve bulafl›c›d›r. Kurnaz metodlarla usanmadan, y›lmadan fleytân inâd› ile
çal›fl›r. Muhtelif k›l›klara büründü¤ü gibi, hedef tutdu¤u muhîtinde, za’îf ve kopmas› kolay olan cihetlerinden de istifâde etmesini
bilir. Izd›rab ve sefâletleri istismar ederek, k›flk›rt›c› üslûbu ile ictimâ’î nizâm› bozarak s›n›f kavgas›na yol açar. Örümcek a¤› gibi câsûsluk ve propaganda flebekeleri kurar. Afla¤› karakterli, düflük
kaliteli soysuz insanlar› para ile kolayca k›z›l a¤›na düflürür. Sonra,
ölüm ile tehdîd ederek bunlara her kötülü¤ü yapd›r›r. Onlardan
son derece istifâde etmesiyle, hedefini içinden çürütüp, y›kmakda
fleytânî ince san’ata vâk›fd›r.
Bir kerre onun korkunç pençesinin alt›na düflmüfl bir memleket
için kurtulufl çâresi yokdur. Kanser hastal›¤› ferd hayât› için ne kadar korkunç ve tehlükeli ise, komünizm de, bir memleket, bir millet için, o kadar tehlükeli siyâsî bir felâketdir.
Komünizmi, hürriyyet çat›s› alt›nda demokrasi temeline dayanan, istikbâli ve mukadderât› temâmen halk irâdesine ba¤l›, onun
reyi ile ifl bafl›na gelip giden, hür dünyâca al›fl›lm›fl, ehlî ve humaniter istikâmetli, siyâsî partiler gibi zan edip aldanmamal›d›r. Güzel ve parlak sözlerine kan›p, kocaman y›lan›n zehrli difllerine
kendisini kapd›rm›fl, zavall› bir kurba¤an›n âk›betine düflmemelidir.
Saf zümreye “Cennet Ba¤çesi” olarak uzakdan parlak göstermek istedikleri fley, propaganda k›l›f› ile örtülmüfl, milyonlarca
ma’sûm insanlar›n kemikleriyle dolu, cinâyet kuyusudur.
Hür dünyâ sath›nda k›z›l sihirbazlar›n dökmekde olduklar›,
propaganda esrâr dozlar›n› taday›m derken, fazla kaç›r›p serhofl
olanlar ve serhoflluk illüzyonunun, hayâllerinin te’sîri alt›nda, komünizme aflk i’lân edenler, ay›ld›kdan sonra, nedâmet ve piflmânl›kla geri dönmüfllerdir.
1952 y›l›nda tan›nm›fl ‹talyan komünist liderlerinden Masentso, y›k›c› fe’âliyyetinden dolay› ‹talyan mahkemeleri taraf›ndan
üç y›l a¤›r habs cezâs›na mahkûm edilmifldi. Masentso mevkûf bulundu¤u habshânesinden “komünizm Cenneti”ne kavuflmufl olan
Çekoslovakyaya kaçma¤a muvaffak olmufldu. K›sa bir zemân
oralarda kald›kdan sonra, Masentso, içerisinde bulundu¤u rü’yâs›n›n ortas›nda çabucak ay›l›verdi. Ac› ve sert hakîkatleri, bütün
ç›plakl›¤› ile farketdi. Bundan duymufl oldu¤u nedâmet ve piflmânl›¤›n› bir müddet saklamak istemifl ise de, hür Avusturyaya
kaç›p oradan da, hakl› olarak çarpd›r›lm›fl oldu¤u üç y›l a¤›r habs
cezâs›n› çekebilmek için, ‹talyaya gönderilmesini istemifl ve demifldir ki, Cennet zan etdi¤imiz komünist memleketlerde yaflamakdan
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ise, ‹talyan habshâneleri dahâ râhat, dahâ iyidir. Buna benzer, ayn› nedâmet ve piflmânl›k ile o k›z›l cinâyet kuyusundan kaçan, hür
dünyâda ismleri tan›nm›fl Kravçenkolar, Zaharovlar, Kasyanovalar›n say›s› çokdur. ‹kinci cihan harbinin y›rt›p açm›fl oldu¤u demir
perde k›sm›ndan istifâde ederek bat›ya kaçan ve muhtelif hür
memleketlere s›¤›nan, ekseriyyeti köylü ve iflçi zevall›lar›n say›s›
birbuçuk milyona yak›n oldu¤u, bilinen bir hakîkatdir. O zemân ki
solcular, “Cennet” olarak göstermek istedikleri k›z›l diyâr›ndan
kaçan bu bahts›z insanlar›n inlemelerini îzâh edemediler.
Yutma¤a hedef tutdu¤u memleketlerin, iflçilerine fabrikalar
ve di¤er sanây›’ iflletmeleri, köylüye bol bol arâzî, memleketde
ise, sulh, hürriyyet ve refâh va’d eden maskeli koca k›z›l y›lan,
bak›n Rus halk›na, Kafkasyaya, Türkistâna, Ukraynaya, Letonyaya, Litvanyaya, Estonyaya ve di¤er peyklerine neler bahfl etmifldi? ‹flçilere ve köylülere va’d edilen fabrikalar›n, arâzînin
yerine, devâml› karlar ile örtülü, s›f›r›n alt›nda elli derece so¤u¤u ile süslenmifl bütün bofl Sibiryay›, al›fl›lmam›fl bu derece so¤u¤un alt›nda aç karn› ile oradaki vahflî ormanlarda a¤aç keserek serbest ölme flans›n›, va’d edilen hürriyyetlerin yerine de,
elleri kelepçeli, a¤›zlar› mühürlü esâret; refâh›n yerine ise, a¤l›yan sefâlet, periflânl›k ve açl›k. Memleketleri ise, utanç d›vârlar› ile çevrilmifl, demir perdeler ile kapat›lm›fl birer esâret kamp› yapm›fld›. 1927 y›l›ndan 1939 y›l›na kadar, hürriyyet, sulh ve
refâhlar va’d edilen, sâdece Rusyada onyedi milyon ma’sûm insan yok edilmifldir. Bunlar hikâye de¤ildir. Hakîkat›n tâ kendisidir.
