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okuyan›n günâhlar› afv olur. Derdlerden kurtulur. Bir dahâ
günâh ifllemekden muhâfaza olunur.

_________________

‹mâm-› Rabbânî hazretleri (Mektûbât) kitâb›n›n 1.ci cild,
275.ci mektûbunda buyuruyor ki:

Sizin bu ni’mete kavuflman›z, islâmiyyet bilgilerini ö¤ret-
mekle ve f›kh hükmlerini yaymakla olmufldur. Oralara cehâ-
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mek serbestdir. Müslimânlara bu hürriyeti veren devlete yar-
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_________________
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‹SLÂM AHLÂKI
ÖNSÖZ

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

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yor. Muhtâc olduklar›
ni’metleri yarat›p, herkese gönderiyor. Dünyâda ve âh›retde se’âdete
kavuflmak için, bu ni’metlerin nas›l kullan›laca¤›n› da bildiriyor. ‹slâ-
miyyeti hiç iflitmemifl olan kâfirlerin Cehenneme sokulm›yacaklar›n›,
bunlar›n hesâbdan sonra, hayvânlar gibi yok olacaklar›n›, ‹mâm-›
Rabbânî, 259.cu mektûbunda bildirmekdedir. ‹flitdikden sonra, düflü-
nüp îmân edenleri Cennete sokacakd›r. Düflünmek için ömür boyu ze-
mân vermifldir. Nefslerine, kötü arkadafllara, zararl› kitâblara ve ya-
banc› radyolara aldanarak küfr ve dalâlet yoluna sapanlardan îmâna
gelenleri afv ediyor. Bunlar› ebedî felâketden kurtar›yor. Azg›n, zâlim
olanlara hidâyetini ihsân etmiyor. Onlar›, be¤endikleri, istedikleri, içi-
ne düfldükleri inkâr batakl›¤›nda b›rak›yor. Âh›retde, Cehenneme git-
mesi gereken mü’minlerden, dilediklerini, Cehennemde, günâhlar› bi-
tinciye kadar yakd›kdan sonra Cennete kavuflduracakd›r. Her canl›y›
yaratan, her vâr›, her ân varl›kda durduran, hepsini korku ve dehflet-
den koruyan yaln›z Odur.

Herhangi bir kimse, herhangi bir zemânda, herhangi bir yerde, her-
hangi bir kimseye, herhangi bir fleyden dolay›, herhangi bir sûretle
hamd ve flükr ederse, bu medh-ü senâlar›n ve teflekkürlerin hepsi, Al-
lahü teâlâya mahsûsdur. Çünki, her ni’meti [iyili¤i] yaratan, gönderen,
hep Odur. O hât›rlatmazsa ve kuvvet ve kolayl›k vermezse, kimse kim-
seye iyilik ve kötülük yapamaz. Hep Onun diledi¤i olur. Onun dileme-
di¤ini kimse yapamaz. [Hadîs-i kudsîde, (‹nsanlar›, beni tan›makla fle-
reflenmeleri için yaratd›m) buyuruldu. Bunu iflitince, (kâfirler, dünyâ-
da Allahü teâlâya inanm›yorlar. Bu hadîs-i flerîf hâs›l olmuyor) demek
do¤ru de¤ildir. Çünki, âlimler, velîler, belli bir dereceye yükselince,
belli bir yafla gelince, Allahü teâlây› tan›ma¤a bafll›yorlar. Kâfirler de,
âh›rete gidince tan›yacaklard›r. Tan›m›yan kalm›yacakd›r.]

Hamd, bütün ni’metleri Allahü teâlân›n yaratd›¤›na ve gönderdi-
¤ine inanmak ve söylemek demekdir. fiükr, bütün ni’metleri ahkâm-›
islâmiyyeye uygun kullanmak demekdir. Ni’met, fâideli fley demek-
dir. Ni’metler, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yaz›l›d›r. Ehl-i
sünnet âlimleri, meflhûr dört mezhebin âlimleridir.
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Onun sevgili Peygamberi, insanlar›n her bak›mdan en güzeli, en
üstünü olan Muhammed aleyhisselâma ve Onun iyi ahlâk ve ilm sa-
çan, Âline, ya’nî akrabâs›na ve Eshâb›n›n hepsine “r›dvânullahi teâlâ
aleyhim ecma’în” bizden düâlar ve selâmlar olsun!

Müslimânlar›n ö¤renmeleri lâz›m olan bilgilere (‹slâm ilmleri) de-
nir. ‹slâm ilmleri ikiye ayr›l›r: (Din bilgileri) ve (Fen bilgileri). Fen bil-
gilerine (Hikmet) denir. Dinde reformcular, fen bilgilerine (Rasyonel
bilgiler), din bilgilerine (Skolastik bilgiler) diyor. Peygamberimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” (Hikmet, müslimân›n gayb olmufl mal› gibi-
dir. Onu nerede bulursa als›n!) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, fen bilgileri-
ni ö¤renme¤i emr etmekdedir. Din bilgilerinin esâs› yirmi ilmdir. Bun-
lardan sekizi, yüksek ilmler, onikisi de, yard›mc› ilmlerdir. Yüksek
ilmlerden birisi, (Ahlâk ilmleri)dir.

[Güzel ahlâk sâhibi olan ve zemân›n›n fen bilgilerinde yükselmifl
olan müslimâna (Medenî), ya’nî ilerici denir. Fende ilerlemifl a¤›r sa-
nây›’ kurmufl, fekat ahlâk› bozuk olan kimseye (Zâlim), ya’nî (gerici),
eflkiyâ ve diktatör denir. Fen ve san’atda geri ve ahlâk› bozuk olanlara
(Vahflî), ya’nî âdî denir. (Medeniyyet), ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâdd›r.
Ya’nî, flehrler yapmak ve insanlara hizmetdir. Bu da, fen ve san’at ve
güzel ahlâk ile olur. K›sacas›, fen ve san’atin güzel ahlâk ile birlikde ol-
mas›na (Medeniyyet) denir. Medenî insan, fen ve san’ati, insanlar›n
hizmetinde kullan›r. Zâlimler ise, insanlara iflkence yapmakda kulla-
n›r. Görülüyor ki, hakîkî müslimân, ilerici bir insand›r. H›ristiyan, ye-
hûdî ve komünist [ya’nî dinsiz], gerici, flakî ve zevall› bir kimsedir. Gö-
rülüyor ki, medeniyyet, flehrler, binâlar yapmakd›r. Bu da, fen ve
san’at ile olur. Tekmîl-i s›nâ’at, telâhuk-› efkâr iledir. ‹nsanlar›n refâh
içinde yaflamalar› da, islâm ahlâk› ile olur.]

Her müslimân›n islâm bilgilerini lüzûmu kadar ö¤renmesi farzd›r.
Bunun için, islâm âlimleri, birçok kitâb yazm›fllard›r. Ahlâk kitâblar›n-
dan Nasîrüddîn-i Muhammed Tûsînin yazd›¤› (Ahlâk-› nâs›rî) ve Celâ-
lüddîn-i Muhammed Devânînin yazd›¤› (Ahlâk-› Celâlî) ve Hiratl› Hü-
seyn Vâ›z-› Kâflifînin yazd›¤› (Ahlâk-› muhsinî) kitâblar› meflhûrdur.
Kitâb›m›z›n birinci k›sm›, Muhammed Hâdimînin “rahimehullahü teâ-
lâ” (Berîka) kitâb›ndan terceme edilmifldir. Bu k›smda, islâmiyyetin be-
¤enmedi¤i ahlâk› ve bunlardan korunma ve kurtulma çârelerini bildire-
ce¤iz. Bu kötü ahlâk, kalbin hastal›klar›d›r. Kalbi ve rûhu ebedî ölüme
sürüklerler. Baflka kitâblardan alarak yap›lan ilâveler, köfleli parantez [
] içine yaz›lm›fld›r. Kitâb›m›z›n ikinci k›sm›nda, 979 [m. 1572] senesinde
Edirnede vefât etmifl olan, Alî bin Emrullah›n “rahime-hullahü teâlâ”
yazm›fl oldu¤u, türkçe (Ahlâk-› alâî) kitâb›n›n bafl k›sm›n› yazarak, ah-
lâk›n ta’rîfini ve çeflidlerini aç›kl›yaca¤›z. 

Bu kitâb›m›z› okuyan temiz gençler, dedelerinin, sa¤lam bedenli, iyi
ahlâkl›, çal›flkan, medenî, ilerici olduklar›n› anl›yacak, islâm düflmanlar›-
n›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldanmakdan kurtulacakd›r.

Nasîrüddîn-i Tûsînin ismi Muhammed bin Fahreddîndir. Hicrî 597
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senesinde Tûsda ya’nî Meflhed flehrinde tevellüd, 672 [m. 1273] de
Ba¤dâdda vefât etdi. fiî’î idi. Hülâgünün Ba¤dâd› yak›p y›kmas›na,
yüzbinlerle müslimân› öldürmesine sebeb olanlardan biridir. Hülâgü-
nün vezîri oldu. Dörtyüzbin kitâb bulunan bir kütübhâne ve Rasadhâ-
ne, bir akademi yapd›. Çok kitâb yazd›. (Fâideli Bilgiler) kitâb›n›n
95.ci sahîfesine bak›n›z!

Muhammed Celâlüddîn-i Devânî “rahime-hullahü teâlâ” 829 se-
nesinde tevellüd, 908 [m. 1503] de, fiîrâzda vefât etdi. ‹slâm âlimleri-
nin en büyüklerindendir. Çok kitâb yazd›. (Ahlâk-› Celâlî) kitâb› fâri-
sî olup, 1304 [m. 1882] senesinde Hindistânda sekizinci bask›s› yap›l-
m›fld›r. ‹ngilizceye de terceme edilmifldir.

Hüseyn bin Alî Vâ›z-i Kâflifî “rahime-hullahü teâlâ”, Hiratda vâ›z
idi. Hicrî 910 [m. 1505] senesinde orada vefât etdi.

Ey temiz gençler! Ey, ömrlerini islâm dîninin güzel ahlâk›n› ö¤ren-
mekde ve yaymakda tüketen ve canlar›n› Allah›n dînini insanlara yay-
makda fedâ eden flehîdlerin asîl ve k›ymetli çocuklar›! fierefli ecdâd›-
m›z›n sizlere tam ve do¤ru olarak getirdi¤i ve emânet b›rakd›¤›, mubâ-
rek islâm dînini ve bunun bildirdi¤i güzel ahlâk› iyi ö¤reniniz! Güzel
yurdumuza göz diken, can, mal, din ve ahlâk düflmanlar›n›n sald›r›la-
r›na karfl›, bu mukaddes emâneti bütün gücünüzle savununuz! Her ye-
re yayarak, insanlar› se’âdete kavufldurma¤a çal›fl›n›z! Biliniz ki, dîni-
miz, güzel huylu olmam›z›, seviflmemizi, büyüklere hurmet, küçüklere
flefkat etme¤i, dinli dinsiz, herkese iyilik etme¤i emr etmekdedir. Her-
kesin hakk›n›, ücretini veriniz! Kanûnlara, hükûmetin emrlerine karfl›
gelmeyiniz! Vergilerinizi vaktinde ödeyiniz! Allah›n, do¤rular›n yar-
d›mc›s› oldu¤unu hiç unutmay›n›z! Seviflelim, yard›mlaflal›m ki, Alla-
hü teâlâ yard›mc›m›z olsun!

‹slâm âlimleri buyuruyorlar ki, (Allahü teâlâ insanda üç fley yarat-
d›: Akl, kalb ve nefs. Bunlar›n hiçbiri görülmez. Varl›klar›n› eserleri
ile, yapd›klar› ifllerle ve dînimizin bildirmesi ile anl›yoruz. Akl ve nefs
dimâg›m›zda, kalb gö¤sümüzün sol taraf›ndaki yüre¤imizdedir. Bun-
lar, madde de¤ildir. Yer kaplamazlar. Buralarda bulunmalar›, elek-
tri¤in ampulde, miknâtisin endüksiyon bobininde bulunmas› gibidir.
Akl, fen bilgilerini anlama¤a çal›fl›r. Bunlar› anlar. ‹slâmiyyete uygun
olanlar›n›, fenâlar›ndan, zararl› olanlar›ndan ay›r›r. ‹yileri, fenâlar›,
islâmiyyet ay›rmakdad›r. ‹slâmiyyeti bilen ve uymak istiyen akla
(Akl-› selîm) denir. Akl› az olan, hep flafl›ran kimseye (Ahmak), akl›
hiç olm›yana (Mecnûn) denir. Selîm olan akl, islâmiyyetin bildirdi¤i
iyi fleyleri kalbe bildirir. Kalb de, bunlar› yapma¤› irâde ederek, di-
mâgdan ç›kan hareket sinirleri vâs›tas› ile, a’zâlara, organlara yapd›-
r›r. ‹yi veyâ fenâ fleyleri yapmak arzûsunun kalbe yerleflmesine (Ah-
lâk), (Huy) denir. Nefs, bedene tatl› gelen fleylere düflkündür. Bunla-
r›n iyi, fenâ, fâideli, zararl› olduklar›n› düflünmez. Arzûlar›, islâmiy-
yetin emrlerine uygun olmaz. ‹slâmiyyetin yasak etdi¤i fleyleri yapmak,
nefsi kuvvetlendirir. Dahâ beterini yapd›rmak ister. Fenâ, zararl›
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fleyleri, iyi gösterip, kalbi aldat›r. Kalbe bunlar› yapd›rarak, zevklerine
kavuflmak için çal›fl›r. Kalbin nefse aldanarak, fenâ huylu olmamas›
için, ahkâm-› islâmiyyeye uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi za’îf-
letmek lâz›md›r. Akl› kuvvetlendirmek, islâm bilgilerini okuyup, ö¤-
renmekle oldu¤u gibi, kalbin kuvvetlenmesi, ya’nî temizlenmesi de, ah-
kâm-› islâmiyyeye uymakla olur. ‹slâmiyyete uymak için, ihlâs lâz›md›r.
(‹hlâs), iflleri, ibâdetleri, Allahü teâlâ emr etdi¤i için yapmak, baflka
hiçbir menfe’at düflünmemekdir. Kalbde ihlâs hâs›l olmas›, kalbin zikr
etmesi ile, ya’nî Allah ismini çok söylemesi ile olur. Zikrin ehemmiyye-
ti, (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb› 284.cü sahîfesinden bafll›yarak, uzun bil-
dirilmekdedir. Zikrin nas›l yap›laca¤›n›, Mürflid-i kâmilden ö¤renmek
ve aklda bulunan ve his organlar›ndan gelen dünyâ düflüncelerini kalb-
den ç›karmak flartd›r. Dünyâ düflüncesi hiç kalmazsa, kalb kendili¤in-
den zikr etme¤e bafllar. Zikrin nas›l yap›laca¤› (Tam ‹lmihâl)in 921.ci
sahîfesinde yaz›l›d›r. fiifledeki su boflal›nca, havân›n flifleye kendili¤in-
den, hemen girmesi gibidir. Kalbi dünyâ düflüncelerinden korumak,
kalbin Mürflid-i kâmilin kalbinden feyz [Nûr] almas› ile olur. Kalbden
kalbe (feyz), muhabbet yolu ile akar. Mürflidin baflka memleketde bu-
lunmas› veyâ vefât etmifl olmas›, feyz gelmesine mâni’ olmaz. (Mürflid),
islâm bilgilerini iyi bilen ve islâmiyyete tâm uyan, ihlâs sâhibi, Ehl-i
sünnet âlimidir. ‹slâmiyyete uymak, kalbi kuvvetlendirdi¤i gibi, nefsi
za’îfletir. Bu sebeb ile (nefs), kalbin islâmiyyete uymas›n›, Mürflid-i kâ-
milin sohbetinde bulunma¤›, kitâblar›n› okuma¤› istemez. Dinsiz,
îmâns›z olmas›n› ister. Akllar›na uymay›p, nefslerine uyan kimseler,
bunun için, dinsiz olmakdad›r. Nefs ölmez. Fekat, gücü kuvveti kalma-
y›nca, kalbi aldatamaz.)

Bugün, yer yüzünde bulunan 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), Cehennem-
den kurtulan f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman olanlar-
d›r. Bunlara (fiî’î) veyâ (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir. Üçüncüsü,
sünnîlere ve flî’îlere düflman olanlard›r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Nec-
dî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak Arabistân›n Necd flehrinde meydâ-
na 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 Pey-
gamberimiz la’net etmifldir. fiî’î f›rkas›n› yehûdîler, vehhâbî f›rkas›n›
ingilizler kurdu. Ehl-i sünnet f›rkas›n› türkler korudu.

Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, Ce-
henneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, her zemân çok
(Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için (Estagfirullah) okumal›d›r.
Ahkâm-› islâmiyyeye uyan›n düâs› muhakkak kabûl olur. Nemâz k›l-
m›yan›n, aç›k kad›nlara bakan›n ve harâm yiyip içenin, ahkâm-› islâ-
miyyeye uymad›¤› anlafl›l›r. Bunlar›n düâlar› kabûl olmaz.

Mîlâdî sene Hicrî flemsî Hicrî kamerî
2001 1380 1422
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‹SLÂM AHLÂKI
Birinci K›sm

Kitâb›m›z›n birinci k›sm›nda, kötü ahlâkdan mühim olan k›rk
adedi ve bunlar›n ilâclar› aç›klanacakd›r. Afla¤›daki yaz›lar›n hep-
si, Ebû Sa’îd Muhammed Hâdimînin “rahime-hullahü teâlâ” (Be-
rîka) kitâb›n›n birinci cildinden terceme edilmifldir. Bu kitâb› iki
cild olup arabîdir. 1284 [m. 1868] senesinde ‹stanbulda basd›r›lm›fl,
1411 [m. 1991] de, (Hakîkat Kitâbevi) taraf›ndan, tekrâr tab’ edil-
mifldir. Hâdimî hazretleri, 1176 hicrî kamerî [m. 1762] senesinde
Konyan›n Hâdim kasabas›nda vefât etmifldir.

KÖTÜ AHLÂK VE BUNLARDAN
KURTULMAK ÇÂRELER‹

‹nsana dünyâda ve âh›retde zarar veren herfley, kötü ahlâkdan
meydâna gelmekdedir. Ya’nî, zararlar›n, kötülüklerin bafl›, kötü
huylu olmakd›r. Harâmlardan [kötülüklerden] sak›nma¤a (Takvâ)
denir. Takvâ, ibâdetlerin en k›ymetlisidir. Çünki, birfleyi tezyîn et-
mek, süslemek için, önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lâz›md›r.
Bunun için, günâhlardan temizlenmedikçe, tâ’atlar›n, ibâdetlerin
fâidesi olmaz. Hiçbirine sevâb verilmez. Kötülüklerin en kötüsü,
(küfr)dür. Kâfirin [Allaha düflman olan›n] hiçbir iyili¤i, hayrât›, ha-
senât›, âh›retde fâideli olmaz. [Zulm ile öldürülen kâfir,flehîd ol-
maz. Cennete girmez.] Îmân› olm›yan›n hiçbir iyili¤ine sevâb veril-
mez. Bütün iyiliklerin temeli takvâd›r. Herfleyden önce, takvâ sâhi-
bi olma¤a çal›flmak lâz›md›r. Herkese, takvâ sâhibi olmalar›n› emr
ve nasîhat etmelidir. Dünyâda râhata, huzûra kavuflmak, seviflmek,
kardeflçe yaflayabilmek, âh›retde de, sonsuz azâbdan halâs olarak,
ebedî ni’metlere, se’âdetlere kavuflmak, ancak takvâ ile nasîb olur.

Kötü huylar, kalbi hasta eder. Bu hastal›¤›n artmas›, kalbin ölü-
müne [ya’nî küfre] sebeb olur. Kötü huylar›n en kötüsü olan flirk,
ya’nî küfr ise, kalbin en büyük zehridir. Îmân› olm›yan›n, (Kalbim
temizdir. Sen kalbe bak) gibi sözleri, bofl lâflard›r. Ölmüfl olan kalb
temiz olmaz.

Küfrün envâ’› vard›r. Hepsinin de en kötüsü, en büyü¤ü (flirk)dir.
Bir kötülü¤ün her çeflidini bildirmek için, çok kerre, bunlar›n en kö-
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tüsü söylenir. Bunun için, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde bu-
lunan flirk kelimesinden, her nev’ küfr ma’nâs› anlafl›l›r. Nisâ sûresi-
nin k›rksekiz ve yüzonalt›nc› âyet-i kerîmelerinde, müflrikin hiç afv
edilmiyece¤i bildirildi. Bu âyet-i kerîmeler, kâfirlerin Cehennem ate-
flinde sonsuz yanacaklar›n› bildirmekdedir.

[(fiirk), Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demekdir.
Benzeten kimseye (Müflrik), benzetilen fleye (fierîk) denir. Bir kim-
sede, birfleyde, ülûhiyyet s›fatlar›ndan birisinin bulundu¤una inan-
mak, onu flerîk yapmak olur. Allahü teâlâya mahsûs olan s›fatlara,
ya’nî (S›fât-› zâtiyye) ve (S›fât-› sübûtiyye)lere (ülûhiyyet s›fatlar›)
denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, herfleyi bilmek, hastalara flifâ
vermek, ülûhiyyet s›fatlar›ndand›r. Bir insanda, güneflde, inekde,
herhangi bir mahlûkda, ülûhiyyet s›fat› bulundu¤una inanarak, ona
ta’zîm, hurmet etme¤e, ona yalvarma¤a, ona (ibâdet etmek), tap›n-
mak denir. O fleyler (Sanem=put) olur. Böyle zan olunan insan›n ve
kâfirlerin heykelleri, resmleri ve mezârlar› önünde de, ta’zîm edici
fleyler söylemek, yapmak da, ibâdet etmek, flirk olur. Bir insanda
ülûhiyyet s›fatlar›ndan birinin bulundu¤una inanmay›p, Allah›n sev-
gili kulu oldu¤una veyâ vatana, millete hizmetleri oldu¤una inana-
rak, bunun resmine, heykeline, ta’zîm etmek flirk olmaz, küfr olmaz.
Fekat, herhangi bir insan›n resmine hurmet etmek harâm oldu¤u
için, ta’zîm, hurmet eden bir müslimân fâs›k olur. Harâm oldu¤una
ehemmiyyet vermezse, di¤er bir harâm›, ehemmiyyet vermiyerek
yapanlar gibi (Mürted) olur. Müflrik olm›yan yehûdî ve h›ristiyanlar
da, Muhammed aleyhisselâma inanmad›klar› için kâfirdirler. [Alla-
ha düflmand›rlar.] Bunlara (Kitâbl› kâfir) denir. fiimdi, h›ristiyanla-
r›n ço¤u, Îsâ aleyhisselâma ülûhiyyet s›fat› isnâd etdikleri için, müfl-
rikdir. Barnabas ve Aryus mezhebinde olanlar›, kitâbl› kâfir iseler
de, bunlar bugün yokdur.]

Kalb hastal›klar›n›n flirkden sonra en kötüsü, (Bid’at)lara
inanmak ve bid’at ifllemekdir. Bid’atlardan sonra, günâhlardan
sak›nmamak gelir. Küçük olsun, büyük olsun, flirkden ya’nî küfr-
den baflka günâh iflleyip, tevbe etmeden ölen bir mü’min, flefâ’at
olunmakla, yâhud hiçbir sebeb olmadan, yaln›z Allahü teâlân›n
merhamet etmesi ile, afv olunabilir. Küçük günâh, afv edilmezse,
Cehennemde azâb çekilecekdir. Kul hakk› da bulunan günâhla-
r›n afv› güçdür ve azâblar› dahâ fliddetli olacakd›r. Zevcesinin
mehrini vermemek ve insanlar›n hak dîni ö¤renmelerine mâni’ ol-
mak, kul haklar›n›n en büyü¤üdür. Hadîs-i flerîflerde buyuruldu
ki, (Bir zemân gelir ki, insan kazanc›n›n halâldan m›, harâmdan m›
oldu¤unu düflünmez) ve (Bir zemân gelir ki, islâmiyyete yap›fl-
mak, elinde atefl tutmak gibi güç olur.) Bunun için, harâmlar›n
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hepsinden ve tahrîmî mekrûhlardan sak›nmak takvâ olur. Farzlar›
ve vâcibleri terk etmek harâmd›r. Müekked sünnetleri özrsüz terk
etmek tahrîmen mekrûh olur denildi. ‹’tikâdda ve ahlâkda ve
amelde emr olunanlar› terk edene, k›yâmetde azâb yap›lacakd›r.
Azâba sebeb olan fleyleri terk etmek lâz›md›r. Meselâ nemâz k›l-
mamak ve kad›nlar›n, k›zlar›n aç›k gezmeleri büyük günâhlardan-
d›r. Bir günâh› terk etmek, meselâ befl vakt nemâz› hergün k›lmak
çok lâz›md›r. Fekat, bu kitâb›m›zda, terk edilmemesi lâz›m olanla-
r› de¤il, terk edilmesi lâz›m olanlar› bildirece¤iz.

Yap›lmamas› lâz›m olan fleyler, yâ belli bir uzv ile yap›l›r, yâhud
bütün beden ile yap›l›r. Günâh ifllenen uzvlardan sekiz uzv meflhûr-
dur. Bu uzvlar, kalb, kulak, göz, dil, el, mi’de, ferc ve ayaklard›r.
Kalb, insan›n gö¤sünde, sol taraf›nda bulunan yürek denilen et par-
ças›na nefh olunmufl [üfürülmüfl] rûhânî bir latîfedir. Rûh gibi,
madde olm›yan [mücerred olan] bir varl›kd›r. Günâh iflliyen, bu
uzvlar›n kendileri de¤ildir. Bunlarda bulunan his kuvvetleridir.
Dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmak, râhat etmek istiyen kim-
se, bu uzvlar›n günâh ifllemelerine mâni’ olmal›d›r. Günâh iflleme-
mek, kalbinde meleke, tabî’at, hâlini almal›d›r. Nemâz k›lan, harâm
ifllemiyen sünnî bir kimseye (Müttekî) ve (Sâlih) [iyi insan] denir.
Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevmesine kavuflarak, (Velî)si olur. Kalb-
de tabî’at hâlini almadan, kendini zorl›yarak günâhlardan sak›n-
mak da, takvâ olur ise de, velî olmak için, günâh ifllememek tabî’at,
huy hâlini almal›d›r. Bunun için de, kalbin temizlenmesi lâz›md›r.
(Kalbin temizlenmesi, islâmiyyete uymakla olur.) (‹slâmiyyet) üç
k›smd›r: ‹lm, amel, ihlâs. Ya’nî, emrleri ve yasaklar› ö¤renmek, ö¤-
rendiklerine tâbi’ olmak, bunlar› yaln›z Allah r›zâs› için yapmak lâ-
z›md›r. Kur’ân-› kerîm, bu üçünü emr ve medh etmekdedir. 449. cu
sahîfeye bak›n›z! Bu (‹slâm ahlâk›) kitâb›nda, kalbin temizlenmesi
için, yaln›z, terk edilmesi lâz›m olan günâhlar bildirilecekdir. Bun-
lara (Kötü ahlâk) denir.

KÖTÜ AHLÂK VE ‹LÂÇLARI
Müslimân›n herfleyden evvel kalbini temizlemesi lâz›md›r. Çün-

ki, kalb, bütün bedenin reîsidir. Bütün uzvlar kalbin emrindedir.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (‹nsan›n bedeninde
bir et parças› vard›r. Bu iyi olursa, bütün uzvlar iyi olur. Bu kötü
olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu, kalbdir) buyurdu. Ya’nî bu,
yürek denilen et parças›ndaki gönüldür. Bunun iyi olmas›, kötü ah-
lâkdan temizlenmesi ve iyi ahlâk ile tezyîn edilmesidir. ‹nsan›n
sûretine, flekline (Beden), (Halk) denir. ‹nsan›n kalbindeki kuvve-
te, hâle, huya (Hulk) denir. (Ahlâk-› zemîme), kalbin hastal›klar›-
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d›r. Bunlar›n tedâvîleri güçdür. ‹lâclar›n› iyi bilmek ve iyi kullanmak
lâz›md›r. Hulk, ya’nî huy, kalbdeki meleke ve kalbdeki arzû, hâl de-
mekdir. ‹nsan›n i’tikâd›, sözleri, hareketleri, hep bu kuvvetden hâs›l
olmakdad›r. ‹htiyârî hareketleri, huyunun eserleridir.

Ahlâk› tebdîl etmek, kötüsünü yok edip, yerine iyisini getirmek
mümkindir. Hadîs-i flerîfde, (ahlâk›n›z› iyilefldiriniz!) buyuruldu.
‹slâmiyyet mümkin olm›yan fleyi emr etmez. Tecribeler de, böyle
oldu¤unu göstermekdedir. [Tecribe, kat’î bilgi elde etme¤e yar›yan
üç vâs›tadan biridir. Bu vâs›talardan ikincisi, Muhbir-i Sâd›k›n ha-
ber vermesidir. Üçüncüsü, hesâb ile anlamakd›r.] ‹nsanlar›n, ah-
lâklar›n› tebdîl etmek isti’dadlar› ayn› de¤ildir.

Ahlâk›n menflei, sebebi, insânî rûhun üç kuvvetidir. Bunlardan
birincisi, rûhun (‹drâk) kuvvetidir. Buna (Nutk) ve (Akl) denir.
Nutkun nazarî kuvvetinin mu’tedil, orta mikdâr›na (Hikmet) de-
nir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakk› bât›ldan ay›ran kuvvetdir. Bu
kuvvetin lüzûmundan fazla olmas›na (Cerbeze), ya’nî ukalâl›k de-
nir. Cerbeze insan, mümkin olmayan fleyleri anlama¤a kalk›fl›r.
Müteflâbih âyetlere ma’nâ verir. Kazâ kader üzerinde konuflur.
Mekr, hiyle, sihr gibi zararl› fleyler yapar. Bu kuvvetin lüzûmun-
dan az olmas›na (Belâdet), ya’nî ahmakl›k denir. Böyle kimse,
hayr›, flerri birbirinden ay›ramaz. Nutkun amelî kuvvetinin orta
olmas›na (Adâlet) denir. Adâletin az› ço¤u olmaz.

Ahlâk›n kayna¤› olan kuvvetlerden ikincisi (Gadab)d›r. Hay-
vânî rûhun kuvvetidir. Be¤enmedi¤i, istemedi¤i birfley karfl›s›nda,
kan› harekete gelir. Bu kuvvetin insânî rûh taraf›ndan te’mîn edi-
len orta mikdâr›na (fiecâ’at), cesâret denir. Lüzûmlu, fâideli ifllere
at›lmakd›r. Müslimânlar›n, iki mislinden fazla olm›yan kâfirlerle
harb etmeleri, mazlûmu zâlimden kurtarmalar› böyledir. Bu kuv-
vetin fazla olmas› (Tehevvür), at›lgan, sald›rgan olmakd›r. Çabuk
hiddetlenir. Bu kuvvetin az olmas› (Cübn), korkakl›kd›r. Lüzûmlu
olan fleyi yapmakdan çekinir.

Rûhun kuvvetlerinden üçüncüsü (fiehvet)dir. Hayvânî rûhun,
kendine tatl› gelen fleyleri istemesidir. Bunun insânî rûh taraf›ndan
te’mîn edilen orta mikdâr›na (‹ffet), nâmûs denir. ‹nsan, tabî’ati-
nin muhtâc oldu¤u fleyleri, islâmiyyete ve insanl›¤a uygun olarak
yapar. Lüzûmundan fazla olmas›na (fiereh), h›rs ve fücûr denir.
Halâldan olsun, harâmdan olsun, her istedi¤ini elde etme¤e çal›fl›r.
Baflkalar›n›n zarar›na da olsa, be¤endi¤i fleyleri toplar. fiehvetin lü-
zûmundan az olmas›na (Humûd), uyuflukluk denir ki, hasta oldu-
¤undan veyâ hayâs›ndan, yâhud korkusundan, kibrinden, muhtâc
oldu¤u fleylere kavuflmakda gevflek davran›r.

Yukar›da bildirilen dört orta derece, ya’nî hikmet, adâlet ve if-
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fet ve flecâ’at, iyi huylar›n esâs›d›r. ‹nsan, rûhun üç kuvvetinden hik-
mete tâbi’ olunca, di¤er ikisine, ya’nî gadaba ve flehvete hâkim olur.
Bu ikisini, orta dereceli olan iffete ve flecâ’ate kavufldurarak se’âde-
te erer. E¤er, akl›n nazarî kuvveti; orta derecesi olan hikmeti bula-
may›p, iki kötü uca meyl ederse, kötü huylar hâs›l olur. Afl›r› olan al-
t› huy, her zemân kötüdür. Orta derecede olan dört huy da, kötü niy-
yet ile yap›l›nca, kötü olur. Mala, mevk›’e kavuflmak için, din adam›
olmak, riyâ ile, gösterifl olarak nemâz k›lmak ve cihâd yapmak, hik-
meti kötüye kullanmak olur. Bir zevke veyâ mevk›’e kavuflmak için,
ba’z› zevklerini terk etmek, iffeti kötüye kullanmakd›r.

Esâs olan dört iyi huydan herbirinin, eserleri, alâmetleri vard›r.
Hikmetin yedi eseri vard›r. fiecâ’atin ve iffetin onbirer eserleri var-
d›r.

Kötü huylar›n ilâc› - Kötü huylar›n hepsi için müflterek ilâc,
hastal›¤› ve zarar›n› ve sebebini ve z›dd›n› ve ilâc›n fâidesini bil-
mekdir. Sonra, bu hastal›¤› kendinde teflhîs etmek, aramak, bul-
mak gelir. Bu teflhîsi kendi yapar. Yâhud bir âlimin, rehberin bil-
dirmesi ile anlar. Mü’min, mü’minin aynas›d›r. ‹nsan kendi kusûr-
lar›n› zor anlar. Güvendi¤i arkadafl›na sorarak da, kusûrunu ö¤re-
nir. Sâd›k olan dost, onu tehlükelerden, korkulardan muhâfaza
eden kimsedir. Böyle bir arkadafl bulmak çok müflkildir. Bunun
içindir ki, ‹mâm-› fiâfi’î:

Sâd›k dost ve hâlis Kimyâ
az bulunur, hiç arama! buyurdu.

Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” de,
Arkadafl›m ayb›ma uyard› beni,
kardefllik sünnetinin budur temeli! buyurdu.

Düflmanlar›n›n kendisine karfl› kulland›klar› kelimeler de, in-
sana ayblar›n› tan›tma¤a yarar. Çünki düflman, insan›n ayblar›n›
aray›p, yüzüne çarpar. ‹yi arkadafllar ise, insan›n ayblar›n› pek
görmezler. Birisi ‹brâhîm Edhem hazretlerine, ayb›n›, kusûrunu
bildirmesi için yalvar›nca, seni dost edindim. Her hâlin, hareketle-
rin, bana güzel görünüyor. Ayb›n› baflkalar›na sor dedi. Baflkas›n-
da bir ayb görünce, bunu kendinde aramak, kendinde bulursa,
bundan kurtulma¤a çal›flmak da, kötü huylar›n ilâclar›ndand›r.
(Mü’min mü’minin aynas›d›r) hadîs-i flerîfinin ma’nâs› budur.
Ya’nî, baflkas›n›n ayblar›nda, kendi ayblar›n› görür. Îsâ aleyhisse-
lâma, bu güzel ahlâk›n› kimden ö¤rendin dediklerinde, (Bir kim-
seden ö¤renmedim. ‹nsanlara bakd›m. Hofluma gitmiyen huyla-
r›ndan ictinâb etdim. Be¤endiklerimi ben de yapd›m) buyurdu.
Lokman hakîme, (Edebi kimden ö¤rendin) dediklerinde, (Edeb-
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sizden!) dedi. Selef-i sâlihînin, Eshâb-› kirâm›n, Velîlerin “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hayât hikâyelerini okumak da, iyi
huylu olma¤a sebeb olur.

Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanman›n sebebi-
ni arafld›rmal›, bu sebebi yok etme¤e, bunun z›dd›n› yapma¤a ça-
l›flmal›d›r. Kötü huydan kurtulmak, bunun z›dd›n› yapmak için çok
u¤raflmak lâz›md›r. Çünki, insan›n al›fld›¤› fleyden kurtulmas› müfl-
kildir. Kötü fleyler nefse tatl› gelir.

‹nsan›n, kötü fley yap›nca, arkas›ndan riyâzet çekme¤i, nefse güç
gelen fley yapma¤› âdet edinmesi de, fâideli ilâcd›r. Meselâ, bir kö-
tülük yaparsam, flu kadar sadaka verece¤im veyâ oruc tutaca¤›m,
gece nemâzlar› k›laca¤›m diye yemîn etmelidir. Nefs, bu güç fleyleri
yapmamak için, onlara sebeb olan kötü âdetini yapmaz. Kötü ahlâ-
k›n zararlar›n› okumak, iflitmek de, fâideli ilâcd›r. Bu zararlar› bildi-
ren hadîs-i flerîfler çokdur. Bunlardan birkaç› flunlard›r:

1 - (Allah kat›nda kötü huydan büyük günâh yokdur.) Çünki,
bunun günâh oldu¤unu bilmez. Tevbe etmez. ‹flledikçe, günâh›
katkat artar.

2 - (‹nsanlar›n hiç çekinmeden, s›k›lmadan yapd›klar› günâh,
kötü huylu olmakd›r.)

3 - (Her günâh›n tevbesi vard›r. Kötü ahlâk›n tevbesi olmaz. ‹n-
san, kötü huyunun tevbesini yapmay›p, dahâ kötüsünü yapar.)

4 - (S›cak su buzu eritdi¤i gibi, iyi ahlâk da, hatâlar› eritir. Sir-
ke bal› bozdu¤u gibi, kötü ahlâk, hayrât›, hasenât› mahv eder.)

Kötü niyyet ile olm›yan hikmet, adâlet, iffet ve flecâ’at, iyi ahlâ-
k›n kayna¤›d›r. ‹yi huylu olmak için ve iyi ahlâk›n› muhâfaza ede-
bilmek için, sâlih kimselerle, iyi huylularla arkadafll›k etmelidir. ‹n-
san›n ahlâk›, arkadafl›n›n huyu gibi olur. Ahlâk, hastal›k gibi sârî-
dir. Kötü huylu ile arkadafll›k etmemelidir. Hadîs-i flerîfde, (‹nsa-
n›n dîni, arkadafl›n›n dîni gibi olur) buyuruldu. Fâidesiz fleylerden,
oyunlardan, zararl› flakalaflmakdan ve münâkafla etmekden ictinâb
etmelidir. ‹lm ö¤renmeli ve fâideli ifller yapmal›d›r. Ahlâk› bozan,
flehveti harekete getiren seks, fuhfl kitâblar› okumamal›, böyle
radyo ve televizyondan sak›nmal›d›r. ‹yi huylar›n fâideleri ve ha-
râmlar›n zararlar› ve Cehennemdeki azâblar›, hep hât›rlanmal›d›r.
Mâl, mevk›’ arkas›nda koflanlardan hiçbiri murâd›na kavuflamam›fl-
d›r. Mâl›, mevk›’i hayr için ar›yan ve hayr ifllerde kullanan, râha-
ta, huzûra kavuflmufldur. Mal, mevk›’ gâye olmamal›, hayra vâs›-
ta olmal›d›r. Mal, mevk›’ ,bir deryâya benzer. Çok kimse, bu deniz-
de bo¤ulmufldur. Allahü teâlâdan korkmak, bu deryân›n gemisidir.
Hadîs-i flerîfde, (Dünyâda, kal›c› de¤il, yolcu gibi yaflamal›! Öle-
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ce¤ini hiç unutmamal›!) buyuruldu. ‹nsan, dünyâda bâkî de¤ildir.
Dünyâ zevklerine dald›kça, derdler, üzüntüler, güçlükler artar. Afla-
¤›daki hadîs-i flerîfleri hiç unutmamal›d›r:

1 - (‹bâdetleri az olan bir kul, iyi huyu ile, k›yâmetde yüksek
derecelere kavuflur.)

2 - (‹bâdetlerin en kolay› ve çok fâidelisi, az konuflmak ve iyi
huylu olmakd›r.)

3 - (Bir kulun ibâdetleri çok olsa da, kötü huyu, onu Cehenne-
min dibine götürür. Ba’zan küfre götürür.)

4 - Birinin gündüzleri oruc tutdu¤u, geceleri nemâz k›ld›¤›, fe-
kat kötü huylu oldu¤u, dili ile komflular›na, arkadafllar›na eziyyet
etdi¤i söylendikde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” cevâ-
b›nda, (Böyle olmak iyi de¤ildir. Gidece¤i yer, Cehennem ateflidir)
buyurdu.

5 - (Güzel ahlâk› temâmlamak, yerlefldirmek için gönderildim).
Semâvî dinlerin hepsinde iyi huylar vard›. Bu din, bunlar› temâm-
lamak için gönderildi. Bu din varken, iyi huy bildirecek baflka kay-
na¤a, baflka kimseye lüzûm yokdur. Bunun için, Muhammed aley-
hisselâmdan sonra, Peygamber gelmiyecekdir.

6 - (‹yi huylu olan, dünyâ ve âh›ret se’âdetlerine kavuflur.) Çün-
ki iyi huylu kimse, Allahü teâlâya ve kullara karfl› olan haklar›, va-
zîfeleri îfâ eder.

7 - (Sûreti ve huyu güzel olan› Cehennem atefli yakmaz.)
8 - (Kendinden uzaklaflanlara yaklaflmak, zulm edenleri afv et-

mek, kendini mahrûm edenlere ihsân etmek, güzel huylu olmak-
d›r). ‹yi huylu kimse, kendisine dar›lana iyilik yapar. ‹hsânda bulu-
nur. Mal›na, haysiyyetine, bedenine zarar vereni afv eder.

9 - (K›zd›¤› zemân, yumuflak davranan›n kalbini Allahü teâlâ
emniyyet ve îmân ile doldurur.) Korkusuz ve emîn olur. Kötülük
edene iyilik yapmak, iyi huylar›n en üstünüdür. Kâmil insan olma-
n›n alâmetidir. Düflmanlar› dost yapar. ‹mâm-› Gazâlî “rahime-
hullahü teâlâ” diyor ki, (‹ncîl)de gördüm: Îsâ aleyhisselâm, (Kötü-
lük yapana kötülükle cevâb vermeyiniz! Sa¤ yana¤›n›za vurana, sol
yana¤›n›z› çeviriniz! Paltonuzu alana, flalvar›n›z› da veriniz!) bu-
yurdu. H›ristiyanlar›n flimdi ellerinde mevcûd uydurma (‹ncîl) ki-
tâblar›nda da böyle yaz›l› oldu¤unu (Cevâb veremedi) kitâb›m›z
bildirmekdedir. H›ristiyanlar›n, ‹spanyada, Kudüsde, Hindistânda
ve (Bosna Hersek)de müslimânlara ve yehûdîlere yapd›klar› kor-
kunc zulmler ve engizisyon mahkemelerinde, birbirlerine yapd›k-
lar› iflkenceler, kitâblarda mevcûddur. Bu vahflî hareketleri, hakîkî
‹ncîle tâbi’ olmad›klar›n› göstermekdedir.
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Her müslimân, kalbinden bütün kötü huylar› ç›kar›p, iyi ahlâk›
yerlefldirmelidir. Birkaç›n› ç›kar›p, birkaç›n› yerlefldirmekle, insan
güzel huylu olmaz. Tesavvuf, insan› bu kemâle kavuflduran yoldur.
[Böyle olm›yan yola, tesavvuf denmez. Her ilmin, her san’at›n sah-
teleri, bozuklar› oldu¤u gibi, dinden, islâmiyyetden, islâmiyyetin
güzel ahlâk›ndan haberleri olm›yan sahtekârlar, yalanc›lar, kendi-
lerine tarîkatc›, fleyh diyorlar. Bunlara aldanmamal›, câhillerin, ah-
lâks›zlar›n kitâblar›n› okumamal›, radyolar›n› dinlememeli, tuzak-
lar›na düflmemelidir.]

Kötü ahlâk›n meflhûrlar› altm›fl adeddir. Bunlardan k›rk adedi
terceme edilerek, k›rk madde hâlinde afla¤›da bildirilmifldir. Bun-
lardan sak›nan ve z›dlar›n› yapan kimse, güzel ahlâkl› olur. 

K Ü F R
1 - Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist

olmakd›r. Muhammed aleyhisselâma inanmamak (küfr) [Allaha
düflmanl›k] olur. Meleklerin, insanlar›n ve cinnin îmân etmeleri,
inanmalar› emr olundu. Muhammed aleyhisselâm›n, Allahü te-
âlâdan getirip bildirdi¤i fleylerin hepsine kalb ile inan›p, dil ile de
ikrâr etme¤e, söyleme¤e (Îmân) denir. Îmân›n yeri (Kalb)dir.
Kalb, yürek dedi¤imiz et parças›nda bulunan bir kuvvetdir. Bu
kuvvete (gönül) de denir. Îmân› söyleme¤e mâni’ bulundu¤u ze-
mân, söylememek afv olur. Meselâ korkutuldu¤u, hasta, dilsiz
oldu¤u, söyleyecek vakt bulamadan öldü¤ü zemân, söylemek
îcâb etmez. Anlamadan, taklîd ederek inanmak da, îmân olur.
Allahü teâlân›n var oldu¤unu anlamamak, düflünmemek günâh
olur. Bildirilenlerden birine inanmamak, hepsine inanmamak
olur. Herbirini bilmeden, hepsine inand›m demek de, îmân olur.
Îmân hâs›l olmak için, islâmiyyetin küfr alâmeti dedi¤i fleylerden
sak›nmak da lâz›md›r. ‹slâmiyyetin ahkâm›ndan ya’nî emr ve ya-
saklar›ndan birini hafîf görmek, Kur’ân-› kerîm ile, melek ile,
Peygamberlerden biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay
etmek, küfr alâmetlerindendir. ‹nkâr etmek, ya’nî iflitdikden
sonra inanmamak, tasdîk etmemek demekdir. fiübhe etmek de,
inkâr olur.

Küfr üç nev’dir: Cehlî, cühûdî [inâdî] ve hükmî.
1-) Küfr oldu¤unu herkesin bildi¤i bir fleyi, iflitmedi¤i, düflün-

medi¤i için kâfir olanlar›n küfrü (Küfr-i cehlî)dir. Cehl de iki dür-
lüdür: Birincisi basîtdir. Böyle kimse, câhil oldu¤unu bilir. Bunlar-
da, yanl›fl i’tikâd olmaz. Hayvân gibidirler. Çünki, insan› hayvân-
dan ay›ran, ilm ve idrâkdir. Bunlar, hayvândan da afla¤›d›rlar.
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Çünki hayvânlar, yarat›ld›klar› fleyde ileridedirler. Kendilerine fâ-
ideli fleyleri anlar ve onlara yaklafl›rlar. Zararl› olanlar› da anlay›p,
onlardan uzaklafl›rlar. Hâlbuki bunlar, bilmez olduklar›n› bildikle-
ri hâlde, bu çirkin hâlden uzaklaflmaz, ilme yaklaflmazlar.

[‹mâm-› Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ”, (Mektûbât) kitâb›-
n›n birinci cildinin ikiyüzellidokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki,
(Bu fakîre göre, da¤da yetiflip, hiçbir din duymay›p, puta tapan
müflrikler, ne Cennete, ne de Cehenneme girmiyeceklerdir. Âh›-
retde dirildikden sonra, hesâba çekilip, zulmleri, kabâhatleri ka-
dar, mahfler yerinde azâb çekeceklerdir. Herkesin hakk› verildik-
den sonra, bütün hayvânlar gibi, bunlar da, yok edileceklerdir. Bir
yerde sonsuz kalm›yacaklard›r. Herkesin akl›, dünyâ ifllerinde bile,
flafl›r›p yan›l›rken, Allahü teâlân›n, akllar› ile bulamad›klar› için,
kullar›n› ateflde sonsuz olarak yakaca¤›n› söylemek, bu fakîre çok
a¤›r gelmekdedir. Küçük iken ölen kâfir çocuklar› da, böyle yok
olacaklard›r.

Bir Peygamberin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” vefât›ndan
sonra, çok vakt geçip, zâlimler taraf›ndan din bozularak, unutuldu-
¤u yerlerde yaflay›p, Peygamberlerden ve islâmiyyetden haberi ol-
m›yan insanlar da, Cennete ve Cehenneme sokulm›yacak, böyle
tekrâr yok edileceklerdir). Kâfir memleketlerinde yaflay›p, islâ-
miyyeti iflitmeyenler de böyledir.]

Îmân edilecek fleyleri ve farzlardan, harâmlardan meflhûr olan-
lar›, lüzûmu kadar ö¤renmek farzd›r. Bunlar› ö¤renmemek harâm-
d›r. ‹flitip de, ö¤renme¤e ehemmiyyet vermemek küfr olur. Cehlin
ilâc›, çal›fl›p ö¤renmekdir. Cehlin ikincisi, (Cehl-i mürekkeb)dir.
Yanl›fl, sap›k i’tikâd etmekdir. Yunan felsefecilerinden ve müsli-
mânlardan yetmifliki bid’at f›rkas›ndan îmân› gidenler böyledir. Bu
cehâlet, birincisinden dahâ fenâd›r. ‹lâc› bilinemiyen bir hastal›k-
d›r. Îsâ aleyhisselâm, (Sa¤›r›, dilsizi tedâvî etdim. Ölüyü diriltdim.
Fekat, cehl-i mürekkebin ilâc›n› bulamad›m) demifldir. Çünki,
böyle kimse, cehlini ilm ve kemâl sanmakdad›r. Câhil ve rûh has-
tas› oldu¤unu bilmez ki, ilâc›n› aras›n! Ancak, Allahü teâlân›n hi-
dâyeti ile hastal›¤›n› anl›yan, bu derdden kurtulabilir.

2-) (Küfr-i cühûdî)ye, küfr-i inâdî de denir. Küfr oldu¤unu bi-
lerek, inâd ederek, kâfir olmakd›r. Kibr sebebi ile ve mâla, zevke
ve mevk›’ sâhibi olmay› sevmekden veyâ ayblanmakdan kork-
mak sebebi ile hâs›l olur. Fir’avn›n ve yoldafllar›n›n küfrleri böy-
le idi. Mûsâ aleyhisselâm›n mu’cizelerini gördükleri hâlde, îmân
etmediler. Bizim gibi bir insana inanmay›z dediler. Kendileri gi-
bi bir insan›n Peygamber olaca¤›n› kabûl etmediler. Peygamber
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melekden olur sand›lar. Hâlbuki, kendileri gibi insan olan Fir’av-
na ilâh dediler. Ona tap›nd›lar. Rum ‹mperatörü Herakliyüs da,
taht›ndan, saltanat›ndan ayr›lmak korkusu ile îmân etmedi. Rum
pâdiflâhlar›na Kayser denir. Acem pâdiflâhlar›na Kisrâ, Habefl
krallar›na Necâflî ve Türk sultânlar›na Hâkan, K›btî pâdiflâhlar›na
Fir’avn, M›sr sultânlar›na Azîz, Himyer sultânlar›na Tübba’ denir-
di. Eshâb-› kirâmdan D›hye “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” islâma da’vet eden mektûbunu Medî-
neden fiâma, Herakliyüsa getirdi. Herakliyüs, bir gün evvel, Mek-
keden fiâma gelmifl olan Kureyfl kâfirlerinin ticâret kervan›n›n reî-
si, Ebû Süfyân› serây›na ça¤›r›p:

Medînede birisinin peygamberlik iddi’â etdi¤ini iflitdim. Kendi-
si, tan›nm›fl kimselerden midir? Yoksa, afla¤› tabakadan m›d›r? On-
dan evvel, baflkas› da böyle iddi’âda bulundu mu? Dedeleri aras›n-
da, melik ve emîr olanlar var m›d›r. Kendisine tâbi’ olanlar zengin
midir, fakîr ve âciz kimseler midir? Çal›flmalar› ilerliyor mu, gerili-
yor mu? Dînine girip de, sonra ayr›lanlar oluyor mu? Sözünde dur-
mad›¤›, yalan söyledi¤i görüldü mü? Harblerinde gâlib midir, ma¤-
lûb mudur? Ebû Süfyân bunlar›n cevâblar›n› bildirince, bu sözleri-
nin hepsi, Onun peygamber oldu¤unu gösteriyor dedi. Ebû Süfyân
[o zemân henüz îmân etmedi¤i için], küfründen ve hasedinden do-
lay›, yalan söyledi¤i de oldu. Bir gece içinde, Mekkeden, Kudüsde-
ki Mescid-i aksâya götürüldü¤ünü söyledi, dedi. Herakliyüsün ya-
n›nda olup, bunu iflitenlerden biri lâfa kar›fl›p:

Ben, o gece Mescid-i aksâda idim dedi. O gece gördüklerini an-
latd›. Ertesi gün, Herakliyüs, mektûbu okutdu. Mektûba inand›-
¤›n›, Muhammed aleyhisselâma îmân etdi¤ini D›hyeye bildirdi.
Fekat, îmân etdi¤imi millete bildirmekden korkuyorum. Bu mek-
tûbu falanca râhibe götür. O, çok fley bilir. Onun da îmân edece-
¤ini san›yorum dedi. Râhib, Resûlullahdan gelen mektûbu oku-
yunca, hemen îmân etdi. Oradakilere de îmân etmelerini söyle-
di. Kendisini öldürdüler. D›hye, Herakliyüsa gelip, olanlar› bil-
dirdi. Böyle yap›laca¤›n› bildi¤im için, îmân etdi¤imi kimseye
söylemedim dedi. Resûlullaha mektûb gönderip îmân etdi¤ini bil-
dirdi. Baflflehri olan Humsa gitdi. Orada kendisine, bir adam›n-
dan gelen mektûbda, Muhammed aleyhisselâm›n peygamberli¤i
ve muvaffakiyyetleri bildirildi. ‹leri gelenleri toplay›p, mektûbu
okutarak, kendisinin îmân etdi¤ini aç›klad›. Hepsi karfl› ç›kd›lar.
Îmân etmiyeceklerini ve red etdiklerini anlay›nca, onlardan özr
diledi. Maksad›m, dînimize olan ba¤l›l›¤›n›z›n kuvvetini anla-
mak idi dedi. Bu sözü iflitince, hepsi kendisine secde etdiler, râ-
z› olduklar›n› bildirdiler. Saltanat›n› kaç›rmamak için, küfrü îmâ-
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na tercîh etdi. Müslimânlarla harb etmek için, Mûte denilen yere
ordu gönderdi. Burada çok müslimân flehîd edildi. Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” Herakliyüsün mektûbu gelince, (Ya-
lan söyliyor. Nasrânî dîninden ayr›lmad›!) buyurdu. Herakliyüsa
gönderilen mektûb-i nebevînin sûreti, (Buhârî)de ve (Mevâhib) ve
(Berîka)da yaz›l›d›r.

3-) Küfrün üçüncü nev’i, (Küfr-i hükmî)dir. ‹slâmiyyetin îmâns›z-
l›k alâmeti dedi¤i sözleri söyliyen ve iflleri yapan, kalbinde tasdîk ol-
sa ve inand›¤›n› söylese de, kâfir olur. ‹slâmiyyetin ta’zîmini emr et-
di¤i fleyi tahkîr etmek, kötülemek böyledir. Bunun için, Allahü teâlâ-
ya lây›k olm›yan fley söyliyen kâfir olur. Meselâ, Allah, Arfldan veyâ
gökden bize bak›yor demek, sen bana zulm etdi¤in gibi, Allah da sa-
na zulm ediyor demek, filân müslimân benim gözümde yehûdî gibi-
dir demek, yalan bir söze, Allah biliyor ki, do¤rudur demek ve me-
lekleri küçültücü fleyler söylemek ve Kur’ân-› kerîmi, hattâ bir harfi-
ni küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalg› çalarak
Kur’ân okumak, hakîkî olan Tevrâta ve ‹ncîle inanmamak, bunlar›
kötülemek, Kur’ân-› kerîmi flâz olan harflerle okuyup Kur’ân budur
demek, küfr olur. Peygamberleri küçültücü fleyler söylemek, Kur’ân-
› kerîmde ismleri bildirilen yirmibefl Peygamberden “aleyhimüssale-
vâtü vetteslîmât” birine inanmamak, meflhûr sünnetlerden birini be-
¤enmemek, çok iyilik yapan birisi için, Peygamberden dahâ iyidir de-
mek küfrdür. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” muhtâc
idi demek küfr olur. Çünki, onlar›n fakîrlikleri kendi istekleri ile idi.
Birisi, peygamber oldu¤unu söylese, buna inananlar da kâfir olur.
(Kabrim ile minberim aras›, Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çedir) ha-
dîs-i flerîfini iflitince, ben minber, has›r ve kabrden baflka birfley gör-
miyorum demek küfr olur. Âh›retde olacak fleylerle alay etmek küfr-
dür. Kabrdeki ve k›yâmetdeki azâblara [akla, fenne uygun de¤ildir
diyerek] inanmamak, Cennetde Allahü teâlây› görme¤e inanma-
mak, ben Cenneti istemem, Allah› görme¤i isterim demek küfr
olur. ‹slâmiyyete inanmamak alâmeti olan sözler, fen bilgileri, din
bilgilerinden dahâ hayrl›d›r demek, nemâz k›lsam da, k›lmasam da,
berâberdir demek, zekât vermem demek, fâiz halâl olsayd›, zulm
etmek halâl olsayd› demek, harâmdan olan mâl› fakîre verip sevâb
beklemek, fakîr, verilen paran›n harâm oldu¤unu bilerek, verene
hayr düâ etmek, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahime-hullahü teâ-
lâ” k›yâs› hak de¤ildir demek küfrdür. (A’râf) sûresinin ellialt›nc›
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü teâlâ, rüzgâr›, rahmeti olan
ya¤murdan önce, müjdeci gönderir. Rüzgârlar, a¤›r olan bulutlar›
sürükler. Bulutlardan ölü olan topra¤a su ya¤d›r›r›z. O ya¤murla
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yerden meyvalar ç›kar›r›z. Ölüleri de mezârlar›ndan böyle ç›karaca-
¤›z) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, k›yâs›n hak oldu¤unu isbât etmek-
dedir. Bu âyet-i kerîmede, ihtilâfl› olan bir fleyi, sözbirli¤i ile anlafl›l-
m›fl olana benzetmek bildirilmekdedir. Çünki, Allahü teâlân›n ya¤-
mur ya¤d›rd›¤›n› ve yerden ot ç›kard›¤›n›, hepsi biliyordu. Öldükden
sonra dirilmenin hak oldu¤unu, yer yüzünün kurudukdan sonra tek-
râr yeflillenmesine benzeterek isbât etmekdedir.

‹slâm bilgilerine inanmamak, bunlar› ve din âlimlerini afla¤›la-
mak da, küfr-i cühûdî olur.

Kâfir olma¤› isteyen kimse, buna niyyet etdi¤i anda kâfir olur.
Baflkas›n›n kâfir olmas›n› istiyen kimse, küfrü be¤endi¤i için isti-
yorsa, kâfir olur. Kötü, zâlim oldu¤undan, zulmünün cezâs›n› Ce-
hennem ateflinde çekmesi için istiyorsa, kâfir olmaz. Küfre sebeb
olduklar›n› bilerek ve arzûsu ile küfr kelimelerini söyliyen kâfir
olur. Bilmiyerek söyliyorsa, âlimlerin ço¤una göre yine kâfir olur.
Küfre sebeb olm›yan kelime söylemek isterken, flafl›rarak, küfre
sebeb olan› söylerse kâfir olmaz.

Küfre sebeb olan bir ifli, bilerek yapmak küfr olur. Bilmiyerek
yap›nca da küfr olur diyen âlimler çokdur. Beline, zünnar denilen
papas kufla¤›n› ba¤lamak ve küfre mahsûs fley giymek de böyledir.
[100.cü sahîfeye bak›n›z! (Nuhbe) 100.cü sahîfesinde diyor ki, (Küfr
alâmeti bir fley yapan, meselâ puta secde eden kâfir olur)]. Bunlar›
harbde düflmana karfl›, sulhda zâlime karfl›, hîle olarak kullanmak
küfr olmaz. Tüccâr›n dâr-ül-harbde de kullanmas› küfr olur. Bunla-
r› mizâh için, baflkalar›n› güldürmek için, flaka için kullanmak da
küfre sebeb olur. ‹’tikâd›n›n do¤ru olmas› fâide vermez.[1] Kâfirle-
rin bayram günlerinde, o güne mahsûs fleylerini, onlar gibi kullan-
mak, bunlar› kâfire hediyye etmek küfr olur. Müslimân olmak için,
nefsin de îmân etmesi lâz›m de¤ildir. Nefsinden kalbine küfre se-
beb olan fleyler gelen kimse, bunlar› söylemese, îmân›n›n kuvvetine
alâmet olur. Küfre sebeb olan fleyi kullanan kimseye kâfir dememe-
lidir. Bir müslimân›n bir iflinde veyâ sözünde doksandokuz küfr ih-
timâli olsa, bir îmân ihtimâli olsa, bu kimseye kâfir denilmez. Müs-
limâna hüsn-i zan etmek lâz›md›r.

Akll›, bilgili, edebiyyâtc› oldu¤unu göstermek için veyâ ya-
n›ndakileri hayrete düflürmek, güldürmek, sevindirmek veyâ alay
etmek için söylenen sözlerde (küfr-i hükmî)den korkulur. Ga-
dab, k›zg›nl›k ve h›rs ile söylenen sözler de böyledir. Bunun için
insan, sözünün ve ifllerinin neye varaca¤›n› düflünmelidir. Herfley-
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de dînini kay›rmal›d›r. Hiçbir günâh›, küçük görmemelidir. Bir
kimse, küçük günâh ifllese, buna tevbe et denildikde, tevbe edecek
bir fley yapmad›m ki dese, yâhud niçin tevbe edeyim dese, küfr
olur. Çocuk iken nikâh edilmifl olan k›z, âk›l ve bâlig oldu¤u ze-
mân, îmân›, islâm› bilmese ve sorulunca anlatamasa, zevcinden
bofl olur. Çünki, nikâh›n sahîh olmas› için ve devâm etmesi için
îmânl› olmak lâz›md›r. Küçük iken, anas›na babas›na tâbi’ olarak
îmân› var idi. Bâlig olunca, onlara tâbi’ olmas› devâm etmez. Er-
kek çocuk da, böyledir. Bir mü’mini öldüren veyâ öldürülmesini
emr eden kimseye, iyi yapd›n diyen kâfir olur. Katli vâcib olm›yan
kimse için, öldürülmesi lâz›md›r demek küfr olur. Bir kimseyi hak-
s›z olarak döven veyâ öldüren zâlime, iyi yapd›n, bunu hak etmifl-
di demek küfr olur. Yalan olarak, Allah biliyor ki, seni çocu¤um-
dan çok seviyorum demek küfr olur. Mevk›’ sâhibi bir müslimân
aks›r›nca, buna (yerhamükallah) diyen kimseye, büyüklere karfl›
böyle söylenmez demek küfr olur. Vazîfe oldu¤una inanm›yarak,
ehemmiyyet vermiyerek, hafîf görerek nemâz k›lmamak, oruc tut-
mamak, zekât vermemek, küfr olur. Allah›n rahmetinden ümmî-
dini kesmek küfrdür. Kendisi harâm olmay›p, sonradan hâs›l olan
bir sebebden dolay› harâm olan mâla, paraya, (harâm-› ligayrihi)
denir. Çal›nan ve harâm yollardan gelen mâl böyledir. Bunlara ha-
lâl demek küfr olmaz. Lefl, domuz, flerâb gibi, kendileri harâm
olan fleylere (harâm-› li-aynihi) denir. Bunlara halâl demek küfr
olur. Kat’î olarak bilinen harâmlardan birine halâl demek de, küfr
olur. Ezân, câmi’, f›kh kitâblar› gibi islâmiyyetin k›ymet verdi¤i
fleyleri afla¤›lamak, küfr olur. Radyodan, ho-parlörden iflitilen
ezân, hakîkî ezân de¤ildir. Ezân›n benzeridir. Bir fleyin benzeri
kendisi de¤ildir. Abdestsiz oldu¤unu veyâ nemâz vaktinin gelmedi-
¤ini bildi¤i hâlde, nemâz k›lmak, bildi¤i hâlde k›bleden baflka tara-
fa dönerek k›lmak küfr olur. Bir müslimân› kötülemek için, kâfir
demek küfr olmaz. Kâfir olmas›n› isteyerek söylemenin küfr olaca-
¤› yukar›da bildirilmifldi. Allahü teâlân›n emrlerine (Farz) denir.
Yasak etdi¤i fleylere (Harâm) denir. Farzlara ve harâmlara (‹slâ-
miyyet) ve (Ahkâm-› islâmiyye) denir. ‹slâmiyyete uym›yan fleyi
yapma¤a (Günâh ifllemek) denir. Günâh ifllemek küfr olmaz. Gü-
nâh oldu¤una ehemmiyyet verilmezse, küfr olur. ‹bâdet yapman›n
lâz›m oldu¤una ve günâhdan sak›nmak lâz›m oldu¤una inanmamak
küfr olur. Toplanan vergiler sultân›n mülkü oldu¤una inanmak
küfr olur. Bir Velînin, ayn› gün ve ayn› sâatde, çeflidli memleketler-
de görüldü¤ünü söylemenin câiz oldu¤unu Sadr-ül-islâm bildirmifl-
dir. fiarkda bulunan bir kad›nla garbda bulunan bir erke¤in çocuk-
lar› olabilece¤i f›kh kitâblar›nda yaz›l›d›r. Büyük âlim Ömer Nese-
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fî “rahime-hullahü teâlâ”, (Allahü teâlân›n, Evliyâs›na, âdetini, ka-
nûnlar›n› bozarak (kerâmet) vermesi câizdir) demifldir. Bu söz do¤-
rudur. Câhile (Îmân nedir, ‹slâm nedir?) gibi sorulmamal›. Bunla-
r›n cevâblar› söylenip, böyle midir, demelidir. Nikâh yap›lacak er-
ke¤e ve k›za önceden böyle sorarak, müslimân olduklar›n› anlamak
lâz›md›r. Küfre sebeb olan sözler ve hareketler görülünce, kâfir de-
memeli, küfrü irâde etdi¤i, ahkâm-› islâmiyyeye ehemmiyyet ver-
medi¤i anlafl›lmad›kca, sû-i zan etmemelidir.

Müslimân, îmân›n yok olmas›na sebeb olaca¤› sözbirli¤i ile bil-
dirilmifl olan fleyleri amden [istekle] söyler veyâ yaparsa, kâfir olur.
Buna (Mürted) denir. Mürtedin, mürted olmadan önceki ibâdetle-
ri ve sevâblar› yok olur. Tekrâr îmâna gelirse, zengin ise, yeniden
hac etmesi lâz›m olur. Nemâzlar›n›, oruclar›n›, zekâtlar›n› kazâ et-
mesi lâz›m olmaz. Mürted olmadan önce, kazâya b›rakm›fl olduk-
lar›n› kazâ etmesi lâz›md›r. Çünki, mürted olunca, önceki günâhlar
yok olmaz. Mürted olan›n nikâh› fesh olur, gider. Îmâna gelerek,
tecdîd-i nikâh etmeden önceki çocuklar› veled-i zinâ [piç] olur.
Kesdi¤i, lefl olur, yinmez. Îmân›n›n gitmesine sebeb olan fleyden
tevbe etmedikçe, yaln›z (Kelime-i flehâdet) söylemekle veyâ ne-
mâz k›lmakla, müslimân olmaz. Mürted olacak fleyi yapd›¤›n› inkâr
etmesi de tevbe olur. Tevbe etmeden ölürse, Cehennem ateflinde
ebedî olarak azâb görür. Bunun için, küfrden çok korkmal›, az ko-
nuflmal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Hep hayrl›, fâideli konuflunuz. Yâhud
susunuz!) buyuruldu. Ciddî olmal›, latîfeci, oyuncu olmamal›d›r.
Dîne, kanûnlara, akla, insanl›¤a uygun olm›yan fleyler yapmamal›-
d›r. Kendisini küfrden muhâfaza etmesi için, Allahü teâlâya çok
düâ etmelidir. Hadîs-i flerîfde, (fiirkden sak›n›n›z. fiirk, kar›ncan›n
ayak sesinden dahâ gizlidir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfdeki flirk,
küfr demekdir. Bu kadar gizli olan fleyden korunmak nas›l olur de-
nildikde, (Allahümme innâ ne’ûzü bike en-nüflrike-bike fley’en
na’lemühu ve nes-tagfirüke limâ lâ-na’lemühu düâs›n› okuyunuz!)
buyuruldu. Bu düây› sabâh ve akflam çok okumal›d›r. Kâfirlerin,
Cehennem ateflinde sonsuz azâb görecekleri, Cennete hiç girmiye-
cekleri söz birli¤i ile bildirilmifldir. Kâfir, dünyâda sonsuz yaflasay-
d›, sonsuz kâfir kalmak niyyetinde oldu¤u için, cezâs› da sonsuz
azâbd›r. Allahü teâlâ, herfleyin hâlik›, sâhibidir. Mülkünde diledi-
¤ini yapmas› hakk›d›r. Ona, niçin böyle yapd›n deme¤e kimsenin
hakk› yokdur. Bir fleyin sâhibinin, o fleyi diledi¤i gibi kullanmas›na
zulm denmez. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, zâlim olmad›¤›n›,
hiçbir mahlûkuna zulm yapmad›¤›n› bildirmekdedir.

[Allahü teâlân›n (Esmâ-i hüsnâ)s› vard›r. Bu ismleri de, kendi
varl›¤› gibi ezelîdir. Herfleyin yokdan var oldu¤unu, bütün varl›k-
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lar›n yok oldu¤unu görüyoruz. Bu hâl sonsuzdan böyle gelmifl
olamaz. Herfleyi yokdan var eden ve hiç yok olm›yan bir yarat›c›
yaratm›fld›r. Bu yarat›c›, varl›¤›n› bildirmek için, Peygamberler ve
kitâblar göndermifldir. Peygamberler ve kitâblar, meflhûrdur.
‹smleri, dünyân›n her yerindeki kütübhânelerde yaz›l›d›r. Mey-
dânda olan fley, inkâr olunamaz. Allahü teâlân›n, varl›¤›na inan-
mamak, meydânda olan fleyi inkâr etmek olur. Allahü teâlân›n
varl›¤›na ve birli¤ine inanmamak, günlük hâdiseleri, kitâbda oku-
yup, inanmamak gibidir. Bu da, akll› bir kimsenin yapaca¤› birfley
de¤ildir. Bu doksandokuz isminin aras›nda bulunan (Müntekim)
ve (fiedîd-ül-ikâb) gibi ismlerinden dolay› yedi Cehennemi yarat-
d›. (Rahman) ve (Rahîm) ve (Gaffâr) ve (Latîf) ve (Raûf) gibi
ismlerinden dolay›, sekiz Cenneti yaratd›. Cehenneme ve Cenne-
te gitme¤e sebeb olacak fleyleri ezelde ay›rd etdi. Çok merhamet-
li oldu¤u için, bunlar› kullar›na bildirdi. (Cehenneme girme¤e se-
beb olan fleyleri yapmay›n›z! Onun atefli çok fliddetlidir. Dayana-
mazs›n›z!) diyerek, kullar›na tekrâr tekrâr haber verdi. Sonsuz
olan Cennet ni’metlerine kavuflduracak fleyleri yaparak, [ahkâm-›
islâmiyyeye uyarak] dünyâda ve âh›retde râhat ve mes’ûd yaflama-
¤a da’vet etdi. Bu da’veti be¤enip seçmeleri için, insanlara akl ve
irâde, ihtiyâr ni’metlerini de verdi. Allahü teâlâ, hiçbir kimsenin
Cehenneme girmesini, Cehenneme götürecek fleyleri yapmas›n›
ezelde emr etmedi, dilemedi. Fekat dünyâda, kimlerin Cennet yo-
lunu, kimlerin de Cehennem yolunu tutacaklar›n› ezelde biliyor-
du. (Kazâ) ve (kader)i, ya’nî, ilmi de ezelîdir. Ebû Lehebin Ce-
henneme gidece¤ini haber vermesi, onun Cehenneme gitmesini
ezelde, istedi¤i için de¤ildir. Cehennem yolunu dileyece¤ini, bildi-
¤i içindir.

Îmâna gelmek çok kolayd›r. Mahlûklardaki hesâbl› nizâma,
düzene bakmak ve bunlardaki incelikleri düflünmek, herkese vâ-
cibdir. Atomdan günefle kadar bütün varl›klardaki düzen, birbirle-
rine ba¤l›l›klar›, bunlar›n kendiliklerinden tesâdüfen var olmad›k-
lar›n›, bilgili, hikmetli ve sonsuz kuvvetli bir varl›k taraf›ndan ya-
rat›ld›klar›n› aç›kça göstermekdedir. Akl› bafl›nda olan bir kimse,
liselerde ve üniversitede, astronomi, fen, biyoloji ve t›b bilgilerini
ö¤renince, bu varl›klar›n bir yarat›c›s› oldu¤unu ve her dürlü ayb-
dan uzak oldu¤unu ve Muhammed aleyhisselâm›n Onun Peygam-
beri oldu¤unu ve bildirdiklerinin hepsinin Ondan gelmifl oldu¤unu
hemen anlar. Bu yaratana hemen inan›r. Kâfirlerin, ya’nî kâfir ola-
rak ölenlerin sonsuz Cehennemde kalacaklar›n›, mü’minlerin de
sonsuz olarak Cennet ni’metleri içinde yafl›yacaklar›n› ö¤renince,
seve seve müslimân olur. Erzurûmlu ‹brâhîm Hakk› hazretleri,
1195 [m. 1781] de Si’ridde vefât etmifldir. (Ma’rifetnâme) kitâb›n›n
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9.cu fasl›nda, türkçe buyuruyor ki, (Fen ve astronomi bilgileri ve ma-
kineler, fabrikalar, akl ile, tecribe ile hâs›l olduklar› için, zemânla ye-
nileri bulunmufl, birçok eski bilgilerin yanl›fl oldu¤u anlafl›lm›fld›r.
Eski ve yeni, yanl›fl ve do¤ru bütün fen bilgileri, bu âlemin yokdan
var edildi¤ini, sonsuz ilm ve kudret sâhibi bir yarat›c›n›n varl›¤›na
inanmak lâz›m oldu¤unu göstermekdedir.) Muhammed aleyhisselâ-
m›n güzel ahlâk›n› ve mu’cizelerini okuyan da, Onun peygamber ol-
du¤unu anlar. Birinci cild, 46.c› mektûbu okuyunuz!]

Hergün bir kerre nemâz k›lmak kolayd›r. Hergün befl kerre ne-
mâz k›lmak güçdür ve çok kimselere usanc verir. Merhameti son-
suz bol olan Allah›n kolay fleyi emr etmeyip, zor fleyi emr etmesi
akla uygun mudur? [Müslimân olmufl bir ingiliz kad›n›n bu süâle
verdi¤i çok güzel cevâb, (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›m›z›n
210.cu sahîfesinin son sat›r›nda yaz›l›d›r.]

C E H Â L E T
2 - Kalb hastal›klar›n›n, ikincisi, (Cehâlet)dir. Câhilli¤in çeflid-

leri ve zararlar› birinci maddenin bafl taraf›nda bildirilmifldir.

MAL, MEVKI’ HIRSI
3 - Kalb hastal›klar›n›n, ya’nî kötü huylar›n üçüncüsü, mal ve

mevk›’ h›rs›d›r. Afla¤›daki hadîs-i flerîfler (Hubbürriyâset) denilen,
bu hastal›¤›n teflhîs ve tedâvîsine ›fl›k tutmakdad›r:

1) (‹ki aç kurd, bir koyun sürüsüne girdi¤i zemân, yapd›klar› za-
rardan, mal ve flöhret h›rs›n›n yapaca¤› zarar dahâ çokdur.)

2) (‹nsana zarar olarak, din ve dünyâ ifllerinde parmakla göste-
rilmesi yetiflir.) Ya’nî, insan›n din veyâ dünyâ ifllerinde flöhret sâhi-
bi olmas›, dînine de, dünyâs›na da çok zarar verir.

3) (Medh olunma¤› sevmek, insan› kör eder ve sa¤›r eder. Ka-
bâhatlerini, kusûrlar›n› görmez olur. Do¤ru sözleri, kendisine ya-
p›lan nasîhatlar› iflitmez olur.)

Mevk›’ ve flöhret sâhibi olmak arzûsu, insanlarda üç fleyden hâ-
s›l olur: Birinci sebeb, nefsin arzûlar›na kavuflmakd›r. Nefs, arzûla-
r›n›n, harâm yollardan elde edilmesini ister. ‹kincisi, kendinin ve
baflkalar›n›n haklar›n› zâlimlerden kurtarmak ve müstehab olan
meselâ, sadaka vermek için ve hayrât, hasenât yapmak için yâhud
mubâh olan ifller yapmak için, meselâ, iyi yimek, iyi giyinmek,
iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sâhibi olup, râhat ve mes’ûd
yaflamak için veyâ ibâdetlerine mâni’ olacak fleylerden kurtul-
mak için ve islâm dînine ve müslimânlara hizmet için mevk›’ sâ-
hibi olmak istenir. Bu niyyet ile mevk›’a kavuflurken, riyâ gibi ve
hakk› bât›l ile kar›fld›rmak gibi, islâmiyyetin yasak etdi¤i fleyleri
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yapmazsa ve vâcibleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevk›’ sâhi-
bi olmas› câizdir, hattâ müstehabd›r. Çünki, câiz ve lâz›m olan fley-
lere kavufldurucu sebebleri, vâs›talar› yapmak da, câiz ve lâz›m
olur. Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmde, iyi insanlar›n nas›l olaca¤›n›
bildirirken, bunlar›n (Müslimânlara imâm olmak istediklerini) de
bildirmekdedir. Süleymân aleyhisselâm, (Yâ Rabbî! Benden sonra
kimseye nasîb etmiyece¤in bir mülkü bana ihsân eyle!) diyerek
melik ve emîr olmak istemifldir. Önceki dinlerden bildirilen ve red
edilmiyen haberler bizim dînimizde de mu’teberdir. Hadîs-i flerîf-
de, (Hak ve adâlet üzere bir gün hâkimlik yapma¤›, bir sene de-
vâml› gâzâ etmekden dahâ çok severim) buyuruldu. Bir hadîs-i fle-
rîfde, (Bir sâat adâlet ile idârecilik yapmak, altm›fl sene nâfile ibâ-
det yapmakdan dahâ iyidir) buyuruldu. Riyâ ile ve hakk› bât›l ile
kar›fld›rarak mevk›’ sâhibi olmak câiz de¤ildir. ‹yi niyyet ile olsa
da, câiz de¤ildir. Çünki, harâmlar› ve mekrûhlar›, iyi niyyet ile de
yapmak câiz de¤ildir. Hattâ, ba’z› harâmlar›n iyi niyyet ile yap›l-
mas›, dahâ büyük günâh olur. Niyyetin iyi olmas›, tâ’atlarda, ibâ-
detlerde fâideli olur. Mubâh, hattâ farz olan bir amel, niyyete göre
günâh olabilir. Günâh iflliyenin, (Sen kalbime bak! Kalbim temiz-
dir. Allah kalbe bakar) sözünün yanl›fl, hattâ zararl› oldu¤u bura-
dan da anlafl›lmakdad›r.

Mevk›’ sâhibi olma¤› istemenin sebeblerinden üçüncüsü, nefsi-
ni e¤lendirmekdir. Nefsi, maldan oldu¤u gibi, mevk›’den de lezzet
almakdad›r. Arada islâmiyyete uymayan ifller bulunmazsa, nefsi
lezzet ald›¤› fleye kavufldurmak harâm olmaz ise de, takvân›n, him-
metin az oldu¤unu gösterir. Mevk›’ elde etdikden sonra, insanlar›n
gönüllerini kazanmak için, riyâ ve müdâhane ve gösterifl yapma-
s›ndan korkulur. Hattâ, münâf›kl›k ve hakk› bât›l ile kar›fld›rmak
ve hattâ hiyle ve yalan gibi tehlükeli hâller de olabilir. Halâl ile ha-
râm kar›fl›k olan fleyi yapmamak lâz›md›r. Mevk›’ sâhibi olman›n
bu üçüncü sebebi, harâm de¤il ise de, iyi olmad›¤› için, ilâc›n› bil-
mek ve yapmak lâz›md›r. Önce mevk›’in geçici oldu¤unu ve zarar-
lar›n›, tehlükelerini düflünmelidir. fiöhretden ve hurmet topl›yarak
kibrli olmakdan kurtulmak için, islâmiyyetde mubâh olup, câiz
olup, halk›n be¤enmedi¤i iflleri yapmal›d›r. Bir zemân, bir emîr, bir
zâhidi ziyârete gitmifl. Zâhid, emîrin ve etrâf›ndakilerin kendisine
yaklaflmak istediklerini anlay›nca, ziyâfet vermifl. Kendisi, iri lok-
malar› h›rs ile çabuk çabuk, yime¤e bafllam›fl. Emîr, bu hâli görün-
ce, zâhidi be¤enmiyerek, oradan ayr›lm›fl. Zâhid, arkas›ndan, El-
hamdü lillah! Rabbim beni kurtard› demifl. Mevk›’ sâhibi olmak
arzûsunu gideren en kuvvetli ilâc, insanlardan uzlet etmekdir. Din
ve dünyâ için zarûrî vazîfelerden baflka, insanlar aras›na kar›flma-
mal›d›r. Hadîs-i flerîfde, bu ilâc tavsiye edilmekdedir.
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AYBLANMAK KORKUSU
4 - Kalb hastal›klar›n›n dördüncüsü, insanlar›n kötülemelerine,

çekifldirmelerine, ayblamalar›na üzülmekdir. Küfr-i cühûdîye se-
beb olan fleylerin üçüncüsü, insanlardan utanmak ve baflkalar›n›n
kötülemelerinden, ayblamalar›ndan korkmakd›r. Ebû Tâlibin kâ-
fir olmas›n›n sebebi budur. Ebû Tâlib, hazret-i Alînin “rad›yallahü
teâlâ anh” babas›d›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
amcas›d›r. Resûlullah›n Peygamber oldu¤unu biliyordu. ‹nsanlar›n
kötüliyeceklerinden korkarak ve aybl›yacaklar›n› düflünerek, îmân
etmedi. Ebû Tâlib ölüm döfle¤inde iken, Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” onun yan›na gelerek, (Ey amcam! Sana fle-
fâ’at edebilmekli¤im için, lâ ilâhe illallah söyle!) buyurdu. Cevâ-
b›nda, (Ey kardeflimin o¤lu, do¤ru söyledi¤ini biliyorum. Lâkin
ölüm korkusu ile îmâna geldi denilmesini istemem) dedi. Beydâvî
tefsîrinde, Kasas sûresinin (Sevdiklerini hidâyete getirmek senin
elinde de¤ildir) meâlindeki, ellialt›nc› âyet-i kerîmesinin bu zemân
indi¤i bildirilmifldir. Bir rivâyete göre, Kureyfl kâfirlerinin ileri ge-
lenleri, Ebû Tâlibin yan›na geldiler. Sen, bizim emîrimizsin, sözle-
rin bafl›m›z›n üzerindedir. Fekat, senden sonra, Muhammed ile
“aleyhissalâtü vesselâm” aram›zda düflmanl›¤›n devâm edece¤in-
den korkuyoruz. Ona söyle! Dînimizi kötülemesin, dediler. Ebû
Tâlib, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na ça¤›rd›. ‹flit-
diklerini söyledi. Resûlullah›n, onlar ile sulh yapm›yaca¤›n› anla-
y›nca, müslimân olaca¤› anlafl›lacak ba’z› fleyler söyledi. Bunlar›
iflitince, amcas›n›n îmân etmesini istedi. (‹flitenler bana dil uzata-
caklar›ndan korkmasayd›m, îmân ederdim. Seni sevindirirdim) de-
di. Ölece¤i zemân, bir fleyler söyledi. Bunlar› iflitebilmek için, Ab-
düllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” yan›na yaklafld›.
Îmân etdi¤ini bildiriyor dedi. Ebû Tâlibin îmân etdi¤i flübhelidir.
Ehl-i sünnet âlimlerine göre, îmân etmedi. ‹mâm-› a’zam Ebû Ha-
nîfe “rahime-hullahü teâlâ”, Ebû Tâlib kâfir olarak öldü demifldir.
Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, Resûlullaha gelerek “sallallahü
aleyhi ve sellem”, dalâletde olan amcan öldü dedikde, (Y›ka, ke-
fen içine sar ve defn et! Men’ olununcaya kadar onun için düâ ede-
riz) buyurdu. Birkaç gün evinden ç›km›yarak, onun için çok düâ
etdi. Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› bunu iflitince, onlar da, kâfir ola-
rak ölmüfl olan akrabâlar› için düâ etme¤e bafllad›lar. Bunun üze-
rine, Tevbe sûresinin, (Peygamber ve îmân edenler, akrabâlar› ol-
salar da, müflrikler için istigfâr etmemelidirler) meâlindeki yüzon-
dördüncü âyet-i kerîmesi nâzil oldu. Bir hadîs-i flerîfde, (K›yâmet
günü, kâfirlerden azâb› en hafif olan›, Ebû Tâlibdir. Ayaklar›nda
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ateflden na’l›n olacak, bunlar›n s›cakl›¤›ndan dimâ¤› kaynayacak-
d›r) buyuruldu.

‹nsanlar›n kötülemelerinden ve ayblamalar›ndan korkma¤a
karfl› ilâc olarak flöyle düflünmelidir: Kötülemeleri do¤ru ise, ayb-
lar›m› bana bildirmifl oluyorlar. Bunlar› yapmama¤a karâr verdim
demeli, böyle kötülemelerden ferahl›k duymal›d›r. Onlara teflek-
kür etmelidir. Hasen-i Basrîye “rahime-hullahü teâlâ”, birisinin
kendisini gîbet etdi¤ini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönde-
rip, (Sevâblar›n› bana hediyye etdi¤ini iflitdim. Karfl›l›k olarak bu
tatl›y› gönderiyorum) dedi. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rahime-
hullahü teâlâ”, birisinin kendisini gîbet etdi¤ini söylediler. Ona bir
kese alt›n gönderip, (Bize verdi¤i sevâblar› artd›r›rsa, biz de karfl›-
l›¤›n› artd›r›r›z) dedi. Yap›lan kötüleme yalan ise, iftirâ ise, zarar›
söyliyene olur. Onun sevâblar› bana verilir. Benim günâhlar›m,
ona yüklenir demelidir. ‹ftirâ etmek, nemmâml›k yapmak, gîbet
etmekden dahâ fenâd›rlar. Nemîme, müslimânlar aras›nda söz ta-
fl›makd›r. [(Mektûbât-› Ma’sûmiyye) ikinci cild, 123. cü mektûbu-
na bak›n›z!]

ÖVÜLMEY‹ SEVMEK
5 - Kalb hastal›klar›n›n beflincisi, (Medh ve Senâ) olunma¤› sev-

mekdir. Bunun sebebi, insan›n kendini be¤enmesi, yüksek, iyi san-
mas›d›r. Medh olunmak, böyle kimseye tatl› gelir. Bunun üstünlük,
iyilik olmad›¤›n›, olsa da, geçici oldu¤unu düflünmelidir. Kibr has-
tal›¤› anlat›l›rken, bu konuda bilgi verilecekdir.

B‹D’AT ‹’T‹KÂDI
6 - (Bid’at i’tikâd›), yanl›fl, sap›k inanmakd›r. Îmân›n bozuk ve

sap›k olmas›d›r. Müslimânlar›n ço¤u, bu kötü hastal›¤a yakalan-
m›fllard›r. His organlar› ile anlafl›lam›yan, hesâb ile ulafl›lam›yan
fleylerde akl yürütmek ve akl›n yan›ld›¤› fleylere inanmak, insan›
bu hastal›¤a sürükler. Her müslimân›n (i’tikâdda mezheb)in iki
imâm›ndan birine, ya’nî (Mâtürîdî) veyâ (Efl’arî) mezhebine tâbi’
olmas› lâz›md›r. Bu iki imâmdan birini taklîd etmek, insan› bu
hastal›kdan kurtar›r. Çünki, (Ehl-i sünnet) âlimleri “rahime-hü-
mullahü teâlâ”, akl›n ermedi¤i bilgilerde, yaln›z Kur’ân-› kerîme
ve hadîs-i flerîflere uymufllar, akllar›n› yaln›z bu ikisinin ma’nâla-
r›n› aray›p bulmakda ve anlamakda kullanm›fllard›r. Bu ma’nâla-
r›, Eshâb-› kirâmdan, Onlar da, Resûlullahdan ö¤renmifller ve ö¤-
rendiklerini kitâblar›na yazm›fllard›r.

[Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmifl olan

– 29 –



birfleye inanm›yan veyâ flübhe eden (Kâfir) [Allah›n düflman›] olur.
Aç›k olarak bildirilmemifl, flübheli olan emrlere yanl›fl ma’nâ ver-
mek (Bid’at) olur. Kur’ândan, hadîsden yanl›fl ma’nâ ç›karana
(Bid’at sâhibi) denir. Kendi anlad›klar›na, düflüncelerine Kur’ân,
hadîs diyene (Z›nd›k) denir. Bu yanl›fl anlad›¤›na inanan, bid’at sâ-
hibi olur. Böyle fley olmaz, akl›m kabûl etmez derse, kâfir olur. Bir
harâma mubâh diyen kimse, bir âyete veyâ hadîs-i flerîfe dayanarak
söyliyorsa, kâfir olmaz, bid’at sâhibi olur. Ebû Bekr ile Ömerin hi-
lâfete seçilmeleri hakl› de¤ildi demek bid’atdir. Hilâfete haklar› yok
idi demek küfrdür. Muhammed fiihristânî “rahime-hullahü teâlâ”,
(Milel ve Nihal)da diyor ki, Hanefî mezhebinin âlimleri, i’tikâdda,
Ebû Mansûr Mâtürîdî “rahime-hullahü teâlâ” hazretlerine tâbi’ ol-
mufllard›r. Çünki, Ebû Mansûr hazretleri, üsûl ve fürû’da, imâm-›
a’zam Ebû Hanîfenin mezhebindedir. (Üsûl), i’tikâd demekdir. (Fü-
rû’), ahkâm-› islâmiyye demekdir. Mâlikî, flâfi’î ve hanbelî mezheb-
lerinin âlimleri, i’tikâdda, Ebül-Hasen Efl’arî “rahime-hullahü teâ-
lâ” hazretlerine tâbi’ olmufllard›r. Ebül-Hasen Efl’arî hazretleri, flâ-
fi’î mezhebinde idi. fiâfi’î âlimlerinden Ebül-Hasen Alî Sübkînin o¤-
lu Abdülvehhâb Tâc-üddîn-i Sübkî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki,
hanefî âlimlerinin kitâblar›n› inceledim, onüç mes’elede, flâfi’î i’tikâ-
d›ndan ayr›ld›klar›n› gördüm. Fekat bu ayr›l›klar›, kendilerini do¤ru
yoldan ç›karmamakdad›r. Esâsda ayr›l›klar› yokdur. Her ikisi de,
hak yoldad›r. Muhammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ” (Berîka)
kitâb›n›n üçyüzonyedinci sahîfesinde, Mâtürîdî ve Efl’arî mezheble-
ri aras›ndaki en küçük farklar› da hesâba katarak, hepsinin yetmiflüç
aded oldu¤unu bildirmifldir. Bid’at sâhiblerinin muhakkak Cehen-
neme gidecekleri (Hadîka) ve (Berîka) kitâblar›nda uzun yaz›l›d›r.]

HEVÂY-‹ NEFS
7 - Kalb hastal›klar›n›n, ya’nî kötü huylar›n yedincisi, (nefsin

hevâs›)na, flehvetlerine, isteklerine, lezzetlerine tâbi’ olmakd›r.
Bunun kötü oldu¤u, âyet-i kerîmelerde aç›kca bildirilmifldir. Nef-
sin arzûlar›n›n, insan› Allah yolundan sapd›r›c› olduklar›, Kur’ân-›
kerîmde haber verilmifldir. Çünki nefs, dâimâ Allahü teâlây› in-
kâr, Ona inâd, isyân etmek ister. Her iflde, nefsin arzûlar›na uy-
mak, nefse tap›nmak olur. Nefsine uyan, küfre veyâ bid’at sâhibi
olma¤a yâhud f›ska ya’nî harâm iflleme¤e bafllar. Ebû Bekr Ta-
mistânî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Nefse uymakdan kur-
tulmak, dünyâ ni’metlerinin en büyü¤üdür. Çünki nefs, Allahü
teâlâ ile kul aras›ndaki perdelerin en büyü¤üdür). Sehl bin Ab-
düllah Tüsterî [283 h. Basrada] diyor ki, (‹bâdetlerin en k›ymetli-
si, nefse uymamakd›r). ‹slâm bin Yûsüf Belhî, Hâtem-ül-esam’a
[237 h.] bir fley hediyye etdi. Hâtem bunu kabûl edince, bunu ka-
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bûl etmek nefsin arzûsuna uymak olmaz m› dediler. Kabûl etmek-
le kendimi zelîl, onu azîz eyledim. Red etseydim, kendim azîz, o
zelîl olurdu. Nefsimin hofluna giderdi dedi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, uzun bir hadîs-i flerîfin sonunda buyurdu ki, (‹n-
san› felâkete sürükleyen fleyler üçdür: Hasîslik, nefse uymak, ken-
dini be¤enmek.) ‹mâm-› Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu
ki, Allahü teâlân›n insana yard›m›na mâni’ olan perdelerin en kö-
tüsü, (Ucb)dur. Ya’nî ayblar›n› görmeyip, ibâdetlerini be¤enmek-
dir. Îsâ aleyhisselâm buyurdu ki, (Ey havârîler! Rüzgâr, çok ›fl›kla-
r› söndürmüfldür. Ucb da, çok ibâdetleri söndürmüfl, sevâblar›n›
yok etmifldir.)

Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalar›ndan
çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup, dünyâ
arkas›nda koflmakd›r) buyuruldu. Nefse uymak, islâmiyyete uyma-
¤a mâni’ olur. Ölümü unutmak, nefse uyma¤a sebeb olur.

Hadîs-i flerîfde, (Akl›n alâmeti, nefse gâlib ve hâkim olmak ve
öldükden sonra lâz›m olanlar› hâz›rlamakd›r. Ahmakl›k alâmeti,
nefse uyup, Allahdan afv,merhamet beklemekdir) buyuruldu.
Nefse uyup da, tevbe ve istigfâr etmeden, afv ve Cennet beklemek
ahmakl›k olmakdad›r. Sebebine yap›flmadan birfley bekleme¤e
(Temennî) denir. Sebebine yap›fld›kdan sonra, bekleme¤e (Recâ)
denir. Temennî, insan› tembelli¤e götürür. Recâ ise, çal›flma¤a se-
beb olur. Nefsin sevdi¤i, istedi¤i fleylere (Hevâ) denir. Nefs, yara-
t›l›fl›nda kötülükleri, zararl› fleyleri sevici ve isteyicidir. (Nefsinden
sak›n dâim. Ona güvenme aslâ. Yetmifl fleytândan dahâ, fazla düfl-
mand›r sana) beyti, tâm yerinde söylenmifldir. Nefsin, insan› ha-
râmlara ve mekrûhlara sürüklemesinin zararlar› meydândad›r. ‹s-
tekleri hep hayvânî arzûlard›r. Hayvânî arzûlar ise, hep dünyâda-
ki ihtiyâclard›r. ‹nsan bu arzûlar› peflinde oldu¤u kadar, âh›ret ih-
tiyâclar›n› hâz›rlamakda geri kal›r. Çok mühim olan bir fley de,
nefs mubâhlarla doymaz. Mubâhlar› kullanma¤› artd›rd›kca, is-
teklerini artd›r›r. Yine de, doymaz. ‹nsan› harâmlara sürükler.
Bundan baflka, mubâhlar› afl›r› kullanmak, elemlere, dertlere, has-
tal›klara sebeb olur. Böyle insan, hep mi’desini, zevkini düflünür.
Hasîs ve rezîl olur.

[‹mâm-› Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Bütün
varl›klar›n asl›, (Adem)dir, yoklukdur. Herfley yok iken, Allahü teâ-
lâ, bunlar› yoklukda biliyordu. ‹lmindeki bu ademlere, kendi s›fat-
lar›ndan aks etdirdi, yans›td›. Varl›klar›n asllar› hâs›l oldu. ‹lmde-
ki bu asllar›, hârice ç›kard›. Varl›klar hâs›l oldu. Elma çekirde¤i-
nin, elma a¤ac›na asl olmas› gibi. ‹nsan›n yap›s›n› anlamak için,
birfleyin aynadaki hayâlini düflünelim. Aynadaki bu görüntü, o
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fleyden gelen ›fl›nlar›n, aynadaki yans›malar›d›r. Ayna adem gibidir.
‹nsan›n kalbi ve rûhu bu ›fl›nlara benzer. Ayna, insan›n bedenine,
cam›n parlakl›¤› ise, nefse benzer. Ya’nî, nefsin asl›, ademdir. Kalb
ile rûh ile ilgisi yokdur). Nefse uyan kimse, hep islâmiyyetin d›fl›na
ç›kar. Hayvânlarda akl ve nefs olmad›¤› için, ihtiyâclar›n› bulunca
kullan›rlar. Yaln›z bedenlerine zarar veren, kendilerini inciten fley-
lerden kaçarlar. ‹slâm dîni, râhat ve huzûr içinde yaflamak için lâz›m
olan fleylerden ve dünyâ lezzetlerinden fâideli olanlar› yasak etmi-
yor. Bunlar›n elde edilmesinde ve kullan›lmas›nda, akla ve dîne uy-
ma¤› emr ediyor. ‹slâm dîni insanlar›n dünyâda da, âh›retde de râ-
hat ve huzûr içinde yaflamas›n› istiyor. Bunun için, akla uyma¤› emr
ediyor. Nefse uyma¤› yasak ediyor. Akl yarat›lmasayd›, insan hep
nefsine uyar, felâketlere sürüklenirdi. Nefs olmasayd›, insan, yafla-
mas› ve üremesi için ve medenî hayât için lâz›m olan fleyleri kazan-
mak için çal›flmas›nda kusûr ederdi ve Nefs ile cihâd sevâb›ndan
mahrûm kal›rd›. Meleklerden dahâ üstün olmak yolu kapal› kal›rd›.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Âh›retde olacaklardan, sizin bildikle-
rinizi hayvânlar bilselerdi, yimek için et bulamazd›n›z!) Ya’nî, hay-
vânlar âh›retdeki azâblar›n korkusundan dolay›, yimekden, içmek-
den kesilirlerdi. Bir deri, bir kemik kal›rlard›. ‹nsanlarda nefs olma-
sayd›, hayvânlar gibi, korkudan, yiyemez, içemez, yafl›yamazlard›.
‹nsanlar›n yafl›yabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünyâ lezzetlerine
düflkün olmas› iledir. Nefs, iki taraf› keskin b›çak gibidir. Hem de,
zehrli ilâc gibidir. Tabîbin tavsiyesine göre kullanan, bundan fâide
kazan›r. Afl›r› kullanan helâk olur. ‹slâmiyyet, nefsin helâk edilme-
sini, yok edilmesini de¤il, terbiye edilmesini, ondan istifâde edilme-
sini emr etmekdedir.]

Nefsin islâmiyyetin d›fl›na taflmas›n› önlemek için, onunla iki ci-
hâd vard›r: Birincisi, ona uymamak, onun arzûlar›n› yapmamakd›r.
Buna, (Riyâzet) çekmek denir. Riyâzet, vera’ ve takvâ ile olur.
(Takvâ), harâmlardan sak›nmakd›r. (Vera’) harâmlardan ve mu-
bâhlar› ihtiyâcdan fazla kullanmakdan da sak›nmakd›r. Cihâd›n
ikincisi, nefsin istemedi¤i fleyleri yapmakd›r. Buna (Mücâhede) de-
nir. Bütün ibâdetler mücâhededir. Bu iki cihâd, nefsi terbiye eder.
‹nsan› olgunlafld›r›r. Rûhlar› kuvvetlendirir. S›ddîklar›n, flehîdlerin
ve sâlihlerin yoluna kavufldurur. Allahü teâlâ kullar›n›n tâ’atlar›na,
ibâdetlerine muhtâc de¤ildir. Kullar›n›n günâh ifllemesi Ona hiç
zarâr vermez. Kullar›n›n nefslerini terbiye etmek, nefsle cihâd et-
mek için bunlar› emr etmifldir.

‹nsanlarda nefs olmasayd›, insanl›k kalmaz, meleklik hâs›l
olurdu. Hâlbuki, beden birçok fleylere muhtâcd›r. Yimek, içmek,
uyumak, istirâhat etmek lâz›md›r. Süvâriye hayvân lâz›m oldu¤u
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gibi, insana da beden lâz›md›r. Hayvâna bakmak lâz›m oldu¤u gi-
bi, bedene hizmet etmek de lâz›md›r. ‹bâdetler beden ile yap›lmak-
dad›r. Birisinin geceleri uyumay›p, hep nemâz k›ld›¤› söylendikde,
(‹bâdetlerin k›ymetlisi, az olsa da devâml› yap›lanlard›r) buyurul-
du. ‹bâdetin devâml› yap›lmas›nda, kullu¤a al›flmak vard›r.

Niyyet ederek islâmiyyete uyma¤a (‹bâdet) etmek denir. Alla-
hü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na (Ahkâm-› islâmiyye) ve (Ah-
kâm-› ilâhiyye) denir. Emr edilenlere (Farz), yasak edilenlere (Ha-
râm) denir. Hadîs-i flerîfde, (‹bâdetleri tâkat getirece¤iniz kadar
yap›n›z. Nefl’e ile yap›lan ibâdetin k›ymeti çok olur) buyuruldu. Be-
den istirâhat edince, ibâdetler zevk ile yap›l›r. Beden ve zihn yor-
gun iken yap›lan iflden usanç hâs›l olur. Yorgunlu¤u gidermek için,
aras›ra mubâh olan fleylerle, bedene nefl’e getirmelidir. ‹mâm-› Ga-
zâlî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Çok ibâdet yap›nca, be-
den yorulur. Hareket etmek istemez. Bu zemân uyumakla veyâ sâ-
lihlerin hayât hikâyelerini okumakla yâhud mubâh olan e¤lence-
lerle bedeni nefl’elendirmeli. Böyle yapmak, usanarak ibâdet yap-
makdan efdaldir.) ‹bâdet yapmakdan maksad, hem mücâhede ya-
parak, nefsi terbiye etmek, hem de, kalbe ferahl›k getirmek, kalbi
Allaha ba¤lamak içindir. (Nemâz, insan› kötü ve çirkin ifller yap-
makdan korur) buyuruldu. Severek, nefl’e ile k›l›nan nemâz böyle
olur. Bu nefl’eyi hâs›l etmek için, nefsin mubâhlardaki arzûlar›n›,
ihtiyâc oldu¤u kadar, yerine getirmek lâz›m olur. Böyle yapmak, is-
lâmiyyete uymak olur. ‹bâdetlere sebeb olan mubâhlar da ibâdet
olur. (Âlimin uykusu, câhilin ibâdetinden hayrl›d›r) hadîs-i flerîfi,
bu sözümüzün flâhididir. Uyukl›yarak, terâvîh nemâz› k›lmak mek-
rûhdur. Uykulu hâl gidince, nefl’e ile k›lmal›d›r. Uyukl›yarak k›l›-
nan nemâzda gevfleklik ve gaflet olur.