‹htilâl ve iç harb bafllamadan önce, RUSYA’da hemen hemen ânî denecek fleklde bir sürü Sosyalist parti peydâ oldu. ‹flçi
Demokrat, Köylü Demokrat, Bolflevik, Menflevik, Sa¤ ve Sol Liberaller, Kadet Partisi bu meyandayd›. Her biri ayr› ayr› fikrler
ile propagandalar› ile ortaya ç›km›fllard›. Küçük, büyük topluluklardan faydalanarak, konufluyorlar, nutklar çekiyorlard›.
Köylerde, fabrikalarda, küçük tezgâhlarda, meydânlarda, hattâ
sokaklarda, bu fe’âliyyet eksik olmuyordu. Bu partiler, binbir
va’d ile süsledikleri programlar›n›, parlak sözlerle halka sunuyorlar, iflsiz insanlarla berâber, hâlleri iyi olanlar› da kand›r›p
pefllerine tak›yorlard›. Bu kaynaflma aylarca devâm etdi. Devâml› yap›lan konuflmalar ve gürültü, halk› flafl›rtm›fld›. ‹nsanlar›n kafalar›, e¤riyi do¤ruyu anl›yamaz hâle geldi. Âdetâ, halk flu’ûrsuz,
serhofl olmufldu.
Partilerin en kuvvetlisi, en çok va’dde bulunan›, Bolflevik Komünist Partisi idi. Bunlar yaln›z iflçilere ve köylülere hitâb edi– 388 –

yorlard›. Çal›fld›klar› yerlerin sâhiblerinin yerlerine geçeceklerini, iflletmelere, topraklara müsâvî flartlarla hissedar olacaklar›n›,
zenginlere kul olman›n kalkaca¤›n›, zenginlerin oturduklar›
apartmanlarda oturacaklar›n›, caddeleri o zenginlerin süpürüp
temizliyeceklerini, köylülerin toprak sâhibi yap›laca¤›n›, çiftlik
sâhiblerinin topraklar›n›n ›rgad köylüye da¤›t›laca¤›n› söylüyorlard›.
Bolflevik ve iflçi partilerinin müflterek olan propagandalar›,
zenginlere kul olman›n, hizmet etmenin kalkaca¤› fleklindeki konuflmalard›. Kurtulufl gününün gelmekde oldu¤u haber veriliyordu.
Bu sosyalist, komünist partiler, iflçi ve köylünün hakk›n› korumak, onlar› yüksek hayâta ulafld›rmak için çal›fld›klar›n› durmadan
tekrarl›yorlard›. E¤er iflçi ve köylüler pefllerinden gelirlerse, kurtar›c› olman›n flerefini paylaflacaklard›.
— Ey iflçiler ve köylüler! Burjuvalar›n, kapitalistlerin, a¤alar›n,
bütün sömürücülerin pençelerinden kurtulmak istiyorsan›z, oylar›n›z› komünist partisine veriniz ve onun etrâf›nda toplan›n›z, diyorlard›.
Bilhâssa, câhil köylü ve iflçiler, kendileri için iyi ve kötü olan taraflar› seçemiyorlar. Dahâ ziyâde yalanlara kap›l›yorlard›. Komünist yönetim zemân›ndaki Rus emekçisinin sefâlet ve felâketi, maalesef, o devredeki gafletin, akls›zl›¤›n netîcesi olmufldur.
‹htilâlin bafllang›c›nda, komünist idârecileri, bir k›sm karaktersiz insanlar›, kudurmufl köpek gibi etrâfa sald›rtarak, herfleyi
k›r›p y›kd›rd›. Suçsuz insanlar›, sorgusuz süâlsiz bo¤azlatd›. Komünistlerin bafl›ndakilerin ekserîsi yehûdî idi. Bunlar, intikam
h›rs› ile RUS halk›n› birbirine düflürmekde büyük gayret gösterdiler. LEN‹N (1342 [m. 1924] de öldü) ve Trocki, (Stalin taraf›ndan kovuldu. 1358 [m. 1940] de Meksikada öldürüldü), Karl Marx›n (1300 [m. 1883] de öldü) izinde, komünizm ideâlinin bayra¤›
alt›nda, katliâm politikas›n› yürütdüler. Yapd›klar› cinâyetler,
vicdanl› insanlar›n kabûl edemiyece¤i, hattâ inanam›yaca¤› müdhifl bir manzara gösteriyordu. Önce, s›n›flar birbirlerine düflman
yap›ld›. Sonra, Rusyan›n her taraf›nda dost-düflman kar›fld›. Kimin kiminle oldu¤u anlafl›lmaz hâle geldi. Bu sûretle, kardefl kavgas› ve iç harb bafllad›. Bu harb, babay› o¤ula, kardefli kardefle
karfl› savafld›rd›. Rusyan›n her taraf›, kana buland›. ‹ç harb, senelerce devâm etdi. Milyonlarca insan öldü. Memleketin her taraf›
yak›l›p y›k›ld›. Bütün ifller durdu. ‹flsizlik, sefâlet, hastal›k, milleti k›r›p geçirdi.
– 389 –

Hâlbuki ihtilâlden önce, komünistler bütün Rusyan›n patronu olmak, zâlim idâreyi kurmak, diktatörlü¤ü yerlefldirmek maksad› ile köylüye ve iflçilere o kadar çok fley va’d etdiler ki, onlar
câhil kafalar›yla Cennet hayât›na kavuflacaklar›n› sanm›fllard›.
Seneler geçdikden sonra, iflçi ve köylüler, hiçbir fley elde edemediklerini, aldat›ld›klar›n›, tuza¤a düfldüklerini, tepeden t›rna¤a
kadar soyulduklar›n› anlamakda gecikmediler. Fekat, ifl iflden
geçmifldi. Art›k diktatör idâre, bunlar› birbirleriyle derdleflmekden bile men’ etdi. Arada bir kitleler hâlinde katliâmlar tertib etdiler.
Sovyet Rusya Cumhurbaflkan› K.Vocoshilov, 1934 de Rusyada verilen bir ziyâfetde Amerikan Sefiri William C. Bulitte flu
hâdiseyi anlatm›fld›: (1919 y›l›nda, teslîm olduklar› takdîrde hiçbir zarar vermeme¤i va’d ederek, Kievde on bin Çar subay›n› eflleri ile birlikde teslîm olma¤a iknâ etmifldim. Sözüme inanarak
teslîm oldular. On bin subay›n hepsini erkek çocuklar›yla birlikde i’dâm etdirdim. Kar›lar› ile k›zlar›n› ise, Rus ordusu taraf›ndan kullan›lmak üzere, umûmhânelere gönderdim). Sonra da,
zevall› kad›nlar›n, ma’rûz kald›klar› korkunç muâmeleye üç aydan fazla dayanam›yarak can verdiklerini sözlerine ilâve etmifldir.
1335 [m. 1917] ihtilâlinin hemen akabinde, Çar Nikola ve beflikdeki çocuklar› ile berâber, bütün âile efrâd›, Bracki Ormanlar›nda
katledilmifllerdir. 1917 y›l›ndan 1947 y›l›na kadar komünist Rusyada hükm süren kanl› ihtilâlin netîcesi katl edilen, açl›kdan ve sefâletden ölen insanlar›n say›s› 63 milyon 301 bin kiflidir. Afla¤›da buna dâir verece¤imiz rakamlar, vesîkalar, kan ve kemik üzerine kurulan dinsiz bir rejimin girdi¤i ülkelere neler getirebilece¤ini aç›kça ortaya koymakdad›r. Bu vesîkalar, çok esasl› kaynaklardand›r.
Veyl uyanm›yanlara....

YIKILAN ‹BÂDET YERLER‹
Türkistânda 14 bin câmi’ ve mescid, Kafkasya ve K›r›mda 8 bin,
Tataristânda ve Bafl Kurdistânda 4 bin câmi’, mescid y›k›lm›fl ve
tahrîb edilmifldir. Yaln›z Buhârâ vilâyetinde 360 câmi’, mescid y›kd›r›lm›fld›r. Bir medrese b›rak›lm›fld›r ki, o da, din aleyhdarl›¤› müzesi olarak kullan›lm›fld›r. Semerkand vilâyetinde de, ayn› fleklde
b›rak›lan Ulu¤ Be¤ medresesi, din aleyhdarl›¤› müzesi olarak kullan›lm›fld›r. Semerkanddaki iki kilise de, basketbol, voleybol salonu olarak kullan›lm›fld›r.
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KATL ED‹LEN D‹N ADAMLARI
Müslimân din âlimleri olarak katl edilenlerin mikdâr› 270 binin
üzerindedir. Bir k›sm› da, Sibiryada s›f›r›n alt›nda 65 derece so¤u¤un hükm sürdü¤ü kamplara sürgün edilmifllerdir. Dindâr olanlardan ise, yaln›z Türkistânda üç milyonun üstünde bir kitle, dînî
inançlar›ndan dolay›, flehîd edilmifllerdir.
Ruslar, 1979 senesinin son ay›nda, Efganistâna girince, hemen
köylere sald›rd›lar. Yiyecekleri, giyecekleri, ev ve zînet eflyâlar›n›
ya¤ma etdiler. Kad›n, çocuk ay›rmaks›z›n, rastlad›klar› müslimânlar› öldürdüler. Tanklarla Kunday flehrine girince, büyük câmi’i
top atefline tutarak, yüzlerce müslimân›, nemâz k›larken flehîd etdiler.
Komünistlerin feci’ bir fleklde yürütdükleri dinsizlefldirme siyâsetine, devrimlere muhâlefet edenlerin imhâs›na veyâhud Sibirya
kamplar›na sürülmesine dâir verdi¤imiz flu rakamlar, befleriyyet
için ibret dersi al›nmas› gereken vahflet sahnesidir.

DÎNÎ K‹TÂBLAR ve ÂB‹DELER‹N ‹MHÂSI
Türk milletinin islâm› kabûlünden sonra, dînî âbidelerle süsleyip, islâm mi’mârisi ile flark›n birer p›rlantas› hâline getirdi¤i Buhârâ, Semerkand, Kakant, Kazan, Hayve, Ufa, Bakü, Taflkent,
Bahçeserây, Derbend, Timirhan, Kaflgâr, Almasta, Tirmi v.s. flehrlerinde mevcûd milyonlarca Kur’ân-› kerîm ve Hadîs kitâblar› baflda olmak üzere, bütün dînî eserleri toplay›p, komünistler, bunlar›
vicdans›zca ve hayâs›zca yakm›fllar, sokaklarda y›rtarak, ayaklar
alt›nda çi¤nemifllerdir. Di¤er tarafdan halk›n elinde bulunan dînî,
millî ve târîhî kitâblar›n hükûmete teslîm edilmesini emr etmifller
ve müsâdere etdikleri bu k›ymetli eserleri de ayn› fleklde imhâ etmifllerdir. Bu arada, ba’z› müslimânlar, ölümü göze alarak, ellerinde bulunan kitâblar› bu kâtil sürüsüne, sap›klara teslîm etmeyip,
sand›klara doldurarak yere gömmüfllerdir. Bu hareketler esnâs›nda, kitâblar› teslîm etmek istemiyen binlerce dindâr, flehîd edilmifldir.

D‹N ALEYH‹NDE YAPILAN BASKI
VE PROPAGANDALAR
Dîne indirilen bu a¤›r darbe ve din adamlar›n›n katl edilmeleri netîcesinde milyonlarca ma’sûm insan cesedlerinin üzerine ku– 391 –

rulan Allahs›z komünizm devletinin din aleyhindeki belli bafll› bask› ve propagandalar› flunlard›r:
1 — Mekteblerde din dersi okutulmas› men’ edilmifldir.
2 — Bütün ibâdethânelerde ibâdetler yasak edilmifldir.
3 — Devlet ifllerinde din adamlar› yok edilmifldir.