[Yukar›daki yaz›lar› yanl›fl anlamamal›d›r. Yorgunluk ve usanç
hâs›l oldu¤u zemân ibâdet te’hîr edilir, terk edilmez. Farzlar› özr-
süz terk etmek büyük günâhd›r. Kazâ etmek farz olur. Vâcibleri de
kazâ etmek vâcib olur. Sünnetleri terk eden, bunlar›n sevâb›ndan
mahrûm kal›r. Özrsüz terk etme¤i âdet ederse, bu sünnetlere mah-
sûs olan flefâ’atdan mahrûm kal›r. Yorgun, hâlsiz, nefl’esiz olmak,
farzlar› vaktinden sonraya b›rakmak için özr olmaz. Vaktinden
sonraya b›rakmak günâh›ndan ve azâb›ndan insan kurtulamaz.
Ahkâm-› islâmiyyeye, ya’nî farzlara ve harâmlara ehemmiyyet ver-
memenin küfr oldu¤u akâid kitâblar›nda bildirilmifldir. ‹slâm düfl-
manlar› bu noktadan da gençleri aldatma¤a, islâmiyyeti içerden
y›kma¤a çal›fl›yorlar. Bunlara aldanmamak için, Ehl-i sünnet âlim-
lerinin yazd›klar› f›kh ve ilmihâl kitâblar›n› okuyup, farzlar›, ha-
râmlar› iyi ö¤renmekden baflka çâre yokdur.]
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TAKLÎD ‹LE ÎMÂN
8 - Kalb hastal›klar›n›n sekizincisi, tan›mad›¤› kimseleri (taklîd)

etmekdir. Ehl-i sünnet âlimi oldu¤u anlafl›lmayan kimsenin sözle-
rinin, kitâblar›n›n ve kendisinin medh olunmas›na, yald›zl›, ateflli
propagandalara aldanarak, buna tâbi’ olmak câiz de¤ildir. Nas›l
kimse oldu¤unu arafld›rmadan, onu güvendi¤i kimselere sorma-
dan, i’tikâd›nda, sözlerinde ve ibâdetlerinde ona uymak, insan› fe-
lâkete götürür. Müslimân olmak için, ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›-
n›, bir oldu¤unu, kudretini, s›fatlar›n› anlamak için, zâten kimseyi
taklîde ihtiyâc yokdur. Fen bilgilerini iyi ö¤renen, akl› bafl›nda bir
kimse, yaln›z düflünmekle, Onun var oldu¤unu anlar. Îmâna kavu-
flur. Eseri görerek müessirin, ya’nî eseri yapan›n varl›¤›n› anlama-
mak, ahmakl›k olur. Her insan›n böyle düflünerek îmâna gelmesi-
ni dînimiz emr etmekdedir. Selef-i sâlihîn, bu emri söz birli¤i ile
bildirmifllerdir. Hicretin dörtyüz senesinden sonra meydâna ç›kan
ba’z› sap›k f›rkadakiler, nazar [incelemek] ve istidlâl etme¤e [eseri
görünce, müessirini anlama¤a] lüzûm yokdur dediler ise de, bunla-
r›n sözlerinin k›ymeti yokdur. Çünki, sonra gelenlerin hilâf›, sâb›k-
lar›n icmâ’›n› men’ etmez. Bunun için, anas›n›, babas›n›, hocalar›n›
taklîd ederek, do¤ru i’tikâda kavuflan kimsenin îmân› sahîh ise de,
nazar› ve istidlâli terk etdi¤i için, ya’nî fen bilgilerini k›saca ö¤re-
nip, Allahü teâlân›n varl›¤›n› düflünmedi¤i için, günâh ifllemifldir.
Fen derslerini ö¤renmemifl bir kimse, anadan babadan, kitâbdan
ö¤renerek îmân etdi¤i, düflünerek kabûl etdi¤i, akl›n› kullanarak
inand›¤› için, istidlâli terk etmifl say›lmaz diyenler vard›r.

Amellerde, ibâdetlerde, ictihâd derecesine yükselmifl olan âlim-
lerden birini seçerek, her iflinde bunu taklîd etmesi lâz›md›r. Dört
mezheb âlimlerinden birini taklîd eder. Böyle hakîkî Ehl-i sünnet
âlimi bulamazsa, kitâblar›n› taklîd eder. (‹ctihâd), nasslarda aç›k bil-
dirilmemifl, kapal› bildirilmifl olan bilgileri anlamak, aç›klamak de-
mekdir. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere (Nass) denir. ‹ctihâd
yapmak flartlar›na mâlik olan derin âlimlere (Müctehid) denir. Hic-
retden dörtyüz sene sonra, müctehid yetiflmedi. Müctehide ihtiyâc
da kalmad›. Çünki, Allahü teâlâ ve Onun resûlü Muhammed aley-
hisselâm, k›yâmete kadar, hayât flekllerinde ve fen vâs›talar›nda ya-
p›lacak de¤iflikliklerin, yeniliklerin hepsine flâmil olan ahkâm›n
hepsini bildirdiler. Müctehidler de, bunlar›n hepsini anlay›p, aç›kla-
d›lar. Sonra gelen âlimler, bu ahkâm›n, yeni hâdiselere nas›l tatbîk
edileceklerini, tefsîr ve f›kh kitâblar›nda bildirirler. (Müceddid) de-
nen bu âlimler k›yâmete kadar mevcûddur. (Fen vâs›talar› de¤ifldi.
Yeni hâdiselerle karfl›lafl›yoruz. Din adamlar› toplanarak yeni tef-
sîrler yaz›lmal›, yeni ictihâdlar yap›lmal›d›r) diyerek, nasslara ilâve-
ler, de¤ifliklikler yapmak lâz›m oldu¤unu savunanlar›n (Z›nd›k) ve
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islâm düflman› olduklar› anlafl›l›r. ‹slâm düflmanlar›n›n en zararl›s›,
ingilizlerdir. (‹ngiliz Câsûsunun i’tirâflar›) kitâb›m›za bak›n›z!
Do¤ru olan dört mezhebden birini taklîde bafllay›nca, ihtiyâc ol-
mad›kça, baflka mezheb taklîd edilmez. Fekat, bir ifli yapmakda
kendi mezhebini taklîd güç olursa, o ifli dört mezhebden birini tak-
lîd ederek yapmas› câiz olur. Dört mezhebi (telfîk) etmek, ya’nî bir
ifli yapmak için, dört mezhebin kolayl›klar›n› topl›yarak, bu ifli bu
kolayl›klara uygun yapmak câiz de¤ildir. Böyle yap›lan ifl ve ibâdet
sahîh olmaz. Hicretden dört yüz sene geçdikden sonra, k›yâs yapa-
bilecek, ictihâd derecesine yükselmifl mutlak müctehid yetiflmedi-
¤i için, bu târîhden sonra gelen âlimleri taklîd etmek câiz de¤ildir.
Bu târîhden evvel yetiflmifl olan bir müctehidin mezhebini ö¤ren-
mek için, bu mezheb âlimlerinin sözbirli¤i ile kabûl etdikleri f›kh
kitâblar›n› okumak lâz›md›r. Ehl-i sünnet âlimi olan hakîkî din
adamlar›n›n kabûl ve tasdîk etmedi¤i kitâblardan ve sözlerden din
bilgisi ö¤renme¤e kalk›flmamal›d›r. Her din kitâb›na uyarak ibâdet
yapmak câiz de¤ildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlar›n›n kitâb-
lar›na ve sözlerine uymamal›d›r. (Kâdîhân), (Hâniyye), (Hülâsa),
(Bezzâziyye) ve (Zahîriyye), (‹bni Âbidîn) fetvâ kitâblar›, hanefî
mezhebinde, (Muhtasar-› Halîl) mâlikîde ve (El-Envâr li-a’mâli
ebrâr) ve (Tuhfet-ül-muhtâc) flâfi’îde ve (El-f›kh-u alel-mezâhib-il-
erbe’a) dört mezhebde sa¤lam ve sahîhdirler. ‹bâdet ve ahkâm bil-
gileri hadîs kitâblar›ndan kolay anlafl›lmaz. (Ahkâm), halâl, harâm
olan fleyler demekdir. Hadîs kitâblar›n›n en sa¤lam› (Buhârî) ve
(Müslim) ve (Kütüb-i sitte) denilen di¤er dört hadîs kitâb›d›r.

Tesavvufu anlatan kitâblar›n en k›ymetlisi (Mesnevî)dir. Tesav-
vufu ve islâmiyyeti birlikde anlatan en k›ymetli kitâb, imâm-› Rab-
bânînin (Mektûbât)›d›r.

Âlim görünen ve din adam› denilen herkesin sözüne veyâ ki-
tâb›na uyarak amel etmek câiz de¤ildir. Yukar›da bildirilen k›y-
metli kitâblardan toplanm›fl, terceme edilmifl Ehl-i sünnet âlim-
lerinin yazd›klar› (ilmihâl kitâblar›)n› okumal›d›r. Böyle terceme
edilmemifl, kafadan yaz›lm›fl ilmihâl kitâblar›n› ve uydurma tef-
sîrleri okumak, insan› dünyâ ve âh›ret felâketlerine sürükler.
[Kazanl› koca moskof Mûsâ Beykiyef kâfiri, kendisine müslimân
demekde, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere inanmay›p, yeni
bir din uydurup, buna islâmiyyet demekdedir. Yald›zl› kelime-
lerle, müslimânlara gerici, Ehl-i sünnet âlimlerine yobaz demek-
dedir. Kur’ân ve hadîsler, bugünkü fen bilgileri ile yetiflmifl olan
gençlerin uyacaklar› bir din de¤ildir diyerek, uydurdu¤u düflün-
celerine din demekde, kitâblar› ile gençleri aldatmakdad›r. Buna
aldananlar, ç›kard›klar› ayl›k türkçe (Haber bülteni) mec-
mû’as›nda bozuk, alçak yalanlarla Ehl-i sünnet âlimlerine sald›r-
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makdad›rlar. Bunlar›n Ehl-i sünnet kitâblar›n› okuyarak, do¤ru
yola kavuflmalar› için düâ ediyoruz.]

fiirkden ya’nî küfrden, ya’nî îmâns›zl›kdan sonra, en büyük gü-
nâh, bid’at i’tikâd›nda olmakd›r. Bu sap›k ve bozuk i’tikâd›n aksi-
ne, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) i’tikâd› denir. Allaha îmândan son-
ra, ibâdetlerin, üstünlüklerin en k›ymetlisi, Ehl-i sünnet i’tikâd›n-
da olmakd›r. Ehl-i sünnet demek, i’tikâdda ve söylemekde ve her
iflde ve ibâdetlerde ve insanlara karfl› yap›lan ifllerde, Muhammed
aleyhisselâm›n sünnetine, ya’nî yoluna ve Eshâb-› kirâma ve Tâ-
bi’înin ve dahâ sonra gelen Ehl-i sünnet âlimlerinin “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” icmâ’›na, ya’nî söz birli¤ine uymakd›r. Bun-
lar›n yolunu, f›kh ve ilmihâl kitâblar›ndan okuyup ö¤renmek lâ-
z›md›r. Yüzonbirinci sahîfeye bak›n›z! Hakîkî müslimân, bu yolda
olanlard›r. Müslimânlar›n ço¤u nefslerine ve k›sa akllar›na, kendi
görüfllerine ve zemânlar›ndaki fen bilgilerine uyarak, Ehl-i sünnet
âlimlerinin yolundan ayr›lm›fllar, (bid’at ehli) olmufllard›r.

[Kötü kimse [Fâs›k] ile arkadafl olman›n sonu felâketdir. Kötü
insan, islâmiyyeti be¤enmiyen kimse demekdir. Muhammed aley-
hisselâm›n emrlerine ve yasaklar›na (‹slâmiyyet) ve (Ahkâm-› ilâ-
hiyye) denir. ‹nsanlar›n en kötüsü (Z›nd›k)lard›r. Bunlar, müsli-
mân ismini tafl›r, büyük sar›k, eski cübbe içinde gizlenirler. Pey-
gamberimizi ve islâmiyyeti medh ederler. Fekat Kur’ân-› kerîme
ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâ vererek, islâmiyyeti istedikleri flek-
le sokarlar. Bunlar, ingiliz uflaklar›d›r. Londradaki mason merke-
zinden ald›klar› bol para, sahte diploma, flöhret ile, kâfirlere sat›l-
m›fl ahmaklard›r. Akl› olan, Ehl-i sünnet kitâblar›n› okumufl olan,
bunlara aldanmaz. Peygamberimiz, bu münâf›klar›n gelece¤ini ve
Cehennemin dibinde çok ac› azâbda sonsuz yanacaklar›n› haber
verdi. Genç kardefllerimizi bu sinsi düflmanlara aldanmakdan ko-
rumak için, bu sat›rlar› yaz›yoruz. Bu nasîhat›m›z, akl› olana çok
fâideli olacakd›r. (Akl› olana nasîhat dinlemek saz, akl› olm›yana
davul, zurna az) sözü meflhûrdur. Bu bilgiler, (K›yâmet ve Âh›ret)
kitâb›m›z›n 18.ci ve sonraki maddelerinde uzun yaz›l›d›r.]

R‹YÂ
9 - Kalb hastal›klar›n›n, ya’nî kötü huylar›n mühimlerinin alt-

m›fl aded oldu¤unu bildirmifldik. Bunlardan dokuzuncusu riyâd›r.
Riyâ, birfleyi oldu¤unun tersine göstermekdir. K›saca, gösterifl
demekdir. Âh›ret amellerini yaparak âh›ret yolunda oldu¤unu
göstererek, dünyâ arzûlar›na kavuflmak demekdir. K›saca, dünyâ
kazanc›na dîni âlet etmekdir. ‹bâdetlerini göstererek, insanlar›n
sevgisini kazanmakd›r. [Sözleri veyâ ibâdetleri riyâ ile olan kim-
senin, din bilgisi varsa, buna (Münâf›k) denir. Din bilgisi yoksa,
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buna (Din yobaz›) denir. Fen bilgisi olmay›p da, kendisini fen ada-
m› tan›t›p, kendi görüfllerini, fen bilgisi olarak söyleyip, müslimân-
lar› aldatma¤a, bunlar›n dinlerini, îmânlar›n› bozma¤a çal›flan islâm
düflmanlar›na (Z›nd›k) veyâ (Fen yobaz›) denir. Din yobazlar›na
ve fen yobazlar›na aldanmamal›d›r.] Riyâ, ancak mülci’ olan ikrâh
yap›l›nca câiz olur. (‹krâh), bir kimseyi istemedi¤i fleyi yapma¤a
zorlamak demekdir. Ölümle veyâ bir uzvunu yok etmekle zorlama-
¤a (Mülci’ ikrâh) denir. [Zâlimlerin, eflkiyân›n iflkence yapmalar›
da, mülci’ ikrâh olur.] Bu zemân, zorlanan ifli yapmak zarûret olur.
Habs etmekle ve dövmekle zorlama¤a hafîf ikrâh denir. Hafîf ik-
râh karfl›s›nda kalan kimsenin riyâ yapmas› câiz de¤ildir. Riyân›n
z›dd›, aksi (‹hlâs)d›r. (‹hlâs, dünyâ fâidelerini düflünmeyip ibâdet-
lerini yaln›z Allahü teâlân›n r›zâs› için yapmakd›r.) ‹hlâs sâhibi,
ibâdet yaparken baflkalar›na gösterme¤i hiç düflünmez. Bunun ibâ-
detlerini baflkalar›n›n görmesi ihlâs›na zarar vermez. Hadîs-i flerîf-
de, (Allahü teâlây› görür gibi ibâdet et! Sen görmüyor isen de, O,
seni görmekdedir) buyuruldu.

Baflkalar›n›n sevgisine ve medh etmelerine kavuflmak için, dün-
yâ iflleri ile, onlara iyilik yapmak, riyâ olur. ‹bâdet ile olan riyâ bun-
dan dahâ fenâd›r. Allahü teâlân›n r›zâs›n› hiç düflünmeden yap›lan
riyâ, hepsinden dahâ fenâd›r. ‹bâdet yaparak Allahü teâlâdan dün-
yâ menfe’atlerini istemek, riyâ olmaz. Ya¤mur düâs›na ç›kmak
böyledir. ‹stihâre yapmak da, böyledir. Ücret ile imâml›k, hatîblik,
mu’allimlik yapmak, s›k›nt›dan, hastal›kdan ve fakîrlikden kurtul-
mak için âyet-i kerîmeler okumak da, böyledir denildi. Bunlarda
hem ibâdet, hem de menfe’at niyyetleri bulunmakdad›r. Ticâret
maksad› ile hacca gitmek de böyledir. ‹bâdet niyyeti hiç bulunmaz-
sa riyâ olurlar. ‹bâdet niyyeti çok olursa, sevâb hâs›l olur. ‹bâdetle-
rini baflkalar›na göstermek, onlara ö¤retmek ve teflvîk etmek niyye-
ti ile olursa, yine riyâ olmaz ve çok sevâb olur. Ramezân orucunu
tutmakda riyâ olmaz. Allahü teâlân›n r›zâs› için nemâza bafllay›p,
sonradan hâs›l olan riyân›n zarar› olmaz. Riyâ ile yap›lan farzlar sa-
hîh olur. ‹bâdet borcu ödenmifl olur ise de, sevâb› olmaz. Et ihtiyâ-
c›n› karfl›lamak niyyeti ile, kurban kesmek câiz olmaz. Allahü teâlâ
için ve bir insan için birlikde niyyet ederek kurban kesmek câiz de-
¤ildir. Allahü teâlân›n r›zâs› için olmay›p, yaln›z hacdan, gazâdan
gelen için ve gelen emîri, reîsi karfl›lamak için kesilen hayvân lefl
olur. Kesmesi ve yimesi harâm olur. Riyâdan korkarak ibâdeti terk
etmek câiz de¤ildir. Allahü teâlân›n r›zâs› için nemâza durup, ne-
mâz› bitirinceye kadar hep dünyâ ifllerini düflünürse, nemâz› sahîh
olur. fiöhrete sebeb olacak fleklde giyinmek de riyâ olur. Din adam-
lar›n›n, temiz, k›ymetli elbise giymeleri lâz›md›r. Bunun için, imâm-
lar›n, Cum’a ve bayram günleri zînetli elbise giymeleri sünnetdir.
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fiöhret için va’z vermek, nasîhat etmek, kitâb yazmak da riyâ
olur. (Va’z), emr-i ma’rûf ve nehy-i münker demekdir. Münâkafla
etmek, baflkalar›ndan üstün görünmek ve övünmek için ilm ö¤ren-
mek de, riyâ olur. Dünyâl›k elde etmek, ya’nî mal, mevk›’ elde et-
mek için ilm ö¤renmek de, riyâ olur. Riyâ harâmd›r. Allahü teâlâ
için olan ilm, Allahü teâlâdan korkma¤› artd›r›r. Kendi ayblar›n›
görme¤e sebeb olur. fieytân›n aldatmas›na mâni’ olur. ‹lmini dün-
yâ kazanc›na, mâla ve mevk›’e kavuflma¤a vâs›ta eden din adamla-
r›na (ulemâ-i sû’), ya’nî kötü din adamlar› denir. Bunlar›n gidece-
¤i yer, Cehennemdir. Herkesin yan›nda sünnetlere uygun olarak,
yaln›z iken ise, edeblere uym›yarak yap›lan ibâdetler, riyâ olur.
Onbirinci maddenin sonuna bak›n›z!

Yap›lan ibâdetin sevâb›n›, ölü veyâ diri baflkas›na hediyye etmek
câizdir. Hac, nemâz, oruc, sadaka, Kur’ân-› kerîm, mevlid okumak,
zikr ve düâ okumak sevâblar›n› baflkas›na hediyye etmek, hanefî
mezhebinde câizdir. Bu ibâdetleri ücret karfl›l›¤›, pazarl›k ederek
yapmak câiz de¤ildir. Allahü teâlâ için Kur’ân okuyup, verilen he-
diyye kabûl edilir. Mâlikî ve flâfi’î mezheblerinde, sadaka, zekât ve
hac gibi mâl ile yap›lan ibâdetlerin sevâb›n› hediyye etmek câiz olup,
nemâz, oruc ve Kur’ân-› kerîm okumak gibi beden ile yap›lanlar› câ-
iz de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Kabristândan geçen kimse onbir ihlâs
sûresi okuyup, sevâb›n› kabrdekilere hediyye ederse, meyyitler ade-
dince sevâb verilir) buyuruldu. Hanefî olan, sevâb›n› hediyye eder.
Mâlikî ve fiâfi’î ise, meyyitin afv› için düâ eder.

‹bâdetlerin sahîh olmas› için, Allahü teâlân›n r›zâs› için yapma-
¤a niyyet etmek lâz›md›r. Niyyet, kalb ile olur. Yaln›z söylemek ile
niyyet edilmifl olmaz. Kalb ile birlikde olmak flart› ile söyliyerek
niyyet etmek câiz olur denildi. Kalb ile niyyet, söz ile niyyete ben-
zemezse, kalbdeki niyyete bak›l›r. Yaln›z yemîn etmek böyle de¤il-
dir. Yemîn etmekde, söz esâsd›r. ‹bâdetlerde niyyetin söz ile yap›-
laca¤›n› bildiren hiçbir hadîs-i flerîf ve haber mevcûd de¤ildir. Dört
mezhebin imâmlar› da bildirmemifldir. Niyyet, ibâdet yapma¤› kal-
be getirmek, hât›rlamak de¤ildir. Allahü teâlâ için yapma¤› irâde
etmek, istemek demekdir. Niyyet, ibâdete bafllarken yap›l›r. Dahâ
önce, meselâ bir gün önce yap›l›rsa, niyyet olmaz. Buna emel, ar-
zû, va’d denir. Meselâ, hanefî mezhebinde oruca niyyet etmek ze-
mân›, bir gün evvel, güneflin batmas›ndan bafllayarak, ertesi gün,
(Dahve-i kübrâ) vaktine kadard›r.

Baflkalar›n›n günâha girmemeleri için, bir kimsenin mubâhla-
r› terk etmesi iyi olur. Fekat sünnetleri, hattâ müstehablar› terk
etmesi câiz olmaz. Meselâ gîbet yapmamalar› için, misvâk kullan-
ma¤›, sar›k sarma¤›, bafl› aç›k gezme¤i, merkebe binme¤i terk et-
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mek iyi olmaz. Misvâk, misvâk a¤ac›n›n veyâ zeytin, dut a¤açlar›-
n›n dal›ndan kesilen bir çubukdur. Bir parmak kal›nl›¤›nda, bir ka-
r›fl uzunlu¤undad›r. Kad›nlar›n misvâk yerine sak›z çi¤nemeleri de
câizdir. Misvâk bulamayan, bafl ve flehâdet parmaklar›n› difllerine
sürer. Biflr-i Hâfî, sokakda bafl› aç›k yürürdü.

Günâh iflleyecek kimsenin, bu günâhdan vaz geçmesi, Allahü
teâlâdan korkdu¤u için veyâ insanlardan hayâ etdi¤i için, yâhud
baflkalar›n›n yapmas›na sebeb olmamak için olur. Allahü teâlâdan
korkarak terk etmenin alâmeti, o günâh› gizli olarak da iflleme-
mekdir. ‹nsanlardan hayâ etmek, onlar›n kötülemelerinden kork-
mak demekdir. Baflkalar›n›n günâh ifllemelerine sebeb olmak, yal-
n›z yapmakdan dahâ çok günâhd›r. Baflkalar›n›n bu günâh› iflleme-
lerinin günâhlar› da, k›yâmete kadar bunlara sebeb olana yaz›l›r.
Bir hadîs-i flerîfde, (‹nsan günâh›n› dünyâda gizlerse, Allahü teâlâ
da, k›yâmet günü, bu günâh› kullar›ndan saklar) buyuruldu. Her-
kese vera’ sâhibi oldu¤unu bildirmek için, günâh›n› saklamak ve
gizli olarak devâm etmek, riyâ olur.

‹bâdetlerini baflkalar›na göstermekden hayâ etmek câiz de¤il-
dir. (Hayâ), günâhlar›n›, kabâhatlerini göstermeme¤e denir. Bunun
için, va’z vermekden ve emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapmakdan
[din kitâb›, ilmihâl kitâb› yazmakdan ve satmakdan] ve imâml›k,
müezzinlik yapmakdan, Kur’ân-› kerîm ve mevlid okumakdan ha-
yâ etmek câiz de¤ildir. (Hayâ îmândand›r) hadîs-i flerîfinde hayâ,
kötü, günâh fleyleri göstermekden utanmak demekdir. Mü’minin,
önce Allahü teâlâdan hayâ etmesi lâz›md›r. Bunun için, ibâdetleri-
ni s›dk ile, ihlâs ile yapmal›d›r. Buhârâ âlimlerinden birisi, sultân›n
o¤ullar›n›n sokakda abes oyun oynad›klar›n› gördü. Elindeki asâ ile
bunlar› dövdü. Kaçd›lar. Babalar›na flikâyet etdiler. Sultân, bunu
ça¤›r›p, sultâna karfl› ç›kan›n habs olaca¤›n› bilmiyor musun dedi.
Âlim, cevâb olarak, Rahmâna karfl› ç›kan›n Cehenneme gidece¤ini
bilmiyor musun dedi. Sultân, emr-i ma’rûf yapmak vazîfesini sana
kim verdi dedi. Âlim, seni kim sultân yapd› cevâb›n› verince, beni
halîfe sultân yapd› dedi. Beni de, halîfenin Rabbi vazîfelendirdi de-
di. Sultân, sana Semerkand flehrinde emr-i ma’rûf yapmak vazîfesi-
ni veriyorum dedikde, ben de kendimi bu vazîfeden azl etdim cevâ-
b›n› verdi. Bu cevâb›na hayret etdim, emr olunmadan, izn verilme-
den vazîfe yapd›¤›n› söyledin. ‹zn verilince de, azl olunman› isti-
yorsun dedi. Sen izn verince, sonra azl edersin. Rabbimin verdi¤i
vazîfeden beni kimse azl edemez dedi. Bu söz üzerine sultân, dile
benden istedi¤ini vereyim dedi. Gençlik hâlimi bana getir dedi. Bu
ifl elimden gelmez deyince, bana bir fermân yaz da, Cehennem-
deki meleklerin reîsi olan Mâlik, beni ateflde yakmas›n dedi. Bu-
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nu da yapamam deyince, benim öyle bir sultân›m var ki, herfleyimi
Ondan istiyorum. Her diledi¤imi ihsân etdi. Bunu yapamam hiç de-
medi, dedi. Sultân, beni düâdan unutma diyerek serbest b›rakd›.

Hadîs-i flerîfde, (Baflkalar›na gösterifl için nemâz›n› güzel k›lan,
yaln›z oldu¤u zemân böyle k›lm›yan, Allahü teâlây› tahkîr etmifl
olur) ve (Sizde bulunmas›ndan en çok korkdu¤um fley, flirk-i asga-
ra yakalanman›zd›r. fiirk-i asgar, riyâ demekdir) ve (Dünyâda riyâ
ile ibâdet edene, k›yâmet günü, ey kötü insan! Bugün sana sevâb
yokdur. Dünyâda kimler için ibâdet etdin ise, sevâblar›n› onlardan
iste denir) ve (Allahü teâlâ buyuruyor ki, benim flerîkim yokdur.
Baflkas›n› bana flerîk eden, sevâblar›n› ondan istesin. ‹bâdetlerini-
zi ihlâs ile yap›n›z! Allahü teâlâ, ihlâs ile yap›lan iflleri kabûl eder)
buyuruldu. ‹bâdet, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak için yap›l›r.
Baflkas›n›n muhabbetine, ihsân›na kavuflmak için yap›lan ibâdet,
ona tap›nmak olur. Allahü teâlâya ihlâs ile ibâdet etmemiz emr
olundu. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n birli¤ine îmân edenden
ve nemâz› ve zekât› ihlâs ile yapandan Allahü teâlâ râz› olur) bu-
yuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Mu’âz bin Cebe-
li “rad›yallahü teâlâ anh”, Yemene vâlî olarak gönderirken, (‹bâ-
detlerini ihlâs ile yap. ‹hlâs ile yap›lan az amel k›yâmet günü sana
yetiflir) ve (‹bâdetlerini ihlâs ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar
hidâyet y›ld›zlar›d›r. Fitnelerin karanl›klar›n› yok ederler) ve
(Dünyâda harâm edilmifl olan fleyler mel’ûndur. Ancak Allah için
yap›lan fleyler k›ymetlidir) buyuruldu. Dünyâ ni’metleri geçicidir.
Ömrleri pek k›sad›r. Bunlar› ele geçirmek için dînini vermek ah-
makl›kd›r. ‹nsanlar›n hepsi âcizdir. Allahü teâlâ dilemedikce, kim-
se kimseye fâide ve zarar yapamaz. ‹nsana Allahü teâlâ kâfîdir.

Allahü teâlâdan korkmal›, Onun rahmetinden ümmîdi kesme-
melidir. Ümmîd, recâ, korkudan çok olmal›d›r. Böyle olan›n ibâ-
detleri zevkli olur. Gençlerde korkunun dahâ fazla olmas›, ihtiyâr-
larda recân›n dahâ fazla olmas› lâz›md›r denildi. Hastalarda recâ
fazla olmal›d›r. Korkusuz recâ ve recâs›z korku câiz de¤ildir. Birin-
cisi emîn olmak, ikincisi ümmîdsiz olmakd›r. Hadîs-i kudsîde, (Ku-
lumu, beni zan etdi¤i gibi karfl›lar›m) buyuruldu. Zümer sûresinin
elliüçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah bütün günâhlar› afv
eder. O gafûrdur, rahîmdir) buyuruldu. Bunlardan, recân›n fazla
olmas› lâz›m geldi¤i anlafl›lmakdad›r. (Allah korkusundan a¤la-
yan, Cehenneme girmez) ve (Benim bildi¤imi bilseydiniz, az güler
çok a¤lard›n›z) hadîs-i flerîfleri de, havf›n, korkunun fazla olmas›
lâz›m geldi¤ini göstermekdedir.

Kimseye etmem flikâyet, a¤lar›m ben hâlime,
titrerim mücrim gibi, bakd›kca istikbâlime!
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TÛL-‹ EMEL
10 - Kalb hastal›klar›n›n onuncusu (Tûl-i emel)dir. Tûl-i emel,

zevk ve safâ sürmek için çok yaflama¤› istemekdir. ‹bâdet yapmak
için, çok yaflama¤› istemek, tûl-i emel olmaz. Tûl-i emel sâhibleri,
ibâdetleri vaktinde yapmazlar. Tevbe etme¤i terk ederler. Kalble-
ri kat› olur. Ölümü hât›rlamazlar. Va’z ve nasîhatdan ibret almaz-
lar. Hadîs-i flerîfde, (Lezzetlere son veren fleyi çok hât›rlay›n›z) bu-
yuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Ölümden sonra olacak fleyleri bildi¤iniz
gibi, hayvânlar da bilselerdi, yimek için semiz hayvân bulamazd›-
n›z) ve (Gece ve gündüz ölümü hât›rlayan kimse, k›yâmet günü fle-
hîdler yan›nda olacakd›r) buyuruldu. Tûl-i emel sâhibi, hep dünyâ
mâl›na ve mevk›’ine kavuflmak için ömrünü harcar. Âh›reti unu-
tur. Yaln›z zevk ve safâs›n› düflünür. Çoluk çocu¤unun bir senelik
g›dâs›n› hâz›rlamak, uzun emel olmaz. Bir senelik nafakaya (Havâ-
y›c-i asl›yye) denir. Lüzûmlu eflyâdan say›l›r. Nisâb hesâb›na kat›l-
maz. Buna mâlik olan, zengin say›lmaz. Buna mâlik olm›yan bekâr
kimsenin k›rk günlük g›da maddesi saklamas› câizdir. Dahâ fazla
saklamalar› tevekkülü bozar. Hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar›n en iyisi
ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir) ve (‹nsanlar›n en kötüsü,
ömrü uzun, ameli kötü oland›r) ve (Ölmek istemeyiniz. Kabr azâ-
b› çok ac›d›r. Ömrü uzun olup islâmiyyete uymak, büyük se’âdet-
dir) ve (Müslimânl›kda beyâzlaflan k›llar, k›yâmet günü nûr ola-
cakd›r) buyuruldu.

Tûl-i emelin sebebleri, dünyâ zevklerine düflkün olmak ve ölü-
mü unutmak ve s›hhatine, gençli¤ine aldanmakd›r. Tûl-i emel has-
tal›¤›ndan kurtulmak için, bu sebebleri yok etmek lâz›md›r. Ölü-
mün her an gelece¤ini düflünmelidir. S›hhatin, gençli¤in ölüme
mâni’ olmad›klar›n› unutmamal›d›r. Çocuklardaki ve gençlerdeki
ölüm say›s›n›n yafll›lardaki ölüm say›s›ndan çok oldu¤unu istatis-
tikler göstermekdedir. Çok hastalar›n iyi olup yaflad›klar›, çok
sa¤lam kiflilerin çabuk öldükleri her zemân görülmekdedir. Tûl-i
emel sâhibi olman›n zararlar›n› ve ölümü hât›rlaman›n fâideleri-
ni ö¤renmelidir. Hadîs-i flerîfde, (Ölümü çok hât›rlay›n›z. Onu
hât›rlamak, insan› günâh ifllemekden korur ve âh›rete zararl›
olan fleylerden sak›nma¤a sebeb olur) buyuruldu. Eshâb-› ki-
râmdan Bera’ bin Âzib “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki, bir ce-
nâzeyi götürdük. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kabr
bafl›na oturdu. A¤lama¤a bafllad›. Mubârek gözyafllar› topra¤a
damlad›. Sonra, (Ey kardefllerim! Hepiniz buna hâz›rlan›n›z) bu-
yurdu. Ömer bin Abdül’azîz “rahime-hullahü teâlâ”, bir âlimi
görünce, nasîhat istedi. O da, flimdi halîfesin, istedi¤in gibi emr
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edersin. Yar›n öleceksin, dedi. Biraz dahâ söyle deyince, Âdem
aleyhisselâma kadar, bütün dedelerin ölümü tatd›. fiimdi s›ra sana
geldi, dedi. Halîfe, uzun zemân a¤lad›. Hadîs-i flerîfde, (‹nsanlara
vâiz olarak ölüm yetiflir. Zenginlik isteyene, kazâ ve kadere îmân
etmek yetiflir) buyurdu ve (‹nsanlar›n en akll›s›, ölümü çok hât›rla-
yand›r. Ölümü çok hât›rlayan insana, dünyâda fleref, âh›retde yük-
sek dereceler nasîb olur) ve (Allahü teâlâdan hayâ ediniz. Baflka-
lar›na kalacak olan fleyleri toplamakla vaktinizi gayb etmeyiniz.
Kavuflam›yaca¤›n›z fleyleri ele geçirmek için u¤raflmay›n›z. ‹htiyâ-
c›n›zdan fazla binâlar yapmakla hayât›n›z› harcamay›n›z) ve (Evle-
rinizi harâm malzeme ile yapmay›n›z. Dîninizin ve dünyân›z›n ha-
râb olmas›na sebeb olur) ve çok sevdi¤i Üsâme bin Zeydin “rad›-
yallahü teâlâ anhümâ” bir ay sonra ödemek üzere yüz alt›na bir
köle sat›n ald›¤›n› iflitince, (Siz buna hayret etmediniz mi? Üsâme
tûl-i emel sâhibi olmufl) buyurdu. ‹htiyâc maddelerinin veresiye de
al›nmalar› câizdir. Bir hadîs-i flerîfde, (Cennete gitmek istiyen,
uzun emel sâhibi olmas›n. Dünyâ iflleri ile u¤raflmas› ölümü unut-
durmas›n. Harâm ifllemekde Allahdan hayâ etsin) buyurdu. Ha-
râm olan lezzetlerin içinde yaflamak için uzun emel sâhibi olmak
harâmd›r. Mubâhlarla lezzetlenmek için tûl-i emel sâhibi olmak,
harâm de¤il ise de, iyi de¤ildir. Çok yaflama¤› de¤il, s›hhat ve âfi-
yet ile yaflama¤› istemelidir.

T A M A ’
11 - Kalb hastal›klar›n›n onbirincisi (Tama’)d›r. Dünyâ lezzet-

lerini harâm yollardan arama¤a (Tama’) denir. Tama’›n en kötüsü,
insanlardan beklemekdir. Kibre, ucba sebeb olan (Nâfile) ibâdet-
leri ve âh›reti unutduran (Mubâh)lar› yapmak da Tama’ olur. Ta-
ma’›n z›dd›na, aksine (Tefvîz) denir. Tefvîz, halâl ve fâideli fleyleri
kazanma¤a çal›fl›p da, bunlara kavuflma¤› Allahü teâlâdan bekle-
mekdir.

fieytân, riyây› ihlâs olarak ve tama’› tefvîz olarak göstererek,
insan› aldatma¤a çal›fl›r. Allahü teâlâ, herkesin kalbine bir melek
vazîfelendirmifldir. Bu melek, insana iyi düflünceler (ilhâm) eder.
fieytân da, insan›n kalbine kötü düflünceler, (vesvese)ler getirir.
Halâl yiyen kimse, ilhâm ile vesveseyi birbirinden ay›r›r. Harâm
yiyenler ay›ramaz. ‹nsan›n nefsi de, kalbine kötü düflünceler geti-
rir. Bu düflüncelere ve arzûlara (Hevâ) denir. ‹lhâm ve vesvese
devâml› olmaz. Nefsin hevâs› ise, devâml›d›r ve gitdikce artar.
Vesvese, düâ ederek, zikr ederek azal›r ve yok olur. Hevâ ise, an-
cak kuvvetli (mücâhede) ile azal›r, yok olur. fieytân, köpek gibi-
dir. Köpek kovalay›nca kaçar ise de, baflka tarafdan yine gelir.
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Nefs, kaplan gibidir. Sald›rmas›, ancak öldürmekle biter. ‹nsan-
lara vesvese veren fleytâna bunun için (hannâs) denilmifldir. ‹n-
san, fleytân›n bir vesvesesine uymazsa, bundan vazgeçer. Baflka
vesveseye bafllar. Nefs-i emmâre, dâimâ zararl› fleyler ister. fiey-
tân ise, çok hayrl› ifle mâni’ olmak için, az hayrl› olan fleyi de ves-
vese yapar. Büyük günâha sürüklemek için, küçük hayr yapma¤›
da vesvese eder. fieytân›n vesvesesi olan hayrl› ifl, insana tatl› ge-
lir ve acele ile yapmak ister. Bunun için, hadîs-i flerîfde, (Acele
etmek, fleytândand›r. Befl fley bundan müstesnâd›r: K›z›n› evlen-
dirmek, borcunu ödemek, cenâze hizmetlerini çabuk yapmak,
müsâfiri doyurmak, günâh yap›nca hemen tevbe etmek) buyurul-
du. (Efli’at-ül-lemeât)de, nemâz› gecikdirmemeli bâb›ndaki ha-
dîs-i flerîfde, (Yâ Alî! Üç fleyi gecikdirme! Nemâz› evvel vaktin-
de k›l! Hâz›rlanm›fl cenâze nemâz›n› hemen k›l! Dul veyâ k›z›,
küfvü isteyince, hemen ver!) Ya’nî, nemâz›n› k›lan ve günâh iflle-
miyen ve nafakas›n› halâlden kazanan birini bulunca, hemen ona
ver buyuruldu. ‹lhâm olunan hayr, Allahü teâlân›n korkusu ile ve
yavafl yavafl yap›l›r ve sonu düflünülür. Bir hadîsde, (Melekden
gelen ilhâm, islâmiyyete uygun olur. fieytândan gelen vesvese is-
lâmiyyetden ayr›lma¤a sebeb olur) buyuruldu. ‹nsan, ilhâm olu-
nan fleyleri yapmal›. Vesveseyi yapmamak için cihâd etmeli, ça-
l›flmal›d›r. Nefse uyan kimse vesveselere tâbi’ olur. Nefsin hevâ-
s›na uymayan›n, ilhâma uymas› kolay olur. Bir hadîs-i flerîfde,
(fieytân, kalbe vesvese verir. Allah›n ismi zikr edilince, söylenin-
ce kaçar. Söylenmezse vesveselerine devâm eder) buyuruldu.
[Zikr etmek lâz›m oldu¤u, bu hadîs-i flerîfden de anlafl›lmakda-
d›r.] Kalbe gelen hât›ran›n cinsini anlamak için, islâmiyyete uy-
gun olup olmad›¤›na bak›l›r. Böyle anlafl›lamazsa, sâlih olan bir
âlime sorulur. Sâlih olm›yan, dîni dünyâ kazançlar›na âlet eden
kötü din adam›na sorulmaz. Yâhud, Resûlullaha “sallallahü aley-
hi ve sellem” kadar üstâdlar›n›n hepsi ma’lûm olan hakîkî bir
rehbere sorulur. (Kutb-i medâr) denilen Evliyâ, az olsa da, k›yâ-
mete kadar mevcûddur. (Kutb-i irflâd) denilen Ehl-i sünnet âlimi
her zemân ve her yerde bulunmaz. Uzun zemân aral›klar› ile ve
nâdir olarak bulunur. Her yerde çok bulunan câhil tarîkatc›lar›
ve yalanc› fleyhleri, hakîkî rehber sanmamal›d›r. Böylelerin tu-
zaklar›na düflerek dünyâda ve âh›retde se’âdetden mahrûm kal-
mamak için çok uyan›k olmal›d›r. Kalbe gelen hât›ra, nefse ac›
gelirse, hayr oldu¤u anlafl›l›r. Tatl› gelir, hemen yapmak isterse,
fler oldu¤u anlafl›l›r.

fieytân›n hîleleri çokdur. Bunlardan onu mühimdir: Birincisi,
Allahü teâlân›n senin ibâdetine ihtiyâc› yokdur, der. Buna karfl›
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Bekara sûresi, altm›flikinci âyetinin (Amel-i sâlihin fâidesi, bunu
yapanad›r) meâl-i flerîfini hât›rlamal›d›r.

fieytân›n ikinci hîlesi, Allahü teâlâ rahîmdir, kerîmdir, seni de
afv eder, Cennete kor, der. Buna karfl›, Lokman sûresi, otuzüçün-
cü âyetinin (Allah›n kerîm olmas›, sizi aldatmas›n) ve Meryem sû-
resi, altm›flüçüncü âyetinin, (Cennete kullar›m›zdan müttekî olan-
lar› vâris k›lar›z) meâl-i flerîflerini hât›rlamal›d›r.

Üçüncü hîlesi, senin ibâdetlerin hep kusûrludur. Riyâ kar›fl›k-
d›r. Böyle ibâdetlerle müttekî olamazs›n. Allahü teâlâ, Mâide sû-
resinde, (Allah, yaln›z müttekîlerin ibâdetlerini kabûl eder) buyu-
ruyor. Senin ibâdetlerin kabûl olmaz. Bofluna u¤rafl›yorsun. Bofl
yere, sopa yiyen hayvân gibi, eziyyet çekiyorsun, der. Buna karfl›-
l›k, ben, Allahü teâlân›n azâb›ndan kurtulmak ve emrine uymak
için ibâdet ediyorum. Benim vazîfem, emri yerine getirmekdir. Ka-
bûl olup olm›yaca¤›, Onun bilece¤i fleydir. fiartlar›na uygun olan
ve farzlar› yap›lan ibâdetin sahîh olmas› muhakkakd›r, demelidir.
Farzlar› terk etmek büyük günâhd›r. Bu günâhlardan kurtulmak
için ibâdetleri yapmak lâz›md›r. ‹bâdet yapmadan Cennete girmek
için düâ etmek günâhd›r. Hadîs-i flerîfde, (Akl› olan kimse, nefsine
uymaz ve ibâdet yapar. Ahmak olan, nefsine uyar, sonra Allah›n
rahmetini bekler) buyuruldu. Âh›ret için lâz›m olan fleyleri, bu fâ-
nî dünyâda hâz›rlamak lâz›md›r.

fieytân›n hîlelerinden dördüncüsü, flimdi dünyây› kazanmak
için çal›fl da, râhata kavufl, o zemân, râhat râhat, huzûr içinde ibâ-
det edersin, diyerek ibâdet yapma¤a mâni’ olur. Buna cevâb ola-
rak, ecel benim elimde de¤ildir. Herkesin ömrünü Allahü teâlâ
ezelde takdîr etmifldir. Belki yak›nda ölürüm. ‹bâdet vazîfelerini
vaktinde yapmal›y›m, demelidir. Hadîs-i flerîfde, (Helekel-müsev-
vifün) buyuruldu ki, bugünkü vazîfelerini yar›na b›rakanlar zarar
etdiler, demekdir.

fieytân›n hîlelerinden beflincisi, ibâdetleri terk etdiremeyince,
çabuk k›l, vaktini kaç›rma, diyerek flartlar›n›, farzlar›n› temâm yap-
d›rmamak ister. Buna karfl›l›k, farzlar çok azd›r. Bunlar›, yavafl ya-
vafl ve flartlar›na uygun olarak yapmak lâz›md›r. Farz olm›yanlar›
da, flartlar›na uygun olarak az yapmak, flartlar› noksan olarak çok
yapmakdan iyidir, demelidir.

Alt›nc› hîle olarak riyây› tavsiye eder. Herkes görsün de, be-
¤ensin, der. Buna cevâb olarak, kendine fâide ve zarar vermek,
kimsenin elinde de¤ildir. Baflkalar›na ise, hiç veremezler. Böyle
olan kimselerden birfley beklemek abes olur, bât›l olur. Fâide ve
zarar veren ancak Allahü teâlâd›r. Yaln›z onun görmesi, bana ye-
tiflir, demelidir.
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Yedinci hîle olarak, ibâdetlere mâni’ olam›yaca¤›n› anlay›nca,
insana ucb, ya’nî ibâdetlerini be¤enmek vesvesesi verir. Senin gibi
akll›, uyan›k kimse var m›? Bu zemânda, herkes gaflet uykusunda
iken, sen ibâdet yap›yorsun, der. Buna karfl›l›k, bu akl ve intibâh
benden de¤ildir. Rabbimin ihsân›d›r. Onun ihsân› olmasa, ibâdet
yapamam demelidir.

Sekizinci hîle olarak, ibâdetlerini gizli yap. Allahü teâlâ, senin
sevgini ve flerefini insanlar›n kalbine yerlefldirir, diyerek gizli riyâ-
ya düflürmek ister. Buna karfl›l›k, ben Allahü teâlân›n kuluyum. O,
benim sâhibimdir. ‹bâdetimi isterse be¤enir, isterse red eder. ‹n-
sanlara bildirip bildirmemesine kar›flamam, demelidir.

Dokuzuncu hîle olarak da, ibâdet yapma¤a ne lüzûm var? ‹n-
sanlar›n sa’îd ve flakî olacaklar› ezelde takdîr edilmifldir. Sa’îd olan,
ibâdeti terk edince, afv edilir, Cennete gider. Ezelde flakî olan, ne
kadar ibâdet yaparsa yaps›n, fâidesi olmaz, muhakkak Cehenneme
gider. O hâlde, kendini bofluna yorma! Râhat›na bak, der. Buna
cevâb olarak, ben kulum, kulun vazîfesi, sâhibinin emrini yapmak-
d›r, demelidir. Buna karfl›l›k, (Emri yapmay›nca, azâb korkusu
olursa, emri yapmak lâz›m olur. Ezelde sa’îd olan için bu korku
yokdur) derse, buna cevâb olarak da, Rabbim herfleyi bilir ve dile-
di¤ini yapar. Diledi¤ine hayr, diledi¤ine fler verir. Kimsede, Ona
süâl sormak hakk› yokdur demelidir. ‹blîs, Îsâ aleyhisselâma görü-
nerek, (Ezelde Allahü teâlân›n takdîr etdikleri hâs›l olur) diyor-
sun, öyle mi? dedi. Evet, öyledir buyurdu. Öyle ise, kendini flu da-
¤›n tepesinden afla¤› at. E¤er ezelde selâmetin takdîr edilmifl ise,
sana birfley olmaz dedi. Cevâb›nda, ey mel’ûn! Allahü teâlâ kulla-
r›n› imtihân eder. Kulun, sâhibini imtihân etme¤e hakk› yokdur,
buyurdu. fieytân›n bu hîlesine karfl›, (‹bâdet yapmak fâidelidir.
Çünki, ezelde sa’îd isem, sevâblar›n artmas›, derecelerin yüksel-
mesi için ibâdetleri yapmak lâz›md›r. fiakî isem, ibâdet yapmamak
azâb›ndan kurtulmak için, ibâdet yapaca¤›m) demelidir. ‹bâdet
yapman›n bana hiçbir zarar› da olmaz. Çünki, Allahü teâlâ hakîm-
dir. ‹bâdet yapanlara azâb etmesi, Onun hikmetine yak›flmaz. ‹bâ-
deti terk etmenin, ezelde sa’îd olana zarar› olmasa bile, fâidesi
yokdur. Böyle olunca, terk etmek nas›l tercîh edilir? Akl› olan
kimse, fâideli olan› yapar. Fâidesiz olan› terk eder. Ezelde flakî
isem, Rabbime itâ’at etmifl olarak Cehenneme girme¤i, âsî olarak
girme¤e tercîh ederim. Bundan baflka, Allahü teâlâ, ibâdet edenle-
ri Cennete sokaca¤›n›, ibâdet etmiyenlere Cehennemde azâb ya-
paca¤›n› va’d etmifldir. Allahü teâlâ va’dinde sâd›kd›r. Va’dinden
dönmiyece¤i, söz birli¤i ile bildirilmifldir.

Allahü teâlâ herfleyi sebeb ile yaratmakdad›r. Âdet-i ilâhiyye-
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si böyledir. Ancak mu’cize ve kerâmet olarak âdetini bozmakda-
d›r. ‹bâdetleri, Cennete girmek için sebeb yapd›¤›n› bildiriyor.
Ya’nî, Cennet ni’metlerini ibâdetlere karfl›l›k olarak yaratm›fld›r.
Hadîs-i flerîfde, (Hiç kimse Cennete, ibâdeti sebebi ile girmez) bu-
yuruldu. Karfl›l›k baflkad›r, sebeb olmak baflkad›r.

fieytân hîlelerinin onuncusu olarak, ibâdet yapmak ezelde tak-
dîr edilmifl ise, mümkin olur. Allahü teâlân›n takdîri de¤iflmez.
‹bâdet yapmakda ve terk etmekde insanlar mecbûr olmakdad›r,
der. fieytân›n bu sözü bir evvelkinin ayn›d›r. Ezelde sa’îd denilen-
lere ibâdet yapmak nasîb olur. fiakî denilenlerin de terk etmeleri
lâz›m olur. fieytân›n bu hîlesine karfl›, herfleyi ve insanlar›n iyi, kö-
tü her iflini Allahü teâlâ yarat›yor ise de, insanlara ve hayvânlara
(irâde-i cüz’iyye) vermifldir. ‹râde-i cüz’iyye insandan meydâna ge-
lir. Fekat, insan bunu yaratd› denilemez. Çünki irâde hâricde mev-
cûd birfley de¤ildir. ‹nsan›n kalbinde hâs›l olmakdad›r. Hâricde
mevcûd olan fleyin meydâna gelmesine (Halk etmek), yaratmak
denir. Allahü teâlân›n (‹râde-i külliye)si ise hâricde vücûdü var
olan bir kuvvetdir. Allahü teâlâ, insan›n ihtiyârî hareketini yarat-
mak için, insan›n irâdesini sebeb k›lm›fld›r. Bu flart olmasa da yara-
t›r. Fekat bu flart ile, bu sebeb ile yaratmas› âdetidir. Peygamberle-
rinde “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evliyâs›nda “kaddesalla-
hü teâlâ esrârehümül’azîz” bu âdetini bozarak sebebsiz de yaratd›-
¤› çok görülmüfldür. Buna (Kerâmet) denir.

‹nsanlar›n iflleri yaln›z irâde-i cüz’iyye ile meydâna gelmez.
Ya’nî insan›n her istedi¤i vücûde gelmez. Yaln›z Allahü teâlân›n
irâdesi ile de yaratmak âdeti de¤ildir. Bunun için, insanlar ifllerin-
de mecbûr de¤ildirler. ‹nsan irâde eder. Hareket etmesini ister,
kudretini kullan›r, Allahü teâlâ da, irâde ederse, ifl meydâna ge-
lir. fieytân, (‹nsan, Allahü teâlâ isterse ibâdet yapar, istemezse
yapmaz. O hâlde insan, iflleri yap›p yapmamakda cebr olunmak-
dad›r. ‹nsan çal›flsa da, çal›flmasa da, ezeldeki kazâ ve kader hâs›l
olacakd›r) diyerek aldatmakdad›r. ‹nsan›n iflleri ezeldeki takdîr
ile meydâna geliyor ise de, meydâna gelmeleri için, önce kul irâ-
de-i cüz’iyyesini kullanmakdad›r. ‹flin yap›lmas›n› veyâ yap›lma-
mas›n› istemekdedir. ‹nsan›n ifllerini Allahü teâlân›n ezelde tak-
dîr etmesi demek, insan›n neleri irâde edece¤ini bilmesi ve dile-
mesi demekdir. Bunlar› Levh-ül-mahfûzda yazm›fld›r. Böyle ol-
du¤u için, kulun mecbûr olmas› lâz›m gelmez. Büyük islâm âlimi
seyyid Abdülhakîm efendi, (Ezeldeki kazâ ve kader, Allahü te-
âlân›n kullar›n›n neleri yapmak istedi¤ini ezelde bilmesidir. Ne-
leri yapmas›n› ezelde emr etmesi de¤ildir) buyurdu. Ya’nî kazâ
ve kader, emr-i ezelî de¤ildir, ilm-i ezelîdir. Ya’nî bir cebr-i mü-
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tehakkim de¤il, ilm-i mütekaddimdir. Bir kimse, birisinin bir gün-
de yapaca¤› fleyleri bilse ve bunlar› yapmas›n› irâde etse ve hepsi-
ni bir kâ¤›da yazsa, bunlar› yapacak olan kimse, o kimsenin mec-
bûru olmaz. Yapacaklar›m› biliyordun ve yap›lmas›n› istedin ve
kâ¤›da yazd›n. O hâlde, bunlar› sen yapd›n da diyemez. Çünki,
bunlar› kendi irâdesi ile ve kendisi yapm›fld›r. O kimsenin bildi¤i
ve diledi¤i ve yazd›¤› için yapmam›fld›r. Allahü teâlân›n ezelde bil-
mesi ve dilemesi ve levh-ül-mahfûza yazmas› da, insanlar› mecbûr
etmek olmaz. Allahü teâlâ ezelde diledi¤i için, levh-ül-mahfûza
yazm›fld›r. Kulun yapaca¤›n› bildi¤i için, yap›lmas›n› irâde etmifl-
dir. Allahü teâlân›n ezeldeki bilgisi, kulun kendi irâdesi ile yapaca-
¤› ifle ba¤l›d›r. Kulun ifli de, Allahü teâlân›n bu ilmi ve irâdesi ile ve
yaratmas› ile meydâna gelmekdedir. Kul, irâdesini kullanmazsa,
Allahü teâlâ, kulun irâdesini kullanm›yaca¤›n› ezelde bilir ve bildi-
¤i için irâde etmez ve yaratmaz. Demek ki, ilm ma’lûma tâbi’dir.
‹nsanlar›n irâdesi olmasayd› da, insanlar›n iflleri yaln›z Allahü te-
âlân›n irâdesi ile yarat›lsayd›, insanlar mecbûrdur denilirdi. Ehl-i
sünnet mezhebine göre, insanlar›n iflleri, insan›n kudreti ile Allahü
teâlân›n kudretinin birlikde te’sîri ile meydâna gelmekdedir.

[‹nsan›n kalbi ya’nî gönlü madde de¤ildir. Elektrik ve miknât›s
dalgalar› gibidir. Yer kaplamaz. Fekat, gö¤sümüzün sol taraf›nda
bulunan, yürek dedi¤imiz et parças›nda, kuvveti, te’sîrleri hâs›l ol-
makdad›r. Akl, nefs ve rûh da, kalb gibi birer varl›kd›rlar. Bu üçü-
nün de, kalb ile ba¤lant›s›, irtibât› vard›r. ‹nsan›n, gözü, kula¤›,
burnu, a¤z› ve cildi ile his etdi¤i renk, ses, koku, zevk [tad] ve s›-
cakl›k, sertlik gibi fleyler, duygu sinirleri ile dimâga gelir. Beyin de
bunlar› hemen kalbe bildirir. Akl›n, nefsin, rûhun ve fleytân›n ar-
zûlar›, istekleri de, kalbe gelir. Kalb, ne yap›laca¤›na karâr verir,
irâde eder, seçer. Bu fleyleri yâ red eder, yok eder. Yâhud dimâga
bildirir. Dimâg da, bunlar› hareket sinirleri ile uzvlara, organlara
bildirir. Organlar da, Allahü teâlâ isterse ve kuvvet verirse, hare-
ket ederek, kalbin irâde ve ihtiyâr etdi¤i fley yap›l›r.]

Kötü huylardan sefer etse kifli,
hüsnü ahlâk flehrine girse kifli!

Zikr-i Hakdan bir nefes dûr olmasa,
zât-› Hakk› hiç ferâmufl k›lmasa.

Nefs-i âsî, âk›bet mutî’ olur,
rûh-› mü’min Sidreden eyler ubûr.

Küfr-ü inkârdan geçip nefs-i denî,
burda olur, hâlisiyyet ma’deni.
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K‹BR
12 - Kalb hastal›klar›n›n onikincisi (Kibr)dir. Kibr, kendisini

baflkas›ndan üstün görmekdir. Kendini ondan üstün görmekle,
kalbi râhat eder. (Ucb) da kendini ondan üstün bilmekdir. Bura-
da baflkas›n› düflünmez. Kendini ve ibâdetlerini be¤enir. Kibr; kö-
tü huydur. Harâmd›r. Hâl›k›n›, Rabbini unutman›n alâmetidir.
Çok din adam›, bu kötü hastal›¤a yakalanm›fld›r. Hadîs-i flerîfde,
(Kalbinde zerre kadar kibr bulunan kimse Cennete girmez) buyu-
ruldu. Kibrin aksine (Tevâdu’) denir. Tevâdu’ kendini baflkalar›
ile bir görmekdir. Baflkalar›ndan dahâ üstün ve dahâ afla¤› görme-
mekdir. Tevâdu’, insan için çok iyi bir huydur. Hadîs-i flerîfde,
(Tevâdu’ edene müjdeler olsun) buyuruldu. Tevadû’ sâhibi, ken-
dini baflkalar›ndan afla¤› görmez. Zelîl ve miskîn olmaz. Mâl›n› ha-
lâldan kazan›p çok hediyye verir. Âlimlerle ve fen adamlar› ile ta-
n›fl›r. Fakîrlere merhamet eder. Hadîs-i flerîfde, (Tevâdu’ eden,
halâl kazanan, huyu güzel olan, herkese karfl› yumuflak olan ve
kimseye kötülük yapmayan, çok iyi bir insand›r) ve (Allah için te-
vâdu’ edeni, Allahü teâlâ yükseltir) buyuruldu. Tekebbür edene,
ya’nî kibr sâhibi olana karfl› tekebbür etmek câizdir. Allahü teâlâ,
kullar›na karfl› mütekebbirdir. Allahü teâlâ, kibriyâ sâhibidir.
Kibr sâhibine tekebbür etmek, sadaka vermek gibi sevâbd›r. Kibr
sâhibine karfl› tevâdu’ eden kimse, kendisine zulm etmifl olur.
Bid’at sâhiblerine ve zenginlere karfl› da tekebbür etmek câizdir.
Bu tekebbür kendini yüksek göstermek için de¤ildir. Onlara ders
vermek, gafletden uyand›rmak içindir. Harbde düflmana karfl› te-
kebbür etmek sevâbd›r. Bu tekebbüre (Huyelâ) denir. Sadaka ve-
rirken, nefl’e ve sevinç ile kar›fl›k tekebbür etmek lâz›md›r. Sada-
ka verenin tekebbür etmesi, fakîre karfl› de¤ildir. Verdi¤i mâl› kü-
çültmekdir. Mâla k›ymet vermedi¤ini gösterir. Hadîs-i flerîfde,
(Veren el, alandan yüksekdir) buyuruldu. Riyâ, gösterifl yapanla-
ra karfl› da tekebbür etmek câizdir. Kendinden afla¤› olanlara kar-
fl› tevâdu’ göstermek iyi ise de, bunun ifrâta kaçmamas›, ya’nî afl›-
r› olmamas› lâz›md›r. Afl›r› olan tevâdu’a (Temelluk) denir. Te-
melluk, ancak üstâda ve âlime karfl› câizdir. Baflkalar›na karfl› câ-
iz de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Temelluk, müslimân ahlâk›ndan de-
¤ildir) buyuruldu. fii’r:

Mu’allim ile tabîbe
temelluk etmek lâz›md›r.
Biri bât›n, biri zâhir,
tedâvîsine hâdimdir.

Kibr çeflidlerinin en kötüsü Allahü teâlâya karfl› kibrli ol-
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makd›r. Nemrûd böyle idi. Tanr› oldu¤unu i’lân etdi. Allahü teâlâ-
n›n nasîhat vermek için gönderdi¤i Peygamberi “aleyhissalâtü ves-
selâm” atefle atd›. Fir’avn da böyle ahmaklardan biri idi. M›s›rda
ülûhiyyetini i’lân etdi. Ben sizin güçlü tanr›n›z›m dedi. Allahü teâ-
lâ, nasîhat vermek için, Mûsâ aleyhisselâm› gönderdi. Buna inan-
mad›. Allahü teâlâ, onu Süveyfl denizinde bo¤du. Bunlar gibi, bu
dünyân›n yarat›c›s›na inanmayanlara (Dehrî), ateist denir. [Her
asrda böyle ahmaklar gelmifldir. Mao gibi, Stalin gibi zâlimler, mil-
yonlarca insan› öldürerek ve iflkence yaparak ve din, islâm adam-
lar›n› ve kitâblar›n› yok ederek, milletlerini sindirmifller, korkut-
mufllard›r. Her istediklerini zorla yapd›rarak fl›marm›fllard›r. ‹lâha,
ma’bûda mahsûs üstünlüklere mâlik olduklar›n› sanm›fllar ve söy-
lemifllerdir. ‹slâm kitâblar›n›n yurdlar›na sokulmas›n›, okunmas›n›
yasak etmifller, dinden, Allahü teâlâdan bahs edenleri öldürmüfl-
lerdir. Allahü teâlân›n kahr›ndan, gadab›ndan kurtulamay›p yok
olmufllar. Târîhde geçen bütün zâlimler gibi, la’net ve nefret ile
an›lm›fllard›r. ‹htilâl ve hîle yolu ile, ba’z› arab memleketlerinin ba-
fl›na geçen, zehrli propagandalarla beyinleri y›kanm›fl, zâlimler,
diktatörler de, o ateistleri taklîd ediyor, islâm düflmanl›¤› yap›yor-
lar. Târîh kitâblar›nda okuduklar› zâlimlerin feci’ âk›betlerinden
ibret alm›yorlar. Dünyâda, âh›retde bafllar›na gelecek olan azâbla-
r›, felâketleri hiç düflünmiyorlar.]

Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” karfl› da tekebbür
edenler çok iflitildi. Allah›n gönderdi¤i Peygamber “aleyhissalâtü
vesselâm” bu mudur? dediler. Bu Kur’ân, Mekke flehrinin ileri
gelenlerine indirilseydi iyi olurdu dediler. Târîh boyunca, islâm›n
büyüklerine karfl› da, böyle tekebbür edenler, alay edenler, hiç
eksik olmad›. Bu tekebbürler, âciz, za’îf, elinden birfley gelmeyen,
hattâ kendinden ve bedeninin yap›s›ndan haberi olm›yan kulun,
kendi mâlikine, sâhibine, kuvveti, gücü sonsuz olan Rabbine kar-
fl› bir savafl idi. Vaktiyle iblîs de, böyle tekebbür etdi. Meleklere,
Âdem aleyhisselâma karfl› secde etmeleri emr olununca, topra¤a
karfl› niçin secde edeyim? Ben ondan dahâ üstünüm. Beni atefl-
den, onu çamurdan yaratd›n diyerek, Rabbine karfl› geldi. Ate-
flin alevini, latîfli¤ini ve ›fl›k yayd›¤›n› görünce, onu sudan ve top-
rakdan üstün sand›. Hâlbuki üstünlük, kendini üstün görmekde
de¤il, tevâdu’ göstermekdedir. Cennetde toprak vard›r ve misk
gibi kokacakd›r. Cennetde atefl yokdur. Atefl, Cehennemde azâb
vâs›tas›d›r. Atefl, harâb etme¤e, toprak, binâ yapma¤a yarar.
Mahlûklar toprak üstünde yaflamakdad›r. Hazîneler, defîneler
toprakda bulunur. Kâ’be toprakdan yap›lm›fld›r. Ateflin ›fl›¤› ge-
celere son verir, gündüzü getirir ise de, toprakdan çiçekler,
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meyveler hâs›l olmakdad›r. Kâinât›n, varl›klar›n en üstünü olan
Muhammed aleyhisselâm›n yeri toprakd›r.

Hadîs-i flerîflerde, (Allahü teâlâ buyuruyor ki, kibriyâ, üstün-
lük ve azamet bana mahsûsdur. Bu ikisinde bana ortak olan› Ce-
henneme atar›m, hiç ac›mam) ve (Kalbinde zerre kadar kibr olan
Cennete girmeyecekdir) buyurdukda, güzel elbise giyme¤i ve te-
miz na’l›n kullanma¤› seven kimse, böyle midir? denildi. Cevâ-
b›nda, (Allahü teâlâ cemîldir. Cemâl sâhiblerini sever) buyurdu.
[Çirkin, i¤renç olmamak için, çirkinlikle meflhûr olmamak için ya-
p›lan temizli¤e, güzelli¤e, cemâl sâhibi olmak denir. ‹htiyâc eflyâ-
s›n›, hofl ve sevimli görünecek fleklde kullanmak, cemâl olur. Süs-
lenmek, güzel görünerek, baflkas›na üstünlük sa¤lamak için, be-
deninde, elbisesinde, eflyâs›nda yap›lan de¤iflikliklere zînet denir.
Bedenini, s›hhatini, flerefini, de¤erini korumak için ihtiyâc olu-
nandan fazla fleylerdir. Erkeklerin her yerde, kad›nlar›n ise, ya-
banc› erkeklerin yan›nda, zînet eflyâs› kullanmalar› câiz de¤ildir.]
Allahü teâlân›n her ifli güzeldir. Ahlâk› güzel olanlar› sever. Bu
hadîs-i flerîf, kibr sâhiblerinin, di¤er günâh iflliyenler gibi, azâbs›z
hemen Cennete giremiyeceklerini bildirmekdedir. Cennete gir-
meyenlerin gidecekleri yer Cehennemdir. Çünki, âh›retde bu iki-
sinden baflka gidecek yer yokdur. Zerre kadar îmân› olan, Cehen-
nemde sonsuz kalmayacak, Cennete gidecekdir. Büyük günâh ifl-
leyip de tevbe etmeyen, flefâ’ate, afva kavuflmayan mü’min, Ce-
hennemde, günâhlar›n›n karfl›l›¤› olan azâblar› çekdikden sonra,
ç›kar›lacak, Cennete sokulacakd›r. Cennete giren, Cennetden hiç
ç›kmayacakd›r. Hadîs-i flerîfde, (Kibri ve h›yâneti ve kul borcu
olmayan mü’min, hesâbs›z Cennete girecekdir) ve (Kul hakk›,
mü’minin ayb›, kusûrudur) buyuruldu. Nafaka için ödünç almak
ve mâl› olunca, hemen ödemek lâz›md›r. Yukardaki hadîs-i fle-
rîfde, ihtiyâc olmadan al›nan ve mal› olunca ödenmeyen ve ha-
râm yollarla al›nan borc ve zevcesine olan mehr borcu ve din
bilgisi ö¤retmek borcu bildirilmekdedir. Resûlullah “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” vefât edece¤i zemân, (Yâ Alî! Filân ye-
hûdîye borcum vard›r. Onu öde!) buyurdu. Yehûdîden ödünç
arpa alm›fld›. Ödenmesi için vas›yyet buyurdu. Yehûdî âlimleri-
nin büyüklerinden iken, Resûlullah ile “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” bir kerre konuflmakla, hak Peygamber oldu¤unu anlayarak
îmâna gelen Abdüllah bin Selâm “rad›yallahü teâlâ anh”, s›rt›n-
da odun demeti tafl›yordu. Bunu görenler, o kadar çok mâl›n, pa-
ran var iken, niçin bu zahmeti çekiyorsun dediklerinde, nefsimi
kibrden kurtarmak için dedi. Zenginin, hammâl ücreti verme-
mek için, mâl›n› kendi götürmesi, tezellüldür, afla¤›l›kd›r. Sünne-
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te uymak ve nefsini k›rmak için götürmesi iyidir ve sevâbd›r. Ha-
dîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ k›yâmet günü, üç kimse ile konuflm›ya-
cak, hepsine çok ac› azâb yapacakd›r: Zinâ eden ihtiyâr, yalan söy-
liyen hükûmet reîsi ve kibrli olan fakîr) buyuruldu. Ömer “rad›-
yallahü anh”, fiâma gelince, Ebû Ubeyde bin Cerrâh “rad›yallahü
teâlâ anh”, emrinde olanlarla birlikde karfl›lad›. Halîfe devesinden
indi. Yerine kölesini bindirdi. Çünki, kölesi ile nevbet ile biniyor-
lard›. O sâat, binme s›ras› köleye gelmifldi. Kendisi yular› tutdu, su
kenâr›ndan geçerken mestlerini ç›kard›. Ayaklar›n› suya sokdu.
fiâm ordusunun kumandan› olan Ebû Ubeyde “rad›yallahü teâlâ
anh”, yâ halîfe! Böyle ne yap›yorsun? Bütün fiâml›lar, bilhâssa
rûmlar, müslimânlar›n halîfesini görmek için topland›lar. Sana ba-
k›yorlar. Bu yapd›¤›n› be¤enmiyecekler deyince, yâ Ebâ Ubeyde!
Senin bu sözün, burada toplananlar için çok zararl›d›r. ‹flitenler
insan›n flerefini, vâs›taya binerek gitmekde ve süslü elbise giymek-
de sanacaklar. fierefin, müslimân olmakda ve ibâdet yapmakda ol-
du¤unu anlam›yacaklar. Biz afla¤›, baya¤› insanlard›k. [Acem flâh-
lar›n›n elinde esîr idik.] Allahü teâlâ müslimân yapmakla bizleri
flereflendirdi. Allahü teâlân›n verdi¤i bu izzetden, bu flerefden
baflka fleref ararsak, Allahü teâlâ bizi yine zelîl eder. Herfleyden
afla¤› eder buyurdu. ‹zzet, islâmdad›r. ‹slâm›n ahkâm›na uyan,
azîz olur. Bu ahkâm› be¤enmeyip, izzeti, huzûru, se’âdeti baflka
fleylerde arayan zelîl olur dedi. ‹slâm›n emrlerinden biri tevâ-
du’dur. Tevâdu’ gösteren azîz olur. Yükselir. Tekebbür eden zelîl
olur.

Bir hadîs-i flerîfde, (K›yâmet günü, dünyâdaki kibr sâhibleri kü-
çük kar›nca gibi zelîl ve hakîr olarak kabrden ç›kar›lacakd›r. Ka-
r›nca gibi, fekat insan fleklinde olacaklard›r. Herkes bunlar› hakîr
göreceklerdir. Cehennemin en derin ve azâb› en fliddetli olan Bo-
lis çukuruna sokulacaklard›r. Buraya girenler kurtulmakdan
me’yûs olduklar› için Bolis denilmifldir. Atefl içinde gayb olacaklar-
d›r. Su istediklerinde kendilerine Cehennemdekilerin irinleri veri-
lecekdir) buyuruldu. Medîne vâlîsi olan Ebû Hüreyre “rad›yallahü
teâlâ anh”, odun demeti tafl›yordu. Muhammed bin Ziyâd “rahi-
me-hullahü teâlâ”, bunu tan›yarak, yan›ndakilere, yol verin, emîr
geliyor dedi. Gençler vâlînin böyle tevâdu’una hayret etdiler. Ha-
dîs-i flerîfde, (Önceki ümmetlerde kibr sâhibi birisi, eteklerini yer-
de sürüyerek yürürdü. Gayret-i ilâhiyyeye dokunarak, yer bunu
yutdu) ve (Merkebe binmek, yün elbise giymek ve koyunun sütü-
nü sa¤mak, kibrsizlik alâmetidir) buyuruldu.

Kibrin bafll›ca yedi sebebi vard›r: ‹lm, ya’nî din bilgileri, ibâ-
det, neseb, cemâl, kuvvet, mâl, mevk›’. Bu s›fatlar câhillerde bu-
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lununca kibre sebeb olurlar.
‹lm kibre sebeb oldu¤u gibi, kibrin ilâc› da ilmdir. Kibre sebeb

olan ilmin ilâc› çok zordur. Çünki ilm, çok k›ymetli bir fleydir. Bu-
nun için, ilm sâhibi kendini üstün ve flerefli san›r. Böyle kimsenin
ilmine cehl demek dahâ do¤ru olur. Hakîkî ilm, insana aczini, ku-
sûrunu ve Rabbinin büyüklü¤ünü, üstünlü¤ünü bildirir. Hâl›k›na
karfl› korkusunu ve mahlûklara karfl› tevâdu’unu artd›r›r. Kul hak-
lar›na ehemmiyyet verir. Böyle ilmi ö¤retmek ve ö¤renmek farz-
d›r. Buna (‹lm-i nâfi’) denir. ‹hlâs ile ibâdet etme¤e sebeb olur.
Kibre sebeb olan ilmin ilâc› iki fleyi bilmekle olur. Birincisi, ilmin
k›ymetli, flerefli olmas›, sâlih niyyete ba¤l›d›r. Cehâletden ve nefsi-
nin hevâs›ndan kurtulmak için ö¤renmek lâz›md›r. ‹mâm olmak,
müftî olmak, din adam› tan›nmak için ö¤renmemek lâz›md›r. ‹kin-
cisi, ilmi ile amel etmek ve baflkalar›na ö¤retmek ve bunlar› ihlâs
ile yapmak lâz›md›r. Amel ve ihlâs ile olmayan ilm zararl›d›r. Ha-
dîs-i flerîfde, (Allah için olmayan ilmin sâhibi Cehennemde atefller
üzerine oturtulacakd›r) buyuruldu. Mâl, mevk›’ ve flöhret için ilm
sâhibi olmak böyledir. Dünyâl›k ele geçirmek için ilm ö¤renmek,
ya’nî dîni dünyâya vesîle etmek, alt›n kafl›kla necâset yime¤e ben-
zer. Dîni dünyâ kazanc›na âlet edenler, din h›rs›zlar›d›r. Hadîs-i fle-
rîfde, (Din bilgilerini dünyâl›k ele geçirmek için edinenler, Cenne-
tin kokusunu duymayacaklard›r) buyuruldu. Fen bilgilerini dünyâ
menfe’ati için ö¤renmek câizdir. Hattâ lâz›md›r. Hadîs-i flerîfde,
(Bu ümmetin âlimleri iki dürlü olacakd›r: Birincileri, ilmleri ile in-
sanlara fâideli olacakd›r. Onlardan bir karfl›l›k beklemiyeceklerdir.
Böyle olan insana denizdeki bal›klar ve yeryüzündeki hayvânlar ve
havadaki kufllar düâ edeceklerdir. ‹lmi baflkalar›na fâideli olma-
yan, ilmini dünyâl›k ele geçirmek için kullananlara k›yâmetde Ce-
hennem ateflinden yular vurulacakd›r) buyuruldu. Yerde ve gökde
bulunan mahlûklar›n hepsinin tesbîh etdiklerini Kur’ân-› kerîm ha-
ber veriyor. (Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) hadîs-i flerîfin-
deki âlim, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yolunda
olan, Onun yoluna uyan din âlimi demekdir. ‹slâmiyyete uyan
âlim, etrâf›na ziyâ saçan ›fl›k kayna¤› gibidir. (K›yâmet günü bir din
adam› getirilip Cehenneme at›l›r. Cehennemdeki tan›d›klar› etrâ-
f›na toplan›p, sen dünyâda Allah›n emrlerini bildirirdin. Niçin bu
azâba düfldün derler. Evet, günâhd›r yapmay›n derdim, kendim ya-
pard›m. Yap›n›z dediklerimi de yapmazd›m. Bunun için, cezâs›n›
çekiyorum der) ve (Mi’râc gecesi gö¤e götürülürken insanlar gör-
düm. Ateflden makaslarla dudaklar›n› kesiyorlar. Bunlar›n kim ol-
duklar›n› Cebrâîle sordum. Ümmetinin hatîblerinden, vâizlerinden,
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kendilerinin yapmad›klar›n› yap›n›z diyenlerdir dedi) ve (Cehen-
nem zebânîleri, günâh iflliyen hâf›zlara, puta tapanlardan dahâ ön-
ce azâb yapacaklard›r. Çünki bilerek yap›lan günâh, bilmiyerek ya-
p›landan dahâ kötüdür) hadîs-i flerîfleri meflhûrdur. Eshâb-› kirâm
çok âlim olduklar› için küçük günâhlardan da, büyük günâhlar gi-
bi korkarlard›. Buradaki hâf›zlar, Tevrât hâf›zlar› olsa gerekdir.
Çünki günâh iflleyen müslimânlara kâfirlerden dahâ fliddetli azâb
yap›lmayacakd›r. Yâhud, bu ümmetden olup da, günâhlardan, ha-
râmlardan sak›nma¤a ehemmiyyet vermeyip, kâfir olan hâf›zlar-
d›r. Hadîs-i flerîfde, (Âlimler devlet adamlar›na kar›flmad›kca ve
dünyâl›k toplamak peflinde olmad›kca, Peygamberlerin emînleri-
dir. Dünyâl›k toplama¤a bafllay›nca ve hükûmet adamlar›n›n ara-
s›na kar›fl›nca, bu emânete h›yânet etmifl olurlar) buyuruldu. Emâ-
netcinin kendisine b›rak›lan mâllar› muhâfaza etmekde emîn ol-
mas› lâz›m geldi¤i gibi, din âliminin de, islâm bilgilerini bozulmak-
dan muhâfaza etmekde emîn olmas› lâz›md›r. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem”, Kâ’beyi tavâf ediyorken, hangi insan dahâ
kötüdür? diye soruldu. (Kötü olan› sorma! ‹yi olanlar› sor. Âlimle-
rin kötüsü, insanlar›n en kötüsüdür) buyurdu. Çünki âlimler, bile-
rek günâh ifllemekdedir. Îsâ aleyhisselâm, (Kötü âlimler, su yolu-
nu kapayan kaya gibidir. Su, kayadan s›z›p geçemez. Akmas›na da
mâni’ olur) dedi. Kötü din adam›, kanalizasyona benzer. Görünüfl-
de, sa¤lam, san’at eseridir. ‹çi ise, pislik doludur. Hadîs-i flerîfde,
(K›yâmet günü azâblar›n en fliddetlisi, ilmi kendisine fâideli olm›-
yan din adam›nad›r) buyuruldu. Bunun için, münâf›klar, ya’nî
müslimân görünen kâfirler, Cehennemin dibine gideceklerdir.
Çünki, bunlar iflitdikleri, bildikleri hâlde, inâd ederek, kâfir olmufl-
lard›r. ‹lm sâhibi, ya’nî din bilgilerini ö¤renen kimse, yâ sonsuz
se’âdete kavuflur, yâhud nihâyetsiz felâkete dûçâr olur. Hadîs-i fle-
rîfde, (Cehennemde azâb çekenlerden ba’z›lar›, kötü kokular ya-
yar. Bu koku di¤erlerine ateflden dahâ fazla azâb verir. Sen ne gü-
nâh iflledin ki, böyle pis koku ç›kar›yorsun denildikde, ben din ada-
m› idim. Bildiklerimi yapmazd›m der) buyuruldu. Ebüdderdâ “ra-
d›yallahü teâlâ anh” diyor ki, (‹lmi ile âmil olm›yan din adam›na
âlim denilmez.) ‹blîs, bütün dinleri biliyordu. Fekat ilmi ile amel
etmedi. Çölde kalan kimsenin yan›nda on aded k›l›nc ve çeflidli si-
lâhlar bulunsa, bunlar› kullanmas›n› iyi bilse ve çok cesûr olsa,
kendisine hücûm eden arslana karfl› kullanmad›kca, bu silâhlar›n
fâidesi olur mu? Elbette olmaz. Bunun gibi, din bilgilerinden yüz-
bin mes’ele ö¤rense, bunlar› kullanmad›kca, fâidelerini görmez.
Hasta olan kimse de, derdinin en fâideli ilâc› bulunsa, kullanmad›k-
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ca, fâidesini görmez.
(Âhir zemânda ibâdet edenlerin ço¤u din câhili olacakd›r. Din

adamlar›n›n ço¤u da fâs›k olacakd›r) hadîs-i flerîfinde bildirilen
fâs›k din adamlar›, dünyâl›k ele geçirmek için, hükûmet adamlar›
aras›na kar›flacaklard›r. Süfyân-› Sevrî “rahime-hullahü teâlâ” di-
yor ki, Cehennemde ateflden bir vâdî vard›r. Bu vâdîde, hükûmet
adamlar› aras›na kar›flan riyâkâr hâf›zlar azâb göreceklerdir. Yi-
ne Süfyân diyor ki, ilmde o kadar ilerledim ki, bir âyet-i kerîme-
ye otuzüç dürlü ma’nâ veriyordum. Sultân›n ziyâfetine gitdim.
Yidi¤im lokmalar›n te’sîri ile bildiklerimin hepsini unutdum.
Muhammed bin Seleme “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, dünyâ
menfe’ati için hükûmet adamlar›n›n kap›s›nda bekliyen bir hâf›-
z›n hâli, pislik üzerine konmufl olan sine¤in hâlinden dahâ kötü-
dür.

(Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i ilmi, insanlara ö¤retmiyen kimse-
ye, k›yâmet günü ateflden yular ba¤lanacakd›r) hadîs-i flerîfi, yuka-
r›da bildirilmifldi. ‹lmi, ehlinden saklayan din adamlar› böyle ola-
cakd›r. Nisâ sûresinin, (Mallar›n›z› sefîhlere vermeyiniz!) meâlin-
deki beflinci âyet-i kerîmesi, alçaklara, münâf›klara ilm ö¤retmeyi
men’ etmekdedir.

(‹slâmiyyet her tarafa yay›lacakd›r. Hattâ, islâm tâcirleri, ticâ-
ret için büyük denizlerde serbest yolculuk yapacaklar ve gâzilerin
atlar› baflka memleketlere yay›lacaklard›r. Sonra, hâf›zlar türeye-
cek, benden dahâ iyi okuyan var m›? Benden dahâ çok bilen var
m›? diyeceklerdir. Cehennemin odunlar› bunlard›r) hadîs-i flerîfin-
den anlafl›l›yor ki, riyâ ile okumalar› ve tekebbür etmeleri kendile-
rini Cehenneme sürükleyecekdir.

Hadîs-i flerîfde, (Âlim oldu¤unu söyliyen kimse, câhildir) bu-
yuruldu. Her sorulana cevâb veren, her gördü¤ünden ma’nâ ç›-
karan ve her yerde bilgi satan kimse, câhilli¤ini ortaya koyar. Bil-
miyorum, ö¤renip de söylerim diyen kimsenin, derin âlim oldu¤u
anlafl›l›r. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, en k›ymetli
yer neresidir, denildikde, (Bilmiyorum, Rabbim bildirirse söyle-
rim) demifldir. Bunu Cebrâîl aleyhisselâma sormufl, ondan da, ay-
n› cevâb› alm›fld›r. O da, Allahü teâlâya sormufl, (Mescidler)dir
cevâb›n› alm›fld›r. A’râf sûresinin (Afv et ve ma’rûfu emr et)
meâlindeki yüzdoksansekizinci âyet-i kerîmesi gelince, Cebrâîl
aleyhisselâmdan bunu aç›klamas›n› istemifl, o da, Rabbimden ö¤-
reneyim, diyerek gitmifldir. Tekrâr geldi¤inde, Allahü teâlâ,
(Senden uzaklaflana yaklafl! Senden esirgeyene ihsân et! Sana
zulm edenleri afv et!) emrini verdi dedi. fia’bî “rahime-hullahü
teâlâ”, kendisine sorulanlardan birine bilmiyorum deyince, sen
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Irak memleketinin müftîsisin. Bilmiyorum demek, sana yak›fl›r m›?
dediklerinde, meleklerin üstünleri bilmiyoruz dediler. Benim söy-
lememden ne ç›kar, buyurdu. ‹mâm-› Ebû Yûsüf “rahime-hullahü
teâlâ”, bir sü’âle bilmiyorum deyince, hem Beyt-ül-mâldan ma’âfl
al›yorsun, hem de cevâb vermiyorsun, dediler. (Beyt-ül-mâldan,
bildiklerim kadar ücret al›yorum. Bilmediklerim için alsayd›m,
Beyt-ül-mâlda bulunanlar›n hepsi yetiflmezdi) dedi. Nefsine uyma-
yan câhil ile arkadafll›k etmek, nefsinin esîri olan din adam› ile ar-
kadafll›k etmekden iyidir. Din adam› oldu¤u için tekebbür etmek,
câhil olman›n alâmetidir. Çünki, ilm, tevâdu’a sebeb olur, kibrden
men’ eder.

Tekebbür etmek harâmd›r. Tekebbür, Allahü teâlân›n bir s›fa-
t›d›r. Kibr ve Kibriyâ s›fat›, ona mahsûsdur. ‹nsan, nefsini ne kadar
afla¤›larsa, Allahü teâlâ indinde k›ymeti o kadar yükselir. Kendine
k›ymet verenin, Allahü teâlâ kat›nda k›ymeti olmaz. Kibrin zarar›-
n› bilmeyen kimse için âlim demek, yalan olur. ‹nsan›n ilmi artd›k-
ca, Allahü teâlâdan korkmas› artar. Günâh iflleme¤e cesâret ede-
mez. Bunun için, Peygamberler “aleyhimüsselâm”, tevâdu’ sâhibi
idiler. Allahü teâlâdan çok korkarlard›. Kendilerinde kibr ve ucb
gibi kötü huylar hiç yokdu. Küçüklere, fâs›klara ve fâcirlere karfl›
da kibrli olmamal›d›r. Yaln›z, tekebbür sâhibine karfl› tekebbür et-
mek lâz›md›r. Bir âlim, câhili görünce, bu, bilmedi¤i için günâh ifl-
liyor. Ben ise, bilerek iflliyorum, demelidir. Bir âlimi görünce, bu
benden dahâ çok biliyor ve ilminin hakk›n› veriyor. ‹hlâs ile amel
yap›yor. Ben böyle de¤ilim, demelidir. Kendinden dahâ yafll› bir
kimseyi görünce, bu benden dahâ çok ibâdet etdi, demelidir.
Gençleri görünce, bunlar›n günâh› az, benim günâhlar›m çok de-
melidir. Kendi yafl›ndakileri görünce, günâhlar›m› biliyorum, onun
ne yapd›¤›n› bilmiyorum. Bilinen kötülükleri tahkîr etmek lâz›m-
d›r, demelidir. Bir bid’at sâhibini veyâ kâfiri görünce, insan›n hâli
son nefesde belli olur. Acaba benim hâlim ne olacak, demeli, bun-
lara da tekebbür etmemelidir. Fekat, bunlar› sevmemelidir. Hele,
küfrü, bid’ati yayma¤a u¤raflan (Dinde Reformcular), Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine düflmand›rlar. Sünnetin
nûrlar›n› söndürme¤e ve bid’ati, dalâleti yayma¤a ve Ehl-i sünnet
âlimlerini “rahime-hümullahü teâlâ” kötüleme¤e ve âyet-i kerîme-
lere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâlar vererek, islâmiyyeti içerden
y›kma¤a çal›flmakdad›rlar.

[Kitâbevimizin bütün yay›nlar›, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahi-
me-hümullahü teâlâ” kitâblar›ndan terceme edilmifldir. Kendi
düflüncelerimiz de¤ildir. Kitâblar›m›z›n hepsinde, Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” büyüklüklerini, üstünlük-
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lerini gençlere duyurma¤a çal›fl›yoruz. Dünyâda ve âh›retde
se’âdete kavuflmak için, tek çârenin, Ehl-i sünnet âlimlerinin “ra-
hime-hümullahü teâlâ” kitâblar›nda gösterilen yol oldu¤unu bildi-
riyoruz. Bu se’âdeti, kurtulufl yolunu insanl›¤a tan›tma¤a u¤rafl›yo-
ruz. Buna karfl›l›k, hiçbir dünyâ menfe’ati düflünmiyoruz. Kimse-
den birfley beklemiyoruz. Bid’at sâhibleri, mezhebsizler, her çeflid
islâm düflmanlar›, kitâblar›m›z›n okunmas›n›, yay›lmas›n› istemiye-
bilir. Kitâblar›m›za karfl› fleytânca iftirâlar yapabilirler. ‹lm sâhibi
olmad›klar› için, ilmî bir kusûr bulam›yorlar. Kitâblardan para ka-
zan›yor. Menfe’at sa¤l›yor da diyemezler. Bu kitâblar bozukdur.
Bunlar› okumay›n›z diyenler oluyor. Neresi bozuk? Gösterin de-
nildikde, öyle iflitdik, öyle imifl diyorlar. Elhamdülillah! Uyan›k
gençler, bu bölücülere aldanm›yor. Okuyanlar, hep art›yor.]

Bu y›k›c›lar›, bölücüleri de sevmemelidir. Fekat, insan›n kendi
günâhlar›n› unutmamas› ve ezelde kendi hakk›nda nas›l takdîr
olundu¤unu ve son nefesinin nas›l olaca¤›n› düflünmesi lâz›md›r.
Âh›retde kimin kimden üstün olaca¤›, dünyâda kesin olarak bili-
nemez. Çok din adam›, kâfir olarak can vermifldir. Çok kâfirlere de
îmân ile can vermek nasîb olmufldur. fiimdi, kâfire Cehennemlik,
kendine Cennetlik diyen kimse, gayb› bildi¤ini iddiâ etmifl olur. Bu
ise, küfrdür. Çünki, Cennetlik ve Cehennemlik olmak son nefesde
belli olur. Son nefesin nas›l olaca¤›n› söylemek, gayb› bilmek olur.
Onun için, kimseye tekebbür etmek câiz de¤ildir.

Süâl: (Kâfire ve bid’at sâhibine nehy-i münker yapmak, nasîhat
vermek lâz›md›r. Kendini bunlardan afla¤› gören kimse, onlara na-
s›l nasîhat verebilir? Bundan baflka, âdet-i ilâhiyye flöyledir ki, in-
san nas›l yaflad› ise, öyle can verir. Bunun aksi olmufl ise de, nâdir-
dir. Hem de, Allahü teâlâ, mü’minleri medh etmekde, îmâns›zlar-
dan üstün olduklar›n› bildirmekdedir) denirse, buna (cevâb) ola-
rak deriz ki, onlar› sevmemek lâz›m olmas›, Allahü teâlâ (Sevme-
yiniz!) dedi¤i içindir. Onlardan dahâ üstün oldu¤umuz için de¤il-
dir. Sultân, küçük o¤lunu, hizmetçisi ile bir yere gönderirken, ço-
cuk kabâhat yaparsa, dar›lmas›n›, hattâ dövmesini emr eder. Bu
da, çocuk kabâhat yap›nca, onu döver. Fekat döverken, kendisinin
çocukdan dahâ k›ymetli olmad›¤›n› bilmekdedir. Ona tekebbür
edemez. Mü’minin kâfiri sevmemesi, buna benzemekdedir. Allahü
teâlâ mü’minlerin, kendilerinin de¤il, îmânlar›n›n üstün oldu¤unu
bildirdi. Îmân kimde bulunursa, o üstün olur. Sonsuz üstünlük, son
nefesde belli olur.

‹bâdetin k›ymetli olmas› da, flartlara ba¤l›d›r. Müslimân, (mâ-
lâ-ya’nî) ile, ya’nî fâidesiz fleyler ile vakt geçirmez. Hazret-i Ebû
Bekr buyurdu ki, biz, bir harâma düflmek korkusundan dolay›,
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yetmifl halâli ifllemekden sak›n›rd›k. Bunun için, kimse ibâdetine
güvenmemelidir. Çok ibâdet yapd›¤› için tekebbür etmemelidir.
‹bâdetin kabûl olmas› için, niyyetin hâlis olmas›, ya’nî yaln›z Alla-
hü teâlân›n r›zâs› için yap›lmas› lâz›md›r. Bu ihlâs› elde etmek ko-
lay de¤ildir. Nefsi temizlemek takvâ ile olur. Takvâ, harâmlardan
sak›nmak demekdir. Nefsi temizlenmeyen kimsenin ibâdetlerini
ihlâs ile yapmas› çok güçdür.

Babalar› ile, dedeleri ile övünmek ve tekebbür etmek, câhillik
ve ahmakl›kd›r. Kabil, Âdem aleyhisselâm›n o¤lu idi. Ken’an,
(Nûh aleyhisselâm›n üç o¤lundan biridir. Di¤er ismi Yâmd›r. Kar-
defli Yâfes din âlimi idi. Bu ise küfrden kurtulamad›.) Babas›n›n
Peygamber olmas›, bunu küfrden kurtarmad›. ‹nsan›n övündü¤ü
dedeleri, bir avuç toprak oldu. Toprak ile övünmek akla uygun
olur mu? Onlar›n sâlih olmalar› ile övünmemeli. Onlar gibi sâlih
olma¤a, onlar›n yolunda bulunma¤a çal›flmal›d›r.

Kad›nlar›n ço¤u, güzellikleri ile tekebbür eder. Hâlbuki güzel-
lik, insanda kal›c› de¤ildir, çabuk gider. ‹nsana mülk olmaz. Âriy-
yet olan fleyle tekebbür etmek, ahmakl›kd›r. Zâhirin güzelli¤i, kal-
bin güzelli¤i ile, ya’nî iyi huyla birlikde olunca k›ymetlidir. Kalbin
temizli¤i de, Resûlullah›n sünnetine uymakla belli olur. ‹nsan›n
kalbine, rûhuna, ahlâk›na k›ymet verilmezse, insan›n hayvândan
fark› olmaz. Hattâ hayvânlardan afla¤› olur. Pislikle dolu, bozulan,
parçalanan bir makina olur. Her zemân beslenmesi, temizlenmesi,
ta’mîr edilmesi lâz›m gelen harâb bir makinaya benzer. Böyle kim-
seye tekebbür etmek yak›fl›r m›? Bunun ancak tevâdu’ göstermesi
lâz›m olur.

Genç ve kuvvetli olmakla tekebbür etmek de, câhillikdir. Hay-
vânlar›n mekanik ve his organlar›ndaki kuvvetleri, insanlardan
katkat fazlad›r. Hayvânlar›n insanlara tekebbür etmesi lâz›m olur.
Hep kuvvetli kalaca¤›n›, hastal›¤a, tehlükeye, kazâya yakalanm›-
yaca¤›n› kim iddiâ edebilir? Gençli¤inden, gücünden, kuvvetin-
den, hattâ hareketinden, solumas›ndan ayr›lmayan kimse görül-
müfl müdür? Böyle geçici olan, devâm› çok k›sa olan ve hayvân-
larla ortaklafla bulunan fleylerle tekebbür etmek akla uygun olur
mu?

Mâl ile, evlâd ile, mevk›’ ile ve rütbe ile tekebbür etmek, in-
sana hiç yak›flmaz. Çünki bunlar, kendinde bulunan üstünlükler
de¤ildir. Gelip geçen, kendinde kalm›yan, insandan çabuk ayr›-
lan fleylerdir. Bunlar ahlâks›zlarda, kötü kimselerde de bulunur.
Hem de onlarda dahâ çokdur. Bunlar üstünlük olsalard›, bunla-
ra kavuflmayanlar›n ve kavuflup da ayr›lanlar›n, çok afla¤› kimse-
ler olmalar› lâz›m gelirdi. Mâl, fleref vesîlesi olsayd›, h›rs›zlar›n,
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az zemânda bile olsa, flerefli kimseler olmalar› lâz›m gelirdi.
(H›kd) da, tekebbüre sebeb olmamal›d›r. H›kd, lügatda kin

tutmak, kin beslemek demekdir. Kalbinden düflmanl›k beslemek-
dir. Kendisi ile ayn› derecede olan veyâ dahâ üstün olan kimseye
k›zar. Birfley yapmak elinden gelmedi¤i için, ona tekebbür eder.
Tevâdu’ gösterilmesi lâz›m olan kimseye tevâdu’ edemez. Onun
hakl› sözlerini, nasîhatlerini kabûl etmez. Herkese karfl› ondan da-
hâ üstün oldu¤unu göstermek ister. Ona eziyyet verirse, özr dile-
mez.

(Hased) de, tekebbüre sebeb olur. Onda bulunan ni’metlerin on-
dan ayr›larak kendisine gelmesini ister. Onun hakl› olan sözlerini ve
nasîhatlerini red eder. Ondan birfley sorup ö¤renmek istemez. Ken-
dinden yüksek oldu¤unu bildi¤i hâlde, ona tekebbür eder.

(Riyâ) da, tekebbür etme¤e sebeb olmakdad›r. Riyâ ile, göste-
rifl yaparak, tan›mad›¤› kimseye, baflkalar›n›n yan›nda tekebbür
eder. Yaln›z olduklar› zemân etmez. Böyle kimselerin tekebbü-
ründen kurtulmak için, âlimlerin vekar sâhibi olmalar›, flerefleri-
ne uygun elbise giymeleri lâz›md›r. Bunun için, ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ”, sar›¤›n›z büyük olsun ve cübbeni-
zin kol a¤z› genifl olsun, buyururdu. ‹nsanlara va’z ve nasîhat ede-
cek kimselerin yeni, temiz elbise giyerek kendilerine cemâl ver-
meleri ibâdet olur. Hurmet edilmezlerse, sözleri dinlenmez. Çün-
ki, câhiller, insan›n zâhirine bakar. ‹lminden, ahlâk›ndan anlamaz-
lar.

Çok kimse, kibrli oldu¤unun fark›nda de¤ildir. Bunun için, kib-
rin alâmetlerini bilmek lâz›md›r. ‹çeri girince, herkesin kendi için
aya¤a kalkmalar›n› sever. Kendisine hurmet edildi¤ini anl›yarak,
onlara nasîhat vermek istiyen âlimin, kendisi için aya¤a kalk›ld›¤›-
n› arzû etmesi kibr olmaz. Kendi oturup, baflkalar›n›n kendine kar-
fl› ayakda durmalar›n› istemek, tekebbürdür. Hazret-i Alî “rad›yal-
lahü anh”, buyurdu ki, (Cehennemlik bir kimse görmek isteyen,
kendi oturup baflkalar›n› ayakda durduran kimseye baks›n!) Es-
hâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
sellem” her fleyden çok severlerdi. Geldi¤i zemân aya¤a kalkmaz-
lard›. Çünki, aya¤a kalk›lmas›n› istemedi¤ini bilirlerdi. Bununla
berâber, âlimler gelince, ilmin flerefini göstermek için, aya¤a
kalkmak lâz›md›r. Yahyâ bin Kattân “rahime-hullahü teâlâ”,
ikindi nemâz›n› k›ld›kdan sonra, câmi’in minâresine dayanarak
oturmufldu. Yan›na zemân›n meflhûr âlimlerinden birkaç› geldi.
‹çlerinde Ahmed bin Hanbel “rahime-hullahü teâlâ” de vard›.
Hepsi, ayakda olarak hadîs ilminden sordular. Yahyâ, her birinin
cevâb›n› verdi. Hiçbirine otur demedi. Hiç biri de, oturma¤a cesâret
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edemedi. Konuflmalar› akflam nemâz›na kadar devâm etdi. Genç
olan âlim, yafll› olan câhilin üst taraf›na oturur. Talebe, hocas›ndan
evvel söze bafllamaz. Hocas› yok iken, onun yerine oturmaz. Sokak-
da önünde yürümez. Bir kimse, kendisi için aya¤a kalk›lmas›n› se-
ver, fekat bu sevgiden kurtulmak isterse, sevgisi (Meyl-i tabî’î), ya’nî
tabî’at îcâb› olur. Yâhud fleytân›n vesvesesinden olur. Her ikisi de,
günâh de¤ildir. Elinde de¤ildir, irâdesinin d›fl›ndad›rlar.

Yaln›z olarak yürümeyip, arkas›ndan baflkalar›n›n da gelmesini
istemek, yâhud kendisi hayvân üstünde, talebelerinin yerde gitme-
lerini sevmek de kibr alâmetidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, Medînenin Bakî’ kabristân›na gidiyordu. Birkaç kifli gö-
rüp, arkas›ndan geldiler. Durarak öne geçmelerini emr buyurdu.
Arkalar›ndan yürüdü. Sebebi soruldukda, (Ayak sesini iflitdim.
Kalbime kibrden bir zerre gelmemesi için böyle yapd›m) buyurdu.
Kendisine kibr gelmez. Eshâb›na ders vermek için böyle yapd›.
Ebü’dderdâ “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki, kibrli kimsenin arka-
s›nda yürüyenlerin say›s› artd›kca, bunun Allahü teâlâdan uzaklafl-
mas› da artar.

Üzerinde hakk› bulunanlar›, ya’nî tan›d›klar›n› ziyâret etme-
mek de kibr alâmetidir. Kendinden afla¤› olanlar› ziyâret etmek te-
vâdu’ alâmetidir.

Yan›na baflkas›n›n oturmas›n› istememek ve hastalarla birlikte
oturmamak, evinin iflini yapmamak, evine lâz›m olan fleyleri sat›n
al›p evine getirmemek ve kullan›lm›fl elbisesini tekrâr giymek iste-
memek, hep kibr alâmetidir. ‹fl bafl›nda ifl elbisesi giymek isteme-
mek de, böyledir. Fakîrlerin da’vetine gitmeyip, zenginlerin da’ve-
tine gitmek de tekebbürdür. Akrabâs›n›n ve çocuklar›n›n muhtâc
olduklar› fleyleri te’mîn etmemek ve do¤ru sözü kabûl etmeyip
münâkafla etmek, kusûrunu, kabâhatini bildirenlere teflekkür et-
memek, herkesin yan›nda olursa riyâ olur. Hem yaln›z iken, hem
de baflkalar›n›n yan›nda yaparsa, kibr olur.

Tevâdu’ sâhibi olabilmek için, dünyâya nerden geldi¤ini, ne-
reye gidece¤ini bilmek lâz›md›r. Hiç yok idi. Önce bir fley yapa-
m›yan, hareket edemiyen bebek oldu. fiimdi de, her an hasta ol-
mak, ölmek korkusundad›r. Nihâyet ölecek, çürüyecek ve toprak
olacakd›r. Hayvânlara, böceklere g›dâ olacakd›r. ‹’dâm odas›na
sokulmufl olup, i’dâm olunaca¤› zemân› bekleyen kimsenin, ölüm
odas›nda çekdi¤i s›k›nt›lar gibi dünyâ z›ndan›nda, her an ne ze-
mân azâba götürülece¤ini beklemekdedir. Ölecek, lefl olacak,
böceklere yem olacak, kabr azâb› çekecek, sonra diriltilip k›yâ-
met s›k›nt›lar›n› çekecekdir. Cehennemde sonsuz yanmak korku-
su içinde yafl›yan kimseye tekebbür mü yak›fl›r, tevâdu’ mu? ‹n-
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sanlar›n yarat›c›s›, yetifldiricisi, her an tehlükelerden koruyucusu
olan ve k›yâmetde hesâba çekecek, sonsuz azâb yapacak olan,
sonsuz kuvvet, kudret sâhibi, benzeri, orta¤› olmayan tek hâkim
ve kâdir olan Allahü teâlâ, (Tekebbür edenleri sevmem, tevâdu’
edenleri severim) buyuruyor. Âciz, elinden hiçbir fley gelmiyen
zevall› insana bunlardan hangisini yapmak yak›fl›r? Akl› bafl›nda
olan, kendini ve Rabbini tan›yan kimse, hiç tekebbür edebilir mi?
‹nsan, afla¤›l›¤›n›, âcizli¤ini, Rabbine karfl› her an izhâr etmek
mecbûriyetindedir. Bunun için, her an, her yerde aczini gösterme-
si, tevâdu’ üzere bulunmas› lâz›md›r. Ebû Süleymân Dârânî “rahi-
me-hullahü teâlâ” diyor ki, (Bütün insanlar, beni oldu¤umdan da-
hâ afla¤›lamak, hakâret etmek isteseler, bunu yapamazlar. Çünki,
herkesin, hakâret derecelerinin en afla¤›s› olarak düflünebilecekle-
rinden dahâ afla¤› oldu¤umu biliyorum). ‹nsan, kendini herkes-
den, hattâ ‹blîsden, Fir’avndan dahâ afla¤› düflünebilir mi? Çünki,
bu ikisi [ve Stalin, Mao ve çömezleri gibi islâm ve insanl›k düflma-
n› olan zâlimler] kâfirlerin en kötüleridir. Tanr›l›k da’vâs› eden,
diledi¤ini yapmalar› için milyonlarca insan› öldüren ve iflkence al-
t›nda inletenlerin, kâfirlerin en afla¤›s› olduklar› muhakkakd›r. Al-
lahü teâlâ, bunlara gadab etmifl, küfrün en kötüsüne düflürmüfl-
dür. Bana ise, merhamet etmifl, îmân ve hidâyet ihsân etmifldir.
Dileseydi, bunun aksini yapard›. Elhamdülillah, yapmad›. Bunun-
la berâber, bu yafla gelinceye kadar, çok günâh iflledim. Kimsenin
yapmad›¤› kötülükleri yapd›m. Son nefesimin nas›l olaca¤›n› da
bilmiyorum, diyerek tevâdu’ yapmas› lâz›m geldi¤ini, kendi ken-
dine anlatmal›d›r.

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, tevâdu’ üzere ol-
ma¤› bana emr eyledi. Hiçbiriniz, hiçbir kimseye tekebbür etmeyi-
niz!) Zimmî denilen gayr-› müslim vatandafllara ve izn ile [pasa-
port ile] gelmifl olan yabanc› tüccârlara, ecnebî ifl adamlar›na ve tu-
ristlere de, tekebbür etmemek lâz›m oldu¤u, bu hadîs-i flerîfden
anlafl›lmakdad›r. Her insana tevâdu’ yapmak lâz›m olunca, onlara
h›yânet yapmak, incitmek hiç câiz de¤ildir.