4 — Evlerde dînî terbiye verilmesi kat’iyyetle men’ edilmifldir.
5 — Gazete, mecmû’a ve radyolar ile din aleyhinde neflriyyât
yap›lm›fl, uydurma temsîller verilmifldir.
6 — Allahü teâlân›n (hâflâ) yok oldu¤u, mukaddes kitâblar›n,
uydurma, hurâfe oldu¤u telkîn edilmifldir.
7 — Komünist partisinin kollar› olan Allahs›zlar Cemiyyeti ve
genç Allahs›zlar derne¤i nâm› alt›nda teflekküllerle, flehr ve köylerde konferanslar verilip, din ile, Allah ile, Peygamberler ile alay
edilmifl, din düflmanl›¤› afl›lamak için, gece kurslar› tertîb edilmifldir.
8 — Tiyatro, sinema v.s. e¤lence yerlerinde, Allah, Din, Kur’ân
ve Peygamberler, din adamlar›, dâimâ alay mevzû’u edilmifl, böylelikle, genç ve körpe dimâglar› zehrlenmifllerdir.
9 — Müslimânlar›n bafll›ca dînî farîzelerinden olan nemâz,
oruc, hac, zekât, kat’iyyetle men’ edilmifl olup, kelime-i flehâdet
getirmek, Allah kelâm›n› söylemek dahî büyük bir suç teflkîl etmifldir. Ve bu fleklde asîlâne hareketlerinden dolay› dâimâ gizli
polisin tâkibât›na u¤rayan dindârlar, ekseriyâ “Bat›l inançlar› yaymak”, “Devlet aleyhdarl›¤› yapmak”, “Rejime, devrimlere karfl›
gelmek” gibi ithâmlara mâruz kalm›fl, ölüm kamplar›na götürülmüfllerdir.

ÖLÜLERE SAYGISIZLIK
1 — Cenâze nemâz› k›lmak, ölüleri y›kamak, temâmen yasak
edilmifldir.
2 — Ölen insan, do¤rudan do¤ruya bir çukura at›l›r, üzerine kireç serpilerek topra¤› örtülürdü.
3 — fiehrlerdeki mezârlardan ç›kar›lan insan kemikleri ve y›k›lan ibâdet yerlerinin molozlar› ile flehrin çukur yerleri doldurulmufldur.
4 — Köylerdeki mezârlardan ç›kar›lan insan kemikleri ise, tarlalarda gübre olarak kullan›lm›fld›r.
Muhterem okuyucu! Komünistler, bütün bu iflkence, katliâm, sürgün ve bask›lara ra¤men, insan denilen varl›kdaki, o ilâ– 392 –

hî sevgiyi körletememifllerdir. O mukaddes ba¤› koparamam›fllard›r. Komünist rejimin alt›nda bulunan 140 milyon müslimân
din kardefllerimizden, bu sistemli çal›flmalara, iflkencelere ra¤men
kendi emellerine âlet edebildikleri, dinsiz yapd›klar› soysuzlar›n
mikdâr› yüzde 5’i geçemez. Demek ki, f›trî olan dîni, îmân› hiçbir
maddî kuvvet ezemiyecekdir. Mahkûm edilebilir, fekat yok edilemez. Müslimân, can›n› verir. Fekat, dînini, nâmûsunu, aslâ vermez. Bunu 1986 Efgan fâci’as›nda ruslar da iyi anlad›. Yüzbinlerce k›z›l askerlerle, füze ve tayyârelerle sald›rarak, köylüleri, kad›nlar› öldürdüler. Müslimân çocuklar›n› dinsiz yapmak için Moskovaya götürdüler. Câmi’leri, mektebleri, evleri, g›dâ maddelerini yakd›lar. 1979 dan 1986 ya kadar ak›td›klar› müslimân kan› bir
milyonu geçmifldir. Fekat müslimân mücâhidler, binlerle flehîd
verip, dinsizlere esîr olmad›. Ruslar, bu vahfletlerini islâm milletlerinden saklamak için, Rusyada din hürriyyeti oldu¤unu, islâm
ilmlerinin ve ibâdetlerin serbest oldu¤unu anlatan kitâblar hâz›rlay›p, islâm memleketlerinde paras›z da¤›td›lar. Bu kitâblardan,
Rusyadaki müslimânlar›n haberleri bile olmad›. Çünki bunlar,
yaln›z d›fl memleketlere gönderildi. Rusyada da¤›t›lmas› yasakd›.
Komünizme hiyânet etmek olurdu. Bu kitâblardan 1986 da, Cezâirde halka da¤›t›lanlardan bir k›sm› elimize geçdi. Ekstra kâ¤›da bas›lm›fl, parlak cildli. Devlet taraf›ndan ofsetle bas›lm›fl, arabî kitâblar. Üzerlerinde 1400 hicrî târîhi ve Taflkend yaz›l›. ‹çlerinde, sar›k ve cübbe giydirilmifl, dinsiz birkaç komünistin resmleri, müftî, imâm ve din idâresi reîsi gibi ismlerle teflhîr ediliyordu. Efganistânda, müslimânlara yap›lan rus zulmü ile z›d bir komünist propagandas›. Öyle kurnazca hâz›rlanm›fl ki, islâm dînini
ve komünizmin iç yüzünü bilmeyen, bu hîleye ve yalanlara çabuk
aldan›r. Az›l› islâm düflman›n› dost sanarak, sonsuz felâkete sürüklenir.
‹ster sosyalizm, ister cumhûriyyet densin, ister demokrat ismi
verilsin, hattâ isterse kralc›l›k kürküne bürünsün, istedi¤i kadar
yald›zl›, yalan propagandalar yaps›n, komünizm her yerde ve
her ânda kendisini belli eden hürriyyet düflman› bir rejimdir.
Dinsiz, merhametsiz, zâlim bir az›nl›k diktatörlü¤üdür. Bunun
için ‹slâmiyyetin amans›z düflman›d›r. Rusyan›n ad›, “Sovyet
Sosyalist Cumhuriyyetleri” idi. Bu ismde komünizmin bir harfi
dahî geçmiyor. Komünist Do¤u Almanyan›n ad›: “Demokratik
Almanya Cumhuriyeti” idi. Yugoslavyan›n ad›: “Federal Halk
Cumhuriyyeti”, K›z›l Çin, Bulgaristan›n, Macaristan›n, Polonyan›n,
hulâsa komünist her devletin ad›, bir baflka cumhûriyyet idi. Çok
flükr, komünizm, K›z›l Çinin d›fl›ndaki ülkelerde y›k›ld›. Komü– 393 –

nizm, dünyâ insanl›¤› için o kadar tehlükeli bir ma’nâ ifâde etmekde ve içine düflenler bu rejimden öylesine nefret duymakda idiler
ki, bizzat komünistler dahî, bu ismden kaç›nmakda ve kendi devlet ünvanlar›na, hür devletlerin adlar›n› tak›fld›rarak, kamufle, setr
etmek ihtiyâc›n› duymakda idiler.
Komünizm, üzerine hangi kürkü giyerse giysin, bir parça aralan›nca alt›ndan k›z›ll›¤›, vahfleti derhâl beliren bir rejimdir. Komünizmi, böyle ilk bak›flda belirten damgas› nedir? ‹smi, demokrat
da, kralc› da, cumhûriyyetci de, halkç› da olsa, komünizm ilk bak›flda nas›l anlafl›l›r? ‹flâret edelim: Komünizmin tek ve mümeyyiz
vasf› “Devletçilik” ve “Din düflmanl›¤›”d›r. Her fleyin ve her iflin
devletlefldirildi¤i, müslimânlara gerici, yobaz denildi¤i, komünist
olm›yanlara faflist damgas› bas›ld›¤› bir ülke, ismi ne olursa olsun,
komünist bir ülkedir. Bir memleket devletçilikden ne kadar uzaklafl›r, Allaha ve Peygambere sayg› gösterirse, o memleket komünizmden o kadar uzaklaflm›fl demekdir. Devletçilik ve din düflmanl›¤› komünizmin gerçek ismidir.
Afl›r› devletçili¤i getirmek ve mekteblerden din derslerini kald›rmak istiyenlerin gâyeleri memlekete komünizmi yerlefldirmekdir. Komünizmin ilmî ad›: Her fleyin devletlefldirilmesi, kollektivite ve din düflmanl›¤›d›r. Her fley devletlefldirildikden sonra “Allahs›zlar Cemiyyeti” kurulur ki, böyle bir cemiyyeti kurmak, birkaç
sâatlik ifldir.
Dünyâ komünist teflkilât›, hür memleketlere komünizmi sokabilmek ve yerlefldirebilmek için, önceden sat›n alm›fl olduklar› yoldafllar›na 18 direktif vermekdedirler. Bunlardan on madde aynen
flöyledir:
1 — Memleketinizde komünist veyâ sosyalist partilerin kurulmas›n› teflvîk ediniz. Bunlar mevcûd ise, kendileri ile iflbirli¤i yap›n›z.
2 — Halk›n›z› mümkin oldu¤u kadar çok s›n›f ve zümrelere bölünüz.
3 — ‹flçi ve iflverenler aras›nda dâimî anlaflmazl›k ç›kar›n›z.
4 — Komünist rejimi kuruncaya kadar mücâdele ediniz ve u¤rafl›n›z. Komünist rejim kökleflinceye kadar yurdunuzda böyle bir
tehlükenin olmad›¤›na herkesi inand›r›n›z. Sizin niyyet ve maksad›n›z› fark edip yüzünüze vurmak istiyenleri vehimli ve jurnalci olmakla suçland›r›n›z.
5 — Mezheb ve tarîkat kavgalar›n› körükleyiniz. Gizli, aç›k din
düflmanl›¤› yap›n›z.
6 — Halk›n çok sevdi¤i kahramanlar›, kendinize bayrak yap›p,
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onlar› taraf›n›zdanm›fl gibi gösteriniz.
7 — Roman, fli’r, yaz› ve karikatür ile de, sistemli olarak, iflçi ve
köylünün sefâlet içinde olduklar›n›, mübâlagal› olarak yay›n›z.
8 — Hür memleketlere karfl› muhâlif tav›r al›p, Bat› düflmanl›¤›n› yay›n›z.
9 — Sendikalar›, gençlik derneklerini ve san’at kurulufllar›n› elde ediniz.
10 — Sürekli huzûrsuzluk kaynaklar› aray›p bularak, bunlar›
devâm etdirme¤e çal›flacaks›n›z.
Komünizm felâketine yakalanmamak için, onun bu on tohumunu en küçük f›rsatlardan fâidelenerek, zarars›z hâle getirmelidir.
Komünizme karfl› elele birleflmek, teflkilâtlanmak, parçalamas›na göz yummamak lâz›md›r. Komünistlere selâm vermekle, yüzlerine gülmekle, kitâb, gazete ve dergilerini almakla, vitrinlerde teflhîr etmekle, satmakla, dergi ve gazetelerini i’lânlarla beslemekle,
onun sat›r› bilenmekdedir.
Çar da, sinsi Rus komünistlerini serây›na da’vet eder, iltifâtlarda bulunur, sofras›na al›r, fikrlerini dinlerdi. Amma ihtilâl olunca,
o dostlar, Çar›, Çariçeyi, çocuklar›n›, torunlar›n›, kundakdakilere
kadar bo¤azlad›lar.
Komünizmde anlay›fl, vefâ, insanl›k, merhamet, îmân ve insaf
yokdur. Ruslar›n 1980 senesinde Efganistân köylerine havadan
yapd›klar› hücûmlar, komünist vahfletinin, barbarl›¤›n›n yeni ve
korkunç bir vesîkas›d›r.
Komünist, Allahla, vicdanla, ahlâkla berâber olanlar›n düflman›d›r. O, bu gibi insânî duygular›, hastal›k, budalal›k, rejimine ve
prensiplerine hiyânet sayar! Parolas›, (Parçala, sonra yut)dur.