[Dâr-ül-harbde bulunan kâfirlerin mallar›na, canlar›na, ›rzla-
r›na, nâmûslar›na sald›rmak, orada da h›rs›zl›k, çapulculuk yap-
mak, can yakmak, kâfirlerin de kanûnlar›na karfl› koymak, idâ-
recilerine hakâret etmek, huzûrsuzluk, kar›fl›kl›k ç›karmak, ver-
gi kaçakç›l›¤› yapmak, nakl vâs›talar›n›n ücretlerini ödememek
ve islâm›n flerefine ve güzel ahlâk›na yak›flmayan herhangi bir
çirkin hareketde bulunmak câiz olmad›¤›, bu hadîs-i flerîfden ve
yukarda yaz›l› aç›klamas›ndan da anlafl›lmakdad›r. Kâfir memle-
ketlerindeki h›ristiyan kanûnlar›na karfl› gelmemek, onlar› ülül-
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emr olarak tan›mak demek de¤ildir. Allahü teâlâya isyâna sebeb
olacak emrlere karfl› gelinmez. Ülül-emrin de, kâfirlerin de, böyle
emrlerine karfl› isyân edilmez. Hükûmete, kanûnlara karfl› gelmek,
nerde olursa olsun, fitne ç›kmas›na sebeb olur. Fitneye sebeb ol-
mak harâmd›r. F›kh kitâblar›nda, ikrâh k›sm›nda ve Muhammed
Ma’sûm “rahmetullahi aleyh”in üçüncü cild, 55. ci mektûbunda,
bunun aç›klamas› mevcûddur. Bir kimse, islâm memleketinde ve-
yâ Dâr-ül-harbde, ya’nî kâfir memleketinde, Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” bu emrine uym›yarak, kâfirlere karfl›
da edebsizlik, taflk›nl›k yaparsa, onlar›n idârelerine karfl› gelerek
suç ifllerse, günâh ifllemifl olaca¤› gibi, islâmiyyeti ve müslimânlar›
bütün dünyâya karfl› barbar olarak tan›tm›fl olur. ‹slâmiyyete bü-
yük h›yânet yapm›fl olur.

Cihâd, (Emr-i ma’rûf ve nehy-i anil-münker) demekdir. Bu ci-
hâd ikiye ayr›l›r: Birincisi, kâfirlere islâmiyyeti tan›tmak, onlar›
küfr felâketinden kurtarmak demekdir. ‹kincisi, müslimânlara
ilm-i hâllerini ö¤retmek, onlar›n harâm ifllemelerine mâni’ olmak-
d›r. Bunlar›n her ikisi de, üç dürlü yap›l›r. Birincisi, beden ile yap-
makd›r. Beden ile ya’nî her dürlü harb vâs›talar› ile cihâd yapmak,
islâmiyyetden haberleri olmayarak, baflkalar›ndan görmekle veyâ
zâlimlerin, sömürücülerin bask›lar› ve iflkenceleri ve aldatmalar›
ile küfre sürüklenmifl olan zevall›lara islâmiyyeti bildirme¤e engel
olan diktatörlere, emperyalist güçlere karfl› olur. En modern harb
vâs›talar› ile dövüflerek, bu zâlim diktatörlerin, emperyalistlerin
güçleri, kuvvetleri yok edilerek, bunlar›n pençeleri, bask›lar› alt›n-
da inleyen zevall› milletler esâretden, kölelikden kurtar›l›r. Bun-
lara islâmiyyet ö¤retilerek, seve seve müslimân olmalar› teklîf olu-
nur. Kabûl etmezlerse, müslimânlarla birlikde islâm dîninin âdil,
hürriyyetci ve eflitlik emr eden emrleri alt›nda, müslimânlarla ay-
n› haklara mâlik olarak ve kendi dinlerinin îcâblar›n› ve ibâdetle-
rini serbestce yapmak sûretiyle yaflamalar›na izn verilir. Bu silâh-
l› cihâd›, muhârebeyi yaln›z devlet yapar. Ya’nî devletin ordusu,
savunma kuvvetleri yapar. Devletin emri, bilgisi, izni olmadan
hiçbir müslimân›n kâfirlere sald›rmas›, eflk›yâl›k yapmas› câiz de-
¤ildir. Devletin sulh yapd›¤› kâfirlerden birini öldüren müslimân›,
islâm dîni en a¤›r cezâya çarpd›rmakdad›r. Görülüyor ki, islâm
dîninde, cihâd demek, memleketleri y›kmak, insanlar› öldür-
mek demek de¤ildir. ‹nsanlara islâmiyyeti tan›tarak, kendilikle-
rinden seve seve müslimân olmalar›na çal›flmak demekdir. Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm “rad›-
yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve hakîkî müslimân olan islâm dev-
letleri, meselâ Osmânl›lar, hep böyle cihâd etdiler. Güçsüz, sa-

– 61 –



vunmas›z insanlara sald›rmad›lar. Bu insanlara islâmiyyetin ulafld›-
r›lmas›na, tan›t›lmas›na mâni’ olan, islâm düflman›, kâfir diktatör-
lerle, emperyalistlerle ve müslimân ismini tafl›yan bid’at sâhibi bö-
lücülerle harb ederek, bunlar›n sömürücü, ezici güçlerini yok etdi-
ler. Bu iflkence güçlerinin alt›nda inleyen insanlar› kurtararak hür-
riyyete kavufldurdular. Onlara islâmiyyeti ö¤retip, kendiliklerinden
seve seve hakîkî müslimân olmalar›na, ebedî se’âdete kavuflmalar›-
na sebeb oldular.

‹slâm devletinin, islâm ordusunun, ikinci vazîfesi müslimânlar›
ve islâm dînini yok etmek için, islâm memleketlerine sald›ran kâ-
firlere ve sap›k inançl› bölücülere karfl› cihâd ederek, müslimânla-
r› ve islâm dînini korumakd›r. Allahü teâlâ, Enfâl sûresinde, islâm
devletinin, kâfir memleketlerinde yap›lan harb silâhlar›n› arafld›-
r›p, ö¤renip, bunlar›n hepsini, sulh zemân›nda yapmalar›n› emr
ediyor. Bunlar› yapm›yan bir hükûmet, islâmiyyete uymam›fl olur.
Düflmanlar›n hücûmlar›na cevâb veremeyip, binlerce müslimân›n
flehîd olmas›na ve islâmiyyetin za’îflemesine sebeb olur.

‹slâm cihâd›n›n ikinci flekli, her dürlü neflr vâs›tas› ile islâmiy-
yeti insanlara yaymak, duyurmakd›r. Bu cihâd›, islâm âlimleri ya-
par ve islâm devletinin yard›m› ve kontrolü ile yap›l›r. Asr›m›zda
islâm düflman› olan kâfirler, misyonerler, masonlar, komünistler
ve mezhebsizler, her dürlü neflr organlar› ile islâmiyyete sald›r›-
yorlar. Yalanlarla, iftirâlarla insanlar›, hattâ câhil müslimânlar› al-
datarak, islâm dînini yok etme¤e çal›fl›yorlar. fiimdi, h›ristiyanla-
r›n, onbir süâl uydurarak, bütün islâm memleketlerine götürdük-
lerini 1992 senesinde haber ald›k. Bengladefldeki islâm âlimleri,
bunlara cevâb yazarak, papazlar› rezîl etmifllerdir. ‹stanbuldaki
(Hakîkat Kitâbevi), bu cevâblar›, (El-Ekâzîb-ül-cedîde-tül-h›risti-
yaniyye) ismi alt›nda, (Ess›rât-ul-müstekîm) kitâb›na ilâve ede-
rek, bütün dünyâya göndermekdedir. (Kâdiyânî), ya’nî ahmedîler
ve (Behâîler) ve (Mevdûdîciler) ve (Teblîg-› cemâ’atc›lar) ve (Se-
lefîciler), (Mezhebsizler) ve (Vehhâbîler), Kur’ân-› kerîmden ve
hadîs-i flerîflerden yanl›fl ve bozuk ma’nâlar ç›kararak, islâm›n
do¤ru yolundan ayr›l›yorlar. Bu sap›klar›n taflk›nl›k yapanlar› kâ-
fir [Allaha düflman] oluyorlar. Bunlar›n hepsi bas›n yolu ile, kitâb-
lar, mecmû’alar, risâleler ç›kararak ve radyolarla bozuk inan›flla-
r›n› yay›yorlar. Bunu yapmak için milyonlar sarf ediyorlar. Bir
yandan, (Ehl-i sünnet) veyâ (Sünnî) denilen hakîkî müslimânlar›
aldatarak islâmiyyeti içerden y›k›yorlar. Di¤er tarafdan da, islâmiy-
yeti bütün dünyâya yanl›fl olarak tan›t›yorlar. Müslimân olmak is-
teyen yabanc›lar, bu çeflidli propagandalar karfl›s›nda ne yapacak-
lar›n› flafl›r›yorlar. Yâ, müslimân olmakdan vazgeçiyorlar, yâhud
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yanl›fl, bozuk bir yola girerek, müslimân olduklar›n› san›yorlar.
‹slâm›n iç ve d›fl düflmanlar›n›n y›k›c›, aldat›c› propagandalar›-

na karfl› Ehl-i sünnet âlimlerinin, hakîkî müslimânl›¤› ya’nî Mu-
hammed aleyhisselâm›n ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în” yolunu, neflr vâs›talar› ile bütün dünyâya yaymalar›,
günümüzün en k›ymetli cihâd›d›r. 

Cihâd›n üçüncü k›sm›, düâ ile yap›lan cihâdd›r. Bütün müsli-
mânlar›n bu cihâd› yapmalar› farz-› aynd›r. Bu cihâd› yapmamak,
büyük günâh olur. Bu cihâd› yapmak, cihâd›n birinci ve ikinci
k›smlar›n› yapanlara düâ etmekle olur. Leflker-i gazâ, leflker-i düâ-
n›n yard›m›na muhtâcd›r. ‹hlâs ile yap›lan düâ muhakkak kabûl
olur.

Cihâd›n yukarda yaz›l› üç k›sm›n› da, Allahü teâlân›n yard›m›-
na güvenerek ve dînine uyarak yapanlara, Allahü teâlâ muhakkak
yard›m eder. Cihâda hâz›rlanmay›p, lâz›m olan en yeni silâhlar›,
kuvvetleri önceden te’mîn etmeyip, çal›flmadan, birbirimizle sevifl-
meden, oturdu¤umuz yerde yap›lan düâlar› Allahü teâlâ kabûl et-
mez. Düân›n kabûl olmas› için, önce sebeblerine yap›flmak lâz›m-
d›r. Tevekkül de böyledir. Cihâdda muvaffak olmak için, islâmiy-
yete uymak lâz›m oldu¤unu bildirdik. ‹slâmiyyet, cihâda önceden
hâz›rlanma¤› emr ediyor. Cihâd›n birinci k›sm›n› yapabilmek için,
en modern harb vâs›talar›n›n her çeflidini önceden hâz›rlamak ve
bunlar›n kullan›lmas›n› ö¤renmek ve kumandana, hükûmete tâbi’
olmak, bölücülük yapmamak lâz›md›r. Kuvvet komutanl›klar›n›n
vakflar›na her müslimân›n elinden geldi¤i kadar çok para hediyye
etmeleri lâz›md›r. Cihâd›n ikinci k›sm›n› yapan Ehl-i sünnet âlim-
lerine ve bunlar› besleyen vakflara, kurulufllara da yard›m etmek,
mal ile cihâd etmek olur. Beden ile ve mâl ile, para ile cihâd eden-
lere, Allahü teâlâ k›yâmetde Cenneti va’d ediyor. Alî Muhammed
Belhî, h.1411 bask›l›, fârisî (Müftiy-yi mücâhid) kitâb›nda cihâd›
uzun anlatmakdad›r.]

Hadîs-i flerîfde, (Ni’mete kavuflmufl olanlardan, tevâdu’ göste-
renlere ve kendilerini kusûrlu bilenlere ve halâldan kazan›p, hayr-
l› yerde sarf edenlere ve f›kh bilgileri ile hikmeti ya’nî tesavvufu
birlefldirenlere ve halâla harâma dikkat edenlere ve fakîrlere mer-
hamet edenlere ve ifllerini Allah r›zâs› için yapanlara ve huyu gü-
zel olanlara ve kimseye kötülük yapmayanlara ve ilmi ile amel
edenlere ve mâl›n›n fazlas›n› da¤›t›p, lâf›n›n fazlas›n› saklayanlara
müjdeler olsun) buyuruldu.

Alay etmek için ve münâf›kl›k yaparak, riyâ yaparak, mâla,
mevk›’e kavuflmak için yâhud korkdu¤u için yap›lan tevâdu’ da,
kötü huydur. Bu kötü huydan kurtulmak için, buna sebeb olan kö-
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tülüklerden kurtulmak lâz›md›r. Böyle kötü sebeblerden kurtulan
kimsenin tevâdu’u, güzel huy olur.

‹LM‹N VE ÂL‹MLER‹N KIYMET‹
Fârisî (R‹YÂD-UN-NÂSIHÎN) 356.c› sahîfesinden bafll›yarak

diyor ki[1]:
(Mirsâd-ül-ibâd minel-mebde-i ilel-me’âd)[2] de yaz›l› hadîs-i fle-

rîfde, (Âlimler aras›nda k›ymet bulmak için ve câhiller ile mücâde-
le için ve heryerde meflhûr olmak için din bilgisi ö¤renen ilm ada-
m›, Cennetin kokusunu bile duymayacakd›r) buyuruldu. Bu hadîs-i
flerîfden anlafl›l›yor ki, mal toplamak ve bir mevk›’ elde etmek ve
hayvânî arzûlar›na kavuflmak için ilm ö¤renen ve ilmi ile amel et-
meyen kimse, islâm âlimi de¤ildir. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Dün-
yâl›k ele geçirmek için, ilm ö¤renen, dünyâda mal ve mevk›’ elde
eder. Âh›retdeki kazanc› ancak Cehennem atefli olur). Böyle ilmin
fâidesi yokdur. Böyle ilmden kaçmak lâz›md›r. Nitekim hadîs-i fle-
rîfde, (Yâ Rabbî! Beni fâidesiz ilmden koru!) buyuruldu. Bir müs-
limân›n ö¤renmesi lâz›m olan bilgilere (‹slâm ilmleri) denir. ‹slâm
ilmleri iki nev’dir. (Din bilgileri) ve (Fen bilgileri). Dinde reform-
cular, din bilgilerine (Skolastik bilgiler), fen bilgilerine (Rasyonel
bilgiler) diyorlar. Fâidesiz ilm iki dürlüdür: Birincisi, yukar›da bil-
dirilen Cehennemlik olanlar›n ö¤rendikleri din bilgileridir. ‹kincisi,
din bilgileri ile birlikde olm›yan fen bilgileridir. [Eski Romal›lar›n
yehûdîlere yapd›klar› arslanlar mezâlimi ve orta ça¤da h›ristiyanla-
r›n Filistinde müslimânlara yapd›klar› korkunc sald›r›lar ve Hitlerin
Avrupadaki ve Rus, Çin komünistlerinin Asyada milyonlarca insa-
n›n canlar›na k›yd›klar› nükleer silâhlar› ve ingilizlerin, milletleri al-
datarak, kardefli kardefle bo¤durduklar› sald›r›lar, hep bu fen bilgi-
leri ile yap›ld›.] Allahü teâlâ, fen bilgilerinde ilerlemifl olan bu ca-
navar insan düflmanlar›n› efleklere benzetmekde, (Tevrât› [ve ‹ncî-
li] yüklenmifl eflek gibidirler) demekdedir. ‹slâm ahlâk›ndan haber-
leri olm›yan bu zâlim fen adamlar›, Hak yolunda de¤ildir. Hak teâ-
lâ bunlardan râz› de¤ildir. [(Künûz-üd-dekâ›k)daki hadîs-i flerîfde
(En iyiniz, Kur’ân› ö¤renen ve ö¤retendir) buyuruldu.] (Miflkât)
kitâb›nda diyor ki, (Her müslimân erke¤in ve kad›n›n, islâm bil-
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[1] (Riyâd-un-nâs›hîn) fârisî kitâb›n› Muhammed Rebhâmî 835 h.de yaz-
m›fld›r. 1313 de Bombayda bas›lm›fl, 1994 de Hakîkat Kitâbevi taraf›n-
dan ikinci bask›s› yap›lm›fld›r.

[2] (Mirsâd-ul-ibâd) müellifi Necmüddîn Ebû Bekr Râzî, 654 de vefât et-
mifldir.



gilerini ö¤renmeleri farzd›r) hadîs-i flerîfi, Allahü teâlân›n r›zâs›na
uygun ilmleri ö¤renme¤i emr etmekdedir. Uygun olm›yan kimse-
lere ilm ö¤retmek, domuzlara alt›n ve inci tasma takmak gibidir.
[Türkiye gazetesi 12 Hazîran 1995 târîhli takvîm yapra¤›nda yaz›l›
olan hadîs-i flerîfde, (K›yâmete yak›n hakîkî din bilgileri azal›r. Câ-
hil din adamlar›, kendi görüflleri ile fetvâ vererek, insanlar› do¤ru
yoldan sapd›r›rlar) buyuruldu.] Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki,
(Bir zemân gelir ki, insanlar din adam›ndan, sokakda rastlad›klar›
eflek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar). Bu hâl, insanlar›n hâllerinin
bozuk, pis olacaklar›n› haber vermekdedir. Çünki, ilme Allahü
teâlâ k›ymet vermekdedir. Fekat dünyâya tap›nan ahmaklar, ço-
cuk iken ana-baba terbiyesi almam›fl, mektebe gitmemifl, büyük
yafl›nda iken de, hakîkî din âliminin sohbetinde bulunmakla veyâ
bunlar›n kitâblar›n› okumakla flereflenememifllerdir. Dinlerinin
noksan olmas› tehlükesinden korkmazlar ve hakîkî din âlimlerinin
kitâblar›ndan okuyup ö¤renmezler. Bunlar›n tek düflünceleri, pa-
ra, mal toplamak ve mevk›’ elde etmekdir. Halâlden mi, harâmdan
m› geldi¤ini hiç ay›rd etmezler. Hakk› bât›ldan ay›rmazlar. ‹lmin
ve hakîkî din âlimlerinin k›ymetini bilmezler. Hakîkî din adamla-
r›n›n va’zlar›, kitâblar›, bunlar›n nazar›nda, hayvân pazar›nda gü-
zel kokular satan attâr ve körlere ayna satan kimse gibidir. Ebû
Leheb gibi kimseye (Tâhâ) sûresini okumak ve sokak serserisinin
cebine inci, mercan doldurmak ve bir köre sürme hediyye etmek,
akll› kimsenin yapaca¤› fley de¤ildir. Allahü teâlâ, böyle bofl kafal›
kimseye (Bunlar hayvân gibidir, hattâ dahâ afla¤›d›rlar) buyurdu.
Enes bin Mâlikin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Âlime haks›z ola-
rak hakâret eden kimseyi, Allahü teâlâ, bütün insanlar aras›nda
hakîr, rezîl eder. Âlime hurmet eden kimseyi, Allahü teâlâ, Pey-
gamberler gibi azîz eder, flereflendirir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîf-
de, (Bir kimse, âlimin sesinden yüksek sesle konuflursa, Allahü
teâlâ, onu dünyâda ve âh›retde hakîr eder. E¤er piflmân olur, tev-
be ederse afv olur.) Görülüyor ki, hakîkî âlimlere hurmet etmek
lâz›md›r. fii’r:

Bir damla sudan yarat›ld›n unutma!
Sak›n kendini âlimlerle bir tutma!
Bak, ne buyurdu Mustafâ:
(Âlime yap›lan hurmet, hurmet etmek olur bana!)

‹yi bil ki, insan› dalâletden, kötü yoldan ilm ve âlimler kurta-
r›r. Rehber olmadan do¤ru yola kavuflulamaz. Bunun için, Ehl-i
sünnet âlimlerini ve bunlar›n yazd›¤› do¤ru din kitâblar›n› aray›p,
bulmak lâz›md›r. Yüce Peygamber Mûsâ aleyhisselâm, ilmin en
yüksek derecesinde oldu¤u ve Allahü teâlâ ile konuflmak flerefi-
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ne kavufldu¤u ve Allahü teâlân›n muhabbet flerbetinden içdi¤i hâl-
de, ilm edinmek için, H›z›r aleyhisselâm›n talebesi olan Yûfla’ aley-
hisselâma geldi¤i, (Kehf) sûresinde bildirilmekdedir. Mûsâ aley-
hisselâm mant›k ilminin üstâd› iken, H›z›r aleyhisselâmdan ilm ö¤-
renme¤e geldi. Buhârî tefsîri, bunu uzun anlatmakdad›r. O hâlde,
ey kardeflim! K›ymetli ömrünü ilmden ve âlimden dahâ k›ymetli
olan birfley buldun da, ona m› sarf ediyorsun? Bilmiyormusun ki,
dînimiz ilme k›ymet verme¤i ve âlimlere hurmet etme¤i ve Allah
yolunda olanlarla berâber bulunma¤› emr etmekdedir. Bunun için,
k›ymetli ömrünü fâidesiz fleylerle geçirme! Hadîs-i flerîfde, (Do¤ru
ilm sâhibi olan ve ilmi ile amel eden bir âlim ile Peygamberler ara-
s›nda bir derece fark vard›r. Bu bir derece, peygamberlik makâm›-
d›r) buyuruldu. Bu se’âdete kavuflmak için, ilm ö¤renme¤e çal›fl-
mak lâz›md›r. fii’r:

Ey ilm ö¤renmekde olan mes’ûd kimse!
Ömrünün bir dakîkas›n› bofl geçirme!
Bu nasîhat›m›n k›ymetini bil!
Piflmân olur k›ymet bilmiyen kimse!

Hikâye: ‹mâm-› Ebû Yûsüf Kâdîn›n onbefl yafl›nda o¤lu vard›.
O¤lunu çok seviyordu. Ans›z›n vefât etdi. Talebesine (Defn iflini
size b›rakd›m. Ben üstâd›m›n dersine gidiyorum. Bugünki dersi ka-
ç›rm›yay›m) dedi. ‹mâm› vefât›ndan sonra rü’yâda gördüler. Cen-
netde, büyük bir köflkün karfl›s›nda duruyordu. Köflkün yüksekli¤i
Arfla varm›fld›. Bu köflk kimindir denildikde, benimdir buyurdu.
Buna nas›l kavufldun denilince, (‹lme ve ilm ö¤renme¤e ve ö¤ret-
me¤e olan muhabbetim ile) buyurdu. Ey kardeflim! Dünyâda ve
âh›retde azîz olmak için, ilm ö¤ren! fii’r:

Hep nefleli olmak için,
her yerde hurmet bulmak için,
ilm sâhibi olma¤a çal›fl,
ilm tâc›n› tafl›ma¤a al›fl!

Hikâye: Bu fakîrin hocas›n›n çocuklar›n›n en büyü¤ü takvâ sâ-
hibi idi ve çok âlim idi.[1] Vefât ederken, babas› yasd›¤› bafl›nda idi.
Vefât edince, üstünü örtdü. Medreseye gelip, bir cüz hadîs dersi
verdi. Sonra medreseden ç›k›p defn ifline bafllad›. Da¤lardan,
her yerden gelen bir ses, (O¤lumun eceli geldi. Vefât etdi. Bu ifl,
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[1] (Riyâd-un-nâs›hîn) kitâb›n›n müellîfi, Mevlânâ Muhammed Rebhâ-
mîdir. Bunun üstâd› Allâme Muhammed Celâl Kayinî Sümme Hire-
vîdir.



Allahü teâlân›n r›zâs› ile oldu¤u için, ben de râz› oldum. Baflka bir
çâre bilmiyorum. Allahü teâlân›n kazâs› ve emri böyle oldu) diyor-
du. Hassân bin At›yyenin “rad›yallahü anh” rivâyet etdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Âlimin ölümüne üzülmiyen, münâf›kd›r. ‹nsanlar için, bir
âlimin ölümünden dahâ büyük musîbet yokdur. Bir âlim ölünce,
gökler ve göklerde olanlar, yetmifl gün a¤lar) buyuruldu. Hakîkî
âlim vefât edince dinde bir yara aç›l›r ki, k›yâmete kadar kapan-
maz. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Bir insan, yâ âlimdir, yâhud ilm ö¤-
renmekde olan talebedir. Yâhud bunlar› sevmekdedir. Bu üçün-
den baflkalar› ah›rlarda uçan sinekler gibidir) buyuruldu. Bu dör-
düncü dereceden olmama¤a çal›fl›n›z! fii’r:

‹nsan› Cehennemden kurtaran ilmdir.
Kimsenin senden alam›yaca¤› mal ilmdir.
‹lmden baflka birfley isteme ki,
dünyâda ve âh›retde maksada kavuflduran ilmdir!

Beldeci fetvâlar›nda diyor ki, ‹mâm-› Sadr-üfl-flehîd[1] diyor ki,
(Hakîkî âlim ile alay edenin zevcesi bofl olur). Bir âlime ahmak, câ-
hil, domuz, eflek diyen ta’zîr olunur. Hakâret ederek söylerse, kâ-
fir olur, zevcesi bofl olur. ‹mâm-› Muhammed buyuruyor ki, küfre
sebeb olan her kelimeyi söylemek de böyledir. ‹lme ve âlimlere ha-
kâret eden kâfir olur. Allahü teâlâ hepimize fâideli ilm nasîb eyle-
sin. Fâidesi olm›yandan muhâfaza eylesin. Fâidesi olan ilm, Resû-
lullahdan gelen ilmdir. Bu ilmler, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâbla-
r›nda yaz›l›d›r.

TEZELLÜL
13 - Tevâdu’un afl›r› mikdâr›na (Tezellül), baya¤›l›k, kendini

afla¤› tutmak denir. Tezellül harâmd›r. Baflka harâmlarda oldu¤u
gibi, bu da zarûret ile câiz olur. Dînini, cân›n›, mâl›n›, ›rz›n› koru-
mak, zâlimden kurtulmak, (Zarûret)dir. Meflakkat, harâc bulu-
nunca, kolayl›k aramak, câiz olur.

Tezellül, kötü huylardan biridir. Bir âlimin yan›na bir kundu-
rac› geldi¤i zemân, âlimin aya¤a kalk›p, yerine bunu oturtmas› ve
gidece¤i zemân kap›ya kadar yan›nda yürümesi ve kunduralar›n›
önüne koymas› tezellüle bir misâldir. Yaln›z aya¤a kalk›p otur-
sayd›, ona yer gösterseydi ve iflini, hâlini ve niçin geldi¤ini sorsay-
d› ve süâllerine güler yüzle cevâb verseydi ve da’vetini kabûl et-
seydi ve s›k›nt›s›n› giderecek fley yapsayd›, tevâdu’ göstermifl
olurdu. Hadîs-i flerîfde, (Din kardeflini s›k›nt›dan kurtarana [nâ-
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file] hac ve umre sevâb› verilir) buyuruldu. Hazret-i Hasen “rad›-
yallahü teâlâ anh”, Sâbit Benânîye “rahime-hullahü teâlâ” bir hâ-
cetini yapmas›n› diledi. Câmi’de i’tikâf ediyorum, baflka zemân
yapar›m deyince, din kardeflinin ihtiyâc›n› gidermek için gitme-
nin, [nâfile] hac sevâb›ndan dahâ hayrl› oldu¤unu bilmiyor mu-
sun dedi. Mevk›’ sâhiblerinin, muhtâc olanlara ve hocalar›n tale-
belerine, makâmlar› ile ve mâllar› ile yard›m etmelerinin çok se-
vâb olmas›, bu hadîs-i flerîfe dayanmakdad›r. Nafakas›, ya’nî bir
günlük yiyece¤i, içece¤i olan kimsenin dilenmesi, tezellül olur,
harâm olur. Bunun, bir günlük nafakas› olmayan, baflka bir kim-
se için veyâ borçlu için yard›m toplamas› tezellül olmaz. Fazla he-
diyye almak için, az bir fleyi hediyye vermek de, tezellül olur.
Âyet-i kerîme böyle hediyye vermeyi men’ etmekdedir. Al›nan
hediyyenin karfl›l›¤›n› bundan fazla vermek efdaldir. Fekat fazla
karfl›l›k için hediyye vermek câiz de¤ildir. Da’vet olunmadan zi-
yâfete gitmek de tezellüldür. Hadîs-i flerîfde, (Da’vet edilen yere
gitmemek günâhd›r. Da’vet olunmad›¤› yere gitmek h›rs›zl›k et-
mek olur) buyuruldu. Nikâh sâhibinin da’vet etdi¤i yerde harâm
fleyler yoksa, bu da’vete gitmek vâcib olur. Baflka da’vetlere git-
mek sünnetdir. Riyâ ve iftihâr için ya’nî gösterifl ve övünmek için
yap›lan da’vetlere gitmek câiz de¤ildir. Bir menfe’ate kavuflmak
düflüncesiyle, devlet adamlar› ile, hâkimlerle, zenginlerle arka-
dafll›k yapmak tezellül olur. Zarûretin müstesnâ oldu¤u yukar›da
bildirilmifldi. Böyle kimselerle karfl›lafl›nca ve bunlara selâm ve-
rirken e¤ilmek ve secde etmek de tezellüldür. Büyük günâhd›r.
‹bâdet için e¤ilmek küfr olur. Yehûdîlerin selâm vermelerine
benzemek olur. [Fakîr, muhtâc demekdir. ‹slâmiyyetde, havây›c-
i asliyyesinden mâ’adâ, kurban nisâb› mikdâr› mal› olm›yana (Fa-
kîr) denir. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü
teâlâdan istedi¤i ve övündü¤ü fakîrlik, her zemân, her iflde, Alla-
hü teâlâya muhtâc oldu¤unu bilmekdir. Abdüllah Dehlevî “rahi-
me-hullahü teâlâ”, (Dürr-ül-me’ârif) kitâb›nda buyuruyor ki,
(Tesavvufda fakîr, murâd› olm›yan, ya’nî Allahü teâlân›n r›zâs›n-
dan baflka dile¤i olm›yan demekdir). Böyle olan kimse nafaka
olmay›nca, sabr ve kanâ’at eder. Allahü teâlân›n fi’linden ve irâ-
desinden râz› olur. Allahü teâlâ emr etdi¤i için r›zk kazanma¤a
çal›fl›r. Çal›fl›rken, ibâdetlerini terk etmez ve harâm ifllemez. Ka-
zan›rken de, kazand›¤›n› sarf ederken de, islâmiyyete uyar. Böy-
le kimseye zenginlik de, fakîrlik de fâideli olur. Dünyâ ve âh›ret
se’âdetine kavuflmas›na sebeb olur. Fekat, nefsine uyarak, sabr
ve kanâ’at etmiyen kimse, Allahü teâlân›n kazâ ve kaderine râ-
z› olmaz. Fakîr olunca, az verdin diye, i’tirâz eder. Zengin olur-
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sa, doymaz, dahâ ister. Kazand›¤›n› harâmlara sarf eder. Zenginli-
¤i de, fakîrli¤i de, dünyâda ve âh›retde felâketine sebeb olur.]

Her san’at› ve ticâreti yapmak, ma’âfl, ücret karfl›l›¤›nda mubâh
olan iflleri yapmak, meselâ çobanl›k, ba¤cevanl›k yapmak, inflâat-
da ve hafriyâtda çal›flmak ve s›rt›nda yük tafl›mak tezellül de¤ildir.
Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Velîler “rahi-
me-hümullahü teâlâ” bunlar› yapm›fllard›r. Kendinin ve çoluk ço-
cu¤unun nafakas›n› te’mîn için çal›flmak farzd›r. Baflkalar›na yar-
d›m için her dürlü kazanç yolunda çal›flarak dahâ fazla kazanmak
mubâhd›r. ‹drîs aleyhisselâm terzilik yapard›. Dâvüd aleyhisselâm
demircilik yapard›. ‹brâhîm aleyhisselâm zirâ’at ve kumafl ticâreti
yapard›. ‹lk olarak kumafl dokuyan Âdem aleyhisselâmd›r. [Din
düflmanlar›, ilk insanlar›n ot ile örtündüklerini, ma¤arada yaflad›k-
lar›n› yaz›yorlar. Bu yaz›lar›n›n hiçbir vesîkas› yokdur.] Îsâ aley-
hisselâm kundurac›l›k yapard›. Nûh aleyhisselâm marangozluk,
Sâlih aleyhisselâm çantac›l›k yapard›. Peygamberlerin ço¤u “aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” çobanl›k yapm›fld›r. Hadîs-i flerîfde,
(Evinin ihtiyâclar›n› al›p getirmek kibrsizlik alâmetidir) buyurul-
du. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mal satm›fl ve sa-
t›n alm›fld›r. Sat›n almas› dahâ çok olmufldur. Ücret ile çal›flm›fl ve
çal›fld›rm›fld›r. Mudârebe flirketi ve ortakl›k yapm›fld›r. Baflkas›na
vekîl olmufl ve vekîl yapm›fld›r. Hediyye vermifl ve alm›fld›r. Ödünç
ve âriyyet mâl alm›fld›r. Vakf yapm›fld›r. Dünyâ ifli için kimseye
k›zmam›fl, incitecek fley kimseye söylememifldir. Yemîn etmifl ve
etdirmifldir. Yemîn etdi¤i fleyleri yapm›fl, yapmay›p keffâret verdi-
¤i de olmufldur. Latîfe yapm›fl ve söylemifl, latîfeleri hep hak üze-
re ve fâideli olmufldur. Yukar›da say›lanlar› yapmakdan çekin-
mek, utanmak, kibr olur. Çok kimseler burada yan›l›rlar. Tevâdu’
ile tezellülü birbiri ile kar›fld›r›rlar. Nefs, burada çok kimseleri al-
dat›r.

Gel ey gurbet diyâr›nda, esîr olup kalan insan.
Gel, ey dünyâ harâb›nda, yat›p, gâfil olan insan!

Gözün aç, etrâfa bir bak, nice be¤ler gelip geçdi.
Ne mecnûndur bu fânîye, gönül verip, duran insan!

Kafesde bülbüle fleker verirler, fekat hiç durmaz.
Aceb niçin karâr eder, bu zindâna giren insan!

Akl›n› bafl›na topla, elinde var iken f›rsat.
Sonsuz azâb çekecekdir, (Adam sen de) diyen insan!
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U C B
14 - Kötü huylar›n ondördüncüsü ucbdur. Ucb, yapd›¤› ibâdet-

leri, iyilikleri be¤enerek, bunlarla övünmekdir. Yapd›¤› ibâdetle-
rin, iyiliklerin k›ymetini bilerek, bunlar›n elden gitmesini düflüne-
rek korkmak, üzülmek ucb olmaz. Yâhud, bunlar›n Allahü teâlâ-
dan gelen ni’metler oldu¤unu düflünerek, sevinmek de, ucb olmaz.
Bunlar›n Allahü teâlâdan gelen ni’metler oldu¤unu düflünmiyerek
kendi yapd›¤›n›, kazand›¤›n› sanarak sevinmek, kendini be¤en-
mek, ucb olur. Ucbun z›dd›na (Minnet) denir. Minnet, ni’mete
kendi eliyle, kendi çal›flmas›yla kavuflmad›¤›n›, Allahü teâlân›n
lutfü ve ihsân› oldu¤unu düflünmekdir. Böyle düflünmek, ucb teh-
lükesi oldu¤u zemân farz olur. Di¤er zemânlarda ise müstehabd›r.
‹nsan› ucba sürükliyen sebeblerin bafl›nda cehâlet ve gaflet gel-
mekdedir. Bu ucbdan kurtulmak için, her fleyin Allahü teâlân›n di-
lemesi ile ve yaratmas› ile meydâna geldi¤ini ve akl, ilm, ibâdet et-
mek, mâl ve mevk›’ gibi k›ymetli ni’metlerin, Allahü teâlân›n lut-
fü ve ihsân› olduklar›n› düflünmek lâz›md›r. (Ni’met), insana fâ-
ideli olan, tatl› gelen fley demekdir. Bütün ni’metleri gönderen Al-
lahü teâlâd›r. Ondan baflka yarat›c› ve gönderici yokdur. Eshâb-›
kirâmdan ba’z›lar› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, Huneyn
gazâs›nda, askerin çoklu¤unu görerek, art›k biz hiç ma¤lûb olma-
y›z dedi. Bu sözler Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu-
bârek kula¤›na gelince, üzüldü. Bunun için, harbin bafllang›c›nda
nusret-i ilâhî yetiflmeyip, ma¤lûbiyyet bafllad›. Sonra, Cenâb-› Hak
merhamet ederek, zafer nasîb eyledi. Dâvüd aleyhisselâm, düâ
ederken, (Yâ Rabbî! Evlâdlar›mdan birkaç›n›n nemâz k›lmad›¤›
hiçbir gece yokdur ve oruc tutmad›¤› hiçbir gün geçmemifldir) de-
mifldi. Buna karfl›l›k Allahü teâlâ, (Ben dilemeseydim, kuvvet ve
imkân vermeseydim, bunlar›n hiçbiri yap›lamazd›) buyurdu. Dâ-
vüd aleyhisselâm›n bu sözü gayret-i ilâhiyyeye dokundu, târîh ki-
tâblar›nda yaz›l› olan s›k›nt›lar›n bafl›na gelmesine sebeb oldu.
Kibre sebeb olan fleyleri yukarda bildirmifldik. Bunlar ucba da se-
beb olurlar. Allahü teâlân›n ni’metlerine flükr etmek de, büyük bir
ni’metdir.

Ucbun zararlar›, âfetleri çokdur: Kibre sebeb olur. Günâhlar›
unutma¤a sebeb olur. Günâh kalbi karart›r. Günâhlar›n› düflünen
kimse, ibâdetlerini büyük görmez. ‹bâdet yapman›n da, Allahü te-
âlân›n lutfu, ihsân› oldu¤unu düflünür. Ucb sâhibi, Allahü teâlân›n
mekrini ve azâb›n› da unutur. Baflkalar›ndan istifâde etmekden
mahrûm kal›r. Kimse ile meflveret etmez, dan›flmaz.

Hadîs-i flerîfde, (Üç fley, insan› felâkete sürükler: Buhl, hevâ
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ve ucb). Buhl sâhibi, ya’nî hasîs kimse, Allaha karfl› ve kullara kar-
fl› olan haklar› ve vazîfeleri ödemekden mahrûm olur. Hevâs›na,
ya’nî nefsinin arzûlar›na uyan ve ucb sâhibi olan, ya’nî nefsini be-
¤enen kimse, muhakkak helâka, felâkete dûçâr olur. ‹mâm-› Mu-
hammed Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, (Bütün kötü-
lüklerin bafl›, kayna¤› üçdür: Hased, riyâ, ucb. Kalbini bunlardan
temizleme¤e çal›fl!) Ucb sâhibi, hep ben, ben der. Toplant›larda
bafl tarafda bulunmak ister. Her dürlü sözünün kabûl olunmas›n›
ister.

Hadîs-i flerîfde, (Günâh ifllemezseniz, dahâ büyük günâha ya-
kalanman›zdan korkar›m. O da, ucbdur) buyuruldu. Günâh iflliye-
nin boynu bükük olur. Tevbe edebilir. Ucb sâhibi, ilmi ile, ameli ile
ma¤rûr olur. Egoist olur. Tevbe etmesi güç olur. Günâh iflliyenle-
rin iniltileri, Allahü teâlâya, tesbîh çekenlerin övünmesinden iyi
gelir. Ucbun en kötüsü, hatâlar›n›, nefsinin hevâs›n› be¤enmekdir.
Hep nefsine uyar. Nasîhat kabûl etmez. Baflkalar›n› câhil san›r.
Hâlbuki, kendisi çok câhildir. Bid’at sâhibleri, mezhebsizler böyle-
dirler. Bozuk, sap›k i’tikâdlar›n› ve amellerini, do¤ru ve iyi bilip,
bunlara sar›lm›fllard›r. Böyle ucbun ilâc› çok güçdür. Mâide sûresi-
nin, (Kendinize bak›n›z. Kendiniz do¤ru yolda oldukca, baflkalar›-
n›n sap›tmas› size zarar vermez!) meâlindeki yüzsekizinci âyet-i
kerîmesinin ma’nâs›n› Resûlullahdan sordular. Cevâb›nda, (‹slâ-
miyyetin emrlerini bildiriniz ve yasak etdiklerini anlat›n›z! Bir
kimse ucb eder, sizi dinlemezse, kendi hâlinizi islâh ediniz) buyur-
du. Ucb hastalar›n›n ilâc›n› hâz›rl›yan âlimler, Ehl-i sünnet âlimle-
ridir. Fekat bu hastalar hastal›klar›n› bilmedikleri, kendilerini s›h-
hatli sand›klar› için, bu tabîblerin nasîhatlerini, ilmlerini kabûl et-
mezler, felâketde kal›rlar. Hâlbuki bu âlimler, Resûlullahdan “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” ald›klar› ilâclar›, hiç de¤ifldirmeden, boz-
madan sunmakdad›rlar. Câhiller, ahmaklar, bu ilâclar›, onlar›n
yapd›klar›n› san›r. Hak yolda bulunduklar›n› zan ederek, kendile-
rini be¤enirler.

H A S E D
15 - Kötü huylar›n onbeflincisi haseddir. Hased, k›skanmak,

çekememekdir. Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i ni’metin ondan ç›k-
mas›n› istemekdir. Fâideli olm›yan, zararl› olan birfleyin ondan
ayr›lmas›n› istemek, hased olmaz, (Gayret) olur. ‹lmini, mâl,
mevk›’ ele geçirmek, günâh ifllemek için kullanan din adam›ndan
ilmin gitmesini istemek gayret olur. Mâl›n› harâmda, zulmde, is-
lâmiyyeti y›kmakda, bid’atlar› ve günâhlar› yaymakda kullanan›n
mâl›n›n yok olmas›n› istemek de, hased olmaz, din gayreti olur.
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Bir kimsenin kalbinde hased bulunur, kendisi buna üzülür, bunu
istemezse, bu günâh olmaz. Kalbde bulunan hât›ra, düflünce, gü-
nâh say›lmaz. Hât›ran›n kalbe gelmesi insan›n elinde de¤ildir. Kal-
binde hased bulunmas›ndan üzülmezse veyâ arzûsu ile hased eder-
se, günâh olur, harâm olur. Bu hasedini sözleri ile, hareketleri ile
belli ederse, günâh› dahâ çok olur. Hadîs-i flerîfde, (‹nsan, üç fley-
den kurtulamaz: Sû-i zan, tayere, hased. Sû-i zan edince, buna uy-
gun hareketde bulunmay›n›z. U¤ursuz zan etdi¤iniz fleyi, Allaha
tevekkül ederek yap›n›z. Hased etdi¤iniz kimseyi hiç incitmeyi-
niz!) buyuruldu. Tayere, u¤ursuzlu¤a inanmakd›r. Sû-i zan, bir
kimseyi kötü zan etmekdir. Bu hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki, kalb-
de hased hâs›l olmas›, harâm de¤ildir. Bundan râz› olmak, devâm›-
n› istemek, harâm olur. (Hadîka)da diyor ki, (Kalbe gelen düflün-
ce befl derecedir: Birincisi, kalbde durmaz, def’ edilir. Buna (Hâ-
cis) denir. ‹kincisi kalbde bir zemân kal›r. Buna (Hât›r) denir.
Üçüncüsü, yapmak ile yapmamak aras›nda tereddüd olunur. Buna
(Hadîs-ün-nefs) denir. Dördüncü derece, yapmas› tercîh edilir.
Buna (Hemm) denir. Beflinci derecede bu tercîh kuvvetlenip, ka-
râr verir. Buna (azm) ve (cezm) denir. ‹lk üç dereceyi melekler
yazmaz. Hemm, hasene ise yaz›l›r. Seyyie ise, terk edilirse, sevâb
yaz›l›r. Azm olursa, bir günâh yaz›l›r). ‹fllemezse, bu da afv olur.
Hadîs-i flerîfde, (Kalbe gelen kötü fley söylenmedikçe ve buna uy-
gun hareket edilmedikçe afv olur) buyuruldu. ‹nsan›n kalbine,
küfr veyâ bid’at i’tikâd› olan bir düflünce gelince, bundan üzülür ve
hemen red ederse, bu k›sa düflünce, küfr olmaz. Fekat, senelerce
sonra kâfir olma¤a karâr verirse, hattâ bunu bir flarta ba¤larsa da-
hî, karâr verdi¤i anda kâfir olur. Senelerce sonra bir kâfir ile evlen-
me¤e niyyet eden kad›n da böyledir.

[Harâm› ifllemenin günâh›, iflleme¤e karâr vermekden dahâ
büyükdür. (Harâm), Allahü teâlân›n yasak etdi¤i fley demekdir.
Günâh, (ism) demekdir. Ya’nî, harâm iflleyene karfl›l›k verilecek
cezâ demekdir. Günâh ifllemek demek, cezâ ve azâb yap›lmas›na
sebeb olacak bir fley yapmak, ya’nî harâm ifllemek demekdir. (Se-
vâb), iyilik ve ibâdet yapana âh›retde verilecek iyi karfl›l›k, mükâ-
fât demekdir. Allahü teâlâ, dünyâda iyilik ve ibâdet yapanlara
âh›retde sevâb verece¤ini va’d etmifldir. ‹yilik ve ibâdet yapana
âh›retde sevâb verilmesi, vâcib ve lâz›m de¤ildir. Allahü teâlâ,
lutf ederek, merhamet ederek, bunlara âh›retde sevâb verece¤ini
va’d etmifldir. Allahü teâlâ, va’dinden dönmez, muhakkak ya-
par.]

Hadîs-i flerîfde, (‹nsan, harâm iflleme¤i kalbinden geçirir, Al-
lahdan korkarak yapmazsa, hiç günâh yaz›lmaz. Harâm› iflleyin-
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ce, bir günâh yaz›l›r) buyuruldu.
Kâfir [Allaha düflman] olma¤a ve bid’at sâhibi olma¤a niyyet

etmek harâmd›r. O anda, öyle olur. Çünki, bu iki niyyetin kendile-
ri kötüdür. Kendileri harâmd›r. Harâm ifllemek düflüncesi ise, ha-
râma sebeb oldu¤u için kötüdür. Düflüncenin kendisi kötü de¤ildir,
bunu ifllemek, yapmak kötüdür. Kötülü¤ü ifllemeyince, harâml›¤›n
ve günâh›n kalkmas›, Allahü teâlân›n merhametindendir ve Mu-
hammed aleyhisselâm hurmetine, bu rahmet-i ilâhiyye onun üm-
metine mahsûsdur.

‹nsan bir kimsede bulunan ni’metin ondan gitmesini istemeyip,
kendisinde de bulunmas›n› isterse, hased olmaz. Buna (G›bta) im-
renmek denir. G›bta güzel bir huydur. ‹slâmiyyetin ahkâm›na,
ya’nî farzlar› yapma¤a ve harâmlardan sak›nma¤a ri’âyet eden, gö-
zeten sâlih kimseye g›bta edilmesi vâcibdir. Dünyâ ni’metleri için
g›bta etmek tenzîhen mekrûh olur.

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, mü’min kuluna gayret eder.
Mü’min de mü’mine gayret eder) buyuruldu. Allahü teâlâ, gayre-
tinden dolay›, fuhflu harâm etmifldir. Allahü teâlâ, (Ey Âdem
o¤ullar›! Sizi kendim için yaratd›m. Herfleyi de sizin için yaratd›m.
Senin için yaratd›klar›m, seni, kendim için yarat›lm›fl oldu¤undan
men’ ve gâfil ve meflgûl etmesin) buyurmufldur. Baflka bir hadîs-i
kudsîde, (Seni kendim için yaratd›m. Baflka fleylerle oyalanma!
R›zk›na kefîlim, kendini üzme!) buyurmufldur. Yûsüf aleyhisselâ-
m›n, (Sultân›n yan›nda benim ismimi söyle!) demesi gayret-i ilâ-
hiyyeye dokunarak, senelerce zindanda kalmas›na sebeb oldu. ‹b-
râhîm aleyhisselâm›n, o¤lu ‹smâ’îlin dünyâya gelmesine sevinme-
si, gayret-i ilâhiyyeye dokunarak, bunu kurbân etmesi emr olun-
du. Allahü teâlân›n çok sevdiklerine, ba’z› Evliyâya böyle gayret
etmesi çok vâk›’ olmufldur. (Gayret), bir kimsede olan hakk›na,
onun baflkas›n› ortak etmesini istememekdir. Allahü teâlân›n gay-
ret etmesi, kulunun kötü, çirkin fley yapmas›na râz› olmamas›d›r.
Kulun vazîfesi, diledi¤ini yapmak de¤ildir. Ona kulluk etmekdir.
Onun emrlerine ve yasaklar›na uymakd›r. Her diledi¤ini yapmak,
Allahü teâlâya mahsûsdur. Yaln›z Onun hakk›d›r. Kulun kendi
diledi¤ini yapmas›, günâh ifllemesi, Allahü teâlân›n hakk›na or-
tak olmak olur. Mü’minin, günâh ifllemekde, kendisine gayret et-
mesi lâz›md›r. Bu da, günâh ifllerken heyecânlanmas›, kalbinin
çarp›nt›s›, s›k›lmas› ile olur. Mü’minin kalbi, Allahü teâlân›n evi-
dir ve güzel huylar›n yeridir. Kalbinde kötü, çirkin düflüncelere
yer vermek, çirkinleri güzellere ortak etmek olur. Kalbin buna
râz› olmamas›, ç›rp›narak mâni’ olmas›, gayret olur. Ensâr›n reîsi
olan Sa’d bin Ubâde “rad›yallahü teâlâ anh”, Yâ Resûlallah “sal-
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lallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Zevcemi yabanc› erkekle bir yatak-
da görsem, dört flâhid görmeden öldüremez miyim? dedikde,
(Evet, öldüremezsin) buyurdu. Sa’d buna cevâben, dört flâhid lâ-
z›m ise de, buna tahammül edemem. Hemen öldürürüm, deyince,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Reîsinizin sözünü ifliti-
niz! O çok gayûrdur. Ben ondan dahâ çok gayûrum. Allahü teâlâ,
benden dahâ çok gayretlidir) buyurdu. Ya’nî böyle gayret olmaz.
Ben ondan dahâ gayretli oldu¤um hâlde, islâmiyyetin d›fl›na ç›k-
mam. Allahü teâlâ, en çok gayretli oldu¤u hâlde, bu fuhflun cezâ-
s›n› hemen vermez, demek istedi. Sa’d›n hakl› olan cezây› vermek-
de acele etmesinin do¤ru olmad›¤›na iflâret buyurdu. Harâm ifller-
ken gören her müslimân›n ta’zîr cezâs› yapmas› lâz›md›r. Görenle-
rin, ifllendikden sonra yapmalar› câiz de¤ildir. Bu zemân, ancak
hükûmetin ve hâkimin ta’zir etmesi lâz›m olur. Zinâ yaparken gö-
rüp öldürenin, mahkemede dört flâhid göstermesi lâz›md›r. Yaln›z
yemîn etmesi kabûl olunmaz. Dört flâhid getiremezse, kâtil, hâkim
taraf›ndan mahkûm edilir.

Kad›n›n orta¤›na gayret göstermesi câiz de¤ildir. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bir gece hazret-i Âiflenin odas›ndan
ç›kd›. Hazret-i Âifle “rad›yallahü teâlâ anhâ”, zevcelerinden biri-
nin yan›na gitdi¤ini zan ederek gayret eyledi. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” gelince, üzüldü¤ünü anlay›p, (Gayret mi eyle-
din?) buyurdu. Benim gibi bir zevall›, senin gibi, varl›klar›n en fle-
reflisi, mahlûklar›n en merhametlisi bir zât için gayret etmez mi,
dedi. Buna cevâb olarak, (fieytân›n›n vesvesesine uymuflsun) bu-
yurdu. Benim yan›mda fleytân m› var? Yâ Resûlallah! deyince,
(Evet var) buyurdu. Ey Allah›n Resûlü! Senin yan›nda da var m›?
deyince, (Evet benim yan›mda da var. Fekat, Allahü teâlâ, beni
onun vesveselerinden muhâfaza etmekdedir) buyurdu. Ya’nî, be-
nim fleytân›m müslimân olmufldur. Bana hayrl› fleyleri hât›rlat›r.
Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, kimseye ihsân etmedi¤i iki ni’me-
tini bana ihsân eyledi: fieytân›m kâfir idi. Onu müslimân yapd›. ‹s-
lâmiyyeti yaymakda, bütün zevcelerimi bana yard›mc› eyledi) bu-
yuruldu. Âdem aleyhisselâm›n fleytân› kâfir idi. Zevcesi hazret-i
Havvâ, Cennetde fleytân›n yemîn etmesine aldanarak, Âdem aley-
hisselâm›n hatâ etmesine sebeb oldu.

‹nsanlar›n Allahü teâlâya gayret etmeleri, harâm ifllenmesini is-
tememekle olur.

Hasedin z›dd› (Nasîhat) etmekdir. Allahü teâlân›n bir kimse-
ye verdi¤i ni’metin onda kalarak, dînine ve dünyâs›na fâideli ol-
mas›n› istemek demekdir. Nasîhat etmek, bütün müslimânlara vâ-
cibdir. Hadîs-i flerîfde, (Hayra sebeb olana, bunu yapan›n ecri ka-
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dar sevâb verilir) ve (Kendi için istedi¤ini din kardefli için de iste-
miyen kimse, îmân etmifl olmaz) ve (Dînin temeli nasîhatdir) bu-
yuruldu. Nasîhat vermek demek, Allahü teâlân›n var oldu¤unu,
bir oldu¤unu, bütün kemâl ve cemâl s›fatlar›n›n Onda bulundu¤u-
nu, Ona lây›k olm›yan s›fatlar›n, ayblar›n, kusûrlar›n Onda bulun-
mad›¤›n›, hâlis niyyet ile Ona ibâdet etmek lâz›m oldu¤unu, gücü
yetdi¤i kadar Onun r›zâs›n› alma¤a çal›fl›lmas›n›, Ona isyân edil-
memesini, Onun dostlar›na muhabbet, düflmanlar›na muhâlefet
edilmesini, Ona itâ’at edenleri sevme¤i ve isyân edenleri sevme-
me¤i, ni’metlerini saymay› ve bunlara flükr etme¤i, bütün mahlûk-
lar›na flefkat ve merhamet etme¤i, Onda bulunm›yan s›fatlar› Ona
söylememeyi bildirmek, Allahü teâlâ için nasîhat etmek olur. fiükr
etmek, Allahü teâlân›n gönderdi¤i ni’metleri islâmiyyete uygun
kullanmak demekdir. Kur’ân-› kerîmde bildirilenlere inanma¤›,
emr edilenleri yapma¤›, kendi akl› ile, görüflü ile uydurma terce-
meler yapmama¤›, Onu çok ve do¤ru olarak okuma¤›, Ona ab-
destsiz el sürmek câiz olmad›¤›n›, insanlara bildirmek, Kur’ân-›
kerîm için nasîhat etmek olur. Muhammed aleyhisselâm›n bildir-
diklerinin hepsine inanmak lâz›m oldu¤unu, Ona ve ismine hur-
met etme¤i, Onun sünnetlerini yapma¤› ve yayma¤›, Onun güzel
ahlâk› ile huylanma¤›, Âlini ve Eshâb›n› ve ümmetini sevme¤i bil-
dirmek, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” için nasîhat
etmek olur. Ona sayg› gösteren, Onun dînini muhâfaza eden,
Onun dînine uymakda, ibâdet yapmakda kendilerine hürriyyet ve-
ren hükûmetlere yard›m etmek, onlara do¤ruyu bildirmek, müsli-
mânlar›n hakk›n› gözetmelerini bildirmek, onlara isyân etmemek,
kanûnlar›na karfl› gelmemek, onlar›n islâmiyyete ve insanlara hiz-
met etmeleri için düâ etmek, arkalar›nda nemâz k›lmak, kâfirlerle
cihâdlar›nda mâl ile, cân ile ve düâ ile yard›mlar›na koflmak, zekât
ve vergileri ödemek, silâh ile kimseye sald›rmamak, zulm ve hak-
s›zl›k yapd›klar›nda da isyân etmeyip, tatl›l›kla onlar› do¤ru yola,
adâlete getirmek, onlara yaltakç›l›k yapmamak, do¤ru yoldan ay-
r›lmalar›na sebeb olmamak, hükûmet adamlar›na karfl› gelmemek
lâz›m oldu¤unu herkese bildirmek ve Ehl-i sünnet âlimlerinin
“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” f›kh kitâblar›na, ilmihâl ki-
tâblar›na ve ahlâk kitâblar›na uymak lâz›m oldu¤unu bildirmek,
devlet için nasîhat yapmak olur. ‹nsanlara dünyâda ve âh›retde
fâideli olan fleyleri yapmak ve zarârl› olan fleyleri yapmamak lâ-
z›m oldu¤unu ve kimseye eziyyet etmeme¤i, kalb k›rmama¤›, bil-
mediklerini ö¤retme¤i, kusûrlar›n› örtme¤i, farzlar› emr etme¤i,
harâmlardan nehy etme¤i, bunlar›n hepsini tatl›l›kla, ac›yarak bil-
dirme¤i, küçüklere merhamet, büyüklere hurmet edilmesini, ken-
dilerine yap›lmas›n› istediklerini baflkalar›na da yapmalar›n›, ken-
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dilerine yap›lmas›n› istemediklerini baflkalar›na da yapmamalar›-
n›, onlara bedenleri ile, mâllar› ile, yard›m edilmesini bildirmek
de, bütün insanlar için nasîhat etmek olur.

Hadîs-i flerîfde, (Müslimânlara yard›m etmiyen, onlar›n iyilikle-
ri ve râhatlar› için çal›flm›yan, onlardan de¤ildir. Gece ve gündüz,
Allah için ve Kur’ân-› kerîm için ve Resûlullah için ve devlet reîsi
için ve bütün müslimânlar için nasîhat etmiyen kimse de, bunlar-
dan de¤ildir) buyuruldu.

Hased, ibâdetlerin sevâb›n› giderir. Hadîs-i flerîfde, (Hased et-
mekden sak›n›n›z. Biliniz ki, atefl odunu yok etdi¤i gibi, hased de
hasenât› yok eder!) buyuruldu. Hased eden, onu gîbet eder, çekifl-
dirir. Onun mâl›na, can›na sald›r›r. K›yâmet günü, bu zulmlerinin
karfl›l›¤› olarak, hasenât› al›narak ona verilir. Hased edilendeki
ni’metleri görünce, dünyâs› azâb içinde geçer. Uykular› kaçar.
Hayr, hasenât iflliyenlere, on kat sevâb verilir. Hased bunlar›n do-
kuzunu yok eder, birisi kal›r. Küfrden [Allaha düflman olmakdan]
baflka hiçbir günâh, hasenât›n sevâblar›n›n hepsini yok etmez. Gü-
nâh oldu¤una inanm›yarak veyâ islâmiyyete ehemmiyyet vermiye-
rek harâm ifllemek ve küfre, irtidâda sebeb olan iflleri yapmak, se-
vâblar›n hepsini yok eder. Çünki, böyle yapanlar mürted olurlar.
Hadîs-i flerîfde, (Geçmifl ümmetlerden iki kötülük sizlere bulafld›:
Hased ve kaz›mak. Bu sözümle onlar›n bafllar›n› kaz›d›klar›n› an-
latmak istemiyorum. Dinlerinin kökünü kaz›y›p yok etdiklerini
söyliyorum. Yemîn ederim ki, îmân› olm›yan Cennete girmiyecek-
dir. Birbiriniz ile seviflmedikçe, îmâna kavuflamazs›n›z. Seviflmek
için, çok selâmlafl›n›z!) buyuruldu.

[Selâmlaflman›n çok mühim oldu¤unu bu hadîs-i flerîf aç›kca
gösteriyor. Selâmlaflmay› emr ediyor. ‹ki müslimân karfl›lafl›nca,
birisinin (Selâmün aleyküm) demesi sünnetdir. Di¤erinin cevâb
olarak, (ve aleyküm selâm) demesi farzd›r. Kâfirlere mahsûs keli-
melerle selâmlaflmak ve el, beden hareketleri ile selâmlaflmak câiz
de¤ildir. Karfl›laflan iki müslimân, birbirinden uzak olarak yürü-
yorlarsa, sesini iflitemiyece¤ini anlad›¤› zemân, söylemekle birlik-
de, sa¤ eli kafl›n›n kenâr›na kald›rman›n da câiz oldu¤u bildirilmifl-
dir. Kâfirlere karfl› baflka kelimelerle selâmlaflarak, fitne ç›kmas›na
mâni’ olmal›d›r. Fitneyi uyand›rmak harâmd›r. Bu harâma mâni’
olmak çok sevâbd›r.]

(Müslimânlar hayrl› olur. Hased edince hayr kalmaz) buyurul-
du. Di¤er bir hadîs-i flerîfde, (Hased, nemîme ve kehânet sâhible-
ri benden de¤ildir) buyuruldu. Nemîme, fitne ç›karmak için, ara
açmak için, insanlar aras›nda söz tafl›makd›r. Kehânet, bilmedi¤i-
ni söyliyerek bundan hükm, ma’nâ ç›karmakd›r. [Bilinmiyen fley-
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leri haber veren, falc›lara (Kâhin) denir. Kâhine inanmamal›d›r.]
Bu hadîs-i flerîfden, hased edenin flefâ’atden mahrûm kalaca¤› an-
lafl›lmakdad›r. Ya’nî flefâ’at isteme¤e hakk› olmayacakd›r.

Hadîs-i flerîfde, (Alt› kimse, alt› fleyden hesâba çekilip, mahfler
yerinde azâb gördükden sonra, Cehenneme gireceklerdir: Devlet
reîsleri zulmden, arablar kavmiyyet gayretinden, köy muhtarlar›
kibrden, tüccâr h›yânetden, köylüler cehâletden, âlimler hased-
den) buyuruldu. Ticâret ile meflgûl olan›n, yalan söylemek, fâiz, hî-
le ve fâsid bey’ ile baflkas›n›n mâl›n› afl›rmak ne demek olduklar›-
n› ve bu harâmlardan kurtulman›n çârelerini ö¤renmesi lâz›md›r.
Köylülerin, ya’nî her müslimân›n, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve ilm-i
hâlini bilmesi lâz›md›r. Bu hadîs-i flerîf, hasedin din adamlar›nda
dahâ çok bulundu¤unu haber vermekdedir. (Tefsîr-i kebîr)de di-
yor ki, (Hased on k›smd›r. Bunlar›n dokuzu din adamlar›nda bu-
lunur. Dünyâ s›k›nt›lar› on çefliddir. Bunlar›n dokuzu sâlihlerde
bulunur. Zillet on k›smd›r. Dokuzu yehûdîlerdedir. Tevâdu’ on
k›smd›r. Dokuzu nasârâdad›r. fiehvet on k›smd›r. Dokuzu kad›n-
larda, biri erkeklerdedir. ‹lm on k›smd›r. Biri Irâkdad›r. Îmân on
k›smd›r. Dokuzu Yemendedir. Akl on k›smd›r. Dokuzu erkekler-
dedir. Yer yüzünün bereketi on k›smd›r. Dokuzu fiâmdad›r). Fah-
reddîn-i Râzî hazretleri, bu tefsîrinde kendi zemân›nda olanlar›
bildirmifldir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dünyâ-
ya teflrîf etmeden evvel, yehûdîler harb edecekleri zemân, (Yâ
Rabbî! Gönderece¤ini va’d etdi¤in ve en çok sevdi¤ini bildirdi¤in,
o flerefli Peygamber hurmetine) diyerek düâ ederlerdi. Düâlar› ka-
bûl olup, Allahü teâlâ kendilerine yard›m ederdi. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, insanlar› müslimân olma¤a da’vet edin-
ce, kendisinin va’d edilen Peygamber oldu¤unu anlad›lar. Fekat
hased ederek, k›skanarak inkâr etdiler. Hasedleri kendilerinin ve
gelecek olan nesllerinin ebedî olarak felâkete, azâblara sürüklen-
melerine sebeb oldu.

Allahü teâlâ, fleytân›n flerrinden korunmam›z› emr etdi¤i gibi,
hased edenin flerrinden de, sak›nmam›z› emr etdi.

Hadîs-i flerîfde, (Ni’met sâhiblerinden ihtiyâclar›n›z›, gizli
olarak isteyiniz. Çünki, ni’met sâhiblerine hased edilir) buyurul-
du. ‹htiyâclar›n›z›n karfl›land›¤› meydâna ç›k›nca, hased olunur-
sunuz. S›rr›n› sakl›yan kimse, isterse, aç›¤a ç›kar›r, isterse ç›kar-
maz. S›rr›n› aç›kl›yan kimse, çok def’a söyledi¤ine piflmân olur,
üzülür. ‹nsan, söylemedi¤i sözüne hâkimdir. ‹sterse söyler, iste-
mezse söylemez. Söyledi¤inin ise, mahkûmudur. Keflki söyleme-
seydim, der. Mâla, eflyâya emîn olan kimselerin ço¤u, esrâra
emîn olmazlar. (Zehebini ve zihâb›n› ve mezhebini gizli tut!) sö-
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zü meflhûrdur. [Zeheb, alt›n, zihâb, i’tikâd, mezheb de, ifllerde tu-
tulan yol demekdir.]

Hased etmek, Allahü teâlân›n takdîrini de¤ifldirmez. Bofluna
üzülmüfl, yorulmufl olur. Kazand›¤› günâhlar da, cabas› olur.
Mu’âviye “rad›yallahü anh”, o¤luna nasîhat olarak, (Hasedden
çok sak›n! Hasedin zararlar› sende, düflman›n›nkinden dahâ ön-
ce ve dahâ çok hâs›l olur) dedi. Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi teâ-
lâ aleyh” hased etmeyenin zihni aç›k olur, demifldir. Hiçbir ha-
sedci murâd›na kavuflmam›fld›r. Kimseden hurmet görmemifldir.
Hased, sinirleri bozar. Ömrünün azalmas›na sebeb olur. Esma’î
diyor ki, bir köylüye rastlad›m. Yüzyirmi yafl›nda idi. Çok yafla-
mas›n›n s›rr›n› sordum. (Çünki, hiç hased etmedim) dedi. Ebül-
leys-i Semerkandî “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, (Üç kim-
senin düâs› kabûl olmaz: Harâm yiyenin, gîbet edenin, hased
edenin).

Hased olunan›n, dünyâda ve âh›retde, bundan hiç zarar› olmaz.
Hattâ fâidesi olur. Hased edenin ömrü üzüntü ile geçer. Hased et-
di¤i kimsede ni’metlerin azalmad›¤›n›, hattâ artd›¤›n› görerek, sinir
buhrânlar› geçirir. Hasedden kurtulmak için, ona hediyye gönder-
meli, nasîhat vermeli, onu medh etmelidir. Ona karfl› tevâdu’ gös-
termelidir. Onun ni’metinin artmas›na düâ etmelidir.

H I K D
16 - H›kd, kalb hastal›klar›n›n onalt›nc›s›d›r. H›kd, baflkas›ndan

nefret etmek, kalbinde ona karfl› kin, düflmanl›k beslemekdir.
Kendine nasîhat verenlere böyle kin beslemek harâmd›r. Ona h›kd
de¤il, itâ’at etmek lâz›md›r. O, Allah›n emrini yerine getirmifldir.
Onu sevmek, hurmet etmek lâz›md›r. Zulm edene karfl› h›kd ha-
râm de¤ildir. Bir alacakl› ölse, bunun hakk› vârislerine ödenmese,
k›yâmetde ödetilir. Zâlimi afv etmek efdaldir. Uhud gazâs›nda Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek yüzü yaralan›p,
mubârek difli k›r›l›nca, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” çok üzüldüler. Düâ et, Allahü teâlâ, cezâlar›n› versin dedi-
ler. (La’net etmek için gönderilmedim. Hayr düâ etmek için, her
mahlûka merhamet etmek için gönderildim) ve (Yâ Rabbî! Bunla-
ra hidâyet et. Tan›m›yorlar, bilmiyorlar) buyurdu. Düflmanlar›n›
afv etdi. La’net etmedi.

Hadîs-i flerîfde, (Sadaka vermekle mâl azalmaz. Allahü teâlâ,
afv edenleri azîz eder. Allah r›zâs› için afv edeni, Allahü teâlâ yük-
seltir) buyuruldu. Gülâbâdî diyor ki, bu hadîs-i flerîfde bildirilen
sadaka, farz olan sadaka demekdir. Ya’nî zekât demekdir. Tevâ-
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du’ edenin tâ’atlar›na, ibâdetlerine, dahâ çok sevâb verilir. Günâh-
lar›, dahâ çabuk afv olunur. ‹nsan›n yarat›l›fl›nda, hayvânî rûhun ve
nefsin arzûlar› bulunmakdad›r. Mâl›, paray› sever. Gadab, intikam,
kibr s›fatlar› görünme¤e bafllar. Bu hadîs-i flerîf, bu kötü huylar›n
ilâc›n› bildiriyor. Sadakay›, zekât› emr ediyor. Afv ederek, gadab›,
intikam› temizliyor. Hadîs-i flerîfde, afv etmek, mutlak olarak, flart-
s›z olarak bildiriliyor. Mutlak olan emr, mukayyedi göstermez.
Ya’nî, bir flarta ba¤lamaz. Mutlak olan emr, umûmîdir. Birkaç fle-
ye mahsûs de¤ildir. Hakk›n› almak mümkin de¤ilse de, afv etmek
iyidir. Mümkin ise, dahâ iyidir. Çünki, hakk›n› geri alma¤a kudre-
ti var iken afv etmek, nefse dahâ güç gelir. Zulm edeni afv etmek,
hilmin, merhametin ve flecâ’atin en üstün derecesidir. Kendisine
iyilik etmiyene hediyye vermek de, ihsân›n en üstün derecesidir.
Kötülük edene ihsânda bulunmak, insanl›¤›n en yüksek derecesi-
dir. Bu s›fatlar, düflman› dost yapar. Îsâ aleyhisselâm buyurdu ki,
(Difl k›ran›n difli k›r›l›r. Burnu, kula¤› kesenin, burnu kula¤› kesilir
demifldim. fiimdi ise, kötülük yapana karfl›, kötülük yapmay›n›z.
Sa¤ yana¤›n›za vurana sol yana¤›n›z› çeviriniz diyorum). fieyh ‹bn-
ül Arabî “kaddesallahü teâlâ sirre-hül’azîz”[1] diyor ki, (Kötülük
edene iyilik yapan kimse, ni’metlerin flükrünü yapm›fl olur. ‹yilik
edene kötülük yapan kimse, küfrân-› ni’met etmifl olur). Hakk›n›
alandan, yaln›z hakk›n› geri almak, fazlas›n› almamak, (‹ntisâr)
olur. Afv etmek, adâletin yüksek derecesi, intisâr ise, afla¤› derece-
sidir. Adâlet, sâlihlerin en yüksek derecesidir. Afv etmek, ba’zan
zâlimlere karfl› aczi gösterebilir. Zulmün artmas›na sebeb olabilir.
‹ntisâr, her zemân zulmün azalmas›na, hattâ yok olmas›na sebeb
olur. Böyle zemânlarda, intisâr etmek, afv etmekden dahâ efdal,
dahâ sevâb olur. Hakk›ndan fazlas›n› geri almak (Cevr), zulm olur.
Cevr edenlere azâb yap›laca¤› bildirilmifldir. Zâlimi afv eden, Al-
lahü teâlân›n sevgisine kavuflur. Zâlimden hakk› kadar geri almak,
adâlet olur. Kâfirlere karfl› adâlet yap›l›r. Fekat gücü yetdi¤i hâlde
afv etmek, güzel ahlâkd›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, bir kimsenin zâlime beddüâ etdi¤ini görünce, (‹ntisâr eyle-
din!) buyurdu. Afv eyleseydi, dahâ iyi olurdu. (Berîka) birinci cil-
din sonundaki hadîs-i flerîfde, (Üç fley kendisinde bulunan kimse,
Cennete diledi¤i kap›dan girecekdir: Kul hakk›n› ödeyen, her ne-
mâzdan sonra onbir def’a ihlâs sûresini okuyan, kâtilini afv ede-
rek ölen) buyurulmufldur. Zülkarneyn, Peygamber de¤ildi, diyen
âlimler dedi ki, fekat ona Peygamberlerde bulunan s›fatlardan
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dördü verilmifldi. Bunlar, gücü var iken afv ederdi. Va’d etdi¤ini
yapard›. Hep do¤ru söylerdi. R›zk›n› bir gün evvelden hâz›rlamaz-
d›. Zulmün çoklu¤u kadar afv›n sevâb› çok olur.

H›kddan hâs›l olan kötülükler, onbirdir: Hased, flemâtet, hicr,
istisgâr [afla¤› görmek], yalan, gîbet, s›rr› ifflâ, alay etmek, eziyyet
vermek, hakk› ödememek ve ma¤firete mâni’ olmak.

H›kd eden kimse, iftirâ, yalan ve yalanc› flâhidlik ve gîbet ve s›r
ifflâ etmek ve alay etmek ve haks›z olarak incitmek ve hakk›n› yi-
mek ve ziyâreti kesmek günâhlar›na yakalan›r. (Üç fley bulunm›-
yan kimsenin bütün günâhlar›n›n afv ve ma¤firet olunmas› umulur:
fiirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihr yapmamak ve din kardefli-
ne h›kd etmemek) hadîs-i flerîfi, sihr yapman›n islâmiyyetde yeri
olmad›¤›n› göstermekdedir.

Sihr, büyü [Efsûn] yapmak olup harâmd›r. Sihr yapana fârisîde
(Câdû) denir. Sihr vâs›tasiyle her diledi¤ini yapaca¤›na inan›rsa,
kâfir olur. Sihrin te’sîrine inanmayan da kâfir olur. Sihrin, di¤er
ilâclar gibi, Allahü teâlâ dilerse te’sîr edebilece¤ine inanmal›d›r.
Her diledi¤ini, Allahü teâlân›n yarataca¤›na inanmak küfr olmaz
ise de, büyük günâhd›r. Sihrin tedâvîsi (Se’âdet-i Ebediyye)de
uzun yaz›l›d›r.

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, fia’bân›n onbeflinci gecesi bütün
kullar›na merhamet eder. Yaln›z müflriki ve müflâhini afv etmez)
buyuruldu. Müflâhin, bid’at sâhibi, mezhebsiz demekdir.

[Ehl-i sünnet vel cemâ’at i’tikâd›nda olm›yan kimseye (Bid’at
sâhibi) denir. Dört mezhebden birinde bulunm›yan kimse, ehl-i
sünnet f›rkas›ndan ayr›lm›fl olur. Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olm›yan
da, yâ kâfir olur, yâhud bid’at sâhibi olur. Kâfirlerin çeflidleri
çokdur. Bunlar›n en kötüsü, müflrikdir. Müflrik, Allahü teâlâya
ve âh›ret gününe inanm›yan kimse demekdir. Ateist, mason, ko-
münist de, müflrik demekdir. Bid’at sâhibleri, kâfir de¤ildir. Fe-
kat sap›k i’tikâdlar›nda taflk›nl›k yapanlar›n, Kur’ân-› kerîmde ve
hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmifl olan birfleyi inkâr edince, kâ-
fir olduklar›n› islâm âlimleri bildirmifllerdir. Kur’ân-› kerîmde ve
hadîs-i flerîflerde müflrik kelimesi, kâfir kelimesi yerine kullan›l-
m›fld›r. Meselâ, müflriki afv etmem, buyurulmufldur ki, kâfirlerin
hiçbir çeflidini afv etmem demekdir. Bid’at sâhiblerinden taflk›n-
l›k etmeyip, kâfir olm›yanlar› müslimând›r. (Ehl-i k›ble)dirler.
Fekat, bunlar›n islâm dînine zararlar›, kâfirlerin zararlar›ndan
dahâ çokdur. Mezhebsiz din adamlar›, Mevdûdîciler, selefî deni-
len ‹bni Teymiyyeciler, Seyyid Kutbcular böyledirler. Hindistân
âlimlerinden müftî Mahmûd bin Abdülgayyûr piflâvürî “rahime-
hullahü teâlâ” 1264 [m. 1848] senesinde basd›rd›¤› (Huccet-ül-is-
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lâm) ismindeki kitâb›nda, (Tuhfet-ül-arab-i vel-acem) risâlesin-
den alarak, fârisî dil ile diyor ki, müslimânlar›n müctehidleri tak-
lîd etmeleri vâcibdir. Çünki, Nahl sûresinin k›rküçüncü ve Enbi-
yâ sûresinin yedinci âyetlerinde meâlen, (Âlimlere sorup ö¤reni-
niz!) ve Tevbe sûresinin yüzüncü âyetinde meâlen, (‹lk Muhâcir-
lerden ve Ensârdan ve bunlara tâbi’ olanlardan Allah râz›d›r) bu-
yurulmufldur. Bu âyetler taklîd etme¤i emr buyurmakdad›r.
Mu’âz bin Cebel “rad›yallahü teâlâ anh” Yemene hâkim olunca,
(Kitâbda ve hadîs-i flerîflerde bulamad›¤›m zemân, ictihâd eder,
anlad›¤›ma göre emr ederim) dedi. Resûlullah “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” da, bu cevâb› be¤enerek, Allahü teâlâya hamd
eyledi. M›srdaki mâlikî âlimlerinden Ahmed fiihâbüddîn Karâfî
“rahime-hullahü teâlâ”, 684 [m. 1285] de vefât etmifldir. Bu büyük
âlimin (Yeni müslimân olan›n, diledi¤i bir âlimi taklîd etmesi lâ-
z›m oldu¤unda icmâ’ hâs›l olmufldur) dedi¤ini, Celâlüddîn-i Süyû-
tî “rahime-hullahü teâlâ” (Cezîl-ül-mevâhib) kitâb›nda bildir-
mekdedir. Hadîs imâm›n›n sahîh dedi¤i bir hadîse müslimânlar›n
sahîh demeleri câiz oldu¤u gibi, f›kh imâm›n›n sahîh dedi¤i bir
hükme sahîh demeleri de câiz olur. Nisâ sûresinin ellisekizinci
âyetinde meâlen, (Uyuflamad›¤›n›z din ifllerinde kitâba ve sünne-
te mürâceat edin!) buyurulmufldur. Bu emr, müctehid olan âlime
emrdir. ‹bni Hazm›n ve dinde reformcular›n (Diri veyâ ölü, hiç
kimseyi taklîd halâl de¤ildir. Herkesin ictihâd etmesi lâz›md›r)
sözlerinin k›ymeti yokdur. Çünki, bunlar Ehl-i sünnet de¤ildir.
[‹bni Hazm›n mezhebsiz oldu¤u, sap›k oldu¤u (Efledd-ül-cihâd)
kitâb›m›z›n sonunda yaz›l›d›r.] Müftînin müctehid olmas› vâcib-
dir. Mutlak müctehid olm›yan müftînin fetvâ vermesi harâmd›r.
Bunun, müctehidlerin fetvâlar›n› nakl etmesi câizdir. Müctehid
olm›yan müftîden yeni bir fetvâ istemek câiz de¤ildir. (Kifâye)de
oruc bahsinde diyor ki, (Müctehid olm›yan›n, iflitdi¤i bir hadîse
uymas› câiz de¤ildir. Bu hadîs, mensûh veyâ te’vîlli olabilir. Fetvâ
böyle de¤ildir. (Takrîr)de de böyle yaz›l›d›r.) (Tuhfe)den terceme
temâm oldu.]

H›kd›n sebeblerinden biri, gadabd›r. Gadab eden, k›zan kimse,
intikam alamay›nca, gadab›, h›kd hâlini al›r. Gadab, kan›n hareke-
tinin artmas›ndan [tansiyonun artmas›ndan], meydâna gelir. Allah
için gadaba gelmek, iyidir. Dîne olan gayretindendir.

Resûlullah, gündüz olurdu sâim,
Gece de, nemâza olurdu kâim.

Ümmet isen, ol Müctebâya,
Sünnete, mekrûha dikkat et dâim.
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fiEMÂTET
17 - fiemâtet, baflkas›na gelen belâya, zarara sevinmekdir. Ha-

dîs-i flerîfde, (Din kardeflinize flemâtet etmeyiniz! fiemâtet ederse-
niz, Allahü teâlâ belây› ondan al›r size verir) buyuruldu. Zâlimin
zulmünden, flerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek,
flemâtet olmaz. Düflman›n bafl›na gelen ölümden baflka belâlara se-
vinmek, flemâtet olur. Hele belâlar›n gelmesine kendisinin sebeb
oldu¤unu düflünerek sevinmek, meselâ düâs›n›n kabûl oldu¤una
sevinmek dahâ fenâd›r. Ucb kötü huyuna yakalanmas›na sebeb
olur. Ona gelen belân›n, kendisi için mekr ve istidrâc olabilece¤ini
düflünmelidir. Ondan belân›n giderilmesi için düâ etmelidir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Mü’minin din kardefli için, arkas›ndan yapd›¤› hayr
düâ kabûl olur. Bir melek, Allah bu iyili¤i sana da versin. Âmîn,
der. Mele¤in düâs› red edilmez) buyuruldu. Düflman, zâlim olup
da, kendisine gelen belâ, baflkalar›na zulm etmesine mâni’ olursa,
belân›n gelmesine sevinmek, flemâtet olmaz, günâh olmaz. Din
gayreti olur. Din gayreti, îmân›n kuvvetli oldu¤unu gösterir. Allah
için gayret etmek iyidir. Hayvânî arzûlar için gayret etmek iyi de-
¤ildir. Zâlime de belâ gelmesine sevinmek, yine iyi de¤ildir. Fekat,
baflkalar›na zulm etmesine mâni’ oldu¤u için ve di¤er zâlimlerin de
ibret almalar› için, câiz olmakdad›r.

H ‹ C R
18 - Hicr, dostlu¤u b›rakmak, darg›n olmak demekdir. Hadîs-i

flerîfde, (Mü’minin mü’mine üç günden fazla hicr etmesi halâl ol-
maz. Üç geceden sonra ona gidip selâm vermesi vâcib olur. Selâm›-
na cevâb verirse, sevâbda ortak olurlar. Vermezse günâh, ona olur)
buyuruldu. Erkek olsun, kad›n olsun, dünyâ iflleri için, mü’minin
mü’mine dar›lmas›, ya’nî onu terk etmesi, aradaki ba¤l›l›¤› kesmesi
câiz de¤ildir. Zimmî, ya’nî gayr-› müslim, mu’âmelâtda müslimân gi-
bidir. ‹bâdetlerden ve nikâhdan baflka olan ifllere (Mu’âmelât) de-
nir.

[Gayr-› müslim vatandafllara da, dünyâ iflleri için, darg›n olmak
câiz de¤ildir. Onlar›n da, güler yüzle, tatl› dille gönüllerini almak,
incitmemek, haklar›n› ödemek lâz›md›r. Müslimân olsun, kâfir ol-
sun, islâm memleketinde olsun, dâr-ül-harbde olsun, nerde olursa
olsun, hiç bir insan›n mâl›na, can›na ve ›rz›na, nâmûsuna dokun-
mak, câiz de¤ildir. ‹slâm memleketinde yafl›yan kâfirler ve baflka
memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccârlar, mu’âme-
lâtda, müslimânlar›n hak ve hürriyyetlerine mâlikdirler. Kendi
dinlerinin îcâblar›n› yapmakda, ibâdetlerini yapmakda serbest-
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dirler. ‹slâmiyyet, kâfirlere de, bu hürriyyeti vermifldir. Müslimân,
Allah›n emrlerine uymal›, günâh ifllememelidir. Hükûmetin ka-
nûnlar›na karfl› gelmemeli, suç ifllememelidir. Fitne ç›kmas›na se-
beb olmamal›d›r. Müslimânlara ve kâfirlere her yerde iyilik yap-
mal›, herkesin hakk›n› gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, iflkence
yapmamal›d›r. Müslimânl›¤›n güzel ahlâk›n›, flerefini, her yerde
herkese göstermeli, her milletin islâm dînine sevgili ve sayg›l› ol-
mas›na sebeb olmal›d›r].

Darg›n olana, üç günden önce gidip bar›flmak, dahâ iyidir.
Güçlük olmamas› için, üç gün müsâ’ade edilmifldir. Dahâ sonra
günâh bafllar ve gün geçdikçe artar. Günâh›n artmas›, bar›fl›ncaya
kadar devâm eder. Hadîs-i flerîfde, (Sana dar›lana git, bar›fl! Zulm
yapan› afv et. Kötülük yapana iyilik et!) buyuruldu. (Esselâmü
aleyküm) diyene on sevâb verilir. Esselâmü aleyküm ve rahmetul-
lah diyene yirmi sevâb verilir. Esselâmü aleyküm ve rahmetullah
ve berekâtüh diyene otuz sevâb verilir. Cevâb vermekde de böy-
ledir. Üç günden fazla darg›n duran kimse, flefâ’at olunmazsa, afv
olunmazsa, Cehennemde azâb görecekdir. Günâh iflleyene, ona
nasîhat olmak niyyeti ile hicr eylemek, câizdir, hattâ müstehabd›r.
Allahü teâlâ için dar›lmak olur. Hadîs-i flerîfde, (Amellerin, ibâ-
detlerin en k›ymetlisi, hubb-i fillah ve bu¤d-› fillahd›r) buyuruldu.
Hubb-i fillah, Allahü teâlâ için sevmek demekdir. Bu¤d-› fillah,
Allahü teâlâ için sevmemek, darg›n olmak demekdir. Allahü teâ-
lâ, Mûsâ aleyhisselâma sordu: Benim için ne yapd›n? dedi. Senin
için nemâz k›ld›m, oruc tutdum, zekât verdim, ismini çok zikr ey-
ledim, deyince, Allahü teâlâ, nemâz, sana burhand›r. Kötü ifl yap-
makdan korur. Oruc, kalkand›r. Cehennem ateflinden korur. Ze-
kât da, mahfler yerinde gölge verir, sana râhatl›k verir. Zikr, mah-
flerde karanl›kdan kurtar›r, ›fl›k verir. Benim için ne yapd›n? bu-
yurdu. Yâ Rabbî! Senin için olan iflin ne oldu¤unu bana bildir, di-
ye yalvar›nca, Yâ Mûsâ! Dostlar›m› sevdin mi? Düflmanlar›mdan
kesildin mi? buyurdu. Mûsâ aleyhisselâm, Allahü teâlân›n en çok
sevdi¤i ibâdetin, hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah oldu¤unu anlad›.
Günâh iflliyeni, kabâhat yapan› uzun zemân hicr eylemek câizdir.
Ahmed bin Hanbelin “rahime-hullahü teâlâ” harâmdan geldi¤i
bilinen hediyyeyi kabûl etdikleri için amcas›n› ve o¤ullar›n› hicr
eyledi¤i meflhûrdur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Te-
bük gazâs›na gelemiyen üç kifliyi ve zevcelerini hicr eylemifldir.

Allaha tevekkül edenin yâveri Hakd›r.
Nâ-flâd gönül, bir gün olur, flâd olacakd›r.
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C Ü B N
19 - Cübn, korkakl›k demekdir. Gadab›n, sert davranman›n lü-

zûmlu mikdâr›na (fiecâ’at) denir. Lüzûmundan az olmas›na, za’îf
olmas›na (Cübn) denir. Cübn, kötü huydur. ‹mâm-› Muhammed
bin ‹drîs fiâfi’î “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (fiecâ’at gös-
termek lâz›m olan yerde, korkakl›k yapan kimse, efle¤e benzer.
Tarziye verilen kimse râz› olmazsa, fleytâna benzer). Korkak olan
kimse, zevcesine ve akrâbas›na karfl› gayretsizlik ve hamiyyetsizlik
gösterir. Onlar› koruyamaz. Zillete ve zulme boyun e¤er. Harâm
iflliyeni görünce susar. Baflkalar›n›n mâl›na tamâ’ eder. ‹flinde se-
bât etmez. Verilen vazîfenin ehemmiyyetini anlamaz. Allahü teâ-
lâ, Tevbe sûresinde flecâ’ati, kahramanl›¤› övüyor. Nûr sûresinde,
zinâ edenlere, had cezâs› verilmesinde merhamet olunmamas›n›
emr ediyor.

Hadîs-i flerîfde, (Sevgili k›z›m Fât›ma h›rs›zl›k ederse, elini ke-
serim!) buyuruldu. Allahü teâlâ, Feth sûresinde, Eshâb-› kirâma
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, (Kâfirlere gadab ederler),
harbde sert davran›rlar diyerek övmekdedir. Tevbe sûresi, yetmifl-
dördüncü âyet-i kerîmesinin meâl-i âlîsi, (Kâfirlere karfl› sert ol!).
Ya’nî sald›rd›klar› zemân korkmad›r. Bir hadîs-i flerîfde, (Ümme-
timin hayrl›s›, demir gibi dayan›kl› olan›d›r) buyuruldu. ‹slâma ve
müslimânlara düflmanl›k edenlere, sald›ranlara karfl› sert olmak lâ-
z›md›r. Bunlara karfl› korkak olmak, câiz de¤ildir. Korkarak kaç-
mak, Allahü teâlân›n takdîrini de¤ifldirmez. Ecel gelince, Azrâil
aleyhisselâm, insan› nerde olursa olsun bulur. Kendini tehlükeye
atmak da, câiz de¤ildir. Tehlükeli yerde yaln›z kalmak, yaln›z yü-
rümek, günâhd›r.

TEHEVVÜR[1]

20 - Gadab›n, sertli¤in afl›r› ve zararl› olmas›na (Tehevvür),
at›lganl›k denir. Tehevvür sâhibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine
kâzm, hilm, yumuflakl›k denir. Halîm kimse, gadaba sebeb olan
fleyler karfl›s›nda k›zmaz, heyecâna gelmez. Korkak olan, kendi-
ne zarar verir. Gadabl› kimse ise, hem kendine, hem de baflkala-
r›na zarar verir. Tehevvür, insan›n akl›n› giderir, küfre kadar gö-
türür. Hadîs-i flerîfde, (Gadab, îmân› bozar) buyuruldu. Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dünyâ için gadaba geldi¤i gö-
rülmedi. Allah için gadaba gelirdi. Gadab sâhibi, karfl›s›ndakinin
de kendisine karfl›l›k yapaca¤›n› önceden düflünmelidir. Gadaba
gelen kimsenin sinirleri bozulur, kalb hastas› olur. Bu bozukluk,
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d›fl›na da sirâyet ederek, çirkin ve korkunç bir hâl al›r.
Gadab› yenme¤e (Kâzm) denir. Kâzm etmek çok sevâbd›r.

Kâzm sâhibine, ya’nî gadab›n› yenene, Cennet müjdelendi. Allah
r›zâs› için kâz›m olan kimse, karfl›s›ndakini afv edip, ona karfl›l›k
yapmaz ise, Allahü teâlâ onu çok sever, Cennetin, bunlar için hâ-
z›rlanm›fl oldu¤unu bildirmifldir. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, Alla-
hü teâlân›n r›zâs› için gadab›n› def’ ederse, Allah da, ondan azâ-
b›n› def’ eder) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Bir müslimânda üç fley
bulunursa Allahü teâlâ onu muhâfaza ve himâye eder, onu sever,
merhamet eder. Ni’mete flükr etmek, zâlimi afv etmek, gadaba
gelince, gadab›n› yenmek) buyuruldu. Ni’mete flükr etmek, onu
islâmiyyete uygun olarak kullanmak demekdir. Hadîs-i flerîfde,
(Gadaba gelen bir kimse, diledi¤ini yapma¤a kâdir oldu¤u hâlde,
yumuflak davran›rsa, Allahü teâlâ, onun kalbini, emniyyet ve
îmân ile doldurur) ve (Bir kimse gadab›n› örterse, Allahü teâlâ
onun ayblar›n›, kabâhatlar›n› örter) buyuruldu. ‹mâm-› Gazâlî
“rahime-hullahü teâlâ”, (hilm sâhibi olmak, gadab›n› yenmekden
dahâ k›ymetlidir) buyurdu. Hadîs-i flerîfde, (Yâ Rabbî! Bana ilm
ver, hilm ile zînetlendir, takvâ ihsân eyle! Âfiyet ile beni güzellefl-
dir) buyuruldu. Abdüllah ibni Abbâsa “rad›yallahü teâlâ anhü-
mâ” bir kimse sö¤dü. Buna karfl›l›k olarak, bir ihtiyâc›n varsa, sa-
na yard›m edeyim, buyurdu. Adamca¤›z bafl›n› öne e¤erek ve uta-
narak özr diledi. Hazret-i Hüseynin o¤lu Zeynel Âbidîn Alîye
“rad›yallahü teâlâ anhümâ” bir kimse sö¤dü. Elbisesini ç›kar›p
ona hediyye eyledi. Îsâ aleyhisselâm, yehûdîlerin yan›ndan geçer-
ken, kendisine çok kötü fleyler söylediler. Onlara iyi ve tatl› ce-
vâblar verdi. Onlar, sana kötülük yap›yor, sen onlara iyi söyliyor-
sun dediklerinde, (herkes, baflkas›na, yan›nda bulunandan verir)
buyurdu. Halîm, selîm kimse, dâimâ nefl’eli, râhat olur. Onu, her-
kes medh eder.

Hadîs-i flerîfde, (Gadab, fleytân›n vesvesesinden hâs›l olur.
fieytân, ateflden yarat›lm›fld›r. Atefl, su ile söndürülür. Gadaba ge-
lince, abdest al›n›z!) buyuruldu. Bunun için, gadaba gelince,
e’ûzü besmele ve iki kul e’ûzüyü okumal›d›r. ‹nsan, gadaba gelin-
ce, akl› örtülür. ‹slâmiyyetin d›fl›na ç›kar. Gadaba gelen kimse,
ayakda ise oturmal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Gadaba gelen kimse,
ayakda ise otursun. Gadab› devâm ederse, yan yats›n!) buyurul-
du. Ayakda olan›n intikam almas› kolayd›r. Oturunca, azal›r. Ya-
t›nca, dahâ azal›r. Gadab, kibrden do¤ar. Yatmak, kibrin azalma-
s›na sebeb olur. Gadab edince, (Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib
gayza kalbî ve ecirnî mineflfleytân) okumak, hadîs-i flerîfde emr
olundu. Ma’nâs›, (Yâ Rabbî! Günâh›m› afv eyle. Beni kalbimde-
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ki gadabdan ve fleytân›n vesvesesinden kurtar) demekdir. Gadaba
sebeb olan insana yumuflak davranam›yan kimse, onun yan›ndan
ayr›lmal›, onunla buluflmamal›d›r.

Ne dünyâ için, ne de âh›ret için, hiç kimseye k›zmamal›d›r. (Lâ
tagdab) hadîs-i flerîfi, k›zmay› yasak etmekdedir. Bir kimse, gadab
ederse, ya’nî k›zarsa, bütün sinirleri bozulur. Ba’z› uzvlar› hasta
olur. Doktorlar buna ilâc bulamazlar. Bunun yegâne ilâc›, (Lâ tag-
dab) hadîs-i flerîfidir. K›zan kimse, sözleri ile, hareketleri ile, ya-
n›ndakileri incitir. Onlar da, sinir hastal›¤›na yakalan›r. Evde, râ-
hat, huzûr kalmaz. Yuvan›n da¤›lmas›na, câna k›y›lmas›na bile se-
beb olur. Bir evde gadab eden kimse yok ise, orada se’âdet, râhat
ve huzûr, nefl’e vard›r. K›zan kimse varsa, orada, râhat, huzûr ve
nefl’e bulunmaz. Erkek ile zevcesi aras›nda ve ana ile evlâd› aras›n-
da geçimsizlik, hattâ, düflmanl›k eksik olmaz. Ahkâm-› islâmiyye-
ye uyman›n, se’âdet ve râhatl›k ve nefl’e getirece¤i buradan da an-
lafl›lmakdad›r. Ahkâm-› islâmiyyeye uyan kâfirler de dünyâda
se’âdete kavuflurlar.

Câhiller, ahmaklar, gadaba ve tehevvüre flecâ’at ve erkeklik ve
izzet-i nefs ve gayret ve hamiyyet diyorlar. Bu, güzel ismlerle ga-
dab kötü huyunu süslüyorlar, güzellefldiriyorlar. Gadab etmenin
iyi oldu¤unu anlat›yorlar. Bunu medh etmek için, büyüklerin ga-
dab etdiklerini gösteren hikâyeler de, anlat›yorlar. Böyle yapmak,
câhillikdir. Akl›n noksan oldu¤unu gösterir. Bunun içindir ki, has-
ta, sa¤lam olandan, kad›n, erkekden, ihtiyâr da, gençden dahâ ça-
buk k›zmakdad›r. Otuz yafl›ndan küçük olana genç, otuz ile elli
aras›nda olana yetiflkin adam, elli yafl›ndan yukar› olana fleyh, ya’nî
ihtiyâr [yetmiflden sonra pîr-i fânî] denir.

‹slâmiyyetden, kitâbdan almay›p da, kendi kafas›ndan ç›ka-
r›p, sert, hiddetli va’z vereni dinlememek de, bunun gadab›na se-
beb olur. Bunun ilâc›, do¤ruyu, yumuflak ve tatl› söylemekdir.
Hazret-i Hasen ve Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” çölde gi-
diyorlard›. Bir ihtiyâr›n abdest ald›¤›n› gördüler. Abdesti do¤ru
alm›yor, flartlar›na uymuyordu. Yafll› oldu¤u için, böyle abdest
sahîh olmaz deme¤e s›k›ld›lar. Yan›na giderek, mubârek efen-
dim! Birbirimizden dahâ iyi abdest ald›¤›m›z› söylüyoruz. Bir ab-
dest alal›m. Hangimizin hakl› oldu¤unu bize bildir, dediler. Ön-
ce Hasen, sonra Hüseyn güzel bir abdest ald›lar. ‹htiyâr, dikkat-
le bakd›. Evlâdlar›m! Abdest almas›n› flimdi sizden ö¤rendim,
dedi. ‹brâhîm aleyhisselâm, ikiyüz mecûsîye ziyâfet verdi. Bize
ne emr edersen yapal›m dediler. Sizden bir dile¤im var, buyurdu.
O nedir? dediklerinde, benim Rabbime bir kerre secde etmenizi
istiyorum dedi. Aralar›nda konufldular. Bu ihtiyâr›n ihsânlar›, zi-
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yâfetleri meflhûrdur. Bunu k›rmay›p, bir secde eder, sonra gidip
yine tanr›lar›m›za tap›n›r›z. Bir zarar› olmaz dediler. Bunlar sec-
dede iken, ‹brâhîm aleyhisselâm, (Yâ Rabbî! Gücümün yetdi¤i bu
kadar! Dahâ fazlas›n› yapd›rmak elimden gelmiyor. Bunlar› hidâ-
yete, se’âdete kavufldurmak, ancak senin kudretindedir. Bunlara
müslimânl›k nasîb eyle!) dedi. Düâs› kabûl olup, hepsi müslimân
oldu. Harâm iflleyecek kimseye gizlice nasîhat edilir. Harâm iflle-
mekde olana, tatl›l›kla orada söylenir. Herkese önce gizli, tenhâ-
da nasîhat vermek, dahâ te’sîrli olur.

Birinin sözünü yanl›fl anlamak da, gadab›na sebeb olur. Böy-
le zemânlarda az ve aç›k söylemek, flübheli kelimeler kullanma-
mak lâz›md›r. Birfleyi kapal› anlatmak, dinliyene s›k›nt› verir.
Onu incitir. Emr-i ma’rûf yapman›n üç flart› vard›r: Birincisi, Al-
lahü teâlân›n emrini ve yasa¤›n› bildirme¤e niyyet etmekdir.
‹kincisi, söyledi¤inin vesîkas›n›, kayna¤›n› bilmekdir. Üçüncüsü,
hâs›l olacak s›k›nt›lara sabr etmekdir. Yumuflak söylemek, sert-
lik yapmamak lâz›md›r. Sert söyliyen ve münâkafla eden fitne
ç›kmas›na sebeb olur. Hazret-i Ömer halîfe iken, Abdüllah ibni
Mes’ûd ile “rad›yallahü anhüm” bir gece Medîne içinde dolafl›-
yorlard›. Bir kap›dan tegannî, flark› söyliyen kad›n sesi duydu.
Kap› deli¤inden içerisini gözetledi. Önünde flerâb fliflesi, karfl›s›n-
da flark›c› bir k›z bulunan ihtiyâr gördü. Hemen pencereden içe-
ri girdi. Yâ Emîrelmü’minîn! Allahü teâlân›n r›zâs› için beni din-
ler misin? deyince, söyle bakal›m, buyurdu. Ben, Allahü teâlâya
bir isyânda bulundum. Fekat sen, onun üç emrine isyân etdin, de-
di. Nedir onlar? deyince, Allahü teâlâ, baflkas›n›n evini gözetle-
meyiniz buyuruyor. Sen, kap›dan içerisini gözetledin. Allahü teâ-
lâ, baflkas›n›n evine izn almadan girmeyiniz buyurdu. Sen iznsiz
girdin. Allahü teâlâ, evlere kap›lar›ndan giriniz ve selâm veriniz
buyurdu, sen ise, pencereden girdin ve selâm vermedin, dedi.
Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” buna adâlet ile ve insâf ile
cevâb vererek, do¤ru söyledin dedi ve ondan afv diledi. A¤laya-
rak d›flar› ç›kd›.

Nasîhat verene ve bütün müslimânlara hüsn-i zan etmek, iyi
karfl›lamak lâz›md›r. Sözlerini, mümkin oldu¤u kadar iyiye yor-
mal›d›r. Müslimân›n hayrl› ve sâlih oldu¤una inanmak, ibâdet olur.
Bir müslimâna sû-i zan ederek ona inanmamak, kötü huylu olma-
y› gösterir. ‹flitilen sözü, anlamaya çal›flmal›, anl›yamad›¤›n› sor-
mal›d›r. Söz sâhibine hemen sû-i zan etmemelidir. fieytân›n kal-
be getirdi¤i vesveselerden en çok baflard›¤›, sû-i zan vesvesesidir.
Sû-i zan etmek harâmd›r. Bir sözden iyi ma’nâ ç›karma¤a imkân
bulunamazsa, bunun hatâ ile, yanl›fll›kla veyâ unutarak söylene-
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bilece¤i düflünülmelidir.
Bir fakîr, bir zenginden birfley isteyip, zengin vermeyince, her

ikisi de gadaba gelebilir.
Bir iflle meflgûl olana, düflünceli olana, üzüntülü olana, s›k›n-

t›da olana bir fley söylemek, birfley sormak, onu gadaba getirme-
¤e sebeb olabilir. Çocu¤un a¤lamas›, ba¤›rmas›, hayvân›n ba¤›r-
mas› da böyledir. Böyle gadaba gelmek çok çirkindir. Cans›zlar›n
hareketinden gadaba gelenler görülmüfldür. Bu, dahâ kötüdür.
Koydu¤u yerden kayarsa, keseri vurunca k›r›lmazsa, k›zarak sö-
ven, vuran, helâk eden, yakan kimseler görülmüfldür. Kendi yap-
d›¤›na k›zan, bunun için kendine söven, kendine vuran da yok
de¤ildir. ‹bâdetde kusûr etdi¤i için, kendine k›zmak iyidir. Dînin-
de gayret olur, sevâb olur. Emrleri ve yasaklar› sebebi ile hükû-
mete, hükûmet reîsine, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ve hattâ Allahü teâlâya karfl› gadaba gelmek, hepsinden
fenâd›r. Küfre sebeb olur. (Gadab, îmân› bozar) hadîs-i flerîfi, Al-
lahü teâlâya, Resûlullaha karfl› gadab›n küfr oldu¤unu göster-
mekdedir.

Harâm iflliyeni görünce, gadaba gelmek, iyidir. Din gayretin-
den ileri gelir. Fekat, k›z›nca akl›n ve islâmiyyetin d›fl›na taflma-
mak lâz›md›r. Ona, kâfir, münâf›k, deyyûs ve di¤er fuhfl, çirkin
fleyler söylemek, harâm olur. Söyliyenin ta’zîr edilmesi, cezâland›-
r›lmas› lâz›m olur. Harâm iflliyeni görenin, buna câhil veyâ ahmak
demesine izn verilmifl ise de, yumuflak, tatl› söyliyerek nasîhat ver-
mek, iyi olur. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, her zemân yumuflak
söyleme¤i sever) buyuruldu. Harâm iflliyeni, kanûnlara karfl› gele-
ni, hükûmet me’mûrunun, polisin güç kullanarak men’ etmesi lâ-
z›md›r. Fekat, lüzûmundan fazla dövmesi, iflkence yapmas›, zulm
olur, günâh olur. Devlet me’mûru yoksa, gücü yetenin de men’ et-
mesi, ta’zîr etmesi lâz›m olur. Ölüm, evini y›kmak cezâlar›, ancak
hükûmet ve hâkim taraf›ndan yap›l›r. Lüzûmundan fazla cezâ
yapmak, zulm olur. Muhtesiblerin ya’nî emr-i ma’rûf ve nehy-i
münker yapan hükûmet me’mûrlar›n›n iflkence yapmalar› harâm-
d›r.