Komünizmin flerrinden korunmak için formül tekdir:
Ona kendi usûlleriyle, ya’nî kuvvetle sald›rmak, surat›na tükürmek, yumru¤u tepesinden eksiltmemek ve onu böylece, nâmûslu
insanlardan ay›rmak, k›z›l lekeli suratiyle yaln›z ve ortada b›rakmakd›r.
Rus ihtilâli elliiki milyon insan bo¤azlam›fld›r ki, bunun k›rk
milyonu tar›m ve fabrika emekçileridir. (Toprak da¤›taca¤›m, iflletmelere ortak edece¤im) diye gelmifl, fakîr köylünün birkaç dönüm tarlas›n›, yoksul iflçinin kulübesini de ellerinden alm›fl, dîni,
îmân› olanlar›, Allah diyenleri öldürmüfldür.
K›z›l ihtilâl, iflçi iktidâr› nâm› alt›nda, iflçileri yiyen doymaz bir
canavard›r! O, öyle bir katliâm ve ya¤mad›r ki, bu katliâm› ve ya¤may› yapanlar dahî, katliâm ve ya¤madan kurtulamazlar.
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Cana, mala, ›rza, dîne, îmâna karfl› bafll›yan kin, insanl›¤a karfl›
beslenen sadizme çevrildi ve bafllar›ndaki bir avuç zâlimin plânlar›
hesâb›na çal›flma¤a bafllad›. O zemân nas›l aldat›ld›klar› anlafl›ld›.
Amma ifl iflden geçmifl oldu.
Gizli komünist partisi tüzü¤ünün dördüncü maddesi aynen flöyledir:
(Komünist Partisi, Emperyalizmin yerli uflaklar›n›n, toprak,
fabrika, binâ sâhiblerinin, esnaf ve tüccar burjuvalar›n›n, bütün
dindârlar›n, onlar›n ruhban ve ülemâs›n›n, çal›flan ve emekliye ayr›lm›fl bütün subay, polis ve memurun, hülâsa ihtilâl saflar› d›fl›nda
kalanlar›n bar›flmaz düflman›d›r.)
Leninin ihtilâl parolas› da fludur:
(Aktif elemanlar›, en k›sa zemânda mümkin oldu¤u kadar çok
öldürün ki, bize az ifl kals›n).
Görülüyor ki, bo¤azlanmas› gerekenler d›fl›nda, yüzde yüz selâmetde kalanlar, sâdece kendileridir, k›z›l yöneticilerdir.
Lenine göre, (K›z›l iktidâr›n yaflamas› için, k›z›l ihtilâlin devâm› flartd›r). Sonu gelmez iflçi katliâmlar›n›n, rejim temizliklerinin
sebebi budur. K›z›l Çinde, komünist diktatör Maonun emri ile, beher temizlemede üçyüzbin emekçi kurflunland›. Bu cinâyetler, din
düflman›, Allaha, k›yâmet gününe inanm›yan bir zümre taraf›ndan
yap›ld›.
Rusya komünizm sâyesinde ne seviyeye gelmifldir? Halk›n›n
mutluluk derecesi nedir? gibi mühim sorular›n cevâblar› verilmeden (Adamlar fezâda geziyor) diye kesip atmak ve zâlim bir az›nl›¤›n lüks, flâhâne, zevkli, safâl› hayâtlar›na imrenmek, dar görüfllülük olurdu. Bir zemânlar, M›srdaki ehramlar da, devrinin flâheseriydi. Müstebid bir az›nl›¤›n, kaprislerini tatmin için, milyonlarca
insan›n kan ve cesedleri üzerine kurulan, aç ve perîflan b›rak›lan iflçinin, emekçinin elinden al›nan paralarla yap›lan eserleri, fabrikalar›, füzeleri, toplum se’âdetinin hedefi olarak gösterebilir miyiz?
Vâs›talar›, hayât›n gâyesi gibi göstermek, hayât›n kendisine ihânet
olur. 1990 senesi bafllar›nda, Sovyetler Birli¤i da¤›ld›. Do¤u Almanya, Bat› Almanya ile birlefldi. K›z›l Çinde de, komünist yönetim gevfledi.
Ba’z› yazarlar ve ba’z› kimseler, acabâ yazd›klar›n›n veyâ söylediklerinin yüzde birini, hasretini çekdikleri komünistlikde a¤›zlar›na alabilirler mi?
Gençler! Saf gönülleriniz, temiz rûhlar›n›z, bu yafllar›n›zda,
böyle hayâlî yar›nlar›n büyüsüne kap›lma¤a gâyet müsâiddir. Fekat, sonra piflmân olursunuz!..
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‹nsanlar› komünizm felâketinden korumak için tek çâre, onun
flerbetli zehrlerine, yald›zl› pisliklerine aldanmamakd›r. Bunun için
de, insanlar›n kuvvetli bir îmân, sa¤lam bir tevekkül ve gönül râhatl›¤›, adâlet ve hürriyyet içinde bulunmalar› lâz›md›r. Bu da, insan›n, ilâhî, sars›lmaz, de¤iflmez, güvenilir bir kitâba uyarak, ahlâk›n› ve niyyetlerini temizlemesi ile hâs›l olur. Bu temizlik, her dürlü, kay›r›c› veyâ ezici düflüncelerden uzak olan islâmiyyetle sa¤lanabilir. ‹nsanlar›, komünist canavar›n›n pençesine düflmekden koruyacak kuvvetli kalkan olan sosyal adâlet, islâmiyyetde tam olarak mevcûddur. Komünistli¤i y›kmak, ‹slâma hizmet etmekle olur.
Müslimânl›k ile komünistlik bir arada bulunamaz. Devletin idâresini gasb ederek, müslimân bir milletin bafl›na geçen ba’z› diktatörlerin, devletlerine (Sosyalist ‹slâm Cumhuriyyeti) gibi ismler koyduklar› görülmekdedir. Bu ismlerdeki (Sosyalist) kelimesi, müslimân olm›yanlar›n, ya’ni komünistlerin ismidir. Bu kelimenin yan›na islâm kelimesini ilâve etmeleri, müslimânlar› aldatmak için uydurulmufl tuzaklardan biridir. Çünki, islâmiyyet ve sosyalizm birlikde bulunamaz. Müslimân, sosyalist olamaz. Bunun içindir ki,
komünist barbarlar›, ele geçirdikleri islâm memleketlerindeki insanlar› komünist yapabilmek için, herfleyden önce, büyük bir
önemle ‹slâmiyyete sald›r›yor. Komünistlerdeki din düflmanl›¤›
bundan ileri geliyor.
Her milletde bulunabilen tektük soysuz, dinsiz, ahlâks›z, alçak
kimseler aldan›r, kand›r›l›r, komünist olabilir. Bunlar, k›z›l ve sar›
merkezlerin çevirdi¤i f›r›ldaklarla, bir komünist ihtilâli hâz›rlayabilir. Böyle bir karanl›k ve kanl› ihtilâlin patlamas›ndan ve yay›lmas›ndan milleti korumak, gençlere din bilgisi, ‹slâm ahlâk› vermekle olur. Her baba, çocuklar›na Kur’ân-› kerîm okutmal›, din
dersine göndermeli, abdest, gusl abdesti almas›n›, nemâz k›lmas›n›, oruc tutmas›n›, halâl ve harâmlar› ö¤retmeli ve yapd›rmal›d›r.
Böyle müslimân olarak yetiflen bir kimseyi, komünistler aldatamaz. ‹flte komünist Rus ve Çin engizisyonu, vahfleti alt›nda inliyen
milyonlarla müslimân meydânda! Her çeflid bask›ya, iflkenceye,
azâba ve ölüme katland›lar, fekat komünist olmad›lar. Öldürüldüler veyâ kaç›p kurtuldular.
Müslimânlar› aldatam›yacaklar›n›, ‹slâm memleketlerinde ihtilâl yapam›yacaklar›n› anl›yan komünist zâlimleri, ‹slâm memleketlerini ele geçirmek için, a¤›r sanây›’, harb gücü üzerinde çal›fl›yorlar. Atom silâhlar›, roket, füze, yeni tayyâreler, jetler, kimyâ maddeleri ile sald›rma¤a, müslimânlar› dünyâdan kald›rma¤a u¤rafl›yorlar. O hâlde, yer yüzündeki bütün müslimânlar, el ele vermeli,
i’tikâddaki mezheb ayr›l›klar›n› ortadan kald›rmal›, tek kurtulufl yo– 397 –

lu olan Ehl-i sünnet mezhebinde birleflmelidir. Bütün güçleri ile, yeni silâhlar› yapma¤a, komünistlerden üstün olma¤a çal›flmal›d›rlar.
Îmânda birlik, ahlâkda birlik, adâletde birlik hâs›l olunca ve yeni silâhlar yap›l›nca, komünist bask›n› korkusu olmaz.
Avrupan›n meflhûr fikr adam› Roger Garaudynin 1982 senesinde, açd›¤› yoldan, denizlerin kaptan› Cousteau rotas›n› ‹slâmdan yana çevirdi. Bale dünyâs›n›n meflhûr ismi Bejart da ad›mlar›n› ‹slâm
dünyâs›na do¤ru atd›. 8 Nisan 1983 günü Bingazinin Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda bir büyük ilm adam›, bir büyük yazar Roger Garaudy, “Evet, bugün ben müslimân›m. Niçin ‹slâm› seçdiniz, diyorsunuz. ‹slâm› seçmekle ça¤› seçdim” diyordu.
70 yafl›ndaki Roger Garaudy ki, y›llarca Fransada komünist sistemin ateflli savunucusu olmufldu. Üniversiteden siyâset kürsîlerine kadar Frans›zlara ve Bat› dünyâs›na hep Marksizmi anlatm›fl,
insanlar›n kurtuluflunu yaln›z bu sistemde bulmufldu. Ça¤›m›zda
Frans›z komünistlerinin en büyük “Rûh mimâr›” durumunda idi.
Nerede komünistlerin düzenledi¤i bir miting, konferans ve seminer var, orada Garaudy vard›. H›ristiyanl›¤a karfl›, düflüncesiyle,
kalemiyle, hitâbetiyle büyük bir mücâdele veriyordu.
Bir gün, Bat›n›n sanat, edebiyyât ve siyâset çevrelerinde bir
bomba patlad›. “Roger Garaudy ‹slâm› seçdi!” Haber ajanslar›n›n
telekslerinde dünyâya ulaflan bu haberle, o zemânki Kremlin müdhifl sars›ld›. Çünki Kremlin, Fransadaki komünistlerin en büyük akl
hocas›n› gayb etmifldi. Garaudy yak›ndan tan›nan bir bilim adam›
idi. Son y›llarda Marksizm onun kaleminden yay›l›yordu.
O büyük adam, hakîkati anlad› ve bütün dünyâya flunlar› söyledi: “‹slâm, ça¤lar› arkas›nda sürükleyen bir dindir. Di¤er dinler ise,
ça¤lar›n arkas›nda sürüklendi. Ya’nî, ‹slâm d›fl›ndaki bütün dinler
zemâna uyduruldu. Reforma tâbi’ tutuldu. Mukaddes kitâblar zemâna göre tahrif edildi. Kur’ân-› kerîm ise, indirildi¤i günden beri
hep zemâna hükm etdi. O, zemân› de¤il, zemân onu izledi. Zemân
yaflland›kca o gençlefldi. Bu, ça¤lar üstü bir olayd›r. Bugüne kadar,
bunca savafllar›n b›rakd›¤› korkunç, sosyal, siyâsî ve ekonomik sars›nt›lardan dahâ büyük bir olayd›r. ‹slâm, materyalizme de, pozitivistlerin görüflüne de, ekzistansiyalistlere de hâkimdir. Fekat, hiç
bir fley islâma hâkim de¤ildir.