Gadab›n mukâbili, karfl›l›¤› hilmdir. Hilm, gadab›n› yenmek-
den dahâ efdaldir. Hilm, gadaba gelmemek demekdir. Akl›n çok-
lu¤una alâmetdir. Hadîs-i flerîfde, (Gadaba sebeb olan fley kar-
fl›s›nda hilm göstereni, Allahü teâlâ sever) ve (Allahü teâlâ, ha-
yâ ve hilm ve iffet sâhiblerini sever. Fuhfl söyliyenleri ve sark›n-
t›l›k yaparak dilenenleri sevmez) buyuruldu. ‹ffet, baflkas›n›n
mal›na göz dikmemekdir. Fuhfl, çirkin, ayb fleylerdir. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yâ Rabbî! Bana ilm ve hilm ve tak-
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vâ ve âfiyet ihsân eyle!) düâs›n› çok söylerdi. ‹lm-i nâfi’, kelâm,
f›kh ve ahlâk ilmleridir. Âfiyet, dînin ve i’tikâd›n bid’atlerden,
amelin ve ibâdetin âfetlerden, nefsin flehvetlerden, kalbin hevâ ve
vesveseden ve bedenin hastal›klardan selâmet bulmas›, kurtulma-
s› demekdir. Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dü-
âlar›n efdali hangisidir diye soruldukda, (Allahü teâlâdan âfiyet is-
teyiniz. Îmândan sonra, âfiyetden dahâ büyük ni’met yokdur) bu-
yurdu. [Âfiyete kavuflmak için, çok istigfâr etmelidir.] Hadîs-i fle-
rîfde, (‹lm ve sekîne sâhibi olunuz! Ö¤renirken ve ö¤retirken yu-
muflak söyleyiniz! ‹lm ile tekebbür etmeyiniz!) buyuruldu. Sekîne,
a¤›r bafll›, vekar sâhibi olmakd›r. Hadîs-i flerîfde, (‹slâmiyyete uyan
ve yumuflak olan kimseyi, Cehennem atefli yakmaz) ve (Yumuflak
olmak, bereket getirir. ‹flinde taflk›nl›k ve gevfleklik yapmak, gafle-
te sebeb olur) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (R›fk sâhibi olm›yan
kimseden hayr gelmez!) ve (R›fk, insana zînet verir, kusûrlar›n› gi-
derir) buyuruldu.

Düflmana k›zmamal›, hafîf sesle (Allah cezân› versin) demeli-
dir. Allahü teâlâ, haks›z olana, çok ac› cezâ verir.

Hadîs-i flerîfde, (‹lm, ö¤renmekle, hilm de gayret ile hâs›l olur.
Allahü teâlâ, hayrl› fley için çal›flan›, maksad›na kavufldurur. Kötü-
lükden sak›nan›, ondan korur) buyuruldu.

G A D R
21 - Gadab› meydâna getiren sebeblerden birisi de (Gadr),

ya’nî ahdinde ve mîsâk›nda durmamakd›r. Bir taraf›n söz vermesi-
ne (Va’d) denir. ‹ki kimsenin sözleflmelerine (Ahd) denir. Yemîn
ile kuvvetlendirilen va’de (Mîsâk) denir. Karfl›l›kl› sözleflilene, ön-
ceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reîsi, kâ-
firlerle yapm›fl oldu¤u mu’âhedeyi bozmak lâz›m geldi¤ini anlarsa,
onlara haber vermesi vâcibdir. Haber vermeden evvel bozmas› câ-
iz de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Gadr eden kimse, k›yâmet günü kötü
fleklde cezâs›n› görecekdir) buyuruldu. Gadr etmek, harâmd›r. Kâ-
firlere verilen ahdi dahî korumak vâcibdir.

Hadîs-i flerîfde, (Emîn olm›yan kimsede îmân yokdur. Ahdini
bozan kimsede din yokdur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf emânete
h›yânet edenin îmân› kâmil olmaz, buna ehemmiyyet vermezse,
îmân› kalmaz, demekdir.

__________________

Allahümme inneke Afüvvün, Kerîmün tüh›bbül afve fa’fü an-
nî!

– 89 –



HIYÂNET
22 - Kalb hastal›klar›n›n yirmiikincisi, h›yânetdir. H›yânet et-

mek de, gadaba sebeb olur. H›yânet de harâmd›r. Münâf›kl›k alâ-
metidir. H›yânetin z›dd› emânetdir, emîn olmakd›r. H›yânet, biri-
ne kendini emîn tan›td›kdan sonra, o emniyyeti bozacak ifl yapmak
demekdir. Mü’min, herkesin mâl›n›, cân›n› emniyyet etdi¤i kimse-
dir. Emânet ve h›yânet, mâlda oldu¤u gibi, sözde de olur. Hadîs-i
flerîfde, (Meflveret edilen kimse emîndir) buyuruldu. Ya’nî onun
do¤ruyu söyliyece¤ine ve sorulan› baflkalar›ndan gizliyece¤ine
emânet olunur, güvenilir. Onun, do¤ru söylemesi vâcibdir. ‹nsan,
mâl›n›, emniyyet etdi¤i kimseye b›rakd›¤› gibi, do¤ru söyliyece¤ine
emîn oldu¤u kimse ile istiflâre eder, dan›fl›r. Âl-i ‹mrân sûresi, yü-
zellidokuzuncu âyetinde meâlen, (Yapaca¤›n ifli önce meflveret et)
buyuruldu. Meflveret, ya’nî dan›flmak, insan› piflmân olmakdan ko-
ruyan bir kal’a gibidir. Meflveret olunacak kimsenin, insanlar›n hâ-
lini, zemân›n ve memleketin flartlar›n› bilmesi lâz›md›r. Buna siyâ-
set bilgisi denir. Bundan baflka, akl›, fikri kuvvetli, ileriyi gören,
hattâ s›hhati yerinde olmas›, lâz›md›r. Meflveret olunan kimsenin,
bilmedi¤ini veyâ bildi¤inin aksini söylemesi günâhd›r. Hatâ ile söy-
lemesi günâh olmaz. Yukardaki flartlar› tafl›m›yan biri ile meflveret
edilirse, her iki tarafa günâh olur. Din ve dünyâ ifllerinde bilmiye-
rek fetvâ verene, melekler la’net eder. Bir kimse zararl› oldu¤unu
bilerek bir emr verse, h›yânet etmifl olur.

[(Hadîka)da diyor ki, Abdüllah bin Mes’ûd “rad›yallahü teâlâ
anh” buyurdu ki, (Dîninizden ilk olarak, ayr›laca¤›n›z, elinizden ka-
ç›raca¤›n›z fley, emânet olacakd›r. Son olarak elinizden kaçacak fley
nemâzd›r. Dîni olmad›¤› hâlde, nemâz k›lan kimseler olacakd›r).
Hadîs-i flerîfde, (Arkadafll›k etdi¤i kimseyi öldüren benim ümme-
timden de¤ildir. Öldürülen kâfir de olsa, yine böyledir) buyuruldu.]

VA’D‹N‹ BOZMAK
23 - Va’dinde durmamak da, gadaba sebeb olur. Bir tarafdan

verilen söze (Va’d), iki tarafdan yap›lan sözleflme¤e (Ahd) denil-
di¤i yukar›da bildirilmifldi. Zarar, azâb yapaca¤›n› söz verme¤e
(Va’îd) denir. Va’îdinde durmamak (kerem) olur, ihsân olur. Ya-
lan olarak va’d etmek harâmd›r. Böyle va’di bozmak da ayr›ca gü-
nâh olur. Yerine getirmek ise, yalanc›l›k günâh›n› yok eder. Fâsid
bey’ de böyledir. Bu bey’i fesh etmeleri, bu sat›fldan vazgeçmeleri,
vâcib olur. Fesh edip, tevbe yap›nca, günâhlar› kalmaz. Bu sat›fl›
fesh etmezlerse, günâh iki kat olur. Va’di incâz etmek, ya’nî va’di-
ne vefâ etmek, yerine getirmek lâz›md›r.
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Hadîs-i flerîfde, (Münâf›kl›k alâmeti üçdür: Yalan söylemek,
va’dini îfâ etmemek, emânete h›yânet etmek) buyuruldu. Va’din-
de durma¤a gücü yetmezse, münâf›kl›k alâmeti olmaz. Kendisine
mâl veyâ söz yâhud s›r emânet olunan kimsenin bunlara h›yânet
etmesi, münâf›kl›k olur.

Buhârîde yaz›l›, Amr ibni Âs›n “rad›yallahü teâlâ anh” o¤lu-
nun bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Dört fley münâf›kl›k alâmetidir:
Emânet olunana h›yânet etmek, yalan söylemek, va’dini bozmak
ve ahdine gadr etmek ve mahkemede do¤ruyu söylememek) buyu-
ruldu. ‹bni Hacer buyurdu ki, nifâk ya’nî münâf›kl›k, zâhirin bât›-
na uymamas› demekdir. Sözü, özüne uymaz. ‹’tikâd edilecek fley-
lerde münâf›kl›k yapmak, küfrdür. ‹fllerinde ve sözlerinde münâ-
f›kl›k yapmak, harâm olur. ‹’tikâdda, îmânda münâf›kl›k, di¤er
küfrlerden dahâ fenâd›r. Îfâ etmek, yerine getirmek niyyeti ile va’d
yapmak câizdir, hattâ sevâbd›r. Böyle va’di ifâ etmek vâcib de¤il-
dir, müstehabd›r. ‹fâ etmemek tenzîhen mekrûh olur. Hadîs-i fle-
rîfde, (Bir kimse, yapmak niyyeti ile verdi¤i sözü tutamazsa günâh
olmaz) buyuruldu. Hanefî ve fiâfi’î mezheblerinde, ahdi bozmak
da, özrsüz mekrûh, özrlü câizdir. Fekat bozaca¤›n› önceden haber
vermek vâcibdir. Hanbelî mezhebinde va’de vefâ vâcibdir. Yerine
getirmemek harâm olur. Yapmas› dört mezhebde de sahîh olan bir
fleyi yapmak takvâ olur.

Her müslimân›n, dört mezhebde olanlar›n hepsini sevmesi,
hepsine hayr düâ etmesi, mezhebde te’assub etmemesi vâcibdir.
Dört mezhebi (Telfîk) etmesi, söz birli¤i ile câiz de¤ildir. Telfîk,
bir ifli, bir ibâdeti yaparken, dört mezhebin ruhsatlar›n›, kolayl›kla-
r›n› seçip toplamak demekdir. Yap›lan bu ifl, dört mezhebin hiç bi-
rinde sahîh olmamakdad›r. Bir mezhebin ruhsatlar›n› topl›yarak
amel etmek, câizdir.

[Bir ibâdeti, bir ifli yapmak için, dört mezhebden birini taklîd
etme¤e niyyet etmek, o mezhebe uyarak yapmak lâz›md›r. Dört
mezhebin her birinde, bir iflin yap›lmas› için, bir kolay yol, bir de
güç yol vard›r. Birinci yola (Ruhsat), ikincisine (Azîmet) yolu de-
nir. Kuvvetli, hâli elveriflli olan›n, azîmet ile amel etmesi efdaldir.
Güç olan ifli yapmak, nefse dahâ a¤›r gelir. Nefsi dahâ çok ezer,
za’îfletir. ‹bâdetler, nefsi za’îfletmek için, k›rmak için emr olundu.
Çünki nefs, insan›n da, Allah›n da düflman›d›r. Onu za’îfleterek az-
mas›n› önlemek lâz›md›r. Fekat, büsbütün öldürülmez. Çünki, be-
denin hizmetcisidir. Ahmak ve câhil hizmetcidir. Za’îf, hasta, s›k›-
fl›k hâlde olan kimsenin, ibâdetlerinde, ifllerinde azîmet yolunu
terk etmesi, ruhsat yolu ile yapmas› lâz›md›r. Kendi mezhebinin
ruhsat yolu ile yapmas› da güç olursa, di¤er üç mezhebden birini
taklîd ederek yapmas› câiz olur.]
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SÛ-‹ ZAN
24 - Günâh›n›n afv olunm›yaca¤›n› zan etmek, Allahü teâlâya

sû-i zan olur. Mü’minleri harâm iflleyici, ya’nî fâs›k zan etmek, sû-i
zan olur. Sû-i zan harâmd›r. Harâm iflledi¤ini ö¤renerek, bilerek
onu sevmemek, sû-i zan olmaz. Bu¤d-› fillah olur, sevâb olur. Din
kardeflinin ayb›n› görünce, ona hüsn-i zan etmeli, te’vîline çal›flma-
l›d›r. Onu ›slâh etmelidir. Kalbe gelen hât›ra, düflünce, sû-i zan ol-
maz. Zan etmek, ya’nî kalbin o tarafa kaymas›, sû-i zan olur. Hu-
curât sûresinin onikinci âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Sû-i
zan etmekden kendinizi koruyunuz! Zan etmenin ba’z›s› günâh-
d›r) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Sû-i zan etmeyiniz. Sû-i zan, yan-
l›fl karâr verme¤e sebeb olur. ‹nsanlar›n gizli fleylerini arafld›rma-
y›n›z, kusûrlar›n› görmeyiniz, münâkafla etmeyiniz, hased etmeyi-
niz, birbirinize düflmanl›k etmeyiniz, birbirinizi çekifldirmeyiniz,
kardefl gibi sevifliniz. Müslimân müslimân›n kardeflidir. Ona zulm
etmez, yard›m eder. Onu, kendinden afla¤› görmez) buyuruldu.
Müslimân›n müslimân› öldürmesi harâmd›r. Bir hadîs-i flerîfde,
(Müslimân müslimân›n cân›na, mâl›na ve ›rz›na sald›rmaz. Allahü
teâlâ, bedenlerinizin kuvvetine, güzelli¤ine bakmaz. Amellerinize
de bakmaz. Kalblerinize bakar) buyuruldu. Allahü teâlâ kalblerde
olan ihlâsa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibâdetlerin ka-
bûl edilmesi için, ya’nî sevâb verilmesi için, hem flartlar›na uygun
olmas›, hem de ihlâs ile niyyet edilmesi lâz›md›r. (‹bâdet, sahîh
olursa, kabûl edilir. Niyyete bak›lmaz) demek, ilhâd olur, z›nd›k-
l›k olur. Allah r›zâs› için yap›lm›yan hayrât ve hasenât ve ibâdet-
ler, kabûl edilmez. (Allahü teâlâ, kalbe bakar. ‹yi niyyetle yap›lan
herfleyi kabul eder) demek de, câhil fleyhlerin, tarîkatc›lar›n sözle-
ridir.

[Kalbimiz temizdir diyerek harâmlar›, çirkin ve kötü fleyleri ya-
p›yorlar. ‹yi niyyet ile yap›lan her fley hasenât ve ibâdet olur diyor-
lar. Böyle aç›kca günâh iflliyenleri ve müslimânlar› aldatarak ken-
dilerine mürîd toplayanlar› sevmemek, bunlara uymamak lâz›m-
d›r. Bunlar›n fâs›k olduklar›n› söylemek, sû-i zan olmaz.]

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâya hüsn-i zan ediniz) buyuruldu.
Zümer sûresi, elliüçüncü âyetinde meâlen, (Ey günâh› çok olan
kullar›m! Allah›n rahmetinden ümmîdinizi kesmeyiniz. Allah, gü-
nâhlar›n hepsini afv eder. O, sonsuz magfiret ve nihâyetsiz merha-
met sâhibidir) buyuruldu. fiartlar›na uygun tevbe yap›l›nca, her
dürlü küfrü ve her dürlü günâh› muhakkak afv eder. Dilerse,
küfrden baflka günâhlar› tevbesiz de, afv eder. Hadîs-i kudsîde,
(Kulum beni nas›l zan ederse, ona zan etdi¤i gibi mu’âmele ede-
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rim) buyuruldu. Kabûl edece¤ini zan ederek tevbe edeni afv eder.
[Allahü teâlân›n, Peygamberlerine “salevâtullahi teâlâ ve tes-

lîmâtühu aleyhim ecma’în” haber vermesine, bildirmesine
(Vahy) denir. Vahy, iki dürlüdür: Cebrâîl ismindeki bir melek,
Allahü teâlâdan ald›¤› haberleri getirerek Peygambere okur. Bu-
na, (Vahy-i metlû’) denir. Bu vahyin kelimeleri de, ma’nâlar› da
Allahdan gelmifldir. Kur’ân-› kerîm, vahy-i metlû’dür. Vahyin
ikinci k›sm›, (Vahy-i gayr-i metlû’)dür. Bu vahy, Allahü teâlâ ta-
raf›ndan Peygamberin “aleyhissalâtü vesselâm” kalbine bildirilir.
Peygamber, bu vahyi, kendi buldu¤u kelimelerle yan›ndakilere
söyler. Bu sözlere, (Hadîs-i kudsî) denir. Hadîs-i kudsînin kelime-
leri, Peygamberdendir. Peygamberin “aleyhissalâtü vesselâm”
kelimeleri de, ma’nâlar› da kendinden olan sözlerine, (Hadîs-i fle-
rîf) denir.]

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâya hüsn-i zan etmek, ibâdetdir) ve
(Kendisinden baflka ilâh olm›yan Allahü teâlâya yemîn ederim ki,
Allahü teâlâ kendisine hüsn-i zan ederek yap›lan düây›, elbette ka-
bûl eder) ve (K›yâmet günü, Allahü teâlâ bir kulunun Cehenneme
at›lmas›n› emr eder. Cehenneme götürülürken arkas›na dönerek,
yâ Rabbî! Dünyâda sana hep hüsn-i zan etdim deyince, onu Ce-
henneme götürmeyiniz! Kulumu, bana olan zann› gibi karfl›lar›m
buyurur) buyuruldu.

Sâlih veyâ fâs›k oldu¤u bilinmiyen mü’mine hüsn-i zan etmeli-
dir. Fâs›k ve sâlih olmas›n›n ihtimâli müsâvi ise (fiek), flübhe denir.
Müsâvî de¤ilse fazla olana (Zan), az olana (Vehm) denir.

Bu yafla erifldin ne amel k›ld›n?
Ömrün gelip geçdi, piflmân m› oldun?
fiimdi huzûruma ne yüzle geldin,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

‹ki yol gösterdim, hem ak›l verdim,
bir yolu seçmekde serbest b›rakd›m.
‹slâmiyyeti terk edip, nefsine uydun,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?

So¤uk, s›cak dedin abdest almad›n,
dünyâya dald›n, nemâz k›lmad›n.
Cenâbet gezip, gusl etmedin,
derse Allah, sen ne cevâb verirsin?
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MÂLA MUHABBET
25 - Harâm yoldan kazan›lan mâl, mülk olmaz. Kullanmas› ha-

râm olur.
Halâl mâl›, ihtiyâcdan fazla toplamak mekrûhdur. Zekât›n›

vermezse, azâba sebeb olur. Hadîs-i flerîfde, (Alt›na ve gümüfle
köle olana la’net olsun!) buyuruldu. Köle, dâimâ efendisinin kal-
bini kazanma¤› düflünür. Dünyâ mâl› peflinde koflmak, nefsinin
flehvetleri [arzûlar›] peflinden koflmakdan dahâ fenâd›r. Mâl, pa-
ra peflinde koflmak, Allahü teâlân›n emrlerini unutdurursa, (dün-
yâ muhabbeti) denir. Allah zikri [düflüncesi] bulunm›yan kalbe
fleytân yerleflir. fieytân›n en büyük hîlesi, insana hayrl› ifller yap-
d›rarak kendisini sâlih, iyi zan etdirmesidir. Böyle kimse, kendi-
sinin kulu olur. Hadîs-i flerîfde, (Geçen ümmetlerin herbirine fit-
neler verildi. Benim ümmetimin fitnesi, mâl, para toplamak ola-
cakd›r) buyuruldu. Dünyâl›k pefline düflerek, âh›reti unutacak-
lard›r.

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, insanlar› yarat›rken, ecellerini,
ömrlerini ve r›zklar›n› takdîr etmifldir) buyuruldu. ‹nsan›n r›zk› de-
¤iflmez, azalmaz ve ço¤almaz ve zemân›ndan geri kalmaz. ‹nsan,
r›zk›n› arad›¤› gibi, r›zk da, sâhibini arar. Çok fakîrler vard›r ki,
zenginlerden dahâ iyi, dahâ mes’ûd yaflar. Allahü teâlâ kendisin-
den korkanlara, dînine sar›lanlara, ummad›klar› yerden r›zk gön-
derir. Hadîs-i kudsîde, (Ey dünyâ! Bana hizmet edene hizmetci ol!
Sana hizmet edene güçlük göster!) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde,
(Yâ Rabbî! Beni sevenlere, hayrl› mâl ver. Bana düflmanl›k eden-
lere, çok mâl ve çok evlâd ver!) buyuruldu. Bir yehûdî öldü. Bir
köflk ile iki o¤lu kald›. Köflkü taksîmde anlaflamad›lar. D›vardan
bir ses geldi. Benim için birbirinize düflman olmay›n›z. Ben bir pâ-
diflâh idim. Çok yaflad›m. Mezârda yüz otuz sene kald›m. Sonra,
topra¤›mla çanak çömlek yapd›lar. K›rk sene evlerde kulland›lar.
K›r›ld›m. Soka¤a at›ld›m. Sonra, benimle kerpiç yapd›lar. Bu d›va-
r›n inflâs›nda kulland›lar. Birbirinizle dövüflmeyiniz. Siz de, benim
gibi olacaks›n›z, dedi.

Hasen Çelebi “rahime-hullahü teâlâ”, (Mevâk›f) kitâb›n›n hâ-
fliyesinde diyor ki, Hazret-i Hasen ve Hazret-i Hüseyn hasta ol-
dular. Hazret-i Alî ve hazret-i Fât›ma “rad›yallahü teâlâ aleyhim
ecma’în” ve hizmetçileri k›z, çocuklar iyi olursa, üç gün oruc tu-
tacaklar›n› adad›lar. ‹yi oldular. ‹ftârda yiyecekleri yokdu. Bir ye-
hûdîden üç sâ’ arpa ödünç ald›lar. Hazret-i Fât›ma, bir sâ’ arpay›
un yapd›. Bununla befl ekmek piflirdi. Bir fakîr gelip, (Bana bir yi-
yecek veriniz) dedi. Ekmekleri buna verip, aç yatd›lar. Ertesi
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gün, bir yetîm geldi. Bunlar› da ona verip, yine aç yatd›lar. Üçün-
cü gün de, bir esîr gelip yiyecek istedi. Bunlar› da, ona verdiler. Al-
lahü teâlâ, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âyet-i
kerîme göndererek, bunlar›n nezrlerini ve îsârlar›n› medh ve senâ
buyurdu. R›zk› [ya’nî paray›, mâl›] zarûret mikdâr› bulundurup,
fazlas›n› da¤›tma¤a (Zühd) denir.

[Bir kimsenin hakk›n› geri vermek, ona olan borcu ödemek,
(Adâlet) yapmak olur. Hakk›ndan fazlas›n› vermek, (‹hsân) etmek
olur. R›zk›n›n, ya’nî muhtâc oldu¤u mal›n hepsini baflkas›na ver-
mek, (Îsâr) olur.]

Zâhid olan âlimin iki rek’at nemâz›, zâhid olm›yan›n ömr bo-
yunca k›ld›¤› nemâzdan hayrl›d›r. Eshâb-› kirâmdan ba’z›lar› “ra-
d›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, tâbi’înden ba’z›lar›na, siz Resû-
lullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb›ndan dahâ çok
amel [ibâdet] yap›yorsunuz. Fekat, onlar›n zühdleri sizden çok ol-
du¤u için, sizden dahâ hayrl› idiler, demifllerdir. Dünyâ muhabbe-
ti, ya’nî dünyâya düflkün olmak demek, nefsin arzûlar›n›, tatl› ge-
len fleyleri ve bunlara kavuflman›n sebebi olan paray›, harâm yol-
lardan aramak demekdir. Dünyâya düflkün olmak, hayâl peflinde
koflmakd›r. Çünki, dünyâ lezzetlerinin zararlar›, fâidelerinden da-
hâ çokdur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuflmak ise,
çok güçdür. Fâidesi hiç olm›yanlara (La’b), ya’nî oyun ve (Lehv),
ya’nî e¤lence denir.

[‹nsan› ölmekden, bir uzvunu yok olmakdan ve fliddetli a¤r›dan
kurtaracak fleye (Zarûret) denir. Rûhî ve bedenî râhatl›¤› için ve
sadaka vermek, hayrât ve hasenât yapmak, zekât, hac, kurban,
ödünç vermek için lâz›m olan fleylere (‹htiyâc) denir. ‹htiyâcdan
fazla olup, tatl› gelen, hofla giden fleylere (Zînet) denir. ‹htiyâcdan
fazla olan mâl›, (tekebbür) için, gösterifl için kullanmak, zînet ol-
maz, harâm olur. Zarûret mikdâr›nda kazanmak için çal›flmak
farzd›r. ‹htiyâc mikdâr›nda kazanmak, sünnetdir. Buna (Kanâ’at)
denir. Zînet olan fleyleri kazanmak, mubâhd›r. ‹htiyâc ve zînet efl-
yâs›n› islâmiyyete uygun olarak kazanmak ibâdet olur. Bunlar› ka-
zanmak için, islâmiyyetin d›fl›na ç›kmak, harâm olur. Böyle ele ge-
çirilenler, dünyâl›k olur. (Ahkâm-› islâmiyye), Allahü teâlân›n
emrleri ve yasaklar› demekdir.]

Hadîs-i flerîfde, (Dünyâl›k olan fleyler, mel’ûndur. Allah için
olan fleyler, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u fleyler, mel’ûn de¤ildir)
buyuruldu. Dünyâl›k olan fleylerin, Allahü teâlâ indinde hiç k›y-
meti yokdur. Ahkâm-› islâmiyyeye uyarak kazan›lan ve kullan›-
lan r›zk, dünyâl›k olmaz. Dünyâ ni’meti olur. Dünyâ ni’metleri-
nin en k›ymetlisi, sâliha olan kad›nd›r. Îmân› olan ve islâmiyye-
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te uyan kimseye (Sâlih) [iyi insan] denir. Sâliha kad›n, zevcini ha-
râm ifllemekden korur. Hasenât ve ibâdet yapmas›na yard›mc›
olur. Sâliha olm›yan kad›n, zararl› olur. Dünyâl›k olur. Hadîs-i fle-
rîfde, (Dünyâ ni’metlerinden bana, kad›nlar›m ve güzel koku sev-
dirildi) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Dünyâl›k olan fleylerin Allah
indinde sivri sinek kanad› kadar k›ymeti olsayd›, kâfire bir yudum
su vermezdi) buyuruldu. Kâfirlere, dünyâl›¤› çok vererek, onlar›
felâkete sürüklemekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Mü’minin Allah indin-
de k›ymeti, toplad›¤› dünyâl›k kadar azal›r) ve (Dünyâ sevgisi art-
d›kca, âh›rete olan zarar› da artar. Âh›ret sevgisi artd›kca, dünyâ-
n›n ona zarar› azal›r) buyuruldu. Hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ
anh” diyor ki, dünyâ ile âh›ret, flark ile garb gibidir. Birine yakla-
flan, di¤erinden uzaklafl›r. Hadîs-i flerîfde, (Dünyâl›k peflinde kofl-
mak, su üzerinde yürüme¤e benzer. Bunun ayaklar›n›n ›slanma-
mas› mümkin midir? ‹slâmiyyete uyma¤a mâni’ olan fleylere dün-
yâ denir) ve (Allahü teâlâ bir kulunu severse, onu dünyâda zâhid
ve âh›rete râg›b yapar. Ayblar›n› ona bildirir) ve (Dünyâda zâhid
olan›, Allah sever. ‹nsanlarda bulunanlarda zâhid olan› insanlar se-
ver) ve (Dünyâl›k arayan›n buna kavuflmas› güçdür. Âh›reti araya-
n›n buna kavuflmas› kolayd›r) ve (Dünyâl›¤a düflkün olmak, hatâ-
lar›n bafl›d›r) buyuruldu. Ya’nî her dürlü hatâya, günâha sebeb
olur. Dünyâ peflinde koflan kimse, flübheli fleylere, sonra mekrûh-
lara, sonra harâmlara, hattâ küfre dalar. Geçmifl ümmetlerin, Pey-
gamberlerine “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inanmamalar›na se-
beb, dünyâya düflkün olmalar› idi. Dünyâ muhabbeti, flerâba ben-
zer. Bundan içen, ancak ölüm zemân›nda ay›l›r. Mûsâ aleyhisse-
lâm, Tûr da¤›na giderken, birinin çok a¤lad›¤›n› gördü. Yâ Rabbî!
Kulun, senin korkundan a¤l›yor dedi. Kan a¤lasa dahî, onu afv et-
mem. Çünki o, dünyâya düflkündür, buyurdu. Hadîs-i flerîfde,
(Dünyây› halâldan kazanana, âh›retde hesâb vard›r. Harâmdan
kazanana, azâb vard›r) ve (Allahü teâlâ, bir kulunu sevmezse, mâ-
l›n› harâmlara sarf etdirir) buyuruldu. Tekebbür için binâ yapmak
böyledir. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, halâl para ile binâ yapar-
sa, insanlar, bundan fâidelendi¤i müddetce, kendisine sevâb veri-
lir) buyuruldu. Rutûbetden kurtulmak, temiz hava almak niyyeti
ile yüksek binâ yapmak câizdir. Tekebbür için, övünmek için, yük-
sek binâ yapmak harâmd›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe buyuruyor
ki, (Câhillerin hakâret etmemeleri ve düflmanlara azametli, kuv-
vetli görünmek için, âlimlerin, âmirlerin libâs ve binâlar›n›n zînet-
li olmas› lâz›md›r.)

‹nsan›n flerefi, ilm ve edebledir.
Sanma ki fleref, mal ve nesebledir!
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T E S V Î F
26 - Tesvîf, hayrl› ifl yapma¤› sonraya b›rakmakd›r. ‹bâdetleri

ve hayrl› iflleri yapmakda acele etmek, (Musâre’at) olur. Hadîs-i
flerîfde, (Ölmeden evvel tevbe ediniz. Hayrl› iflleri yapma¤a mâni’
ç›kmadan önce acele ediniz. Allahü teâlây› çok hât›rlay›n›z. Zekât
ve sadaka vermekde acele ediniz. Böylece Rabbinizin r›zklar›na ve
yard›m›na kavuflunuz!) ve (Befl fley gelmeden evvel befl fleyin k›y-
metini biliniz: Ölmeden önce hayât›n k›ymetini, hastal›kdan önce
s›hhatin k›ymetini, dünyâda âh›reti kazanman›n k›ymetini, ihtiyâr-
lamadan gençli¤in k›ymetini, fakîrlikden evvel zenginli¤in k›yme-
tini) buyuruldu. Zekât›n› vermiyen ve mâl›n› âh›ret yolunda sarf
etmiyen kimse, fakîr olunca, çok piflmân olur. Hadîs-i flerîfde,
(Tesvîf eden helâk olur) buyuruldu.

[‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, halâya girdikden bir
müddet sonra, kap›y› vurarak hizmetcisini ça¤›r›r. Hizmetçi, tahâ-
ret suyunu veyâ bezini hâz›rlamad›¤›n› san›p, koflarak gelir. Kap›
aras›ndan gömle¤ini uzatarak, (Al, bunu, falanca fakîre hediyye
olarak götür) deyince, efendim, bunu halâdan ç›k›nca emr etseydi-
niz olmaz m› idi? Kendinize niçin böyle s›k›nt› verdiniz? der. Göm-
le¤imi o fakîre hediyye etmek, halâda hât›r›ma geldi. D›flar› ç›k›n-
caya kadar tesvîf etseydim, fleytân›n vesvese ederek, bu hayrl› ifli
yapmakdan beni vazgeçirmesinden korkdum, dedi.]

FÂSIKLARI SEVMEK
27 - Harâm iflliyen kimseye (fâs›k) [kötü kimse] denir. F›sk›n

en kötüsü, zulm yapmakd›r. Çünki, aç›kca yap›lmakda ve kul
hakk› da kar›flmakdad›r. Âl-i ‹mrân sûresi, elliyedinci ve yüzk›r-
k›nc› âyetlerinde meâlen, (Allahü teâlâ, zâlimleri sevmez) buyu-
ruldu. Hadîs-i flerîfde, (Zâlimin çok yaflamas›na düâ etmek, Alla-
hü teâlâya isyân olunmas›n› istemekdir) buyuruldu. Süfyân-› Sev-
rîye “rahime-hullahü teâlâ”, (Çölde bir zâlim susuzlukdan helâk
oluyor. Ona su verelim mi?) denildikde, hay›r vermeyin, buyur-
du. Zâlim, oturdu¤u evi gasb yolu ile alm›fl ise, o eve girmek ha-
râm olur. Fâs›k kimseye tevâdu’ edenin dîninin üçde ikisi gider.
Zâlime tevâdu’ edenin hâlinin nas›l olaca¤›n› buradan anlamal›-
d›r. Zâlimin elini öpmek, karfl›s›nda e¤ilmek, günâhd›r. Âdilin
ise, câiz olur. Ebû Ubeyde bin Cerrah, Hazret-i Ömerin elini öp-
müfldür “rad›yallahü anhümâ”. Kazanc›n›n ço¤u harâmdan olan
kimsenin evine gidip oturmak, câiz de¤ildir. Onu, söz ile veyâ bir
hareket ile medh etmek, harâmd›r. Ancak, kendini veyâ baflkas›-
n›, onun zulmünden kurtarmak için, yan›na gitmek câiz olur. Ya-
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n›nda iken, yalan söylememek ve kendisini medh ve senâ etme-
mek lâz›md›r. Kabûl etmesi zan olunursa, nasîhat verilir. Zâlim,
sana gelirse kalkmak, ayakda karfl›lamak câiz olur. Dînin izzetini
ve zulmün kötülü¤ünü bildirmek için kalkmamak iyi olur. Mümkin
ise, nasîhat yap›l›r. Zâlimden her zemân uzak kalmak dahâ iyidir.
Hadîs-i flerîfde, (Münâf›k ile konuflurken, efendim, demeyiniz!)
buyuruldu. Zâlime, kâfire hurmet etmek, sayg› ile selâm vermek,
üstâd›m demek, küfr olur.

Allahü teâlâya isyân edene (Fâs›k) [kötü kimse] denir. Baflka-
lar›n›n isyan etmesine, f›sk›n yay›lmas›na sebeb olana (Fâcir) denir.
Harâm iflledi¤i bilinen fâs›k sevilmez. Bid’ati, ya’nî bozuk inan›flla-
r› yayanlar› ve dîni ö¤renme¤e mâni’ olanlar› sevmek, günâhd›r.
Hadîs-i flerîfde, (Fâs›k›n f›sk›na mâni’ olma¤a kudret varken, kim-
se mâni’ olmazsa, Allahü teâlâ, bunlar›n hepsine, dünyâda ve âh›-
retde azâb yapar) buyuruldu. Ömer bin Abdül’azîz “rahime-hulla-
hü teâlâ” diyor ki, (Allahü teâlâ, bir kimse günâh iflledi¤i için, bafl-
kalar›na da azâb yapmaz ise de, aç›kca günâh iflliyenler görülüp de,
görebilenler mâni’ olmad›¤› zemân, hepsine azâb yapar). Allahü
teâlâ, Yûfla’ Peygambere “aleyhissalâtü vesselâm” vahy eyledi ki,
(Kavminden k›rkbin sâlih kimseye ve altm›fl bin fâs›k kimseye azâb
yapaca¤›m!). Yâ Rabbî! Fâs›klar, azâb› hak etmifldir. Sâlihlere
azâb yapman›n sebebi nedir? dedikde, (Benim gadab etdiklerime,
onlar gadab etmedi. Birlikde yidiler, içdiler) buyurdu. Mâl›na, ca-
n›na, evlâd›na ve müslimânlara zarar gelece¤i, ya’nî fitneye sebeb
olaca¤› zemân, bid’at sâhiblerine ve zâlimlere emr-i ma’rûf yapmak
lâz›m olmaz. Aç›kca günâh iflliyen fâs›klar›, yaln›z kalb ile sevme-
mek kâfîdir. Tatl› ve yumuflak sözlerle nasîhat vermek lâz›m olur.

Bir kimse, hem ibâdet yapar, hem de f›sk yaparsa, dahâ çok
yapd›¤›n›n ismi verilir. ‹kisi müsâvî ise, ibâdeti bak›m›ndan sevilir.
F›sk› bak›m›ndan sevilmez. Baflkalar›n›n da f›sk›na sebeb olan
kimse, hükûmet memûrlar› taraf›ndan men’ edilir.

[Allahü teâlân›n sevgisini kazanmak için, islâmiyyete uyana ve
bir mürflidi sevene (Sâlih) [iyi insan] denir. Bu sevgiyi kazanm›fl ola-
na (Velî) denir. Baflkalar›n›n da kazanmalar› için çal›flan Velîye
(Mürflid) denir. (‹slâmiyyetin asl›, temeli üçdür: ‹lm, amel, ihlâs.) ‹s-
lâm ilmleri ikiye ayr›l›r. Din bilgileri, fen bilgileri. Dinde reformcu-
lar, din bilgilerine (Skolastik bilgiler), fen bilgilerine (Rasyonel bil-
giler) diyorlar. Din bilgileri, a¤açdan armud düfler gibi, insan›n ka-
fas›na bir yerden gelmez. Bir hakîkî mürflidin sözlerinden ve hâlle-
rinden, hareketlerinden ve Ehl-i sünnet âlimlerinin (ilm-i hâl) kitâb-
lar›ndan ö¤renilir. K›yâmet yaklafl›nca, hiçbir yerde hakîkî mürflid
görülmiyecek, câhil, yalanc›, fâs›k din adamlar› ço¤alacakd›r. Bun-
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lar Allahü teâlân›n sevgisini kazanmak için de¤il, para, mevk›’ ve
flöhret kazanmak için çal›flacaklar. Zenginlere, makam sâhiblerine
yanaflacaklard›r. Bu din h›rs›zlar›na aldanmamak, se’âdete kavufl-
mak için, meflhûr Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumal›d›r.
Zemân›m›zda ve her zemân günâhlar›n en zararl›s›, din bilgilerini
ö¤renme¤e mâni’ olmakd›r. Zararl› oyunlar› seyr etmek, din kitâb›
okuma¤a mâni’ oluyor. Gençler, din kitâb› okumay›nca, din câhili
oluyorlar. Dinsiz ve îmâns›z yetifliyorlar. Müslimân ana-babalar›n,
evlâdlar›n› bu felâketden kurtarmalar› lâz›md›r. Bunun için, Hakî-
kat Kitâbevinin neflr etdi¤i kitâblar› evine getirip, evlâdlar›na okut-
malar› lâz›md›r. Ana-babalar, bu vazîfelerini yapmazlarsa, evlâdla-
r› kâfir olur, Cehenneme gider.]

ÂL‹MLERE DÜfiMANLIK
28 - ‹slâm ilmleri ile ve islâm âlimleri ile “rahime-hümullahü

teâlâ” alay etmek küfr olur. ‹slâm âlimine söven, kötüliyen kâfir
olur, mürted olur. F›sk ve bid’at sebebi ile sevmemek, lâz›m olur.
Dünyâ iflleri sebebi ile sevmemek, günâh olur. Sâlihleri sevmemek
de, böyledir. Hadîs-i flerîfde, (Üç fley îmân›n lezzetini artd›r›r: Al-
lahü teâlây› ve Resûlünü herfleyden çok sevmek, kendisini sevmi-
yen müslimân› Allah r›zâs› için sevmek, Allahü teâlân›n düflman-
lar›n› sevmemek) ve (‹bâdetlerin en k›ymetlisi, hubb-i fillah ve
bu¤d-› fillahd›r) buyuruldu. ‹bâdeti çok olan mü’mini, az olandan
dahâ çok sevmek lâz›md›r. ‹syân› dahâ çok olan, küfrü ve fuhflu ya-
yan kâfirleri dahâ çok sevmemek lâz›md›r. Allah için düflmanl›k
edilmesi lâz›m gelenlerin bafl›nda, insan›n kendi nefsi gelir. Sev-
mek demek, onlar›n yolunda bulunmak demekdir. Îmân›n alâmeti
de, (hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah)d›r. Bir hadîs-i flerîfde, (Allahü
teâlân›n ba’z› kullar› vard›r. Bunlar, Peygamber de¤ildir. Peygam-
berler ve flehîdler, k›yâmet günü bunlara imrenirler. Bunlar, birbi-
rini tan›m›yan, uzak yerlerde yafl›yan, Allah için birbirini seven
mü’minlerdir) buyuruldu.

Bir hadîs-i flerîfde, (‹nsan, dünyâda kimi seviyorsa, âh›retde
onun yan›nda olacakd›r) buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa,
sevgisi sahîh olmaz. ‹nsan, dînine ve emânetine güvendi¤i sâlih
kimselerle arkadafll›k etmelidir. Yehûdîler ve nasrânîler, Pey-
gamberlerini “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sevdiklerini söyli-
yorlar. Fekat, onlar›n yolunda olmad›klar› için, hahamlar›n, pa-
paslar›n uydurduklar› yanl›fl yolda olduklar› için, âh›retde Pey-
gamberlerinin yan›nda olm›yacaklard›r. Hattâ, Cehenneme gi-
deceklerdir. (Cevâb Veremedi) kitâb›m›zda, yehûdîler ve h›risti-
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yanlar hakk›nda genifl bilgi vard›r. Yüksek rûhlar, sevdikleri rûh-
lar› yukar› çekerler. Alçak rûhlar da, afla¤› çeker. ‹nsan, öldükden
sonra, rûhunun nereye gidece¤ini, dünyâda sevdiklerinin hâlinden
anlamal›d›r. ‹nsan, baflkas›n› tabî’at îcâb› veyâ akl îcâb› veyâ ken-
disine yapd›¤› iyilikler îcâb› veyâ Allahü teâlân›n r›zâs› için sever.
Dünyâda seviflen kimselerin rûhlar› birbirlerini cezb etdi¤i gibi, k›-
yâmetde de birbirlerini cezb ederler. Enes bin Mâlik “rad›yallahü
anh” diyor ki, müslimânlar› yukardaki hadîs-i flerîf sevindirdi¤i ka-
dar, hiçbir fley sevindirmemifldir. Kâfirleri seven onlarla birlikde
Cehenneme gidecekdir. Sevgilisine tâbi’ olmamak, insan›n elinde
de¤ildir. Sevmenin en kuvvetli alâmeti, sevgilinin sevdiklerini sev-
mek, sevmediklerini sevmemekdir.

F ‹ T N E
29 - ‹nsanlar› s›k›nt›ya, belâya düflürmek, ihtilâle sebeb olmak,

fitne ç›karmakd›r. Hadîs-i flerîfde, (Fitne, uykudad›r. Bunu uyan-
d›rana Allah la’net etsin!) buyuruldu. ‹nsanlar›, hükûmete karfl›,
kanûnlara karfl› isyâna teflvîk etmek, fitne olur. Fitne ç›karmak ha-
râmd›r. Haks›z yere adam öldürmekden dahâ büyük günâhd›r. Zâ-
lim olan hükûmete karfl› isyân etmek de harâmd›r. Mazlûmlar is-
yân ederse, bunlara yard›m etmek de harâmd›r. ‹syân etmenin za-
rar›, günâh›, zulmün zarar›ndan ve günâh›ndan dahâ çokdur.

‹mâm›n, sünnet olan mikdârdan fazla okuyarak nemâz› uzat-
mas› da, fitne ç›karmakd›r. Cemâ’atin hepsi râz› olursa, fitne ol-
maz, câiz olur. Vâizlerin, din adamlar›n›n, cemâ’atin anl›yam›ya-
caklar› fleyleri söylemeleri ve yazmalar› da, fitne olur. Herkese, an-
l›yabilece¤i kadar söylemelidir. Müslimânlara yapam›yacaklar›
ibâdetleri emr etmemelidir. Za’îf kavl olsa bile, yapabileceklerini
söylemelidir. Emr-i ma’rûf yaparken de fitne ç›karmama¤a dikkat
etmek lâz›md›r. Emr-i ma’rûf yaparken, kendini tehlükeye sok-
mak, emr olunmad›. Dîne ve baflkalar›na zarar vererek, dünyâ fit-
nesine de, sebeb olmamal›d›r. Kendine dünyevî zarar› dokunacak
emr-i ma’rûfu yapmak câiz olur, cihâd olur. Sabr edemiyecekse,
bunu da, yapmamal›d›r. Fitne zemân›nda evinden ç›kmamal›, kim-
se ile görüflmemelidir. Fitneye yakalan›nca, sabr etmelidir.

‹mâm-› Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ”, ikinci cildin altm›flse-
kizinci mektûbunda buyuruyor ki: Sevgili yavrum! Tekrâr tekrâr
yaz›yorum ki, flimdi, günâhlar›m›za tevbe edecek, Allah›m›zdan
afv dileyecek zemânday›z. Fitnelerin ço¤ald›¤› bu zemânda, eve
kapan›p, kimse ile görüflmemelidir. Fitneler, nerdeyse ya¤mur gi-
bi ya¤arak, heryeri kapl›yacak. Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (K›-
yâmet kopmadan evvel, her yeri fitneler kapl›yacak. Fitnelerin
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zulmeti, ortal›¤› karanl›k gece gibi yapacak. O zemân, evinden
mü’min olarak ç›kan kimse, akflam kâfir olarak evine dönecek.
Akflam mü’min olarak evine gelen, sabâh kâfir olarak kalkacak. O
zemân oturmak, ayakda kalmakdan hayrl›d›r. Yürüyen, koflandan
dahâ iyidir. O zemân oklar›n›z› k›r›n›z! Yaylar›n›z› kesiniz. K›l›nc-
lar›n›z› tafla çal›n›z! O zemân, evinize birisi gelince, Âdem nebînin
iki o¤lundan iyisi gibi olsun!) Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în”, bunu iflitince, o zemânda bulunacak müslimânlara
ne yapma¤› emr edersiniz dediler. Cevâb›nda, (Evinizin eflyâs› olu-
nuz!) Bir rivâyetde, (Öyle fitne zemân›nda, evinizden d›flar› ç›kma-
y›n›z!) buyurdu. [Bu hadîs-i flerîf, Ebû Dâvüdda ve Tirmüzîde
mevcûddur.] Bu günlerde, Dâr-ül-harb kâfirlerinin Negrekût fleh-
rinde, müslimânlara, islâm memleketlerinde yapd›klar› zulmleri,
iflkenceleri iflitmiflsinizdir. Müslimânlara, görülmedik hakaretler
yapd›lar. Böyle alçakca ifller, âh›r zemânda çok olacakd›r. Altm›fl-
sekizinci mektûbdan terceme temâm oldu.

(Tezkire-i Kurtubî) muhtasar›nda diyor ki: Hadîs-i flerîfde,
(Fitne ç›karmay›n›z! Söz ile ç›kar›lan fitne, k›l›nc ile olan fitne gi-
bidir. Zâlimlere, fâcirlere milleti çekifldirmekden, yalan ve iftirâ
söylemekden hâs›l olan fitne, k›l›nc ile yap›lan fitneden dahâ zarar-
l›d›r) buyuruldu. Âlimlerin hemen hemen hepsi, sözbirli¤i ile bildi-
riyorlar ki, mal›n›, can›n› kurtarmak zorunda kalan›n da, ›syân et-
memesi, hükûmete, kanûnlara karfl› gelmemesi lâz›md›r. Çünki,
zâlim olan hükûmete karfl› sabr etme¤i hadîs-i flerîfler emr etmek-
dedir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahümme in-
nî es’elü-ke fi’lel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkîn ve
izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn) düâs›n› oku-
du¤unu imâm-› Muhammed “rahime-hullahü teâlâ” bildiriyor. Bu
düâ, (Yâ Rabbî! Bana hayrl› ifller yapmak, çirkin fleyleri terk et-
mek ve fakîrleri sevmek nasîb eyle! Kavmim aras›nda fitne ç›kar-
mak istedi¤in zemân, fitneye kar›flmadan can›m› al!) demekdir.
‹mâm-› Kurtubî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, bu hadîs-i flerîf,
fitneden sak›nmak, ona kar›flmamak lâz›m oldu¤unu, fitneye kar›fl-
makdansa, ölmenin hayrl› olaca¤›n› aç›kca göstermekdedir.

(Miflkât)daki hadîs-i flerîflerde buyuruyor ki, (Fitne zemân›nda,
müslimânlara ve onlar›n reîslerine tâbi’ olunuz. Hak yolda olan yok-
sa, fitneciler, isyânc›lar aras›na kar›flmay›n›z! Ölünceye kadar, fitne-
ye kat›lmay›n›z!). (Fitne zemân›nda, hükûmetinize tâbi’ olunuz. Si-
ze zulm etse, mallar›n›z› alsa da, ona itâ’at ediniz!). (Fitne zemân›n-
da, islâmiyyete sar›l›n›z. Kendinizi kurtar›n›z. Baflkalar›na akl ver-
meyiniz! Evinizden d›flar› ç›kmay›n›z. Dilinizi tutunuz!). (Fitne
zemân›nda, çok kimse öldürülür. Onlar›n aras›na kar›flm›yan kur-
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tulur). (Fitnecilere kar›flm›yan, se’âdete kavuflur. Fitneye yakala-
n›p, sabr eden de, se’âdete kavuflur). (Allahü teâlâ, K›yâmet günü,
bir kuluna soracak: Günâh iflliyeni gördü¤ün zemân, niçin mâni’
olmad›n diyecek. O kul, onun zarar›ndan, düflmanl›k yapmas›ndan
korkdum ve senin afv ve magfiretine güvendim diyecek). Bu ha-
dîs-i flerîf, düflman›n kuvvetli oldu¤u zemânlarda, emr-i ma’rûfu ve
nehy-i münkeri terk etmek câiz olaca¤›n› göstermekdedir.

(fiir’atül-islâm) flerhinde diyor ki, farz›n yap›lmas›n›, harâmdan
sak›n›lmas›n› emr etmek, farz-› kifâyedir. Sünnetin yap›lmas›n›
emr, mekrûhdan nehy, men’ etmek, sünnetdir. Harâm ifllemekde
olan, el ile men’ edilmez. Söz ile men’ edilir. Ya’nî, kötülü¤ü, za-
rar› anlat›l›r. Harâm iflleme¤e hâz›rlanan, el ile men’ edilir. Söz ile,
el ile nehy ederken, fitne, zarar ç›karmamak lâz›md›r. Nehyin fâ-
ideli olaca¤›n› önceden bilmek lâz›md›r. Zann-› gâlib, ya’nî çok
zan etmek de, bilmek demekdir. Hubb-u fillah, bu¤d-u fillah olma-
y›nca, yap›lan ibâdetlerin fâidesi olmaz. Emr-i ma’rûf özrsüz terk
edilirse, düâlar kabûl olmaz. Hayr ve bereket kalmaz. Cihâdda ve
müflkil ifllerde zafer nasîb olmaz. Gizli ifllenen günâh, bunu iflleye-
ne zarar verir. Aç›kca ifllenirse, herkese zarar› dokunur. Bir kim-
senin kötülemesi ile, bir insan› kötü bilmemelidir. Bir kimsenin
kötülemesi gîbet olur. Bunu dinlemek de harâm olur. Bir insan›n
fâs›k oldu¤u, iki âdil flâhidin, bunun bir münker iflledi¤ini gördük-
lerini bildirmeleri ile veyâ kendi tecribesi ile anlafl›l›r. Günâh iflli-
yeni görüp de, gücü, kudreti oldu¤u hâlde, nehy etmemek, (Müdâ-
hene) olur. Müdâhene edenlerin, kabrden maymûn ve h›nz›r flek-
linde kalkacaklar›, hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Emr-i ma’rûf ya-
pan›, arkadafllar› sevmez. Müdâhene yapan› severler. Zâlim olan
hükûmet adamlar›na söz ile emr-i ma’rûf yapmak, cihâd›n en k›y-
metlisidir. Nasîhat verme¤e gücü yetmezse, kalbi ile red etmek de
cihâd olur. Devlet adamlar› el ile, âlimler söz ile, di¤er müslimân-
lar kalb ile emr-i ma’rûf yapar. Emr-i ma’rûfu Allah r›zâs› için yap-
mak ve söyledi¤inin kitâbdan vesîkas›n› bilmek ve fitneye sebeb
olmamak lâz›md›r. Sözünün fâidesi olm›yaca¤›n› ve fitne ç›kmas›-
na sebeb olaca¤›n› bilen kimsenin emr-i ma’rûf yapmas› vâcib ol-
maz. Hattâ, ba’zan harâm olur. Böyle zemânda, fitneye sebeb ol-
mamak için, evinden ç›kmamal›d›r. [Ya’nî, fitnecilerin aras›na ka-
r›flmamal›d›r.] Fitne ç›karsa veyâ hükûmet zulm yapar, fesâd ç›ka-
r›rsa, o flehrden, beldeden hicret etmek lâz›m olur. Hicret mümkin
iken, hükûmetin ikrâh etmesi, zorlamas›, günâh ifllemek için özr
olmaz. Hicret mümkin olmazsa, bir kenâra çekilmeli, kimseye ka-
r›flmamal›d›r. Sözünün fâidesi olm›yaca¤›n› ve fitne ç›kaca¤›n› bi-
lirse, emr-i ma’rûf yapmak vâcib olmaz, müstehab olur. Sözünün
fâideli olaca¤›n›, fekat fitneye sebeb olaca¤›n› da bilirse, yine vâcib
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olmaz. Fitne, dö¤ülmek gibi küçük ise, müstehab olur. Fitne büyük
ve tehlükeli ise, emr-i ma’rûf yapmas› harâm olur. Emr-i ma’rûfu
yumuflak yapmak vâcibdir. Sertlik, fitneye sebeb olur. Müslimâna
ve zimmî kâfire karfl›, silâh ile iflâret etmemeli, bunlara da, zulm,
iflkence yapmamal›d›r. (fiir’a)dan terceme temâm oldu.

MÜDÂHENE VE MÜDÂRÂ
30 - Kudreti oldu¤u, gücü yetdi¤i hâlde, harâm iflliyene mâni’

olmamak müdâhene olur. Harâm› iflliyene veyâ yan›nda bulunan-
lara olan sayg›s› yâhud dîne olan ba¤l›l›¤›n›n gevflekli¤i, müdâhe-
neye sebeb olmakdad›r. Fitne olmad›¤›, ya’nî dînine veyâ dünyâs›-
na veyâ baflkalar›na zarar olmad›¤› zemân, harâm ve mekrûh iflli-
yene mâni’ olmak lâz›md›r. Mâni’ olmamak, susmak harâm olur.
Müdâhene etmek, harâm iflleme¤e râz› olma¤› gösterir. Susmak
çok yerde iyidir. Fekat, hakk›, hayr› söyliyecek yerde susulmaz. Yâ
Resûlallah! Geçmifl ümmetlerden bir k›sm›na zelzele ile azâb ya-
p›ld›. Toprak alt›nda kald›lar. Bunlar›n aras›nda sâlihler [iyi insan-
lar] de vard›, denildikde, (Evet, sâlihler de birlikde helâk oldular.
Çünki, Allaha isyân olunurken susmufllard›. Onlardan ayr›lmam›fl-
lard›) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Ümmetimden bir k›sm›, kabrle-
rinden maymûn ve h›nz›r fleklinde kalkacaklard›r. Bunlar Allahü
teâlâya isyân edenlerin aras›na kar›flanlar, onlarla berâber yiyip
içenlerdir) ve (Allahü teâlâ, bir âlime ilm ihsân edince, Peygam-
berlerden ald›¤› gibi, bundan da mîsâk al›r) buyuruldu. ‹lmini, lâ-
z›m oldu¤u zemân söylemekden çekinmiyece¤ine söz verir. (Bir
kimse, Allahü teâlân›n ihsân etdi¤i ilmi, lâz›m oldu¤u zemân söy-
lemezse, k›yâmet günü boynuna ateflden tasma tak›lacakd›r) ha-
dîs-i flerîfi ve Nisâ sûresinin, (Kendilerine ilm ve hidâyet verdi¤i-
miz kimseler, ilmlerini insanlardan saklarlarsa, Allah›n ve la’net
edenlerin la’netleri, bunlar›n üzerine olsun!) meâlindeki otuzalt›n-
c› âyet-i kerîmesi, müdâhene etmenin harâm oldu¤unu göstermek-
dedir. Müdâhenenin z›dd›, karfl›l›¤›, (Gayret) ve salâbetdir. Mâide
sûresinde ellidördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allah yolunda
cihâd ederler, kötülenmekden korkmazlar) buyuruldu. Dinde, gay-
ret ve salâbeti olanlar›n mâllar› ile, cânlar› ile ve sözleri ile ve ka-
lemleri ile, Allah r›zâs› için cihâd etmeleri lâz›m oldu¤u, bu âyet-i
kerîmede bildirilmekdedir. Hadîs-i flerîfde, (Çok ac› olsa da, hakk›
söyleyiniz!) buyuruldu. Bir zâhid, Emevî halîfelerinin dördüncüsü,
Mervân›n yan›nda çalg› çalanlar› görünce, çalg› âletlerini k›rd›. Mer-
vân, bunun, arslanlar›n aras›na b›rak›lmas›n› emr etdi. Arslanlar›n
yan›nda, hemen nemâza durdu. Arslanlar, bunu, yalama¤a bafllad›-
lar. Bunu arslanlar›n yan›ndan al›p halîfeye getirdiler. Arslanlar-
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dan korkmad›n m›? dedi. Hay›r, onlardan korku, hât›r›ma gelme-
di. Bütün geceyi düflünceli geçirdim, dedi. Ne düflündün? dedi.
Arslanlar beni yalay›nca, tükürükleri necs midir? Allahü teâlâ, ne-
mâz›m› kabûl etdi mi, etmedi mi? diye düflündüm dedi[1].

Kendisine veyâ baflkalar›na zarar gelmek korkusundan dolay›
iyili¤i emr etmek ve harâm› men’ etmek mümkin olmazsa, böyle
fitneye mâni’ olmak için susma¤a, (Müdârâ) etmek denir. Kalbi,
harâm› men’ etmek istedi¤i hâlde, müdârâ yapmak câizdir. Hattâ,
sadaka sevâb› hâs›l olur. Müdârâ ederken tatl› dilli ve güler yüzlü
olmak lâz›md›r. Talebeye ders verirken de, müdârâ yap›l›r.
‹mâm-› Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, (‹nsanlar, üç
k›smd›r: Bir k›sm›, g›dâ gibidir. Herkese, her zemân lâz›md›r.
‹kinci k›sm›, ilâc gibidirler. ‹htiyâc zemân›nda lâz›m olurlar.
Üçüncü k›sm›, hastal›k gibidir. Bunlara ihtiyâc olmaz. Fekat, ken-
dileri insanlara müsallat olurlar, bulafl›rlar. Bunlardan kurtulmak
için, müdârâ etmek lâz›md›r.) Müdârâ, câizdir. Ba’zan da müste-
hab olur. Evinde, zevceye müdârâ etmiyen kimsenin râhat›, huzû-
ru kalmaz. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bir mü-
sâfir geldi, (‹çeri al›n›z! O, kötü bir insand›r) buyurdu. ‹çeri girin-
ce, onunla tatl› ve nefl’eli konufldu. Gidince, yumuflak konuflmas›-
n›n sebebi soruldukda, (K›yâmetde, en kötü yerde bulunacak
kimse, dünyâda zarar›ndan korunmak için ikrâm olunand›r) bu-
yurdu. Hadîs-i flerîfde, (S›k›lmadan aç›kca harâm iflliyen kimseyi
gîbet etmek câiz oldu¤u gibi, flerlerinden korunmak için bunlara
müdârâ etmek de câizdir. Fekat müdârâ, müdâhene fleklini alma-
mal›d›r) buyuruldu. Müdârâ, dîni veyâ dünyây› zarardan kurtar-
mak için, dünyâ menfe’atinden vermekdir. Müdâhene, dünyâ ele
geçirmek için, dinden vermekdir. Zâlime müdârâ ederken kendi-
si ve zulmleri medh olunmaz.

‹NÂD VE MÜKÂBERE
31 - ‹nâd ve mükâbere, hakk›, do¤ruyu iflitince, kabûl etme-

mekdir. Ebû Cehl ve Ebû Tâlib, inâd ederek, Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” Peygamber oldu¤una inanmad›lar, inkâr et-
diler. ‹nâd, riyâdan, h›kddan, hasedden yâhud tama’dan hâs›l olur.
Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n en sevmedi¤i kimse, hakk› kabûl
etmekde inâd edendir) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (Mü’min vekar
sâhibi olur, yumuflak olur) buyuruldu. Vekar sâhibi dünyâ ifllerin-
de kolayl›k gösterir. Din ifllerinde, sarp kaya gibi olur. Bir da¤, ze-
mânla afl›nabilir. Mü’minin dîni hiç afl›nmaz.
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N ‹ F Â K
32 - Nifâk, münâf›kl›k, içinin d›fl›na uymamas›d›r. Kalbinde

küfr olan kimsenin mü’min oldu¤unu söylemesi, dinde nifâk olur.
Kalbinde düflmanl›k olup, dostluk göstermek dünyâ nifâk› olur.
Küfrün en kötüsü, dinde nifâk yapmakd›r. Medîne flehrindeki mü-
nâf›klar›n reîsi, Abdüllah bin Übey bin Selûl idi. Müslimânlar›n
Bedr gazâs›ndaki zaferlerini görünce, müslimân olduklar›n› söyle-
diler. Fekat, kalbleri ile inanmad›lar. Hadîs-i flerîfde, (Müslimânla-
ra, sözleriyle dostluk gösterip, davran›fllar›yla düflmanl›k edenlere,
Allahü teâlâ ve melekler la’net eylesin) ve (Münâf›k›n üç alâmeti
vard›r: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emânete h›yânet eder)
buyuruldu. Böyle kimse, müslimân oldu¤unu söylese, nemâz k›lsa
da, münâf›kd›r.

TEFEKKÜR ETMEMEK
33 - ‹nsan›n, günâhlar›n› düflünmesi ve bunlara tevbe etmesi,

tâ’atlar›n›, ibâdetlerini düflünüp, bunlara da, flükr etmesi lâz›md›r.
Mahlûklardaki ve kendi bedenindeki ince san’atlar›, düzenleri, bir-
birlerine olan ba¤l›l›klar›n› düflünerek de, Allahü teâlân›n varl›¤›-
n› ve büyüklü¤ünü anlamas› lâz›md›r. Mahlûklar›n, varl›klar›n
hepsine (Âlem) denir.

[Âlem, üç k›smd›r: (Âlem-i ecsâd), (Âlem-i ervâh) ve (Âlem-i
misâl). Âlem-i misâl, varl›k âlemi de¤ildir. Görünüfl âlemidir.
Her varl›¤›n, bu âlemde bir görüntüsü bulunur. Âlem-› ervâh,
Arfl›n hâricindeki fleylerdir. Bunlar maddî de¤ildir. Bunlara
(Âlem-i emr) de denir. Âlem-i ecsâd, madde âlemidir. Buna
(Âlem-i halk) da denir. Bu da ikiye ayr›l›r: ‹nsana (Âlem-i sagîr)
denir. ‹nsandan baflka varl›klar›n hepsine (Âlem-i kebîr) denir.
Âlem-i kebîrde olan herfleyin, âlem-i sagîrde, bir nümûnesi, ben-
zeri vard›r. ‹nsan›n kalbi, rûh âlemine aç›lan bir kap›d›r. Kâfir-
lerde bu kap› kapanm›fl, harâb olmufldur. Bunun için, kâfirlerin
rûh âleminden haberleri yokdur ve olamaz. Kalbin hayât bulma-
s›, rûh âlemine aç›lmas› için tek çâre, tek ilâc, îmân etmesidir,
müslimân olmas›d›r. Mü’minin kalb kap›s›ndan Âlem-i emre gir-
mesi ve bu âlemde sonsuza, ebedî hayâta ilerlemesi için, çal›flma-
s› lâz›md›r. ‹slâmiyyetin sekiz ana ilminden biri olan (Tesavvuf)
ilmi, bu çal›flmalar› ö¤reten, mu’azzam bir ilmdir. Bu ilmin mü-
tehass›slar›na (Velî) ve (Mürflid) denir. Mürflidlerin en meflhûru,
imâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkîdir. 1034 hicrî ve 1624 mîlâdî se-
nesinde Hindistânda vefât etmifldir.

T›b ve fen fakültelerinde okuyup da, mahlûklardaki san’at in-
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celiklerini, aralar›ndaki hesâbl› ba¤lant›lar› gören ve anl›yabilen
akl› bafl›nda bir kimsenin, Allahü teâlân›n varl›¤›na, birli¤ine, bü-
yüklü¤üne, ilmine, kudretine inanmamas› mümkün de¤ildir. ‹nan-
m›yan›n, anormal, geri kafal›, câhil olmas›, yâhud inâdc›, flehvetle-
rine düflkün bir budala olmas› veyâ nefsine esîr olmufl, iflkence yap-
makdan zevk alan, zâlim bir sadist olmas› lâz›m gelir. Kâfirlerin
hayât hikâyeleri incelenirse, bu üç k›smdan biri oldu¤u hemen
meydâna ç›kar.]

Hadîs-i flerîfde, (Varl›klardaki nizâm› düflünerek Allahü teâlâ-
ya îmân ediniz!) buyuruldu. Astronomi okuyup da, yer küresinin,
ay›n, güneflin ve bütün y›ld›zlar›n bofllukda dönmelerinde ve bir-
birlerinden uzakl›klar›nda bulunan düzeni, hesâblar› anl›yan kim-
senin, îmân› artar. Da¤lar›n, ma’denlerin, nehrlerin, denizlerin,
hayvânlar›n, nebatlar›n, hattâ mikroplar›n yarat›lmas›nda, çeflidli
fâideler vard›r. Hiçbiri bofl yere, lüzûmsuz yarat›lmam›fld›r. Bu-
lutlar, ya¤murlar, flimflekler ve y›ld›r›mlar, yer alt›ndaki sular ve
enerji maddeleri ve hava, k›saca her varl›k belirli hizmetler, belli
vazîfeler yapmakdad›r. ‹nsanlar, bu say›s›z mahlûklar›n, say›lam›-
yacak hizmetlerinden bugüne kadar pek az›n› anl›yabilmifldir.
Mahlûklar› kavr›yam›yan insan akl›, bunlar›n hâl›k›n›, yaratan›n›
nas›l kavr›yabilir? Onun büyüklü¤ünü, s›fatlar›n› birâz anl›yabi-
len islâm âlimleri, flaflk›na dönmüfller. (Onu anlamak, anlafl›lam›-
yaca¤›n› anlamakd›r) demifllerdir. Mûsâ aleyhisselâm›n ümmetin-
den biri, otuz sene ibâdet etmifl. Bir bulut kendisine gölge yapa-
rak, güneflden korumufldu. Birgün bulut gelmemifl, güneflde kal-
m›fld›. Annesine sebebini sormufl. Herhâlde bir günâh yapm›fls›n,
demifldi. Hay›r, günâh ifllemedim deyince, göklere, çiçeklere bak-
mad›n m›? Onlar› görünce, yaratan›n azametini düflünmedin mi?
demifl. Evet, bakd›m. Fekat, tefekkürde kusûr etdim deyince,
bundan büyük günâh olur mu? Hemen tevbe et, demifldi. Akl› ba-
fl›nda olan kimsenin, tefekkür vazîfesini hiç ihmâl etmemesi lâ-
z›md›r. Yar›n ölmiyece¤inden emîn olan kimse var m›d›r? Allahü
teâlâ, hiçbir fleyi bât›l, fâidesiz yaratmam›fld›r. ‹nsanlar›n anl›ya-
mad›klar›, göremedikleri fâideler, anl›yabildiklerinden katkat da-
hâ çokdur. Tefekkür, dört dürlü olur, demifllerdir. Allahü teâlâ-
n›n mahlûklar›ndaki güzel san’atlar›, fâideleri düflünmek, Ona
inanma¤a ve sevme¤e sebeb olur. Onun va’d etdi¤i sevâblar› dü-
flünmek, ibâdet yapma¤a sebeb olur. Onun haber verdi¤i azâbla-
r› düflünmek, Ondan korkma¤a, kimseye kötülük yapmama¤a se-
beb olur. Onun ni’metlerine, ihsânlar›na karfl›l›k, nefsine uyarak
günâh iflledi¤ini, gaflet içinde yaflad›¤›n› düflünmek, Allahdan ha-
yâ etme¤e, utanma¤a sebeb olur. Allahü teâlâ, yerlerde ve gökler-
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de bulunan mahlûklar› düflünerek ibret alanlar› sever. Hadîs-i fle-
rîfde, (Tefekkür gibi k›ymetli ibâdet yokdur) ve (Bir an tefekkür,
altm›fl sene ibâdetden dahâ hayrl›d›r) buyuruldu. ‹mâm-› Gazâlî-
nin fârisî (Kimyâ-i Se’âdet) kitâb›nda tefekkür uzun yaz›l›d›r.

MÜSL‹MÂNA BEDDÜÂ
34 - Hadîs-i flerîfde, (Kendinize, evlâd›n›za, kötü düâ etmeyiniz.

Allah›n kaderine râz› olunuz. Ni’metlerini artd›rmas› için düâ edi-
niz) ve (Anan›n, baban›n çocu¤una olan ve mazlûmun, zâlime olan
beddüâlar›, red olunmaz) buyuruldu. Bir müslimân›n kâfir olmas›
için düâ edenin kendisi kâfir olur. Bir zâlimin, kâfir olarak ölerek,
sonsuz azâb çekmesini istemek, küfr olmaz. Mûsâ aleyhisselâm›n
böyle düâ etdi¤i, Kur’ân-› kerîmde bildirilmifldir. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ”, baflkas›n›n kâfir olmas›n› iste-
mek, küfr olur buyurdu. Zâlimden baflkas›na beddüâ etmek ha-
râmd›r. Zâlime, zulmü kadar beddüâ etmek câiz olur. Câiz olan
birfleyin mikdâr›, özrün mikdâr› kadar olur. Zâlime de beddüâ et-
memek, sabr etmek ve hattâ, afv etmek dahâ iyidir. Zimmîye ve
herhangi bir kâfire, Allah ömr versin demek, câiz de¤ildir. Müsli-
mân olmas› için veyâ cizye vererek müslimânlar›n kuvvetlenmesi
için, böyle düâ etmek, câiz olur. Kâfire sayg› ile selâm veren, kâfir
olur. Kâfire sayg› bildiren bir söz söylemek, meselâ üstâd›m de-
mek, küfr olur.

MÜSL‹MÂNA KÖTÜ ‹SM TAKMAK
35 - Müslimâna kötü ism takmak veyâ baflkas›n›n takd›¤› kötü

ismi söylemek câiz de¤ildir. Soy ad› ve nâm-› müsteâr koymak câ-
izdir. S›ddîk Gümüfl, Hüseyn Hilmi Ifl›k hocam›z›n nâm-› müsteâr›-
d›r. Hadîs-i flerîfde, (Kötü ismi olan, bunu güzel isme çevirsin!) bu-
yuruldu. Meselâ, Âs›ye ismini, Cemîle yapmal›d›r. Müslimâna gü-
zel ism takmak câizdir. Çocu¤una, övücü ism koymamal›d›r. Mese-
lâ Reflîd, Emîn ismini vermemelidir. Muhyiddîn, Nûrüddîn gibi
ismler de, yalan ve bid’at olur. Fâs›klar›, câhilleri, mürtedleri böy-
le ismlerle ça¤›rmak mekrûhdur. Çünki, bunlar, medh edici, övücü
ismlerdir. Mecâz olarak da, söylenemezler. Kendi çocuklar›na, bu
ismleri tefe’ül ederek, u¤urlu olmak için koymak, câiz olur denil-
mifldir. Sâlih olduklar› meflhûr olan âlimleri bu ismler ile zikr et-
mek câiz ve fâidelidir.

[‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, beflinci cildde buyuruyor
ki, çocu¤a konulacak ismler aras›nda en efdal olan›, Abdüllah,
sonra Abdürrahmân, sonra Muhammed, sonra Ahmed, dahâ
sonra ‹brâhîmdir. Allahü teâlân›n ismlerinden olan Alî, Reflîd,
Azîz gibi ismleri de koymak câizdir. Fekat, bu ismleri söylerken

– 107 –



hurmet etmek lâz›md›r. Bilerek hurmetsizlik eden kâfir olur. Me-
selâ, ismi Abdülkâdir olana, Abdülkoydur demek, Hasen yerine
Hasso, ‹brâhîm yerine ‹bo demek, bu ismlerle alay etmek olur. Bu
ismlerle alay etmek niyyet edilmezse, küfr olmaz ise de, küfre ben-
ziyen fleyi söylemekden sak›nmak lâz›md›r. Çocuk, dünyâya gelip,
hemen ölse, ism koymadan defn edilmez. Abdünnebî ismi câiz ise
de, koymamak ihtiyâtl› olur. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretle-
ri hicrî kamerî 1362 [m. 1943] senesinde vefât edinciye kadar, ‹s-
tanbulda, Bâyezid câmi’inde, Sal›, Perflembe ve Cumartesi günleri,
ikindi nemâz›ndan sonra, yirmibefl sene va’z ve irflâd eyledi. Bir
va’z›nda, (Veledin, vâlideyni üzerinde üç hakk› vard›r: Do¤dukda
müslimân ismi koymak. Âk›l oldukda, kitâbet, ilm ve san’at ö¤ret-
mek. Bâlig oldukda, dîni ve ahlâk› güzel bir müslimân bulup, bu-
nunla hemen evlendirmekdir) buyurdu. K›zlar› böyle evlendiren
ana-baba, hattâ her akrabâ ve ahbâblar ve hattâ komflular çok se-
vâb kazan›rlar. Avrupada, Amerikada, din, edeb düflman› olarak
yetifldirilen soysuzlara, uydurma diploma vererek, profesör ism ve
etiketi ile islâm memleketlerine gönderiyorlar. Bu câhil kâfirleri li-
selere, üniversitelere muallim ve profesör yap›yorlar. Bunlar, tu-
zaklar›na düflen müslimân evlâdlar›n› dinsiz, mezhebsiz yap›yorlar.
Bunlar kolayca, hâin, kâtil oluyorlar.]

ÖZRÜ RED ETMEK
36 - Müslimân›n özrünü red etmek mekrûhdur. Hadîs-i flerîfde,

(Müslimân kardeflinin özrünü kabûl etmemek günâh olur) buyu-
ruldu. Özrü kabûl etmek ve kusûrlar› afv etmek, Allahü teâlân›n
s›fatlar›ndand›r. Böyle olm›yan kimseye, Allahü teâlâ gadab ve
azâb eder. Özrde bulunmak üç dürlü olur: Niçin yapd›m? Veyâ flu-
nun için yapd›m. Keflki yapmasayd›m demek veyâ yapd›m, bir da-
hâ yapmam demek. Yâhud yapmad›m diyerek inkâr etmekdir.
Yapd›m, bir dahâ yapmam demek, tevbe olur. Mü’min, afv etmesi
için özr dilemesini bekler. Münâf›k, ayblar›n ortaya ç›kmas›n› ister.
Hadîs-i flerîfde, (‹ffet sâhibi olunuz. Çirkin fleyler yapmay›n›z. Ka-
d›nlar›n›z› da, afîf yap›n›z) ve (‹ffet sâhibi olursan›z, kad›nlar›n›z
da afîf olur. Anan›za baban›za ihsân ederseniz, çocuklar›n›z da si-
ze ihsân eder. Din kardeflinin özrünü kabûl etmiyen, kevser hav-
z›ndan içmiyecekdir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, din kardeflinin
kötülük yapd›¤›n› ve özrünün yalan oldu¤unu bilmiyen kimse için-
dir. Çünki, bunun özrünü red etmek müslimâna sû-i zan etmek
olur. Yalan söyledi¤ini bilerek özrünü kabûl etmek, afv olur. Afv
etmek, vâcib de¤il, müstehabd›r.
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KUR’ÂN-I KERÎM‹ YANLIfi TEFSÎR ETMEK
37 - Tefsîr, beyân etmek ve keflf etmek demekdir. Bildirmek

ve aç›klamakd›r. (Te’vîl), rücû’ etmekdir. Tefsîr, bir ma’nâ ver-
mekdir. Te’vîl, çeflidli ma’nâlar aras›ndan birisini seçmekdir.
Kendi re’yi, görüflü ile tefsîr, câiz de¤ildir. Tefsîr, rivâyet ile yap›-
l›r. Te’vîl, dirâyet ile yap›l›r. Hadîs-i flerîfde, (Kur’ân-› kerîmi,
kendi görüflü ile aç›klayan, do¤ru olsa dahî, hatâ etmifldir) buyu-
ruldu. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› ki-
râmdan “rad›yallahü anhüm” gelen haberlere ve âlimlerin tefsîr-
lerine ve tefsîr ilminin üsûlüne bakmadan ve Kureyfl lügatini bil-
meden ve hakîkat ile mecâz› düflünmeden, mücmel, mufassal ve
umûmî ve husûsî olanlar› birbirinden ay›rmadan ve âyet-i kerî-
melerin indirilme sebeblerini ve nâsih, mensûh olduklar›n› arafl-
d›rmadan verilen ma’nây›, Allahü teâlân›n kelâm› olarak söyle-
mek do¤ru de¤ildir. (Tefsîr), kelâm-› ilâhîden murâd-› ilâhîyi an-
lamak demekdir. Kendili¤inden verdi¤i ma’nâ do¤ru olsa bile,
meflrû’ yoldan ç›karmad›¤› için, hatâ olur. Verdi¤i ma’nâ yanl›fl
ise, kâfir olur. Hadîs-i flerîfleri de, sahîh veyâ bozuk oldu¤unu bil-
meden söylemek, sahîh olsa bile, günâh olur. Böyle kimsenin ha-
dîs-i flerîf okumas› câiz olmaz. Hadîs kitâblar›ndan, hadîs nakl et-
mek için, hadîs âlimlerinden icâzet alm›fl olmak lâz›md›r. Hadîs-i
flerîfde, (Uydurdu¤u bir sözü, hadîs olarak söyliyen kimse, Ce-
hennemde azâb görecekdir) buyuruldu. Kur’ân-› kerîmi, tefsîr
âlimlerinden, icâzeti olm›yan›n da, tefsîr kitâblar›ndan alarak
söylemesi ve yazmas›, câizdir. Yukar›da bildirilen, tefsîr etmek
flartlar›n› hâiz olan kimse, yaz›l› icâzeti olmadan tefsîr ve hadîs
nakl edebilir. ‹câzet vermek için para almak câiz de¤ildir. Ehliy-
yeti olana icâzet vermek vâcibdir. Ehliyyeti olm›yana icâzet ver-
mek harâmd›r.

Hadîs-i flerîfde, (Kur’ân-› kerîme, ehliyyeti olmadan ma’nâ
veren, Cehennemde azâb görecekdir) ve (Bilmedi¤ini hadîs ola-
rak söyleyen, Cehennemde azâb görecekdir) ve (Kur’ân-› kerîme
kendi görüflüne göre ma’nâ veren Cehennemde azâb görecekdir)
buyuruldu. Bid’at sâhiblerinin, kendi bozuk i’tikâdlar›n› isbât et-
mek için, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf okumalar›, böyledir.
[fiî’îler, Vehhâbîler, Teblîg-› Cemâ’atc›lar, Mevdûdîciler ve Sey-
yid Kutubcular böyledir. Yûsüf-i Nebhânî “rahmetullahi aleyh”
böyle bozuk tefsîrleri (fievâhid-ül hak) kitâb›nda uzun anlatmak-
dad›r. Kur’ân-› kerîmin d›fl ma’nâs› oldu¤u gibi, iç ma’nâs› da var-
d›r diyerek, kendilerine göre ma’nâ veren [z›nd›klar] da, böyle-
dir. Kelimelerin, kendi zemânlar›nda, kendi aralar›nda kulland›kla-
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r› ma’nâlar›na göre tefsîr yapanlar da böyledir.
Osmânl› devletindeki âlimlerden Nûh bin Mustafâ Konevî

“rahime-hullahü teâlâ”, 1070 [m. 1660] de Kâhirede vefât etmifl-
dir. Muhammed fiihristânînin “rahime-hullahü teâlâ” (Milel ve
Nihal) kitâb›na yapd›¤› tercemede diyor ki, (‹smâ’îliyye) f›rkas›n-
da olanlar, imâm-› Ca’fer Sâd›k›n büyük o¤lu ‹smâ’îlin yolunda-
y›z dedikleri için, bu ismi alm›fllard›r. Bunlara (Bât›niyye) f›rkas›
da denir. Çünki Kur’ân›n zâhir ma’nâs› oldu¤u gibi, bât›n ma’nâ-
s› da vard›r. Zâhir ma’nâs›, f›khc›lar›n kal›plafld›rd›¤› belli ve s›n›r-
l› fleylerdir. Bât›n ma’nâs› ise, Kur’ân›n iç ma’nâs› olup uçsuz de-
nizdir dediler. Zâhir ma’nây› b›rak›p, bât›n dedikleri, kendi uy-
durduklar› fleylere inand›lar. Hâlbuki, Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, Kur’ân-› kerîmin zâhir, aç›k ma’nâs›n› bildirdi.
Zâhir ma’nây› b›rak›p, iç ma’nâ uydurmak, küfr olur. Z›nd›kl›k
olur. Bu hîle ile, islâmiyyeti yok etme¤e çal›fld›lar. Çünki, (mecû-
sîler) ya’nî atefle tapanlar, islâm›n yay›lmas›n› önliyebilmek için,
reîsleri Hamdan Kurmut, bu bölücülü¤ü ortaya ç›kar›p, (Karâm›-
ta) devletini kurdu. Hâc›lar› katl ve Hacer-i esvedi Kâ’beden ç›-
kar›p Basraya getirdi. (Cennet, dünyâ lezzetleri, Cehennem de,
dînin ahkâm›na uymakd›r) dediler. Harâmlara, güzel san’at ismi-
ni verdiler. ‹slâm dîninin kötü huy, fuhfl dedi¤i ahlâks›zl›klara mo-
ral e¤itimi diyerek gençleri sefâlete sürüklediler. Devletleri islâ-
miyyete çok zarar verdi. 372 [m. 983] de gadab-› ilâhîye yakalan›p
mahv oldular.]

Tefsîri, nakl sûretiyle yapmak lâz›md›r. Tefsîr yapabilmek
için, flu onbefl ilmi bilmek lâz›md›r: Lügat, nahv, sarf, ifltikak,
me’ânî, beyân, bedî’, k›râ’et, üsûl-i din, f›kh, esbâb-› nüzûl, nâsih
ve mensûh, üsûl-i f›kh, hadîs, ilm-i kalb. Bu ilmleri bilmiyen kim-
senin tefsîr yapmas› câiz de¤ildir. ‹slâm ahkâm›na uyan, râsih
ilmli âlimlere Allahü teâlân›n vâs›tas›z olarak ihsân etdi¤i ilme
(Mevhibe) veyâ (Kalb ilmi) denir. Hadîs-i flerîfde, (‹lmi ile amel
edene, Allahü teâlâ bilmediklerini bildirir) buyuruldu. Yukar›-
daki on befl ilme mâlik olm›yan kimsenin, tefsîr yapmas› câiz de-
¤ildir. Yaparsa, kendi görüflü ile yapm›fl olur. Cehennemde yan-
maya müstehak olur. Hadîs-i flerîfde, (K›rk gün ihlâs ile islâmiy-
yete uyan kimsenin kalbini, Allahü teâlâ hikmet ile doldurur.
Bunlar› söyler) buyuruldu. Müteflâbih âyetlere ma’nâ veren,
kendi görüflü ile tefsîr yapm›fl olur. Bid’at sâhiblerinin tefsîri
böyledir.

Kur’ân-› kerîmde bulunan bilgiler üç k›smd›r: Bir k›sm›n›, hiç
bir kuluna bildirmemifldir. Zât›n›n ve s›fatlar›n›n hakîkati ve
gaybdan haber vermek böyledir. ‹kinci k›sm, yaln›z Peygamberi-
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ne bildirdi¤i esrârd›r. Bunlar›, Peygamberi “aleyhisselâm”, yaln›z
Allahü teâlân›n izn verdi¤i kimselere bildirir. Üçüncü k›sm bilgile-
ri, Peygamberine “aleyhissalâtü vesselâm” bildirmifl ve bütün üm-
metine bildirmesini emr etmifldir. Bu üçüncü k›sm da, ikiye ayr›l›r:
Birincisi, ancak iflitmekle ö¤renilir. K›yâmet hâlleri böyledir. ‹kin-
cisi, görüp incelemekle ve okuyup ma’nâs›n› anlamakla ö¤renilir.
Îmân ve islâm bilgileri böyledir. Müctehid imâmlar bile, Nasslarda
aç›k bildirilmemifl olan islâmiyyet bilgilerini kesin olarak anl›ya-
mam›fllar, ihtilâfa düflmüfllerdir. Böylece amelde çeflidli mezhebler
meydâna gelmifldir. Yukar›da bildirilen onbefl ilme sâhib olan›n ç›-
karaca¤› ma’nâlara tefsîr denmez, (te’vîl) denir. Çünki, bu ma’nâ-
larda kendi re’yi bulunur. Ya’nî anlad›¤› çeflidli ma’nâlardan birini
seçmekde kendi re’yini kullan›r. Seçdi¤i ma’nâ, âyet-i kerîmelerin
ve hadîs-i flerîflerin aç›k ma’nâlar›na yâhud icmâ’a uygun olmazsa,
fâsid olur. (Berîka) sonunda, raks›n harâm oldu¤unu anlat›rken di-
yor ki, (Bize, tefsîr kitâblar›na göre amel etmek emr olunmad›.
F›kh kitâblar›na tâbi’ olmam›z emr edildi.)

HARÂM ‹fiLEMEKDE ISRÂR
38 - Günâh iflleme¤i kasd etmek, az ifllese dahî, ›srâr etmek

olur. Kasd etmek, niyyet etmekle, irâde etmekle ve karâr vermek-
le olur. Karâr verip bir kerre de yaparsa, ›srâr olur. Hiç yapmazsa,
devâml› yapma¤a kasd etmesi, karâr vermesi ›srâr olmaz. Devâm-
l› yapma¤a karâr verip ve iflleyip de piflmân olur, terk ederse ›srâr
olmaz. Tekrâr yap›p yine tevbe ederse, ›srâr olmaz. Günde çok
kerre yap›p, her birinden sonra tevbe etmek, ›srâr olmaz. Tevbe
ederken, günâh iflledi¤ine piflmân olup üzülmek ve günâhdan he-
men vaz geçmek ve bir dahâ yapmama¤a karâr vermek flartd›r. Bu
üç flart› yapmadan, yaln›z dil ile tevbe etmek, yalanc›l›k olur. Kü-
çük günâhlara ›srâr etmek, büyük günâh olur. Bir büyük günâh› bir
kerre yapmakdan dahâ büyük olur. Tevbe edince, büyük günâh da
afv olur. Küçük günâh› küçük görmek, büyük günâhd›r. Küçük gü-
nâh iflledi¤ini söyliyerek övünmek, büyük günâh olur. Küçük gü-
nâh iflliyeni, âlim ve sâlih sanmak da, büyük günâh olur. Küçük gü-
nâh iflleyince de, Allahü teâlâdan ve azâb›ndan korkmak lâz›md›r.
Allahü teâlâdan utanmazsa ve azâb yap›laca¤›n› düflünmezse bü-
yük günâh olur.

Kalbi bozuk olana, k›ymet mi verir, mal ile mevki’?
alt›n palan vursan, merkeb yine merkebdir!
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GÎBET ETMEK
39 - Belli bir mü’minin veyâ zimmînin [gayr-› müslim vatanda-

fl›n] ayb›n›, onu kötülemek için arkas›ndan söylemek, gîbet olur.
[Kötüleyen sözler do¤ru ise, (gîbet) olur. Yalan ise, (iftirâ) olur.
Gîbet ve iftirâ söylemek, büyük günâh oldu¤u gibi, bunlar› dinle-
mek de harâmd›r. Söyleyen ve dinleyen, Cehennem ateflinde yana-
cakd›r. Söyleyeni susdurmal›, susduramaz ise, oradan kalk›p git-
melidir. Ve bunlar için, hayr düâ etmelidir. Dostlar›n, ahbâblar›n
ismlerini yaz›p, d›vara asmal›, bu ismleri her görüflde, sâhiblerine
hayr düâ etmelidir. Mezârlar›n üzerine tafllar dikip, üzerlerine
meyyitin ismi yaz›l›r, geçenler, görenler, bu meyyite rahmet ve is-
tigfâr okurlar. Senelerce bu düâlara kavuflan meyyitler kabr azâ-
b›ndan kurtulur.] Gîbet, harâmd›r. Dinleyen, o kimseyi tan›m›yor-
sa, gîbet olmaz. Gîbet olunan kimse bunu iflitirse, üzülür. Bedenin-
de, nesebinde, ahlâk›nda, iflinde, sözünde, dîninde, dünyâs›nda,
hattâ elbisesinde, evinde, hayvân›nda bulunan bir kusûr, arkas›n-
dan söylendi¤i zemân, bunu iflitince üzülürse, gîbet olur. Kapal›
söylemek, iflâret ile, hareket ile bildirmek, yaz› ile bildirmek de,
hep söylemek gibi gîbetdir. Bir müslimân›n günâh› ve kusûru söy-
lendikde, hâf›zlar›n, din adamlar›n›n, elhamdülillâh biz böyle de¤i-
liz demeleri, gîbetin en kötüsü olur. Birisinden bahs edilirken, el-
hamdülillâh, Allah, bizi hayâs›z yapmad› gibi, onu kötülemek, çok
çirkin gîbet olur. Falanca kimse çok iyidir, ibâdetde flu kusûru ol-
masa, dahâ iyi olurdu demek, gîbet olur. Hucurât sûresinde, oni-
kinci âyetinde meâlen, (Birbirinizi gîbet etmeyiniz!) buyuruldu.
Gîbet, adam çekifldirmek demekdir. Birisini gîbet etmek, ölmüfl in-
san›n etini yimek gibi olur buyuruldu. Hadîs-i flerîfde, (K›yâmet gü-
nü, bir kimsenin sevâb defteri aç›l›r. Yâ Rabbî! Dünyâda iken, flu
ibâdetleri yapm›fld›m. Sahîfede bunlar yaz›l› de¤il, der. Onlar, defte-
rinden silindi, gîbet etdiklerinin defterlerine yaz›ld› denir) ve (K›yâ-
met günü bir kimsenin hasenât defteri aç›l›r. Yapmam›fl oldu¤u ibâ-
detleri orada görür. Bunlar seni gîbet edenlerin sevâblar›d›r, denir)
buyuruldu. Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” ile oturuyorduk. ‹çimizden birisi kalk›p
gitdi. Yâ Resûlallah! Râhats›z olup gitdi, denildi. (Arkadafl›n›z› gî-
bet etdiniz, etini yidiniz) buyurdu. Âifle “rad›yallahü anhâ” diyor ki,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda, bir kad›n›n uzun
oldu¤unu söyledim, (A¤z›nda olan› ç›kar!) buyurdu. Tükürdüm.
A¤z›mdan et parças› ç›kd›. Allahü teâlâ s›fatlar›, özellikleri, cism
fleklinde gösterme¤e kâdirdir. Gîbet, din kardeflinin, bir zimmînin
iflitince üzülece¤i bir kusûrunu arkas›ndan söylemekdir. Allahü teâ-
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lâ, Mûsâ aleyhisselâma vahy eyledi ki, (Gîbet edip tevbe eden
kimse, Cennete en son gidecekdir. Gîbet edip, tevbe etmiyen kim-
se, Cehenneme en önce girecekdir.) ‹brâhîm Edhem “rahime-hul-
lahü teâlâ”, bir yeme¤e da’vet edilmifldi. Sofrada, ça¤r›lanlardan
birinin bulunmad›¤› söylenince, o a¤›r kimsedir, denildi. ‹brâhîm
bin Edhem “rahime-hullahü teâlâ”, gîbet edildi, buyurdu ve ç›k›p
gitdi. Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse için söylenen kusûr, onda varsa,
bu söz gîbet olur. Yoksa bühtân, ya’nî iftirâ olur) buyuruldu. Din-
deki kusûrlar› söylemek, meselâ nemâz k›lmaz veyâ flerâb içer ve-
yâ sirkat eder veyâ söz tafl›y›c›d›r demek ve dünyâdaki kusûrlar›-
n› söylemek, meselâ sa¤›rd›r, flafl›d›r demek, gîbet olur. Dindeki
kusûrlar›, onu kötülemek için söylenirse, gîbet olur. Onun islâh›n›
düflünerek söylerse, gîbet olmaz. Ac›yarak söylemek de, gîbet ol-
maz denildi. Bu köyde, nemâz k›lm›yan var veyâ komünist var,
h›rs›z var demek, gîbet olmaz. Çünki, belli bir flahs söylenmemifl-
dir.

Bir kimse, nemâz k›lar, oruc tutar, hem de insanlara eli ile zarar
verir. Meselâ döver, mallar›n› gasb eder, sirkat eder. Yâhud dili ile
zarar verir. Meselâ söver, iftirâ eder, gîbet eder, söz tafl›r. Âflikâre
yap›lan f›sk ve harâmlar› ve bid’atlar› söylemek, gîbet olmaz. Bun-
lar› men’ etmesi için hükûmete haber vermesi, günâh olmaz. Bir
kimse, babas›ndan gizli harâm iflleyince, babas›n›n mâni’ olaca¤›n›
bilenin, babas›na söylemesi veyâ yazarak bildirmesi lâz›md›r. Mâni’
olaca¤› bilinmiyorsa haber vermek câiz olmaz. Çünki, düflmanl›¤a
sebeb olur. Birinin zararlar›n›, ona ac›d›¤› için veyâ baflkalar›n›n on-
dan sak›nmas› için söylerse, gîbet olmaz. Onu kötülemek için söy-
lerse, gîbet olur. Alt› kiflinin kusûrlar›n›, ayblar›n› arkas›ndan söyle-
mek, gîbet olmaz: Ona ac›d›¤› için söylemek, ona mâni’ olunmas›
için söylemek, fetvâ almak için söylemek, müslimânlar› onun flerrin-
den korumak için söylemek. O kusûr, ona ism olmufl ise, onu bu ism
ile tan›tmak mecbûriyyetinde olmak. Âflikâre, herkesce bilinen f›s-
k›, bid’ati ve zulmü söylemek. K›zarak, onu kötülemek niyyeti ile
söylenen, gîbet olur. Sat›lmakda olan mâl›n kusûrunu müflteriye
söylemek, sat›c›y› gîbet etmek olmaz. Evlenecek erke¤e, nikâh
edece¤i k›z›n ayb›n›, kusûrunu haber vermek, gîbet olmaz, nasîhat
olur. Birfleyi bilmeyene nasîhat vermek, vâcibdir. Aç›kca harâm ifl-
liyenin ve zulm edenin, aç›k olm›yan baflka ayblar›n› bildirmek, gî-
bet olur. Hadîs-i flerîfde, (Hayâ cilbâb›n› ç›karan kimseyi söyle-
mek gîbet olmaz) buyuruldu. Cilbâb, kad›nlar›n genifl bafl örtüsü-
dür. Burada, hayâ cilbâb›n› ç›karmak, aç›kca harâm ifllemek demek-
dir. Hadîs-i flerîf, böyle kimsenin hayâs› olmad›¤›n› iflâret etmekde-
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dir. ‹mâm-› Gazâlî ve ba’z› âlimler “rahime-hümullahü teâlâ”, aç›k
günâh iflliyenin ve baflkalar›n›n kusûrunu söylemenin gîbet olma-
s›nda, onu kötülemek, flart de¤ildir, dediler. Bunun için gîbet et-
mekden çok sak›nmak lâz›m gelir.

‹nsan› gîbet etme¤e sürükliyen sebebler çokdur. Burada onbiri
bildirilecekdir: Ona karfl› düflmanl›k, yan›nda olanlar›n fikrlerine
uymak düflüncesi, sevilmiyen bir kimseyi kötülemek, kendisinin o
günâhda bulunmad›¤›n› bildirmek, kendinin ondan üstün oldu¤u-
nu bildirmek, hased etmek, yan›nda bulunanlar› güldürmek, flaka-
laflmak, onunla alay etmek, ummad›¤› kimsenin harâm ifllemesine
hayretini bildirmek, buna üzüldü¤ünü, ona ac›d›¤›n› bildirmek, ha-
râm iflledi¤i için onu sevmedi¤ini bildirmek.

Gîbet, insan›n sevâblar›n›n azalmas›na, baflkas›n›n günâhlar›-
n›n kendisine verilmesine sebeb olur. Bunlar›, her zemân düflün-
mek, insan›n gîbet etmesine mâni’ olur.

Gîbet, üç dürlüdür: Birincisinde, ben gîbet etmedim, onda bu-
lunan fleyi söyledim, der. Böyle söylemek, küfr olur. Çünki, harâ-
ma, halâl demifl olur. ‹kincisinde, gîbet olunana duyurmakd›r. Bü-
yük harâm olur. Tevbe etmekle afv edilmez. Onunla halâllaflmak
da lâz›m olur. Üçüncüsünde, gîbet olunan›n bundan haberi olmaz.
Tevbe ve istigfâr etmekle ve ona hayr düâ etmekle afv olur.

Yan›nda gîbet yap›ld›¤›n› ifliten kimse, buna hemen mâni’ ol-
mal›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Din kardefline, onun haberi olmadan yar-
d›m eden kimseye, Allahü teâlâ dünyâda ve âh›retde yard›m eder)
ve (Yan›nda, din kardefline gîbet edilince, gücü yetdi¤i hâlde ona
yard›m etmiyen kimsenin günâh›, dünyâda ve âh›retde kendisine
yetiflir) ve (Bir kimse, dünyâda din kardeflinin ›rz›n› korursa, Alla-
hü teâlâ, bir melek göndererek, onu Cehennem azâb›ndan korur)
ve (Bir kimse, din kardeflinin ›rz›ndan bir fleyi korursa, Allahü teâ-
lâ, onu Cehennem azâb›ndan korur) buyuruldu. Gîbet yap›l›rken,
orada bulunan kimse, korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbi ile red
etmezse, gîbet günâh›na ortak olur. Sözünü kesmesi veyâhud kal-
k›p gitmesi mümkin ise, bunlar› yapmal›. Eliyle, bafl›yle, gözüyle
men’ etmesi kâfî gelmez. Aç›kca, sus, demesi lâz›md›r.

Gîbet etmenin keffâreti, üzülmek, tevbe etmek ve onunla ha-
lâllaflmakd›r. Piflmân olmadan halâllaflmak, riyâ olur, ayr› bir gü-
nâh olur. [Ölüyü ve zimmî olan kâfiri gîbet harâm oldu¤u ‹bni Âbi-
dîn 5. ci cild, 263. cü sahîfede yaz›l›d›r.]

Hak irâde eyleyince, yol verir herkes sana,
Halk eder sebeblerini, bol verir herfley sana.
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TEVBE ETMEMEK
40 - Tevbe, harâm iflledikden sonra, piflmân olup, Allahü teâlâ-

dan korkmak, bir dahâ yapmama¤a azm etmek, karâr vermekdir.
Dünyâda zarar hâs›l olmas›ndan korkarak piflmân olmak, tevbe ol-
maz. Çeflidli günâh iflliyenin bunlardan ba’z›s›nda ›srâr ederken,
ba’z›s›na tevbe etmesi, sahîh olur. Tevbeden sonra, günâh› tekrâr
iflliyenin, tekrâr tevbe etmesi sahîh olur. Böylece, çok kerre tevbe
etmesi, sahîh olur. Büyük günâh›n afv olmas› için, tevbe etmek
flartd›r. Befl vakt nemâz ve Cum’a nemâz›, Ramezân-› flerîf orucu,
hac etmek, istigfâr etmek, büyük günâh ifllemekden sak›nmak gibi
ibâdetler, küçük günâhlar›n afv edilmesine sebeb olur. fiartlar›na
uygun olarak tevbe edince, küfr ve günâhlar muhakkak afv olunur.
fiartlar›na uygun olarak ve ihlâs ile yap›lan hacca, (Hacc-› mebrûr)
denir. Hacc-› mebrûr, kazâya kalm›fl olan farzlardan ve kul hakla-
r›ndan baflka günâhlar›n afv›na sebeb olur. Bu ikisinin afv olmas›
için, kazâlar›n ve kul haklar›n›n ödenmesi de lâz›md›r. Hac ile, far-
z› yapmaman›n günâh› afv edilmez ise de, vaktinde yapmaman›n,
vaktinden sonraya b›rakman›n günâh› afv edilir. Hacdan sonra,
farzlar› kazâ etme¤e hemen bafllamazsa, gecikdirme günâh› tekrâr
bafllar ve zemânla katkat artar. Gecikdirmek, büyük günâhd›r. Bu-
nu iyi anlamak lâz›md›r. (Hacc-› mebrûr yapan›n günâhlar› afv
olur. Dünyâya yeni gelmifl gibi olur) hadîs-i flerîfi, kazâ ve kul hak-
k›ndan baflka günâhlar›n afv olaca¤›n› göstermekdedir. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” arefe gecesinde ve Müzdelifede,
hâc›lar›n günâhlar›n›n afv edilmesi için yapd›¤› düâlar›n da, böyle
oldu¤u bildirilmifldir. Kazâ ve kul haklar›n›n da, afva dâhil oldu¤u-
nu bildiren âlimler var ise de, bunlar, tevbe edip de kazâdan ve
ödemekden âciz olanlar içindir. Hûd sûresinin yüzonbeflinci âyet-i
kerîmesinde meâlen, (Hasenât, günâhlar› yok eder) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîmeye, kazâs› yap›l›nca, afv olurlar ma’nâs› verilmifldir.
Gîbet olunan kimsenin iflitmesinden sonra üzülmesi de, bu gîbeti
yapan için, ayr›ca büyük günâh olur. Bu günâh›n afv›na sebeb ola-
cak hasene, onunla halâllaflmakd›r.

Günâhdan sonra hemen tevbe etmek farzd›r. Tevbeyi gecikdir-
mek de, bu günâh› ifllemekden dahâ büyük günâhd›r. Bu günâh,
her gün bir misli artar. Bunun için de ayr›ca tevbe etmek lâz›md›r.
Bir günâh›n tevbesi yap›l›nca, bunun tevbesini gecikdirme günâh-
lar›n›n hepsi afv olur. Farz› yapmaman›n tevbesi, ancak kazâ et-
mekle sahîh olur. Her günâh›n afv› için, kalb ile tevbe etmek ve dil
ile istigfâr etmek ve beden ile kazâ etmek lâz›md›r. Yüz kerre tes-
bîh etmek, ya’nî (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm)
demek ve sadaka vermek ve bir gün oruc tutmak, çok iyi olur.
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Nûr sûresinin otuzbirinci âyetinde meâlen, (Ey mü’minler! Al-
laha tevbe ediniz!) buyuruldu. Tahrîm sûresinde, sekizinci âyet-i
kerîmesinde meâlen, (Allaha tevbe-i nasûh yap›n›z!) buyuruldu.
Nasûh kelimesine yirmiüç ma’nâ verilmifldir. Bunlardan en meflhû-
ru, piflmân olup, dili ile istigfâr etmek ve bir dahâ ifllememe¤e ka-
râr vermekdir. Bekara sûresinde ikiyüzyirmiikinci âyetinde meâ-
len, (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever) buyuruldu.

Hadîs-i flerîfde, (En iyiniz, günâhdan sonra hemen tevbe edeni-
nizdir) buyuruldu. Günâhlar›n en büyü¤ü, küfrdür ve münâf›kl›k-
d›r ve irtidâdd›r.

[Müslimân olmam›fl ve olm›yan kimseye, (Kâfir) denir. Müsli-
mânlar› aldatmak için müslimân görünen kâfire, (Münâf›k) ve
(Z›nd›k) denir. Müslimân iken kâfir olan kimseye, irtidâd etdi de-
nir. ‹rtidâd edene (Mürted) denir. Bu üçü, kalbinden inanarak hâ-
lis îmân ederse, muhakkak müslimân olur.