‹slâm›n büyük Peygamberi, “Yar›n ölecekmifl gibi âhirete,
hiç ölmeyecekmifl gibi, dünyâya çal›fl›n!” derken, her fleyi anlatm›fld›r. ‹slâm hem maddeye, hem de ma’nâya hükm etmifldir. Öyle ise, bunlar›n ikisi birbirinden kopar›lamaz. Nas›l kopar›labilir ki, ‹slâm, “‹lm Çinde de olsa gidip bulunuz. ‹lm ve
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fen mü’minin gayb olmufl mal›d›r, ara ve bul” diyor. ‹lmin ve çal›flman›n burada s›n›r› yokdur. ‹slâm, dünyây› sarsan bu iki olaya s›n›r koymad›¤›na göre, dünyây› sarsm›fld›r.
‹nsan›, mahlûklar›n efdali ve en flereflisi olarak bildirirken,
onun sömürülemeyece¤ini anlatm›fld›r. ‹srâf›, gösterifli ve lüksü yasaklayan, kazanc› al›n terindeki damlac›klarda arayan, biriken sermâyeyi fakîre ölçülü ve ahlâk hükmleri içinde aktaran, fâizi, tembelli¤e sebeb oldu¤u için yasaklayan ve gayrimeflrû’ serveti böylece imhâ eden bir sistemler manzûmesidir. ‹slâm, halîfe ile kölenin
ayn› hakka sâhib olmas›n› mecbûr k›lm›fld›r. Deve olay› vard›r ki,
bu, krallar›n k›l›çlar›ndan dahâ keskin bir olayd›r. Hazret-i Ömer
ile kölesi bir flehrden bir flehre giderken deveye s›ra ile binerler.
Zemân zemân, devenin yular›n› halîfe çeker, zemân zemân da köle... ‹flte adâlet ve hukukda ‹slâm›n devrimidir bu.
Marksizm ile kapitalizmin ikisi de, insan› sömüren sistemlerdir.
‹slâm bunlara karfl›, insana prestijini iâde eden bir semâvî dindir”.
(‹sbât-ün nübüvve) arabî kitâb›n sonuna bak›n›z!
Çok mühîm ilâve: Peygamberler vâs›tas› ile, Allah taraf›ndan
bildirilmifl olan yaflamak yoluna (Din) denir. ‹nsanlar›n yapd›¤›
yaflamak yoluna (Kanûn) denir. Din, anadan, babadan ve kitâbdan ö¤renilir. Dinsiz insan olamaz. Her insan, dîninin emrlerine
uygun olarak yaflar. Dînine uyan›n, dünyâda râhat yaflayaca¤›na
ve âh›retde Cennete giderek, sonsuz se’âdete kavuflaca¤›na, baflka
dinde olanlar›n, dünyâda s›k›nt› çekeceklerine ve âh›retde Cehennem ateflinde sonsuz yanacaklar›na inan›r. Herkes, dînini övmekdedir. Propagandalarla, reklâmlarla herkesi kendi dînine ça¤›rmakda, böylece kendi dîninin do¤ru oldu¤una inanmakda ve herkesi inand›rmakdad›r. ‹nsan›n dünyâ ve âh›ret se’âdeti, dînine
ba¤l› oldu¤u için, insan, anas›ndan, babas›ndan ö¤rendi¤i dînine
ba¤l› kalmamal› ve propagandalara ve reklâmlara aldanmamal›,
mevcûd dinlerin hepsini incelemeli, do¤ru oldu¤unu anlad›¤› dîne
sar›lmal›d›r.
Hakîkat Kitâbevinin ç›kard›¤› kitâblar, bütün dinleri tarafs›z
olarak bildiriyor. Uzun senelerin tedkîki netîcesinde, bütün dinleri okuyucular›na haber veriyor. Kitâbevimiz, din ile alâkas› olm›yan, birkaç kültürlü gence, Hakîkat Kitâbevinin kitâblar›n›
incelemelerini vazîfe olarak verdik. Bunun için kendilerine ücret de verdik. Bir sene sonra verdikleri raporda, (‹slâm dîninin
hiç de¤ifldirilmemifl hak din oldu¤unu, bütün insanlara se’âdet
yolunu gösterdi¤ini, inan›lacak dînin yaln›z islâmiyyet oldu¤unu
anlad›k. Tahsîlli, akll› her gencin, Hakîkat Kitâbevi kitâblar›n›
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muhakkak okuyarak, mevcûd dinleri iyice ö¤renmesi, akl› ile, ilmi
ile, vicdân› ile karâr vererek, hey’etimizin seçdi¤i islâm dînine sar›l›p, se’âdete kavuflmas›, yalan ve hîleli yaz›lar ile okuyucular› aldatanlar›n tuzaklar›na düflerek, dünyâda ve âh›retde felâketlere,
sonsuz azâblara düflmekden kurtulmas› lâz›md›r.) bildirmifllerdir.
Biz de, bütün dünyâya islâm dînini seçerek, se’âdete kavuflmalar›n› tavsiye ediyoruz.

‹ST‹GFÂR DÜÂSI
Muhammed Ma’sûm hazretlerinin 2.ci cildi, 80.ci mektûbundaki hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹stigfâr düâs›na devâm edeni, Allahü teâlâ derdlerden kurtar›r ve ummad›¤› yerden r›zkland›r›r).
Bu fakîr, her gün, farz nemâzlardan sonra, üç kerre istigfâr düâs›
okuyorum. ‹stigfâr düâs›, (Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ
huv, elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh.)dir.
Bu düây› okudukdan sonra, yaln›z istigfâr (Estagfirullah) okuyarak yetmifle temâml›yorum. Ölümden baflka, her derdden kurtar›r. Eceli gelenin de, a¤r›s›z, s›k›nt›s›z ölmesine yard›m eder. 344.cü
sahîfeye bak›n›z!
‹stigfâr düâs›ndan sonra, Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn ve ene abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüflûrâ. Hasbünallah ve ni’mel vekîl,
ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil
aliyyil azîm! okunur. 3.cü ve 125.ci, 271 ve 344.cü sahîfelere bak›n›z!
_____________________

TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.
Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî
yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâ-i ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i
zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve
li-ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li üstâzî
Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffatil mü’minîne vel-mü’minât.
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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