(Berîka) ve (Hadîka)da, dil âfetlerinde ve (Mecma’ul-enhür)de
diyor ki, (Erkek veyâ kad›n, bir müslimân, âlimlerin sözbirli¤i ile
küfre sebeb olaca¤›n› bildirdikleri bir sözün veyâ iflin küfre sebeb
oldu¤unu bilerek, amden [ya’nî tehdîd edilmeden, istekle] veyâ
baflkalar›n› güldürmek için söyler, yaparsa, ma’nâs›n› düflünmese
dahî, îmân› gider. (Mürted) olur. Buna (Küfr-i inâdî) denir. E¤er
bunun küfre sebeb oldu¤unu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yi-
ne mürted olur. Buna (Küfr-i cehlî) denir. Çünki, her müslimân›n,
bilmesi lâz›m olan fleyleri ö¤renmesi farzd›r. Bilmemesi özr de¤il,
büyük günâhd›r. Küfr-i inâdî ve küfr-i cehlî ile mürted olan›n, ni-
kâh› bozulur. Zevcesinden vekâlet alarak, iki flâhid yan›nda veyâ
câmi’de cemâ’at ile (Tecdîd-i nikâh) yapmas› lâz›m olur. ‹kiden
fazla tecdîd için (Hulle) lâz›m olmaz. Küfre sebeb olan sözü, hatâ
ederek [ya’nî amden olmay›p, yan›larak] veyâ te’vîlli olarak veyâ
ikrâh [tehdîd] edilerek söylerse, mürted olmaz ve nikâh› bozulmaz.
Küfre sebeb olmas›, âlimler aras›nda ihtilâfl› olan bir sözü amden
söyleyen mürted olmaz ise de, bunun tevbe ve istigfâr etmesi ve
tecdîd-i nikâh yapmas› ihtiyâtl› olur.) Câmi’lere giden müslimân›n,
küfr-i inâdî ve küfr-i cehlî ile mürted olmas› düflünülemez. Yaln›z
bu son fleklde, mürted olmas› düflünülebilece¤inden, imâm efendi-
ler cemâ’ate, (Tecdîd-i îmân) düâs›n›, ya’nî (Allahümme innî ürî-
dü en üceddidel-îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illal-
lah Muhammedün resûlullah) okutarak tevbe ve tecdîd-i nikâh ya-
p›l›yor. Böylece, (Lâ ilâhe illallah diyerek, tecdîd-i îmân yap›n›z!)
hadîs-i flerîfindeki emr yap›lm›fl olmakdad›r. [Her zemân, her zev-
ce, zevcine “aram›zdaki nikâh› tecdîd etmek için seni vekîl etdim”
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demeli, zevci de “bu vekâleti kabûl etdim” demeli. ‹mâm efendi,
her Cum’a nemâz›nda, düâdan sonra, tecdîd-i îmân düâs›n› oku-
mal›, cemâ’at de berâber söylemelidir. Hepsinin îmânlar› ve ni-
kâhlar› tâzelenmifl olur.]

Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” sözbirli¤i ile
olm›yan bildirdiklerine uymayan inan›fla (Bid’at) ve (Dalâlet) de-
nir. Küfrden sonra en büyük günâh bid’at sâhibi olmakd›r. Bunlar-
dan, bid’atini yaymak için, müslimânlara bulafld›rmak için çal›flan
z›nd›klar›n günâh› katkat dahâ çokdur. Hükûmetin bunlar› a¤›r ce-
zâya çarpd›rmas›, âlimlerin sözle ve yaz› ile nasîhat vermeleri, câhil-
lerin de, bunlarla görüflmemeleri, kitâblar›n› ve mecmû’alar›n› oku-
mamalar› lâz›md›r. Bunlar›n yalanlar›na, iftirâlar›na, heyecânl› ve
ateflli sözlerine aldanmamak için çok uyan›k olmal›d›r. fiimdi mez-
hebsizler, Mevdûdîciler, Seyyid Kutbcular ve (Cemâ’at-i teblîg›y-
ye) denilen câhiller ve Vehhâbîler, fiî’îler, Nusayrîler ve çeflidli ism-
ler alt›nda ortaya ç›kmakda olan sahte tarîkatc›lar, yalanc› fleyhler,
bozuk i’tikâdlar›n›, sap›k inan›fllar›n› yaymak için, her dürlü vâs›ta-
ya baflvuruyorlar. Müslimânlar› aldatmak ve ehl-i sünneti ezmek,
yok etmek için, nefslerinin ve fleytân›n ve ingilizlerin yard›m› ile ak-
la ve hayâle gelmiyecek tuzaklar, oyunlar hâz›rl›yorlar. Mâllar›n›,
milyonlar›n› sarf ederek, ehl-i sünnete karfl› so¤uk harblerini sürdü-
rüyorlar. Gençlerin, islâm dînini, hak yolunu, Ehl-i sünnet âlimleri-
nin kitâblar›ndan okuyup ö¤renmeleri lâz›md›r. Ö¤renmiyen, küfr,
bid’at ve dalâlet sellerine yakalan›p bo¤ulur. Dünyâ ve âh›ret felâ-
ketlerine sürüklenir. [Hakîkat Kitâbevi, yaln›z Ehl-i sünnet kitâbla-
r›n› neflr etmekdedir. Bu kitâblar› al›p okuyanlara müjdeler olsun!]
Bid’at sâhiblerinin liderleri, Kur’ân-› kerîme yanl›fl, bozuk ma’nâlar
veriyorlar. Bu ma’nâlar› ileri sürerek, sap›k düflüncelerini âyet ile,
hadîs ile isbât etdiklerini ileri sürüyorlar. Ancak, ehl-i sünnet kitâb-
lar›n› okuyarak, hakk› anl›yanlar, bunlara aldanmakdan kurtulur.
Hakk› bilmiyenlerin, bunlar›n dalâlet girdâblar›na, tuzaklar›na düfl-
memeleri imkâns›z gibidir. Bunlar›n sap›k inan›fllar›, Kur’ân-› ke-
rîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kca bildirilmifl olan ve müctehid
imâmlar›n sözbirli¤i ile bildirdikleri ve müslimânlar aras›na yay›l-
m›fl îmân bilgilerine uygun olmazsa, kâfir olurlar. Küfrün bu dürlü-
süne (‹lhâd) ve kendilerine (Mülhid) denir. Mülhidlerin müflrik ol-
duklar›, ya’nî kitâbs›z kâfir say›ld›klar› akâid kitâblar›nda yaz›l›d›r.]

Bid’at sâhiblerinin, mürtedlerin de, tevbeleri kabûl olur. Bun-
lar›n tevbe etmeleri için, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› k›saca ö¤renip
inanmalar›, sap›k i’tikâdlar›na piflmân olmalar› lâz›md›r.

Farzlara ehemmiyyet verip, tembellikle yapm›yan kimse,
mürted olmaz. Îmân› gitmez. Fekat, bir farz› yapm›yan müslimân,
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iki büyük günâha girer. Birincisi, o farz›n vaktini ibâdetsiz geçir-
mek ya’nî farz› gecikdirmek günâh›d›r. Bunun afv olmas› için (tev-
be etmek), ya’nî piflmân olmak, üzülmek, bir dahâ gecikdirmiyece-
¤ine karâr vermek ile olur. ‹kincisi, bu farz› terk etmek, yapmamak
günâh›d›r. Bu büyük günâh›n afv olmas› için, bu farz› hemen kazâ
etmek, ya’nî vaktinden sonra hemen yapmak lâz›md›r. Kazây› ge-
cikdirmek de, ayr›ca büyük günâh olur.

[Büyük islâm âlimi, ondördüncü asr›n müceddidi, zâhirî ve bât›nî
ilmlerin mütehass›s›, medreset-ül-mütehass›sîn müderrislerinden, te-
savvuf kürsîsi profesörü Seyyid Abdülhakîm Efendi “rahime-hullahü
teâlâ”, derslerinde, câmi’lerde va’zlar›nda ve sohbetlerinde s›k s›k
buyururdu ki, (Bir farz›, özrsüz olarak vaktinde yapmamak büyük
günâhd›r). Vaktinden sonra hemen kazâ etmemenin de, dahâ büyük
günâh oldu¤u, kitâblarda yaz›l›d›r. (Farz›n vakti geçdikden sonra, bu
farz› yapacak kadar zemân içinde bu farz özrsüz olarak kazâ edilmez-
se, gecikdirme günâh› [6 dakîkada] bir misli artar. Bundan sonra, yi-
ne bu kadar zemân içinde kazâ etmezse, bir misli dahâ artar. Böyle-
ce, farz› yapacak kadar zemânlar›n herbiri [ya’nî 6 dakîka] geçdikçe,
günâhlar, katkat artarak, say›lam›yacak ve düflünülemiyecek kadar
ço¤al›r.) Bir farz›n kazâs› özrsüz olarak yap›lmay›nca, günâh› böyle
art›yor. Befl vakt nemâz›n herbiri, hergün farz oldu¤u için, her ka-
zân›n günâh› hergün yeniden bafll›yor. Befl vakt nemâz için, bir gün-
de, yukar›da bir farz için bildirilenin befl misli ço¤al›yor. Aylarca,
senelerce k›l›nm›yan nemâzlar›n günâhlar›n›n ne kadar çok olaca-
¤›, buradan anlafl›labilir. Bu müdhifl, bu korkunç günâhlar›n alt›n-
dan kurtulabilmek için, her çâreye baflvurmak lâz›md›r. Îmân› olan
ve akl› bafl›nda olan kimsenin, gece gündüz kazâ nemâz› k›larak,
Cehennemdeki nemâz k›lmamak azâb›ndan kurtulmas› için çal›fl-
mas› lâz›md›r. Çünki, özrsüz olarak, tembellikle, üflenerek k›l›nm›-
yan bir nemâz için, yetmiflbin sene, Cehennemde azâb çekilece¤i
bildirildi. Yukarda aç›klanan say›s›z nemâz günâhlar› için Cehen-
nemde ne kadar çok azâb çekilece¤ini düflünen bir müslimân›n uy-
kusu kaçar, yemekden içmekden kesilir. Dünyâs› zindân olur. Evet,
nemâza ehemmiyyet vermiyen, vazîfe kabûl etmiyen kâfir olur,
mürted olur. Mürted, Cehennemde sonsuz azâb çekecekdir. O, zâ-
ten Cehenneme de, azâba da, nemâz›n ehemmiyyetine de inanma-
makdad›r. Dünyâda, hayvân gibi yaflamakda, zevk›nden ve zevk›ne
vâs›ta olan paray›, mâl› toplamakdan baflka birfley düflünmemekde-
dir. (Her ne olursa olsun, her kime ne zarar, ziyân olursa olsun,
yaln›z bana gelsin), onun prensibidir. Onun zevk ve safâs› için her-
fleyin, herkesin fedâ olmas›, umûru bile de¤ildir. Îmân› ve akl› yok-
dur. Böyle kimsede, merhamet olmaz. Canavardan, en korkunç
hayvândan dahâ zararl› olur. Onun insanl›kdan, merhametden,
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iyilikden söylemesi, havaya yaz› yazmak gibidir. Kendi menfe’ati,
hayvânî, flehvânî arzûlar›na kavuflmas› için birer tuzakd›r.

Senelerce k›l›nmam›fl nemâzlar› kaza etmek, imkâns›z gibi ol-
mufldur. ‹nsanlar, islâmiyyeti terk etdikleri için, ya’nî Allahü teâlâ-
n›n emrlerine ve yasaklar›na uymad›klar› için ve islâm dîninin gös-
terdi¤i râhat ve huzûr yolundan ayr›ld›klar› için, dünyâda bereket
kalmad›. R›zklar azald›. Tâhâ sûresinde yüzyirmidördüncü âyet-i
kerîmesinde meâlen, (Beni unutursan›z r›zklar›n›z› k›sar›m) buyu-
ruldu. Bunun için, îmân r›zk›, s›hhat r›zk›, g›da r›zk›, insanl›k ve
merhamet r›zk› ve dahâ nice r›zklar azald›. (Hâflâ, zulm etmez ku-
luna hüdâs›, herkesin çekdi¤i kendi cezâs›) sözü Nahl sûresinin
otuzüçüncü âyetinden al›nm›fld›r. Bugünkü küfr karanl›klar› ve
Allahü teâlây›, Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, is-
lâmiyyeti unutman›n bereketsizlikleri ve s›k›nt›lar› içinde, insan
gece gündüz, kad›nl› erkekli çal›fl›p, bir âilenin nafakas›n›, râhat
yaflamas›n› te’mîn edemez hâle gelmifldir. Allahü teâlâya inanma-
d›kca, Onun bildirdi¤i islâm dînine uymad›kca, Onun Peygamberi-
nin güzel ahlâk› ile bezenilmedikce, befl vakt nemâz› vaktinde k›l-
mad›kca, dalâlet, felâket ak›nt›s›n› durdurmak imkâns›zd›r.

Nemâzlar›n kazâlar›n› ödeyebilmek için, hergün, sabâh nemâ-
z›ndan baflka, dört vakt nemâz›n sünnetlerini k›larken, ilk kazâya
kalm›fl nemâz› kazâ etme¤i de niyyet etmelidir. Böylece hergün,
bir günlük nemâz kazâs› ödenmifl olur. Hem de, sünnet k›l›nm›fl
olur. 412.ci sahîfeye bak›n›z! Kazâlar›n bu niyyet ile nas›l k›l›na-
ca¤› ve k›l›nmas› lâz›m oldu¤u, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda
uzun bildirilmifldir. Günâhlara bir kerre tevbe etmekle, bunlar›n
hepsinin afv olaca¤› bildirilmifldir. Nemâz tevbesinin sahîh olma-
s› için, terk edilmifl olan her nemâz›n kazâ edilmeleri lâz›md›r.
Kazâlar›n› k›larak, tevbe etme¤e bafll›yan, ömür boyunca, ya’nî
kazâlar› bitirinceye kadar, kazâlar›n› k›lma¤a niyyet etmifl de-
mekdir. Allahü teâlâ bu meyyitin, bu niyyetine göre, bütün kazâ-
lar›n› afv etmekdedir. Bunun gibi, istigfâr okuma¤a devâm ede-
nin bütün günâhlar› ve kâfirler îmâna gelince, bütün geçmifl gü-
nâhlar› afv olacak ve îmân etmiyenlere, Cehennemde ebedî azâb
yap›lacakd›r.

Bundan yüzlerce sene önce, f›kh kitâblar›n›n yaz›ld›klar› ze-
mânlarda, müslimânlar›n îmânlar›n›n kuvveti ve Allahü teâlâdan
ve Cehennem azâb›ndan korkular› çokdu. Nemâz› özrsüz terk et-
mek, hât›ra gelmezdi. Nemâz› terk edenin bulunabilece¤i düflü-
nülemezdi. O zemânlar, özr ile ve pek az say›da nemâz, (Fevt)
edilir, kaç›r›l›rd›. Bu da, bir müslimân için, büyük mâtem, üzüntü
olurdu. Nemâz›n kazâya kalmas› için özr, uykuya dalmak, unut-
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mak, muhârebede ve yolculukda, oturarak da k›lma¤a imkân bu-
lamamakd›r. Bu özrlerden birisinden dolay› nemâz›n fevt edilme-
si, günâh olmaz. Fekat, özr bitince, bu nemâz› kazâ etmek hemen
farz olur. Özr ile fevt edilen nemâzlar›n kazâlar›n›, çoluk çocu¤u-
nun ihtiyâc›n› kazanacak kadar, gecikdirmek câiz olur. Özr ile ka-
ç›r›lan nemâzlar›n kazâlar›n›, müekked sünnetler yerine k›lmak lâ-
z›m olmaz. F›kh kitâblar›n›n (müekked sünnetler yerine k›lmamak
dahâ iyi olur) demesi, özr ile k›l›nam›yan nemâzlar içindir. Özrsüz
terk edilen farzlar›, hemen kazâ etmek farzd›r. Bunlar›, sünnet ye-
rine de k›lmak lâz›md›r. ‹mâm-› Rabbânî 123. cü mektûbda buyu-
ruyor ki, (Nâfile ibâdet, bir farz› terk etme¤e sebeb olursa, ibâdet
olmaz. Mâ-lâ-ya’nî, zararl› olur.)]

[Büyük âlim, ‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki,
(Câmiye girince, iki rek’at nemâz k›lmak sünnetdir. Buna (Teh›y-
yetül-mescid) denir. Câmiye girince, farz, sünnet, kazâ gibi her-
hangi bir nemâz k›lmak, teh›yyetül-mescid yerine geçer. Bunlara,
ayr›ca teh›yyetül-mescid diye niyyet etmek lâz›m de¤ildir. Hâlbu-
ki, bir vaktin farz› ve sünneti diye iki niyyet edilen bir nemâz böy-
le de¤ildir. Burada yaln›z farz nemâz sahîh olur. Bir mescide girin-
ce, herhangi bir nemâz k›larken, ayr›ca niyyet etmeden, bunlarla
teh›yyetül-mescid nemâz› da k›l›nm›fl olur. Fekat, sevâb hâs›l ol-
mas› için, buna da niyyet edilir. Çünki, niyyet edilmiyen ibâdete se-
vâb verilmez). Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” buyurdu
ki, (Sünnet nemâz demek, farzdan baflka k›l›nan nemâz demekdir.
Farzdan evvel veyâ sonra olan sünnet yerine kazâ k›lan, bu kazâ
nemâz› ile, sünnet nemâz›n ta’rîfine uydu¤u için, sünneti de k›lm›fl
olmakdad›r.) Görülüyor ki, sünnet yerine kazâ k›l›nca, sünnet terk
edilmifl olmuyor. Hem kazâ, hem de sünnet niyyet edilince, sünne-
tin sevâb› da hâs›l olmakdad›r.]

Kazâlar›, yukar›da bildirilen fleklde ödeme¤e niyyet eden ve
bafll›yan kimse, a¤›r hasta olursa, öldükden sonra nemâz keffâreti
yap›lmas› için (vas›yyet) etmesi, Velîsinin de bu vas›yyeti yerine
getirmesi lâz›md›r. Velî, vas›yyet olunan kimse veyâ vârislerden bi-
risi demekdir. Nemâz k›larken, vâciblerinden biri terk edilmifl ve-
yâ mekrûh ifllenmifl ise, vaktinin içinde i’âde edilmesi vâcib olur.
Nâfile nemâz› dahî k›larken, fâsid olursa, ya’nî bozulacak bir fley
olursa, i’âde etmesi vâcib olur. Zekât›, sadaka-i f›tr›, nezri ve kur-
ban› da, her zemân kazâ etmek lâz›m olur. Sonradan fakîr olan›n,
(Hîle-i fler’›yye) denilen kolayl›kla, bunlar› kazâ etmeleri lâz›md›r.
Fakîr olmazlarsa, hîle-i fler’›yye yapmalar› mekrûh olur.

Allahü teâlâ ile kul aras›nda olan, ya’nî kul hakk› bulunm›yan
günâhlar›n afv olmas› için, gizlice tevbe etmek kâfîdir. Baflkala-
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r›na haber vermek, imâm efendiye bildirmek lâz›m de¤ildir. Para
vererek, papasa günâh afv etdirmek, h›ristiyanl›kda yap›l›yor. ‹slâ-
miyyetde böyle fley yokdur. Cünüb iken Kur’ân-› kerîm okumak
ve câmi’de oturmak ve câmi’de dünyâ ifllerini konuflmak, yimek,
içmek ve uyumak ve Kur’ân-› kerîmi abdestsiz tutmak, çalg› çal-
mak, flerâb içmek, zinâ etmek, kad›nlar›n bafllar›, kollar›, bald›rla-
r›, saçlar› aç›k soka¤a ç›kmalar›, kul hakk› bulunm›yan günâhlar-
d›r. Hayvân hakk› bulunan günâhlar› afv etdirmek, çok güçdür.
Hayvân› haks›z olarak öldürmek, dövmek, yüzüne vurmak, tâka-
t›ndan fazla yürütmek, a¤›r yük vurmak, otunu, suyunu zemân›nda
vermemek, günâhd›r. Bu günâha hem tevbe etmek, hem de, istig-
fâr ederek yalvarmak lâz›md›r.

Kul hakk› befl dürlüdür: Mâlî, nefsî, ›rzî, mahremî ve dînî. Sir-
kat, gasb, aldatmak ile ve yalan söylemekle mâl satmak, kalp akça
vermek, baflkas›n›n mâl›na ziyân vermek, yalanc› flâhidlikle veyâ
zâlime haber vermekle veyâ rüflvet vermekle, mâl›na zarar ver-
mek, mâlî olan kul haklar›d›r. Bir kurufl, bir habbe mâl için tevbe
etmek ve sâhibi ile halâllaflmak lâz›md›r. Mâlî haklar için, çocukla-
r›n da halâllaflmas›, ödemeleri lâz›md›r. Dünyâda halâllaflmazsa,
âh›retde sevâblar› ona verilerek halâllafld›r›lacakd›r. Mâl sâhibi öl-
müfl ise, vârisine ödenir. Vârisi yoksa veyâ mâl sâhibi bilinmiyorsa,
fakîre hediyye olarak verilip, sevâb› sâhibine gönderilir. Sâlih olan
müslimân fakîr yoksa, islâmiyyete ve müslimânlara hizmet eden
hayr cem’›yyetlerine, vakflara verilir. Kendi sâlih akrabâs›na, fakîr
olan analar›na, babalar›na, çocuklar›na hediyye olarak vermesi de,
câiz olur. Fakîre, hediyye diyerek verilen fley, sadaka olur. Sadaka
sevâb› hâs›l olur. Bunlar› yapmak imkân›n› bulamazsa, mâl sâhibi-
nin ve kendisinin afv olunmalar› için düâ eder. Kâfirin hakk› için
de, onunla halâllaflmak lâz›md›r. Gönlü al›nmazsa, âh›retde afv
olunmas›, çok güç olacakd›r.

Nefsî, ya’nî hayâtî günâh, adam öldürmek, bir uzvunu telef et-
mekdir. Önce tevbe etmek, sonra kendini onun Velîsine teslîm et-
mek lâz›md›r. Velîsi isterse afv eder. ‹sterse mâl karfl›l›¤› sulh ya-
par. ‹sterse, mahkemeye verip, hâkimden cezâland›r›lmas›n› ister.
Kendisinin karfl›l›k yapmas›, câiz de¤ildir. [‹slâmiyyetde kan da’vâ-
s› yokdur.] Irza dokunan kul hakk›, gîbet, iftirâ, alay, sövmek gibi
fleylerdir. Tevbe etmek ve halâllaflmak lâz›md›r. Bunlarda vârisle
halâllaflmak olmaz.

Mahremî olan hak, baflkas›n›n zevcesine, çocu¤una, h›yânet
etmekdir. Tevbe ve istigfâr eder. Fitne ç›kmak ihtimâli yoksa, sâ-
hibi ile halâllafl›r. ‹htimâli varsa halâllaflmak yerine, ona düâ eder
ve onun için sadaka verir. Dînî hak, akrabâs›na ve emri alt›nda
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olanlara din bilgisi verme¤i terk etmekdir. Bunlar›n ve bütün in-
sanlar›n din bilgisi ö¤renmelerine ve ibâdet yapmalar›na mâni’ ol-
makd›r ve baflkas›na kâfir, fâs›k demekdir. Halâllafl›rken günâh›
bildirmeyip, bendeki haklar›n› afv et demek, câizdir.

Fakîr olan borçluyu afv etmek çok sevâbd›r.
Hadîs-i flerîfde, (Tevbe eden, günâh ifllememifl gibi olur) ve

(Günâh›na piflmân olmay›p, dili ile istigfâr eden, günâh›nda devâm
edicidir. Rabbi ile alay etmekdedir) buyuruldu. ‹stigfâr etmek, (es-
tagfirullah) demekdir. Bunun ma’nâs›, (Beni afv et Allah›m) de-
mekdir. Muhammed Osmân Hindî “kuddise sirruh”[1] (Fevâid-i
Osmâniyye) kitâb›nda, fârisî olarak diyor ki, (fiifâ için okunacak
düâ yazmam› istiyorsunuz. fiifâ için, [Tevbe ediniz ve] istigfâr dü-
âs›n› çok okuyunuz.) [Ya’nî, Estagfirullâhel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ
hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh deyiniz!] Ölümden baflka
bütün derdlere, hastal›klara karfl› fâidelidir. Ölüm hastas›n›n a¤r›-
lar›n›, sanc›lar›n› yok eder, râhat ölmesini sa¤lar. Bu düâ, (Hak Sö-
zün Vesîkalar›) kitâb›nda sahîfe 344 de uzun yaz›l›d›r. Hûd sûre-
sinde elliikinci âyetinde meâlen, (‹stigfâr okuyunuz! ‹mdâd›n›za
yetiflirim) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde (‹stigfâra devâm edeni Alla-
hü teâlâ derdlerden kurtar›r) buyuruldu. Her zemân ve her yerde
ve nemâzlardan sonra ve yatarken, ma’nâlar›n› düflünerek, çok
(Estagfirullah min külli mâ kerihallah) veyâ k›saca (Estagfirullah)
demelidir. Allahü teâlâ, flifâ ve halâs ve dileklerini ihsân eder. Mu-
hammed Ma’sûm hazretlerinin 6.cild, 121.ci mektûbundaki hadîs-i
flerîfde, (Kalbim üzerinde perde hâs›l oluyor. Hergün yetmifl kerre
istigfâr ediyorum!) buyuruldu. Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzin-
leri her nemâzdan sonra flu düây› okurlard›: (Rabbenâ amennâ bi
mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’aflflâhidîn).

Her erkek, her zemân flu magfiret düâs›n› okumal›d›r: (Alla-
hümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ih-
vetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-
ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’mi-
nîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!). Kad›n okur-
sa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhi demelidir.

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, günâh iflleyip sonra piflmân olan
kulunu, istigfâr etmeden önce afv eder) ve (Günâh›n›z çok olup
göklere kadar ulaflsa, tevbe edince, Allahü teâlâ, tevbenizi kabûl
eder) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler, kul hakk› bulunm›yan gü-
nâhlar içindir. Hadîs-i flerîfde, (Günâh, üç dürlüdür: K›yâmetde
magfiret olunm›yan, terk edilmiyen ve Allahü teâlâ dilerse afv
edece¤i günâh). K›yâmet günü muhakkak afv olunm›yacak günâh,
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flirkdir. fiirk, burada her dürlü küfr demekdir. Tevbesiz, ya’nî ha-
lâllaflmadan afv edilmiyecek olan günâh, kul hakk› bulunan günâh-
d›r ve nemâz borcudur. Allahü teâlân›n dilerse afv edece¤i günâh,
kul hakk› bulunm›yan günâhlard›r.

ÇOK MÜH‹M TENBÎH
Erkek olsun, kad›n olsun, her müslimân›n, her sözünde, her

iflinde, Allahü teâlân›n emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak etdikleri-
ne [harâmlara] uymas› lâz›md›r. Bir farz›n yap›lmas›na, bir harâm-
dan sak›nma¤a ehemmiyyet vermiyenin îmân› gider, kâfir [Allah›n
düflman›] olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabrde azâb çeker. Âh›ret-
de Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv edilmesine,
Cehennemden ç›kmas›na imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak
çok kolayd›r. Her sözde, her iflde kâfir olmak ihtimâli çokdur.
Küfrden kurtulmak da çok kolayd›r. Küfrün sebebi bilinmese da-
hî, hergün bir kerre, (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek küfre se-
beb olan bir söz söyledim veyâ bir ifl yapd›m ise, nâdim oldum, pifl-
mân oldum. Beni afv et) diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvar-
sa, muhakkak afv olur. Cehenneme gitmekden kurtulur. Cehen-
nemde sonsuz yanmamak için, hergün muhakkak tevbe etmelidir.
Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr bildirelim ki,
kul hakk› bulunan günâhlara tevbe ederken, bu haklar› ödemek ve
terk edilmifl nemâzlar için tevbe ederken, bunlar› kazâ etmek lâ-
z›md›r. (Se’âdet-i Ebediyye) 276 dan 287 ortas›na kadar okuyu-
nuz!

‹SLÂM AHLÂKI
‹kinci K›sm

‹slâm ahlâk› üç fasla ayr›larak incelenir. Fekat, bu üçünü anl›-
yabilmek için, önce yard›mc› bilgileri ö¤renmek lâz›md›r. Bunun
için, yaz›lar›m›z› bir bafllang›ç ve üç fasl olarak s›ral›yaca¤›z. Biz,
bu kitâb›m›zda yaln›z birinci fasl› bildirece¤iz:

MUKADDEME
Ahlâk bilgilerini ö¤renmek, istekle olur. Zor ile olmaz. Her ih-

tiyârî ifl de, iki fleyi ö¤renmekle yap›labilir. Önce, o iflin ne oldu¤u-
nu iyice anlamak lâz›md›r. Sonra, o iflin kazand›raca¤› fâideleri bil-
mek îcâb eder. Bir de, her ilmi kolay anl›yabilmek için, ba’z› yar-
d›mc› bilgileri evvelden ö¤renmek, üsûl hâlini alm›fld›r. Biz de, bafl-
lang›cda, bu üç maksad›, üç bahs içinde aç›klayaca¤›z. Bafllang›ca
ayr›ca iki ilâve de yapaca¤›z.

B‹R‹NC‹ BAHS: ‹slâm ahlâk› üçe ayr›l›r:
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1 - ‹nsan yaln›z iken, baflkas›n› düflünmeden, ifllerinin iyi veyâ
kötü oldu¤unu anlatan ilme (‹lm-i ahlâk) denir. ‹nsan yaln›z ol-
du¤u zemân da, bu iflleri, bildi¤i gibi yapar. Meselâ yumuflak huy-
lu, cömerd, hayâl› insan, yaln›zken de, baflkalar› yan›nda da, hep
öyledir. (‹lm-i ahlâk), insan›n böyle hiç de¤iflmiyen ifllerini ö¤re-
tir.

2 - ‹kincisi, insan›n ev içinde, çoluk çocu¤una karfl› hareketle-
rini tedkîk eder. Buna (Tedbîr-i menzil) ve (Ev idâresi âdâb›) de-
nir.

3 - Üçüncüsü, insan›n cem’›yyetdeki vazîfelerini, hareketlerini,
herkese fâideli olmas›n› ö¤retir. Buna (Siyâset-i medîne), ya’nî (ic-
timâ’î) veyâ (sosyal) terbiye denir.

(Ahlâk-› Nâs›rî) kitâb›nda diyor ki, insan, iyi, kötü her iflini bir
sebeb ile yapar. Bu sebeb, yâ tabî’îdir. Yâhud bir emrdir, bir ka-
nûndur. Tabî’ati îcâb› olan fleyler, akl› ve düflüncesi ve tecribeleri
netîcesinde yapd›¤› ifllerdir. Böyle iflleri, zemânla ve cem’›yyetin
te’sîri ile de¤iflmez. ‹kinci sebeb olan emr, kanûn ise, yâ bir ce-
mâ’atin, bir milletin müflterek düflüncesinden do¤ar. Buna (Rü-
sûm) ve (Âdet) denir. Yâhud bir tan›nm›fl âlim, tecribeli, otorite
sâhibi kimse taraf›ndan ortaya konur. Peygamberler, Evliyâ ve
krallar, diktatörler böyledir. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”, Evliyâ ve âlimler taraf›ndan bildirilen, Allahü teâlâ-
n›n emrleri de üçe ayr›l›r: Birincisi, herkesin ayr› ayr›, yaln›z ola-
rak uymas› lâz›m olanlard›r. Bunlara (Ahkâm) veyâ (‹bâdetler)
denir. ‹kincisi, insanlar aras›nda karfl›l›kl› uymalar› lâz›m olan
emrlerdir. (Münâkehât), ya’nî evlenme iflleri ve (Mu’âmelât),
ya’nî al›fl verifl iflleri, böyledir. Üçüncüsü, memleketleri, cem’›y-
yetleri içine alan emrlerdir. Bunlar, (Hudûd), ya’nî (hukûkî) ve
(siyâsî) ifllerdir. Bu üç ilmin hepsine (F›kh) bilgisi denir. F›kh bil-
gileri ve bu iflleri düzenliyen emrler veyâ tatbîk edilmeleri, yap›l-
malar›, memleketlere, milletlere göre ve zemânla de¤iflir. Bu te-
beddülât da ancak Allahü teâlân›n bildirmesi ile olur. ‹flte, Allahü
teâlân›n dinlerde yapd›¤› neshler, de¤ifldirmeler, böyle emrlerde
olmufldur. Meselâ, Âdem aleyhisselâm zemân›nda insanlar›n ço-
¤almas› lâz›md›. Bunun için, bir erke¤in kendi k›z kardefli ile ev-
lenmesi halâl idi, câiz idi. ‹nsanlar ço¤al›nca, buna lüzûm kalmad›.
Harâm oldu.

‹K‹NC‹ BAHS: Ahlâk ilminin fâidelerini bildirelim:
‹nsan, etrâf›n›, meselâ yerleri, gökleri ve y›ld›zlar dedi¤imiz,

milyarlarca gök küresinin bofllukda döndüklerini, asrlar boyun-
ca çarp›flmad›klar›n›, yeryüzünde, s›cakl›k, bas›nc, hava, su mik-
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dârlar›n›n, yap›lar›n›n, hareketlerinin tam hayâta uygun olarak
ayarlanm›fl oldu¤unu, insanlar›n, hayvânlar›n, nebâtlar›n, cans›z
maddelerin, atomlar›n, hücrelerin, k›saca lise ve üniversitelerde
okunan, tedkîk edilen say›s›z varl›klar›n yap›lar›ndaki ve hareket-
lerindeki nizâm›, düzeni, uygunlu¤u görerek, bunlar› yapan, yara-
tan, kudretli, bilgili bir sâhibin bulundu¤unu, ister istemez kabûl
etmek, inanmak zorunda kal›r. Akl› olan kimse, kâinatdaki ve be-
denindeki bu azameti, bu intizâm› görerek, hemen Allahü teâlân›n
varl›¤›na inan›r, (Müslimân) olur. Nitekim, 1966 senesinde müsli-
mân olan ‹sviçreli felsefe profesörü, gazetecilerin süâllerine karfl›-
l›k olarak (‹slâm kitâblar›n› tedkîk ederek, hak yolu anlad›m. ‹s-
lâm âlimlerinin büyüklü¤ünü kavrayabildim. ‹slâm dîni, oldu¤u gi-
bi anlat›lsa, bütün dünyâda akl› olan herkes seve seve müslimân
olur) demifldir.

Bir insan, tabî’ati ve kendini tedkîk ederek, hemen müslimân
oldukdan sonra, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâ-
lâ” kitâblar›ndan, Muhammed aleyhisselâm›n hayât›n› ve güzel
ahlâk›n› da ö¤renirse, îmân› kuvvetlenir. Ahlâk bilgisi ö¤renerek,
iyi ve fenâ huylar›, fâideli ve zararl› iflleri anlar. ‹yi iflleri yap›p,
dünyâda kâmil, k›ymetli bir insan olur. ‹flleri muntazam ve kolay-
l›kla hâs›l olur. Dünyâda râhat, huzûr içinde yaflar. Kendisini her-
kes sever. Allahü teâlâ ondan râz› olur. Âh›retde de, Allahü te-
âlân›n merhametine, mükâfâtlar›na nâil olur. Tekrâr bildirelim ki,
se’âdete kavuflmak için, iki fley lâz›md›r: Mes’ûd ve bahtiyâr kim-
se, bu iki fleye kavuflan kimsedir. Bu iki fleyden birincisi, do¤ru ilm
ve îmân sâhibi olmakd›r. Bu da, fen derslerini ve Muhammed
aleyhisselâm›n hayât›n›, ahlâk›n› ö¤renmek ile ele geçer. ‹kincisi,
iyi huylu, iyi hareketli insan olmakd›r. Bu ise, f›kh ve ahlâk ilmle-
rini ö¤renmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kim-
se, Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavuflur. Çünki Allahü teâ-
lâ, sonsuz ilmi ile herfleye âlimdir. Meleklere ve Peygamberlere
çok ilm vermifldir. Onlarda hiç ayb ve kusûr ve çirkin hiçbirfley
yokdur. ‹nsanlar›n ilmi ise, pek az ve îmânlar›, yâ bozuk veyâ kö-
tü huylar ile bulaflm›fl ve kötü ifller ile kirlenmifldir. Bunun için in-
sanlar, Allahü teâlâdan ve meleklerden ve Peygamberlerden pek
uzak, onlara kavuflmak flerefinden çok mahrûmdur. ‹nsan, fen bil-
gilerinde, tabî’ati incelemekde tenbel ve câhil kalarak, hakîkî
îmâna, i’tikâda kavuflmazsa ve Muhammed aleyhisselâm› do¤ru
tan›yarak îmân›n› kuvvetlendirmezse, sonsuz felâketde ve s›k›nt›-
da kalanlardan olur. E¤er, hakîkî îmâna kavuflursa ve nefsine tâ-
bi’ olmay›p, ahkâm-› islâmiyyeye, ya’nî Allahü teâlân›n emr ve
yasaklar›na uyarsa, se’âdete kavuflmakdan ve Allahü teâlân›n
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rahmetinden, afv›ndan mahrûm kalmaz. Fekat, yapd›¤› kötülükler
kadar azâb görür, yanar ve Allahü teâlân›n rahmetine kavuflmas›
güç olur. Îmân› oldu¤u için, sonunda yine rahmete kavuflur. Ce-
hennem atefli, kötülüklerinin kirlerini temizleyip, onu Cennete gir-
me¤e lây›k temiz flekle sokar.

Görülüyor ki, bütün se’âdetlerin, râhatl›klar›n bafl›, kâmil îmân
sâhibi olmakd›r. Herkesin, kalbini yanl›fl i’tikâdlardan, flübheler-
den kurtarma¤a çal›flmas› lâz›md›r. Bir kimse, do¤ru îmâna kavu-
flur ve ahlâk› güzel ve iflleri iyi olursa, yüksek rûhlara, ya’nî Pey-
gamberlere ve Evliyâya ve meleklere benzer ve onlara yaklafl›r.
Maddenin çekimi kanûnu gibi, onlar taraf›ndan çekilir. Da¤ kadar
büyük miknâtisin veyâ yüksek gerilimli elektro-ma¤netik alan›n
bir i¤neyi çekmesi gibi, onu yüksekliklere çekerler. S›rat köprüsü-
nü flimflek gibi, sür’at ile geçer. Cennet ba¤çelerinde, kendine mü-
nâsib olan, kalbine ve ruhûna lây›k olan ni’metler içinde, sonsuz
râhat edenlerden olur. Beyt:

Âlim-ü âmil olanlar, çekmez azâb-› elîm,
Cennete hem kavuflurlar, zâlikel fevzül’azîm!

Ahlâk ilmi, kalb ve rûh temizli¤i bilgisi demekdir. T›b ilminin,
beden sa¤l›¤› bilgisi olmas›na benzer. Çünki, fenâ huylar, kalbin ve
rûhun hastal›klar› ve zararl› ifller, bu hastal›klar›n alâmetleri, âr›za-
lar›d›r. Ahlâk ilmi, çok flerefli, pek k›ymetli, en lüzûmlu bir ilmdir.
Çünki, kalbin ve rûhun kötülükleri bu ilm ile temizlenebilir. Kal-
bin ve ruhûn, iyi huylarla s›hhatli ve kuvvetli olmalar›, bununla
müyesser olur. Kuvvetli kalbler ve rûhlar da, bu ilm yard›m› ile, te-
mizlenir, iyi ahlâka kavuflur. ‹yi, temiz kalbler ve rûhlar da, bu ilm
bereketi ile temizli¤ini artd›r›r, yerlefldirir.

[Kalb ve rûh, iki ayr› fleydir. Birbirlerine çok benzemekdedir-
ler. Bu kitâbda, rûh deyince, ikisi birlikde anlafl›lmal›d›r.]

Huy de¤iflir mi? ‹nsan›n huyunu b›rak›p, baflka huylu olmas›
mümkin midir? Bu mes’ele üzerinde muhtelif sözler, birbirine mu-
hâlif fikrler varsa da, hepsi üç merkezde toplanabilir:

1 - ‹nsan›n ahlâk› hiç de¤iflmez. Çünki huy, insan gücünün de-
¤ifldiremiyece¤i bir varl›kd›r.

2 - Huy iki dürlüdür: Birisi insanla birlikde yarat›lm›fld›r. Bu
huy de¤ifldirilemez. ‹kincisi, sonradan hâs›l olan al›flkanl›kd›r. Bu-
na, âdet denilir. Bu huy de¤iflebilir.

3 - Ahlâk›n hepsi sonradan elde edilir ve de¤ifldirilebilir. Hâri-
cî te’sîrlerle de¤iflebilirler.

‹slâm âlimlerinin ço¤u bu üçüncü fikr üzerinde birleflmekde-
dir. Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” dinleri, bu sözün do¤ru-
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lu¤una dayanmakdad›r. Tesavvuf büyüklerinin, din âlimlerinin, ta-
lebesine terbiye için koyduklar› üsûller, bu sözün ›fl›¤› alt›nda iflle-
mekdedir.

‹nsanlar hangi huya elveriflli olarak dünyâya gelmekdedir? Bu
da, içinden ç›k›lamam›fl bir süâldir. Âlimlerin ço¤una göre, insan-
lar iyili¤e, yükselme¤e elveriflli olarak do¤ar. Sonra, nefsin kötü ar-
zûlar› ve güzel ahlâk› ö¤renmemek ve kötü arkadafllarla düflüp
kalkmak, kötü huylar› meydâna getirir. Hadîs-i flerîfde, (Herkes,
müslimânl›¤a elveriflli olarak dünyâya gelir. Bunlar› sonra analar›
babalar›, yehûdî, h›ristiyan ve îmâns›z yapar) buyuruldu.

Kendi elinle bozuyorsun kendini!
Yoksa, Hâl›k güzel yaratm›fld› seni!

Ba’z›lar›na göre, insan›n rûhu pis olarak dünyâya geldi. Rûhun
kendisi temiz idi ise de, bedenle kar›fl›nca, bedenin ihtiyâclar› onu
yoldan sapd›rm›fld›r. Allahü teâlân›n hidâyet, iyilik nasîb etdi¤i
kimseler, do¤duklar› gibi pis kalmay›p, iyili¤e dönerler.

Ba’z›lar› da, rûh, yarat›l›flda ne iyi, ne de kötü de¤ildir. Son-
radan her iki flekle de dönebilecek hâldedir dedi. ‹yi huylar›, gü-
zel iflleri ö¤renen kimse, se’âdete, kemâle kavuflur. Kötüler ara-
s›nda kal›p, kötü huy, çirkin ifller ö¤renen de, flakî, kötü olur de-
diler.

Eski Yunan tabîblerinden Calinusa göre, insan rûhu üç çeflid-
dir: Bir k›sm› iyi, ikincisi, kötü yarat›lm›fld›r. Üçüncüsü, her ikisi de
de¤ildir. Fekat, sonradan her ikisi de olabilir. Yarat›l›fl› iyi olan in-
san azd›r. Yarat›l›flda kötü olup, hep kötülük yapmak istiyenler,
dahâ çokdur. Kötüler aras›nda kötü, iyiler aras›nda iyi olabilen
kimselerin say›s›, iki öncekiler aras›ndad›r dedi. Buna göre, ba’z›
kimsenin huyu de¤iflebilir. Çok kimsenin ise de¤iflemez. [Yunan
feylesoflar›n›n, insan›n kalbinden haberleri olmad›¤›ndan, yaln›z
rûhu anlatm›fllar, ahlâk kitâblar›n› yazan müslimânlar›n bir k›sm›
da, bunlara tâbi’ olmufllard›r.]

Âlimlerin ço¤una göre, herkesin ahlâk› de¤iflebilir. Hiçbir
kimsenin huyu, yarat›l›fldaki gibi kalmaz. Sonradan de¤iflebilir.
Ahlâk de¤iflmeseydi, Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” getir-
dikleri dinler fâidesiz, lüzûmsuz olurdu. Âlimlerin sözbirli¤i ile
koymufl olduklar› terbiye ve cezâ üsûlleri abes olurdu. Bütün ilm
adamlar›, çocuklar›na ilm ve edeb vermifl ve terbiyenin fâide sa¤-
lad›¤› her zemân görülmüfldür. O hâlde, ahlâk›n de¤ifldi¤i günefl
gibi meydândad›r. fiu kadar var ki, ba’z› huylar pek yerleflmifl,
rûhun hâssas› gibi olmufldur. Böyle huylar› de¤ifldirmek, yok et-
mek pek müflkil olur. Böyle ahlâk, en çok, câhil, kötü kimseler-
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de bulunur. Bunu de¤ifldirmek için, a¤›r riyâzet ve çok mücâhede
lâz›md›r. Nefsin zararl›, kötü isteklerini yapmamak için çal›flma¤a
(Riyâzet) denir. Nefsin istemedi¤i fâideli, güzel fleyleri yapma¤a
(Mücâhede) denir. Câhiller, ahmaklar, huy de¤iflmez diyerek, nefs
ile mücâhede ve riyâzet etmiyorlar. Kötü huylar›n› temizlemiyor-
lar. Böyle kabûl edip de, herkes kendi hevâs›na [arzûsuna] b›rak›-
l›rsa, kabâhatli olanlara cezâ verilmezse, insanl›k kötülü¤e gider.
Bunun için, Allahü teâlâ, kullar›na merhamet ederek, onlar› terbi-
ye etmek, iyi ve kötü huylar› ö¤retmek için Peygamberler “aleyhi-
müsselâm” gönderdi. Bu mu’allimlerin en yükse¤i olarak, habîbi
olan Muhammed “aleyhisselâm”› seçdi. Onun dîni ile, önce gön-
dermifl oldu¤u bütün dinleri de¤ifldirdi. Onun dîni, bütün dinlerin
sonuncusu oldu. Böylece, iyiliklerin hepsi, terbiye üsûllerinin cüm-
lesi, Onun parlak dîninde yer ald›. Akl› olanlar›n, iyiyi kötüden tef-
rîk edebilenlerin, bu dinden elde edilmifl olan ahlâk kitâblar›n›
okuyarak, ö¤renerek ve ifllerini buna göre tanzîm ederek, dünyâda
ve âh›retde râhata ve huzûra, se’âdete, kurtulufla kavuflmas› ve
böylece âile ve cem’›yyet hayât›n›n düzenine yard›m etmifl olmas›
lâz›md›r. ‹nsan›n birinci vazîfesi de budur. (‹slâm ahlâk›) ismini
verdi¤imiz bu kitâb›, Allahü teâlân›n lütfü ile, buna yard›mc› bilgi-
leri toplad›¤› için, herkesin ehemmiyyet ile okumas›, ö¤renmesi lâ-
z›md›r.

Akl› olan islâmiyyete ba¤lan›r!
‹slâmiyyetin asl›, Hadîsle Kur’ând›r!

ÜÇÜNCÜ BAHS: ‹slâm ahlâk›n› üçe ay›rm›fld›k. Bunlar› iyi
anlamak için, yard›mc› olan fleyleri aç›kl›yal›m. Her ilmin, her fen-
nin flu’beleri vard›r. fiu’belerin birlefldikleri noktalar› bulunur ki,
bu noktalarda, o ilmin bütün kollar› tek birfley olur. ‹flte bu tek
nokta, o ilmin mevzû’udur. Meselâ, t›b ilminin muhtelif flu’beleri
vard›r. Fekat her kolu, insan cesedinin hastal›k ve sa¤l›¤›nda bir-
leflir. Bu da, bu ilmin mevzû’u demekdir. Bir ilmi kolay ö¤renmek
için, mevzû’unu anlamak lâz›md›r. Ahlâk ilminin mevzû’u, insa-
n›n rûhudur. Rûhu [ve kalbi], kötü huylardan temizleme¤i ve iyi
huylar ile süsleme¤i ö¤retir. Bunun için, evvelâ rûhu, sonra iyi ve
kötü huylar› ö¤renmek lâz›md›r. fiu beyti imâm-› fiâfi’î söylemifl-
dir:

Kötülü¤ü ö¤rendim, kötü olmak için de¤il,
kötülü¤ü bilmiyen, düfler içine, iyi bil!

Kalbi ve rûhu, mümkin oldu¤u kadar tan›tabilmek, görünen
ve görülemiyen kuvvetlerini aç›klamak ve se’âdetinin ve felâke-
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tinin nelerde oldu¤unu anlatmak için, üç makam yaz›yoruz:
Birinci makam: Kalb [gönül] ve rûh nedir? Bu iki varl›¤a eski

yunan feylesoflar› ve onlar›n taklîdcileri, (Nefs-i nât›ka) veyâ k›sa-
ca Nefs de demifllerdir. [Hâlbuki, tesavvuf ve ahlâk bilgilerinin
mütehass›s›, ‹mâm-› Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ”, nefsin, kal-
bin ve rûhun birbirinden farkl› varl›klar olduklar›n› ve (Nefs-i nâ-
t›ka), nefsin ismi oldu¤unu bildirmekdedir.] ‹srâ sûresinin seksen-
beflinci âyetinde meâlen, (Sana rûhdan soruyorlar. Rûh, Rabbimin
yaratd›¤› varl›klardan biridir diye cevâb ver) buyuruldu. Bu âyet-i
kerîme, rûhun ne oldu¤unu anlatma¤› men’ etmekdedir. Bunun
içindir ki, turuk-› aliyye meflây›h›ndan ve islâm âlimlerinden ço¤u,
rûhun ne oldu¤unu konuflmakdan ictinâb etmifllerdir. Fekat,
Kur’ân-› kerîmden anlafl›l›yor ki, rûhun yaln›z hakîkatini, ne oldu-
¤unu konuflmak yasakd›r. Yoksa hâssalar›n›, özelliklerini anlat-
mak yasak de¤ildir. Bunun için, âlimlerin ço¤u, talebeye ve süâl
edenlere, kalbin ve rûhun cism olmad›klar›n›, bir (Cevher-i basît)
olduklar›n› söylediler. Akl›n erdi¤i bilgileri anl›yan, his organlar›n-
dan beyne gelen duygular› alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hare-
ketleri idâre eden, kullanan hep bu ikisidir. Tesavvuf büyükleri ve
kelâm âlimleri böyle söylemifllerdir. [Kalb ve rûh hakk›nda genifl
bilgi almak istiyenin, flâfi’î mezhebi âlimlerinden fleyh fiihâbüddîn
Ömer Sühreverdînin (Avârif-ül me’ârîf) kitâb›n› ve ‹mâm-› Rab-
bânî Ahmed Fârûkî Serhendînin (Mektûbât) kitâb›n› okumas› tav-
siye olunur. Sühreverdî, hicrî kamerî 539 [m. 1145] senesinde tevel-
lüd, 632 [m. 1234] de Ba¤dâdda vefât etmifldir. Abdülkâdir-i Gey-
lânîden feyz alm›fld›r. ‹mâm-› Rabbânî hicrî kamerî 971 [m. 1563]
senesinde Hindistânda Serhend flehrinde tevellüd ve 1034 [m.
1624] senesinde, orada vefât etdi. Abdülkâdir Geylânî hicrî kame-
rî 561 de Ba¤dâdda vefât etdi.]

Kalbin ve rûhun ta’rîfini, alt› madde içinde îzâh edece¤iz:
1 - Evvelâ kalbin ve rûhun mevcûd olduklar›n› bildirelim. Rû-

hun varl›¤› meydândad›r. Belli olan fleyi isbât etme¤e lüzûm yok-
dur. ‹nsana en ma’lûm olan fley, kendi varl›¤›d›r. ‹nsan bir ân ken-
dini unutmaz. Uykuda iken, serhofl iken de, rûh kendisini unut-
maz. ‹nsan›n kendi kendini tan›mas› için, birfley isbât etme¤e lü-
zûm yokdur. Fekat, rûh madde midir, madde de¤il midir. Kendi
kendine var m›d›r, yoksa baflka fley ile mi bulunur gibi ve dahâ bafl-
ka s›fatlar›n› isbât etmek câizdir. Ço¤u meydânda ise de, hât›rlat-
mak lâz›md›r. Bunun içindir ki, afla¤›daki befl madde zikr edilmek-
dedir.

2 - Kalb ve rûh, cevherdir. Ya’nî kendileri vard›r. Rûha fârisî
dilinde (Cân) denir. Hayvân ölünce, cân› ç›kd› denir. Rûhu bede-
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ninden ayr›ld› demekdir. Her mahlûk, yâ cevherdir, yâhûd arazd›r.
Varl›kda kalabilmesi için, baflka bir mahlûka muhtâc de¤ilse, ken-
di kendine var ise, buna (Cevher) denir. Varl›kda baflka bir fleye
muhtâc ise, (Araz) veyâ (S›fat) denir. Madde ve cism, birer cevher-
dir. Bir cismin rengi, kokusu, flekli ise arazd›r, özellikdir. Renk,
cism ile vard›r. Cism olmazsa, renk olamaz. Cevher, iki dürlüdür.
Biri (Mücerred), ya’nî maddî olm›yan varl›kd›r. A¤›rl›¤›, flekli, ren-
gi ve his organlar›na te’sîri yokdur. ‹kincisi maddedir. Mücerred
olan cevher, his organlar› ile duyulmaz, parçalanamaz. Akl ve rûh
böyledir. Madde ise, his olunur ve parçalanabilir. Cism, maddenin
flekl alm›fl hâlidir. Rûhun cevher oldu¤u birçok fleklde isbât edil-
mifldir. En basît yol flöyledir ki, araz ya’nî hâssa, bir cevher üzerin-
de bulunur. Cevher, araz› tafl›makdad›r. His olunan, düflünülen
herfleyi rûh almakda, tafl›makdad›r. Bunun için kalb ve rûh, cev-
herdir, araz de¤ildir. Araz, araz üzerinde de bulunabilir diyerek,
meselâ sür’at, ya’nî h›z, hareketde bulunur diyerek, bu isbât› kabûl
etmiyenler de vard›r.

3 - Kalb ve rûh, basîtdir. (Basît) demek, parçalanamaz, ayr›la-
maz demekdir. Bunun karfl›l›¤›, bileflik ya’nî (Mürekkeb) olmak-
d›r. Kimyân›n basît dedi¤i elementler, bu ta’rîfe göre bileflik olu-
yor. Çünki, atomlar›na veyâ gaz moleküllerine ayr›labilmekdedir-
ler. Rûhun basît oldu¤u flöyle anlafl›l›r ki, basît oldu¤u bilinen fleyi,
rûh kavramakdad›r. Kalb ve rûh, mürekkeb ya’nî bileflik olsayd›,
parçalanabilseydi, basît olan birfley bunda yerleflemezdi. Çünki,
rûh parçalan›rsa, bunda yerleflen basît fley de parçalanmak lâz›m
gelir. Basît olan fley ise, parçalanamaz.

4 - Kalb ve rûh, cism de¤ildir. Eni, boyu ve yüksekli¤i olan cev-
here, ya’nî flekl alm›fl maddeye (Cism) denir. Cismde yerleflen fley-
lere cismânî denir. Araz, ya’nî özellikler, cismlerde bulunduklar›
için, cismânîdirler.

5 - Kalb ve rûh, anlay›c› ve idâre edicidir. Kendilerini bilirler.
Kendisini bildi¤ini de bilirler. Göz vâs›tas› ile renkleri, kulak ile,
sesleri kavrar. Sinirleri, çal›fld›r›r. Adaleleri hareket etdirir. Böyle-
ce, bedene ifl yapd›r›rlar. Böyle ifllere (‹râdî), ya’nî istekli ifller de-
nir.

6 - Rûh, his organlar› ile duyulmaz. Cism ve cismânî olan fleyler
his olunur. Rûh, cism ve cismânî olmad›¤› için his olunamaz.

‹kinci makam: ‹nsan ölünce, rûhu ne olur? ‹nsan ölünce, ce-
sed çürüyünce, kalb ve rûh yok olmaz. Ölmek, bunlar›n beden-
den ayr›lmas› demekdir. Bedenden ayr›l›nca, mücerred ya’nî
maddî olm›yan âleme kar›fl›rlar. [K›yâmete kadar] yok olmaz. Din
âlimleri ve felsefeciler ve müteass›b [yobaz] olm›yan fen adam-
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lar› böyle söylemifldir. Tabîatc›lardan az bir k›sm›, bu sözbirli¤in-
den ayr›lm›fl, do¤ru yoldan kaym›fld›r. Bunlar, insan›, çöldeki otla-
ra benzetdiler. ‹nsan ot gibi biter, büyür, yok olur. Rûhu kalmaz
dediler. Böyle söyledikleri için (Haflhaflî)ler, ya’nî (Otcular) ad› ile
an›ld›lar. Din âlimleri ve felsefeciler, bu otcular›n düflüncelerini
muhtelif delîllerle red etdi.

[Allahü teâlâ, bugün bilinen 105 elementi yaratm›fl, bunlardan
herbirine baflka baflka hâssalar vermifldir. Her element atomlardan
yap›lm›fld›r. Her atomu, bir mikro-dinamo gibi, büyük bir enerji
deposu yapm›fld›r. Atomlar›n birbirleri ile birleflmesinden mole-
külleri veyâ iyon flebekelerini, böylece organik ve anorganik mü-
rekkeb cismleri ve hücreleri, çeflidli dokular› ve sistemleri yarat-
m›fld›r. Bunlar›n herbirinde, akllara hayret veren, incelikler, ka-
nûnlar, düzenler vard›r. Meselâ, ancak mikroskopla görülebilen
bir hücre, çeflidli atölyeleri bulunan mu’azzam bir fabrika gibidir.
‹nsan akl›, bugüne kadar, bu fabrikan›n ancak birkaç makinas›n›
görebilmifldir. ‹nsandaki milyonlarca hücrenin çal›flabilmesi, gerek
insanda, gerekse d›fl âlemde binlerce, uygun flartlar›n bulunmas›na
ba¤l›d›r. Bu binlerle flart ve nizâmdan biri bozulursa, insan›n bede-
ni çal›flamaz, durur. O büyük kâdir, âlim olan Allahü teâlâ, bu ni-
hâyetsiz nizâm› yaratarak, beden makinas›n› otomatik olarak çal›fl-
d›rmakdad›r. Kalb ve rûh, bu makinan›n elektrik kuvveti gibidir.
Bir motorda ufak bir âr›za olunca, ceryan kesildi¤i gibi, insan vü-
cûdunun iç ve d›fl›ndaki yap› ve düzenlerde hâs›l olacak bir âr›za
da, kalbin ve rûhun bedenden ayr›lmas›na sebeb olur ve insan ölür.
Dünyâda hiçbir makina, hiçbir motor nihâyetsiz çal›flam›yor. Afl›-
narak, y›pranarak, çürü¤e ayr›l›yor. Bu, bir umûmî kanûndur. Vü-
cûd makinas› da y›pran›yor, çürüyor. ‹nsan kabrde çürüyünce, hiç-
bir zerresi, hiçbir elementi yok olmuyor. Çürümek, bedeni meydâ-
na getiren organik moleküllerin anaerobik mikroblar ve toprak
te’sîri ile parçalanarak, karbon dioksid, amonyak, su gibi ufak mo-
leküllere ve serbest azota kadar ayr›lmas› demekdir. Bu parçalan-
ma, fizik ve kimyâ hâdiseleridir. Fizik ve kimyâ reaksiyonlar›nda
maddenin yok olmad›¤› bugün kesin olarak bilinmekdedir. Lavo-
isier ad›ndaki Frans›z kimyâgeri, (Kimyâ tepkimelerinde, madde
gayb olmaz ve yokdan meydâna gelmez) hakîkatini tecribe ile isbât
etmifl ise de, herfleyin kimyâ tepkimesi, kimyâ kanûnu ile yap›ld›¤›-
n› zan ederek, (tabî’atda birfley yarat›lmaz ve hiçbirfley yok edile-
mez) demifldir. Bugün, yeni keflf edilen çekirdek olaylar›, nükleer
reaksiyonlar, maddenin enerjiye döndü¤ünü, yok oldu¤unu, Lavo-
isiernin aldanm›fl oldu¤unu göstermekdedir. Bugün ilm adamlar›,
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aç›k olarak görüyor ki, fennin ilerlemesi, fen bilgisindeki her ileri
bir ad›m, islâm dînini kuvvetlendirmekde, islâm düflmanlar›n›n if-
tirâlar›n› çürütmekde, maddeye tapan ateistleri rezîl etmekde, ye-
re sermekdedir. Fekat ne yaz›k ki, fen adam› flekline giren, üniver-
sitede okumufl, ba’z› din câhilleri, fende geri kalma¤› behâne ede-
rek, islâm düflmanl›¤› yap›yorlar. Bu diplomal› kâfirler, temiz genç-
leri aldatmak için, (‹slâmiyyet gericilikdir. Terakkîye mâni’ olmak-
dad›r. H›ristiyanlar ilerliyor. Her nevi’ fen vâs›tas› yap›yorlar. Ta-
bâbetde, harblerde, haberleflmelerde kulland›klar› fen âletleri,
gözlerimizi kamafld›r›yor. Fendeki tekâmülden müslimânlar›n ha-
berleri bile yok. Biz, h›ristiyanlara uymal›y›z) gibi yalanlar söyliye-
rek, islâmiyyetdeki güzel ahlâk›, kardeflli¤i b›rakma¤a ve Avrupa-
l›lara, Amerikal›lara benzeme¤e ilericilik diyorlar. Gençleri, ken-
dileri gibi islâm düflman› yapma¤a, felâkete sürükleme¤e çal›fl›yor-
lar. Hâlbuki islâmiyyet, fende, san’atda ilerleme¤i emr ediyor. H›-
ristiyanlar ve bütün kâfirler, babalar›ndan, ustalar›ndan ö¤rendik-
lerini yap›yorlar. Evvelki neslin yapd›klar›n›, ufak tefek ilâveler
ile, tekrâr yap›yorlar. Evvelkiler yapmasalard›, bunlar hiçbirini ya-
pamazd›. (Tekmîl-i sinâ’ât telâhuk-› efkâr iledir) sözü asrlarca ev-
vel söylenmifldir. Târîh gösteriyor ki, fendeki yenilikleri, hep müs-
limânlar yapd›. Fen bilgilerini, fen âletlerini yüz sene evvelki hâle
kadar yükseltdiler. Bu terakkîlere, hep islâm dîni ve bu dînî takbik
eden, islâm devletleri sebeb oldu. H›ristiyanlar, haçl› seferleri ile,
islâm devletlerini y›kamad›klar› için, siyâsî oyunlarla, yalanlarla,
hîlelerle, dâhilden y›kd›lar. Bunlar›n topraklar›nda, muhtelif, ilmâ-
nî [lay›k], mason [dinsiz] kimselerle hükûmetler kurdular. Fekat,
islâmiyyeti yok edemezler. Müslimânlardan kalan, fendeki keflfle-
re, ilâveler yaparak, bugünkü terakkîyi kendilerine mâl ediyorlar.
Yaln›z kendi keyflerini, zevklerini, menfe’atlar›n› düflünenler, kö-
tülüklerini ortaya koydu¤u için, fen ve san’ati emr eden islâmiyye-
te gericilik diyorlar. Bütün yehûdîler, h›ristiyanlar, hattâ putpe-
restler, bütün dünyâ, Cennete, Cehenneme inan›yor, kiliseler, hav-
ralar dolup tafl›yor. Bu inananlara gerici demediklerine göre, fen-
ne, san’ata de¤il, zevk ve safâya, ahlâks›zl›klara ilericilik dedikleri
anlafl›l›yor. Böyle asls›z ve haks›z yalanlarla, islâmiyyete küstâhca,
ilk sald›ran ingilizlerdir. (‹ngiliz Câsûsunun ‹’tirâflar›) kitâb›m›z›
okuyunuz! fiimdi, müslimânlar›n birleflerek, dedeleri gibi islâmiy-
yetin emr etdi¤i, din ve fen bilgilerine sar›lmalar›, yine büyük sanâ-
y›’ kurarak yeni âletler yapmalar›, h›ristiyanlardan üstün olarak,
bütün befleriyyeti se’âdete kavufldurmalar› lâz›md›r.

‹nsan bedeninde bulunan maddeler, toprakdan, sudan ve ha-
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vadan gelmekdedir. Canl›lar›n ihtiyâc maddeleri, bu üç kaynakdan
hâs›l olmakdad›r. ‹nsan çürüyünce, hâs›l olan maddeler, yine bu üç
yere da¤›l›yor. K›yâmetde tekrâr dirilmek, bu maddelerin veyâ
benzerlerinin tekrâr bir araya gelmeleri ile olacakd›r.

Kalb, rûh ve melekler de, yaln›z olduklar› zemân, terakkî et-
mez, yükselmez. Yarat›ld›¤› mertebede kal›r. Kalb ve rûh, bu be-
den ile birleflince, terakkî etmek, yükselebilmek hâssas›n› kazan›-
yor. Yâhud, kâfir olmak, günâh ifllemek sebebleri ile, alçaklafl›yor,
harâb oluyor.

Bu dünyâda her cism kendine mahsûs s›fatlar› ile tan›nmakda-
d›r. Her cism, elementlerin ve bilefliklerin birer y›¤›n›d›r. Element-
ler, bileflikden bilefli¤e geçerek yer de¤ifldirmekde, her cismin ter-
kîbi bozularak, s›fatlar› yok olmakda, baflka s›fatl›, baflka cism hâ-
line dönmekdedir. Bu devâml› de¤iflmelerde, madde yok olmuyor
ise de, cismler zemânla de¤iflmekde, yok olup baflka cism hâs›l ol-
makdad›r. Eskiden maddeye (Heyûlâ) diyorlard›. Cisme, ya’nî
maddenin flekl almas›na (Sûret) diyorlard›.

Kalb ve rûh, parçalanmad›¤› ve parçalardan meydâna gelme-
dikleri, ya’nî mücerred olduklar› için, hiç de¤iflmez, bozulmaz, yok
olmaz. Fizik hâdiselerinde cismlerin flekli ve hâli de¤ifliyor. Mese-
lâ su, ›s› enerjisi al›nca, buhar oluyor. S›v› hâlde iken gaz hâline dö-
nüyor. Su cismi yok oluyor, buhar cismi var oluyor. Kimyâ tepki-
melerinde ise, cismin yap›s› bozuluyor. O cismin maddesi yok olup,
baflka madde var oluyor. Fizik olay›nda cism de¤ifliyor. Madde de-
¤iflmiyor. Kimyâ de¤iflmesinde, cism yok oluyor. Madde de¤ifliyor.
Hiçbirinde madde yok olmuyor. Nükleer de¤iflmelerde ise, madde
de yok olup, enerji hâline dönüyor.]

Üçüncü makam: Kalb ve rûhun kuvvetleri vard›r. Bu kuvvetler,
bitki ve hayvânlar›n kuvvetleri gibi de¤ildir. Nebâtlar›n ve hayvân-
lar›n da, kendilerine göre rûhlar› vard›r. Kalb, yaln›z insanda var-
d›r. Her canl›da (Nebâtî rûh) vard›r. Do¤ma, büyüme, tegaddî
[beslenme], zararl› maddeleri d›flar› atma, üreme ve ölme gibi can-
l›l›k ifllerini (Nebâtî rûh) yapar. Bu ifller, insanlarda ve hayvânlar-
da ve nebâtlarda da yap›lmakdad›r. Nas›l yap›ld›¤› tabî’at bilgisi
derslerinde ö¤renilmekdedir. Bunlarda büyüme, bütün hayât bo-
yunca yap›lmaz. Mu’ayyen bir mikdâra vard›kdan sonra, bu ifl du-
rur. Bu mikdâr, insanlarda ortalama yirmi dört yafl›na geldi¤i ze-
mândaki mikdârd›r. Ya¤lanmak, fliflmanlamak, büyümek de¤ildir.
Beslenme ölünciye kadar devâm eder. Çünki, g›dâ almadan yafla-
namaz.

Hayvânlarda ve insanlarda, (Hayvânî rûh) da vard›r. Bunun
yeri gö¤üsdür. ‹stekli hareketleri yapd›ran bu rûhdur. ‹nsanlar-
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da, kalbin emri ile yapar.
‹nsanlarda ayr›ca bir rûh dahâ vard›r ki, Rûh deyince kalb ile

berâber, bu rûh anlafl›l›r. Akl› kullanmak, düflünmek ve gülmek gi-
bi fleyleri yapan bu rûhdur. Hayvânî rûhda iki kuvvet vard›r. Biri-
si, Müdrike kuvveti, ikincisi hareket kuvvetidir. Müdrike kuvveti,
idrâk edici, anlay›c› kuvvetdir. Bu anlamak da, iki yol ile olur: Zâ-
hirî, görünen his organlar› ile olan anlama. Bât›nî, ya’nî görünmi-
yen, his organlarla olan anlama. Görünen his organlar› befldir. Bi-
rinci his organ›, deridir. Deri ile s›cakl›k, so¤ukluk, yafll›k, kuruluk,
yumuflakl›k, sertlik gibi fleyler anlafl›l›r. Bir cism deriye de¤ince,
hayvânî rûhu, bu fleyin s›cak olup olmad›¤›n› anlar. Bu duygu avuç
içinde fazlad›r. ‹kincisi, koku alma duygusudur. Burun ile olur.
Üçüncüsü, tat alma duygusudur. Dildeki sinirlerle duyulur. Dör-
düncüsü iflitmekdir. Kulakdaki sinirlerle duyulur. Beflincisi gör-
mekdir. Gözdeki sinirlerle görülür.

Görünmiyen his organlar› da befldir: Birincisi, (Hiss-i müflte-
rek)dir. Bu duygunun yeri, beynin önündedir. His organlar›ndan
beyindeki duygu merkezlerine gelen hâricî te’sîrlerin hepsi, bura-
da toplan›r. ‹kincisi, (Hayâl)dir. Bunun yeri, beynin birinci bofllu-
¤unun önündedir. Hiss-i müflterekde toplan›p anlafl›lan, his edilen-
ler burada saklan›r. Bir cisme bak›nca, bu cism, hiss-i müflterekde
duyulur. Bu cism, göz önünden çekilince, hiss-i müflterekde his
edilmesi kalmaz. Fekat, hayâle gelen te’sîri uzun zemân kal›r. Ha-
yâl olmasayd›, herkes birbirini unutur, kimse kimseyi tan›mazd›.
Üçüncüsü, (Vâhime)dir. His organlar› ile duyulam›yan, fekat du-
yulanlardan ç›kar›labilen ma’nâlar› anlar. Meselâ düflmanl›k, do¤-
ruluk bir organla his edilmez. Fekat dost, düflman olan kimse gö-
rülür, his edilir. Bu kimselerdeki dostlu¤u, düflmanl›¤› anl›yan iç
kuvvete Vâhime denir. Vâhime kuvveti olmasayd›, koyun, kurdun
düflman oldu¤unu anlamaz, ondan kaçmazd›. Yavrusunu da koru-
mazd›. Dördüncü kuvvet, (Hâf›za)d›r. Vâhimenin anlad›¤› ma’nâ-
lar› saklar. Beflinci kuvvete (Mütasarr›fa) denir. Anlafl›lan duygu-
lar› ve ma’nâlar› karfl›lafld›r›p, yeni ma’nâlar elde eder. Meselâ
zümrüdden bir da¤ düflünür. fiâirlerde bu kuvvet fazlad›r.

Hayvân rûhunun ikinci kuvveti olan, hareket kuvveti de, iki
dürlüdür: Birincisi, (fiehevî) kuvvetdir. ‹nsanlar ve hayvânlar, fleh-
vet kuvvetleri ile, kendilerine tatl› gelen ve muhtâc olduklar› fley-
leri isterler. Bunlara (Behimî) [ya’nî hayvânî] kuvvet de denir.
‹kincisi (Gadabî) kuvvetdir. Bu kuvvet ile, kendilerine çirkin, za-
rarl› olan fleyleri def’ ederler, kovarlar. Bunlara (Canavar) kuvvet-
ler de denir.

Hareket kuvvetleri, müdrike kuvvetlerine muhtâcd›rlar. Çün-
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ki, önce duygu organlar› ile, iyi veyâ kötü oldu¤u anlafl›lmal›d›r ki,
istenebilsin veyâ at›ls›n. Bütün bu duygular›n ve hareketlerin hep-
si sinirlerle yap›lmakdad›r. ‹nsan kalbi ve rûhu, yaln›z insanlarda
bulunur. Bu rûhun da iki kuvveti vard›r. ‹nsan, bu iki kuvvet ile,
hayvânlardan ayr›lmakdad›r. Bu iki kuvvetden birisi, idrâk edici
olan (Kuvve-i âlime) ve (Müdrike) denilen bilici kuvvetdir. ‹kinci-
si, (Kuvve-i âmile) yap›c› kuvvetdir. Bilici kuvvete (Nutk) ve (Akl)
denir. Bu kuvvet ikiye ayr›l›r: Biri, (Hikmet-i nazarî) olup, (Tecri-
bî) ilmleri, ya’nî fen bilgilerini elde etme¤e yar›yan kuvvetdir. ‹kin-
cisi, (Hikmet-i amelî) olup, (Ahlâk) ilmleri ile âlim olan kuvvetdir.
Tecribî ya’nî fen bilgileri edinen kuvvet, maddenin hakîkatini an-
lama¤› sa¤lar. Ahlâk bilgileri edinen kuvvet, iyi huylar› ve yararl›
iflleri, kötü huylardan ve çirkin ifllerden ay›r›r.

Rûhun yap›c› kuvveti, fâideli, baflar›l› ifllerin yap›lmas›n› sa¤lar.
Bilici kuvvetler ile edinilen bilgilere göre ifl yapar. Hayvân rûhun-
daki hareket kuvvetleri, vâhime kuvvetinin iyi bulduklar›n› cezb
eder. Çirkin bulduklar›n› def’ eder. ‹nsan rûhunun yap›c› kuvveti,
akla dayan›r. Bir iflde iyilik, fâide oldu¤unu (Akl) ile anlarsa, onu
yapar. Sonu noksan, zarar olaca¤›n› anlarsa, o ifli yapmaz veyâ def’
eder. Bunlar› ve hayvânî rûhun flehevî ve gadabî kuvvetlerini kalb
vâs›tas› ile idâre eder.

Çok kimse vard›r ki, çok ifllerini nefsin veyâ hayvânî rûhun
kuvvetlerine tâbi’ olarak yapar. Ya’nî vehm ve hayâl ile yaparlar.

‹mâm-› Muhammed Gazâlî ve tesavvuf büyüklerinden bir k›s-
m› buyurdu ki, (Rûhun bu kuvvetleri, meleklerdir. Allahü teâlâ,
lutf ve merhamet ederek, melekleri rûhun emrine vermifldir. Kü-
çük k›yâmet kopunc›ya kadar, ya’nî rûh bedenden ayr›l›ncaya ka-
dar, rûhun emrinde kal›rlar. Hadîs-i flerîflerde de buna iflâretler
vard›r. Ba’z› kimselerden, durup dururken, tecribeli kimselere par-
mak ›s›rtan hünerlerin meydâna gelmesi de, bunu göstermekde-
dir). ‹nsan›n kemâle gelmesi, rûhun iki kuvveti ile olur.

TENBÎH: Muhammed Ma’sûm hazretleri, (Mektûbât)›n ikinci
cildi, 80.ci mektûbunda buyuruyor ki, (Belâlar›, s›k›nt›lar› def’ et-
mek için, (‹stigfâr) okumak çok fâidelidir ve tecribe edilmifldir.
Bunu hadîs-i flerîfler de bildirmekdedir. Bu fakîr, her farz nemâz-
dan sonra, üç kerre istigfâr düâs›, ya’nî (Estagfirullahel’azîm ellezî
lâ ilâhe illâ hüv elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh) okuyorum. Son-
ra, 67 def’a yaln›z (Estagfirullah) okuyorum).

Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ,
Gözyafl›n›n seher vakti yapd›¤›n›.
Düflman kaç›ran süngüleri, çok def’a,
Toz gibi yapar, bir mü’minin düâs›.
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MUKADDEMEN‹N B‹R‹NC‹ ‹LÂVES‹

Bu ilâvede, insan›n mahlûklar içinde, en üstünleri ve en flerefli-
leri oldu¤u bildirilecekdir:

Bütün cismler madde olmalar› bak›m›ndan birbirlerinden fark-
s›zd›r. Hepsinin a¤›rl›¤› ve hacmi vard›r. ‹nsan ve hayvân da, bu ba-
k›mdan, cans›zlarla müsâvîdir. Fekat cismler, özel hâssalar› ile bir-
birinden ayr›l›r.

[Her cism (Atom)dan yap›lm›fld›r. Bir toz, milyonlarla atom
kümesidir. Az ve mu’ayyen mikdârda atom, birbiri ile birleflince
bir (Molekül) meydâna gelir. Cismler bafll›ca ikiye ayr›l›r: Saf cism
ve kar›fl›m. Mu’ayyen özellikleri bulunan cisme (Saf cism) denir.
Meselâ, bak›r elektrik teli ve ya¤mur suyu safd›r. Çünki dünyân›n
her yerinde her zemân ayn› hâssalar› tafl›rlar. Kaynama, ergime s›-
cakl›k dereceleri bellidir ve hiç de¤iflmez. Mu’ayyen hâssalar› bu-
lunm›yan cismlere (Kar›fl›m) denir. Süt, tahta, benzin, deniz suyu
gibi. Çünki, bunlar muhtelif s›fatlarda bulunurlar. Belli bir kayna-
ma, ergime s›cakl›k dereceleri yokdur. ‹nek sütü baflkad›r. Koyun
sütü baflkad›r. Karadenizin suyu az tuzludur. Akdenizin suyu çok
tuzludur.

Saf cismler de iki k›smd›r. Baflka evsâfdaki parçalara ayr›la-
mazsa (Basit cism) veyâ (Element) denir. Alt›n, kükürt, iyod ve
oksijen gaz› birer elementdir. Bugün yüzbefl element tan›yoruz.
Baflka baflka evsâf tafl›yan parçalara ayr›labilen saf cismlere (Mü-
rekkeb) veyâ (Bileflik cism) denir. Meselâ fleker, ya¤mur suyu, al-
kol, bileflik cismdir. Çünki, fleker atefle konursa karbon ve suya ve
baflka parçalara ayr›l›r. Su ise, elektrik enerjisi yard›m› ile oksijen
ve hidrojen denen iki muhtelif gaza ayr›l›r. Bugün milyonlarca bi-
leflik cism tan›yoruz. Bileflik cism, iki veyâ dahâ fazla elementin
atomlar›n›n birbiri ile birleflmesinden hâs›l olur.

Ayn› bir cism, kat›, s›v› ve yâhud gaz hâlinde bulunabilir. Me-
selâ su, buz hâlinde iken kat›d›r, su hâlinde iken mâyi’dir, ya’nî s›-
v›d›r. Buhar hâlinde iken gazd›r. Gaz demek, hava gibi, uçan de-
mekdir. Belli bir hacmi ve flekli yokdur.

Basît cism, ya’nî element üçe ayr›l›r:
1 - Hakîkî ma’den. Buna metal de denir.
2 - Ma’den olm›yanlar. Bunlara ametal de denir.
3 - Yar› ma’denlerdir.
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Hakîkî ma’denler 78 adeddir. 77 adedi normal flartlarda kat›-
d›r. Yaln›z c›va s›v›d›r. 357,3 derecede kaynar. -39,4 derecede do-
nar. Kat› ma’denler çekiçle dö¤ülünce, levha olur. Da¤›l›p toz ol-
maz. Metal atomu, baflka atomla birlefldi¤i zemân, art› [+] elek-
trik tafl›r. Eksi elektrik tafl›yamaz. O hâlde iki metal, birbiri ile
birleflemez. Çünki, art› elektrik yüklü iki atom birbirini çekmez,
iter.

Ametaller on yedi dânedir. Biri s›v›, befli kat›, onbir dânesi gaz
hâlindedir. Kat› olanlar havanda dö¤ülünce, toz olur. Levha hâline
gelmez. Saf odun kömürü ametaldir. Buna kimyâ dilinde karbon
denir. Ametal atomlar› bileflik hâle geçince, art› da olur, eksi de
olabilir. O hâlde, birkaç ametal atomu birbiri ile birleflerek bir mo-
lekül meydâna getirirler.

Bileflik cismler ikiye ayr›l›r. ‹çinde Karbon ve Hidrojen atomu
birlikde bulunan bilefliklere (Organik) veyâ (Uzvî) cism denir.
Bunlar yanabilir ve canl›larda hâs›l olurlar. fiimdi fabrikalarda da
ba’z›lar›n›n sentezleri yap›lmakdad›r. Ya¤, fleker, aseton, kinin or-
ganik cismdir. Bilefliminde hem Karbon, hem de Hidrojen atomu
birlikde bulunm›yan bileflik cismlere (Anorganik) veyâ (Uzvî ol-
m›yan) cismler denir. Bunlar, yer kabu¤unda ve erimifl olarak de-
nizlerde bulunur. Yemek tuzu, su, kireç tafl›, flap, kum böyledir.

Bütün bu cans›z cismler uygun bir fleklde birleflerek ve kar›fla-
rak canl› mahlûklar›n yap› tafl› olan (Hücre) meydâna gelir. Hücre
canl›d›r. Nebât hücresi, hayvân hücresine benzemez. ‹nsan hücre-
si, hayvân hücresine benzer. Hücreler, birbirleri ile kar›flarak,
(Nesc) veyâ doku meydâna gelir. Çeflidli cinsden nescler kar›fl›nca,
Uzvlar (organlar) olur. Organlar›n bir araya gelmesinden (Ci-
hâz)lar, ya’nî (sistemler) olur. Hücre, nesc, organ ve sistem toplu-
lu¤u da bir bitki (nebât) veyâ (hayvân) veyâ (insan) meydâna ge-
tirmekdedir.]

Bütün mevcûdât, cans›zlar, nebâtât ve hayvânât olmak üzere
üç cinse ayr›l›r. Hayvân cinsinin en k›ymetlisi, en flereflisi insan
nev’idir. Her cinsin nev’leri aras›nda üstünlük s›ras› vard›r. Ya’nî,
bir nev’, baflka nev’den dahâ üstündür. Bir cinsin en üstün nev’i,
dahâ üstün olan cinsin en afla¤› nev’ine yak›n özellikler gösterir.
Hattâ, birçok s›fatlar› müflterek olur. Meselâ mercan, cans›zlardan
tafla benzer. Fekat, canl›lar gibi ürer, büyür. Hurma a¤ac› ve sinek
kapan otu, hayvân gibi his ve hareket etmekdedir. Hurma a¤açla-
r›ndan bir k›sm› erkek, bir k›sm› diflidir. Erkek a¤ac, difli taraf›na
e¤ilmekdedir. Erkek a¤acdan, bir madde difliye gelmeyince, difli-
de meyve hâs›l olmaz. Gerçi bütün nebâtlarda bu iki organ vard›r
ve fekondasion [Telkîh] olmakdad›r. Fekat, hurma a¤ac›nda, hay-
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vânlar gibi görünmekdedir. Hattâ, hurma a¤ac›n›n bafl›nda beyâz
birfley vard›r. Hayvânlar›n yüre¤i gibi ifl görür. Bu fley yaralan›rsa
veyâ suda kal›rsa, a¤ac kurur. Hadîs-i flerîfde, (Halan›z olan hurma
a¤ac›na sayg› gösteriniz! Çünki, ilk hurma a¤ac›, Âdem aleyhisse-
lâm›n çamuru art›klar›ndan yarat›ld›) buyuruldu. Belki, bu a¤ac›n,
bitkilerin en üstünü oldu¤una iflâret buyurulmufl olabilir.

Hayvân cinsinin en afla¤› nev’i süngerlerdir. Beyâzd›rlar. De-
nizlerde yaflarlar. ‹râdeli, istekli hareketleri vard›r. Sularda yafl›yan
binlerle ibtidâî hayvân vard›r. Her nev’den dahâ olgun, dahâ üstün
baflka bir nev’ yarat›lm›fld›r. Tabî’iyye kitâblar›nda üstünlük s›rala-
r› bildirilmekdedir. Her s›n›fda, baflka baflka tegaddî ve müdâfea
uzvlar› vard›r. Kimisine ok, kimisine difl, kimisine pençe, kimisine
boynuz, kimisine kanat, kimisine sür’at, tilki gibi olanlara da hiyle
verilmifldir. Her s›n›f›n flahs›n›n ve nev’inin korunmas› sa¤lanm›fl-
d›r. Yaflamalar› için, insan akl›n› flafl›rtan fleyler ilhâm olunmufldur.
Bal ar›s› mühendis gibi, alt› köfle petek yapar. Silindir yapsayd›
aralar›nda boflluk kal›rd›. Alt›gen prismalar aras›nda yer ziyân ol-
muyor. Dörtgen olsayd›, hacmlar› dahâ az olurdu. Bunu insanlar
okumakla, ö¤renmekle anlar. Ö¤renmiyen anlamaz. Ar›ya bunu
bildiren kimdir? Allahü teâlâ (ilhâm) etmekdedir. ‹lhâma flimdi (iç
güdü) deniyor.

Hayvânlar›n derece derece üstünleri düflünülürse, en üstünle-
ri, insana en yak›n olanlar› at, maymûn, fil ve kufllardan tûtî ya’nî
papa¤and›r. Maymûnun ve filin zekâs›, çok insandan afla¤› de¤il-
dir. Darwin ad›ndaki bir doktor, hayvânlar›n üstünlük s›ras›n› yaz-
m›fl, en üstünü maymûn oldu¤unu bildirmifl. Bunu okuyan islâm
düflmanlar›, kendilerine ilerici diyen, kal›n kafal› birkaç fen yoba-
z›, Darwinin, (hayvânlar›n birbirine döndü¤ünü, yüksele yüksele,
sonunda insan oldu¤unu) yaz›yor diyorlar. Bunu ileri sürerek,
Âdem aleyhisselâm›n toprakdan yarat›ld›¤›n› inkâr ediyor ve
müslimân çocuklar›n› aldat›yorlar. Hâlbuki Darwin, kitâb›nda,
hayvânlar birbirine döner demiyor. (Yarat›l›fllar›nda bir tekâmül,
bir üstünlük s›ras› vard›r) diyor. Afla¤› derecedekilerin üstündeki-
lere g›dâ, yem olduklar›n› yaz›yor. Bu hâli islâm âlimleri dahâ ön-
ce görmüfller, anlam›fllar ve yazm›fl, bildirmifllerdir. Nitekim, Dar-
win 1224 [m. 1809] senesinde tevellüd, 1299 [m. 1882] da vefât et-
di. Hayvânlar›n üstünlük s›ras›n› ve en üstünlerini, yukar›da yaz-
d›¤›m›z fleklde bildiren Alî bin Emrullah “rahime-hullahü teâlâ”,
bundan çok önce, ya’nî 916 da tevellüd ve 979 [m. 1570] da vefât
etmifldir. Darwinin, bu yaz›lar›n› islâm kitâblar›ndan ald›¤› anlafl›l-
makdad›r.

Hayvânlar›n üstünde, insan nev’inin en afla¤›s› gelir. Çöllerde,
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ormanlarda, kutublarda yafl›yanlar böyledir. ‹nsanlar›n en üstünü,
orta iklimlerde, ya’nî 23 derece ile 66 derece arz dâireleri aras›nda,
flehrlerde yafl›yanlard›r.

Yarat›l›fl bak›m›ndan olan bu üstünlük farklar›ndan baflka, in-
sanlar aras›nda, çal›flarak maddede ve ahlâkda yükselmek farklar›
da vard›r. Ba’z› insanlar, zekâlar› ile çal›flarak birçok âlet yapm›fl,
ba’z›lar› ise, bununla birlikde, akl ilmlerinde, fende, teknikde iler-
lemifllerdir. En üstünlerine gelince, bunlar teknikde, ilmde, fende
yükselmekle birlikde, ahlâkda da ilerlemifl, vilâyet ve Allahü teâlâ-
ya yak›nl›k denen, insanl›¤›n en yüksek derecesine varm›fllard›r.
Bunlar, afla¤›lar›ndaki insanlar› irflâd ederek yükseltirler. Bunlar›n
en yükse¤i Peygamberlerdir “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”.
Bunlar, Cebrâîl aleyhisselâm denilen bir melek ile, Allahü teâlâ-
dan emr ve haber almakla flereflenmifllerdir. Bu mele¤in getirdi¤i
emr ve haberlere (Vahy) denir. Peygamberler “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”, kendilerine gelen Vahyleri insanlara bildirmifller, in-
sanlara yükselme yolunu göstermifllerdir. Peygamberlerin göster-
di¤i bu yükselme ve ilerleme yoluna (Din) denir. ‹nsanlar›n yükse-
lerek vard›klar› dereceler, meleklerin derecesinden dahâ yukar›-
d›r. Peygamberlik makâm› da, dört derecedir. Birincisi Nebîler,
ikincisi Resûller, üçüncüsü Ülül’azm Peygamberlerdir. Âdem,
Nûh, ‹brâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed “aleyhimüsselâm” bu de-
recededirler. Dördüncü derece hâtem-ül enbiyâ olmak, ya’nî son
olarak gelmek derecesidir. Bu en yüksek derece, Muhammed aley-
hisselâma mahsûsdur. (Sen olmasayd›n, sen olmasayd›n, hiçbir fle-
yi yaratmazd›m!) iltifât› ile, insanlar›n, meleklerden dahâ üstün ol-
du¤una vesîka olmufldur.

‹nsanlar›n dereceleri, bütün mahlûklar›n tam ortas›ndad›r. ‹slâ-
miyyete uyanlar, yükselirler, meleklerden üstün olurlar. Nefslerine
ve kötü arkadafllara uyarak, islâmiyyetden uzaklaflanlar, alçal›rlar.
Çünki, rûhun mücerred oldu¤unu, bedenin ise, özellikleri birbirle-
rine benzemiyen maddelerin y›¤›n› oldu¤unu bildirmifldik. ‹nsan,
rûhu taraf›ndan meleklere, bedenin yap›s› bak›m›ndan hayvânlara
benzemekdedir. Rûh taraf›n› kuvvetlendiren kimse, meleklerden
de üstün olur. Çünki beden, insan› meleklikden uzaklafld›rmakda,
hayvânlara yaklafld›rmakda iken, bu alçalma¤a karfl› koymufl ve
yükselmifldir. Melekde, hayvânlafld›r›c› bir beden yokdur. ‹yilikle-
ri, meleklik ile birlikde yarat›lm›fld›r.

Bir kimse, bedeni kay›r›r, nefsi kuvvetlendirirse, hayvânlardan
afla¤› olur. Allahü teâlâ, A’râf sûresinin yüzyetmiflsekizinci âye-
tinde ve Fürkan sûresinin k›rkdördüncü âyetinde, (Hattâ onlar,
hayvânlardan dahâ afla¤›d›rlar) buyurarak, böyle kimselerin kö-
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tülüklerini bildirmekdedir. Çünki, hayvânda akl yokdur. Melekle-
re benziyen rûhlar› da yokdur. fiehvetlerine uymalar› suç olmaz.
‹nsanlara akl ›fl›¤› verilmifl oldu¤undan, nefslerine uymalar›, do¤ru
yoldan sapmalar› çok çirkin olur.

Kar›fl›md›r, Âdem o¤lu,
meleklikle hayvânl›kdan.

Kim ki, mele¤ine uydu,
üstün oldu, hem de ondan.

Kim ki olur hayvân huylu,
kötü olur her mahlûkdan!

Hayvânlar›n yaflayabilmeleri için, kendilerine lâz›m olan tenef-
füs edecek hava, yiyecek, içecek, giyecek, bar›nacak, efl olacak fley-
lerin hepsi hâz›r olarak yarat›lm›fld›r.

[Bunlar aras›nda, yaflamalar› için, ençok lâz›m olan› havad›r.
Havas›zl›¤a birkaç dakîkadan fazla dayanamazlar. Hemen ölürler.
Hava, aramakla, bulmakla, zahmet çekmekle ele geçecek birfley
olsayd›, bunu arayacak kadar zemân bile yafl›yamazlard›. Bu dere-
ce acele lâz›m olan, bu çok lüzûmlu maddeyi, Allahü teâlâ, her yer-
de bulunacak ve mahlûklar›n›n ci¤erlerine kadar, kendili¤inden,
kolayca girecek fleklde yaratm›fld›r. Yafl›yabilmek için su, bu kadar
acele lâz›m de¤ildir. ‹nsan ve hayvânlar, suyu aray›p bulacak ze-
mân kadar yafl›yabilirler. Bunun için, suyu bulmak îcâb etmekde-
dir. Hayvânlarda akl bulunmad›¤› ve birbirlerine yard›mc› olma-
d›klar› için, yiyeceklerini ve giyeceklerini hâz›rl›yamazlar. Bundan
dolay›, yiyeceklerini piflirmeleri, hâz›rlamalar› lâz›m de¤ildir. Ot,
lefl yirler. Tüy, yün, k›l ile ›s›n›rlar. Korunma âletleri, kendilerinde
yarat›lm›fld›r. Birbirlerine muhtâc de¤ildirler.

‹nsanlar ise, bütün bunlar› hâz›rlama¤a, düflünme¤e mecbûr-
dur. Ekip biçmedikçe, ekmek yapmad›kça doyamazlar. ‹plik ve
dokuma ve dikicilik yapmad›kca giyinemezler. Korunmalar› için
de, akllar›n›, zekâlar›n› iflletmeleri, fen bilgisi ö¤renmeleri, sanâ-
y›’ kurmalar› lâz›md›r. Her hayvânda bulunan bir çeflid üstünlük,
insanda bir araya getirilmifldir. ‹nsan›n, kendisinde yarat›lan bu
üstünlükleri meydâna ç›karmas› için, akl›n› kullanmas›, fikrini
yormas›, çal›flmas› lâz›md›r. Se’âdet ve felâket kap›lar›n›n anahta-
r›, insan›n eline verilmifldir. Yükselmesi veyâ alçalmas›, kuvvetini
sarf etmesine ve çal›flmas›na b›rak›lm›fld›r. Akl›n›, fikrini ifllete-
rek, se’âdet yolunu görüp, bu yolda yürüme¤e çal›fl›rsa, içinde ya-
rat›lm›fl olan yükseklikler, k›ymetler eline geçer. Ufkdan ufka
yükselerek, meleklere kar›fl›r. Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine
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kavuflur. Yok e¤er, nefsin zararl› arzûlar›na uyarak, yarat›ld›¤› gi-
bi, hayvânl›k derecesinde kal›rsa, ifli tersine dönerek, alçala alçala,
esfel-üs-sâfilîne düfler. Felâketden felâkete, Cehenneme kadar sü-
rüklenir.

‹nsan, yarat›l›flda iki tarafl›d›r. Ona hidâyet, üstünlük taraf›n›
tan›tabilmek ve bunu kuvvetlendirme¤e çal›flmas›n› sa¤lamak için,
bir mu’allim, bir üstâd lâz›md›r. Ba’z› çocuklar, nasîhatla, yumuflak
sözle ve mükâfât verilerek yola gelir. Ba’z›s› ise, sert ve ac› sözle ve
cezâ vererek terbiye kabûl eder. Üstâd mâhir olup çocu¤un yarat›-
l›fl›n›n nas›l oldu¤unu anlamal›, onu flefkat ile, tatl› veyâ ac› te’sîr
ederek terbiye etmeli, ya’nî yetifldirmelidir. Böyle mâhir ve müflfik
bir rehber olmad›kca, çocuk ilm ve ahlâk edinemez, yükselemez.
Rehber, ya’nî ilm ve ahlâk sunan zât, çocu¤u felâketden kurtar›p,
se’âdete kavufldurur.]

Hak teâlâ, ilmi çok yerde övdü, Kur’ânda,
Resûlün, ilmi emr eden sözleri, meydânda.
‹slâm›n en büyük düflman›d›r, bil, cehâlet,
çünki, cehl mikrobunun hastal›¤›: Felâket!
Cehâlet olan yerden, din gider dedi, Nebî.
Dîni seven, o hâlde ilmi, fenni sevmeli!
Cennet, k›l›nc gölgesinde, demedi mi hadîs,
atom gücü, jet uçufluna bu emr, pek vecîz!
‹slâm›n zilletine cehldir, bütün illet!
ey derd-i cehâlet, sana düflmekle, bu millet!
Bir hâle getirdin ki, ne din kald›, ne nâmûs,
ey sîne-i islâma çöken, kapkara kâbus.
Ey hâin düflman, seni öldürmeli evvel,
sensin, bize kâfirleri, üstün ç›karan el!
Ey millet, uyan, cehline kurban gidiyorsun!
‹slâm gerilikdir, diye bir damga yiyorsun!
Allahdan utan, bâri b›rak, dîni elinden,
gir, lefl gibi, topraklara kendin, gireceksen!
Lâkin bu sözüm de, te’sîr etmez ki câhile,
Allahdan utanmak da, olur elbet, ilm ile.[1]
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[1] Sadr-› a’zam Mustafâ Reflîd pâfla mason idi. ‹ngilizlerden ald›¤› emr
ile, mekteblerden fen derslerini kald›rd›. Fen adam› yetiflmez oldu.
Modern harb silâhlar› yap›lamad›. Sonraki harblerde hep maglûb ol-
duk. ‹ngilizlerin islâma yapd›klar› en büyük düflmanl›k bu oldu.



MUKADDEMEN‹N ‹K‹NC‹ ‹LÂVES‹

Burada, rûhun yükselmesi ve alçalmas› ne demek oldu¤u bildi-
rilecekdir:

Rûhun yükselmesine ve felâkete düflmesine sebeb olan fleyleri
yukar›da bildirmifldik. Burada, dahâ îzâh edece¤iz. Her maddede
a¤›rl›k ve hacm gibi ortak özellik oldu¤u gibi, o maddeye mahsûs
olup, onu tan›tan özellikleri de vard›r. Meselâ, her maddenin belli
özgül a¤›rl›¤› vard›r. Her mâyi’in kaynama ve donma s›cakl›klar›,
kat› cismlerin belli ergime s›cakl›¤›, flu’âlar›n [›fl›nlar›n] belli dalga
boylar› vard›r. Bunun gibi, canl›lar›n da, belli husûsî s›fatlar›, hâs-
salar›, özellikleri vard›r. Meselâ, Dijital denilen yüksük otu, kalbe
te’sîri ile tan›n›r. At›n, binicisine itâ’ati, koflma özelli¤i meflhûrdur.
Atda bu hâssa olmasa, ona eflek gibi yük vurulurdu.

‹nsan, birçok bak›mdan baflka hayvânlara, hattâ ba’z› s›fatlar›
nebâtlara ve cans›z maddelere benzer ise de, insan› hayvândan
ay›ran, belli husûsî insanl›k s›fatlar› da vard›r. Ona insanl›k flerefi,
bu evsâf›ndan gelmekdedir. Bu özellik (Nutk), ya’nî rûhun idrâk
[kavrama, düflünme] kuvvetidir. Söz söyleme¤e de (nutk vermek)
denir ise de, burada, bu ma’nây› düflünmiyoruz. Dilsiz kimse, söy-
lemez. Fekat yine insand›r. Çünki nutk sâhibidir. Ya’nî anlay›fll›-
d›r ve düflünür. Tûtî kuflu, ya’nî papa¤an, söyler. Fekat, insan de-
¤ildir. Çünki nutku, anlay›fl›, akl›, fikri, düflünmesi yokdur. ‹flte, iyi
huylar› kötülerinden, iyi iflleri, fenâlar›ndan ay›ran, bu nutkdur.
Allahü teâlâ, bu hâssay› insana verdi ki, bununla yaratan›n› anla-
s›n. Kalb ve rûh, bu kuvveti ile, ya’nî nutk, akl ni’meti ile yerleri,
gökleri [Madde âlemini, fizik, kimyâ kanûnlar›n›, hayâtî fe’âliy-
yetleri] inceliyerek, Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve yüksek s›fatlar›n›
anlar. Sonra, emrlerine ve yasaklar›na, ya’nî islâmiyyete uyarak
dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuflur. Felâketlerden kurtulur. Zâri-
yât sûresinin ellialt›nc› âyetinde meâlen, (‹nsanlar› ve cinni, bana
ibâdet etmeleri için yaratd›m) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmedeki
(ibâdet etmeleri için) ifâdesi, (beni tan›malar› için) demekdir.
Ya’nî, Allahü teâlây› tan›mak, inanmak için yarat›ld›k. ‹nsanlar›n
hayvânlara benziyen taraflar›, hayvânî rûhdan ileri gelen flehvânî
ve gadab kuvvetleridir. Bunun ikisi de, insan rûhu için k›ymetli
de¤ildir. Bu kuvvetler, hayvânlarda da vard›r. Hattâ hayvânlar-
da, insandan dahâ kuvvetlidir. Meselâ, öküz ve eflek insandan da-
hâ fazla yir ve içer. Domuz ve kufllar, insandan dahâ fazla flehvet-
lidir. Arslan, manda ve fil, insandan dahâ kuvvetlidir. Kurt ve

– 142 –



kaplan, insandan dahâ çok dö¤üflür, parçalar. Fâre, kedi, köpek,
karanl›kda da görür. Uzakdan, çabuk koku al›rlar. Bütün bu kuv-
vetler, insan için fleref olamaz. Bunlar, fleref say›lsayd›, ismleri ge-
çen hayvânlar, insandan dahâ flerefli, dahâ üstün olurlard›. ‹nsan›n
flerefi, rûhunun iki kuvvetinden gelmekdedir. Kalb ve rûh, ilm,
nutk kuvveti ile, fazîletleri, üstünlükleri anl›yacak, amelî kuvveti
ile, bunlara sar›lacak, kötülüklerden sak›nacakd›r.

Allahü teâlâya ma’rifet hâs›l etmek, inanmak, yaln›z lâfla ol-
maz. Îmân›n alt› flart› olan (Âmentü)nün ma’nâs›na kalb ile inan-
makla olur. Bu alt› flartdan beflincisi (K›yâmet) gününe, ya’nî öl-
dükden sonra dirilme¤e inanmakd›r.

‹slâm düflmanlar› diyor ki, (Cennet ni’metlerinin, kufl etleri,
meyvalar, süt, saf bal, köflkler, hûrî k›zlar› gibi, bedene tatl› gelen
fleyler olduklar› bildirilmifldir. Bunlar ise, flehveti, hayvânî arzûlar›
yerine getirecek fleylerdir. Rûhun se’âdeti, insan›n yüksekli¤i,
ma’rifet ve akl›n be¤endi¤i fleyler oldu¤una göre, Cennetde bunlar
unutulacak, hayvânî zevkler, rûhun zevklerini örtecekdir. Bu hâl,
dünyâdaki yüksek insanlar›n, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”, Velîlerin, Âlimlerin “rahime-hümullahü teâlâ”, Cen-
netde, en afla¤› insan, hattâ hayvân derecesine düfleceklerini gös-
termez mi? Bundan baflka, bedenin zevk, lezzet alabilmesi için, ön-
ce elem, ac› duymas› lâz›md›r. Beden s›k›lmay›nca, birfley istemez.
Meselâ, açl›k ac›s› olmay›nca, yimek, içmek lezzeti anlafl›lmaz.
Yorgunluk, uykusuzluk s›k›nt›s› olmadan, râhatl›k ve uyku lezzeti
anlafl›lmaz. Cennetde hiçbir s›k›nt› olm›yaca¤› için, bedenin bu lez-
zetleri duymas›na da imkân yok demekdir) dediler. Hattâ ‹bni Sî-
nâ, (fiifâ) ve (Necât) kitâblar›nda, K›yâmet gününü anlatd› ise de,
(Muâd) ismindeki kitâb›nda, inanmad›¤›n› aç›klamakdad›r. Nasî-
rüddîn-i Tûsî de, (Tecrid) kitâb›n›n ba’z› yerlerinde tekrâr dirilme-
¤i anlat›yor ise de, baflka yerlerde de, aksini bildiriyor.

Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyor ki, K›yâmet günü,
bu beden tekrâr var olacakd›r. Fekat, Cennet ni’metlerini, lezzet-
lerini yaln›z bedenin lezzeti zan etmek yanl›fld›r. Dünyâda yüksel-
me¤e bafll›yan bir rûh, bedenden ayr›l›nca, k›yâmete kadar, her
ân, yükselme¤e devâm eder. Cennetde beden, sonsuz kalabilecek
evsâfda dünyâdakinden bambaflka özellikde var olacakd›r. Yük-
selmifl olan rûh, bu cesed ile birleflerek k›yâmet hayât› bafllaya-
cakd›r. Cennetde, bedenin ve rûhun ayr› ayr› ni’metleri, lezzetle-
ri olacakd›r. Yüksek olanlar, Cennetde de rûhun lezzetlerine
ehemmiyyet vereceklerdir. Rûhun lezzeti, bedenin lezzetlerinden
farkl› ve katkat ziyâde olacakd›r. Rûhun lezzetlerinin en tatl›s›, en
yükse¤i de, Allahü teâlây› görmek olacakd›r. Yüksek insanlar›n,
âriflerin, dünyâda iken, rûh Cennetine girmeleri, âh›retdeki rûh lez-
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zetlerinden bir k›sm›na kavuflmalar› câizdir denildi. Bedenin
Cennetine dünyâda kavuflulamaz. Cennet lezzetleri, dünyâ lez-
zetleri gibi de¤ildir. Hattâ, dünyâ lezzetlerine hiç benzemezler.
Allahü teâlâ, Cennetdeki lezzetleri, dünyâda ifliterek anl›yabil-
memiz için, dünyâda onlara benziyen lezzetler yaratd›. Böylece,
o lezzetlere kavuflmak için çal›flmam›z› emr etdi. Cennet lezzet-
lerinin tad›n› alabilmek için, önce ac›, s›k›nt› çekmek lâz›m de¤il-
dir. Çünki, Cennetdeki bedenin yap›s›, dünyâdaki gibi de¤ildir.
Dünyâdaki beden, yok olacak bir hâlde yarat›ld›. Takrîben yüz
sene dayanacak kadar sa¤lamd›r. Cennetdeki beden ise, sonsuz
kalacak, hiç y›pranm›yacak sa¤laml›kdad›r. Aralar›ndaki ben-
zerlik, insan ile, aynadaki hayâli aras›ndaki müflâbehet gibidir.
‹nsan akl›, k›yâmetdeki varl›klar› anl›yamaz. Akl, his organlar›
ile duyulanlar› ve bunlara benziyenleri anl›yabilir. Cennet
ni’metlerini, lezzetlerini, dünyâdakilere benzetmek, onlar üze-
rinde mant›k, fikr yürütmek insan›, çürük, yanl›fl netîcelere götü-
rür. Bilinmiyen fleyleri, bilinen fleylere benzeterek, fikr yürüt-
mek, bât›ld›r.

Tesavvuf büyüklerine ve birçok âlimlere göre “rahime-hümulla-
hü teâlâ”, dünyâda (Âlem-i misâl) denilen üçüncü bir âlem vard›r.
Bu âlem; gördü¤ümüz (Cism âlemi) gibi, maddeden yap›lmam›fld›r.
(Rûh âlemi) gibi mücerred de de¤ildir. Ya’nî maddesiz de de¤ildir,
ikisi aras›ndad›r. Oradaki mahlûklar parçalanabildikleri için, mad-
de âlemine benzer. A¤›rl›¤› olmad›¤›, yer kaplamad›¤› için ise, ben-
zemez. Dünyâdaki her maddenin ve her ma’nân›n, o âlemde bir mi-
sâli, flekli vard›r. Suyun misâli, orada yine sudur. ‹lmin misâli, ora-
da sütdür. ‹yi huylar›n ve iyi ifllerin orada görünüflü, bostan, çiçek,
meyva gibi lezzetli fleylerdir. Kötü huylar›n ve çirkin ifllerin, o âlem-
de görünüflü, karanl›k, y›lan, akreb gibi s›k›nt› verici fleylerdir. Her-
kesin gördü¤ü rü’yâlar, hep o âlemdendir. Tesavvuf büyüklerine
göre, âlem-i misâl de, ikiye ayr›lmakdad›r. Tesavvufcular, bu âleme
hayâl kuvveti ile girerse, (Hayâle ba¤l›) olan âlem-i misâl denir.
Hayâlin ve baflka iç his organlar›n›n ilgisi olmadan hâs›l olursa,
(Mutlak) olan âlem-i misâl denir. [(Mektûbât) kitâb›n›n ikinci cil-
dinin ellisekizinci mektûbunda, Âlem-i misâl hakk›nda genifl bilgi
vard›r. Bu uzun mektûbun tercemesi, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›,
birinci k›sm, 39.cu maddesinde mevcûddur.] Tesavvufculardan
ba’z›s›, (Riyâzet) çekerek ve (Mücâhede) yaparak, âlem-i misâle
girdiklerini ve orada gördükleri fleyleri haber vermifllerdir. Din
âlimleri de, bu âlemin varl›¤›n› ve ba’z› s›rlar›n› bildirmifllerdir. Ab-
düllah ibni Abbâs “rad›yallahü anhümâ” buyurdu ki, (Bu gördü¤ü-
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müz âlemden baflka bir âlem dahâ vard›r. Bu âlemde bulunan her-
fleyin, orada bir benzeri vard›r. Hattâ, orada benim gibi bir ‹bni Ab-
bâs vard›r).

Tesavvuf mütehass›slar› “rahime-hümullahü teâlâ” diyor ki, in-
san ölünce, rûhu bedenden ayr›l›r. ‹nsan›n dünyâda iken yapd›¤›
iyi iflleri, îmân› ve güzel ahlâk›, nûrlar, ›fl›klar, bostanlar, çiçekler,
hûrîler, köflkler, inciler fleklini al›rlar. Câhilli¤i, sap›kl›¤›, kötü huy-
lar› da, atefller, karanl›klar, akrebler, y›lanlar fleklinde görünürler.
Îmânl› ve iyi huylu rûh, ni’metleri Cennetlere kendi götürmekde-
dir. Kâfir ve fâs›k rûhlar da, ateflleri, azâblar›, kendisi birlikde gö-
türür. Rûh, bu cism âleminde kald›kca, yüklendi¤i bu fleyleri anl›-
yamaz. Bedene ba¤l›l›¤› ve cism âlemine dalm›fl olmas›, onlar› an-
lamas›na mâni’ olur. Rûh, bedenden ayr›l›nca, bu engeller kalmaz.
O zemân, kendinde bulunan iyi ve kötü yükleri, onlara uygun flekl-
lerde görme¤e bafllar. ‹nsan›n dünyâdaki hâli, bir serhofla benzer.
Ölmek, serhoflun ay›lmas› demekdir. Serhoflun yan›na sevdi¤i kim-
seler toplan›r, sevdi¤i hediyyeler gelirse, yâhud, koynuna akrebler,
y›lanlar girerse, hiçbirini duymaz. Ay›l›nca, bunlar› görür, anlar.
Bu (Âh›ret hâlleri), âlem-i misâl hâlleri gibidir. Sa’deddîn-i Teftâ-
zânî “rahime-hullahü teâlâ”, (fierh-i mekâs›d) kitâb›nda, âlem-i
misâli anlatd›kdan sonra, bunlar› isbât edecek delîl, sened olmad›-
¤›ndan, hakîkî âlimler, buna ehemmiyyet vermediler diyor. Hakîkî
âlim diyerek, akl›n anlayabilece¤i herfleyi akla kabûl etdirme¤e ça-
l›flan âlimlere iflâret etmekdedir. Hâlbuki, akla uyan kimsenin,
kendisi bu âleme kavuflamasa da, bunu, hiç olmazsa, olm›yacak fley
de¤ildir diyerek, red etmemesi lâz›md›r. Nitekim, akla uyanlar›n
önderlerinden olan ‹bni Sînâ, (Olam›yaca¤› isbât edilemiyen birfle-
ye, olamaz dememelidir. Çünki, isbât etmeden olamaz demek, an-
lamad›¤›na inanmamak gibi, ayb ve kusûrdur) demifldir.

fiihâbüddîn-i Sühreverdî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki,
(Milyonlarca y›ld›z›n bir araya gelip bir sistem kurdu¤unu ve her sis-
temin bofllukda bozulmadan hareket etdi¤ini söyliyen astronomi
adamlar›n›n sözlerine, görmeden inan›ld›¤› gibi, tesavvufcular›n keflf
etdikleri, bildirdikleri âlem-i misâl ve rûh âlemine de inanmak lâz›m
gelir). ‹nkâr edenlere de¤il, haber verenlere inanmak do¤ru olur.
[Akl› olan, fen bilgisinden haberi olan, Allahü teâlân›n varl›¤›n› ve
birli¤ini hemen anlar ve isbât eder. Âh›rete inanmak, böyle de¤ildir.
Buna, Allahü teâlâ haber verdi¤i için inan›l›r.]

‹nsanlar dört k›smd›r:
1– Peygambere inan›r ve buna uyar. Bunlar dünyâda râhat ve

huzûr içinde yaflar. Âh›retde, do¤ru Cennete gider. Nefsine uya-
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rak hâs›l olan günâhlar›, kalb ile tevbe, dil ile istigfâr ederek ve
dünyâda s›k›nt›lar çekerek, afv edilecek, do¤ru Cennete giderek,
ni’metler içinde sonsuz yaflayacakd›r. Bunlara (Sâlih kul) denir.

2– Peygambere inan›r ve buna uyar. Dünyâda dert, s›k›nt› ve
hastal›k içinde yaflar. Derdlere sabr ve flükr eder. Sabrlar›, derece-
lerinin, sonsuz ni’metlerinin artmas›na sebeb olur. Bunlar, nefsle-
rine uymaz. Bunlara (Velî) denir. Böyle kimseler azd›r.

3– Peygambere inan›r. Peygambere de¤il, nefsine uyar. Dünyâ-
da s›k›nt› çeker. Bunlar, nefslerine uyarak hâs›l olan günâhlar ka-
dar Cehennemde yand›kdan sonra, Cennete gireceklerdir. Bunla-
ra (Fâs›k kul) denir. Çok habîs kimselerin dahâ çok azmalar› için,
ifllerinde baflar›, kolayl›k ve râhatl›k da verilir. ‹slâmiyyetin bir em-
rini be¤enmiyen kâfir olur. Kâfirler, Cennete girmeyecek, Cehen-
nemde sonsuz yanacaklard›r.

4– Peygambere inanmaz. Ahkâm-› islâmiyyenin emr ve yasak
etdi¤i fleyleri akl ile bulup, bunlara ve müslimânlara uyan kâfirler,
dünyâda se’âdete kavuflur.

‹LM-‹ AHLÂK VE ‹SLÂM‹YYETDE
AHLÂK TERB‹YES‹

Kalb ile rûhun hâllerini ve ifllerini bildiren ilme (Ahlâk ilmi) de-
nir. ‹nsan yaln›z bafl›na iken, bu hâller ve ifller dokuz bâb olarak bil-
dirilmifldir. [Biz, kitâb›m›za, bunlardan yaln›z alt› bâb› ald›k.]

B‹R‹NC‹ BÂB
Burada huylar›n nev’leri, iyi ve fenâ fleyler bildirilecekdir. Huy,

kalb ile rûhun melekesi, ya’nî al›flkanl›¤› demekdir. Bu al›flkanl›k
ile, düflünme¤e lüzûm kalmadan ifl yaparlar. Yerleflmifl olan huya
(Meleke) denir. Geçici olan huya (Hâl) denir. Meselâ gülmek,
utanmak, birer hâldir. Cömerdlik, cesâret, birer melekedir. Ahlâk,
ya’nî huy deyince, meleke anlafl›l›r. Ba’zan hayr ifllemek huy de¤il-
dir. Her zemân hayr ifllerse, cömerd huylu denir. Her zemân, fekat
kendini zorl›yarak yaparsa, yine cömerd huylu olmaz. Kolayl›kla,
seve seve yaparsa, huy denir.

Huy, iyi veyâ kötü ifl yapma¤a sebeb olur. Yâhud da, iyi ve kö-
tü olm›yan fleye sebeb olur. Birincisine (Fazîlet) veyâ iyi ahlâk de-
nir. Cömerdlik, flecâ’at ya’nî yi¤itlik, yumuflakl›k böyledir. ‹kincisi-
ne (Rezâlet) veyâ kötü ahlâk denir. Hasîslik ve erkekler için kor-
kakl›k böyledir. Üçüncüsüne fazîlet de, rezâlet de denmez.
(San’at) deniliyor. Terzilik, çiftçilik böyledir. Bu kitâbda birincisi
ve ikincisi zikr edilecekdir.
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Kalbin ve rûhun iki kuvveti oldu¤unu mukaddemenin son sahî-
fesinde bildirmifldik. Birincisi, (Kuvve-i âlime) ve (Müdrike) deni-
len (anlama kuvveti) idi. Bu kuvvete, (Nutk) ve (Akl) demifldik.
Bu kuvvet ile, akl›n erdi¤i fleyleri anlarlar. ‹kincisi, hareket etdiren
(Kuvve-i âmile), (yap›c› kuvveti) idi. Her iki kuvvet de ikiye ayr›-
l›r. Akl›n birinci k›sm›na (Hikmet-i nazarî), ikinci k›sm›na (Hik-
met-i amelî) denir. Yap›c› kuvvetin birinci k›sm›na (fiehvet) denir
ki, zevkli, tatl› fleylere kavuflmak istiyen kuvvetdir. ‹kinci k›sm›na
(Gadab) denir ki, be¤enmedi¤i fleylerden uzaklafld›rmak istiyen
kuvvetdir. Bu dört kuvvetden muhtelif ifller meydâna gelir. Bu ifl-
ler akla uygun, güzel, noksan olmakdan ve afl›r› olmakdan kurtul-
mufl olursa, bunlar› yapan huy fazîlet olur. Noksan veyâ afl›r› olan
iflleri yapan huy, rezâlet olur. Akl›n nazarî kuvveti iyi olursa, o hu-
ya (Hikmet) denir. ‹kinci kuvveti olan (Hikmet-i amelî) kuvveti iyi
olursa, o huya (Adâlet) denir. Kalbin ve rûhun, yap›c› kuvvetleri-
nin flehvânî kuvveti iyi olursa, o huya (‹ffet) denir. Gadabî k›sm› iyi
olursa, o huya (fiecâ’at) denir. ‹yiliklerin bafl›, bu dört huydur.
Adâletin az› ço¤u olmaz. Di¤er üçünün afl›r› ve noksan olmalar›,
rezâlet olur. Hikmetin afl›r›s› (Cerbeze) ya’nî, ukalâl›kd›r. Noksan
olmas› ise; (Belâdet), ya’nî kal›n kafal›l›kd›r. Adâletin afl›r›s› ve
noksan› olmaz. Yaln›z z›dd›, tersi olur ki, bu da (Zulm)dür. ‹ffetin
afl›r›s› (Fücûr) ya’nî (Sefâhet)dir. Noksan olmas› ise (Humûd)
ya’nî durgunlukdur. fiecâ’atin afl›r›s› (Tehevvür) ya’nî sald›rmak-
d›r. Noksan›, korkakl›kd›r. Ahlâk›n bu nev’leri, ‹mâm-› Gazâlî
hazretlerinin (‹hyâ) kitâb›nda böyle ta’rîf edilmifldir. Abdülganî
Nablüsînin[1] (Hadîkat-ün-Nediyye) kitâb›nda da yaz›l›d›r. Bu ki-
tâb, arabî olup, ‹stanbulda, (Hakîkat Kitâbevi) taraf›ndan, ofset
yolu ile basd›r›lm›fld›r. Ba’z›lar›na göre hikmet, iffet ve flecâ’at bir
araya gelince (adâlet) olur.

Cerbeze huylu kimse, rûhun kuvveti olan akl›n›, hiyle, dediko-
du, maskaral›k yapmak için kullan›r. Belâdet huylu kimse, hakî-
katlar› anl›yamaz. ‹yi, kötü fleyleri birbirinden ay›ramaz. Tehevvür
huylu kimse, kendini tehlükelere atar. Kuvvetli düflmanla dö¤üfl-
me¤e kalkar. Korkak olan adam, sabr edemez. Dayanamaz. Hak-
k›n› arayamaz. Fücûr huylu olan kimse, yimekde, içmekde ve ev-
lenmekde mekrûhlara ve harâmlara sapar. Çirkin, kötü ifllerden
zevk al›r. Humûd huylu olan kimse de, halâl olan zevkleri, meflrû’
olan arzûlar› terk eder. Yâ kendi helâk olur, yâhud nesli kesilir.

‹nsanlarda bulunan bütün güzel ahlâk, yukar›da bildirilen dört
iyi ana huydan do¤ar. Herkes bu dört huy ile ö¤ünür. Hattâ, soyu
ile, yak›nlar› ile iftihâr eden kimseler, onlarda bu huylar bulundu-
¤u için ö¤ünürler.
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‹K‹NC‹ BÂB
Burada dört esâs iyi huyun k›smlar› bildirilecekdir. Bu dört ana

huydan türeyen iyi huylar, say›s›z denilecek kadar çokdur. Bunla-
r›n herbirini anlatma¤a insan gücü yetiflmez. Burada, islâm ahlâk-
c›lar›n›n üzerinde durduklar›, meflhûrlar›n› bildirece¤iz.

Hikmetden, yedi iyi huy meydâna gelmekdedir:
1 - Birincisi (Zekâ)d›r. Bir melekedir. Bir al›flkanl›kd›r. Bunun

yard›m› ile, insan, bilinen fleylerden, bilinmiyenleri ç›kar›r. Delîlle-
ri bir araya topl›yarak, aran›lan fleyleri bulur. Bunu kazanmak için,
ma’lûm fleyler yard›m› ile mechûl olan fleyleri bulma¤a çal›flmak,
hesâb [matematik] ve hendese [geometri] problemleri çözmek lâ-
z›md›r.

‹nsanlar›n zekâlar› muhtelif mikdârdad›r. Zekân›n en üstün de-
recesine (Dehâ) denir. Zekâ (Test) üsûlü ile ölçülür. Yirminci as-
r›n tan›nm›fl rûhiyyâtc›lar›ndan [psikologlar›ndan] Amerikal› Ter-
man[1] diyor ki, test üsûlü ile zekâ ölçmesi, ilk olarak Osmânl›larda
yap›ld›. Osmânl› ordular› Avrupada ilerliyor. Viyana elden gidi-
yordu. Viyana gidince, bütün Avrupan›n müslimânlar›n eline geç-
mesi çok kolay olacakd›. Osmânl›lar, Avrupaya islâm medeniyeti-
ni getiriyor. ‹lm, fen, ahlâk nûrlar›, h›ristiyanl›¤›n karartd›¤›, uyufl-
durdu¤u yerlere, zindelik, insanl›k, huzûr, se’âdet saç›yordu. Asr-
larca, diktatörlerin, kapitalistlerin, papaslar›n zulmleri alt›nda inle-
yen, barbarlaflan Avrupa, islâm adâleti ile, islâm ilmleri ile, islâm
ahlâk› ile, insan haklar›na kavufluyordu. Avrupa diktatörleri ve ön-
celikle h›ristiyan kiliseleri, Osmânl› ordular›na karfl› son gayretle-
rini harc›yorlard›. Bir gece, ‹stanbuldaki, ingiliz sefîri, Londraya
târihî mektûbunu yollad›. BULDUM... BULDUM!... Osmânl› or-
dular›n›n ilerleme sebebini buldum. Onlar› durdurman›n yolunu
buldum diyor. fiöyle yaz›yordu:

(Osmânl›lar ele geçirdikleri her yerde din, ›rk fark› gözetmek-
sizin, seçdikleri çocuklar›n zekâlar›n› ölçüyor, ileri zekâl›lar› ay›-
rarak, medreselerde okutup, islâm terbiyesi ile yetifldiriyorlar.
Bunlar aras›ndan da seçdiklerine, serâydaki ENDERUN denilen
yüksek okulda, o zemân›n en ileri bilgilerini veriyorlar. ‹flte, Os-
mânl› siyâset adamlar›, baflkumandanlar›, böyle seçilen, yetifldiri-
len keskin zekâl› flahsiyyetlerdir. Sokullular, Köprülüler, böyle
yetiflmifldir. Osmânl› ak›nlar›n› durdurmak, h›ristiyanl›¤› kurtar-
mak için biricik çâre, enderun mekteblerini ve medreseleri da¤›t-
mak, onlar› içerden y›kmakd›r). Bu mektûbdan sonra, ‹ngiltere-
de (Müstemlekeler nezâreti) kuruldu. Burada yetifldirilen câsûs-
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lar ve h›ristiyan misyonerleri ve masonlar, yalan propaganda ve
yald›zl› va’dlerle avlad›klar› câhilleri Osmânl› devletinin kilid
noktalar›na yerlefldirme¤e ve bu kuklalar›n eli ile; medreselerden
fen, ahlâk derslerini, hattâ, yüksek din bilgilerini kald›rma¤a,
müslimânlar› câhil b›rakma¤a u¤rafld›lar. Bu sinsi kampanyalar›n-
da, tanzîmatdan sonra tam baflar› sa¤lad›lar. ‹slâm devleti y›k›ld›.
‹slâmiyyetin dünyâya neflr etdi¤i se’âdet, huzûr nûrlar› söndü.

2 - Sür’at-i fehmdir. Buna (Sür’at-i intikâl) de denir. ‹htiyâc
olunca, lâz›m olan fleyi hemen anl›yan melekeye denir. Birfley ifli-
tince, onun aksini, tersini de hemen anlar. Zekâ, düflünmede ve in-
celemede, ya’nî fikrde ve nazarda olur. Ya’nî bilinen fleyleri ince-
leyip, bunlardan bilinmeyen bir netîce elde eder. Sür’at-i fehm ise,
fikrden ve nazardan baflka fleylerde olur.

3 - Zihn aç›kl›¤›d›r. ‹stedi¤i fleyleri çabuk anlamak, elde etmek-
dir.

4 - Dikkat etmekdir. Düflünceler mâni’ olmay›p, istedi¤i fleye
teveccüh etmekdir.

5 - Te’akkuldür. Lüzûmlu fleyleri ö¤renirken, herfleyin, haddini,
s›n›r›n› aflmamakd›r. Ya’nî lüzûmlu olan› terk etmez, lüzûmsuz
olanla da meflgûl olmaz, vakt öldürmez.

6 - Tehaffuz, ya’nî unutmamakd›r. Rûhun, akl erdirdi¤i, anlad›-
¤› bilgileri unutmamas›d›r.

7 - Tezekkürdür. Hâf›zadaki bilgileri, her istenilen zemânda hâ-
t›rlamakd›r.

fiecâ’atden hâs›l olan iyi huylar onbirdir:
1 - A¤›r bafll› olmakd›r. Medh olunmakdan sevinmez, zem

olunmakdan üzülmez olmakd›r. Fakîrle zenginleri müsâvî tutar.
Tatl›y›, ac›y› tefrîk etmez. Hâdiselerin de¤iflmesi ile ve korkulu, s›-
k›nt›l› hâller karfl›s›nda çal›flmas› sars›lmaz.

2 - Necdet, ya’nî yi¤itlikdir. Korkulu hâllerde, s›k›nt›l› ifllerde,
sabr ve sebât etmekdir. Bu zemânda, ba¤›r›p ça¤›rmaz. Uygunsuz
ifl yapmaz.

3 - Himmet sâhibi olmak, gayretli olmakd›r. Bu dünyân›n mev-
k›’i, rütbesi, yükselmesi, alçalmas›, serveti gözünde olmaz.

4 - Sebâtd›r. Maksada kavuflmak için çal›fl›rken, karfl›lafl›lan s›-
k›nt›lara katlanmak, dayanabilmekdir.

5 - Hilmdir. Rûhun sâkin olmas›, k›zmamas›d›r. Yumuflak huy-
lu olmakd›r.

6 - Sükûndür. Vatan›, dîni ve milleti korumak için yap›lan ci-
hâdlarda, muhârebelerde gayret ve mukâvemet gösterip, düflma-
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n›na alay etdirmemekdir.
7 - fiehâmetdir. ‹yi ifller yapmak, yüksek mertebeler ele geçir-

mek istemekdir. Hayr ile an›lmak, sevâb kazanmak ister.
8 - Tehammüldür. Güzel huylar, iyi ifller edinmek için çal›flmak-

dan y›lmamakd›r.
9 - Tevâdu’dur. Dünyâ rütbelerinde kendinden afla¤› olanlara

büyüklük göstermemekdir. Çünki, eline geçenler, Allahü teâlân›n
lutfü ve ihsân›d›r. Kendi elinde birfley yokdur. Mevk›’ ve servet sâ-
hiblerinin tevâdu’ göstermeleri iyi olur. Sevâb olur. Bir menfe’ate
kavuflmak veyâ bir zarardan korunmak için tevâdu’ gösterme¤e
(tebasbus), ya’nî yaltaklanma denir. Dilencilerin tevâdu’lar› böyle-
dir. Günâhd›r.

10 - Hamiyyetdir. Dîni, milleti himâye etmekde, korumakda,
flerefini savunmakda, tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret
etmekdir.

11 - Rikkatdir. ‹nsanlardan gelen zararlara üzülmemekdir.
Bundan dolay› ifllerinde ve hareketlerinde de¤ifliklik olmamal›d›r.
‹yilik yapmas›n› durdurmamal›d›r.

‹ffetden on iki iyi huy meydâna gelir:
1 - Hayâd›r. Hayâ, kötü ifl yap›nca utanmakd›r.
2 - R›fkd›r. R›fk, islâmiyyete uymakd›r. Kelimenin ma’nâs›, ac›-

mak, iyilik etmek demekdir.
3 - Hidâyetdir. ‹yi huylu olma¤a çal›flmakd›r.
4 - Müsâlemetdir. Fikrler ayr›ld›¤›, sözler ço¤ald›¤› zemân, mü-

nâkafla etmemek, sertli¤i, bölücülü¤ü, ay›r›c›l›¤› istemeyip, uyufl-
mak, bar›flmak istemekdir.

5 - Nefse hâkim olmakd›r. fiehvet zemân›nda nefse uymamak,
irâdesine hâkim olmakd›r.

6 - Sabrd›r. Kifli harâmdan sak›n›p, nefsin kötü arzûlar›n› yap-
mamakd›r. Böylece, sonu piflmânl›k olan lezzetlerden yüz çevirir.
Sabr ikiye ayr›l›r: Biri, günâh ifllememek için sabr etmekdir. fiey-
tân ve insan›n kendi nefsi ve kötü arkadafllar, insana günâh ifllet-
mek isterler. Bunlar› dinlemeyip sabr etmek çok sevâbd›r. Burada
bildirilen sabr, iflte bu sabrd›r. ‹kincisi, derdlerin, belâlar›n ac›lar›-
na sabr edip, ba¤›r›p ça¤›rmamakd›r. Çok kimse, sabr deyince, yal-
n›z bu sabr› anlar. Bu sabr da sevâbd›r. Ya’nî sabr›n ikisi de farz-
d›r.

7 - Kanâ’atdir. Nafakada, ya’nî yime, içme, giyinme ve bar›na-
cak yerde zarûret mikdâr›na râz› olup, dahâ çok aramamakd›r.
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Yoksa, verileni almamak demek de¤ildir. Bu huya taktîr derler ki,
kötü huydur. Akl›n da, islâmiyyetin de be¤enmedi¤i birfleydir. Ka-
nâ’at ise, iyi ahlâkd›r. [Ölmemek, bir uzvu telef olmamak için lâ-
z›m olan fleye (Zarûret) denir. Nafaka için ve bedeni s›k›nt›dan ko-
rumak için, lâz›m olan fleye (‹htiyâc) denir. ‹htiyâcdan fazla olup,
hofla giden, tatl› olan ve insan›n k›ymetini, flerefini korumaya yara-
yan fleylere (Zînet eflyâs›) denir. Zînet eflyâs›n›, övünmek, baflkala-
r›na gösterifl, üstünlük sa¤lamak için kullanma¤a (Tefâhur) denir.
Zarûret ve nafaka eflyâs›n› te’mîn etmek farzd›r. Nafakadan fazla
olan ihtiyâc eflyâs›n›, meselâ ilâc ve tabîb ücretini te’mîn etmek
sünnetdir. Zînet câizdir. Tefâhur harâmd›r.]

8 - Vekârd›r. ‹htiyâclar› ve k›ymetli fleyleri elde ederken sür’at
ve acele etmeyip, yavafl hareket etmekdir. Vekâr, a¤›r bafll› olmak-
d›r. Yoksa, f›rsat› kaç›racak, menfe’atini kapd›racak fleklde uyufluk
olmak de¤ildir.

9 - Vera’d›r. ‹slâmiyyetin harâm etdi¤i ve harâm flübhesi olan
fleylerden sak›nmak ve emr etdi¤i fleyleri, herkese yarar iflleri yap-
makd›r. Kusûrlu ve gevflek olmakdan sak›nmakd›r.

10 - ‹ntizâmd›r. ‹flleri bir s›raya, düzene koyarak yapmakd›r.
11 - Hürriyyetdir. Mâl›, paray› halâldan kazanmak ve iyi yerle-

re vermek, herkesin hakk›n› gözetmekdir. Hürriyyet, bafl› bofl
olup, her istedi¤ini yapmak demek de¤ildir.

12 - Sehâvetdir. Paray›, mâl›, hayrl›, iyi yerlere da¤›tmakdan
lezzet almakd›r. ‹slâmiyyetin emr etdi¤i yerlere seve seve vermek-
dir. Sehâvet, cömerd olmak demekdir. ‹yi huylar›n en yüksekle-
rindendir. Âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle medh olunmufl-
dur. Sehâdan birçok iyi huylar do¤ar. Bunlardan sekizi meflhûr-
dur:

1 - Keremdir. Herkese fâideli iflleri, para yard›m› yapmas›n›
sevmekdir.

2 - Îsârd›r. Kendi muhtâc oldu¤u mâl›, muhtâc olan baflkas›na
verip, yoklu¤una kendisi sabr etmekdir. ‹yi huylar›n çok k›ymetli-
sidir. Âyet-i kerîmeler ile medh olunmufldur.

3 - Afvd›r. Düflmandan veyâ suçludan intikam alma¤a, karfl›l›-
¤›n› yapma¤a gücü yeter iken, yapmamakd›r. Kötülü¤e iyilikle kar-
fl›l›k etmek, afvdan dahâ iyi olur. Beyt:

Kötülüklere karfl›, kolay olur kötülük,
Kötülük yapanlara, iyilik yapmak merdlik!

4 - Mürüvvetdir. Muhtâc olanlara, lâz›m olan fleyleri vermek-
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dir. Baflkalar›na iyilik etmesini sevmekdir.
5 - Vefâ’d›r. Tan›d›klara, arkadafllara geçim ifllerinde yard›mc›

olmakd›r.
6 - Müvâsâtd›r. Tan›d›klar›, arkadafllar› ni’metlerine ortak k›l-

mak, iyi geçinmekdir.
7 - Semâhatd›r. Vermesi lâz›m ve vâcib olm›yan fleyleri, seve se-

ve vermekdir.
8 - Müsâmeha etmekdir. Terk etmesi lâz›m olm›yan fleyleri,

baflkas›na fâideli olmak için terk etmekdir. Baflkas›n›n kabâhatini
görmemezlik demekdir.

Adâletden on iki huy do¤makdad›r:
1 - Sadâkatdir. Arkadafl›n› sevmekdir. Onun iyili¤ini, râhat›n›

istemekdir. Onu zarardan korumakd›r. Onu sevindirme¤e çal›fl-
makd›r.

2- Ülfetdir. Bir toplulu¤un, din ve dünyâ düflüncelerinde, inanç-
lar›nda birbirlerine uygun olmalar›d›r.

3 - Vefâd›r. ‹yi geçinmek, yard›mlaflmakd›r. Sözünde durmak,
hakk›n› gözetmekdir de dediler.

4 - fiefkatdir. Baflkalar›na derd, felâket gelmesinden üzülmek-
dir. Herkesin s›k›nt›dan kurtulmas›na çal›flmakd›r.

5 - S›la-i rahmdir. Akrabây›, yak›nlar›n› gözetmek, ziyâret et-
mek ve yard›m etmekdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
bir hadîs-i flerîfde, (Putlar›, tap›n›lan heykelleri k›rmak için ve ak-
rabâya iyilik etmek için gönderildim) buyurdu.

6 - Mükâfâtd›r. ‹yili¤e karfl› iyilik etmekdir.
7 - Hüsn-i flirketdir. Hakk› gözetip adâlet eylemekdir.
8 - Hüsn-i kazâd›r. Herkesin, herfleyde hakk›n› gözetip, bafla

kakmamak ve piflmân olacak ifl yapmamakd›r.
9 - Teveddüddür. Teveddüd, muhabbet demekdir. Arkadaflla-

r›n› sevip, hediyye vermek, kendini sevdirmekdir.
10 - Teslîmdir. ‹slâmiyyetin emrlerini ve yasaklar›n› ve islâm

ahlâk›n›, tatl› gelmese dahî, kabûl edip râz› olmakd›r.
11 - Tevekküldür. ‹nsan gücünün d›fl›nda olan ve de¤ifldirilemi-

yecek olan üzücü hâdiseleri, olaylar›, ezelde takdîr edilmifl, yaz›l-
m›fl bilip, üzülmemek, Allahü teâlâdan geldi¤ini düflünerek, seve
seve karfl›lamakd›r.

12 - ‹bâdetdir. ‹bâdet, herfleyi yokdan var eden ve her canl›-
y›, her an görünür görünmez kazâlardan, belâlardan koruyan ve
her an çeflidli ni’metler, iyilikler vererek yetifldiren Allahü teâlâ-
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n›n emr ve yasaklar›n› yerine getirmekdir. Ona hizmetde kusûr et-
meme¤e çal›flmakd›r. Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmufl olan Re-
sûllere, Nebîlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, Velîlere, Âlim-
lere “rahime-hümullahü teâlâ”, benzeme¤e özenmekdir.

[Müslimânlar iki k›smd›r: Havâs [âlimler] ve avâm [câhiller].
Türkçe (Dürr-i yektâ)da diyor ki, (Avâm, sarf ve nahv ve edebiy-
yât ilmlerinin üsûllerini, kâ’idelerini bilmiyen kimselerdir. Bunlar
fetvâ kitâblar›n› anl›yamaz. Bunlar›n, (îmân) ve (ibâdet) bilgilerini
aray›p, sorup, ö¤renmeleri farzd›r. Âlimlerin de, sözleri, va’zlar› ve
yaz›lar› ile, önce îmân, sonra dînin temeli olan befl ibâdeti ö¤retme-
leri farzd›r. (Zahîre) ve (Tâtârhâniyye) kitâblar›nda, îmân›n flartla-
r›n› ve (Ehl-i sünnet i’tikâd›)n› ö¤retmenin herfleyden evvel lâz›m
oldu¤u bildirilmekdedir). Bunun içindir ki, büyük âlim, zâhir ve
bât›n ilmlerinin mütehass›s› seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “rahme-
tullahi aleyh”, vefât›na yak›n, (‹stanbul câmi’lerinde, otuz sene,
yaln›z Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›nda yaz›l› olan îmân›, ya’nî
Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve islâm›n güzel ahlâk›n› anlatma¤a çal›fl-
d›m. Ehl-i sünnet âlimleri, bu bilgileri, Eshâb-› kirâmdan, Onlar
da, Resûlullahdan ö¤rendiler.) demifldir. Îmân bilgilerine (Akâid)
ve (‹’tikâd) denir. Bunun için biz de, bütün kitâblar›m›zda, Ehl-i
sünnet i’tikâd›n›, islâm›n güzel ahlâk›n›, herkese iyilik ve hükûme-
te yard›m etmek lâz›m oldu¤unu bildiriyoruz. Seyyid kutb ve Mev-
dûdî gibi din câhillerinin ve (Teblîg-› cemâ’atc›) gibi bid’at sâhib-
lerinin, ya’nî mezhebsizlerin hükûmete karfl› k›flk›rt›c›, kardefli kar-
defle düflman yap›c›, bölücü yaz›lar›n› tasvîb etmiyoruz. Peygambe-
rimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Din, k›l›nclar›n gölgeleri alt›n-
dad›r) buyurarak, müslimânlar›n hükûmet ve kanûn himâyesinde
râhat yaflayabileceklerini bildirdi. Hükûmet, kuvvetli oldukça, râ-
hat, huzûr artar. Avrupa, Amerika gibi kâfir memleketlerde râhat
yaflayan, dînî vazîfelerini serbestçe yapan müslimânlar da, kendile-
rine hürriyyet veren hükûmete, kanûnlara karfl› gelmemeli, fitne-
ye, anarfliye âlet olmamal›d›r. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hü-
mullahü teâlâ” böyle olmam›z› emr etmekdedir. ‹bâdetin en üstü-
nü, en k›ymetlisi, fitne fesâd atefli ile oynamamak ve isyân edenle-
re, fitne, anarfli ç›karanlara âlet olmamak, (Ehl-i sünnet i’tikâd›)n›
ö¤renip, îmân›n›n buna uygun olmas›na çal›flmakd›r. Îmân›n› böy-
le düzelterek, (Bid’at ehli) denilen yetmifliki çeflid bölücü, bozuk
inan›fldan kurtuldukdan sonra, ibâdetlerde de bid’at ifllemekden
sak›nmal›d›r. ‹slâmiyyetin emr etmedi¤i fleyleri ibâdet zan ederek
yapma¤a (‹bâdetde bid’at) denir. Allahü teâlân›n emrlerine ve ya-
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saklar›na (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Ahkâm-› islâmiyyeye uyma-
¤a (‹bâdet etmek) denir. ‹bâdetlerin do¤ru olarak yap›lmas›n› bil-
diren (Dört mezheb) vard›r. Bunlar›n dördü de hakd›r, do¤rudur.
Bu dört mezheb, Hanefî, fiâfi’î, Mâlikî, Hanbelî mezhebidir. Her
müslimân›n bu dört mezhebden birisinin (‹lm-i hâl) kitâb›n› oku-
yup, ibâdetlerini bu kitâba uygun yapmas› lâz›md›r. Böylece, bu
mezhebe girmifl olur. Bu dört mezhebden birine girmiyen kimseye
(Mezhebsiz) denir. Mezhebsiz olan, Ehl-i sünnet de¤ildir. Ehl-i
sünnet olm›yan da, ya (Bid’at ehli)dir, yâhud kâfirdir.

Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyuruyor ki, (Öldükden
sonra tekrâr dirilme¤e inanm›yan birini görürsen, ona de ki: Ben
inan›yorum. Senin dedi¤in do¤ru ç›karsa, benim hiç zarar›m olmaz.
Benim dedi¤im do¤ru olunca, sen sonsuz olarak ateflde yanacak-
s›n!). Avrupada, Amerikada bütün fen adamlar›, devlet adamlar›,
profesörler, kumandanlar, âh›ret hayât›na inan›yorlar. Hepsi, kili-
selere gidip tap›n›yorlar. Yehûdîler, Budistler, Berehmenler, atefle
tapanlar, putperestler, medenî, vahflî herkes inan›yor. Yaln›z, bir-
kaç komünist memleketini idâre eden, yalanc›, zâlim, azg›n dikta-
törler ve bunlar›n etrâf›ndaki ve baflka memleketlerdeki paral›
uflaklar› inanm›yor. Geçinebilmeleri ve zevkleri için, din düflmanl›-
¤› yapan birkaç câhilin, ahma¤›n, dünyâ nüfûsunun yüzde doksan›-
n› teflkil eden, inananlar karfl›s›nda, hakl› olacaklar› düflünülebilir
mi? ‹nanm›yan bir kimse ölünce, kendi inanc›na göre, yok olacak.
‹nanana göre ise, Cehennemde sonsuz azâb görecekdir. ‹nanan bir
kimse ölünce, inanm›yana göre, yine yok olacak. Kendi inanc›na
göre, sonsuz zevkler, ni’metler içinde yaflayacakd›r. Akl›, bilgisi
olan bir insan, bu ikisinden hangisini seçer? Elbet, ikincisini de¤il
mi? Dünyâ ifllerindeki, madde âlemindeki intizâm, Allahü teâlân›n
varl›¤›n› akl sâhiblerine haber veriyor. Âh›retin var oldu¤unu da
Allahü teâlâ haber veriyor. O hâlde, Akl›, ilmi olan›n, Allah›n var-
l›¤›na ve birli¤ine inanmas› lâz›md›r. ‹nanmamak, ahmakl›k, câhil-
lik olur. Allahü teâlâya îmân etmek, Onun (Ülûhiyyet s›fatlar›)na
ya’nî Onun (S›fât-› zâtiyye)sine ve (S›fât-› sübûtiyye)sine ve verdi-
¤i haberlere inanmakd›r ve Onun dînine uymakd›r. ‹slâmiyyete
uyan bir kimse, dünyâda da râhat ve mes’ûd yaflar. Herkese iyilik
eder. Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›d›¤› için, fâideli fleyleri yapma-
lar›n› emr etmifldir. Bu emrlere (Farz) denir. Zararl› fleyleri yasak
etmifldir. Bunlara (Harâm) denir. Farzlar›n ve harâmlar›n hepsine
(Ahkâm-› islâmiyye) denir. Dinler, Allahü teâlân›n kullar›na rah-
metidir, ihsân›d›r. Dinlere inanan ve uyan, dünyâda ve âh›retde
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Allahü teâlân›n ihsân›na kavuflur, mes’ûd olur. ‹nanm›yan, akl› ile
fâideli oldu¤unu anlayarak, dünyâ ifllerinde uyarsa, yaln›z dünyâda
mes’ûd, râhat yaflar. fiimdi Avrupal›lar›n bir k›sm›, bunun için, râ-
hat ve mes’ûd yaflamakda, islâmiyyete uym›yan müslimânlar zelîl,
hakîr yaflamakdad›r.]

ÜÇÜNCÜ BÂB

Burada kötü ahlâk bildirilecekdir. ‹yi huylar›n anas›, temeli
dört iyi huy idi. Kötü huylar›n bafl› da dörtdür:

1 - Rezâlet, hikmetin z›dd›d›r.
2 - Cübn, korkmak, yüreksiz olmak, flecâ’atin z›dd›d›r.
3 - Fücûr, nefse uymak, günâh ifllemek, iffetin z›dd›d›r.
4 - Cevr, zulmdür. Adâletin z›dd›d›r.
Her iyi huyun z›dd›, karfl›l›¤› olan say›s›z kötü huy vard›r. Çün-

ki iyilik demek, tam orta yol demekdir. Ortan›n sa¤›nda, solunda
olmak, iyilikden ayr›lmak olur. Ortadan uzakl›¤› kadar, iyili¤i aza-
l›r. Hak yol birdir. Sap›k, bozuk yollar ise, çokdur. Hattâ sonsuz-
dur. Do¤ru yola kavufldukdan sonra, orada kalmak, oradan hiç
ç›kmamak çok zordur. Hûd sûresinin yüzonüçüncü âyetinde meâ-
len, (Emr olundu¤un do¤ru yolda bulun!) buyuruldu. Bu âyet-i ke-
rîme indi¤i zemân, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hûd
sûresi, sakal›ma ak düflürdü) buyurdu. Âyet-i kerîmede emr olu-
nan istikâmeti yerine getirebilmek için, Peygamberler “aleyhimüs-
salevâtü vetteslîmât”, Velîler, S›ddîklar “rahime-hümullahü teâlâ”
flaflk›na dönmüfllerdir. Bu korkudand›r ki, Efdal-i kâinât›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” mubârek sakal›na ak düflmüfldür. Do¤ru
yolda bulunabilmek çok güç oldu¤u için, (S›rat köprüsü, k›ldan in-
ce, k›l›ncdan keskindir) buyuruldu. Fâtiha-i flerîfe sûresindeki
âyet-i kerîmenin meâl-i flerîfi, (Do¤ru yola kavufldurmas›n› Allahü
teâlâdan dileyiniz!)dir. Mü’mine bu dünyâda, do¤ru yola yap›flmak
lâz›md›r. K›yâmet günü, S›rat köprüsünden geçebilmek için, dün-
yâda, do¤ru yolda bulunmak gerekdir.

Evliyân›n büyükleri “rahime-hümullahü teâlâ” buyuruyor ki,
Muhbir-i sâd›k, [ya’nî hep do¤ru söyleyici] “sallallahü aleyhi ve
sellem”, k›yâmetdeki ni’metlerden ve azâblardan her ne haber
verdi ise, onlar›n hepsi, insan›n bu dünyâda kazand›¤› huylar›n,
ahlâk›n ve amellerin sûretleridir. Oradaki görünüflleridir. Ahlâk-
da ve amelde do¤ru yolda bulunman›n, oradaki sûreti, görünüflü
de, s›rat köprüsüdür denildi. Dünyâda do¤ru yolda bulunanlar, is-
lâmiyyetden ayr›lm›yanlar, orada s›rat köprüsünü, çabuk geçecek,
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ma’rifetler ve olgunluklar Cennetlerine ve iyi amellerin ba¤çeleri-
ne kavuflacaklard›r. Burada, din yoluna uymakda gevflek davra-
nanlar, orada s›rat köprüsünü düfle kalka geçeceklerdir. ‹slâmiy-
yetin gösterdi¤i do¤ru i’tikâddan ve amellerden ayr›lanlar, sa¤a,
sola sapanlar, s›ratdan geçemeyip Cehennem atefline düflecekler-
dir.

Zuhruf sûresinin otuzalt›nc› âyetinde meâlen, (Nefsine uyarak,
Allahü teâlân›n dîninden yüz çevirenlere, dünyâda bir fleytân mu-
sallat ederiz) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeye bakarak, ba’z› âlimler
dedi ki, hayr ve kemâl iflleri yapd›ran melekeyi, bir melek hâs›l
eder. Ortadan sapd›ran, kötülük yapd›ran melekeyi de bir fleytân
hâs›l eder. ‹kisinden biri, k›yâmetde o insana arkadafl olur. O hâl-
de herkes, kendi huyuna ve ameline bakarak, âh›retdeki arkadafl›-
n›n nas›l olaca¤›n› anl›yabilir.

Orta yol deyince, iki fley anlafl›l›r: Birisi, herkesin anlad›¤› gibi,
birfleyin tam ortas›d›r. Dâirenin merkezi, kutru böyledir. ‹kincisi,
izâfî, takdîrî orta olmakd›r. Ya’nî belli birfleyin ortas›d›r. O fleyin
ortas› oldu¤u için, herfleyin ortas› olmak lâz›m gelmez. Ahlâk bil-
gisinde kullan›lan, bu ikinci ortad›r. Bunun için, iyi huy, herkese
göre farkl› olur. Hattâ, zemâna ve mahalle göre de de¤iflir. Birinde
güzel olan bir huy, baflkas›nda iyi olm›yabilir. Bir zemânda iyi de-
nilen bir huy, baflka zemânda iyi olm›yabilir. O hâlde iyi huy, tam
ortada olmak de¤il, ortalamada olmakd›r. Kötü huy da, bu ortala-
man›n iki taraf›na ayr›lmakd›r. (‹fllerin en iyisi, onlar›n ortas›d›r)
hadîs-i flerîfi de bunu bildirmekdedir. Bundan dolay›, her iyi huya
karfl›, iki kötü huy bulunur. Dört esâs iyi huya karfl›l›k da, sekiz ana
kötü huy olur:

1 - Cerbeze olup, hikmetin afl›r› olmas›na denir. Ahlâk› ve iflle-
ri incelemek, anlamak kuvvetini, lüzûmsuz yerlerde kullanmakd›r.
Hiyle yapmak, aldatmak, harâm iflleri neflr etmek gibi. Rûhun fen
kuvvetini [ya’nî akl›], afl›r› kullanmak cerbeze olmaz. Kötü olmaz.
Din bilgilerini, fen bilgilerini ve matemati¤i ilerletmek için, ne ka-
dar çok inceler, arafld›r›rsa, o kadar çok iyi olur.

2 - Belâdet, eblehlikdir. Akl› kullanmamakd›r. Ahmakl›k da
denir. Kal›n kafal›l›kd›r. Ö¤renmesi ve ifllemesi kusûrlu olur. ‹yiyi
kötüden ay›ramaz. Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, ilmi çok öv-
müfldür. Say›lmakla bitmez.

3 - Tehevvürdür. Çabuk k›zmak demekdir. fiecâ’at iyi huyunun
afl›r› olmas›d›r. Akll› tan›nan kimselerin be¤enmiyece¤i ifller yap-
ma¤a kalk›flmakd›r. Rûhunu veyâ bedenini bofl yere yorar.
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4 - Cübndür. Korkakl›k demekdir. fiecâ’atin lüzûmundan az ol-
mas›d›r. Korkmak câiz olm›yan yerde korkakl›k gösterir.

5 - Fücûrdur. ‹ffetin afl›r› olmas›d›r. Dünyâ lezzetlerine düflkün
olur. ‹slâmiyyetin ve akl›n be¤enmedi¤i taflk›nl›klar› yapar. 

6 - ‹ffetin az olmas› Humûd, ya’nî miskinlikdir. ‹slâmiyyetin ve
akl›n izn verdi¤i arzûlar›n› b›rakmakd›r. Bedeni, kuvveti gider.
Hasta olur. Nesli tükenir.

7 - Zulmdür. Adâletin s›n›r›n› aflmakd›r. Baflkas›n›n hakk›na
tecâvüz etmekdir. Baflkas›n›n mâl›na, cân›na, nâmûsuna zarar ve-
rir.

8 - Haysiyyetsizlikdir. Kendisine karfl› yap›lan zulm, iflkence
ve hakâretleri kabûl eder. Adâletin noksan olmas›d›r. Adâletde
bütün iyilikler topland›¤› gibi, zulmde de, kötülükler toplanm›fl-
d›r. Bunun içindir ki, ba’z› âlimler, gönül incitmiyen fleyler günâh
olmaz dedi. Meselâ, Abdüllah-i Ensârî “kuddise sirruh” buyurdu
ki:

Hak yolcular› hiç gönül k›rmaz,
bunun gibi büyük günâh olmaz!

Abdüllah-i Ensârî, sôfiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. fieyh-
ul-islâm idi. 396 da Hiratda tevellüd, 481 [m. 1088] de orada vefât
etdi. Ba’z› sap›klar, bu büyük zât›n sözünü iyi anl›yamad›. Baflka-
s›na kötülük yapma da, kendine ne yaparsan yap sand›. Böylece,
ibâdetleri b›rak›p, her günâh› iflleyip, kimseye zarar›m›z yok diye
de övündüler. Hattâ:

‹ster kâfir ol, ister Kâ’beyi yak,
istersen flerâb iç, yaln›z k›rma kalb!

diyerek islâmiyyetden ayr›ld›lar. Hâlbuki, dînin harâm etdi¤i her-
fley zulmdür. ‹ster baflkas›na, isterse kendi kendine yap›lmas› ha-
râm olan herfley zulmdür. Zâlimler, ekseriyâ mâl›, mülkü, mevk›’i
çok olanlard›r. Mazlûmlar›n ço¤u da, fakîrlerdir. Orta hâlli olanla-
r›n ço¤u, adâleti gözetenlerdir. 

‹yi huylar›n hepsi vasatî [ortalama] mikdârlard›r. Herbirinin
afl›r› veyâ az olmas›, birer kötü huy olur. Bu muhtelif kötü huylar
için, belki her lisânda, ism bile bulunmaz. Fekat, düflünülürse,
ma’nâlar› [ne demek olduklar›] kolay anlafl›l›r.

‹nsanda bulunmas› lâz›m olan güzel ahlâkdan, ba’z›s› vard›r
ki, ne kadar çok olursa, iyili¤i de o kadar artar zan olunur. Hâl-
buki öyle de¤ildir. Her iyi huyun bir s›n›r› vard›r. O s›n›r› afl›n-
ca, iyilik gider, kötülük olur. ‹yi huyun az olmas› kötülük olaca-
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¤› ise, kolay anlafl›l›r. fiecâ’at ve sehâvet bunlara misâldir. Bu iki
iyi huyun afl›r›, fazla olanlar› tehevvür ve isrâfd›r. Câhiller, hele,
‹slâm ahlâk›n› bilmiyenler, isrâf edeni, çok cömerd san›r ve
överler. Tehevvür edenlere de, çok cesûr, kahraman derler. Hâl-
buki, korkak ve hasîs olana hiç kimse, kahraman ve cömerd de-
mez.

‹nsanda bulunmas› lâz›m olan güzel ahlâkdan ba’z›s› da var-
d›r ki, az olunca iyi zan olunur. Afl›r›, çok olunca, kötülü¤ü belli
olur. Tevâdu’ böyledir. ‹nsanda kibrin bulunmamas› demekdir.
Bunun noksan olmas› tezellüldür. Tezellülü, tevâdu’dan ay›rmak
güçdür. Hattâ çok kimse, dilencinin zilletini, âlimin tevâdu’u ile
kar›fld›r›r. Çünki, kibrsizlik onda da çokdur. Onu da çok iyi sa-
n›r.

DÖRDÜNCÜ BÂB

Güzel ahlâka benziyen kötü ahlâk› ve bunlar›n iyi huylardan
nas›l ayr›laca¤›n› bildirece¤iz.

Çok kimse, hâlis alt›n›, pirinc denilen sar› ma’denden ay›ramaz.
Mâvi boncu¤u mücevher san›r. Bunun gibi, kötü huyu iyi san›r.
Bunun için ahlâk ilmini iyi ö¤renmek, ifllerdeki sakl› ayblar›, ku-
sûrlar› görebilmek, iyiyi kötüden ay›rmakda usta olmak lâz›md›r.

1 - Hikmete benzeyen kötü ahlâk› bildirelim: Akl ölçülerinden,
fen bilgilerinden veyâ tesavvuf ma’rifetlerinden birkaç›n› a¤›zlar-
dan kaparak veyâ gazeteden, mecmû’a ve radyodan duyarak, bun-
lar› ötede beride söyliyen, münâkaflalara kar›flan kimseleri, akll›,
bilgili, fen adam›, mütehass›s ve mürflid zan edenler az de¤ildir.
Hâlbuki bu kimse, söyledi¤i mes’elelerden birinin çözümünü,
ma’rifetlerden hiçbirinin ma’nâs›n› bilmez. Bunun âlimlere, mür-
flidlere ve fen adamlar›na benzemesi, papa¤an›n insan gibi konufl-
mas›ndan fazla de¤ildir. Çünki, hikmet denilen huy, insan›n kafa-
s›nda, rûhunda olur. Eserleri, nûrlar›, his organlar› ile duyulmaz.
Birçok ilerici denilen kimseler vard›r ki, hikmetden ve k›ymetden
haberleri yokdur. Bilgisiz ve kötü huyludurlar. ‹lm ve ahlâk ile bir
münâsebetleri de yokdur. A¤›zlar›ndan iyi huylu bir söz ç›kmaz.
Fekat arkalar›nda fl›k elbise tafl›rlar. Mevk›’ sâhiblerinin karfl›lar›n-
da e¤ilmesini iyi bilirler. Balolarda, kokteyl partilerinde dansa gi-
derler. ‹çki masalar›nda hizmet ederler. Bir flef veyâ meclis a’zâs›,
yâhud müflâvir ad› ile ortaya ç›karlar.

2 - ‹ffete benziyen kötü huy da vard›r: Kötü ifl yapmazlar.
fiehvetlerinin arkas›nda koflmazlar. A¤›r bafll›, fazîletli, ilm ve gü-

– 158 –



zel ahlâk sâhibi görünürler. Dillerde medh olunur, her yerde hür-
met gösterilir. Mâl› çok olanlar aras›nda ve mevk›’ sâhibleri ya-
n›nda sözleri k›r›lmaz. Kendilerine gelen hediyyelerin ard› kesil-
mez. Adak, zekât paralar› önlerine y›¤›l›r. Farz ve sünnetleri yap-
makda gevflekdirler. Baflkalar›n›n yan›nda, nâfile ibâdetleri yap-
makdan, bedenleri za’îf olmufldur. Nefs-i emmâreleri ise, pek
kuvvetlenmifldir. ‹nsanlar aras›nda emîn, Allah nazar›nda hâin-
dirler. Sahte tarîkatc›lar ve dünyâya düflkün din adamlar› böyle-
dir.

Ba’z› köylüler, flehrdeki yemekleri yimez. Ba’z›lar› da, paras›na
k›yamay›p k›ymetli g›da almaz. Bunlar› gören, kendilerini dervifl
san›r. Kanâ’at ve iffet sâhibi görünürler. Bunlar, kanâ’ats›z ve iffet-
sizdir. Yapd›klar›, hep gösterifldir, yaland›r, riyâd›r.

3 - Sehâya benziyen kötü huy da flöyle olur: Mâl› al›nteri ile ka-
zanmam›fl, mîrâsa konmufl veyâ kaçakç›l›k, istifcilik yapm›fl, yâhud
piyango, toto vurmufldur. Mâl›n k›ymetini bilmez. Harâmlara, lü-
zûmsuz yerlere da¤›t›r. Akl›n ve islâmiyyetin be¤enmedi¤i kötü
yerlere saçar. Ahmaklar, bunu cömerd san›r. Hâlbuki, bunda sehâ
denilen iyi huy yokdur. Mâl kazanmak, da¤a yük ç›karmak gibidir.
Mâl da¤›tmak, yuvarlak tafl›, da¤dan afla¤› b›rakma¤a benzer. Fa-
kîrlik, çok kimsenin iyi adam olmas›na mâni’ olur. Çok kimse, fa-
kîrlik s›k›nt›s› ile îmân›n› elden kaç›rm›fl, mürted olmufldur. (Râ-
mûz-ül-ehâdîs)deki hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m için fakîrlik se’âdet-
dir. Âh›r zemândaki ümmetim için, zengin olmak se’âdetdir) buyu-
ruldu.

‹yi anlad›m, uzun tecribe ile:
Adam ilmle ölçülür, ilm de mâl ile!

Mâl› halâldan, sahîh bey’ ile kazanmak güçdür. Halâl yoldan,
islâmiyyete uyarak kazanan az olur. Halâl mâl damla damla, ha-
râm mâl ise, sel gibi akarak gelir. Mâl da¤›tmakda sehâvet iyidir.
‹srâf ise, kötüdür, harâmd›r. Sehâ demek, sehâ huyunu kazanmak,
cimrilik denilen kötü huydan kurtulmak için vermek demekdir.
Dünyâdan birfley ele geçirmek için ve nefsin kötü arzûsuna kavufl-
mak için verme¤e sehâ denilmez.

4 - fiecâ’ate benziyen kötü huy da flöyledir: fiecâ’at gösterme-
si, flecâ’at huyunu kazan›p, tehevvür ve korkakl›k kötü huylar›n-
dan kurtulmas› için de¤ildir. Dünyâ mâl›n›, mevk›’ini ele geçir-
mek için tehlükeye at›l›r. Yâhud flöhret kazanmak ister. Mâl
toplamak için, müslimânlar›n yolunu keser, hayvânlar›n› ka-

– 159 –



par, evlere girer. Bunlar› yapabilmek için tehlükelere at›l›r.
Bunlar aras›nda yakalananlar, iflkencelere katlanarak, hattâ
mallar›n›, cânlar›n› verme¤i göze alarak, suç ortaklar›n› ele ver-
meme¤i flecâ’at sayarlar. Hâlbuki, bu alçaklarda flecâ’atin koku-
su bile yokdur. fiecâ’at sâhibi kimse, akl›n ve dînin be¤endi¤i fle-
yi yapmak için ortaya at›l›r. Millete, hükûmete hizmet etmek,
sevâb kazanmak ister. fiecâ’at güzel huyuna kavuflarak, Allahü
teâlân›n r›zâs›na ulaflma¤› sever. Kurdun, kaplan›n sald›rmalar›
da bir kahramân›n hücûmuna benzer ise de, flecâ’atla alâkalar›
yokdur. Kuvvetleri ve yarat›l›fllar› îcâb› sald›rarak zarar yapar-
lar. ‹yi düflünce ile ve hayr yapmak, sevâb kazanmak için ileri
at›lmazlar. Kendilerine dayanam›yan za’îflere hücûm ederler.
Silâhl› ve kuvvetli bir kimsenin, silâhs›z, ç›plak, aç bir kimseye
sald›rmas› da böyledir. Bu ise, flecâ’at olmaz. fiecâ’at demek, ak-
l›, fikri ve bilgisi ile sald›rmay› uygun görmek, dünyâ kazanc›n›
düflünmeyip, rûhunda flecâ’at iyi huyu bulundurma¤›, tehevvür
ve korkakl›k kötü huylar›ndan kurtulma¤› istemek demekdir.
Böyle kimse, zararl›, çirkin ifl ifllemekden ise, ölme¤i tercîh eder.
fierefle ölme¤i, flerefsiz yaflamakdan üstün tutar. Hayr ile an›l-
ma¤›, yüz karas› ile yaflama¤a de¤iflir. fiecâ’atde, yaralanmak ve
ölmek tehlükeleri oldu¤u için, önceden tatl› olm›yabilir. Fekat
sonunda, dünyâ ve âh›ret kazanclar›n›n ve zaferin lezzeti ile
sonsuz tatl› olur. Hele islâmiyyeti korumak, Resûlullah›n parlak
dînini yaymak için can vererek (fiehîd olmak) lezzeti, dünyâ ve
âh›ret lezzetlerinin hiç birinde bulunmaz. Nitekim Âl-i ‹mrân
sûresinin yüzaltm›fldokuzuncu âyetinde meâlen, (Allah yolunda
canlar›n› verenleri ölü sanmay›n›z! Onlar diridir. Rablerinin
ni’metlerine kavuflmufllard›r) buyurulmufldur. fiecâ’ati medh
eden hadîs-i flerîfler say›lam›yacak kadar çokdur. Cihâddan kaç-
mak, insan› ölümden kurtarmaz. Ömrü uzatmaz. Düflman karfl›-
s›nda kalmak da, insan› öldürmez, yok etmez. Ecel, ileri ve geri
gitmez. ‹nsan›n ömrü de¤iflmez. Çok olur ki, kaçmak ölüme se-
beb olur. Düflmana karfl› dayanmak da, zafere ve selâmete ka-
vufldurur. Hazret-i Mu’âviye “rad›yallahü anh” diyor ki, S›ffîn
muhârebesinde kaçma¤a niyyet etmifldim. (Sabr eyliyen, belâ-
dan kurtulur) hadîs-i flerîfi hât›r›ma geldi. Sabr etdim, dayan-
d›m. Allaha flükr, kaçmakdan kurtuldum. Bu sabr›m sâyesinde
hilâfete kavufldum.

fiecâ’atin temeli, Allahü teâlân›n takdîrine râz› olmak, Ona
tevekkül etmek, Ona güvenmekdir. Allah›n arslan›, flecâ’at nehr-
lerinin kayna¤›, vilâyet ba¤çesinin gülü olan hazret-i Alî “rad›yal-

– 160 –



lahü anh”, S›ffîn muhârebesinde, hücûm s›ras›nda, bafl› aç›k, kolla-
r› s›val› koflar ve flu beytleri okurdu:

Ölümden kaçmak, flu iki gün do¤ru olmaz:
ecel geldi¤i gün ve gelmedi¤i gün.
Ecel geldîse kaçmak fâide vermez,
gelmedi ise, tedbîr olmaz hiç uygun!

Mâl›n›, mevk›’ini gayb etdi¤i için veyâ düflman eline esîr düfldü-
¤ü için intihâr eden, ya’nî kendini öldüren ahmaklarda flecâ’at de-
¤il, korkakl›k vard›r. fiecâ’at sâhibi olan derdlere, belâlara gö¤üs
gerer, dayan›r, sabr eder. Bu ahmaklar ise, ölmekle s›k›nt›dan kur-
tulacaklar›n› san›rlar. Bunlar çok câhildir. Ölünce dahâ çok s›k›n-
t›lara, ac›lara düfleceklerini bilmiyorlar. ‹ntihâr etmek, baflkas›n›
öldürmekden dahâ büyük günâhd›r. fiiddetli azâb çekecekdir. Ak-
l› gitdikden sonra intihâr eden böyle de¤ildir. Ölme¤i de¤il, Alla-
hü teâlâdan s›hhat ve âfiyet istemelidir.

5 - Adâlete benziyen kötü huy da vard›r. Bu, iffete benzeyen
kötü huya yak›nd›r. Adâlet iyi huyundan mahrûm, kötü bir kimse,
bulundu¤u yerlere adâleti öven levhalar asar. Adâlet üzerinde ko-
nuflur. F›kralar yazar. Dahâ kötüsü, adâleti temsîl eden vazîfeleri,
kürsîleri tutar. Gösterifl olarak, âdillerle düfler kalkar. ‹çleri zulm,
kin, intikam ile doludur. Adâlet ise, huylar› ve hareketleri dîne ve
akla uygun olmak demekdir. Görünüflü, içi gibi olmakd›r. Herke-
sin yan›nda, yaln›z iken oldu¤u gibi bulunmakd›r. ‹ki yüzlülük,
adâlet de¤il, münâf›kl›kd›r. Beyt:

‹bâdet, temiz niyyetli olmak gerek,
birfleye yaramaz, içi bofl çekirdek.

BEfi‹NC‹ BÂB

fiimdi, adâletin ne oldu¤unu bildirelim: Adâlet, iyi huylar›n en
flereflisidir. Âdil kimse, insanlar›n en iyisidir. Adâlet; ittifâk, mü-
sâvât demekdir. ‹ki fleyin yâ kendileri veyâ s›fatlar› müsâvî olur.
Benziyen yerlerinde birleflmifller demekdir. Demek ki adâlet,
birlikden, vahdetden do¤makdad›r. Vahdet ise, en flerefli bir s›-
fat, en üstün bir hâldir. Çünki, bütün varl›klar bir varl›kdan mey-
dâna gelmifldir. Âlemde rastlanan her birlik, hakîkî biricik varl›-
¤a benzemekdedir. Her varl›k, o bir olan varl›kdan oldu¤u gibi,
her birlik, o birdendir. Ölçme, karfl›lafld›rma ifllerinde, müsâvât
ya’nî eflitlik gibi flereflisi, k›ymetlisi yokdur. Mûsikîde bu mes’ele
dahâ mufassal tedkîk edilmekdedir. ‹flte bunun için, iyiliklerin en
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flereflisi adâletdir. Adâlet, ortada olmakd›r. Ortadan ayr›landa
adâlet olmaz. Üç yerde adâletin bulunmas› lâz›md›r:

1 - Bir mal›, bir ni’meti bölerken adâlet ile bölmek lâz›md›r.
2 - Mu’âmelâtda, al›fl veriflde adâlet lâz›md›r.
3 - Ukûbâtda, cezâ vermekde adâlet lâz›md›r. Bir kimse, birisi-

ne korku verse, sald›rsa, bu kimseye de, öyle yap›lmas› lâz›md›r.
[Fekat, bu karfl›l›¤› ancak hükûmet yapar. Kendisine sald›r›lan
kimse, buna karfl›l›k yapmamal›, bunu emniyete, mahkemeye ha-
ber vermelidir. Müslimân, hem islâmiyyete uyar, günâh ifllemez.
Hem de kanûna uyar, suç ifllemez.] Adâlet olunca, herkes korku-
suz yaflar. Adâlet, korkusuzluk demekdir.

Adâlet nedir? Bunu insan akl› ile bulmak çok güç oldu¤u için,
Allahü teâlâ, kullar›na ac›yarak, memleketleri korumak için, bir
ölçü âleti gönderdi. Bu ilâhî ölçü ile, adâleti ölçmek kolay oldu. Bu
ölçü, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” getirdikleri
dinlerdir. ‹slâmiyyete nâmûs-i ilâhî de denir. Bugün ve k›yâmete
kadar kullan›lmas› emr olunan ilâhî ölçü, Muhammed aleyhisselâ-
ma gönderilen dindir. Bu ölçüden sonra, bir de ikinci ölçü verilmifl-
dir. Bu da, sözü geçen hâkimdir. ‹nsan, medenî olarak yarat›lm›fl-
d›r. Ya’nî, öyle yarat›lm›fld›r ki, birbirleri ile kar›flmak, bir arada
yaflamak, yard›mlaflmak zorundad›rlar. Hayvânlar, medenî yarat›l-
mad›. Medînede, flehrde birlikde yaflama¤a mecbûr de¤ildirler. ‹n-
san nâzik, za’îf yarat›ld›¤› için, piflmemifl yemek yiyemez. G›dâ, el-
bise ve binân›n, hâz›rlanmas› lâz›md›r. Ya’nî, san’atlara ihtiyâc
vard›r. Bunun için de, arafld›rmak, düflünmek ve tecribe yapmak,
çal›flmak lâz›md›r.

[‹slâmiyyet fenni, tekni¤i, çal›flma¤›, güzel ahlâk› teflvîk et-
mekde, emr eylemekdedir. ‹ngilizler ve komünistler, islâmiyyete
alçakca iftirâ ediyor. ‹slâmiyyet, insanlar› uyufldurmakda, çal›fl-
ma¤› frenlemekdedir diyerek, küstahca yalan söylüyorlar. ‹slâm
memleketlerinde avlad›klar›, aldatd›klar›, câhil, soysuz kimsele-
re, bol para ve mevk›’ sa¤l›yarak, onlar› da, böyle konuflduruyor-
lar. Fenni, ilmi, çal›flma¤› emr eden, çal›flanlar› öven âyet-i kerî-
meler ve hadîs-i flerîfler meydânda dururken, bu alçak, hayâs›z-
ca iftirâlar, günefli balç›kla s›vama¤a benziyor. ‹ngilizler, islâmiy-
yete sinsice sald›r›yor. ‹slâmiyyeti içerden y›k›yorlar. Yalanlar›-
na gençlerin kolay aldanmalar›n› sa¤l›yabilmek için, islâm bilgi-
lerini, din kitâblar›n› yok ediyorlar. ‹slâmiyyete hücûm etmek
için, Londrada (Müstemlekeler nezâreti) kurdular. Burada hâin
plânlar hâz›rlad›lar. Binlerce câsûs yetifldirdiler. Tuzaklar›na dü-
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flen câhil, soysuz din adamlar›ndan, Necdli Abdülvehhâb o¤lu Mu-
hammed ve Der’iyye emîri Sü’ûd o¤lu Muhammed ile iflbirli¤i ya-
parak ve milyonlarca lira ve silâh kuvvetleri ile (Vehhâbîlik) bid’at
f›rkas›n› kurdular. Müslimânlar›n hâmîsi, bekçisi olan Osmânl›
devletini içerden y›kd›lar. (‹ngiliz Câsûsunun ‹’tirâflar›) kitâb›na
bak›n›z!

Abdürreflîd ‹brâhîm efendi, 1328 [m. 1910] da ‹stanbulda ba-
s›lan türkçe (Âlem-i islâm) kitâb›n›n ikinci cildinde, (‹ngilizlerin
islâm düflmanl›¤›) yaz›s›n›n bir yerinde diyor ki: (Hilâfet-i islâ-
miyyenin bir an evvel kald›r›lmas›, ingilizlerin birinci düflüncele-
ridir. K›r›m muhârebesine sebeb olmalar› ve burada türklere yar-
d›m etmeleri, hilâfeti mahv etmek için bir hîle idi. Pâris muâhe-
desi, bu hîleyi ortaya koymakdad›r. [1923 de yap›lan Lozan sul-
hunun gizli maddelerinde, bu düflmanl›klar›n› aç›kça bildirmifller-
dir.] Her zemân müslimânlar›n bafl›na gelen felâketler, hangi per-
de ile örtülürse örtülsün, hep ingilizlerden gelmifldir. ‹ngiliz siyâ-
setinin temeli, islâmiyyeti yok etmekdir. Çünki, islâmiyyetden
korkmakdad›rlar. Müslimânlar› aldatmak için, sat›lm›fl vicdanlar›
kullanmakdad›rlar. Bunlar› islâm âlimi, kahraman olarak tan›t›r-
lar. Sözümüzün hülâsas›, islâmiyyetin en büyük düflman› ‹ngiliz-
lerdir.) Abdürreflîd efendi, 1363 [m. 1944] de Japonyada vefât et-
di.

‹slâmiyyet, fenne, tekni¤e, çal›flma¤a mâni’ olur mu? ‹nsan, her
ihtiyâc›n› hâz›rlama¤a mecbûrdur. Bunu hâz›rl›yan da, fen ve
san’atd›r ve çal›flmakd›r. Bir insan›n her san’at› ö¤renmesi, müm-
kin de¤ildir. Herbir san’at› mu’ayyen kimseler ö¤renir, yapar. Her-
kes, kendine lâz›m olan fleyi, bu san’at sâhibinden al›r. Bu san’at
sâhibi de, kendine lâz›m olan baflka birfleyi, onu yapan di¤er san’at
sâhibinden al›r. Böylece, insanlar birbirlerinin ihtiyâclar›n› te’mîn
eder. Bunun için, insan yaln›z yafl›yamaz. Bir arada yaflama¤a mec-
bûrdurlar. Medeniyyet demek, (Ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâd) için,
bir arada yaflamak demekdir.]

‹nsanlar bir araya gelince, aç›kgözler, baflkas›n›n hakk›na sal-
d›r›r. Zulm edenler olur. Çünki, her nefs, istedi¤ine kavuflmak is-
ter. Tatl› olan› alma¤a u¤rafl›r. Bu fleyleri istiyen birkaç kifli çe-
kiflme¤e bafllar. Bir lefle toplanan köpeklerin birbirlerine h›rla-
malar› gibi, aralar›nda dö¤üflme bafllar. Bunlar› ay›rmak için,
kuvvetli bir hâkim lâz›m olur. Al›fl veriflde, herkes kendi yapd›-
¤›n›n dahâ k›ymetli oldu¤unu söyler. Yap›lan fleylerin karfl›l›kl›
de¤erlerini adâlet ile ölçmek lâz›m olur. Eflyân›n de¤erlerini kar-
fl›l›kl› ölçen fley, alt›n ile gümüfldür. Ya’nî parad›r. Alt›n ile gümü-
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fle (Nakdeyn) denir. Her milletin kulland›¤› kâ¤›d liralar, flimdi hep
alt›n karfl›l›¤›d›r. Ya’nî, alt›n› çok olan hükûmetler, çok kâ¤›d para
basabilir. Alt›n› az olan, kâ¤›d paray› çok basarsa, bunlar›n k›yme-
ti olmaz. Çünki, Allahü teâlâ, alt›n ile gümüflü para olarak yarat-
m›fld›r. Baflka hiçbirfley, alt›n›n yerini tutamaz. Bunun içindir ki,
zekât›n alt›n veyâ gümüfl olarak hesâb edilmesi ve verilmesi emr
olunmufldur. Eflyân›n k›ymetlerini alt›n ve gümüflle, adâleti göze-
terek ölçecek âdil bir hâkim lâz›md›r. Sözü geçer olan bu hâkim
de, hükûmetdir. Âdil bir hükûmet, zulmü, iflkenceyi önler. Allahü
teâlân›n emr etdi¤i adâleti te’mîn eder. Eflyân›n k›ymetlerini, adâ-
let ile tesbît eder.

Demek ki, insanlar aras›nda adâleti te’mîn etmek için üç fley
lâz›md›r: Nâmûs-i rabbânî, hâkim-i insânî ve dinâr-› mîzânî. Bun-
lardan en kuvvetlisi, en büyü¤ü, nâmûs-i rabbânî olan islâmiyyet-
dir. Dinler, Allahü teâlân›n adâleti sa¤lamak için gönderdi¤i ka-
nûnlard›r. Hakîmlerin adâleti sa¤lamalar› için, bu ilâhî kanûnlar›
gönderdi. Hadîd sûresi yirmibeflinci âyetinde meâlen, (Onlara ki-
tâb ve terâzî gönderdik ki, bunlarla adâleti yerine getirsinler) bu-
yuruldu. Burada, kitâb, din demekdir. Çünki din, Kur’ân-› kerîm-
deki emr ve yasaklar›n ismidir. Terâzî de, alt›na iflâretdir. Çünki
alt›n, a¤›rl›kla ölçülür. Kur’ân-› kerîmin emr ve yasaklar›n› be¤en-
miyen kâfirdir ve münâf›kd›r. Hâkimi, hükûmeti dinlemiyen âsî-
dir. [Müslimân, Dâr-ül-harbdeki kâfirlerin kanûnlar›na da karfl›
gelmez. Suç ifllemez.] Alt›n›n de¤erini kabûl etmiyen de, hâin ve
h›rs›z olur.

TENBÎH - ‹nsan›n evvelâ kendine, hareketlerine, a’zâs›na
adâlet etmesi lâz›md›r. ‹kinci olarak, çoluk çocu¤una, komflular›-
na, arkadafllar›na adâlet yapmas› lâz›md›r. Adliyecilerin ve hükû-
met adamlar›n›n da, millete adâlet yapmas› lâz›md›r. Demek ki,
bir insanda adâlet huyunun bulunabilmesi için, önce kendi hare-
ketlerinde, a’zâs›nda adâlet bulunmal›d›r. Her kuvvetini, her
a’zâs›n›, ne için yarat›ld› ise, o yolda kullanmal›d›r. Allahü teâlâ-
n›n âdetini de¤ifldirip, onlar› akl›n ve islâmiyyetin be¤enmedi¤i
yerlerde kullanmamal›d›r. Çoluk çocu¤u varsa, onlara karfl› da,
akla ve dîne uygun hareket etmeli, dînin gösterdi¤i güzel ahlâk-
dan sapmamal›d›r. Güzel ahlâk ile huylanmal›d›r. Hâkim, vâlî,
kumandan ve herhangi bir âmir ise, yine ibâdetleri yapd›rmal› ve
yapmal›d›r. Böyle olan kimse, bu dünyâda, Allahü teâlân›n halî-
fesi olmufldur. K›yâmetde de âdiller için va’d edilen ni’metlere
kavuflur. Böyle bir hayrl› kimsenin hayr ve bereketi, onun bulun-
du¤u tâli’li zemâna, mubârek yere ve orada bulunmakla bahtiyâr
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olan insanlara, hayvânlara, hattâ nebatlara ve r›zklara sirâyet eder,
yay›l›r. Fekat, Allah korusun, bir yerdeki hükûmet adamlar›, flef-
katli, iyi huylu, adâletli olmazsa, insan haklar›na sald›r›rlar, zulm,
ya¤ma, iflkence yaparlarsa, bunlar adâlet erbâb› de¤il, iblislerin ah-
bâb›, fleytânlar›n yoldafllar›d›rlar. Beyt:

Aldatmas›n seni, diktatörün serâylar›, kumafl›,
serây ba¤çesini, sular dâim, mazlûmlar›n göz yafl›!

Emri alt›nda olanlara merhamet etmeyenler, k›yâmet günü Al-
lahü teâlân›n merhametinden uzak kalacaklard›r.

Men, lâ yerham, lâ yurham!

buyurulmufldur ki, ac›m›yana ac›nmaz demekdir. Böyle zâlimle-
rin toplulu¤una hükûmet de¤il, eflk›yâ denir. Bunlar, birkaç se-
nelik, muvakkat dünyâ zevkleri için, milyonlara eziyyet ederler.
Fekat, zulmlerinin cezâs›n› çekmedikce, bu dünyâdan gitmezler.
O kadar refâh ve lezzetler içinde olduklar› hâlde, elbette fliddet-
li s›k›nt›lar, büyük derdler yakalar›n› b›rakmaz. O saltanat hiçbi-
rinin elinde kalmaz. Çok olur ki, saltanatlar› düflmanlar›n›n eli-
ne geçer. Bu hâli görür. Ci¤erleri yanar. Meryem sûresinin sek-
senbirinci âyetinde meâlen, (Mâlik, hâkim oldu¤unu söyledi¤i
fleylerin hepsini elinden al›r›z. Yaln›z bafl›na huzûrumuza gelir)
buyuruldu. Burada buyuruldu¤u gibi, Allahü teâlân›n mahke-
mesine, yüzü kara, sürünerek getirilir. Yapd›¤› kötülükleri inkâr
edemez. Hepsinin cezâs›n› çok ac› olarak çeker. Yapd›¤› zulmle-
rin, iflkencelerin karanl›¤›, etrâf›n› kaplar. Önünü göremez.
Azâb meleklerinin pençesinde, kendi yapd›klar›n›n katkat kötü-
sünü çekmek için, Cehennem azâb›na at›l›r. Allahü teâlân›n dî-
nini be¤enmedi¤i, ona çöl kanûnu dedi¤i için, orada rahmete ka-
vuflamaz.

ALTINCI BÂB

(Ahlâk-› alâî) kitâb›n›n alt›nc› bâb›nda güzel ahlâk›n nev’leri
bildirilmekdedir. Biz, bunlardan yaln›z adâleti bildirece¤iz. Adâlet
üçe ayr›l›r:

Birincisi, Allahü teâlâya kulluk etmekdir. Allahü teâlân›n
merhameti, ni’metleri, ihsânlar›, her mahlûka yay›lm›fld›r. Ni’met-
lerinin en büyü¤ü, kullar›na se’âdet yolunu göstermesidir. Hakla-
r› yok iken, hepsini en güzel fleklde yaratm›fld›r. Ebedî, say›s›z
ni’metler, iyilikler vermifldir. Böyle bir sâhibe, yaratana ibâdet et-
mek, Onun ihsân etdi¤i ni’metlere flükr etmek elbette lâz›md›r.
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Adâlet için sâhibinin hakk›n› gözetmek îcâb eder. Her insan›n ya-
ratan›na karfl› borçlu oldu¤u bu kulluk hakk›n› edâ etmesi vâcib-
dir.

Adâletin ikinci k›sm›, insanlar›n hakk›n› edâ etmekdir. Hükû-
mete, âmirlere, kanûnlara karfl› gelmemek, âlimlere hurmet,
emânetlere vefâ, al›fl verifl haklar›n› edâ, va’dlerini îfâ etmek lâ-
z›md›r.

Üçüncüsü, geçmifllerin haklar›n› edâ etmekdir. Bu da, onlar›n
borçlar›n› ödemek, vas›yyetlerini îfâ etmek, vakflar›n› muhâfaza
ve b›rakd›¤› hayrât ve hasenât› devâm etdirmekle olur.

‹yilik edene, mâl ile, hizmet ile karfl›l›¤› yap›l›r. Bunu yapam›-
yan, hamd ve senâ, teflekkür ve düâ eder. Karfl›l›k yapm›yan›n ba-
fl›na kak›l›r. Kötülenir. ‹ncitilir. Çünki, iyili¤e karfl›, iyilik yap-
mak, insanl›k vazîfesidir. Böyle olunca, her iyili¤i yapan, en bü-
yük iyilik olarak, yok iken var eden, en güzel flekli veren, lüzûm-
lu uzvlar›, kuvvetleri ihsân eden, herbirini bir âhenk ile iflleterek
s›hhat veren, akl ve zekâ bahfl eden, çoluk çocuk, ev, ihtiyâc eflyâ-
s›, g›dâ, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir sâhibe, bu ni’met-
leri sebebsiz, karfl›l›ks›z ihsân eden ve her an yok olmakdan, düfl-
mandan, hastal›kdan muhâfaza eden ve bize hiç ihtiyâc› olm›yan,
sonsuz kuvvet, kudret sâhibi olan, Allahü teâlâya flükr etmemek,
kulluk hakk›n› ödememek ne büyük kabâhât, ne çok zulm ve ne
alçak bir vaz’›yyet olur? Hele, Ona ve ni’metlerin Ondan geldi¤i-
ne inanmamak veyâ bunlar› baflkas›ndan bilmek en büyük zulm,
en çirkin yüz karas› olur. Bir kimseye her ihtiyâc› verilse, her ay
yetecek para, g›dâ hediyye olunsa, bu kimse, o ihsân sâhibini her
yerde herkese nas›l över. Gece gündüz onun sevgisini, teveccühü-
nü, onun kalbini kazanma¤a u¤raflmaz m›? Onu derdlerden, s›-
k›nt›lardan muhâfaza etme¤e çal›flmaz m›? Ona hizmet edebil-
mek için, kendini tehlükelere atmaz m›? Bunlar› yapmasa, o ih-
sân sâhibine hiç k›ymet vermese, herkes onu ayblamaz m›? Hat-
tâ, insanl›k vazîfesini yapm›yor diye cezâland›r›lmaz m›? ‹yilik
eden bir insan›n hakk›na böyle riâyet ediliyor da, her ni’metin,
her iyili¤in hakîkî sâhibi olan, hepsini yaratan, gönderen, Allahü
teâlâya flükr etmek, Onun be¤endi¤i, istedi¤i fleyleri yapmak, ni-
çin lâz›m olmas›n? Elbette, en çok Ona flükr etmek, en çok Ona
itâ’at etmek, ibâdet etmek lâz›md›r. Çünki, Onun ni’metleri ya-
n›nda baflkalar›n›n iyilikleri, deniz yan›nda damla kadar bile de-
¤ildir. Hattâ, di¤erlerinden gelen iyilikleri de, yine O göndermek-
dedir.
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Allahü teâlân›n ni’metlerini kim sayabilir?
ni’metlerinin milyonda birine kim flükr edebilir?

‹nsan, Allahü teâlâya karfl› lâz›m olan flükr borcunu nas›l yap-
mal›d›r? Ba’z›lar›na göre, birinci vazîfe, Allahü teâlân›n varl›¤›n›
düflünmekdir. Mesnevî:

Hamd olsun, ni’metleri bol Allaha,
önce, varl›k ni’meti verdi bana!
‹hsânlar›n› sayma¤a güç yetmez,
güç de, her üstünlük de, lây›k Ona!

Ba’z›lar›na göre, ni’metlerin Ondan geldi¤ini anlamal› ve dil ile
hamd ve senâ etmelidir.

Ba’z›lar›na göre, birinci vazîfe, Onun emrlerini yapmak, ha-
râmlar›ndan sak›nmakd›r.

Bir k›sm› da, insan önce kendini temizlemeli. Böylece, Allahü
teâlâya yaklaflmal›d›r, dedi.

Ba’z›lar›, insanlar› irflâd etmeli, do¤ru, sâlih olmalar›na çal›flma-
l›d›r, dedi.

Ba’z›lar› da, insan›n belli bir vazîfesi olmaz. Her insan›n kendi-
ne göre, baflka baflka vazîfeleri olur, dedi.

Sonra gelenlere göre, insan›n Allahü teâlâya karfl› vazîfesi üçe
ayr›l›r: Birincisi, bedeni ile yapaca¤› ifllerdir. Nemâz, oruc gibi.
‹kincisi, rûhu ile yapaca¤› vazîfedir. Do¤ru i’tikâd etmek [Ehl-i
sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmek, inanmak]. Üçün-
cüsü, insanlara adâlet yapmakla, Allahü teâlâya yaklaflmakd›r. Bu
da, emâneti muhâfaza, insanlara nasîhat etmek, evvelâ islâmiyye-
ti ö¤retmekle olur.

Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki, ibâdet üçe ayr›l›r: Do¤ru i’ti-
kâd, do¤ru söz ve do¤ru ifl. Bunlardan son ikisinde, aç›k olarak emr
edilmemifl olanlar, zemâna ve flartlara göre de¤iflir. Allahü teâlâ,
Peygamberleri “aleyhimüssalavâtü vetteslîmât” vâs›tas› ile de¤ifl-
dirir. ‹bâdetleri, insanlar de¤ifldiremez. Peygamberler “aleyhimüs-
selâm” ve bu büyüklerin vârisleri olan, Ehl-i sünnet mezhebinin
âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, ibâdetlerin çeflidlerini ve nas›l
yap›lacaklar›n› ayr› ayr› bildirmifllerdir. Herkesin bunlar› ö¤ren-
mesi ve ona göre hareket etmesi lâz›md›r.

Bu fakîre göre, sözün hulâsas›, yukar›da bildirildi¤i üzere, do¤-
ru i’tikâd, do¤ru söz ve amel-i sâlih, birinci vazîfedir.

‹slâm âlimleri ve tesavvuf büyükleri “rahime-hümullahü teâlâ”
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buyurdular ki, insana vâcib olan birinci vazîfe, îmân ve amel ve ih-
lâs sâhibi olmakd›r. Dünyâ ve âh›ret se’âdetleri, ancak bu üçüne
kavuflmakla elde edilir. Amel, kalb ile ve dil ile, ya’nî söz ile ve be-
den ile yap›lacak ifller demekdir. Kalbin iflleri, ahlâkd›r. ‹hlâs, ame-
lini ya’nî bütün ifllerini, ibâdetlerini, yaln›z Allahü teâlân›n r›zâs›-
na, sevgisine kavuflmak için yapmak demekdir.

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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CENNET YOLU ‹LM‹HÂL‹
ÖNSÖZ

Allahü teâlâ, insanlar›n dünyâda ve âh›retde mes’ûd olmalar›,
râhat ve huzûr içinde bulunmalar› ve gönüllerini birlefldirip, kar-
deflçe yaflamalar› ve kendine kulluk vazîfelerini nas›l yapacaklar›-
n› bildirmek için, onlara Peygamberler gönderdi “aleyhimüsse-
lâm”. ‹nsanlar›n, her bak›mdan en üstünleri olan bu seçilmifl zât-
lar vâs›tas› ile kullar›na en iyi yaflama yollar›n› bildirdi. Peygam-
berlerinin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” en üstünü ve sonun-
cusu olan Muhammed aleyhisselâm›n, dünyân›n her yerinde, k›-
yâmete kadar gelecek olan bütün insanlar›n Peygamberi oldu¤u-
nu bildirdi. Allahü teâlâ, çok sevdi¤i bu Peygamberine melek ile,
yirmiüç senede gönderdi¤i (Kur’ân-› kerîm) ad›ndaki büyük kitâ-
b›nda, emrlerini ve yasaklar›n› bildirdi. Kur’ân-› kerîm, arabca ol-
du¤u için ve çok ince bilgileri ve akl›n eremiyece¤i fleyleri anlat-
d›¤› için, Muhammed aleyhisselâm, bu kitâb›n hepsini, bafl›ndan
sonuna kadar, Eshâb›na “aleyhimürr›dvân” aç›klad›. (Kur’ân-›
kerîmi benim anlatd›¤›mdan baflka dürlü aç›klayan kâfir olur) de-
di. ‹slâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” , Peygamberimizin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yapd›¤› aç›klamalar›, Eshâb-›
kirâmdan iflitip, herkesin anl›yabilece¤i gibi geniflletdiler ve Tef-
sîr kitâblar›na yazd›lar. Bu âlimlere, Ehl-i sünnet âlimleri denir.
Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ”, Kur’ân-› ke-
rîmin aç›klamalar›ndan ve ayr›ca Peygamberimizin “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” (Hadîs-i flerîf) denilen sözlerinden derliye-
rek yazd›klar› din kitâblar›na (ilm-i hâl) kitâblar› denir. Allahü
teâlân›n, Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i (‹slâm dîni)ni do¤ru, sa¤lam
ö¤renmek istiyenlerin, bu ilmihâl kitâblar›n› okumalar› lâz›md›r.

fiimdi sundu¤umuz (Cennet Yolu) ilmihâlinin asl ismi (Miftâh-
ul Cennet), ya’nî, Cennet kap›s›n›n anahtar›d›r. Hicrî kamerî 885
[m. 1480] senesinde Edirnede vefât etmifl olan Muhammed bin
Kutbüddîn-i ‹znikî “rahime-hullahü teâlâ” yazm›fld›r.

Derin ‹slâm âlimi, seyyid Abdülhakîm Efendi “rahime-hulla-
hü teâlâ”, ((Miftâh-ul Cennet) ilm-i hâlinin yazar› sâlih bir zât
imifl. Okuyanlara fâideli olur) buyurmufldur. Bunun için, bu ki-
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tâb› neflr ediyoruz. Birkaç yerine yap›lan aç›klamalar bir köfleli pa-
rantez [ ] içine konuldu. Bu aç›klamalar, baflka kitâblardan seçerek
eklenmifldir. Bunlar›n hiçbiri flahsî düflünceler de¤ildir. Allahü teâ-
lâ, hepimizi, pusuda bekliyen islâm düflmanlar›n›n ve müslimân is-
mini tafl›yan, hattâ din adam› geçinen sap›klar›n, mezhebsizlerin,
dinde reformcular›n tuzaklar›na düflerek, bölünmekden, parçalan-
makdan korusun! Hepimizi, sevgili Peygamberinin “sallallahü teâ-
lâ aleyhi ve sellem” yolunda, izinde bulunan (Ehl-i sünnet) mezhe-
binde birlefldirsin! Birbirlerimiz ile seviflmemizi, yard›mlaflmam›z›
nasîb eylesin! Âmîn.

[‹nsan, bir ifl yapaca¤› zemân, evvelâ kalbine bir hatara [fikr,
düflünce] gelir. Bunu yapmak ister. Bu iste¤ine (Niyyet) denir. Bu
ifli yapmalar› için uzvlar›na [organlar›na] emr eder. Emr vermesi-
ne (Kasd, teflebbüs) denir. Uzvlar›n ifl yapmalar›na (Kesb) denir.
Kalbin yapd›¤› ifllere (ahlâk) [huy] denir. Kalbe hatara alt› yerden
gelir: Allahü teâlâdan gelen hataralara (Vahy) denir. Vahy, yal-
n›z Peygamberlerin kalblerine gelir. Meleklerin getirdikleri hata-
ralara (‹lhâm) denir. ‹lhâm Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” ve sâlih müslimânlar›n kalblerine gelir. Sâlih müsli-
mânlar›n verdikleri hataralara (Nasîhat) denir. Vahy, ilhâm ve
nasîhat, dâimâ iyi ve fâidelidir. fieytândan gelen hataralara (Ves-
vese), insan›n kendi nefsinden gelen hataralara (Hevâ), kötü ar-
kadafl›n telkîn etdi¤i [afl›lad›¤›] hataralara (‹gfâl) denir. Nasîhat
her insana verilir. Vesvese ve hevâ, kâfirlerin ve fâs›k müslimân-
lar›n kalblerine gelir. ‹kisi de, fenâ [kötü] ve zararl›d›r. Allahü te-
âlân›n râz› oldu¤u, be¤endi¤i fleylere (‹yi) denir. Be¤enmedikle-
rine (Fenâ) denir. Allahü teâlâ, çok merhametli oldu¤u için, iyi ve
fenâ fleyleri (Kur’ân-› kerîm)de bildirmifldir. ‹yileri yapma¤› emr
etmifl, fenâlar› yasaklam›fld›r. Bu emr ve yasaklara (Ahkâm-› islâ-
miyye) denir. Bir kalb, iyi arkadafllar›n nasîhatlar›na ve akla tâbi’
olup, ahkâm-› islâmiyyeye uyarsa, nûrlan›r, temiz olur. Dünyâda
ve âh›retde se’âdete, huzûra kavuflur. Fenâ kimselerin, z›nd›kla-
r›n igfâl edici, aldat›c› sözlerine, yaz›lar›na ve nefse, fleytâna uyup,
ahkâm-› islâmiyyeye uymayan kalb, karar›r, bozulur. Nûrlu, te-
miz kalb, ahkâm-› islâmiyyeye uyma¤› sever. Kararm›fl kalb, kö-
tü arkadafla, nefse, fleytâna uyma¤› sever. Allahü teâlâ, çok mer-
hametli oldu¤u için, dünyân›n her yerinde yeni do¤an çocuklar›n
kalblerini temiz olarak yaratmakdad›r. Bunlar›, sonra analar›, ba-
balar› ve fenâ arkadafllar› karartmakda, kendileri gibi yapmakda-
d›r.]
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CENNET YOLU ‹LM‹HÂL‹
El-hamdü lillâhillezî cealenâ minet-tâlibîne ve lil-ilmi minerrâ-

g›bîne ves-salâtü ves-selâmü alâ Muhammedinil lezî erselehü rah-
meten lil-âlemîne ve alâ Âlihi ve Eshâbihi ecma’în.

‹SLÂM‹YYET

ALLAH VARDIR VE B‹RD‹R

[Allahü teâlâ, bütün varl›klar› yaratd›. Herfley yok idi. Yaln›z
Allahü teâlâ var idi. O hep vard›r. Sonradan var olmufl de¤ildir.
Önceden yok olsayd›, Onu var eden bir kuvvetin bulunmas› lâz›m
olurdu. Çünki, var olmayan bir fleyi yaratacak kuvvet olmazsa, o
fley hep yok olur, var olamaz. Onu yaratan kuvvet sâhibi hep var
idi ise, iflte Allahü teâlâ bu kuvvet sâhibi olan sonsuz varl›kd›r.
Yok e¤er, bu yarat›c› kuvvet sâhibi de, sonradan var olmufldur de-
nirse, bunu da var edenin bulunmas› lâz›m olur. Böylece, sonsuz
say›da var edicilerin bulunmas› lâz›m olur. Bu ise, var edicilerin bir
bafllang›c›n›n bulunmamas› demekdir. ‹lk var edicinin bulunma-
mas›, bunun var edeceklerinin de bulunmamas› demek olur. Var
edici var olmay›nca, yokdan var edilmifl olan bu gördü¤ümüz veyâ
iflitdi¤imiz madde ve rûh âleminin de bulunmamas› lâz›m olur.
Maddeler ve rûhlar var olduklar› için, bunlar›n yaln›z bir yarat›c›-
lar›n›n da bulunmas› ve hep var olmas› lâz›md›r.

Allahü teâlâ, herfleyin yap› maddesi olan basît cismleri ve rûh-
lar› ve melekleri önce yaratd›. Basît cismlere flimdi element deni-
yor. Bugün, yüzbefl çeflid elementin var oldu¤u biliniyor. Allahü
teâlâ, her maddeyi, her cismi bu yüzbefl elementden yaratm›fl ve
hep yaratmakdad›r. Demir, kükürt, karbon, oksigen gaz›, klor ga-
z› birer elementdir. Allahü teâlâ bu elementleri kaç milyon sene
önce yaratm›fl oldu¤unu bildirmedi. Bunlardan meydâna gelen,
yerleri, gökleri ve canl›lar› da, ne zemân yaratma¤a bafllad›¤›n› bil-
dirmedi. Canl›, cans›z herfleyin belli bir ömrü vard›r. Zemân› gelin-
ce yaratmakda, ömrü bitince yok etmekdedir. Birfleyi yokdan var
etdi¤i gibi, birfleyden, yavafl yavafl veyâ birden bire baflka birfleyi
yapmakda, birincisi yok olmakda, yenisi var olmakdad›r.

Allahü teâlâ, ilk insan›, cans›z maddelerden ve rûhdan mey-
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dâna getirdi. Bundan önce, hiç insan yokdu. Hayvânlar, otlar, cin
ve melekler, bu ilk insandan dahâ önce yarat›ld›. Bu ilk insan›n is-
mi, Âdem “aleyhissalâtü vesselâm” idi. Bundan, Havvâ isminde
bir kad›n da yaratd›. Bütün insanlar, bu ikisinden üredi. Her hay-
vândan da kendi cinsleri türedi. Canl› ve cans›z herfleyin her zemân
de¤ifldi¤ini görüyoruz. Kadîm olan fley ise, hiç de¤iflmez. Fizik
olaylar›nda, maddelerin hâlleri, fleklleri de¤ifliyor. Kimyâ reaksi-
yonlar›nda özü, yap›lar› de¤ifliyor. Cismler yok olup, baflka cismler
hâs›l oluyor. Çekirdek olaylar›nda, element de yok oluyor, enerji-
ye dönüyor. Herfleyin birbirinden hâs›l olmalar›, sonsuzdan gele-
mez. Yokdan var edilmifl olan ilk maddelerden hâs›l olmalar› lâ-
z›md›r. Çünki sonsuz, bafllang›c› yok demekdir.

‹slâm düflmanlar›, müslimânlar›n çocuklar›n› aldatmak için,
fen adam› flekline giriyorlar. ‹nsanlar maymundan yarat›ld› di-
yorlar. Darwin ismindeki ‹ngiliz doktoru böyle söyledi diyorlar.
Bunlar yalan söylüyorlar. Darwin böyle birfley söylemedi. Canl›-
lar aras›nda hayât mücâdelesini anlatd›. (Nev’lerin menflei) is-
mindeki kitâb›nda, canl›lar›n muhîte uyduklar›n›, bunun için,
ufak de¤iflikliklere u¤rad›klar›n› yazd›. Bir cins, baflka cinse dö-
ner demedi. ‹ngiliz ilm birli¤inin 1980 senesinde Salfordda dü-
zenledi¤i toplant›da Swansea Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof.
John Durant: “Darwinin insan›n menflei ile ilgili görüflleri, mo-
dern bir efsâne oldu. Bu efsâne ilmî ve içtimâî geliflmemize zarar-
dan baflka birfley vermedi. Tekâmül masallar›, ilmî araflt›rmalar
üzerinde tahrîb edici te’sîr yapd›. Tahrîfâta, lüzûmsuz münâkafla-
lara ve ilmin büyük ölçüde sûistimâllerine yol açd›. fiimdi Darwi-
nin teorisi, dikifl yerlerinden patlam›fl, geriye perîflân ve bozuk bir
düflünce y›¤›n› b›rakm›fld›r” dedi. Prof. Durant›n vatandafl› hak-
k›nda söyledi¤i bu sözler, Darwincilere ilm ad›na verilen en en-
teresan cevâblardan biridir. Günümüzde tekâmül teorisinin de¤i-
flik kültür seviyesindeki insanlara anlat›lmak istenmesinin as›l se-
bebi ideolojikdir. ‹lmî de¤ildir. Bu teori materyalist felsefenin
telkîni için bir vâs›ta olarak kullan›lmakdad›r. ‹nsan, maymun-
dan oldu sözü, ilmî bir söz de¤ildir. Fennî bir söz de hiç de¤ildir.
Darwinin sözü de de¤ildir. ‹lmden, fenden haberi olm›yan câhil
islâm düflmanlar›n›n yalanlar›d›r. ‹lm adam›, fen adam›, böyle câ-
hilce, saçma söz söyliyemez. Üniversiteden diploma alan bir kim-
se, sefâhete ya’nî zevk ve e¤lenceye bafllay›p, bulundu¤u ilm da-
l›nda çal›flmaz, okuduklar›n› da unutursa, bu kimse ilm adam›, fen
adam› olamaz. ‹slâm düflmanl›¤› da yaparak, yalan ve yanl›fl söz-
lerini, yaz›lar›n›, ilm ve fen olarak saçma¤a kalk›fl›rsa, cem’›yyet
için zararl›, alçak, hâin bir mikrop olur. Onun diplomas›, etike-
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ti, mevk›’i, bir gösterifl, gençleri avl›yan bir tuzak olur. Yalanla-
r›n›, iftirâlar›n›, ilm ve fen olarak saçan fen taklîdcilerine, (Fen
yobaz›) denir. Bu fen yobazlar›na aldanmamal›d›r.

Allahü teâlâ, insanlar›n dünyâda râhat, huzûr içinde yaflamala-
r›n›, âh›retde de sonsuz se’âdete kavuflmalar›n› istiyor. Bunun için,
se’âdete sebeb olan fâideli fleyleri emr etdi. Felâkete sebeb olan,
zararl› fleyleri yasak etdi. Dinli olsun, dinsiz olsun, inans›n, inanma-
s›n, herhangi bir kimse, bilerek veyâ bilmiyerek, ahkâm-› islâmiy-
yeye, ya’nî Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uydu¤u ka-
dar, dünyâda râhat ve huzûr içinde yaflar. Fâideli ilâc› kullanan
herkesin, derdden, s›k›nt›dan kurtulmas› gibidir. fiimdi, dinsiz,
îmâns›z, çok kimsenin ve milletlerin, birçok ifllerinde muvaffak ol-
malar›, Kur’ân-› kerîmin ahkâm›na uygun olarak çal›fld›klar› için-
dir. Kur’ân-› kerîme uyarak, âh›retde sonsuz se’âdete kavuflabil-
mek için ise, buna, inanarak, uymak lâz›md›r.

Allahü teâlân›n birinci emri (Îmân) etmekdir. Birinci yasak et-
di¤i fley de (Küfr)dür. Îmân demek, Muhammed aleyhisselâm›n,
Allahü teâlân›n son Peygamberi oldu¤una inanmakd›r. Allahü teâ-
lâ, Ona emrlerini ve yasaklar›n› arabî olarak (Vahy) etmifldir.
Ya’nî bir melek vâs›tas› ile bildirmifl, O da bunlar›n hepsini insan-
lara anlatm›fld›r. Allahü teâlân›n arabî olarak, bir melek ile bildir-
diklerine (Kur’ân-› kerîm) denir. Kur’ân-› kerîmin hepsi yaz›l› ki-
tâba (M›shaf) denir. Kur’ân-› kerîm, Muhammed aleyhisselâm›n
sözü de¤ildir. Allah kelâm›d›r. Hiç bir insan öyle düzgün söyliye-
mez. Kur’ân-› kerîmde bildirilenlerin hepsine (‹slâmiyyet) denir.
Hepsine kalb ile inanan insana (Mü’min) ve (Müslimân) denir. Bi-
rini bile be¤enmeme¤e, îmâns›zl›k, ya’nî (Küfr) [Allaha düflman
olmak] denir. K›yâmete, cinnin, meleklerin var olduklar›na, Âdem
Peygamberin “aleyhissalâtü vesselâm”, bütün insanlar›n babas› ol-
du¤una ve ilk Peygamber oldu¤una inanmak, yaln›z kalb ile olur.
Bunlara, (Îmân), (‹’tikâd) ve (Akâid) bilgileri denir. Beden ile ve
kalb ile yap›lacak ve sak›n›lacak fleylere ise, hem inanmak, hem de
yapmak veyâ sak›nmak lâz›md›r. Bunlara (Ahkâm-› islâmiyye) bil-
gileri denir. Bunlara inanmak da, îmân olur. Bunlar› yapmak ve sa-
k›nmak, (‹bâdet) olur. Niyyet ederek ahkâm-› islâmiyyeye uyma¤a
(‹bâdet) yapmak denir. Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na
(Ahkâm-› islâmiyye) ve (Ahkâm-› ilâhiyye) denir. Emr edilenlere
(Farz), yasak edilenlere (Harâm) denir. Görülüyor ki, ibâdetlerin,
vazîfe oldu¤una inanm›yan, ehemmiyyet vermiyen (Kâfir) [Al-
laha düflman] olur. Bunlara inan›p da, yapm›yan kâfir olmaz.
Buna (Fâs›k) denir. ‹slâm bilgilerine îmân edip de, elinden geldi-
¤i kadar yapan mü’mine, (Sâlih müslimân) [iyi insan] denir. Alla-

– 173 –



hü teâlân›n r›zâs›n›, sevgisini kazanmak için, islâmiyyete uyan ve
bir mürflidi seven müslimâna (Sâlih) [iyi insan] denir. Allahü teâlâ-
n›n r›zâs›n›, sevgisini kazanm›fl olana (Ârif) veyâ (Velî) denir. Bafl-
kalar›n›n da, bu sevgiyi kazanmalar›na vâs›ta olan Velîye (Mürflid)
denir. Bu mubârek, seçilmifl insanlar›n hepsine (Sâd›k) denir. Bun-
lar›n hepsi sâlihdir. Sâlih mü’min Cehenneme hiç gitmiyecekdir.
Kâfir, muhakkak Cehenneme gidecekdir. Cehennemden hiç ç›k-
m›yacak, sonsuz azâb görecekdir. Kâfir îmân ederse, bütün günâh-
lar› hemen afv olur. Fâs›k, tevbe edip, ibâdetleri yapma¤a bafllar-
sa, Cehenneme girmiyecek, sâlih mü’min gibi, do¤ru Cennete gi-
decekdir. Tevbe etmezse, yâ flefâ’at ile veyâ sebebsiz afv olup, do¤-
ru Cennete gidecek, yâhud Cehennemde günâhlar› kadar yand›k-
dan sonra, Cennete girecekdir.

Kur’ân-› kerîm, o zemânki insanlar›n konufldu¤u arabî grame-
re uygun olarak gelmifldir ve nazm hâlindedir. Ya’nî, fli’r gibi, düz-
gündür. Arabî lisân›n›n incelikleri ile doludur. Bedi’, Beyân,
Me’ânî ve Belâgat ilmlerinin bütün inceliklerine uygundur. Bunun
için anlamas› çok güçdür. Arabî lisân›n›n inceliklerini bilmiyen
kimse, arabî okuyup yazsa bile, Kur’ân-› kerîmi iyi anl›yamaz. Bu
incelikleri bilenler bile anl›yamam›fl, çok yerlerini, Peygamber
efendimiz aç›klam›fld›r. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
bu aç›klamalar›na (Hadîs-i flerîf) denir. Eshâb-› kirâm “r›dvânulla-
hi teâlâ aleyhim ecma’în, Peygamberimizden “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” iflitip ö¤rendiklerini, gençlere bildirmifllerdir. Ze-
mân geçdikce kalbler kararm›fl, hele yeni müslimân olanlar,
Kur’ân-› kerîmden, kendi noksan akllar› ve k›sa görüflleri ile ma’nâ
ç›karma¤a kalk›flm›fllar, Peygamber efendimizin bildirdiklerine uy-
m›yan fleyler anlam›fllard›r. ‹slâm düflmanlar› da, bu bölünmeyi,
parçalanma¤› körüklemifl, böylece, yetmifliki dürlü bozuk, sap›k
inan›fl meydâna gelmifldir. Böyle sap›k inanan müslimânlara
(Bid’at ehli) veyâ (Dalâlet ehli) denir. Yetmifliki bid’at f›rkas›ndan
olanlar›n hepsi, muhakkak Cehenneme girecek, fekat mü’min ol-
duklar› için, Cehennemde sonsuz kalm›yacaklar, ç›k›p Cennete gi-
receklerdir. ‹nan›fl›, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k ola-
rak bildirilmifl bir bilgiye uymaz ise, bunun îmân› gider. Buna
(Mülhid) denir. Mülhid, kendini müslimân san›r.

‹’tikâd bilgilerini, ya’nî inan›lmas› lâz›m olan din bilgilerini,
Eshâb-› kirâmdan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” do¤ru
olarak ö¤renip, kitâblara yazan islâm âlimlerine, (Ehl-i sünnet)
âlimleri denir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Bunlar,
dört mezhebin birinde ictihâd derecesine yükselmifl olan âlimler-
dir. Bu âlimler, Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n›, kendi akllar› ile,
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kendi görüflleri ile anlama¤a kalk›flmam›fl, yaln›z Eshâb-› kirâm-
dan ö¤rendiklerine inanm›fllard›r. Kendi anlad›klar›na uymam›fl-
lar, Peygamberimizin bildirdi¤i do¤ru yolu yaym›fllard›r. Osmânl›
devleti müslimân idi ve Ehl-i sünnet i’tikâd›nda idi.

Yukar›da bildirilenlerden anlafl›l›yor ve birçok k›ymetli kitâb-
lar yaz›yor ki, dünyâda ve âh›retde felâketlerden kurtulmak ve
râhat, mes’ûd yaflamak için önce Ehl-i sünnet âlimlerinin “rah-
metullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdikleri gibi îmân etmek,
ya’nî ö¤renmek ve hepsine inanmak lâz›md›r. Ehl-i sünnet i’tikâ-
d›nda olm›yan kimse, yâ (Bid’at ehli), ya’nî sap›k müslimân olur.
Yâhud (Mülhid), ya’nî kâfir olur. Îmân›, ya’nî i’tikâd› do¤ru olan
mü’minin ikinci vazîfesi, sâlih olmakd›r. Ya’nî, Allahü teâlân›n r›-
zâs›n›, sevgisini kazanmakd›r. Bunun için, kalb ile ve beden ile
yap›lmas› ve sak›n›lmas› emr olunan islâm bilgilerini ö¤renip,
bunlara uygun yaflamak lâz›md›r. Ya’nî ibâdet yapmakd›r. Ehl-i
sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, ibâdet bilgilerini anla-
t›rken dörde ayr›ld›lar. Dört (Mezheb) meydâna geldi. Ayr›l›kla-
r› az ve mühim olm›yan ifllerde oldu¤u için ve îmânlar›nda birlefl-
dikleri için, birbirlerini sever ve sayarlar. Her müslimân›n bu dört
mezhebden birine göre ibâdet yapmas› lâz›md›r. Bu dört mez-
hebden birine uym›yan kimsenin Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olaca-
¤› Tahtâvînin (Dürr-ül-muhtâr) hâfliyesi Zebây›h k›sm›nda yaz›l›-
d›r.

Harbde esîr al›nan herhangi bir kâfir veyâ sulh zemân›nda,
bir kâfir, ben müslimân oldum deyince, buna inan›l›r. Fekat, bu-
nun (Îmân›n alt› flart›)n› hemen ö¤renmesi ve inanmas› lâz›md›r.
Sonra farzlar› ve harâmlar›, s›ras› gelince ve imkân bulunca, he-
men ö¤renmesi ve ö¤rendiklerine uymas› lâz›md›r. Ö¤renmezse
veyâ ö¤rendiklerinden birine dahî ehemmiyyet vermeyip, yap-
mazsa, Allahü teâlân›n dînine ehemmiyyet vermemifl olur. Îmâ-
n› yok olur. Böyle îmân› giden kimseye (Mürted) denir. Mürted-
lerden din adam› flekline girip, müslimânlar› aldatanlara (Z›n-
d›k) denir. Z›nd›klara, bunlar›n yalanlar›na aldanmamal›d›r. Bir
kimse, dünyâ ç›karlar›nda aldanmay›p, lâkin islâm› vasf ve te’ak-
kul etmiyerek, müslimânl›¤› bilmiyerek bâli¤ olmufl ise, bunun
mürted hükmünde olaca¤›, (Siyer-i Kebîr flerhi) tercemesinin
yüzonalt›nc› sahîfesinde ve (Dürr-ül-muhtâr)da, kâfirin nikâh›
sonunda yaz›l›d›r. (Dürr-ül-muhtâr)da, kâfirin nikâh› sonunda
diyor ki, nikâhl› müslimân bir k›z, bâliga oldu¤u zemân, müsli-
mânl›¤› bilmezse, nikâh› bozulur. [Ya’nî mürted olur.] Allahü te-
âlân›n s›fatlar›n› ona bildirmelidir. O da, tekrâr etmeli ve bunla-
ra inand›m demelidir. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, bunu
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aç›klarken diyor ki, (K›z küçük iken, anas›na babas›na tâbi’ ola-
rak müslimând›r. Bâliga olunca, anas›n›n babas›n›n dînine tâbi’
olmas› devâm etmez. ‹slâmiyyeti bilmeyerek bâliga olunca, mür-
ted olur. Îmân edilecek fleyleri iflitip de, inanmam›fl kimse, keli-
me-i tevhîd söylese, ya’nî (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlul-
lah) dese, müslimân olmaz. (Âmentü billâhi...) de bulunan alt› fle-
ye inanan ve Allahü teâlân›n emrlerini ve yasaklar›n› kabûl etdim
diyen kimse, müslimân olur). Buradan anlafl›l›yor ki, her müsli-
mân›n, çocuklar›na (Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi
ve Rüsülihi vel Yevmil-âhiri ve bil Kaderi hayrihi ve flerrihi mi-
nallâhi teâlâ vel-bâ’sü ba’delmevti hakkun Eflhedü en Lâ ilâhe il-
lallah ve Eflhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühu) ezber-
letmeli, ma’nâs›n› iyice ö¤retmelidir. Çocuk bu alt› fleyi ve islâ-
miyyetin emrlerinden ve yasaklar›ndan birisini ö¤renmez ve inan-
d›¤›n› söylemezse, bâlig oldu¤u zemân müslimân olmaz, mürted
olur. Bu alt› fley üzerinde, (Herkese Lâz›m Olan Îmân) kitâb›nda
genifl bilgi vard›r. Her müslimân›n bu kitâb› okuyup ve çocuklar›-
na okutup, îmânlar›n› kuvvetlendirmeleri ve bütün tan›d›klar›n›n
okumalar› için çok gayret etmesi lâz›md›r. Bunun için, çocuklar›-
m›z›n mürted yetiflmemesi için çok dikkat etmeliyiz. Onlara, dahâ
küçük yaflda, îmân›, islâm›, abdesti, guslü, nemâz› ö¤retmeliyiz!
Anan›n baban›n birinci vazîfesi, evlâd›n› müslimân olarak yetifl-
dirmekdir.

(Dürer ve Gurer)de diyor ki, (Mürted olan erke¤e müslimân
ol denir. fiübhe etdi¤i fley anlat›l›r. Zemân isterse, üç gün habs
olunur. Tevbe ederse kabûl edilir. Tevbe etmezse, hâkim taraf›n-
dan öldürülür. Mürted olan kad›n öldürülmez. Müslimân olunca-
ya kadar habs olunur. Dâr-ül-harbe kaçarsa, Dâr-ül-harbde câri-
ye olmaz. Esîr al›n›rsa câriye olur. Mürted olunca, nikâh fesh
olur. Bütün mallar› mülkünden ç›kar. Tekrâr müslimân olursa,
tekrâr mülkü olurlar. Ölünce veyâ Dar-ül-harbe kaç›nca [veyâ
Dâr-ül-harbde mürted olunca] müslimân vârisine kal›r. [Vârisi
yoksa, Beyt-ül-mâldan hakk› olanlar›n olur.] Mürted mürtede vâ-
ris olamaz. Mürted iken kazand›klar› mülkü olmaz. Müslimânla-
ra fey olur. Al›fl verifl ve kirâ sözleflmeleri ve hediyye vermesi bâ-
t›l olur. Tekrâr müslimân olursa, sahîh hâle dönerler. Evvelki ibâ-
detlerini kazâ etmez. Yaln›z, tekrâr hac yapmas› lâz›m olur).
Îmândan sonra, ilk ö¤renilecek fley, abdest almak, gusl abdesti ve
nemâzd›r.

Îmân›n alt› flart›: Allahü teâlân›n var oldu¤una ve bir oldu¤u-
na ve s›fatlar›na inanmak, Meleklere, Peygamberlere, Kitâblara,
Âh›retde olan fleylere, Kazâ ve Kadere îmând›r. ‹leride bunlar›
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ayr› ayr› aç›kl›yaca¤›z.
Sözün k›sas›, kalb ile ve beden ile, islâmiyyetin emrlerine ve ya-

saklar›na uymal› ve kalb, gafletden uyan›k olmal›d›r. Kalbi uyan›k
olmayan [ya’nî Allahü teâlân›n varl›¤›n›, büyüklü¤ünü ve Cennet
ni’metlerini ve Cehennem ateflinin fliddetini hât›rlamayan, düflün-
miyen] kimsenin bedeninin islâmiyyete uymas› güç olur. F›kh
âlimleri fetvâlar› bildirirler. Bunlar›n yap›lmas›n› kolaylafld›rmak,
Allah adamlar›n›n iflidir. Bedenin islâmiyyete severek ve kolay uy-
mas› için, kalbin temiz olmas› lâz›md›r. Fekat yaln›z kalbin temiz
olmas›na, ahlâk›n güzel olmas›na ehemmiyyet verip, bedenin islâ-
miyyete uymas›na ehemmiyyet vermiyen kimse, (Mülhid)dir. Bu-
nun nefsinin parlamas› ile hâs›l olan [gaybdan haber vermek, has-
talar› okuyup üfleyip iyi etmek] gibi âdet d›fl› baflar›lar› (‹stidrâc)
olup, kendisini ve buna uyanlar› Cehenneme sürükler. Kalbin te-
miz ve nefsin mutmainne [uysal] oldu¤unun alâmeti, bedenin islâ-
miyyete seve seve uymas›d›r. His organlar›n› ve bedenini islâmiy-
yete uydurm›yanlar›n (Kalbim temizdir. Sen kalbe bak!) demeleri
bofl lâfd›r. Böyle söylemekle kendilerini ve etrâf›ndakileri aldat-
makdad›rlar.]

ÎMÂNIN SIFATLARI
Ehl-i sünnet âlimleri diyor ki, îmân›n s›fatlar› alt›d›r:
ÂMENTÜ B‹LLÂH‹: Ben Allahü azîm-üfl-flân›n varl›¤›na ve

birli¤ine inand›m, îmân etdim.
Allahü azîm-üfl-flân, vard›r ve birdir.
fierîki ve nazîri yokdur. (Orta¤› ve benzeri yokdur).
Mekândan münezzehdir. (Bir yerde de¤ildir).
Kemâl s›fatlariyle muttas›fd›r. Kemâl s›fatlar› vard›r.
Ve noksan s›fatlardan berîdir. Onda bulunmaz.
Kemâl s›fatlar, Allahü azîm-üfl-flânda bulunur. Noksan s›fatlar,

bizlerde bulunur.
Bizlerde bulunan noksan s›fatlar, elsizlik ve ayaks›zl›k ve göz-

süzlük ve hastal›k ve sa¤l›k, yimek ve içmek ve bunlara benzeyen
bir çok fleylerdir.

Allahü azîm-üfl-flânda bulunan s›fatlar, yer ve gökleri ve -ha-
vada, sularda, yer yüzünde ve toprak alt›nda yaflamakda olan- dür-
lü mahlûkat› yaratmas› ve akl›m›z›n erdi¤i ve -aczimiz sebebiy-
le- birçoklar›na ermedi¤i, pek çok mahlûklar› [yarat›klar›] her an
varl›kda durdurmas› ve cümle mahlûkat›n r›zk›n› vermesi ve di-
¤er kemâl s›fatlard›r. Kâdir-i mutlakd›r. Her varl›k, Allahü azîm-
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üfl-flân›n kemâl s›fatlar›ndan bir eserdir.
Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda, bizlere bilmesi vâcib olan s›fat-

lar, yirmiikidir. Ve yirmiiki de, muhâl s›fatlar› vard›r.
Vâcib, lâz›m demekdir. Bu s›fatlar, Allahü azîm-üfl-flânda bulu-

nur. Muhâl olanlar bulunmaz. Muhâl, vâcibin z›dd›d›r. Var olamaz
demekdir.

Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda bizlere bilmesi vâcib olan s›fât-›
nefsiyye birdir: Vücûd, ya’nî var olmakd›r.

Allahü azîm-üfl-flân›n var olmas›n›n, naklen delîli, Allahü teâlâ-
n›n, (‹nnenî enellâhü) kavl-i flerîfidir. Aklen delîl ise, bu âlemleri
halk eden [yokdan var eden], bir hâl›k [yarat›c›], elbet mevcûddur,
elbette vard›r. Mevcûd olmamak muhâldir.

S›fât-› nefsiyye demek; zât, Onsuz ve O, zâts›z tasavvur olun-
maz, düflünülemez demekdir.

SIFÂT-I ZÂT‹YYE
Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda, bizlere bilmesi vâcib olan s›fât-

› zâtiyye befldir: Bunlara (Ülûhiyyet s›fatlar›) denir.
1- K›dem, Allahü azîm-üfl-flân›n varl›¤›n›n evveli olmamak.
2- Bekâ, Allahü azîm-üfl-flân›n varl›¤›n›n âh›r› olmamak, buna

vâcib-ül-vücûd derler. Naklen delîl, Allahü teâlân›n Hadîd sûre-
sinde, üçüncü âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl varl›¤›n›n evveli ve
âh›r› olsa, sonradan var olmufl olup, âciz ve nâk›s olurdu. Âciz ve
nâk›s olan, baflkas›n› yaratamaz. Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda
muhâldir.

3- K›yâm bi-nefsihi, Allahü azîm-üfl-flân, zât›nda ve s›fatlar›nda
ve ef’âlinde, kimseye muhtâc olmamak. Naklen delîl, Muhammed
“aleyhisselâm” sûresinin son âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl, bu s›-
fatlar, Onda olmam›fl olsa, âciz ve nâk›s olurdu. Âciz ve nâk›s ol-
mak, Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâldir.

4- Muhâlefetün lil-havâdis, Allahü azîm-üfl-flân zât›nda ve s›fâ-
t›nda, kimseye benzememek. Naklen delîl, Allahü teâlân›n fiûrâ
sûresindeki onbirinci âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl bu s›fatlar,
Onda olmam›fl olsa, âciz ve nâk›s olurdu. Âciz ve nâk›s olmak, Al-
lahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâldir.

5- Vahdâniyyet, Allahü azîm-üfl-flân›n, zât›nda ve s›fat›nda ve
ef’âlinde flerîki ve nazîri yokdur. Naklen delîl, Allahü teâlân›n ‹h-
lâs sûresindeki birinci âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl, e¤er orta¤›
olsa, âlem fenâ bulur, yok olurdu. Biri, birfleyin yaratmas›n› ve di-
¤eri yaratmamas›n› dilerdi.
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[Âlimlerin ço¤una göre, (Vücûd) ya’nî var olmak da, ayr›ca bir
s›fatd›r. Böylece, (S›fât-› zâtiyye) alt› olmakdad›r].

SIFÂT-I SÜBÛT‹YYE
Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda bizlere bilmesi vâcib olan s›fât-›

sübûtiyye sekizdir: Hayât, ilm, sem’, basar, irâde, kudret, kelâm,
tekvîn.

Bu s›fatlar›n ma’nâlar› budur ki:
1- Hayât, Allahü azîm-üfl-flân, diri olmak. Naklen delîl, Allahü

teâlân›n Bekara sûresindeki ikiyüzellibeflinci âyet-i kerîmesinin
bafl k›sm›d›r. Aklen delîl, Allahü azîm-üfl-flân, diri olmasa, bu mah-
lûkat vücûda gelmezdi.

2- ‹lm, Allahü azîm-üfl-flân›n bilmesi olmak. Naklen delîl, Alla-
hü teâlân›n Haflr sûresindeki yirmiikinci âyet-i kerîmesidir. Aklen
delîl, Allahü azîm-üfl-flân›n bilmesi olmasa, âciz ve nâk›s olurdu.
Âciz ve nâk›s olmak, Onun hakk›nda muhâldir.

3- Sem’, Allahü azîm-üfl-flân›n iflitmesi olmak. Naklen delîl, Al-
lahü teâlân›n ‹srâ sûresindeki birinci âyet-i kerîmesidir. Aklen de-
lîl, iflitmesi olmasa, âciz ve nâk›s olurdu. Âciz ve nâk›s olmak, Al-
lahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâldir.

4- Basar, Allahü azîm-üfl-flân›n görmesi olmak. Naklen delîl,
Allahü teâlân›n yine ‹srâ sûresindeki birinci âyet-i kerîmesidir.
Aklen delîl, görmesi olmasa, âciz ve nâk›s olurdu. Âciz ve nâk›s ol-
mak, Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâldir.

5- ‹râde, Allahü azîm-üfl-flân›n dilemesi olmak. Onun diledi¤i
olur. O dilemezse, hiçbir fley olmaz. Varl›klar› dilemifl, yaratm›fld›r.
Naklen delîl, Allahü teâlân›n ‹brâhîm sûresindeki yirmiyedinci
âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl, e¤er dilemesi olmasa, âciz ve nâk›s
olurdu. Âciz ve nâk›s olmak, Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâl-
dir.

6- Kudret, Allahü azîm-üfl-flân›n herfleye gücünün yetmesi ol-
mak. Naklen delîl, Allahü teâlân›n Âl-i ‹mrân sûresindeki yüzalt-
m›flbeflinci âyet-i kerîmesidir. Aklen delîl, e¤er gücü yetmese, âciz
ve nâk›s olurdu. Âciz ve nâk›s olmak, Allahü azîm-üfl-flân hakk›n-
da muhâldir.

7- Kelâm, Allahü azîm-üfl-flân›n söylemesi olmak. Naklen delîl,
Allahü teâlân›n Nisâ sûresindeki yüzaltm›fldördüncü âyet-i kerî-
mesidir. Aklen delîl, e¤er söylemesi olmasa âciz ve nâk›s olurdu.
Âciz ve nâk›s olmak, Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda muhâldir.

8- Tekvîn, Allahü azîm-üfl-flân hâl›kd›r, yarat›c›d›r. Her fleyi ya-
ratan, yokdan var eden Odur. Ondan gayri yarat›c› yokdur. Nak-
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len delîl, Allahü teâlân›n Zümer sûresindeki altm›flikinci âyet-i ke-
rîmesidir. Aklen delîl, yerlerde ve göklerde acâib-i mahlûkat› var-
d›r ve cümlesini yaratan Odur. Ondan baflkas› için (yaratd›) demek
küfr olur. ‹nsan birfley yaratamaz.

Allahü azîm-üfl-flân hakk›nda bize bilmesi vâcib olan s›fât-›
ma’neviyye, sekizdir. Hayyün, Alîmün, Semî’un, Basîrün, Mürî-
dün, Kadîrün, Mütekellimün, Mükevvinün.

Bu s›fât-› flerîflerin ma’nâlar› budur ki:
1- Hayyün, Allahü azîm-üfl-flân, diri olucudur.
2- Semî’un, Allahü azîm-üfl-flân, sem’› kadîmi ile ifliticidir.
3- Basîrün, Allahü azîm-üfl-flân, görücüdür.
4- Mürîdün, Allahü azîm-üfl-flân, irâde-i kadîmi ile dileyicidir.
5- Alîmün, Allahü azîm-üfl-flân, ilm-i kadîmi ile bilicidir.
6- Kadîrün, Allahü azîm-üfl-flân, kudret-i kadîmesi ile gücü ye-

ticidir.
7- Mütekellimün, Allahü azîm-üfl-flân, kelâm-› kadîmi ile söyle-

yicidir.
8- Mükevvinün, Allahü teâlâ, herfleyi halk edicidir.
Allahü teâlâ hakk›nda, muhâl olan s›fatlar, bunlar›n z›dd›d›r.

VE MELÂ‹KET‹H‹: Dahî ben, Allahü azîm-üfl-flân›n melekle-
rine inand›m, îmân eyledim. Allahü azîm-üfl-flân›n melekleri var-
d›r. Onlar› nûrdan halk etmifldir. Cismdirler. [Burada cism demek,
fizik kitâblar›nda bildirilen cism de¤ildir.] Yimezler ve içmezler.
Onlarda erkeklik, diflilik olmaz. Gökden yere inerler ve yerden gö-
¤e ç›karlar. Ve bir hâlden bir hâle girerler. Göz aç›p yumacak ka-
dar, Allahü azîm-üfl-flâna âsî olmazlar ve bizim gibi günâh ifllemez-
ler. Onlar›n içinde mukarrebler ve Peygamberler vard›r.

Ve cümlesinin efdali, Cebrâîl, Mikâîl, ‹srâfîl, Azrâîl “aleyhi-
müsselâm”d›r. Bu dördü cümle meleklerin Peygamberleridir. Ve
onlar›n her birisini, Allahü azîm-üfl-flân, bir hizmete koymufldur.
K›yâmete kadar, baflka bir hizmete nevbet gelmez.

VE KÜTÜB‹H‹: Dahî, Allahü azîm-üfl-flân›n kitâblar›na inan-
d›m, îmân eyledim.

Allahü azîm-üfl-flân›n kitâblar› vard›r. Kur’ân-› kerîmde bil-
dirilen, yüzdört kitâbd›r. Yüzü küçük kitâbd›r. Bunlara (suhuf)
denir. Ve dördü büyük kitâbd›r. Tevrât, hazret-i Mûsâ “aleyhis-
selâm”a, Zebûr, hazret-i Dâvüd “aleyhisselâm”a, ‹ncîl, hazret-i
Îsâ “aleyhisselâm”a, Kur’ân-› kerîm, bizim Peygamberimiz Mu-
hammed “aleyhisselâm”a nâzil olmufldur. Bugün yehûdîlerin ve
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h›ristiyanlar›n okuduklar› (Tevrât) ve (‹ncîl) hakk›nda (Cevâb Ve-
remedi) kitâb›m›zda genifl bilgi vard›r.

Yüz suhufdan, on suhufu, hazret-i Âdem “aleyhisselâm”a, el-
li suhufu, fiit “aleyhisselâm”a, otuz suhufu, ‹drîs “aleyhisse-
lâm”a, on suhufu, ‹brâhîm “aleyhisselâm”a inmifldir. Bunlar›n
cümlesini, Cebrâîl “aleyhisselâm” indirmifldir. Cümlesinden son-
ra, Kur’ân-› azîm-üfl-flân nâzil olmufldur. Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n
nüzûlü -az az, âyet âyet- yirmiüç senede temâm olmufldur. Ve
hükmü, k›yâmete de¤in bâkîdir. Nesh olmakdan [geçersiz ol-
makdan] ve tebdîl ile tahrîfden [insanlar›n de¤ifldirmelerinden]
mahfûzdur.

VE RÜSÜL‹H‹: Dahî ben, Allahü azîm-üfl-flân›n Peygamber-
lerine “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” îmân eyledim.

Allahü teâlân›n Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” vard›r. Peygamberlerin hepsi insand›r. Evveli Âdem “aley-
hisselâm” ve âh›r›, bizim Peygamberimiz hazret-i Muhammed
Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”dir. Bu ikisinin aras›n-
da, çok Peygamber “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmifl ve geç-
mifldir. Onlar›n say›s›n› Allahü azîm-üfl-flân bilir.

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hakk›nda bizle-
re bilmesi vâcib olan s›fatlar befldir: S›dk, Emânet, Teblîg, ‹smet,
Fetânet.

1- S›dk, cümle Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”,
sözlerinde sâd›k olurlar. Her sözleri do¤rudur.

2- Emânet, Onlar emânete h›yânet etmezler.
3- Teblîg, Onlar, Allahü azîm-üfl-flân›n emrinin ve nehyinin

hepsini bilip, ümmetlerine bildirir ve ulafld›r›rlar.
4- ‹smet, büyük ve küçük bütün günâhlardan berî olmakd›r.

Hiç günâh ifllemezler. ‹nsanlardan ma’sûm olan, yaln›z Peygam-
berlerdir “aleyhimüsselâm” [Bunlardan baflkas›na ma’sûm diyen-
ler, fiî’îlerdir].

5- Fetânet, Cümle Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât”, sâir insanlardan dahâ akll› olmakd›r.

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” için câiz olan s›-
fatlar befldir: Onlar, yirler, içerler, hasta olurlar, ölür, dünyâlar›n›
de¤ifldirirler. Dünyâya muhabbet etmezler.

Kur’ân-› azîm-üfl-flânda, ism-i flerîfleri bildirilen yirmisekiz Pey-
gamberdir. Bunlar› bilmek, herkese vâcibdir dediler.

Peygamberlerin ismleri “aleyhimüssalâtü vesselâm”:
Âdem, ‹drîs, Nûh, fiis [fiit], Hûd, Sâlih, Lût, ‹brâhîm, ‹smâ’îl,
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‹shak, Ya’kûb, Yûsüf, fiuayb, Mûsâ, Hârûn, Dâvüd, Süleymân,
Yûnüs, ‹lyâs, Elyesa’, Zül-kifl, Eyyûb, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Mu-
hammed “salevâtullahi alâ nebiyyinâ ve aleyhim”dir. Üzeyr ve
Lokmân ve Zülkarneyn için, ihtilâf olundu. Bunlara ve H›d›r aley-
hisselâma âlimlerden kimisi nebîdir, kimisi velîdir, dediler. Mektû-
bât-› Ma’sûmiyye C.2, 36.c› mektûbda, H›d›r›n Peygamber oldu¤u-
nu bildiren haberin kuvvetli oldu¤u yaz›l›d›r. 182.ci mektûbda, H›-
d›r aleyhisselâm›n, insan fleklinde görülmesi ve ba’z› ifller yapmas›,
Onun hayâtda oldu¤unu göstermez. Allahü teâlâ, Onun ve birçok
peygamberin ve velînin rûhlar›n›n insan fleklinde görülmesine izin
vermifldir. Onlar› görmek hayâtda olduklar›n› göstermez demek-
dedir.

Ve dahî, sana gereken, ilk Peygamber olan hazret-i Âdem
“aleyhisselâm” zürriyyetindenim ve âh›r zemân Peygamberi Mu-
hammed “aleyhissalâtü vesselâm” dîninden ve ümmetindenim, el-
hamdülillah, demekdir. Vehhâbîler, Âdem aleyhisselâm›n pey-
gamber oldu¤una inanm›yorlar. Bunun için ve müslimânlara müfl-
rik dedikleri için, kâfir oluyorlar.

VEL-YEVM‹L-ÂHIRI: Dahî ben, k›yâmet gününe inand›m.
Îmân etdim. Çünki, Allahü teâlâ haber vermifldir. K›yâmet günü,
kabrden kalk›nca bafllar. Cennete veyâ Cehenneme gidinceye ka-
dar devâm eder. Cümlemiz ölüp yine dirilsek gerekdir. Cennet ve
Cehennem ve mîzân [Terâzî] ve s›rât köprüsü, haflr [toplanmak] ve
neflr [Cennete ve Cehenneme da¤›lmak], kabr azâb›, münker ve
nekîr ad›ndaki iki mele¤in kabrde süâli hakd›r. Ve olacakd›r.

VE B‹L-KADER-‹ HAYR‹H‹ VE fiERR‹H‹ M‹NALLAH‹
TEÂLÂ: Dahî hayr ve fler, olmufl ve olacak fleylerin cümlesi, Alla-
hü azîm-üfl-flân›n takdîriyle, ya’nî ezelde bilmesi ve dilemesi ve vakt-
leri gelince yaratmas› ile ve levh-il mahfûza yazmasiyle oldu¤una
inand›m, îmân eyledim. Kalbimde, aslâ flek ve flübhe yokdur.

Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdü-
hü ve resûlüh.

Ve dahî, i’tikâdda [ya’nî inan›lacak fleylerde] mezhebim, (Ehl-i
sünnet ve cemâ’at) mezhebidir. Ben bu mezhebdenim. Di¤er yet-
mifliki f›rkan›n inançlar› yanl›fld›r, bozukdur. Cehenneme gidecek-
lerdir.

[Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân” hepsini sevenlere (Ehl-i
sünnet) denir. Eshâb-› kirâm›n hepsi âlim ve âdil idi. ‹nsanlar›n
efendisinin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde, hizmetinde
bulunmufllar ve Ona yard›mc› olmufllard›r. En az sohbetde bulu-
nan› bile, Eshâb-› kirâmdan olm›yan en yüksek Velîden dahâ
yüksekdir. O islâm güneflinin, O Allahü teâlân›n habîbinin bir soh-
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betinde, bir teveccühünde hâs›l olan hâller, o mubârek nefesleri
ve nazarlar› te’sîri ile zuhûr eden kemâller, o huzûra, o yak›nl›k
se’âdetine kavuflam›yanlara nasîb olmam›fld›r. Eshâb-› kirâm›n
hepsi “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” dahâ ilk sohbetde,
nefslerine uymakdan kurtulmufllard›r. Hepsini sevmekle emr
olunduk. (fiir’atül ‹slâm) flerhinin ilk sahîfelerinde: (Eshâb-› kirâ-
m›n “aleyhimürr›dvân” hepsinin hakk›nda, mümkin oldu¤u ka-
dar, iyi söyleyiniz, onlar›n hiç birine sak›n dil uzatmay›n›z) diye
yaz›yor. Yetmifliki f›rkaya gelince: Kimi ifrâta vararak, taflk›nl›k
yapd›, kimi tefrîte düflerek haklar›n› vermedi, kimi akla güvendi,
kimi felsefeye ve eski yunan felsefecilerine aldand›. Böylece dîn-i
islâmda olm›yan, hattâ yasak olan fleyleri yapd›lar. Bid’ate sar›ld›-
lar. Sünneti, ya’nî islâmiyyeti b›rakd›lar. Ebû Bekr-i S›ddîk, Haz-
ret-i Ömer “rad›yallahü anhümâ” gibi, Eshâb-› kirâm›n “aleyhi-
mürr›dvân” icmâ’ ile en üstünü olanlar›n›, hattâ Peygamber efen-
dimizi “aleyhisselâm” çekemiyenler zuhûr etdi. Peygamber efen-
dimizin mi’râca, cesedi ve rûhu birlikde olarak götürüldü¤ünü in-
kâr edenler türedi.

Çok flafl›l›r ki, zemân›m›zda da islâm âlimi olarak tan›nan, fe-
kat yetmifliki f›rkan›n en zararl›s› (‹smâ’îliyye) a¤z› ile konuflan
zevall›lar görülmekdedir. Peygamber efendimizin “aleyhisse-
lâm” annelerinin ve babalar›n›n kâfir oldu¤unu ve Peygamber
efendimizin “aleyhisselâm” nübüvveti teblîgden önce putlara
kurban kesdi¤ini söyleyerek, vesîka olarak da ba’z› flî’î kitâblar›-
n› göstererek ve bunlar gibi nice y›k›c› yaz›larla temiz gençleri al-
datma¤a, zehrleme¤e çal›flmakdad›rlar. Böylece bozguncular›n
maksad›; islâm dînini baltalamak, gençlerin îmân›n› çalmak, on-
lara küfrü bulafld›rmak oldu¤u aç›kça anlafl›lmakdad›r. Hadîs-i
flerîfde: (Kur’ân-› kerîme kendi akl› ile ma’nâ veren kâfir olur),
buyuruldu. Din âlimleri edebli idi. Dikkatli konuflurlard› ve ya-
zarlard›. Yanl›fl bir fley söylemiyeyim diye, çok düflünürlerdi. Ulu
orta konuflmak, islâmiyyeti (Edille-i fler’›yye)den, ya’nî dört ana
kaynakdan alarak de¤il de, kendi yanl›fl görüflleri ile ve bozuk
düflünceleri ile anlatma¤a kalk›flmak, de¤il bir islâm âliminin,
herhangi bir müslimân›n bile yapaca¤› fley de¤ildir. Peygamberi-
mizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm›n “r›d-
vânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” büyüklü¤ünü anlamayan câhil-
lerin, i’tikâd› zedeliyen y›k›c› sözlerini ve yaz›lar›n› öldürücü zehr
bilmeliyiz.

Fârisî m›sra’ tercemesi:
Îmân›ma sald›racaklar›ndan sö¤üt yapra¤› gibi titriyorum.
Allahü teâlâ, kalblerimizde, sevdiklerinin sevgisini artd›rs›n.
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Düflmanlar›n› sevmek felâketine düflürmesin! Bir kalbde îmân bu-
lundu¤una alâmet, Allahü teâlân›n sevdiklerini sevmek, sevmedik-
lerini sevmemekdir.]

Amelde mezheb dörtdür: ‹mâm-› a’zam, imâm-› fiâfi’î, imâm-›
Mâlik, imâm-› Ahmed bin Hanbelin “rahmetullahi aleyhim” mez-
hebleri.

Bu dört mezhebden, her hangi birini taklîd etmek lâz›md›r.
Dördünün mezhebi de hakd›r, do¤rudur. Dördü de Ehl-i sünnet-
dir. Biz, ‹mâm-› a’zam mezhebindeniz. Bu mezhebde olanlara
(Hanefî) denir. ‹mâm-› a’zam mezhebi savâbd›r, do¤rudur. Hatâ
olmak ihtimâli de vard›r. Di¤er üç mezheb hatâd›r. Savâb olmak
ihtimâli de vard›r deriz.

Ve dahî, îmân›n, bizde bâkî kal›p ç›kmamas›n›n flart› ve sebebi
alt›d›r:

1- Biz gâibe îmân eyledik. Bizim îmân›m›z gâibedir, zâhire de-
¤ildir. Zîrâ biz, Allahü azîm-üfl-flân›, gözümüzle göremedik. Lâkin
görmüfl gibi inand›k, îmân etdik. Bundan aslâ flübhemiz yokdur.

2- Yerde ve gökde, insanda ve cinde ve meleklerde ve Peygam-
berlerde “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, gâibi bilen yokdur. Gâi-
bi ancak Allahü azîm-üfl-flân bilir ve dilediklerini dilediklerine bil-
dirir. [Gâib demek, duygu organlar› ile veyâ hesâb, tecribe ile an-
lafl›lm›yan demekdir. Gâibi ancak Onun bildirdikleri bilir.]

3- Harâm› harâm bilip, i’tikâd etmek.
4- Halâl› halâl bilip, böyle i’tikâd etmek.
5- Allahü azîm-üfl-flân›n azâb›ndan emîn olmay›p, dâimâ kork-

mak.
6- Her ne kadar günâhkâr olsa da, Allahü azîm-üfl-flân›n rahme-

tinden ümmîd kesmemek.
Bu alt› fleyden birisi, bir kimsede bulunmasa da, befli bulunsa,

yâhud birisi bulunsa da, befli bulunmasa, o kimsenin îmân› ve islâ-
m› sahîh de¤ildir.

fiimdi îmân› oldu¤u hâlde, ileride îmân›n›n gitmesine sebeb
olan fleyler k›rk [40] kadard›r:

1- Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâd› bozuk olmak. [Ehl-i sün-
net âlimlerinin bildirdi¤i do¤ru i’tikâddan çok az da olsa ayr›lan,
sap›k veyâ kâfir olur. ‹nanmas› zarûrî olan fleye inanmazsa, hemen
kâfir olur. ‹nanmas› zarûrî olmayan fleyi inkâr etmek (Bid’at) veyâ
(Dalâlet) olur. Son nefesde îmâns›z gitme¤e sebeb olur.]

2- Za’îf îmân, ya’nî amelsiz îmân.
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3- Dokuz a’zâs›n› do¤ru yoldan ç›karmak.
4- Büyük günâh iflleme¤e devâm etmek. [Bunun için, içki içme-

meli, müslimân han›mlar› ve k›zlar›, bafl, saç, bald›r ve bileklerini
yabanc› erkeklere göstermemelidir.]

5- Ni’met-i islâma flükrünü kesmek.
6- Âh›rete îmâns›z gitmekden korkmamak.
7- Zulm etmek.
8- Sünnet üzere okunan ezân-› Muhammedîyi dinlememek.

[Böyle okunan ezâna k›ymet vermezse hemen kâfir olur.]
9- Anaya babaya âsî olmak. Onlar›n islâmiyyete uygun olan,

mubâh olan emrlerini sert sözle red etmek.
10- Do¤ru olsa bile, çok yemîn etmek.
11- Nemâzda, rükû’da, kavmede, iki secdede ve celsede, ta’dîl-i

erkân› terk etmek. Ta’dîl-i erkân, tumânînet ile, ya’nî hiç hareket
etmeden sübhânallah diyecek kadar durmakd›r.

12- Nemâz› ehemmiyyetsiz san›p, ö¤renmesine ve çoluk çocu-
¤una ö¤retme¤e ehemmiyyet [önem] vermemek ve nemâz k›lanla-
ra mâni’ olmak.

13- Hamr [flerâb] ve fazlas› serhofl eden her içkiyi, az da olsa, iç-
mek. [Bira içmek de harâmd›r.]

14- Mü’minlere eziyyet etmek.
15- Yalan yere evliyâl›k ve din bilgisi satmak. Ehl-i sünnet bil-

gilerini ö¤renmeyip, kendini din adam›, vâiz olarak tan›tmak.
[Böyle yalanc›lar›n yazd›klar› uydurma din kitâblar›n› okumamal›-
d›r. Va’z ve nutklar›n› dinlememelidir.]

16- Günâh›n› unutmak, küçük görmek.
17- Kibrli olmak, ya’nî kendisini be¤enmek.
18- Ucb, ya’nî ilm ve amelim çokdur demek.
19- Münâf›kl›k, iki yüzlülük.
20- Hased etmek, din kardeflini çekememek.
21- Hükûmetin ve üstâd›n›n islâmiyyete muhâlif olmayan sözü-

nü yapmamak. Muhâlif olan emrlerine karfl› gelmek.
22- Bir kimseyi tecribe etmeden, iyi demek.
23- Yalanda ›srâr etmek.
24- Ulemâdan kaçmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n›

okumamak.]
25- B›y›klar›n› sünnet mikdâr›ndan ziyâde fazla uzatmak.
26- Erkekler ipek giymek. Sun’î ipek ve atk›s› ipek, çözgüsü pa-

muk olan câizdir.
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27- Gîbet etmekde ›srâr etmek.
28- Kâfir de olsa, komflusuna eziyyet etmek.
29- Dünyâ umûru için, çok gazaba gelmek, sinirlenmek.
30- Ribâ, fâiz almak ve vermek.
31- Ö¤ünmek için elbisesinin kollar›n› ve eteklerini fazla uzat-

mak.
32- Sihrbazl›k, büyü yapmak.
33- Müslimân ve sâlih olan mahrem akrabây› ziyâreti terk et-

mek.
34- Allahü teâlân›n sevdi¤i kimseyi sevmemek ve islâmiyyeti

bozmak için u¤raflanlar› sevmek.
35- Mü’min kardefline üç günden fazla kin tutmak.
36- Zinâya devâm etmek.
37- Livâtada bulunup, tevbe etmemek. Livâta, zekeri baflkas›-

n›n dübürüne sokmakd›r. Erkeklerin idrâr ç›kan yerine zeker, ka-
d›nlar›n yerine ferc denir.

38- Ezân› f›kh kitâblar›n›n bildirdikleri vaktlerde ve sünnete
uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezân› iflitince sayg›
göstermemek.

39- Münkeri (harâm) iflliyeni görüp de, gücü yetdi¤i hâlde, tat-
l› dil ile nehy [ya’nî men’] etmemek.

40- Kar›s›n›n, k›z›n›n ve nasîhat vermek hakk›na sâhib oldu¤u
kad›nlar›n bafl›, kollar›, bacaklar› aç›k, süslü, kokulu soka¤a ç›kma-
s›na ve kötülerle görüflmesine râz› olmak.

Peygamberlerin Allahü azîm-üfl-flândan getirdi¤i fleyleri, dil ile
ikrâr ve kalb ile tasdîk etme¤e (îmân) denir. Muhammed aleyhis-
selâma îmân etme¤e ve bildirdikleri ile amel etme¤e (‹slâmiyyet)
denir.

Ve dahî, Din ve Millet, ikisi birdir. Peygamberlerin Allahü
azîm-üfl-flândan i’tikâda, ya’nî inanma¤a müteallik getirdi¤i fleyle-
re din ve millet denir.

Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Hak teâlâ-
dan amele, ifle müteallik getirdi¤i fleylere, (‹slâmiyyet) veyâ (ah-
kâm-› islâmiyye) denir.

Ve dahî, îmân-› icmâlî, ya’nî k›saca inanmak kâfîdir. Tafsîl et-
mek, îmân› uzun bilmek lâz›m de¤ildir. Mukallidin, anlamadan
inanan›n îmân› sahîhdir. Ve ba’z› yerlerde, tafsîl dahî gereklidir.

Îmân üç k›smd›r: Îmân-› taklîdi, îmân-› istidlâlî, îmân-› hakîkî.
Îmân-› taklîdî, farz›, vâcibi, sünneti, müstehab› bilmez. Ana-

s›ndan, babas›ndan iflitdi¤i gibi, inan›r ve gördü¤ü gibi ibâdet
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yapar. Bu gibilerin îmân›ndan korkulur.
Îmân-› istidlâlî, farz›, vâcibi, sünneti, müstehab› ve harâm› hem

bilir ve hem islâmiyyete uyar. ‹nan›lacak fleyleri hem bilir, hem bil-
dirir. Üstaddan, ilmihâl kitâb›ndan ö¤renmifl, bu gibilerin îmân›
kuvvetlidir.

Îmân-› hakîkî, cümle âlem bir yere gelse, hepsi Rabbi inkâr et-
seler, o etmez. Ve kalbine aslâ flek ve flübhe gelmez. Onun îmân›,
enbiyâ îmân› gibidir. Böyle îmân, di¤er iki îmândan a’lâd›r.

Ve dahî, islâmiyyet ahkâm›, amele müteallikdir. Îmâna müteal-
lik de¤ildir. Yaln›z îmân ile Cennete girilir. Fekat, yaln›z amel ile,
Cennete girilmez. Amelsiz îmân makbûldür. Ammâ, îmâns›z amel
makbûl de¤ildir. Îmân› olm›yanlar›n yapd›klar› ibâdetler, hayrl› ifl-
ler, sadakalar, k›yâmetde hiç bir ifle yaramaz. Îmân baflkas›na he-
diyye verilmez, ammâ amelin sevâb› verilir. Îmân vasiyyet edilmez.
Ammâ, kendi için amel yap›lmas›, vas›yyet edilir. Ameli terk eden,
kâfir olmaz, lâkin îmân› terk eden ve amele k›ymet vermiyen kâfir
olur. Özrü olandan, âciz olandan amel afv olunur. Îmân, kimseden
afv olunmaz.

Cemî’ Nebîlerin ümmetlerine bildirdikleri îmân birdir. Ancak,
ahkâmlar›nda, dinlerinde, amellerinde ihtilâf, ayr›l›k vard›r.

Ve dahî, îmân iki nev’dir. Biri, îmân-› h›lkî ve biri de, îmân-›
kesbî.

Îmân-› h›lkî, ahd-i mîsâk vaktinde, kullar›n BELÂ (Evet) de-
meleridir.

Îmân-› kesbî, bulû¤dan sonra edilen îmând›r. Cemî’ mü’minle-
rin îmân› birdir. Amelleri bir de¤ildir.

Îmân, farz-› dâimdir. Amel, vakti gelince farz olur.
Îmân, kâfire ve müslime farzd›r. Amel yaln›z müslime farzd›r.
Ve dahî, îmân sekiz nev’dir:
Îmân-› metbû, melekler îmân›d›r.
Îmân-› ma’sûm, Nebîler îmân›d›r.
Îmân-› makbûl, mü’minler îmân›d›r.
Îmân-› mevkûf, ehl-i bid’atin bozuk îmân›d›r.
Îmân-› merdûd, münâf›klar›n izhâr etdikleri yalan îmând›r.
Îmân-› taklîdî, anas›ndan ve babas›ndan iflitip, üstâddan ö¤ren-

memifl olan kimsenin îmân›d›r. Bu gibilerin îmân›ndan korkulur.
Îmân-› istidlâlî, Mevlâ-› müteâliyi, delîl ile anlayarak bilendir.

Onun îmân› kuvvetlidir.
Îmân-› hakîkî, cümle âlem bir yere gelse ve Rabbini inkâr etse-

ler, o inkâr etmez ve kalbine aslâ flek ve flübhe gelmez. ‹flte bunun,
cümleden a’lâ oldu¤unu yukar›da bildirmifldik.

– 187 –



Îmân›n hükmü üçdür:
Evvelkisi, boynu k›l›ncdan kurtulur.
‹kincisi, mal› cizyeden ve harâcdan kurtulur.
Üçüncüsü, cesedi Cehennemde -muhalled- (devâml› olarak)

yanmakdan kurtulur.
(Âmentü billâhi...) buna, s›fât-› îmân ve mü’menün bih ve zât-i

îmân ve asl-› îmân da denilir. Ululu¤una binâen ve flerefine binâ-
en.

Ve dahî, îmân›n medâr›, ya’nî îmân etmenin lâz›m oldu¤u ze-
mân ikidir: Âk›l olmak ve bâli¤ olmak.

Ve îmân›n sebebi ikidir: Âlemin yarat›lmas› ve Kur’ân-› azîm-
üfl-flân›n inmesi.

Ve dahî, delîl ikidir: Delîl-i aklî ve delîl-i naklî.
Ve dahî, îmân›n rüknü, asl› ikidir: ‹krârün bil-lisân ve tasdîkun

bil-cenând›r. Bunlar›n da flart› ikidir:
Kalbin flart›, flek olmamak, dilin flart›, ne söyledi¤ini bilmek-

dir.
Ve dahî, îmân mahlûk mudur? Allahü azîm-üfl-flân›n hidâyeti

olmas› haysiyyetinden, gayr-› mahlûkdur. Ammâ, kulun tasdîk ve
ikrâr etmesi ciheti ile mahlûkdur.

Îmân; cemî’ midir, bir bütün müdür, tefrîk, da¤›n›k m›d›r?
Kalbde cemî’dir ve a’zâda tefrîkdir.
Yakîn, Allahü azîm-üfl-flân›n zât›n›, kemâliyle bilmekdir.
Havf, Allahü azîm-üfl-flândan korkmakd›r.
Recâ, Allahü azîm-üfl-flân›n rahmetinden ümmîdini kesmemek-

dir.
Muhabbetullah, Allaha ve Resûlüne “sallallahü teâlâ aleyhi ve

sellem” ve dîn-i islâma ve mü’minlere muhabbet etmekdir.
Hayâ, Allahdan ve Resûlünden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-

lem” utanmakd›r.
Tevekkül, cemî’ ifllerini Allahü teâlâya ›smarlamakd›r. Bir ifle

bafllarken Ona güvenmekdir.
Ve dahî, îmân ve islâm ve ihsân neye derler?
Îmân, Muhammed aleyhisselâm›n bildirdiklerine inanma¤a

derler.
‹slâm, Allahü azîm-üfl-flân›n emrlerini tutma¤a ve nehyinden

ictinâb etme¤e, sak›nma¤a derler.
‹hsân, Allahü azîm-üfl-flân› görür gibi, ibâdet etme¤e derler.
Îmân, lügatda mutlak tasdîk etme¤e derler. ‹slâmiyyetde al-
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t› fleyi tasdîk etme¤e, inanma¤a derler.
Ma’rifet, Allahü azîm-üfl-flân›, kemâl s›fatlariyle muttas›f ve

noksan s›fatlardan berî bilmekdir.
Tevhîd, Allahü azîm-üfl-flân› birlemekdir. Ona kimseyi ortak

etmemekdir.
‹slâmiyyet, (Ahkâm-› islâmiyye), ya’nî Allahü azîm-üfl-flân›n

emrleri ve nehyleri [yasaklar›] demekdir.
Din ve millet, inan›lmas› lâz›m olan fleylerde ölünceye kadar se-

bât etmekdir.
Ve dahî, îmân befl kal’an›n içinde h›fz olunur.
1- Yakîn.
2- ‹hlâs.
3- Farzlar› edâ ve harâmlardan ictinâb.
4- Sünnete yap›flmak.
5- Edebi h›fz etmek, gözetmekdir.
Her kim, bu befl fleyi h›fz ederse, îmân›n› h›fz etmifl olur. Bun-

lardan, velev birini terk ederse, düflman gâlib olur. Îmân›n düflma-
n› dörtdür: Sa¤da kötü arkadafl, solda nefsin hevâs› [istekleri], ön-
de dünyâya düflkün olmak ve arkada fleytân, îmân› almak dilerler.
Kötü arkadafl, yaln›z insan›n mal›n›, paras›n› çalmak, dünyâs›n› al-
mak için aldatanlar de¤ildir. Arkadafllar›n en kötüsü, en zararl›s›
insan›n dînini, îmân›n›, edebini, hayâs›n›, ahlâk›n› bozma¤a u¤ra-
flanlar, böylece dünyâs›na ve âh›retine, ebedî se’âdetine sald›ran-
lard›r. Îmân›m›z›, Allahü teâlâ bu düflmanlar›n flerrinden ve islâm
düflmanlar›n›n aldatmalar›ndan emîn eyleye.

(Kelime-i Tevhîd)in, ya’nî Lâ ilâhe illallah demenin ma’nây-›
flerîfi, ibâdete lây›k ve müstehak, Allahü azîm-üfl-flândan gayri, bir
zât yokdur. Ancak, Allahü azîm-üfl-flând›r. O, hep vard›r ve birdir.
fierîki [orta¤›] ve nazîri [benzeri] yokdur. Zemâns›z ve mekâns›z-
d›r.

Muhammedün resûlullah, demenin ma’nâs›, hazret-i Muham-
med Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü azîm-üfl-flâ-
n›n kulu ve hak resûlüdür. Biz dahî Onun ümmetiyiz, elhamdülil-
lah.

Ve dahî, kelime-i tevhîdin sekiz ismi vard›r.
1- Kelime-i flehâdetdir.
2- Kelime-i tevhîd.
3- Kelime-i ihlâsd›r.
4- Kelime-i takvâ.
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5- Kelime-i tayyibe.
6- Da’vetül-hak.
7- Urvetülvüskâ.
8- Kelime-i semeret-ül-Cennetdir.
Ve dahî, ihlâs›n flart›, niyyet etmek ve ma’nâs›n› bilmek ve

ta’zîm ile okumakd›r.
Ve zikr eden kimsenin dört fleye ihtiyâc› vard›r: Tasdîk, ta’zîm,

halâvet, hurmet.
Tasdîki terk eden, münâf›kd›r. Ta’zîmi terk eden, bid’at sâhibi-

dir. Halâveti terk eden, mürâîdir, gösterifl yapar. Hurmeti terk
eden fâs›kd›r. E¤er, inkâr ederse, kâfir olur.

Ve dahî, zikr üç nev’dir:
1- Zikr-i avâm.
2- Zikr-i havâs.
3- Zikr-i ehasd›r.
Zikr-i avâm, câhillerin zikri. Zikr-i havâs âlimlerin zikri ve

zikr-i ehas, enbiyâ zikridir.
Ve dahî, zikr edecek a’zâ üçdür:
1- Lisan ile zikr ki, kelime-i flehâdet söylemekdir.
2- Tevhîd ve tesbîh ve Kur’ân-› kerîm okumakd›r.
3- Kalb ile zikrdir.
Kalbin zikri üç nev’dir:
1- Allahü azîm-üfl-flân›n s›fatlar›na delâlet eden delîlleri, alâ-

metleri tefekkür etmek.
2- Ahkâm-› islâmiyyenin delîllerini tefekkür etmek.
3- Mahlûklar›n s›rr›n› tefekkür etmek.
Tefsîr âlimleri, Bekara sûresinin yüzelliikinci âyet-i kerîmesini

tefsîr ederek, Allahü azîm-üfl-flân, (Kullar›m! Siz beni tâ’at ile zikr
ederseniz, ben de sizi rahmet ile zikr ederim. Ve e¤er siz beni düâ
ile zikr ederseniz, ben de sizi icâbet ile zikr ederim. Ve e¤er siz be-
ni tâ’at ile zikr ederseniz, ben de sizi na’îmim [Cennetim] ile zikr
ederim. Ve e¤er siz beni, tenhâlarda zikr ederseniz, ben de sizi
Cem’›yyet-i kübrâda [mahflerde] zikr ederim. Ve e¤er siz beni,
yoklukda zikr ederseniz, ben de sizi yard›m›m ile zikr ederim. Ve
e¤er siz beni icâbetle zikr ederseniz, ben de sizi hidâyetle zikr ede-
rim. Ve e¤er siz beni, s›dk ve ihlâs ile zikr ederseniz, ben de sizi ha-
lâs ve necât [kurtulmak] ile zikr ederim. Ve e¤er siz beni, fâtiha-i
flerîfe ile ve fâtiha-i flerîfenin içindeki rübûbiyyet ile zikr ederseniz,
ben de sizi rahmetim ile zikr ederim) buyurur dediler.
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Ve dahî, zikr etmenin yüz kadar fâidesini, ulemâ beyân etmifl-
dir. Biz ba’z›s›n› bildirelim:

Zikr edenden, Allahü azîm-üfl-flân râz› olur. Melekler râz› olur.
fieytân, gamlan›r. Kalbi rakîk ve yumuflak olur. ‹bâdete istekli ve
gayretli olur. Kalbinden gam› giderir. Kalbini ferahland›r›r. Yüzü-
nü nûrland›r›r. fiecâ’at sâhibi olur. Muhabbetullaha vâs›l olur. Ona
ma’rifetullahdan bir kap› aç›l›r. Evliyâdan feyz al›r. Seksen kadar
ahlâk-› hamîdeyi cem’ etmifl olur.

(Eflhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh) demenin
ma’nây-› flerîfi dahî budur ki, âh›r zemân Peygamberi Muhammed
Mustafâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri Allahü azîm-
üfl-flân›n hem kulu, hem Resûlüdür.

Yidi ve içdi ve hâtunlar› nikâhlad›. O¤ullar› ve k›zlar› oldu.
Cümlesi hazret-i Hadîceden “rad›yallahü anhâ” olmufldur. Yaln›z
‹brâhîm, Mâriye adl› câriyeden olmufldur. Ve memeden kesilme-
den vefât etmifldir. Fât›ma “rad›yallahü anhâ”dan gayri cümle ev-
lâdlar› kendinden evvel vefât etmifldir. Onu hazret-i Alîye “kerre-
mallahü vecheh” tezvîc etmifldir. Hazret-i Hasen ve hazret-i Hü-
seyn, hazret-i Alînin ve hazret-i Fât›man›n “rad›yallahü anhüm”
çocuklar›d›r. Ve cümle k›zlar›n›n içinde, hazret-i Fât›ma efdaldir.
Ve Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin sev-
gilisidir.

Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” onbir hâtu-
nu vard›r: Hazret-i Hadîce, Sevde, Âifle, Hafsa, Ümm-i Seleme,
Ümm-› Habîbe, Zeyneb bint-i Cahfl, Zeyneb bint-i Huzeyme,
Meymûne, Cüveyriyye, Safiyye “rad›yallahü anhünne”.

‹nsanla cinne, hak ile bât›l› ve harâm ile halâli, dünyân›n fânî ve
âh›retin bâkî oldu¤unu, dînin ilmihâlini ta’lîm için gelmifl, hak Pey-
gamberdir “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”.

(Edille-i fler’›yye) dörtdür: Kitâb, Sünnet, ‹cmâ-i ümmet, K›-
yâs-› müctehid. Âlimler din bilgilerini bu dört kaynakdan alm›fld›r.
Kitâb, Allahü azîm-üfl-flân›n kelâm›na denir. Sünnet, kavl-i Resûl,
fi’l-i Resûl, takrîr-i Resûldür. ‹cmâ-i Ümmet, bir asrda bulunan
müctehidlerin, meselâ Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm”
veyâ dört mezhebin bir konuda sözbirli¤i yapmas›d›r. K›yâs, Müc-
tehidlerin, bir fleyi, baflka bir fleye benzetmesine denir.

Ve dahî, mezheb, lügatda yola derler. Bizim iki yolumuz vard›r:
Biri, i’tikâd yolu ve biri de, amel (ifl) yolu.

‹’tikâd yolunda imâm›m›z, ya’nî k›lavuzumuz, Ebû Mansûr
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Mâtürîdîdir “rahime-hullahü teâlâ”. Bunun yoluna (Ehl-i sünnet)
denir. Amel yolunda, k›lavuzumuz, imâm-› a’zam Ebû Hanîfedir
“rahime-hullahü teâlâ”. Bunun yoluna (Hanefî Mezhebi) denir.

Ebû Mansûr-i Mâtürîdînin ad›, Muhammed ve babas›n›n ad›,
Muhammed ve dedesinin ad› Muhammed ve hocas›n›n ad›, Ebû
Nasr-› ‹yâdîdir “rahime-hümullahü teâlâ”.

Ebû Nasr-› ‹yâdînin hocas›n›n ismi, Ebû Bekr-i Cürcânî ve
onun hocas›n›n ismi, Ebû Süleymân Cürcânî ve Ebû Süleymân
Cürcânînin hocas›n›n ismi, Ebû Yûsüf ve imâm-› Muhammed fiey-
bânîdir. Bu ikisinin hocas› da imâm-› a’zam Ebû Hanîfedir “rahi-
me-hümullahü teâlâ”. Görülüyor ki, i’tikâdda mezhebimizin bafl›
da, amelde mezhebimizin bafl› da, hep ‹mâm-› a’zamd›r.

Cümle nâs›n, üç imâm› vard›r ki, bunlar› bilmek farzd›r. Emrle-
ri ve nehyleri veren imâm›m›z, Kur’ân-› azîm-üfl-flând›r. Bunlar›,
ya’nî islâmiyyeti bildiren imâm›m›z, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” hazretleridir. Bunlar› zor ile yapd›ran imâm›m›z, Resû-
lullah› temsil etmekde olan, müslimân devlet reîsidir.

‹mâm-› a’zam›n hocas›n›n ismi, Hammâd ve Hammâd›n hoca-
s›n›n ismi, ‹brâhîm-i Neha’î ve onun hocas›n›n ismi Alkama bin
Kaysdir ve day›s›d›r. Onun hocas›n›n ismi, Abdüllah ibni Mes’ûd-
dur “rahime-hümullahü teâlâ”. Bu dahî, Resûlullahdan “sallallahü
aleyhi ve sellem” ahz eylemifldir, alm›fld›r.

Resûlullah “aleyhisselâm” dahî, Cebrâîl “aleyhisselâm”dan ahz
etmifldir. Ve Cebrâîl “aleyhisselâm”a, Allahü sübhânehü ve teâlâ
hazretleri emr eylemifldir.

Allahü azîm-üfl-flân, Âdem o¤luna dört cevher vermifldir: Akl,
Îmân, Hayâ ve fi’l, ya’nî amel-i sâlih.

Ve dahî, düâlar›n ve herhangi bir amelin kabûl olunmas›n›n
flart› ve sebebi befldir: Îmân, ‹lm, Niyyet, Hulûs ya’nî ihlâs ve Kul
hakk› bulunmamakd›r. Önce, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak, son-
ra yap›lacak ibâdetin s›hhatinin flartlar›n› bilmek lâz›md›r.

[Bir amelin, ibâdetin sahîh olmas› baflkad›r, kabûl olmas› bafl-
kad›r. ‹bâdetlerin sahîh olmalar› için, kendilerine mahsûs flartla-
r›, farzlar› vard›r. Bunlardan biri noksan olursa, o ibâdet sahîh ol-
maz. O ibâdet yap›lmam›fl olur. Cezâs›ndan, azâb›ndan kurtula-
maz. Sahîh olup da, kabûl olm›yan ibâdet için azâb yap›lmaz ise
de, o ibâdetin sevâb›na kavuflamaz. ‹bâdetin kabûl olmas› için,
önce sahîh olmas›, sonra yukar›da yaz›l› befl flart›n bulunmas› da
lâz›md›r. Kul hakk› da bu flartlara dâhildir]. ‹mâm-› Rabbânî
“rahime-hullahü teâlâ”, ikinci cildin seksenyedinci mektûbunda
diyor ki, (Bir kimse, Peygamberin ameli gibi amel yapsa, fekat
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üzerinde yar›m dank [ya’nî çok az] kul borcu olsa, bunu ödeme-
dikce Cennete giremez). [Düâlar› da kabûl olmaz.]

‹bni Hacer-i Mekkî “rahime-hullahü teâlâ”, (Zevâcir) kitâb›n-
da, yüzseksenyedinci günâh› anlat›rken diyor ki: Bekara sûresi
yüzseksensekizinci âyetinde meâlen, (Ey mü’minler! Birbirinizin
mallar›n› bât›l yoldan yimeyiniz!) buyuruldu. Bât›l yol, fâiz, ku-
mar, gasb, sirkat, hîle, hiyânet, yalanc› flahidlik, yalan yemîn ede-
rek aldatmakd›r. Hadîs-i flerîflerde, (Halâl yiyen, farzlar› yap›p,
harâmlardan sak›nan ve insanlara zarar vermiyen bir müslimân
Cennete gidecekdir) ve (Harâm ile beslenen beden, ateflde ya-
nar) ve (fierrinden, zarar›ndan emîn olunmayan kimsenin, dîni,
nemâzlar›, zekâtlar›, kendisine fâide vermez) ve (Üzerindeki cil-
bâb› harâmdan gelmifl olan adam›n nemâzlar› kabûl olmaz) bu-
yuruldu. [Cilbâb, kad›nlar›n genifl bafl örtüsü demekdir. Erkekle-
rin uzun gömle¤ine de denir. Cilbâb, kad›nlar›n iki parçadan giy-
dikleri çarflaf demekdir diyenlere göre, hadîs-i flerîfde, erkeklerin
de bu çarflaf› giydikleri bildirilmifl oluyor. Böyle söylemenin do¤-
ru olmad›¤›, câhilce ve gülünç bir inan›fl oldu¤u meydândad›r.]
‹kiyüzüncü günâh› anlat›rken bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Hîleli
mal satan, bizden de¤ildir. Gidece¤i yer Cehennemdir) buyurul-
du. ‹kiyüzonuncu günâhdaki hadîsde, (Çok nemâz k›lan, oruc tu-
tan, sadaka veren, fekat dili ile komflular›n› incitenin gidece¤i yer
Cehennemdir) buyuruldu. Kâfir olan komfluyu da incitmemek,
ona da iyilik yapmak, ihsân etmek lâz›md›r. Üçyüzonüçüncü gü-
nâhdaki hadîsde, (Sulh zemân›nda bir kâfiri haks›z öldüren, Cen-
nete girmiyecekdir) ve (‹ki müslimân, dünyâ ç›karlar› için dö¤ü-
flünce, ölen de öldüren de Cehenneme gidecekdir) ve üçyüzonye-
dinci günâhdaki hadîsde, (‹nsanlara zulm eden, K›yâmetde bu-
nun azâb›n› çekecekdir) buyuruldu. Gayr-› müslimlere zulm yap-
mak da böyledir. Üçyüzellinci günâhdaki hadîsde, (Üç kimsenin
düâs› muhakkak kabûl olur: Mazlûmun, müsâfirin ve ana baba-
n›n) ve (Kâfir olsa da, mazlûmun bed düâs› red edilmez) ve dört-
yüzikinci günâhdaki hadîsde, (Kâfir olan arkadafl›n› öldüren de
bizden de¤ildir) ve dörtyüzdokuzuncu günâhdaki hadîsde, (Gü-
nâhlar içinde, azâb› en çabuk verilecek olan›, hükûmetine isyân
etmekdir) buyuruldu. (Zevâcir)den terceme temâm oldu. Ey
müslimân! Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflma¤› ve amellerinin ka-
bûl olmas›n› istiyorsan, yukar›da bildirilen hadîs-i flerîfleri kalbi-
ne yaz! Müslimân olsun, kâfir olsun, kimsenin mal›na, can›na,
›rz›na sald›rma! Kimseyi incitme! Herkesin hakk›n› öde! Boflad›-
¤› kad›na mehr paras›n› ödemesi de kul hakk›d›r. Ödemezse,
dünyâda ve âh›retde cezâs› çok fliddetlidir. Kul hakk›n›n en mü-
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himmi ve azâb› en çok olan› akrabâs›na ve emri alt›nda olanlara
din bilgisi ö¤retme¤i terk etmekdir. Onlar›n ve bütün insanlar›n
din bilgisi ö¤renmelerine ve ibâdetlerini yapmalar›na, iflkence
ederek veyâ aldatarak mâni’ olan›n kâfir oldu¤u, islâm düflman›
oldu¤u anlafl›l›r. Bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin, sözleri ile,
yaz›lar› ile Ehl-i sünnet bilgilerini de¤ifldirmeleri, dîni, îmân› boz-
malar› da böyledir. Hükûmete, kanûnlara karfl› gelme. Vergileri-
ni öde. Hükûmet zâlim, fâs›k olsa bile, hükûmete isyân etmenin
günâh oldu¤u, (Berîka)da yaz›l›d›r. Dâr-ül-harbde, ya’nî kâfir
memleketlerinde de, kanûnlara, emrlere karfl› gelme! Fitne ç›kar-
ma! ‹slâma sald›ranlarla ve bid’at sâhibleri ile ve mezhebsizlerle
arkadafll›k etme! Onlar›n kitâblar›n›, gazetelerini okuma! Radyo-
lar›n›, televizyonlar›n› evine sokma! Sözünü dinleyenlere, (Emr-i
ma’rûf) yap! Ya’nî, güler yüzle, tatl› dil ile nasîhat eyle! Kimse ile
münâkafla etme! Güzel ahlâk›n ile, islâm dîninin flân›n›, flerefini
herkese göster!

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, birinci cildde diyor ki,
(Sev’eteyn, ya’nî kubul ve dübür, dört mezhebde de galîz ya’nî
kaba avretdir. Bunlar› örtmek sözbirli¤i ile farzd›r. Örtme¤e
ehemmiyyet vermiyen kâfir olur. Dizi aç›k olan erke¤e, bunu ört-
mesi için, Emr-i ma’rûf yap›l›r. Ya’nî, tatl› sözle nasîhat edilir.
‹nâd ederse, susulur. Uyluklar› aç›k olan inâd ederse, sert söyle-
nir. Sev’eteyni aç›k olan, inâd ederse, hâkime söyleyerek, zor ile
[dö¤erek, habs ederek] örtdürülür. Baflka erke¤in avret yerine
bakman›n günâh› da bu s›ra ile artar.) Kad›nlar›n, ellerinden ve
yüzlerinden baflka, bütün vücûdlar›n›, bacaklar›n›, kollar›n›, saç-
lar›n› yabanc› erkeklere ve kâfir kad›nlara göstermemeleri dört
mezhebde de farzd›r. fiâfi’îde, yüzlerini de göstermemeleri farz-
d›r. Kendileri ve babalar› veyâ kocalar› buna ehemmiyyet ver-
mezse, kâfir olurlar. O¤lanlar›n, bald›rlar›, bacaklar› aç›k, k›zlar›n
da, bafllar›, kollar› aç›k oyun oynamalar› ve bunlar› seyr etmek,
büyük günâhd›r. Müslimân, serbest zemânlar›n› oyun ile, fâidesiz
fleylerle ziyân etmemeli, ilm ö¤renmekle, nemâz k›lmakla k›y-
metlendirmelidir. (Kimyâ-i se’âdet)de diyor ki, (Kad›nlar›n, k›z-
lar›n, bafl›, saç›, kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› harâm ol-
du¤u gibi, ince, süslü, dar, hofl kokulu elbise ile örtülü ç›kmalar›
da harâmd›r. Böyle ç›kmalar›na izn veren, râz› olan, be¤enen
anas›, babas›, zevci ve kardefli de, onun günâh›na ve azâb›na or-
tak olurlar.) Ya’nî, Cehennemde birlikde yanacaklard›r. E¤er
tevbe ederlerse, afv olunur, yak›lmazlar. Allahü teâlâ tevbe eden-
leri sever. Kad›nlar›n örtünmeleri, (Fâideli Bilgiler)de 284 de
uzun yaz›l›d›r.
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ZEVCÂT VE GAZEVÂT-‹ PEYGAMBERÎ

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” k›rk yafl›nda iken Ceb-
râîl ismindeki melek gelerek, Peygamber oldu¤unu kendisine bil-
dirdi. Bu da, Peygamber oldu¤unu, üç sene sonra, Mekke flehrinde
i’lân eyledi. Bu seneye (Bi’set) senesi denir. Yirmiyedi kerre cihâd
yapd›. Dokuzunda er olarak hücûm etdi. Onsekizinde baflkuman-
dan oldu. Dört erkek, dört k›z evlâd›, onbir zevcesi, oniki amcas›,
alt› halas› vard›. Yirmibefl yafl›nda Hadîcetül-kübrây› nikâh eyledi.
Elli yafl›nda iken, Hadîcetül-kübrân›n vefât›ndan bir sene sonra,
Allahü teâlân›n emri ile, Ebû Bekrin “rad›yallahü anh” k›z› Âifle-
yi nikâh etdi. 63 yafl›nda iken, Medînede, onun, mescide bitiflik
olan odas›nda vefât etdi. Bu odaya defn edildi. Ebû Bekr ile Ömer
“rad›yallahü anhümâ” de bu odadad›r. Mescid geniflletilirken, oda
mescidin içine al›nd›. Mekkedeki Kureyfl kâfirlerinin reîsi olan
Ebû Süfyân bin Harbin k›z› Ümm-i Habîbeyi, yedinci senede ni-
kâh etdi. Ebû Süfyân, Mu’âviyenin “rad›yallahü anh” babas›d›r.
Mekkenin fethinde îmân etdi. Üçüncü senede Ömerin “rad›yalla-
hü anh” k›z› Hafsay› nikâh etdi. Hicretin beflinci senesinde Benî
Mustalak kabîlesinden esîrler aras›ndaki ve reîslerinin k›z› Cüvey-
riyeyi sat›n al›p, âzâd ederek, nikâh etdi. Ümm-i Seleme, Sevde,
Zeyneb bint-i Huzeyme, Meymûne ve Safiyyeyi “rad›yallahü teâlâ
anhünne” dînî sebebler ile nikâh etdi. Halas›n›n k›z› Zeyneb ile ni-
kâh›n› Allahü teâlâ yapd›.

Cebrâîl aleyhisselâm yirmidörtbin kerre gelmifldir. Elliiki ya-
fl›nda mi’râca ç›kar›ld›. Elliüç yafl›nda, Mekkeden Medîneye hicret
eyledi. Sevr da¤›ndaki ma¤arada Ebû Bekrle üç gece kal›p, pazar-
tesi gecesi yola ç›kd›lar. Bir hafta yolculukla, Eylülün yirminci pa-
zartesi günü Medînenin Kubâ köyüne geldiler. Cum’a günü Medî-
neye girdiler.

Hicretin ikinci senesinde, Ramezân ay›nda Cum’a günü Bedr
gazâs› oldu. ‹slâm ordusu üçyüzonüç nefer olup, bunlardan sekizi
baflka yerlerde vazîfeli idi. Kureyflliler bin kifli idi. Onüç sahâbî fle-
hîd oldu. Ebû Cehl ve yetmifl kâfir öldürüldü.

Hicretin üçüncü senesinde, flevvâl ay›nda Uhud gazâs› oldu.
‹slâm askeri yediyüz kifli, kâfir ordusu üçbin kifli idi. Eshâb-› ki-
râmdan yetmifl kifli flehîd oldu. Uhud gazâs›ndan dört ay sonra,
Necd halk›na, islâma da’vet için yetmifl genç gönderildi. (Bi’ri
Me’ûne) denilen  yerde hücûm edip, iki sahâbî hâriç hepsini flehîd
etdiler.
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Hicretin beflinci senesinde Hendek gazâs› oldu. Kâfirler onbin
kifli, müslimânlar üçbin kifli idi. Medîneyi muhâsara etdiler. Müsli-
mânlar Medîne çevresine hendek kazm›fl idi. Yedinci senedeki
Hayber gazâs›ndan bir sene evvel Hudeybiyede (Bî’at-ürr›dvân)
yap›ld›. (Mûte gazâs›) Rûm kayseri Herakliyüs ile yap›lan cihâd-
d›r. Müslimânlar üçbin kifli idi. Rûm ordusu yüz bin kifli idi. Ca’fer
Tayyâr “rad›yallahü anh” bu muhârebede flehîd oldu. Hâlid bin
Velîd muhârebeyi kazand›. Sekizinci senede Mekke feth edildi.
Huneyn, meflhûr büyük gazâd›r. Zafer ile netîcelendi. Hayber, ye-
hûdîlerin meflhûr kal’as›d›r. Resûlullah, hazret-i Alîyi göndererek
feth olundu. Resûlullaha, burada zehrli yemek ikrâm etdiler, yime-
di. Bir gazâdan dönüflde hazret-i Âifleye çirkin iftirâ yap›ld›. Resû-
lullah çok üzüldü. Âyet-i kerîme gelerek, iftirân›n yalan oldu¤u an-
lafl›ld›. Tâif zaferi de meflhûrdur.

Se’âdet istersen e¤er, ey civân,
sar›l islâmiyyete, yavrum her zemân.

Farz ve vâcib, sünnetü mendûbunu,
emr-i bilma’rûfunu, mecmû’unu.

Dâimâ icrâ edip, terk eyleme,
bu küçükdür, bu büyükdür söyleme.

Hem mekrûh ve harâmdan kaç›nmak gerek,
hele kul hakk›na çok dikkat gerek.

Ehl-i sünnet olandan ö¤ren hemân,
âmil ol ilminle, fevtetme zemân.

ÎMÂNIN TAFSÎL‹NE DÂ‹R

Îmân›n tafsîli onikidir: Rabbim, Allahü teâlâd›r. Delîlim Beka-
ra sûresindeki yüzaltm›flüçüncü âyet-i kerîmedir. Nebîm, hazret-i
Muhammed “aleyhisselâm”d›r. Delîlim, Feth sûresindeki yirmise-
kiz ve yirmidokuzuncu âyet-i kerîmelerdir. Dînim, dîn-i islâmd›r.
Delîlim, Allahü teâlân›n Âl-i ‹mrân sûresindeki ondokuzuncu
âyet-i kerîmesidir. Kitâb›m, Kur’ân-› azîm-üfl-flând›r. Delîlim, Be-
kara sûresinin ikinci âyet-i kerîmesidir. K›blem, Kâbe-i flerîfdir.
Delîlim, Bekara sûresinin yüzk›rkdördüncü âyetidir.

‹’tikâdda mezhebim, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at)d›r. Delîlim,
En’am sûresinin yüzelliüçüncü âyet-i kerîmesidir.

Zürriyyetim, hazret-i Âdem zürriyyetindenim. Delîlim A’râf
sûresindeki yüzyetmiflikinci âyet-i kerîmesidir.
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Milletim, millet-i islâmd›r. Delîlim, Allahü teâlân›n Hac sûre-
sindeki yetmiflsekizinci âyet-i kerîmesidir.

Ümmet-i Muhammeddenim. Delîlim, Allahü teâlân›n Âl-i im-
rân sûresindeki yüzonuncu âyet-i kerîmesidir.

Mü’minim hakkan. Delîlim, Enfâl sûresindeki dördüncü âyet-i
kerîmesidir. El-hamdülillahi alet-tevfîk›hi vesta¤firullahe min kül-
li taksîrin.

Befl sebeb ile, ilm amelden efdaldir. Zîrâ ilm metbûdur, amel
ise ona tâbîdir. ‹lm, lâz›md›r, amel ise, melzûmdur. ‹lm, yaln›z ol-
du¤u hâlde nef’ verebilir, amel ise, ilmsiz nef’ veremez.

‹lm akldan efdaldir. Zîrâ, kadîmdir, akl ise hâdisdir.
‹nsan›n zîneti, ihlâs iledir. ‹hlâs›n zîneti, îmân iledir. Îmân›n zî-

neti, Cennet iledir. Cennetin zîneti, hûrîler ve g›lmanlar iledir. Ve
cemâlullah› müflâhede iledir.

Ve dahî, amel îmândan cüz’ olsayd›, âdetli kad›nlara vakt ne-
mâz› ba¤›fllanmazd›. Zîrâ, îmân ba¤›fllanmaz.

Ömründe bir kerre flehâdet getirmek, farzd›r. Bunun delîli,
Muhammed sûresindeki ondokuzuncu âyet-i kerîmedir.

Kelime-i flehâdet getirmenin dört flart› vard›r: Dil ile söylerken,
kalb hâz›r olmak. Ma’nâs›n› bilmek. Hulûs-i kalb ile söylemek.
Ta’zîm ile söylemek.

fiehâdet getirmenin yüzotuz kadar fâidesi vard›r. Ammâ dört
fleyden biri bulunursa, fâidesi yokdur. O dört fley: fiirk, flek, teflbîh,
ta’tildir. fiirk, Allahü azîm-üfl-flân›n zât›nda birfleyi ortak koflma¤a
denir. fiek, dinde meks etme¤e (durma¤a, tevakkuf etme¤e), tefl-
bîh -vehmen- Allahü teâlây› bir mahlûka benzetme¤e, ta’til, (Allah
âleme kar›flmaz, her fley vakti geldikde, kendi tabîatiyle olur) de-
me¤e denir.

Ve dahî, yüzotuz fâidenin, otuzu bu mahalde zikr olunmufldur:
Otuzdan befli, dünyâda ve befli, ölürken ve befli, kabrde ve befli,
arasâtda ve befli, Cehennemde ve befli, Cennetdedir. Ammâ dün-
yâda olan befl fâide:

1- Ad› güzel ça¤r›l›r.
2- Ahkâm-› islâmiyye kendisine farz olur.
3- Boynu k›l›ncdan kurtulur.
4- Allahü azîm-üfl-flân, ondan râz› olur.
5- Cümle mü’minler, ona muhabbet eder.
Ölürken olan befl fâide:
1- Azrâîl “aleyhisselâm” ona güzel sûretde gelir.
2- Ya¤dan k›l çeker gibi, rûhunu al›r.
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3- Cennet kokular› gelir.
4- ‹lliyyîne ç›kar, müjdeci melekler gelir.
5- Merhabâ yâ mü’min! Sen Cennetliksin denir.
Kabrde olan befl fâide:
1- Kabri genifl olur.
2- Münker ve nekir güzel sûretde gelir. 
3- Bir melek ona bilmedi¤ini ta’lîm eder.
4- Allahü azîm-üfl-flân bilmedi¤ini hât›r›na getirir.
5- Cennetdeki makâm›n› görür.
Arasâtda olan befl fâide:
1- Süâl ve hisâb› âsân olur.
2- Kitâb› sa¤›ndan verilir.
3- Mizânda sevâb› a¤›r gelir.
4- Arfl-› rahmân alt›nda gölgelenir.
5- S›rât› y›ld›r›m gibi geçer.
Cehennemde olan befl fâide:
1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi, gözleri gök olmaz.
2- fieytân› ile çat›flmaz.
3- Ellerine ateflden kelepçe, bo¤az›na zincir vurulmaz.
4- Hamîm suyundan içirilmez.
5- Ebedî Cehennemde kalmaz.
Cennetde olan befl fâide:
1- Cümle melekler ona selâm verir.
2- S›ddîklar ile refik olur.
3- Ebedî Cennetde kal›r.
4- Allahü teâlâ ondan râz› olur.
5- Allahü teâlân›n didâr›n› görür.
[Kâdî-zâde Ahmed efendi (Ferâid-ül-fevâid) ismindeki

(Âmentü flerh›) kitâb›nda diyor ki: Cehennem yedi tabakad›r. Bir-
birinin alt›ndad›rlar. Her tabakan›n atefli, üstündekilerden dahâ
fliddetlidir. Günâh› afv edilmemifl olan mü’minler birinci tabaka-
da, günâhlar› mikdâr› yan›p, sonra Cehennemden ç›kar›larak,
Cennete götürüleceklerdir. Di¤er alt› tabakada çeflidli kâfirler
sonsuz yanacaklard›r. Azâb› en fliddetli olan yedinci tabakas›nda
münâf›klar yanacakd›r. Bunlar, dilleri ile islâmiyyeti medh edip,
övüp, kalbleri ile inanm›yan iki yüzlü kâfirlerdir. Kâfirler yan›p
kül olunca, tekrâr yarat›larak, tekrâr yanacaklar, sonsuz olarak
böyle yanacaklard›r. Cennet ve Cehennem flimdi mevcûddur.
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Ba’z› âlimlere göre, Cehennemin nerde oldu¤u ma’lûm de¤ildir.
Ba’z›lar›na göre, yedi kat yerin alt›ndad›r. Bu sözleri, Erd küresi-
nin içinde olmad›¤›n› göstermekdedir. Erd küresi, günefl ve bütün
y›ld›zlar birinci semâ [gök] içinde olduklar›na göre, yeryüzünün
neresinde olursak olal›m, yedi kat yerin alt›nda semâ vard›r. Ce-
hennemin, yedi kat semâdan birisinde bulundu¤u anlafl›lmakda-
d›r.]

KÜFRE SEBEB OLAN fiEYLER
Küfr [Allaha düflman olmak] üç nev’dir: Küfr-i inâdî, küfr-i

cehlî, küfr-i hükmî.
Küfr-i inâdî, Ebû Cehl ve Fir’avn ve Nemrûd ve fieddâd küfrü

gibi, dîni, îmân› bilerek, inanmamak olup, bunlar Cehennemlikdir
demek câizdir.

Küfr-i cehlî, kâfirlerin avâm›na, bu dînin hak oldu¤unu bilir ve
ezân-› Muhammedî okunur iken, iflitirler de, gel müslimân ol, de-
sen, biz atam›zdan ve anam›zdan böyle bulduk, böyle gideriz, der-
ler.

Küfr-i hükmî, ta’zîm olunacak yerde tahkîr ve tahkîr olunacak
yerde, ta’zîm etmekdir.

Allahü azîm-üfl-flân›n Evliyâs›n› ve Enbiyâs›n› ve Ulemâs›n›,
bunlar›n sözlerini ve f›kh kitâblar›n› ve fetvâlar› ta’zîm edecek
iken tahkîr ederse, o dahî küfrdür. Kâfirlerin dînî âyinlerini be¤en-
mek ve zarûret yok iken zünnâr kuflanmak ve papaslara mahsûs
olan bafll›k, salib [birbirine dik çak›lm›fl iki çubuk, haç] gibi küfr
alâmetlerini kullanmak. Ve bunlara, muhabbet, küfrdür.

Küfrün yedi zarar› vard›r: Dîni ve nikâh› giderir. O kimsenin
bo¤azlad›¤› yinmez. Halâli ile etdi¤i, zinâ olur. O kimseyi öldür-
mek vâcib olur. Cennet ondan uzaklafl›r. Cehennem ona yak›nd›r.
O hâlinde ölürse nemâz› k›l›nmaz.

R›zâs› ile, filân fley, filân kimsededir, yâhud yokdur, kâfir ola-
y›m, cühûd [ya’nî yehûdî] olay›m diye, yemîn eylemifl olsa, o fley, o
kimsede olsun veyâ olmas›n, o kimse, kendi r›zâs› ile küfre varm›fl-
d›r. Îmân›n›n ve nikâh›n›n tecdîdi lâz›md›r.

Zinâ, fâiz, yalan gibi her dinde harâm olan bir fley için, halâl olay-
d› da, ben dahî, iflleseydim, diye temennî eder ise, bu dahî küfrdür.

Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” inand›m, am-
mâ Âdem “aleyhisselâm” Peygamber midir, bilmiyorum dese, kâ-
fir olur. Hazret-i Muhammed “aleyhisselâm”›n âh›r zemân Pey-
gamberi oldu¤unu bilmeyen kâfir olur.

Bir kimse, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
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dedi¤i do¤ru ise, biz kurtulduk demifl olsa, kâfir olur, demifllerdir.
Birgivî merhûm buyurur ki: (Bu sözü flübhe yolu ile söylerse küfr-
dür. E¤er ilzâm tarîkiyle söylerse küfr de¤ildir.)

Bir kimseye, gel nemâz k›l deseler, o dahî, k›lmam dese, kâfir
olur, demifller. Ammâ murâd›, senin sözünle k›lmam, Allah emri
ile k›lar›m dese kâfir olmaz.

Bir kimseye, sakal›n› bir tutamdan k›sa yapma veyâ bir tutam-
dan fazlas›n› kes ve t›rnaklar›n› kes, zîrâ, Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetidir deseler, o da kesmem dese, kâfir
olur. Sâir sünnetler dahî böyledir. Husûsiyle, sünnet oldu¤u ma’rûf
ve sübûtü, tevâtür ile sâbit ola. Misvâk gibi. Birgivî merhûm buyu-
rur ki: Bu sözü, sünnetli¤ini inkâr tarîkiyle dese, küfrdür. Murâd›,
senin emrinle ifllemem, Resûlullah›n sünneti oldu¤u için ifllerim
dese, küfr de¤ildir.

[Yûsüf Kardâvî (El-halâl-ü vel-harâm-ü fil-‹slâm) kitâb›n›n,
dördüncü bask›s›n›n, seksenbirinci sahîfesinde diyor ki: (Buhâ-
rî)deki hadîs-i flerîfde, (Müflriklere muhâlefet ediniz! Sakal›n›z›
uzat›n›z! B›y›¤›n›z› k›salt›n›z!) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, saka-
l› kaz›ma¤› ve bir tutamdan k›sa yapma¤› men’ etmekdedir. Ate-
fle tapanlar, sakallar›n› kesiyor. Kaz›yanlar› da oluyordu. Hadîs-i
flerîfde, bunlara muhâlefet etmemiz emr olundu. F›kh âlimleri-
nin ba’z›s› bu hadîs-i flerîf, sakal uzatman›n vâcib oldu¤unu, sa-
kal kaz›man›n harâm oldu¤unu gösteriyor dedi. Bunlar aras›nda
‹bni Teymiyye, sakal› kesme¤e karfl› pek fliddetli yazmakdad›r.
Ba’z› âlimler ise, sakal uzatman›n âdet oldu¤unu, ibâdet olmad›-
¤›n› bildirdi. Feth kitâb›, Iyâddan alarak, [özrsüz] sakal kaz›ma-
n›n mekrûh oldu¤unu yazmakdad›r. Do¤rusu da budur. Bu ha-
dîs-i flerîf, sakal uzatman›n vâcib oldu¤unu gösteriyor denile-
mez. Çünki, (Buhârî)de yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Yehûdîler ve h›-
ristiyanlar [saçlar›n›, sakallar›n›] boyam›yorlar. Siz onlara muhâ-
lefet ediniz!). Ya’nî, siz boyay›n›z buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf,
saç sakal boyaman›n vâcib oldu¤unu göstermiyor. Müstehab ol-
du¤unu gösteriyor. Çünki, Eshâb-› kirâm›n bir k›sm› boyad›. Ço-
¤u boyamad›. Vâcib olsayd› hepsi boyard›. Sakal uzatma¤› emr
eden hadîs-i flerîf de böyle olup, sakal uzatman›n vâcib oldu¤unu
de¤il, müstehab oldu¤unu bildirmekdedir. ‹slâm âlimlerinden
hiç birinin sakal›n› kaz›d›¤› haber verilmedi. Çünki, onlar›n ze-
mânlar›nda sakal b›rakmak âdet idi. [Müslimânlar›n âdetine uy-
mamak, flöhret olur. Mekrûh olur. Fitneye sebeb olursa, harâm
olur.] Kardâvîden terceme temâm oldu. Kardâvî, kitâb›n›n önsö-
zünde, dört mezhebin f›kh bilgilerini birbirlerine kar›fld›rd›¤›n›,
tek bir mezhebi taklîd etmenin uygun olmad›¤›n› yaz›yor. Böy-
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lece, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayr›l›yor. Ehl-i sünnet
âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, her müslimân›n dört mezheb-
den birini taklîd etmesi lâz›m oldu¤unu, mezhebleri kar›fld›ran›n
mezhebsiz hattâ z›nd›k olaca¤›n› bildiriyorlar. Bununla berâber,
Kardâvînin sakal hakk›ndaki yaz›s›, hanefî mezhebinin reyini aç›k-
lad›¤› için, vesîka olarak al›nmas› uygun görüldü. Abdülhak-› Deh-
levî hazretleri, (Efli’at-ül-leme’ât)›n üçüncü cildinde diyor ki: (‹s-
lâm âlimleri, saç, sakal boyamakda, bulunduklar› yerin âdetine uy-
mufllard›r. Çünki, [câiz olan, mubâh olan ifllerde], bulundu¤u yerin
âdetine uymamak, flöhrete sebeb olur. Bu ise, mekrûhdur). Mu-
hammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ” (Berîka) kitâb›nda diyor
ki, (Hadîs-i flerîfde, (B›y›¤› k›sa, sakal› uzun yap›n›z!) buyuruldu.
Bunun için, sakal› kaz›mak, kesmek ve sünnet mikdâr›ndan k›sa
yapmak men’ olundu. Sakal› bir kabza, bir tutam uzatmak sünnet-
dir. Sakal› bir kabzadan k›sa yapmak câiz de¤ildir. Bir kabzadan
fazlas›n› kesmek de sünnetdir). Bir kabza, dudak kenâr›ndan, dört
parmak eni kadar uzun olmak demekdir. Sünnet olan, hattâ mu-
bâh olan fleyi sultân emr edince, bunu yapmak vâcib olur. Sultân›n
ve bütün müslimânlar›n yapmas›, emr demekdir. Böyle yerlerde
sakal› bir tutam uzatmak vâcib olur. Bir tutamdan k›sa yapmak ve-
yâ kaz›mak, vâcibi terk etmek olur. Tahrîmen mekrûh olur. Bu-
nun, câmi’de imâm olmas› câiz olmaz. Fekat, Dâr-ül-harbde bulu-
nan veyâ zulm görmemek, nafakadan olmamak yâhud emr-i
ma’rûf yapabilmek, müslimânlara ve islâmiyyete hizmet edebil-
mek, dînini, nâmûsunu koruyabilmek için sakal›n› kaz›mak câiz
hattâ lâz›m olur. Özrsüz olarak k›saltmak ve kaz›mak mekrûh olur.
Bir tutamdan k›sa sakal b›rakarak, böylece sünneti yapd›¤›na inan-
mak, bid’at olur. Sünneti de¤ifldirmek olur. Böyle bid’at ifllemek,
adam öldürmekden dahâ büyük günâh olur.]

Bir k›z ile bir o¤lan, âk›l ve bâli¤ olsalar ve onlar› nikâh etseler
ve onlara, îmân›n s›fatlar›n› sorduklar›nda, bilmeseler, onlar müs-
limân de¤ildir. Onlara îmân edilecek fleyleri ö¤retip, sonra nikâh-
lar›n› yeniden k›yarlar ise, nikâhlar› sahîh olur. Ellidört farz bölü-
müne bak›n›z!

Bir kimse b›y›klar›n› k›rkd›kda, yan›ndaki, bir fleye yaramad›
dese, o diyenin küfründen korkulur. Zîrâ, b›y›klar› k›saltmak sün-
netdir. Sünneti hafîf görmüfl olur.

Bir kimse, -bafldan aya¤a- harîr giyinse, baflka birisi bu hâline,
mubârek olsun dese, küfründen korkulur.

Bir kimse, k›bleye karfl› aya¤›n› uzat›p yatmak veyâ tükürmek
veyâ k›bleye karfl› bevl etmek gibi bir mekrûhu ifllese, o kimse-
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ye bu yapd›klar›n mekrûhdur, iflleme deseler, o âdem, ona, her gü-
nâh›m›z bu kadar olsa dese, küfründen korkulur. Ya’nî, mekrûhu
önemsiz bir fley sayd›¤› için.

Ve dahî, bir kimsenin hizmetkâr›, kap›dan içeriye girse, efendi-
sine selâm verse, efendisinin yan›nda bir kimse olsa da, sus edeb-
siz, efendisine selâm vermek olur mu? dese, o diyen kimse, kâfir
olur. Ammâ murâd›, müâfleret âdâb›n› ö¤retmek ise ve selâm› kal-
ben vermek gerekdi, demek ise, küfr olmamas› zâhirdir.

Bir kimse, birinin g›yâb›nda bir fley söylese, yan›ndaki de, gî-
bet etme dese, buna karfl› o kimse de, bu bir fley midir dese, kâfir
olur demifller. Bu hareketiyle, harâm› istihsân etdi¤i, kötülemedi-
¤i için.

Bir kimse, Allahü teâlâ, bana Cennet verirse sensiz Cennete
girmem dese, yâhud filân ile Cennete girme¤e emr olunsam, gir-
mem, yâhud Allahü teâlâ bana, Cennet verse, istemem, lâkin di-
dâr›n› görmek dilerim dese, bu sözler, küfrdür demifller. Bir kim-
se, îmân artar ve eksilir dese, küfrdür, demifller. Birgivî buyuruyor
ki: (Mü’menün bih) i’tibâriyle, artar ve eksilir dese, küfrdür. Am-
mâ, yakîn ve kuvvet-i s›dk i’tibâriyle olursa, küfr de¤ildir. Zîrâ
müctehidlerden bir çok kimseler, îmân›n ziyâde ve noksan›na kâ-
illerdir.

Bir kimse, k›ble ikidir, biri Kâ’be ve biri Kudüsdür, dese, küfr-
dür, demifller. Birgivî buyurur ki: fiimdiki hâlde ikidir dese küfr-
dür. Ammâ Beyt-i mukaddes k›ble idi. Sonra, k›ble Kâ’be oldu de-
se, küfr de¤ildir.

Bir kimse, bir âlime bu¤z etse veyâ sö¤se, bu yapd›¤› sebebsiz
ise, o kimsenin küfründen korkulur.

Bir kimse, kâfirlerin ibâdetleri, islâmiyyete uym›yan iflleri gü-
zeldir dese ve böyle i’tikâd etse küfrdür.

Bir kimse, ta’âm yirken konuflmamak mecûsîlerin iyi âdetlerin-
dendir dese, yâhud âdetli ve lohusa hâlinde, avretle yatmamak,
mecûsîlerin iyi fleylerindendir, dese, o kifli kâfir olur, demifller.

Bir kimse, bir kifliye, sen mü’min misin? dese, o dahî, inflâallah
dese ve te’vîle kâdir olmasa, küfrdür.

Bir kimse, evlâd› ölen kimseye, Allahü teâlâya senin o¤lun ge-
rek idi, dese, kâfir olur, demifller.

Bir avret, beline bir kara ip ba¤lasa, bu nedir? deseler, zünnâr-
d›r dese, kâfir olur, erine harâm olur.

Bir kifli, harâm ta’âm yidikde, Bismillah dese, kâfir olur demifl-
ler. Birgivî hazretleri buyurur ki: (Bu fakîrin anlad›¤›, harâm li-
aynihî olursa [hamr gibi, murdâr, ölmüfl hayvân eti gibi ve o hay-
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vân›n ya¤› gibi] kâfir olur. Ammâ harâm li-aynihî oldu¤unu bilmek
gerekdir. Böylece, ismullah› hafîfletmifl olur. Zîrâ, bunlar›n kendi-
leri harâmd›r. ‹mâmlar›m›zdan mervîdir ki, bir kimse, ta’âm gasbe-
dip yirken; Bismillah dese, kâfir olmaz. Çünki, ta’âm›n kendisi ha-
râm de¤ildir. Gasb harâmd›r). Bir kifli, bir gayriye, beddüâ ederek,
Allahü teâlâ, senin can›n› küfrle als›n dese, kâfir olmas›nda ulemâ
ihtilâf etdiler. Asl› budur ki, kendinin küfrüne râz› olmak, -ittifak-
la- küfrdür. Ammâ, gayrin küfrüne r›zâ, ba’z›lar› indinde, o dahî
küfr ise de, ba’z›lar indinde, -istihsânen r›zâ ise- küfrdür. Ammâ,
zulm ve f›skdan ötürü, -azâb› dâim ve fledîd olsun- diye, r›zâ ise,
küfr de¤ildir. Birgivî “rahime-hullahü teâlâ” buyurur ki: (Bu kavli
esah anlar›z. Zîrâ, Kur’ân-› azîmde, hazret-i Mûsâ “aleyhisse-
lâm”›n k›ssas›nda, buna delîl vard›r).

Bir kimse, -Allahü teâlâ bilir- filân ifli ifllemedim dese, hâlbuki,
o ifli iflledi¤ini bilse, kâfir olur. Hak teâlâ hazretlerine cehl-i mürek-
keb isnâd etmifl olur.

Bir kimse, bir avreti [flâhidsiz] nikâh etse, o er ile avret, Allahü
teâlâ ve Peygamber flâhidimizdir deseler, her ikisi kâfir olur. Zîrâ,
Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” diri iken gayb›
bilmezdi. Gayb› bilir demek, küfr olur.

Ben çal›nanlar› ve gayb olanlar› bilirim dese, söyleyen ve ina-
nan kâfir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kâfir olur. Pey-
gamberler ve cinnîler dahî gayb› bilmezler. Gayb›, ancak Allahü
teâlâ bilir ve Onun bildirdikleri bilir.

Bir kimse, Allahü teâlâya and içmek dilese, bir âhar kimse da-
hî, ben senin, Allahü teâlâya and içdi¤ini istemem. Talâka ve itâka
veyâ flerefe, nâmûsa and etmeni dilerim dese, kâfir olur, demifller-
dir.

Bir kimse, bir kifliye, senin dîdâr›n bana can al›c› gibidir dese,
kâfir olur demifller. Zîrâ, can al›c›, bir ulu melekdir.

Bir kimse, nemâz k›lmamak hofl ifldir dese, kâfir olur. Bir kim-
se, bir kifliye gel nemâz k›l dese, o dahî bana nemâz k›lmak zor ifl-
dir dese, kâfir olur demifller.

Allahü teâlâ, gökde benim flâhidimdir dese, kâfir olur. Zîrâ Al-
lahü teâlâya, mekân isnâd etmifl olur. Allahü teâlâ, mekândan be-
rîdir. [Allah baba diyen de kâfir olur.]

Bir kimse; Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yemek
yidikden sonra mubârek parma¤›n› yalard› dese, bir baflkas›, bu ifl
terbiyesizlikdir dese, kâfir olur.

R›zk Allahdand›r. Lâkin kuldan da hareket gerekdir dese, bu
söz flirkdir. Zîrâ kulun hareketi de Allahdand›r.
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Nasrânî olmak, yehûdî olmakdan, [Amerikan kâfiri olmak, ko-
münist olmakdan] hayrl›d›r dese, kâfir olur. Yehûdî, nasrânîden
[komünist] h›ristiyandan flerlidir, dahâ fenâd›r demelidir.

Kâfir olmak, h›yânet etmekden ye¤dir dese, kâfir olur.
Harâmdan sadaka verse ve sevâb umsa, alan fakîr dahî, harâm-

dan oldu¤unu bilerek, Allah kabûl etsin dese ve veren dahî, âmîn
dese, ikisi de kâfir olur.

‹lm meclisinde ne iflim var, yâhud âlimlerin dedi¤ini iflleme¤e
kim kâdir olur dese veyâ fetvây›, yere atsa ve din adamlar›n›n sö-
zü neye yarar dese, kâfir olur.

Hasm›na fler’a gidelim dese, polis götürmeyince gitmem yâhud
islâmiyyeti ben ne bileyim dese, kâfir olur.

Bir kimse, küfr söylese, bir kifli dahî gülse, gülen dahî kâfir olur.
Gülmesi, zarûrî olursa, küfr de¤ildir.

Bir kimse Allahdan hâli [bofl] yer yok dese veyâ Allahü teâlâ
gökdedir dese, kâfir olur demifller.

Bir kimse, meflây›hin ervâh› hep hâz›rd›r, bilirler dese kâfir
olur. Hâz›r olur dese, küfr olmaz.

‹slâmiyyeti bilmem veyâ istemem dese, kâfir olur.
Bir kimse, Âdem “aleyhisselâm” bu¤day yimese idi, biz flakî ol-

mazd›k dese, kâfir olur. Ammâ biz dünyâda olmazd›k dese, küf-
ründe ihtilâf etmifllerdir.

Âdem “aleyhisselâm” bez dokurdu dese, birisi dahî, öyle ise,
biz, çulhac› o¤lanlar› imifliz dese, kâfir olur.

Bir kifli, küçük günâh ifllese, birisi ona tevbe et dese, o dahî, ne
iflledim ki tevbe edeyim dese, kâfir olur.

Biri di¤erine, gel islâm âlimine gidelim veyâ f›kh, ilmi-hâl kitâ-
b›n› okuyup ö¤renelim dese, o dahî, ben ilmi ne yapay›m dese, kâ-
fir olur. Zîrâ, ilmi istihfâfd›r. Tefsîr ve f›kh kitâblar›na hakâret
eden, bunlar› be¤enmiyen, kötüliyen kimse kâfir olur. Dört mez-
hebden birinin âlimlerinin yazm›fl olduklar› bu k›ymetli kitâblara
sald›ran azg›n kâfirlere (fen yobaz›) ve (z›nd›k) denir.

Bir kimseye, kimin zürriyyetindensin? Kimin milletindensin?
‹’tikâdda mezhebinin imâm› kimdir? Amelde mezhebinin imâm›
kimdir diye süâl etseler, bilmese, kâfir olur.

Bir harâm-› kat’iyye -hamr, h›nz›r eti gibi- halâldir dese veyâ
halâl-i kat’iyye, harâmd›r dese, kâfir olur demifller. [Tütüne harâm
demek tehlükelidir.]

Cemî’ edyânda harâm olan, halâl edilmesi hikmete muhâlif
olan birfleyin halâl olmas›n› arzû etmek küfrdür. Zinâ ve livâta ve
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karn› doydukdan sonra ta’âm yimek ve fâiz almak veyâ fâiz ver-
mek gibi. fierâb›n halâl olmas›n› temennî küfr de¤ildir. Çünki fle-
râb her dinde harâm de¤ildi. Kur’ân-› azîm-üfl-flân›, lâf ve latîfe
aras›nda isti’mâl etmek küfrdür. Yahyâ adl› kimseye, (Yâ Yahyâ!
huz-il-kitâbe) dese kâfir olur. Kur’ân-› kerîmle alay etmifl olur.
Çalg›, oyun, flark› aras›nda Kur’ân okumak da böyledir.

fiimdi geldim Bismillâhi dese, âfâtd›r. Birfleyi çok görse (Mâ
halakallah) dese, ma’nâs›n› bilmese kâfir olur.

Bir kimse, flimdi sana sövmem, sövmenin ad›n› günâh koymufl-
lar, dese, âfâtd›r.

Bir kimse, Cebrâîl buza¤›s› gibi ç›r›lç›plak olmuflsun dese, âfât-
d›r. Melekle alay etmek olur.

Bir kimse, Allahü tebâreke ve teâlâdan gayri eflyâya yemîn et-
se, harâmd›r. Harâm› iflliyen, mürted ve kâfir olmaz. Me¤er (Man-
sûsun aleyh) olan harâma halâl dese, kâfir olur.

Ve dahî, o¤lunun bafl› için veyâ bafl›m için kelimelerine, yemîn
billahi atf etse, meselâ, vallahî o¤lumun bafl› için dese, küfr olma-
s›ndan korkulur.

AHKÂM-I ‹SLÂM‹YYE
‹slâm dîninin bildirdi¤i emrlere ve yasaklara (Ahkâm-› islâmiy-

ye) veyâ (‹slâmiyyet) denir. Ahkâm-› islâmiyye sekizdir: Farz, vâ-
cib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh, müfsid.

Farz odur ki, onu Allahü azîm-üfl-flân buyurmufl ola. Ve buyur-
du¤u flübhesiz delîl ile, belli olmufl ola. Ya’nî âyet-i kerîmeden
aç›kça anlafl›lm›fl ola. ‹nanm›yan, ehemmiyyet vermiyen kâfir ola.
Îmân, Kur’ân, abdest almak, nemâz k›lmak, oruc tutmak, zekât
vermek, hacca gitmek, cünüblükden gusl etmek [ya’nî boy abdesti
almak] gibi.

Farz dahî üç nev’dir: Farz-› dâim, farz-› muvakkat, farz-› alel-ki-
fâye. Farz-› dâim (âmentü billâhi)yi sonuna kadar ezberleyip ve
ma’nâs›n› bilip ve inan›p, dâimî i’tikâd etme¤e derler. Farz-› mu-
vakkat, amelin vakti geldikde, iflledi¤imiz farz olan amellere der-
ler. Befl vakt nemâz k›lmak ve Ramezân-› flerîf ay›nda oruc tutmak
ve san’atine ve ticâretine lâz›m olan din ve fen bilgilerini ö¤renmek
gibi. Farz-› alel-kifâye, onu, elli kifliden veyâ yüz kifliden biri ifllese,
sâirlerden sâk›t olur. Verilen selâm›n cevâb›n› söylemek gibi. Ve
cenâze nemâz› k›lmak ve cenâzeyi gasl etmek gibi, sarf ve nahv
okumak ve hâf›z olmak ve vücuh ilmini ö¤renmek ve san’atine, ti-
câretine lâz›m olandan ziyâde din ve fen bilgilerini ö¤renmek gibi.

Ve dahî, bir farz içinde, befl farz vard›r. Bu farzlar, ilm-i farz,
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amel-i farz, mikdâr-› farz, i’tikâd-› farz, ihlâs-› farz, inkâr-› farzd›r.
‹nkâr-› farz küfrdür.

Vâcib odur ki, onu Allahü azîm-üfl-flân buyurmufl ola. Buyur-
du¤u, flübheli delîl ile belli olmufl ola. Vâcib oldu¤una inanmayan,
kâfir olmaz. Lâkin, ifllemeyen, Cehennem azâb›na lây›k olur. Me-
selâ, vitr nemâz›nda, kunût düâs›n› okumak ve hâc› bayram›nda
kurban kesmek ve Ramezân-› flerîf bayram›nda f›tra vermek ve
secde âyeti okununca, (Secde-i tilâvet) yapmak gibi. Vâcib içinde,
dört vâcib ve bir farz vard›r. ‹lmi vâcib, ameli vâcib, mikdâr› vâcib,
i’tikâd› vâcib, ihlâs› farz. Farz›n ve vâcibin riyâs› harâmd›r.

Ve dahî sünnet, onu, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretleri, bir kerre veyâ iki kerre terk etmifl ola. Terk edene, azâb
olmaz. Lâkin, özrsüz ve devâml› terk eden, itâba ve sevâb›ndan
mahrûm olma¤a lây›k olur. Meselâ, misvâk isti’mâl etmek ve ezân
ve ikâmet ve cemâ’at ile nemâz k›lmak ve evlendi¤i gece ta’âm yi-
dirmek ve çocu¤unu sünnet etdirmek gibi. Sünnet dahî üç nev’dir:
Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayr-› müekkede, sünnet-i alel-kifâye.

Sünnet-i müekkede olanlar, sabâh nemâz›n›n sünneti ve ö¤le
nemâz›n›n evvel ve son sünnetleri ve akflam nemâz›n›n sünneti ve
yats› nemâz›n›n son sünneti gibi. Bunlar, sünnet-i müekkededir.
Sabâh nemâz›n›n sünnetine vâcib diyen âlimler de vard›r. Bu sün-
netler aslâ özrsüz terk olunmaz. Be¤enmiyen kâfir olur.

Sünnet-i gayr-› müekkede olanlar, ikindinin sünneti ve yats› ne-
mâz›n›n evvel sünneti. Bunlar çok kerre terk olunursa, bir fley lâ-
z›m gelmez. Özrsüz olarak büsbütün terk olunursa, itâba ve fle-
fâ’atden mahrûm olma¤a sebeb olur.

[(Halebî)de ve (Kudûrî)de diyor ki, ibâdetler, (Ferâiz) ve (Fe-
dâil) olmak üzere ikiye ayr›l›r. Farz ve vâcib olmayan ibâdetlere
(Fedâil) veyâ (Nâfile ibâdet) denir. Befl vakt nemâz›n sünnetleri,
nâfile ibâdetdir ve farzlardaki noksanlar› temâmlar. Ya’nî yap›lan
farzdaki kusûrlar› temâmlar. Yoksa, k›l›nmayan farz nemâz yerine
sünnet geçmez. Sünnet k›lmak, farz› terk edeni Cehennemden kur-
tarmaz. Farz› özrsüz terk edenin, k›ld›¤› sünnet sahîh olmaz. Sahîh
olan [kusûrsuz k›l›nan] sünnete niyyet etmek lâz›md›r. Niyyet edil-
mezse sünnet sevâb›na kavuflmaz. Bunun için, senelerce nemâz k›l-
mam›fl olanlar, dört vakt nemâz›n sünnetlerini k›larken, hem, o
vaktin ilk kazâya kalm›fl farz›n› kazâ etme¤e, hem de, o vaktin sün-
netini edâ etme¤e niyyet etmelidir. Böyle niyyet edince, hem kazâ,
hem de sünnet k›lm›fl olur. Sünneti terk etmifl olmaz.]

Sünnet-i alel kifâye, befl on kimseden birisi ifllese, sâirlerinden
sâk›t olur. Selâm vermek ve i’tikâfa girmek ve meflrû’ olan iflleri-
nin evvelinde Besmele-i flerîfeyi söylemek gibi.
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E¤er, ta’âm›n evvelinde, Besmele-i flerîfeyi demezse, üç zarar›
vard›r: 1- fieytân kendisiyle birlikde, ta’âm yir. 2- Yidi¤i ta’âm be-
denine maraz olur. 3- Ta’âmda bereket olmaz.

Besmele söylerse, üç fâidesi vard›r: 1- fieytân ta’âma ortak ol-
maz. 2- Ta’âm bedenine flifâ olur. 3- Ta’âmda bereket olur. [Yime-
¤e bafllarken Besmele söyleme¤i unutursa, hât›rlad›¤› zemân söy-
lemelidir.]

Müstehab demek, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” öm-
ründe bir iki kerre ifllemifl ola. ‹fllemeyene azâb ve itâb olmaz. fie-
fâ’atden mahrûm kalmak dahî yokdur. Lâkin, iflleyene sevâb çok-
dur. Meselâ, nâfile nemâz k›lmak ve nâfile oruc tutmak ve ömre-
ye, nâfile hacca gitmek ve nâfile sadaka vermek gibi.

Ve dahî, mubâh odur ki, onun iyi niyyetle ifllenmesinde sevâb,
kötü niyyetle ifllenmesinde azâb vard›r. Terkinde azâb olmaz. Yü-
rümek, oturmak, ev almak, halâlinden dürlü ta’âm yimek, halâl ol-
mak flartiyle, dürlü elbise giymek gibi.

Harâm odur ki, onu Allahü azîm-üfl-flân, Kur’ân-› kerîmde aç›k
nehy etmifl ola. Ya’nî, ifllemeyiniz, demifl ola. Harâma, ehemmiy-
yet vermiyen, inanm›yan kâfir olur. ‹nand›¤› hâlde iflliyen kâfir ol-
maz, fâs›k olur. [‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” imâml›¤› an-
lat›rken buyuruyor ki, (Fâs›k imâm›n arkas›nda nemâz k›lmamal›-
d›r. Fâs›k demek, flerâb içmek, zinâ etmek, fâiz yimek gibi büyük
günâh iflliyen demekdir. [Küçük günâha devâm etmek de büyük
günâh olur.] Birden çok câmi’de Cum’a nemâz› k›l›nan yerlerde,
fâs›k hatîbin arkas›nda Cum’a nemâz› k›lmamal›, imâm› sâlih olan
câmi’de k›lmal›d›r. Fâs›ka ihânet etmek, hakâret etmek vâcibdir.
Çok âlim olsa da, onu imâm yapmamal›d›r. ‹mâm yapmak, ona
ta’zîm etmek, sayg› göstermek olur. Fâs›k›n da, mezhebsizin de,
imâm yap›lmalar›, her zemân tahrîmen mekrûhdur. Harâmlardan
sak›nma¤a (Takvâ) denir. Halâl veyâ harâm oldu¤u flübheli olan
fleylerden de sak›nma¤a (Vera’) denir. fiübheli fley ifllememek için
bir halâl› terk etme¤e (Zühd) denir. Dâr-ül-harbde îmâna gelenin,
Dâr-ül-islâma hicret etmesi vâcib olur)].

Harâm iki nev’dir: Biri, (Harâm li-aynihî) ve biri, (Harâm li-
gayrihî). Evvelkisi, kendisi harâm olup, her zemân harâmd›r.
Adam öldürmek, zinâ ve livâta etmek, hamr ve alkollü içkiler iç-
mek, kumar oynamak, h›nz›r eti yimek ve kad›nlar›n, k›zlar›n bafl›,
kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› böyledir. Bir kimse bu gü-
nâhlar› ifllerken, Besmele-i flerîfe dese veyâ halâl i’tikâd etse, ya’nî
Allahü teâlân›n harâm etmesine ehemmiyyet vermese, kâfir olur.
Ammâ, bunlar›n harâm oldu¤una inan›p, Allahdan, azâb›ndan
korkarak yapsa, kâfir olmaz. Fekat, Cehennem azâb›na lây›k olur.
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Harâm li-gayrihî, kendisi harâm de¤il ise de, harâm yoldan el-
de edildi¤i için, harâm olur. Bir kimse, bir kiflinin ba¤›na girip, sâ-
hibinin izni yokken, meyvesini kopar›p yimek, ev eflyâs›n› ve akça-
s›n› çal›p harcamak gibi. Bunlar› yapan kimse, yaparken Besmele
dese yâhud halâldir söylese, kâfir olmaz. Bir kimsede, bir arpa
a¤›rl›¤›nda haks›z olan mal varsa, yar›n k›yâmet gününde, cemâ’at
ile k›l›nm›fl yediyüz rek’at, -kabûl olunmufl- nemâz›n›n sevâb›n›,
hazret-i Mevlâ bu kimseden al›verse gerekdir. Harâm›n her iki k›s-
m›ndan kaç›nmak, ibâdet yapmakdan dahâ çok sevâbd›r.

Ve dahî mekrûh, amelin sevâb›n› gideren fleye derler. Mekrûh
dahî, iki nev’dir: Kerâhet-i tahrîmiyye ve kerâhet-i tenzîhiyye.

Kerâhet-i tahrîmiyye, vâcibin terkidir. Harâma karîbdir [yak›n-
d›r]. Kerâhet-i tenzîhiyye, sünnetin terkidir. Halâla karîbdir. Kerâ-
het-i tahrîmiyye iflleyen, e¤er kasd ile ifllerse, âsî ve günâhkâr olur.
Cehennem azâb›na lây›k olur. Nemâzda ise, o nemâz›n iâdesi vâ-
cib olur. E¤er sehv ile ifllerse secde-i sehv yapar. ‹âdesi sâk›t olur.
Kerâhet-i tenzîhiyyeyi iflleyene azâb olmaz. Lâkin, ›srâr ederse,
itâba ve sevâbdan mahrûm kalma¤a müstehak olur. At etini ve ke-
di ve fâre art›¤›n› yimek, flerâb yapana üzüm satmak gibi.

Müfsid, amelleri, temelinden giderene denir. Îmân› ve nemâz›,
nikâh› ve hacc› ve zekât›, al›fl ve sat›fl› bozmak gibi.

[Farzlar›, vâcibleri ve sünnetleri yapan ve harâmdan, mekrûh-
dan sak›nan müslimâna, âh›retde (Ecr) ya’nî (Sevâb) ya’nî karfl›l›k
verilir. Harâmlar›, mekrûhlar› yapana ve farzlar›, vâcibleri yapm›-
yan müslimâna (Günâh) yaz›l›r. Harâmdan sak›nman›n sevâb›, far-
z› yapman›n sevâb›ndan katkat çokdur. Bir farz›n sevâb›, bir mek-
rûhdan sak›nman›n sevâb›ndan, bu da, bir sünnetin sevâb›ndan
çokdur. Mubâhlar içinde, Allahü teâlân›n sevdiklerine (Hayrât) ve
(Hasenât) denir. Bunlar› yapana da sevâb verilir ise de, bu sevâb,
sünnet sevâb›ndan azd›r. Sevâb verilece¤ini bilerek yapma¤a
(Kurbet) denir.

Allahü teâlâ, kullar›na çok ac›d›¤› için, râhat ve se’âdet men-
ba’› olan, dinleri gönderdi. Dinlerin sonuncusu, Muhammed aley-
hisselâm›n dînidir. Di¤er dinler, kötü insanlar taraf›ndan, de¤ifldi-
rildi. Müslimân olsun, kâfir olsun, herhangi bir insan, bilerek veyâ
bilmiyerek, bu dîne uygun yaflarsa, dünyâda hiç s›k›nt› çekmez.
Râhat ve nefl’e içinde yaflar. fiimdi, Avrupada ve Amerikada, bu
dîne uygun çal›flan kâfirler, böyledir. Fekat, kâfirlere âh›retde hiç
sevâb ve mükâfât verilmez. Böyle çal›flan, e¤er müslimân ise ve is-
lâmiyyete uyma¤a niyyet ederse, âh›retde de, sonsuz se’âdete ka-
vuflacakd›r.]
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‹SLÂMIN B‹NÂSI
‹slâm›n binâs› befldir. Ya’nî, islâm befl fley üzerine binâ k›l›nm›fl-

d›r. Evvelkisi, kelime-i flehâdet getirmek ve ma’nâs›n› ö¤renip
inanmak. ‹kincisi, hergün befl vakt nemâz› vakti geçmeden k›lmak.
Üçüncüsü, Ramezân-› flerîfde her gün oruc tutmak. Dördüncüsü,
e¤er farz olduysa, y›lda bir kerre, zekât ve uflr vermek. Beflincisi,
kudreti var ise, ömründe bir kerre, hacca gitmek. [Allahü teâlân›n
bu befl emrini yapma¤a ve harâmlardan sak›nma¤a (‹bâdet etmek)
denir. Vücûb ve edâ flartlar›na mâlik olm›yan›n ve hacca gitmifl
olan›n tekrâr gitmesi, nâfile ibâdet olur. Bid’at ve harâm iflleme¤e
sebeb olan nâfile ibâdeti yapmak câiz de¤ildir. ‹mâm-› Rabbânî
“kuddise sirruh”, 29 ve 123 ve 124. cü mektûblar›nda ve (Makâ-
mât-› Mazheriyye) 26. c› mektûbunda, nâfile hacca ve ömreye git-
me¤e izn vermemifllerdir. (Neflr-ül-mehâsin)de, makâmât-› aflere-
den zühd makâm›n› bildirirken diyor ki, (Büyük âlim ve Velî,
imâm-› Nevevîye, her sünnete ri’âyet ediyorsun. Fekat, büyük sün-
net olan nikâh› terk ediyorsun dediklerinde, bir sünneti yaparken,
birçok harâm ifllemekden korkuyorum buyurdu). ‹mâm-› Yahyâ
Nevevî 676 da fiâmda vefât etdi. Pâkistânda (Câmi’a-i habîbiyye)
üniversitesi dekan›, müderris Habîb-ür-rahmân, 1401 [m. 1981] de
hacca gidince, vehhâbî imâm›n ho-parlör ile nemâz k›ld›¤›n› görüp,
nemâzlar›n› ayr› k›ld›¤› için, ellerine kelepçe tak›larak habs edil-
mifl, sebebi soruldukda, imâm›n ho-parlör ile k›ld›rmas› câiz de¤il-
dir demifldir. Hac yapmas›na mâni’ olunarak, geri gönderilmifldir.

Dünyân›n neresinde olursa olsun, her insana önce lâz›m olan
fley, dînini, îmân›n› ö¤renmekdir. Din, eskiden islâm âlimlerinden
kolayca ö¤renilirdi. fiimdi, âhir zemân oldu¤u için, hiç bir yerde
hakîkî din âlimi kalmad›. Câhiller, ingilizlere sat›lm›fl olan ahmak-
lar, din adam› olarak her tarafa yay›ld›. fiimdi dîni, îmân› do¤ru
olarak ö¤renmek için tek çâre, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›-
n› okumakd›r. Bu kitâblar› bulmak, Allahü teâlân›n büyük bir ih-
sân›d›r. ‹slâm düflmanlar›, gençleri aldatmak için, bozuk din ki-
tâblar› yay›yorlar. Hakîkî din kitâb› bulup okumak, çok güç oldu.
Gençler, muhtelîf oyunlara ba¤lan›p, hakîkî kitâb bulmakdan ve
okumakdan mahrûm edilmekdedir. Birçok gencin, oyundan bafl-
ka birfley düflünmediklerini görüyoruz. Bu hastal›k, gençler ara-
s›nda yay›lmakdad›r. Müslimân ana-babalar›n, çocuklar›n› bu
hastal›kdan korumalar› çok lâz›md›r. Bunun için, çocuklar›na dî-
nini haber vermeleri ve din kitâb› okuma¤a al›fld›rmalar› lâz›md›r.
Bunun için, çocuklar›n›n zararl› oyunlara dadanmalar›n› önle-
melidirler. Ba’z› ahbâblar›m›z›n çocuklar›n›n zararl› oyunlar› oy-
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namakdan yemek yimeyi bile unutduklar›n› görmekdeyiz. Böyle
çocuklar›n, mekteb kitâblar›n› bile okuyup s›n›f geçmeleri imkân-
s›z olmakdad›r. Analar›n, babalar›n çocuklar›na hâkim olmalar›,
kitâb okuma¤a al›fld›rmalar› lâz›md›r. Bunun için, (‹slâm Ahlâk›)
kitâb›n› okumal›d›r. Bu kitâb› okuyan, dînini, îmân›n› ö¤renece¤i
gibi, islâm düflmanlar›n›n nas›l çal›fld›klar›n› da anl›yacakd›r. Ana-
lar, babalar bu vazîfelerini yapmazlarsa, dinsiz, îmâns›z bir gençlik
hâs›l olacak, vatan›m›za, milletimize çok zarar verecekdir.

Müslimân analar›n, babalar›n dikkat edecekleri çok mühim bir
mes’ele de (Setr-i avret) mes’elesidir. Zararl› oyunlar› oynayanlar
aras›nda dizlerinden kas›klar›na kadar aç›k gençleri görüyoruz. ‹s-
lâm dîninde avret mahallini örtmek mühim farzd›r. Buna ehem-
miyyet vermiyen îmân›n› kaybedebilir. Müslimânlar, nemâzlar›na
çok sevâb kazanmalar› için ve vâ’z dinlemek için, câmi’lere gider.
Câmi’e gitmek bu sebeble olmasa dahî çok sevâbd›r. Avret mahal-
li aç›k olanlar›n gitdi¤i yer, câmi’ olmaz, f›sk meclisi olur. F›sk mec-
lisine gitmenin harâm oldu¤u bütün kitâblarda yaz›l›d›r. Böyle câ-
mi’lere giden f›sk meclisine gitmifl olur, günâha girer. Sevâb kazan-
mak ve vâ’z dinlemek için, böyle câmi’lere giden kimse, sevâb de-
¤il, günâh kazanmakdad›r. Avret mahalli aç›k olanlar câmi’e gidin-
ce, müslimânlar›n günâha girmelerine sebeb oluyorlar. Avret ma-
hallini açmak, büyük günâh oldu¤u gibi, böyle aç›klara bakmak da
büyük günâhd›r. Bunun için, böyle câmi’lere giden müslimânlar
sevâb de¤il, günâh kazanmakda, gadab-› ilâhiye sebeb olmakdad›r-
lar.]

NEMÂZ BÂBI
Nemâz›n farzlar› onikidir: Yedisi d›fl›nda, befli içinde.
D›fl›nda olanlar: Hadesden tahâret, necâsetden tahâret, setr-i

avret, istikbâl-i k›ble, vakt, niyyet, iftitâh tekbîri. ‹çinde olanlar:
K›yâm; k›râet, her rek’atde bir rükû’, iki sücûd, ka’de-i ahîrede te-
flehhüd mikdâr› oturmak. Nemâz›n içindeki farzlara (Rükn) denir.
Secdede aln› ve ayak parmaklar›n› yere koymak farzd›r.

Hadesden tahâret, abdesti yok ise, abdest alma¤a, cünüb ise
gusl etme¤e ve abdest ve gusl iktizâ etdikde, su bulunmazsa, te-
yemmüm etme¤e derler. Hadesden tahâret, üç fley ile temâm olur:

‹stincâs›na ve istibrâs›na dikkat etmekle ve y›kamada ve bafl›na
meshde farz olan yerlerde, bir yer b›rakmamakla.

Necâsetden tahâret, üç fleyle temâm olur: Nemâz k›larken giy-
di¤i esvâb›n›, necâsetden pâk etmekle. Nemâz k›larken bedenini
pâk etmekle. Nemâz k›ld›¤› mekân› pâk etmekle. [‹spirtolu s›v›lar
için, ellidört farz›n sonuna bak›n›z!]
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Setr-i avret, üç fleyle temâm olur: Hanefî mezhebinde, erkekler
göbe¤i alt›ndan dizi alt›na var›ncaya dek olan a’zâlar›n› örtmekle.
Erkeklerin nemâzda ayaklar›n› örtmesinin sünnet oldu¤u sahîfe
419 da yaz›l›d›r.

Hurre olan hâtunlar, yüz ve el ve bir rivâyete göre ayakdan bafl-
ka, cümle bedenlerini örtmek ve göstermemekle.

Câriye olan kad›nlar, s›rt ve gö¤üsden diz alt›na kadar örtmek-
le. [Bafl›, kollar›, bacaklar› aç›k gezen veyâ dar, ince fleyle örtünen
kad›nlar ve bunlara bakan erkekler, harâm ifllemifl olurlar. Harâm
oldu¤una ald›r›fl etmiyen îmâns›z olur, mürted olur.]

‹stikbâl-i k›ble üç fleyle temâm olur: K›bleye dönmekle.
Nemâz›n tekmiline kadar, k›bleden gö¤sünü ay›rmamakla.
Allahü azîm-üfl-flân›n dîvân-› ma’nevîsinde, zelîl olmakla.
Vakt üç fleyle temâm olur: Nemâz›n evvel ve âh›r vaktini bil-

mekle. Nemâz› mekrûh olan vakte vard›rmamakla.
Niyyet, k›ld›¤› nemâz farz m›d›r, vâcib midir, sünnet midir,

müstehab m›d›r, bilmekle ve kalbinden geçirmekle ve dünyâ umû-
runu, kalbinden ç›karmakla temâm olur. Salât-› vitr k›lmak,
‹mâm-› a’zama göre vâcib, iki imâma göre ve mâlikî ve flâfi’î mez-
heblerinde sünnetdir. [Mâlikîyi taklîd edenin, harac olunca, vitr
nemâz›n› terk etmesi câiz olur.]

‹ftitâh tekbîri, erkekler ellerini kula¤›na kald›rmakla ve kalben
uyan›k ve hâz›r olmakla temâm olur.

K›yâm, üç fleyle temâm olur: K›bleye karfl›, ayakda durmakla,
secde yerine bakmakla, k›yâmda iken, iki taraf›na sallanmamakla.

K›râet üç fleyle temâm olur: Cehren okunursa, sadâs›n› ç›kar-
mak, gizli okunursa kendi iflitecek kadar, hürûfât› s›hhatli olarak
okumakla. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›n› düflünmekle. Tecvîd üzere
okumakla. [Nemâza dururken söylenen tekbîri ve nemâz içinde
okunan herfleyi ve ezân› arabca okumak lâz›md›r. Bunlar›n arab-
cas›n›, dînini bilen ve mezhebinin ilmihâl kitâb›na uyan hâf›zdan
ö¤renmelidir. Latin harfleri ile yaz›l› Kur’ân-› kerîm do¤ru okuna-
maz. Noksan ve yanl›fl olur. Kur’ân-› kerîmin tefsîri yap›l›r. Tercü-
mesi yap›lamaz. Dinsizlerin, mezhebsizlerin türkçe Kur’ân dedik-
leri kitâblar, do¤ru de¤ildir. Yanl›fl ve bozukdurlar. Her müslimân,
Kur’ân-› kerîm kursuna gidip, islâm harflerini ö¤renerek, Kur’ân-›
kerîmi ve düâlar› do¤ru okumal›d›r. Böyle do¤ru okuyarak k›l›nan
nemâz kabûl olur. (Tergîb-üs-salât)da diyor ki, (Bir kimsenin ne-
mâzda okudu¤u, dokuz âlime göre yanl›fl olsa, bir âlime göre do¤-
ru olsa, bunun nemâz› fâsid oldu dememelidir.)]

Rükû’ üç fleyle temâm olur: Rükû’a k›bleye karfl› tam e¤ilmek-
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le. Beli ile bafl› berâber olmakla. Tumânînet üzere [kalben emîn
olarak] durmakla.

Secde üç fleyle temâm olur: Secdeye sünnet üzere varmakla.
Aln› ile burnu, bir hizâda k›bleye karfl› yere konmufl olmakla. Tu-
mânînet üzere olmakla. [Sa¤lam kimsenin yirmibefl santimetreye
kadar yükse¤e secde etmesi câiz ise de mekrûhdur. Çünki Peygam-
berimiz ve Eshâb-› kirâmdan hiçbiri, yüksek yere secde etmedi.
Dahâ yükse¤e secde ederse, nemâz› fâsid olur.]

Ka’de-i ahîre üç fleyle temâm olur: 1- Erkekler sa¤ aya¤›n› dikip
sol aya¤› üzerine oturmakla, kad›nlar, teverrük etmekle ya’nî kaba
etlerini yere koyup, ayaklar›n› sa¤ taraf›ndan ç›karmakla. 2- Tehiy-
yât› ta’zîm üzere okumakla. 3- Ka’de-i ahîrede, salevât ve düâ oku-
makla. Nemâzdan sonra okunacak fleyler 251. ci sahîfede yaz›l›d›r.

GUSL BÂBI
Guslün farzlar› hanefîde üç, mâlikîde befl, flâfi’îde iki, hanbelî-

de birdir. Hanefîde:
1- Bir kerre a¤z›na su vermek. Difllerin aras›n› ve difl çukuru-

nun içini ›slatmak farzd›r. [Hanefî mezhebinde olan kimse, zarûret
olmadan difl dolduramaz ve kaplatamaz. Takma difl yapd›r›r ve
gusl abdesti al›rken, bunlar› ç›kar›p alt›n› y›kar. Zarûret olursa,
dolgu veyâ kaplama yapd›rmas› câiz olur. Fekat, gusl ve abdest
al›rken ve nemâza dururken (fiâfi’î veyâ mâlikî mezhebini taklîd
ediyorum) diye niyyet etmesi lâz›md›r.]

2- Bir kerre burnuna su vermek.
3- Bir kerre cemî’i bedenini y›kamakd›r. Bedenin, ›slatmas›nda

harac olm›yan yerlerini y›kamak farzd›r. Bedenin bir yeri, zarûrî
olan, ya’nî insan›n yapmad›¤›, yarat›l›flda bulunan bir sebeb ile ›s-
lat›lmazsa afv olur, gusl sahîh olur.

(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, difller aras›nda veyâ difl çukurun-
da kalan yemek, guslün sahîh olmas›na mâni’ olmaz. Fetvâ böyle-
dir. Çünki, bunlar›n alt› ›slan›r. Kalan fley, kat› ise, mâni’ olur denil-
di. Do¤rusu da budur. (‹bni Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ”, bunu
aç›klarken buyuruyor ki, (Hülâsa) kitâb›nda da, mâni’ olmaz. Çün-
ki su, ak›c› oldu¤u için, yeme¤in alt›na s›zar demekdedir. Suyun s›z-
mad›¤› anlafl›l›rsa, bu âlimlere göre de, gusl sahîh olmamakdad›r.
(Hilye) kitâb› bunu aç›k bildirmekdedir. Kalan fley, a¤›zda ezilerek
kat›laflm›fl ise, suyu s›zd›rm›yaca¤› için, gusl sahîh olmaz. Çünki, bu-
rada zarûret yokdur. [Ya’nî, kendili¤inden hâs›l olan birfley de¤il-
dir. Bunlar› temizlemekde] harac, ya’nî güçlük de yokdur.

(Halebî-i sagîr)de diyor ki, bir kimsenin diflleri aras›nda ekmek
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ve yemek ve baflka fley art›klar› varken gusl abdesti alsa, fetvâlara
göre, alt›na su geçmedi¤ini zan etse bile, guslü sahîh olur. Çünki su,
ak›c› oldu¤u için, alt›na geçer. Böyle fetvâ verildi¤i (Hulâsa)da ya-
z›l›d›r. Ba’z› âlimlere göre, kalan fley kat› ise, guslü câiz olmaz. (Za-
hîre) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r. Esah olan da budur. Çünki, alt›-
na su geçmez. Zarûret ve harac da yokdur.

(Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, difl çukurunda yemek art›¤› var-
ken, gusl eden kimsenin guslü sahîh olur ve olmaz diyenler vard›r.
‹htiyât olarak, yemek art›klar›n› önceden ç›karmal›d›r. (Merâk-›l-
felâh)›n (Tahtâvî) hâfliyesinde diyor ki, difl çukurunda veyâ diflleri
aras›nda yemek art›¤› kalm›fl ise, gusl sahîh olur. Çünki su, ak›c› ol-
du¤u için, her yere s›zar. Art›klar çi¤nenerek sertleflmifl ise, gusle
mâni’ olur. (Feth-ül-kadîr)de de böyle yaz›l›d›r.

(Bahr-ür-râ›k)da diyor ki, difl çukurunda veyâ difllerin aras›nda
yemek kalm›fl ise, gusl sahîh olur. Çünki su latîf oldu¤u için, her ye-
re s›zar. (Tecnis)de de böyle yaz›l›d›r. Sadr-üfl-flehîd Hüsâmeddîn,
guslü sahîh olmaz. Bunu ç›kar›p diflin içinden suyu ak›tmas› lâz›m-
d›r dedi. Ç›kar›p alt›n› y›kamak ihtiyâtl› olur.

(Fetâvâ-i Hindiyye)de diyor ki, difl çukurunda veyâ diflleri ara-
s›nda yemek art›¤› kalan›n guslü sahîh olur sözü dahâ do¤rudur.
(Zâhidî)de de böyle yaz›l›d›r. Fekat, art›¤› ç›kar›p, çukura su ak›t-
mak ihtiyâtl› olur. (Kâdihân)da diyor ki, difllerinde yemek art›¤›
kalan›n guslü temâm olm›yaca¤› (Nâtifî)de yaz›l›d›r, bunu ç›kar›p,
alt›n› y›kamas› lâz›md›r.

(El-mecmû’at-üz-zühdiyye)de diyor ki, gerek kalîl, gerek kesîr
olsun difllerin aras›nda kalan ta’âm k›r›nt›s›, kat› hamur gibi olup
da, suyun nüfûzuna mâni’ olursa, gusle dahî mâni’dir. (Halebî)de
de böyle yaz›l›d›r. (Yemek art›klar›n› ç›karmakda harac, zorluk
yokdur. Dolgu ve kaplama ise, ç›kar›lamaz. Ç›kar›lmas›nda harac
vard›r) denilemez. Evet harac vard›r. Fekat, insan›n yapd›¤› birfley
haraca sebeb olunca, baflka mezhebi taklîd etmek için özr olur.
Farz› terk etmek için özr olmaz. Farz›n sâk›t olmas› için, baflka
mezhebin taklîd edilememesi ve bu hâlde, zarûret ile harac›n bir-
likde bulunmalar› lâz›md›r. (Difl doldurmas› veyâ kaplatmas›, difl
a¤r›s›n› önlemek ve difli telef olmakdan kurtarmak içindir. Bunun
için zarûret olmaz m›?) denilirse, cevâb›nda deriz ki, zarûret olmak
için, baflka mezheb taklîd edememek flartd›r.

(Gusl abdesti al›rken, difllerin y›kanmas› hükmü, kaplaman›n
ve dolgunun zâhirine intikal eder) demek, islâmiyyete uygun bir
söz de¤ildir. Tahtâvî, (‹mdâd) hâfliyesinde diyor ki, (Abdest ald›k-
dan sonra mestlerini giymifl olan›n abdesti bozulunca, abdestin bo-
zulmas› ayaklara de¤il, mestlere intikâl eder). F›kh kitâblar›n›n,
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yaln›z abdest almakda ve yaln›z mest için söylemifl olduklar› bu sö-
zü, difl kaplatmak için, hem de gusl abdesti için söylemek, kendi ta-
raf›ndan uydurma fetvâ vermek olur. Dolgu veyâ kaplama olan di-
fli, s›k olan sakala benzetmek de do¤ru de¤ildir. Çünki, abdest al›r-
ken, s›k olan sakal›n dibini y›kamak mecbûrî de¤il ise de, guslde
bunun alt›ndaki deriyi de y›kamak farzd›r. (Abdest al›rken s›k sa-
kal alt›ndaki deriyi y›kamak farz olmad›¤› için, guslde de s›k saka-
l›n alt›n› y›kamak farz olmaz) diyen kimse, gusl abdesti al›rken, s›k
sakal›n alt›n› y›kamaz. Böylece bunun ve buna inananlar›n gusl ab-
destleri ve dolay›s›yle nemâzlar› sahîh olmaz.

Kaplamay› ve dolguyu, ayakdaki yar›k içine konan merheme
yâhud yara ve k›r›k üzerine konan cebîre denen tahtalara, alç›dan
kal›plara ve sarg›lara benzetmek de, f›kh kitâblar›na uygun de¤il-
dir. Çünki, bunlar› yara ve k›r›k üzerinden ç›karmakda harac veyâ
zarar olunca, baflka mezhebi taklîd imkân› yokdur. Bu üç sebeb-
den dolay›, altlar›n› y›kamak sâk›t oluyor.

fiiddetli a¤r› yapan çürük difli ç›karmak, bunun yerine, ç›kar›la-
bilen müteharrik sun’î difl, yâhud yar›m veyâ bütün damakl› difller
yapd›rmak istemeyip de, dolgu veyâ kron denilen kaplama yapd›r-
makda insan serbest oldu¤u için, dolgu, kaplama veyâ köprü deni-
len sâbit difl yapd›rmak, zarûret olmaz. Zarûret oldu¤unu söyle-
mek, zâten altlar›n›n ›slanmas›n›n sâk›t olmas›na sebeb olamaz.
Çünki, baflka mezhebi taklîd etmeleri mümkindir. Zarûret var di-
yerek, f›kh kitâblar›na uyup, fiâfi’îyi veyâ Mâlikîyi taklîd edenlere
dil uzatma¤a kimsenin hakk› yokdur.

‹nsan› birfley yapma¤a zorl›yan semâvî sebebe, ya’nî insan›n
elinde olm›yan sebebe (Zarûret) denir. ‹slâmiyyetin emr ve yasak
etmesi ve fliddetli a¤r› ve bir uzvun yâhud hayât›n telef olmak teh-
lükesi ve baflka birfley yapamamak mecbûriyyeti, hep zarûretdir.
Yap›lan birfleyin, bir farza mâni’ olmas›n› veyâ harâm iflleme¤e
sebeb olmas›n› önlemenin meflakkatli, güç olmas›na (Harac) de-
nir. Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na, (Ahkâm-› islâmiy-
ye) denir. Ahkâm-› islâmiyyeden bir hükm yap›laca¤› zemân,
ya’nî bir emri yaparken veyâ bir yasak ifli yapmakdan sak›n›rken,
kendi mezhebinin âlimlerinin meflhûr olan, seçilmifl olan sözleri-
ne uyulur. ‹nsan›n yapd›¤› birfleyden dolay›, âlimlerin bu sözleri-
ne uymakda harac olursa, seçilmemifl, za’îf sözlerine uyulur. Bu-
na uymakda da harac olursa, bu hükm, baflka mezhebi taklîd ede-
rek yap›l›r. Baflka mezhebi taklîd etmekde de harac olursa, hara-
ca sebeb olan fleyin yap›lmas›nda zarûret bulunup bulunmad›¤›na
bak›l›r:

1- Haraca sebeb olan fleyin yap›lmas›nda zarûret bulundu¤u
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zemân, o farz› yapmak sâk›t olur.
2- Haraca sebeb olan fleyin yap›lmas›nda zarûret yoksa [oje gi-

bi] veyâ zarûret oldu¤u zemân, birkaç fley yap›labilir ve bunlar-
dan harac bulunan fleyi yapmak isterse, o ibâdeti sahîh olmaz.
Harac bulunm›yan fleyi yaparak, o farz› îfâ etmesi lâz›m olur. Za-
rûret olsa da, olmasa da, yaln›z harac, meflakkat bulundu¤u için,
baflka mezhebin taklîd edilece¤i, (Fetâvel-hadîsiyye)de ve (Hulâ-
sat-üt-tahkîk)de ve Tahtâvînin “rahime-hullahü teâlâ” (Merâk-›l-
felâh) hâfliyesinde ve molla Halîl Es’irdînin “rahime-hullahü teâ-
lâ” (Ma’füvât) kitâb›nda yaz›l›d›r. Molla Halîl, 1259 [m. 1843] da
vefât etdi. A¤r›yan, çürüyen diflini ç›kararak, takma protez veyâ
damakl› difl yapd›rmak istemeyip de, dolgu veyâ kaplama ya’nî
kron yapd›ran bir hanefî, gusl abdesti al›rken, fiâfi’î veyâ Mâlikî
mezhebini taklîd eder. Çünki, bu iki mezhebde, gusl abdesti al›r-
ken, a¤›z ve burnu y›kamak farz de¤ildir. fiâfi’î veyâ Mâlikî mez-
hebini taklîd etmek de pek kolayd›r. Guslde ve abdestde ve ne-
mâza bafllarken veyâ unutursa, nemâzdan sonra, hât›rlad›¤› ze-
mân, fiâfi’î veyâ Mâlikî mezhebini taklîd etdi¤ine niyyet etmeli,
ya’nî kalbinden geçirmelidir. Bu kimsenin abdestinin, guslünün
ve nemâz›n›n fiâfi’î veyâ Mâlikî mezhebine göre sahîh olmalar›
lâz›md›r. fiâfi’î mezhebine göre sahîh olmas› için, nikâh etmesi
ebedî harâm olan onsekiz kad›ndan baflka bir kad›n›n derisine
kendi derisi ve kendi kaba avret yerine elinin içi de¤ince, abdest
almal› ve imâm arkas›nda, içinden Fâtiha okumal›d›r. Mâlikî
mezhebini taklîd etmek için 525. ci sahîfeye bak›n›z! Baflka mez-
hebi taklîd etmek, mezheb de¤ifldirmek demek de¤ildir. Taklîd
eden bir hanefî, hanefî mezhebinden ç›km›fl de¤ildir. Yaln›z, o
ibâdetin, o mezhebdeki farzlar›na ve müfsidlerine tâbi’ olur. Vâ-
ciblerde, mekrûhlar›nda ve sünnetlerinde kendi mezhebine tâbi’
olur.

F›kh âlimlerinin, gusl abdesti hakk›ndaki beyânlar› ortada du-
rurken, difl mes’elesini, salâhiyyetsiz, hattâ mezhebsiz kimselerin
yaz›lar› ile halletme¤e kalk›flanlar iflitilmekdedir. Difl doldurtma-
n›n câiz oldu¤u, Sebil-ür-reflâd mecmû’as›n›n 1332 [m. 1913] se-
nesindeki nüshas›nda yaz›l› olan fetvâda bildirilmifldir diyorlar.
Evvelâ flunu bildirelim ki, bu mecmû’a, reformcular›n, mezheb-
sizlerin yaz›lar› ile doludur. Muharrirlerinden Manast›rl› ‹smâ’îl
Hakk›, sinsi bir masondur. Bunlardan ‹zmirli ‹smâ’îl Hakk› ise,
mason olan Kâhire müftisi, reformcu, Mehmed Abduha aldanan-
lar›n bafl›nda gelmekdedir. Lise tahsilini ‹zmirde yapm›fl, ‹stan-
bulda ö¤retmen okulunu bitirmifldir. Din tahsili, din kültürü za’îf-
dir. ‹ttihâdc›lar›n gözlerine girerek medreselerde hoca olmufl,
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derslerinde ve kitâblar›nda, Abduhun reformcu, bölücü fikrlerini
yayma¤a çal›flm›fld›r. Zehrledi¤i, sapd›rd›¤› talebesinden Ahmed
Hamdi Aksekinin (Telfîk-› mezâhib) ismindeki, mezhebsiz M›srl›
Reflîd R›zâdan terceme kitâb›na yazd›¤› medhiyyesi, ‹smâ’îl Hak-
k›n›n iç yüzünü ortaya sermekdedir.

‹flte bu ‹smâ’îl Hakk›, ad› geçen mecmû’ada, diflleri alt›n tel ile
ba¤laman›n câiz olup olmamas› hakk›nda, f›kh âlimlerinin ihtilâf-
lar›n› uzun uzun yazm›fl, difllerin gümüfl yerine, alt›n tel ile ba¤-
lanmas›n›n zarûret oldu¤undaki âlimlerin sözbirli¤ini bildiren ki-
tâblar›, meselâ (Siyer-i kebîr) flerhini ileri sürerek, difl mes’elesi
bir zarûretdir demifldir. Hâlbuki, kendisine sorulan fley; difllerin
alt›n ile mi, gümüfl ile mi ba¤lanmas› mes’elesi de¤il, dolgu veyâ
kaplamas› olan kimsenin gusl abdesti sahîh olur mu? süâlidir. ‹z-
mirli ‹smâ’îl Hakk›, kendisine sorulm›yan, herkesce bilinen fleyi
uzun uzun yaz›p, bunun netîcesini, soruya cevâb olarak bildirmifl-
dir. Bu hareketi, ilmde sahtekârl›kd›r. Kendi görüfllerini, islâm
âlimlerinin fetvâs› olarak yazma¤a yeltenmifldir. Bu kadar› yetmi-
yormufl gibi, f›kh âlimlerinin gusl abdestindeki yaz›lar›n› yazarak,
kendi görüflünü bunlara benzetmekdedir. Meselâ, (Bahrde aç›k-
land›¤›na göre, ulafld›rmak güç olan yere suyu temâs etdirmek
flart de¤ildir) diyor. Hâlbuki, (Bahr) kitâb›nda, (Bedenin, suyu
ulafld›rmak güç olan yerlerine) yaz›l›d›r. ‹nsan›n zarûrî olarak
yapd›¤› fleyi, insanda zarûrî bulunan fleye benzetmekdir. (Dürr-
ül-muhtâr)›n, (Kad›na bafl›n› y›kamak zarar verir ise, y›kamaz)
yaz›s›n›, difl dolgusu olan›n guslünün câiz olaca¤›na delîl göster-
mesinde de hakl› de¤ildir. Su de¤mesinin bafla zarar vermesi, be-
dende bulunan bir hastal›kd›r. Difldeki kaplama, dolgu ise, insa-
n›n yapd›¤› bir fleydir. Bunun içindir ki, (Dürr-ül-muhtâr)da, difl
çukurunda yemek art›¤› kalan›n guslünün câiz olup olmamas›, ay-
r›ca yaz›lm›fld›r.

‹zmirli ‹smâ’îl Hakk›, bu hiyle ve hatâlar› ile de iktifâ etmemifl,
islâm âlimlerini kendine yalanc› flâhidi göstermekden çekinmiye-
rek, (Suyu, alt›n veyâ gümüfl kaplaman›n, dolgunun alt›na ulafld›r-
mak, buralar› y›kamak flart de¤ildir. Difl mes’elesinde zarûret bu-
lundu¤u ve zarûret bulunan yerlere suyun ulafld›r›lmas›n›n flart ol-
mad›¤›, f›kh âlimleri taraf›ndan ittifakla bildiriliyor) demifldir. Difl
kaplatman›n ve doldurtman›n zarûret oldu¤unu, Hanefî f›kh
âlimlerinden hiçbiri bildirmedi. Zâten f›kh âlimleri zemân›nda
difl kaplatmak, dolgu yapd›rmak yokdu. Vesîka olarak ileri sür-
dü¤ü (Siyer-i kebîr flerhi) tercemesinin altm›fldördüncü sahîfe-
sinde, imâm-› Muhammed fieybânînin “rahime-hullahü teâlâ”,
difli düflen kimsenin, bunun yerine alt›ndan difl koymas›na yâhud
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alt›ndan tel ile diflleri ba¤lamas›na câiz dedi¤i yaz›l›d›r. Difl kaplat-
mak yaz›l› de¤ildir. Bunu, ‹zmirli ‹smâ’îl Hakk› eklemifldir. Sonra-
dan ortaya ç›kan mason din adamlar›, mezhebsizler, sap›klar, müs-
limânlar› aldatmak, bölücülük yapmak için, her hîleye baflvurdu-
lar. Yanl›fl, bozuk fleyler yazd›lar.

‹mâm-› Muhammed “rahime-hullahü teâlâ”, sallanan diflin gü-
müflle ba¤lanaca¤› gibi, alt›n tel ile de ba¤lanabilece¤ini bildirmifl-
dir. Alt›n ile kaplamak, doldurmak câiz olur dememifldir. Bunlar›
‹smâ’îl Hakk› gibiler, kendileri eklemifllerdir.

‹zmirli ‹smâ’îl Hakk›n›n yukar›daki yanl›fl ve hiyleli yaz›s›na, o
zemânki müftiler ve k›ymetli din adamlar› cevâb vermifller, hakî-
kati ortaya koymufllard›r. Bu de¤erli âlimlerden birisi, Bolvadinli
müderris Yûnüs-zâde Ahmed Vehbî efendidir “rahime-hullahü
teâlâ”. Genifl din bilgisi olan bu zât, difl oyu¤unu doldurtmufl ola-
n›n gusl abdestinin sahîh olm›yaca¤›nda, âlimlerin sözbirli¤i oldu-
¤unu isbât etmifldir.

(Sebîl-ür-reflâd) mecmû’as›, ‹zmirlinin yaz›s›n›n derme-çatma,
hiyleli oldu¤unu anlam›fl olacak ki, (Mecmû’a-i Cedîde) ismindeki
fetvâ kitâb›n›n 1329 [m. 1911] târîhli ikinci bask›s›ndaki (Gusl câiz
olur) fetvâs›n› da vesîka olarak ekleme¤i lüzûm görmüfldür. Hâl-
buki, bu fetvâ, bu kitâb›n 1299 târîhli birinci bask›s›nda yokdur.
‹kinci bask›ya, ittihâdc›lar›n fleyh-ül-islâm› Mûsâ Kâz›m taraf›ndan
sokulmufldur. Sebîl-ür-reflâd mecmû’as›, bir reformcunun yaz›s›n›
bir masonun yaz›s› ile isbâta kalk›flm›fld›r. Hiçbir f›kh âlimi, difl
kaplatma¤a, dolgu yapd›rma¤a zarûret dememifldir. Bunu yaln›z
mason olan din adamlar› ve dinde reformcular, mezhebsizler ve
vehhâbî sap›klar›na sat›lm›fl veyâ aldanm›fl olan din câhilleri söyle-
mekde ve yazmakdad›rlar.

Ahmed Tahtâvî “rahime-hullahü teâlâ”, (Merâk-›l-felâh) hâ-
fliyesinde diyor ki, (Baflka mezheblerdeki bir imâma uyman›n sa-
hîh olmas› için, uyan›n mezhebine göre, nemâz› bozan birfleyin
imâmda bulunmamas›, e¤er varsa, uyan›n bunu bilmemesi lâz›m-
d›r. Güvenilen kavl budur. ‹kinci kavle göre, imâm›n kendi mez-
hebine göre, nemâz› sahîh olursa, uyan›n mezhebine göre sahîh
olmad›¤› görülse bile, buna uymas› sahîh olur). ‹bni Âbidînde de
böyle yaz›l›d›r. Tahtâvînin ve ‹bni Âbidînin “rahime-hümullahü
teâlâ” bu sözlerinden anlafl›l›yor ki, kaplamas› veyâ dolgusu ol-
m›yan hanefînin, kaplamas› veyâ dolgusu olan imâma uymas›n›n
sahîh olup olmamas› üzerinde, âlimlerin iki ayr› kavlleri vard›r:
Birinci kavle göre, kaplamas›, dolgusu olm›yan hanefînin, kapla-
mas›, dolgusu olan imâma uymas› sahîh olmaz. Çünki, bu imâ-
m›n nemâz› Hanefî mezhebine göre sahîh de¤ildir. ‹kinci kavle gö-
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re, bu imâm, fiâfi’î veyâ Mâlikî mezhebini taklîd ediyorsa, kapla-
mas› veyâ dolgusu olmayan hanefînin, buna uymas› sahîh olur.
‹mâm-› Hindûvânî “rahmetullahi aleyh” böyle ictihâd etmifldir.
Mâlikî mezhebi de böyledir. Kaplamas› veyâ dolgusu olan sâlih bir
imâm›n mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd etmedi¤i bilinmedikce,
kaplamas›, dolgusu olm›yan hanefîler de, bu imâma uymal›d›r. Bu-
na, mâlikî veyâ flâfi’îyi taklîd edip etmedi¤ini sormak, tecessüs et-
mek câiz de¤ildir. Bu ikinci kavl, her ne kadar za’îf ise de, harac ol-
du¤u zemân, za’îf kavl ile amel etmek lâz›m oldu¤u, yukarda bildi-
rilmifldi. Fitneye mâni’ olmak için de, za’îf kavl ile amel edilece¤i,
(Hadîka)da da yaz›l›d›r. Mezheblere k›ymet vermeyip, f›kh kitâb-
lar›na uygun ibâdet etmiyen kimsenin, Ehl-i sünnet olmad›¤› anla-
fl›l›r. Ehl-i sünnet olm›yan da, yâ bid’at sâhibi, sap›kd›r, yâhud,
îmân› gitmifl, mürted olmufldur. Biz, dolgu, kaplama yapmay›n›z
demiyoruz. Yapd›rm›fl olan kardefllerimizin ibâdetlerinin kabûl ol-
mas› için yol gösteriyoruz. Bunlara kolayl›k gösteriyoruz.

Gusl abdesti, onbefl nev’dir: Befli farz, befli vâcib, dördü sünnet,
biri müstehab. Farz olan gusl, hâtunun hayz ve nifâsdan kesildik-
de, erke¤in cimâ’ yap›nca, ya’nî avrete mukârenetinde, flehvetle
menî akd›kda, ihtilâm olup, döfle¤inde veyâ donunda meni görün-
ce, k›lmad›¤› nemâz›n vakti ç›kmadan evvel, gusl farzd›r.

Vâcib olanlar: Meyyiti y›kamak, bir sabî bâli¤ olunca gusl et-
mek ve bir arada yatan er ve avretin aras›nda bulunmufl olan me-
nînin hangisinden oldu¤u bilinmese, ikisi dahî gusl etmek ve bir
kimsenin üzerine bulaflm›fl olup da, bunun ne zemândan oldu¤unu
bilmese, gusl etmek. Ve bir hâtun çocuk getirdi¤inde, kan gelme-
mifl olsa bile, gusl etmek. (Kan gelmiflse, gusl farz olur).

Sünnet olanlar: Cum’a günü için ve bayram günleri için ve ih-
râm vaktinde -ne niyyetle olursa olsun- ve Arafata ç›kmadan evvel
gusl etmek. Müstehab olan gusl, bir kâfir îmâna geldi¤inde -küfr
hâlinde iken, cünüb ise, gusl farz olur- ve cünüb de¤il ise, müste-
hab olur.

Guslün harâm› üçdür:
1- Erlerin erlere ve avretlerin avretlere, gusl vaktinde, göbe¤i

alt›ndan dizinin alt›na kadar olan yerlerini birbirine göstermek.
2- Alâ kavlin- müslimân hâtunlar, kâfir avretlerine, gusl eder-

ken, görünmek (sâir vaktlerde dahî hükm yine böyledir).
3- Suyu isrâf eylemek.
Guslün sünnetleri, hanefîde onüçdür:
1- Su ile istincâ etmek. Ya’nî mak’ad› ve zekeri y›kamak.
2- Ellerini bileklerine kadar y›kamak.
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3- Bedeninde hakîkî necâset var ise gidermek.
4- Mazmaza ve istinflâkda mübâla¤a etmek. A¤›zda ve burunda

›slanmad›k i¤ne ucu kadar kuru yer kalsa, gusl sahîh olmaz. Evve-
linde nemâz abdesti almak.

5- Gusl abdesti için, niyyet etmekdir.
6- Her a’zâs›n›, suyu dökünürken o¤ufldurmak.
7- Evvelâ bafl›na, sonra sa¤, sonra sol omuzlar›na üçer kerre su

dökmek.
8- El ve ayak parmaklar›n› hilâllamak. Ya’nî parmak aralar›n›

›slatmak.
9- Ard›n› ve önünü k›bleye döndürmemek.
10- Gusl ederken, dünyâ kelâm› söylememek.
11- Mazmaza ve istinflâk› üçer kerre etmek.
12- Her a’zâda, sa¤dan bafllamak.
13- Gusl etdi¤i yerde bevl birikiyorsa, bevl etmemek. Bu say-

d›klar›m›zdan baflka sünnetler de vard›r.
(El-f›kh-ü alel-mezâhib-il-erbe’a)da diyor ki, (Cünüb olan er-

ke¤in ve kad›n›n, gusl abdesti almadan evvel, abdestsiz yap›lmas›
câiz olm›yan, a’mâl-i fler’›yyeden birini yapmas›, dört mezhebde de
harâmd›r. Meselâ, cünüb iken, farz veyâ nâfile nemâz k›lmas› ha-
lâl de¤ildir. Su bulamaz ise veyâ hastal›k gibi bir sebeb ile, suyu
kullanamaz ise, teyemmüm etmesi lâz›m olur. Cünüb iken, farz ve-
yâ nâfile oruc tutmas› sahîh olur. Kur’ân-› kerîmi tutmas› ve oku-
mas› harâmd›r. Kur’ân-› kerîmi abdestsiz tutmak da halâl de¤ildir.
Mescide girmesi de harâmd›r. Düflmandan korunmak için veyâ bir
hükm ç›karmak için, bir-iki k›sa âyet okumas›, mescidden ko¤a, ip,
su almak için veyâ baflka yol bulamad›¤› için, girip hemen ç›kmas›
câiz olur. Düâ niyyeti ile bir k›sa âyet, meselâ Besmele okuyabilir.
Mescide girmeden teyemmüm eder.)

_______________

TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.

Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî
yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Al-
lahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i
zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve
ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî
Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât.
“Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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HAYZ VE N‹FÂS BAHS‹
Hayz müddetinin en az› üç gündür, en ço¤u on gündür. Nifâs›n

ekalline hudûd yokdur, ne vakt kesilirse, gusl edip, nemâz k›lmak
gerek ve oruc tutmak gerek. En ço¤u k›rk gündür. E¤er, hayz ka-
n› üç günden eksikde kesilse, hayz san›p, nemâz›n› k›lmad›ysa, ka-
zâ eder. Gusl lâz›m de¤ildir. Ve e¤er üç gün temâm oldukda kesil-
se, gusl edip, vakt nemâz›n› k›lar. On gün temâm oldukda, kesilse
de kesilmese de gusl edip nemâz›n› k›lar. Nifâs›n k›rk günü temâm
olunca, gusl etdikde, kesilse de, kesilmese de, k›lar. Hayz ve nifâs
günlerinde, her dürlü ak›nt›, kan hükmündedir. (Sar› olsun, bula-
n›k olsun).

Hayz›n on günü içinde veyâ nifâs›n k›rk günü içinde, bir iki gün
kan gelmese, kesildi san›p, gusl ederek oruc tutsa, sonra yine müd-
deti içinde kan gelse, o oruclar› kazâ etmek gerekdir. Kesildikde
yine gusl etmek gerekir. E¤er âdetinden evvel kesilse, lâkin üç
günden sonra olsa, gusl edip nemâz›n› k›la. Lâkin âdeti geçmeyin-
ce eri ile cimâ’ etmeye. Nifâs dahî böyledir. E¤er âdetden ziyâde
kesilse, lâkin on günde veyâ dahâ eksikde kesilse, hep hayzd›r.
E¤er, on gün temâm oldukda kesilmeyip aksa, âdetinden ilerisi
hayz olmaz, o günlerin nemâzlar›n› kazâ eder. Nifâs›n k›rk günü
dahî hayz›n on günü gibidir.

Ramezânda tan yeri a¤ard›kdan sonra, hayz ve nifâs kesilse, o
günü yimeyip ve içmeyip imsâk ede. Lâkin, oruc olmaz. Kazâs› lâ-
z›md›r. Ve e¤er, tan yeri a¤ard›kdan sonra kan gelse, ikindiden
sonra görürse de, o günü, gizli yiye ve içe. Umûmiyyetle, bir avret
kan görse, nemâzdan ve orucdan vaz geçe. Ve e¤er, üç gün olma-
dan kesilse, nemâz›n son vaktine dek, sabr ede, kan görülse, nemâz
k›lmaya ve e¤er gelmezse, abdest al›p nemâz›n› k›la, e¤er yine kan
gelse, yine nemâzdan fâri¤ ola. E¤er ki, yine kesilse, nemâz›n son
vaktine dek e¤lene, gelmezse, abdest ala ve nemâz›n› k›la. Üç gü-
ne dek böyle eyleye, gusl lâz›m de¤ildir. Yaln›z abdest kifâyet
eder. Üç günden sonra kesilse, yine nemâz›n âh›r›na dek bekliye,
gelmezse gusl ede ve nemâz›n› k›la, gelirse, nemâzdan vaz geçe.
K›yas üzere on güne var›nca, ondan sonra gusl ede ve nemâz›n› k›-
la, kan akarsa da. Nifâsda dahî, böyledir. Lâkin, her kesildikçe gusl
lâz›md›r. Bir günde kesilir ise de. Ramezânda, e¤er tan yeri a¤ar-
madan kesilse niyyet edip, orucunu tuta. E¤er kuflluk vakti veyâ
ikindiden sonra, yine kan gelse, o oruc oruc olmaz. O günü dahî,
sonra kazâ eder.

E¤er düflük düflerse, parma¤›, yâ saç›, yâ a¤z› veyâ burnu bel-
li olursa, bütün çocuk do¤urmufl gibi olur. E¤er hiç bir yeri belli
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de¤ilse, nifâs olmaz. Lâkin, üç gün yâ dahâ ziyâde akarsa, hayz
olur. E¤er hayzdan kesileli onbefl gün veyâ dahâ ziyâde olup da
düflmüfl, e¤er üç günden eksik kesilir ise veyâ dahâ hayz kesileli
onbefl gün olmam›fl ise, hayz de¤ildir. Burun kan› gibidir. Nemâz›-
n› k›lmas› lâz›md›r. Ve orucunu dahî tuta. Eri ile yatmadan önce
gusl lâz›m de¤ildir.

[Büyük islâm âlimi Muhammed Birgivî “rahmetullahi aleyh”,
kad›nlar›n hayz ve nifâs hâllerini hanefî mezhebine göre bildiren
(Zuhr-ül-müteehhilîn) isminde çok k›ymetli bir kitâb yazm›fld›r.
Kitâb arabîdir. Allâme-i fiâmî seyyid Muhammed Emîn ibni Âbi-
dîn “rahime-hullahü teâlâ”, bu kitâb› geniflleterek, (Menhel-ül-
vâridîn) ismini vermifldir. ‹mâm-› Birgivî, 981 [m. 1573] de tâ’ûn-
dan vefât etdi. Anadoluda, Ödemiflin Birgi kasabas›ndad›r. ‹bni
Âbidîn, 1252 [m. 1836] de fiâmda vefât etdi. (Menhel)de diyor ki,
her müslimân erke¤in ve kad›n›n ilmihâl ö¤renmesi farz oldu¤u-
nu f›kh âlimleri sözbirli¤i ile bildirdi. Bunun için, kad›nlar›n ve
zevclerinin hayz ve nifâs bilgilerini ö¤renmeleri lâz›md›r. Zevcle-
ri, kad›nlara ö¤retmeli, kendileri bilmiyorsa, bilen kad›nlardan
ö¤renmesi için izn vermelidir. Zevci izn vermiyen kad›n›n, zev-
cinden iznsiz gidip ö¤renmesi lâz›md›r. Kad›nlara mahsûs olan bu
bilgi, flimdi unutulmufl, bilen din adam› kalmam›fl gibidir. Zemâ-
n›n din adamlar›, hayz, nifâs ve istihâza kanlar›n› ay›ram›yorlar.
Bunlar› uzun bildiren kitâblar› yokdur. Kitâb› olan da, okumak-
dan ve anlamakdan âcizdir. Çünki, bu bilgiyi anlamak güçdür.
Hâlbuki, abdest, nemâz, Kur’ân-› kerîm, oruc, i’tikâf, hac, bâlig
olmak, evlenmek, boflanmak, kad›n›n iddet zemân› ve istibrâ ve
dahâ nice din iflleri için, kan bilgilerini ö¤renmek lâz›md›r. Bu bil-
giyi iyi anl›yabilmek için, ömrümün yar›s›n› harc etdim. Ö¤ren-
diklerimi, din kardefllerime k›sa ve aç›k olarak anlatma¤a çal›fla-
ca¤›m:

(Hayz), sekiz yafl›n› doldurmufl s›hhatli bir k›z›n veyâ âdet ze-
mân› son dakîkas›ndan tam temizlik geçmifl olan kad›n›n önün-
den ç›kan ve en az üç gün devâm eden kana denir. Buna (Sahîh
kan) da denir. Âdet zemân›ndan sonra bafll›yan onbefl veyâ dahâ
ziyâde gün içinde hiç kan görülmezse ve öncesi ve sonras› hayz
günleri olursa, bu temiz günlere (Sahîh temizlik) denir. Onbefl ve-
yâ dahâ ziyâde temiz günden önce veyâ sonra veyâ iki sahîh te-
mizlik aras›nda fâsid kan günleri bulunursa, bu günlerin hepsine
(Hükmî temizlik) veyâ (Fâsid temizlik) denir. Kan görülmiyen on-
befl günden az günlere de (Fâsid temizlik) denir. Sahîh temizli¤e
ve hükmî temizli¤e (Tam temizlik) denir. Tam temizlikden önce
ve sonra görülüp üç gün devâm eden kanlar iki ayr› hayz olurlar.
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Beyâzdan baflka her renge ve bulan›k olana hayz kan› denir.
Bir k›z, hayz görmeye bafllay›nca (bâliga) olur. Ya’nî kad›n

olur. Kan görüldü¤ü andan, kesildi¤i güne kadar olan günlerin sa-
y›s›na (Âdet zemân›) denir. Âdet zemân› en çok on gündür. En az
üç gündür. fiâfi’î ve Hanbelî mezheblerinde, en ço¤u onbefl, en az›
bir gündür.

Hayz kan›n›n durmadan hep akmas› lâz›m de¤ildir. ‹lk görülen
kan kesilip, birkaç gün sonra tekrâr görülürse, aradaki üç günden
az olan temizlik, sözbirli¤i ile hep akd› kabûl edilir. Üç gün ve da-
hâ çok süren temizlik, hayz›n onuncu gününden önce biterse,
imâm-› Muhammedin “rahime-hullahü teâlâ” imâm-› a’zam Ebû
Hanîfeden “rahime-hullahü teâlâ” rivâyet etdi¤ine göre, on gün
içinde hep akd› kabûl edilir. ‹mâm-› Muhammedin bildirdi¤i baflka
bir rivâyet de vard›r. ‹mâm-› Ebû Yûsüfe “rahime-hullahü teâlâ”
göre ise, onbeflinci günden önce biten bütün temizlik günlerinde
hep akd› kabûl edilir. Bir k›z, bir gün kan, sonra ondört gün temiz-
lik, sonra bir gün kan görse ve bir kad›n, bir gün kan, on gün temiz-
lik ve bir gün kan görse, veyâ üç gün kan, befl gün temizlik ve bir
gün kan görse, imâm-› Ebû Yûsüfe göre, k›z›n ilk on günü hayz
olur. Birinci kad›n›n âdet günü kadar› hayz olup sonraki günlerin
hepsi istihâza olur. ‹kinci kad›nda, dokuz günün hepsi hayz olur.
‹mâm-› Muhammedin “rahime-hullahü teâlâ” birinci rivâyetine
göre, yaln›z ikinci kad›n›n dokuz günü hayz olur. ‹mâm-› Muham-
medin ikinci rivâyetine göre, yaln›z ikinci kad›n›n ilk üç günü hayz
olup, di¤erleri hayz olmazlar. Biz, kitâb›m›z› (Mülteka)dan terce-
me ederek, afla¤›daki bilgilerin hepsini, imâm-› Muhammedin bi-
rinci rivâyetine göre yazd›k. Bir gün, tam yirmidört sâat demekdir.
Evlenmemifl (Bâkire) kad›nlar›n, yaln›z hayz zemân›nda, evli olan-
lar›n ise her zemân, fercin a¤z›na (Kürsüf) denilen bez veyâ pamuk
koymalar› ve buna koku sürmeleri müstehabd›r. Kürsüfün hepsini
fercin içine sokmalar› mekrûhdur. Kürsüf üzerinde, aylarca, her-
gün kan lekesi gören k›z, ilk on gün hayzl›, sonra yirmi gün istihâ-
zal› kabûl edilir. (‹stimrâr) denilen bu kan kesilinceye kadar, hep
böyle devâm eder. Bir k›z, üç gün kan görüp, bir gün görmese, son-
ra bir gün görse, iki gün görmese, bir gün dahâ görüp bir gün gör-
mese, yine bir gün görse, bu on günün hepsi hayz olur. Her ay, bir
gün kan görse, bir gün görmese, böyle on gün birer gün görüp gör-
mese, gördü¤ü günlerde nemâz› ve orucu terk eder. Ertesi günler-
de gusl abdesti al›p nemâzlar›n› k›lar [Mesâil-i flerh-i vikâye]. Üç
günden, ya’nî yetmifliki sâatden, befl dakîka bile az olan ve yeni bafl-
l›yan için on günden çok sürünce, onuncu günden sonra ve yeni
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olm›yanlarda âdetden çok olup, on günü de afl›nca, âdetden son-
raki günlerde gelmifl olan ve hâmile ve âyise [ihtiyâr] kad›nlardan
ve dokuz yafl›ndan küçük k›zlardan gelen kanlar, hayz olmaz. Bu-
na (‹stihâza) veyâ (Fâsid kan) denir. Kad›n ellibefl yafllar›nda
(Âyise) olur. Âdeti befl gün olan, güneflin yar›s› do¤unca kan gö-
rüp, onbirinci sabâh› güneflin üçde ikisi do¤arken kan kesilse,
ya’nî on günü birkaç dakîka aflm›fl olsa, âdet zemân› olan befl gün-
den sonra gelenler, istihâza olur. Çünki, güneflin do¤ma zemân›-
n›n alt›da biri kadar, on günü ve on geceyi aflm›fld›r. On gün te-
mâm olunca gusl edip, âdetden sonraki günlerde k›lmad›¤› ne-
mâzlar› kazâ eder.

‹stihâza günlerindeki kad›n, idrâr›n› tutam›yan veyâ devâml›
burnu kanayan kimse gibi, özr sâhibi olur. Nemâz k›lmas› ve oruc
tutmas› lâz›m olur ve kan gelirken dahî vaty câiz olur.

‹mâm-› Muhammedin bir kavline göre, bir k›z, ömründe ilk
olarak, bir gün kan görse, sonra sekiz gün görmese ve onuncu gün
yine görse, on günün hepsi hayz olur. Fekat, birgün görse, dokuz
gün görmese, onbirinci günü yine görse, hiçbiri hayz olmaz. Kan
görülen iki gün istihâza olur. Çünki, onuncu günden sonra görülen
kandan önce temizlik günlerinin, hayz say›lm›yaca¤› yukar›da bil-
dirilmifldi. Onuncu ve onbirinci günleri kan görürse, aradaki te-
mizlikler de hayz say›larak, on günü hayz, onbirinci günü istihâza
olur.

‹stihâza kan› hastal›k alâmetidir. Uzun zemân akmas›, tehlüke-
li olur. Tabîbe mürâceat etmek lâz›m olur. Kardefl kan› (Sangdra-
gon) denilen k›rm›z› sak›z› top edip sabâh, akflam birer gram su ile
yutulursa, kan› keser. Günde befl gram al›nabilir. Bir kad›n›n hayz
ve temizlik zemân› çok def’a, her ay ayn› gün say›s›nda olur. Bura-
da bir ay demek, bir hayz bafl›ndan, ikinci hayz bafl›na kadar geçen
zemân demekdir. Her kad›n›n kendi hayz ve temizlik gün say›lar›-
n› ve sâatlerini, ya’nî âdetlerini ezberlemesi lâz›md›r. Âdetleri çok
sene de¤iflmez. De¤iflirse, yeni âdetlerini, ya’nî yeni hayz ve temiz-
lik günlerini ezberlemelidir.

Âdetin de¤iflmesini (Menhel) kitâb› flöyle bildirmekdedir:
Kad›n bir önceki âdetinin zemân›na ve say›s›na uygun kan görür-
se, hayz›n de¤iflmedi¤i anlafl›l›r. Uygun olmazsa âdetin de¤ifldi¤i
anlafl›l›r ki, bunun çeflidleri, afla¤›da bildirilmifldir. Bir kerre uy-
gun olmay›nca, âdet de¤ifldi kabûl edilir. Fetvâ da böyledir. Âde-
ti befl gün olan, sahîh temizlikden sonra alt› gün kan görürse, bu
alt› gün yeni hayz olur ve yeni âdeti olur. Temizlik gün say›s› da
bir def’ada de¤iflir. Bu de¤iflince, âdetin zemân› de¤iflmifl olur.
Âdeti befl gün kan ve yirmibefl gün temizlik iken, zemân›nda üç
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gün kan ve yirmibefl gün temizlik olsa yâhud befl gün kan ve yirmi-
üç gün temizlik olsa, birincisinde kan, ikincisinde temizlik say›s›
de¤iflmifl olur. Bunun gibi, on günü aflarak fâsid olan kan olursa ve
bunun sondan üç veyâ dahâ çok günü önceki âdeti olan günlerine
rastlar ve önceki âdetinin kalan son k›sm› yeni sahîh temizli¤e rast-
larsa, âdeti olan günlere rastl›yan günler, yeni âdeti olur. Âdeti de-
¤iflmifl olur. Âdeti befl gün iken temizlik say›s› bitmeden yedi gün
önce kan bafllasa ve onbir gün devâm etse, bu kan, on günü afld›¤›
için, fâsid kand›r. Bunun üç günden fazlas›, ya’nî dört günü, önce-
ki âdet günleri içinde bulunmakda, önceki âdetin artan bir günü,
yeni sahîh temizlik içinde bulunmakdad›r. Âdet zemân› de¤iflme-
mifl, say›s› dört olmufldur. Bu iki fleklde âdetin de¤iflmesini dahâ
aç›kl›yal›m:

Evvelki say›s›ndan farkl› olan sonraki kan günleri, on günden
fazla olur ve bunun üç veyâ dahâ fazla günü, önceki âdet günleri
içinde bulunmazsa, âdetin zemân› de¤iflir. Say›s› de¤iflmeyip ilk
görüldü¤ü günden bafllar. Âdeti befl gün olan kad›n, sonraki ayda
bu befl günde hiç kan görmeyip veyâ bafldan üç gününde görme-
yip, sonra onbir gün görse, ilk görülen günden bafll›yarak hayz›
befl gün olup, zemân› de¤iflmifl olur. Üç veyâ dahâ fazla kan gün-
leri, önceki âdet günleri içinde bulunursa, yaln›z bu günleri hayz
olup, kalan› istihâza olur. Âdetinden befl gün önce kan görse, âde-
ti zemân›nda görmese ve âdetinden sonra bir gün görse, aradaki
befl temiz gün, imâm-› Ebû Yûsüfe göre, hayz olup âdeti de¤ifl-
mez. Âdetinin son üç günü ve sonra sekiz gün kan görse, bunun
ilk üç günü hayz olup, say›s› de¤iflmifl olur. Sonraki kan günleri on
günü geçmezse ve sonra sahîh temizlik olursa hepsi hayz olur.
Sonraki temizlik fâsid ise, âdeti de¤iflmez. Âdeti befl gün iken, al-
t› gün kan, sonra ondört gün temizlik ve bir gün kan görse, âdeti
de¤iflmez. Yukar›da bildirilenlerin iyi anlafl›lmas› için, âdeti befl
gün hayz ve ellibefl gün temizlik olan kad›n üzerinde onbir misâl
verelim:

1- Bu kad›n befl gün hayz ve onbefl gün temizlik ve onbir gün
kan görürse, âdet kan› ellibefl gün sonra oldu¤u için, önceki âdeti
içine kan rastlamaz. Âdetin zemân› de¤iflip, say›s› de¤iflmez. Onbir
günün ilk befli de hayz olur.

2- Befl kan, k›rkalt› temizlik ve onbir kan olursa, onbir günün
son ikisi, önceki âdet zemân› içinde ise de, üçden az oldu¤undan,
âdetin say›s› de¤iflmez. Yaln›z zemân› de¤iflir.

3- Befl kan, k›rksekiz temizlik, oniki kan olsa, oniki günün ye-
disi temizlik ve befli âdet içinde olup, hiç de¤ifliklik olmaz.
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4- Befl kan, ellidört temizlik, bir kan, ondört temizlik, bir kan
olsa, ortadaki bir kan günü, temizli¤in son günü olur. Ondört gün,
nâk›s temizlik oldu¤undan, kan günleri olur, bunun bafldan befl gü-
nü hayz olur. Âdetin zemân› ve say›s› de¤iflmez.

5- Befl kan, elliyedi temizlik, üç kan, ondört temizlik, bir kan ol-
sa, üç kan, âdet zemân›ndad›r. Bundan sonraki ondört gün, kan sa-
y›l›p onbir günü afld›¤› için, âdetin yaln›z say›s› de¤iflir.

6- Befl kan, ellibefl temizlik, dokuz kan olsa, dokuz günden son-
ra sahîh temizlik olursa, dokuz gün hayz olur. Yaln›z say› de¤iflir.
Âdet zemân›nda da, sonra da üç günden fazla vard›r.

7- Befl kan, elli temizlik, on kan olsa, on gün hayzd›r. Temiz-
lik âdeti elli olmufldur. Kan günleri, âdeti zemân›nda ve say›s›n-
dad›r.

8- Befl kan, ellidört temizlik, sekiz kan olsa, sekiz gün hayz
olup, üç günden fazlas› âdet içindedir. Hayz ve temizlik say›lar› bir
gün de¤iflmifldir.

9- Befl kan, elli temizlik, yedi kan olsa, yedi gün hayz olup, bun-
dan nisâb mikdâr› âdetden önce, üç günden az› âdetin içindedir.
Hayz›n zemân› ve adedi, temizli¤in yaln›z adedi de¤iflmifldir.

10- Befl kan, ellisekiz temizlik, üç kan olsa, üç gün yine hayz
olup, bundan iki gün, âdet günleri içinde, birisi ise sonrad›r. Hay-
z›n adedi ve zemân›, temizli¤in adedi de¤iflmifldir.

11- Befl kan, altm›fldört temizlik, yedi veyâ onbir kan olsa, bi-
rincisinde yedi gün hayz olup, aded ve zemân de¤iflmifldir. ‹kinci
hâlde, onbir günün bafl›ndan befl günü hayz olup, alt› günü istihâ-
za olur. Âdetin yaln›z zemân› de¤iflir. Adedi, on günü afld›¤› için
de¤iflmez. Temizlik âdetinin say›s› de¤iflir.

‹mâm-› Fahruddîn Osmân Zeyla’î “rahime-hullahü teâlâ”
(Tebyîn-ül-hakâ›k) kitâb›nda ve Ahmed fiilbînin “rahime-hullahü
teâlâ” hâfliyesinde diyor ki, (Âdetinden bir gün önce kan, on gün
temizlik, bir gün kan görse, imâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahime-hul-
lahü teâlâ”, kan görmedi¤i on gün ile hayz bafllay›p âdeti kadar de-
vâm eder. Yeni hayz›n ilk ve son günleri kans›z olmakdad›r. Çün-
ki âdetden önce ve on günden sonra kan görülmüfl olup, aradaki
fâsid temizlik kan say›lmakdad›r. ‹mâm-› Muhammede göre “rahi-
me-hullahü teâlâ”, bunun hiçbir günü hayz olmaz. Âdeti befl gün
kan ve yirmibefl gün temizlik olan kad›n:

1- Bir gün evvel kanl›, bir gün temiz olsa, sonra kan istimrâr
etse ve on günü aflsa, Ebû Yûsüfe göre, befl gün âdeti hayz olur.
Önceki ve sonraki günler istihâza olur. ‹mâm-› Muhammede gö-
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re, âdetine rastl›yan üç kanl› gün hayz olur. Bunlar da, âdetinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir. Çünki, âdetinin birinci gü-
nü kan görmemifldir. Gördü¤ü günlerin beflinci günü ise, âdetin d›-
fl›ndad›r.

2- Âdetinin birinci günü kan görse, sonra bir gün temizlik, son-
ra kan istimrâr ederek on günü aflsa, sözbirli¤i ile, befl gün âdeti
hayz olur. Çünki ilk ve son günleri kanl›d›r.

3- Âdetinin ilk üç günü kan görse, di¤er iki günü temiz olsa,
sonra istimrâr ederek on günü aflsa, Ebû Yûsüfe göre, âdeti olan
befl gün hayzd›r. ‹mâm-› Muhammede göre, âdetinin ilk üç günü
hayzd›r. Çünki, imâm-› Muhammede göre, hayz›n ilk ve son gün-
lerinin kanl› olmas› lâz›md›r).

(Bahr)de ve (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, (Kan, âdet zemân›-
n› afl›p, on günden önce kesilince, kesildikden sonra, onbefl gün
içinde hiç gelmezse, afl›r› geldi¤i günlerin hayz olaca¤› sözbirli¤i ile
bildirildi. Bu takdîrde âdet günü de¤iflmifl olur. Onbefl gün ve gece
içinde bir kerre kan gelirse, âdetini aflm›fl olanlar hayz olmaz, isti-
hâza olur. ‹stihâza olduklar› anlafl›l›nca, o günlerde k›lmad›¤› ne-
mâzlar› kazâ eder). Âdetden sonra ve on günden önce kesildi¤i ne-
mâz vaktinin sonu yaklafl›ncaya kadar beklemesi müstehab olur.
Sonra gusl edip, o vaktin nemâz›n› k›lar. Sonra vaty câiz olur. Bek-
lerken, guslü ve nemâz› kaç›r›rsa, nemâz vakti ç›k›nca, guslsüz vaty
câiz olur.

K›zda ilk olarak ve kad›nda âdetinden onbefl gün sonra görülen
kan üç günden önce kesilince, nemâz vaktinin sonu yaklafl›nc›ya
kadar bekler. Sonra, gusl etmeden yaln›z abdest al›p, o nemâz› k›-
lar ve önce k›lmad›klar›n› kazâ eder. O nemâz› k›ld›kdan sonra
kan yine gelirse, nemâz k›lmaz. Yine kesilirse, vakt sonuna do¤ru
yaln›z abdest al›p, o nemâz› k›lar ve k›lmad›klar› varsa kazâ eder.
Üç gün temâm olunc›ya kadar böyle yapar. Fekat gusl etse bile,
vaty halâl olmaz.

Kan gelmesi üç günü geçdi ise, âdetden önce kesilince, âdet ze-
mân› geçinciye kadar, gusl etse bile, vaty halâl olmaz. Fekat ne-
mâz vakti sonuna kadar kan lekesi görmezse, gusl edip o nemâz›
k›lar. K›lmad›klar›n› kazâ etmez. Oruc tutar. Kan kesildi¤i gün-
den sonra, onbefl gün hiç gelmezse, kesildi¤i gün, yeni âdetinin so-
nu olur. Fekat, kan yine bafllarsa, nemâz› b›rak›r. Tutmufl oldu¤u
orucu Ramezândan sonra kazâ eder. Kan durursa yine nemâz
vaktinin sonuna yak›n gusl edip, nemâz›n› k›lar. Oruc tutar. On
güne kadar böyle devâm eder. On günden sonra, kan görse de
tekrâr gusl etmeden k›lar ve guslden önce vaty halâl olur. Fekat
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vatyden önce gusl abdesti almak müstehab olur. Fecr do¤madan
önce kan kesilse, fecrin do¤mas›na, yaln›z gusl abdesti al›p elbise-
sini giyecek kadar zemân olur da, Allahü ekber diyecek kadar faz-
la zemân kalmazsa, o günün orucunu tutar. Fekat, yats›y› kazâ et-
mesi lâz›m olmaz. Tekbîri söyliyecek kadar da zemân olursa, yat-
s›y› kazâ etmesi de lâz›m olur. ‹ftârdan önce hayz bafllarsa, orucu
bozulur. Ramezândan sonra kazâ eder. Nemâz içinde hayz bafllar-
sa, nemâz› bozulur. Temizlenince farz nemâz› kazâ etmez. Nâfile-
yi kazâ eder. Fecr do¤dukdan sonra, uyan›nca kürsüfünde kan gör-
se, o anda hayzl› olur. Uyan›nca kürsüfünü temiz gören, yatarken
hayzdan kurtulmufldur. ‹kisine de yats›y› k›lmak farzd›r. Çünki,
nemâz›n farz olmas›, vaktinin son dakîkas›nda temiz olma¤a ba¤l›-
d›r. Vakt nemâz›n› k›lmadan önce hayz gören, bu nemâz› kazâ et-
mez.

‹ki hayz aras›nda (Tam temizlik) bulunmas› lâz›md›r. Bu tam
temizlik, (Sahîh temizlik) ise, önceki ve sonraki kanlar›n baflka iki
hayz olacaklar›, sözbirli¤i ile bildirildi. On günlük hayz müddeti
içinde, kan görülen günler aras›nda bulunan temizlik günleri hayz
kabûl edilmekde, on günden sonraki istihâzal› günler ise, temiz
kabûl edilmekdedir. Bir k›z üç gün kan görüp, sonra onbefl gün
kesilse, sonra bir gün kan, sonra bir gün temizlik, sonra üç gün
kan görse, kan görülen ilk ve son üç günler, iki ayr› hayz olurlar.
Çünki, âdeti üç gün olaca¤›ndan, ikinci hayz, aradaki bir günlük
kandan bafll›yamaz. Bu bir gün, önündeki tam temizli¤i fâsid ya-
par. Molla Husrev “rahime-hullahü teâlâ”, (Gurer)inin flerhinde
diyor ki, (Bir k›z, bir gün kan, ondört gün temizlik, bir gün kan,
sekiz gün temizlik, bir gün kan, yedi gün temizlik, iki gün kan, üç
gün temizlik, bir gün kan, üç gün temizlik, bir gün kan, iki gün te-
mizlik, bir gün kan görse, imâm-› Muhammede göre “rahime-hul-
lahü teâlâ”, bu k›rkbefl günden yaln›z, ondört günden sonra olan,
on gün hayz olup, di¤erleri istihâza olur). Çünki, bu on günden
sonra tam temizlik olmad›¤› için, yeni hayz bafllamaz. Sonraki te-
miz günler, hayz zemân›nda olmad›klar› için, hep akd› kabûl edil-
mez. (‹mâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahime-hullahü teâlâ” ise, ilk on
gün ve iki taraf› temizlik olan dördüncü on gün hayz olurlar).
Çünki, sonraki fâsid temizlik günleri, imâm-› Ebû Yûsüfe göre,
hep akd› kabûl edilir. Afla¤›daki birinci maddeye göre, on gün
hayzdan sonra, yirmi gün temizlik, sonra on gün [dördüncü on
gün] hayz olur.

Onbefl gün içinde hiç temiz gün olmadan, kan (‹stimrâr) eder-
se, âdetine göre hesâb olunur. Ya’nî, âdetinden sonra bafll›yarak
bir evvelki ay içindeki temizlik günü kadar temizlik ve sonra
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âdeti kadar hayz kabûl edilir.
‹stimrâr k›zda olursa (Menhel-ül-vâridîn) risâlesinde, bunun

dört dürlü oldu¤u bildirilmekdedir:
1- Görülen kan istimrâr ederse, ilk on gün hayz, sonra yirmi

gün temiz kabûl edilir.
2- K›z, sahîh kan ve sahîh temizlik gördükden sonra istimrâr

ederse, bu k›z, âdeti belli olan kad›n olur. Meselâ befl gün kan gör-
se, sonra k›rk gün temiz olsa, istimrâr bafl›ndan befl gün hayz, son-
ra k›rk gün temiz kabûl edilir. Kan kesilinceye kadar böyle devâm
eder.

3- Fâsid kan ve fâsid temizlik görürse, ikisi de âdet kabûl edil-
mez. Temizlik, onbefl günden az oldu¤u için fâsid ise, ilk görülen
kan istimrâr etmifl gibi kabûl edilir. Onbir gün kan ve ondört gün
temiz olsa, sonra istimrâr etse, birinci kan, on günü afld›¤› için fâ-
siddir. Onbirinci ve istimrâr›n ilk befl kan günleri temizlik günleri
olup, bu beflinci günden sonra, on gün hayz, yirmi gün temizlik ol-
mak üzere devâm eder. Temizlik tam olup, kanl› gün kar›fld›¤› için
fâsid ise, böyle fâsid temizlik ile kan günleri toplam› otuzu geçmez-
se, yine ilk kan istimrâr etmifl gibi kabûl edilir. Onbir gün kan ve
onbefl gün temizlikden sonra istimrâr etmesi böyledir. Onalt› gü-
nün ilk günü kanl› oldu¤u için, fâsid temizlikdir. ‹stimrâr›n ilk dört
günleri temizlik olur. Toplamlar› otuzu aflar ise, ilk on gün hayz
olup, sonra istimrâra kadar olan günlerin hepsi temiz kabûl edilip,
istimrârdan sonra on gün hayz, yirmi gün temiz olarak devâm eder.
Onbir gün kan, sonra yirmi gün temizlikden sonra istimrâr etmek
böyledir.

4- Sahîh kan ve fâsid temizlik görürse, sahîh kan günleri âdet
olur. Sonra otuz güne kadar temizlik kabûl edilir. Meselâ, befl gün
kan ve ondört gün temizlikden sonra istimrâr etse, ilk befl gün
kan ve bundan sonra yirmibefl gün temiz olur. Bu yirmibefl günü
temâmlamak için, istimrâr›n ilk onbir günü temiz kabûl edilir.
Bundan sonra, befl günü hayz, yirmibefl günü temiz olarak devâm
edilir. Bunun gibi, üç gün kan, onbefl gün temizlik, bir gün kan ve
sonra onbefl gün temizlikden sonra istimrâr etse, ilk üç gün sahîh
kan ve sonra istimrâra kadar olan günlerin hepsi fâsid temizlik
olup, üç gün hayz, sonra otuzbir gün temiz olur. ‹stimrâr zemâ-
n›nda ise; üç gün hayz, sonra yirmiyedi gün temiz olarak devâm
eder. ‹kinci temizlik ondört gün olsayd›, imâm-› Ebû Yûsüfe gö-
re hep akd› kabûl edilece¤inden, bunun ilk iki günü de hayz, son-
ra onbefl gün temizlik olmak üzere devâm edilir. Çünki ilk üç gün
kan ve onbefl gün temizlik sahîh olduklar›ndan âdet kabûl olu-
nurlar.
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Âdet zemân›n› unutan kad›na (Muhayyire) veyâ (Dâlle) de-
nir.

(Nifâs), lohusa demekdir. Elleri, ayaklar›, bafl› belli olan dü-
flükde gelen kan da nifâsd›r. Nifâs zemân›n›n az› yokdur. Kan ke-
sildi¤i zemân, gusl edip nemâza bafllar. Fekat, âdeti kadar gün geç-
meden, cimâ’ edemez. En çok zemân› k›rk gündür. K›rk gün te-
mâm olunca, kan kesilmese de, gusl edip, nemâza bafllar. K›rk
günden sonra gelen kan, istihâza olur. Birinci çocu¤unda, yirmi-
befl günde temizlenen kad›n›n âdeti, yirmibefl gün olur. Bu kad›-
n›n ikinci çocu¤unda kan, k›rkbefl gün gelse, nifâs› yirmibefl gün
say›l›p, yirmi günü istihâza olur. Yirmi günlük nemâzlar›n› kazâ
eder. O hâlde nifâs gününü de ezberlemek lâz›md›r. ‹kinci çocuk-
da kan, k›rk günden önce, meselâ otuzbefl günde kesilirse, bunun
hepsi nifâs olur ve âdeti yirmibefl günden, otuzbefl güne de¤iflmifl
olur.

Ramezânda, sahûrdan [ya’nî fecrden] sonra, hayzdan veyâ ni-
fâsdan kesilen o gün yimez, içmez. Fekat, o günü kazâ eder. Hayz
ve nifâs sahûrdan sonra bafllarsa ikindiden sonra da olsa, o gün yi-
yip, içer.

Hayz ve nifâs günlerinde nemâz, oruc, câmi’ içine girmek,
Kur’ân-› kerîmi okumak ve tutmak, tavâf, cimâ’, dört mezhebde de
harâm olur. Oruclar› kazâ eder. Nemâzlar› kazâ etmez. Nemâzlar›
afv olur. Her nemâz vaktinde abdest al›p, seccâdesi üzerinde, o ne-
mâz› k›lacak kadar zemân oturup zikr, tesbîh ederse, en iyi k›lm›fl
oldu¤u bir nemâz›n sevâb›n› kazan›r.

(Cevhere) kitâb›nda buyuruyor ki, (Kad›n›n, hayz bafllad›¤›n›
kocas›na bildirmesi lâz›md›r. Kocas› sorunca bildirmezse, büyük
günâh olur. Temiz iken, hayz bafllad› demesi de, büyük günâhd›r.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hayz›n bafllad›¤›n›
ve bitdi¤ini kocas›ndan saklayan kad›n mel’ûndur) buyurdu. Hayz
hâlinde de, temiz iken de kad›na dübüründen yaklaflmak harâm-
d›r. Büyük günâhd›r). Zevcesine böyle yapan, mel’ûndur. Pufltluk,
ya’nî o¤lan kirletmek dahâ büyük günâhd›r. Buna (Livâta) denir.
Enbiyâ sûresinde livâtaya (Habîs ifldir) buyuruyor. Kâdî-zâdenin,
(Birgivî) flerhinde, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Lût kavmi gibi livâta yapanlar›, suç üstü yakalarsan›z, ikisini de
öldürünüz!) buyurdu. Ba’z› âlimler, ikisini de yakmal›d›r dedi. Li-
vâta yap›nca, ikisi de cünüb olur. ‹htikan yap›nca, cünüb olmaz ise
de, orucu bozulur (Feyziyye).]

Vakt içinde, nemâz k›lmadan evvel, kad›n hayz›n› görse, o vak-
tin nemâz›n› kaza etmek lâz›m de¤ildir. [(Se’âdet-i Ebediyye) kitâ-
b›nda gusl bahsini okuyunuz!]

– 229 –



ABDEST BAHS‹
Abdestin farzlar› hanefîde dört, mâlikîde yedi, flâfi’îde ve han-

belîde alt›d›r. Hanefîde:
1- Yüzünü y›kamak.
2- Kollar› dirsekleri ile birlikde y›kamak.
3- Bafl›n›n dört bölükden bir bölümüne mesh etmek.
4- Ayaklar›n› topuk kemikleri ile birlikde y›kamak.
Ve dahî, abdest dört nev’dir: Biri farz, biri vâcib, biri sünnet, bi-

ri mendûbdur.
Farz olan›, dörtdür: Mushaf-› flerîfi tutabilmek için ve befl vakt

nemâz k›lmak için ve cenâze nemâz› k›lmak için ve tilâvet secdesi
etmek için abdest almak.

Vâcib olan›: Ziyâret tavâf› etmek için abdest almak.
Sünnet olan: Ezberden Kur’ân okumak için ve kabristân ziyâ-

reti için ve guslden evvel abdest almak.
Mendûb olan›, uykuya yatd›kda ve uykudan kalkd›kda, yalan

ve gîbet söyledikde ve flehveti tahrik edici çalg› dinledikde bu fley-
lere tevbe ve istigfâr edip, abdest almak mendûbdur.

Ve dahî, ilm meclisine giderken abdestli gitmek ve abdest al-
d›kdan sonra, abdestsiz câiz olmayan bir ifli ifllediyse [Meselâ ne-
mâz k›ld›ysa] abdestli iken, tekrâr abdest almak mendûbdur. E¤er
ifllemediyse, abdestli iken abdest almak mekrûhdur.

SULARA DÂ‹R
Sular dört nev’dir: Mâ-i mutlak, mâ-i mukayyed, mâ-i meflkük,

mâ-i müsta’mel.
1- Mâ-i mutlak, ya¤mur suyu, deniz suyu, akar p›nar suyu ve

kuyu suyu. Bu sular, murdar olan› pâk eder. Ne ifllesen olur.
2- Mâ-i mukayyed, kavun suyu, karpuz suyu, asma suyu, çiçek

suyu ve bunlar›n benzerleri.
Bu sular, murdar› pâk eder, ammâ abdest ve gusl için kullan›l-

maz.
3- Mâ-i meflkük, himâr›n ve anas› himâr olan kat›r›n içdi¤i su-

yun art›¤›na derler.
Bu su ile, hem abdest ve hem gusl câiz olur. Her hangisini ev-

vel ederse, eder, muhayyerdir.
4- Mâ-i müsta’mel, yere düflen midir, yoksa bedenden ayr›lan

m›d›r? Bunda ihtilâf vard›r. Esah olan› bedenden ayr›land›r. Ve
bunda dahî, üç kavl vard›r. ‹mâm-› a’zama göre “rahime-hullahü
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teâlâ” necâset-i galîzad›r. ‹mâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahime-hulla-
hü teâlâ”, necâset-i hafîfedir. ‹mâm-› Muhammede göre “rahime-
hullahü teâlâ”, pâkd›r. Esah olan da budur.

Abdestin vücûbünün flart› dokuzdur:
1- Müslimân ola.
2- Bâli¤ ola.
3- Akl› ola.
4- Abdestsiz ola.
5- Abdest suyu pâk ola.
6- Abdest alma¤a kudreti ola.
7- Hayzl› olmaya.
8- Nifâs üzere olmaya.
9- Her nemâz›n vakti -içinde- ola. [Bu dokuzuncu, özr sâhibine

göredir.]
ABDEST‹N SÜNNETLER‹: Yirmibefl kadar beyân olunur.
1- E’ûzü okumak.
2- Besmele okumak.
3- Ellerini y›kamak.
4- Parmaklar›n aras›n› hilâllamak.
5- A¤z›na su vermek.
6- Burnuna su vermek.
7- Niyyet etmek. Hanefîde yüzü y›karken niyyet etmek farz de-

¤ildir, sünnetdir. fiâfi’îde farzd›r. Mâlikîde elleri y›karken farzd›r.
8- K›bleye dönmek.
9- Sakal›n› hilâllamak, [e¤er s›k ise].
10- Sakal›n› mesh etmek.
11- Sa¤ yan›ndan bafllamak.
12- Sol elinin küçük parma¤› ile, sa¤ aya¤›n›n küçük parma¤›-

n›n alt›ndan bafll›yarak, s›rayla parmaklar›n›n aras›n› hilâllamak.
13- Bafl›na -kapl›yarak- mesh etmek.
14- Bafl›ndan artan su ile, kulaklar›na ve boynuna mesh etmek.
15- Tertîbe riâyet etmek.
16- Aras›n› kesmeyip, birbirine ulafld›rmak.
17- Bafl›na mesh verdi¤i vakt, önünden bafllamak.
18- Misvâk kullanmak.
19- Gözünün kenâr›na ve kafl›na suyu ulafld›rmak.
20- Delk, y›kanan yerleri o¤mak.
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21- Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak.
22- Abdest a’zalar›n› üç kerre y›kamak.
23- Abdest ald›kdan sonra ibri¤i doldurmak.
24- Abdest al›rken, dünyâ kelâm› söylememek.
25- Dâimâ bu niyyet üzerine olmak.

M‹SVÂK KULLANMA BAHS‹
Ve dahî, misvâk kullanman›n onbefl fâidesi vard›r. Bunlar, (Si-

râcül-vehhâc)dan al›narak, afla¤›da bildirilmifldir.
1- Ölürken, flehâdet kelimesini söyleme¤e sebeb olur.
2- Difllerin etlerini pekifldirir.
3- Balgam› giderir.
4- Safray› keser.
5- A¤›z a¤r›s›n› giderir.
6- A¤›z kokusunu giderir.
7- Allahü teâlâ ondan râz› olur.
8- Bafl damarlar›n› kuvvetlendirir.
9- fieytân gamlan›r.
10- Gözleri nûrlan›r.
11- Hayr› ve hasenât› çok olur.
12- Sünnet ile amel etmifl olur.
13- A¤z› pâk olur.
14- Fasîh-ul-lisân olur.
15- Misvâkl› k›l›nan iki rek’at nemâz›n sevâb›, misvâks›z olarak

k›l›nan yetmifl rek’at nemâz›n sevâb›ndan dahâ çok olur.
ABDEST‹N MÜSTEHABLARI: Alt›s› flunlard›r:
1- Kalble yap›lan niyyeti dil ile söylememek.
2- Kula¤›ndan artan su ile boynuna mesh etmek.
3- Ayaklar›n› k›bleye karfl› y›kamamak.
4- Mümkin olursa, abdestden artan suyu, k›bleye karfl› ayak

üzere içmek.
5- Abdestden sonra flalvar›na biraz su serpmek.
6- Pâk ve temiz bir peflkirle silinmek.
‹bni Âbidîn abdesti bozanlarda diyor ki, (Kendi mezhebinde

mekrûh olm›yan birfley, baflka mezhebde farz ise, bunu yapmak
müstehabd›r). ‹mâm-› Rabbânî, 286. c› mektûbda diyor ki, (Mâli-
kî mezhebinde, abdest a’zâs›n› u¤mak farz oldu¤u için, muhak-
kak u¤mal›y›z). ‹bni Âbidîn, ric’î talâk› anlat›rken diyor ki, (Ha-
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nefî mezhebinde olan›n, mâlikî mezhebini taklîd etmesi evlâd›r.
Çünki, imâm-› Mâlik, ‹mâm-› a’zam›n talebesi gibidir. Bir mes’ele-
de, hanefî mezhebinde, bir kavl bulunmad›¤› zemân, hanefî âlim-
leri, mâlikî mezhebine göre fetvâ vermifllerdir. Mezhebler içinde,
hanefîye en yak›n olan›, mâlikî mezhebidir.)

ABDEST‹N MEKRÛHLARI: Onsekizi flunlard›r:
1- Yüzüne -suyu- pek vurmak.
2- Abdest ald›¤› suya üflemek.
3- Üçden eksik y›kamak.
4- Üçden ziyâde y›kamak.
5- Abdest ald›¤› suya tükürmek.
6- Suyun içine sümkürmek.
7- Gargara yaparken bu¤az›na su kaç›rmak.
8- Arkas›n› k›bleye dönmek.
9- Gözünü yummak.
10- Gözünü pek açmak.
11- Soldan bafllamak.
12- Sa¤ eliyle sümkürmek.
13- Sol eliyle a¤z›na su vermek.
14- Sol eli ile burnuna su vermek.
15- Aya¤›n› yere vurmak.
16- Güneflde ›s›nm›fl su ile abdest almak.
17- Mâ-i müsta’melden sak›nmamak.
18- Dünyâ kelâm› söylemek.
ABDEST‹ BOZAN fiEYLER: Bu makamda yirmidört kadar

beyân olunur:
1- Ard›ndan ç›kanlar.
2- Önünden ç›kanlar.
3- Kurd ve ufak tafl gibiler önden veyâ arkadan ç›ksa.
4- ‹htikan etdirmek.
5- Kad›nlar, do¤um yerine ak›td›¤› ilâc, geri gelse.
6- Bir kimse, kula¤›na ak›td›¤› ilâc, a¤z›ndan ç›ksa bozar. [Ku-

la¤›ndan veyâ burnundan ç›ksa bozmaz (Hindiyye).]
7- Bir adam, bevl yoluna t›kad›¤› pamuk, ›slan›p düflmüfl olsa,

[Pamu¤un bir k›sm› d›flarda kal›p d›fl k›sm› kuru ise, düflmedikçe
bozmaz.]

8- Pamuk düflse ve d›flarda kalan k›sm› ›slanm›fl olsa.
9- A¤›z dolusu kusmak. Balgam kusmak, çok olsa da, bozmaz.
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Uyuyan kimsenin a¤z›ndan gelen su, sar› da olsa temizdir.
10- Hastal›k sebebi ile, gözünden yafl akmak bozar. A¤lamakla,

so¤an gibi fleylerin te’sîri ile ak›nca bozmaz.
11- Burnundan gelen kan, cerâhat, sar› su, delikden d›flar› ç›k-

masa da bozar. Sümük necs de¤ildir. Bozmaz.
12- Tükürdü¤ü tükrükde görülen kan fazla olursa.
13- Bir fleyi ›s›rd›¤›nda, ›s›rd›¤› yerde kan olursa ve kan, a¤z›na,

difline bulaflm›fl ise, abdesti bozulur. Bulaflmad› ise, bozulmaz.
14- Bir yerinde, kan ç›km›fl ve az da olsa da¤›lm›fl görmek, ha-

nefîde bozar. Mâlikîde ve flâfi’îde bozmaz.
15- Ç›plak hayvân üzerinde, dalg›n uyuyup, yokufl afla¤› inse.
16- Abdest ald›m m›, almad›m m› diye flek edip, zann-› gâlibi,

abdestsizlikde olsa.
17- Erler, avreti ile ç›plak iken kucaklaflsa.
18- Abdest a’zalar›ndan birini y›kama¤› unutmufl, hangisini bi-

lememifl olsa.
19- Bir yerinde bulunan kabarc›kdan, kendili¤inden veyâ s›k›n-

ca cerâhat, kan ve sar› su d›flar› ç›ksa.
20- Bir yerinde yaras› var imifl, orta yerine sar› su, kan, cerâhat

gibi necs s›v› birikmifl, sa¤lam yerine veyâ üstündeki pamu¤a, sar-
g›ya bulaflm›flsa bozulur. Yaradan, ç›bandan ç›kan renksiz su ab-
desti bozmaz denildi. Uyuz, çiçek [ve ekzema]l› olanlar›n bu kavle
uymalar› câiz olur.

21- Bir yere dayanm›fl uyumufl, dayand›¤› fley al›nsa, düflecek
gibi olursa.

22- Rükû’ ve sücûdü olan nemâzlarda, kendi ve yan›ndaki iflite-
cek kadar gülmek. E¤er yaln›z kendi iflitecek kadar gülerse, yaln›z
nemâz› fâsid olur, abdesti bozulmaz.

23- Sar’as› tutsa, yâhud bay›lsa.
24- Kulakdan, cerâhat, sar› su, kan gelse ve guslde y›kamas› lâ-

z›m gelen yere dek inerse.

Hamamda y›kanma¤›, Avrupal› bizden ö¤rendi.
Bundan önce, pis kokudan, evlerine girilemezdi.
Temizli¤i dünyâya müslimânlar yayd›.
‹nsanlar›, böylece, büyük düflmandan kurtard›.
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ABDEST DÜÂLARI
Abdest alma¤a bafllarken, (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi

alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîk›l-îmâni elhamdü lillahillezî ce’alel-
mâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren) denir.

A¤z›na su verdikde, (Allahümmesk›nî min havdi nebiyyike
ke’sen lâ azmeü ba’dehü ebeden).

Burnuna su verdikde, (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti
verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri).

Yüzünü y›kad›kda, (Allahümme beyy›d vechî binûrike yevme
tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tes-
veddü vücûhü a’dâike).

Sa¤ kolunu y›kad›kda, (Allahümme a’t›nî kitâbî bi-yemîni ve
hâsibnî hisâben yesîren).

Sol kolunu y›kad›kda, (Allahümme lâ tü’t›nî kitâbî biflimâlî ve-
lâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben fledîden).

Bafl›n› mesh etdikde, (Allahümme harrim fla’rî ve beflerî alen-
nâri ve ez›llenî tahte z›lli Arfl›ke yevme lâ z›lle illâ z›llüke).

Kulaklar›na mesh verdikde, (Allahümme-c’alnî minelle-zîne
yestemi’ûnel-kavle fe-yettebi’ûne ahseneh).

Boynuna mesh verdikde, (Allahümme a’tik rekabetî minennâ-
ri vahfaz mines-selâsili vel-a¤lâl).

Sa¤ aya¤›n› y›kad›kda, (Allahümme sebbit kademeyye aless›râ-
t› yevme tezillü fîhil-akdâm).

Sol aya¤›n› y›kad›kda, (Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-
s›râti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümmec’al sa’yî
meflkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len’te-
bûre).

Abdesti tekmil oldukdan sonra, (Allahümmec’alnî minettev-
vâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîne vec’alnî min ibâdikes-sâli-
hîne vec’alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahze-
nûn).

Ba’dehü semâya bakarak, (Sübhânekellahümme ve bihamdike
eflhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ flerîke leke ve enne Muham-
meden abdüke ve resûlüke) okuya.

Bundan sonra, bir veyâ iki, yâhud üç def’a, evvelinde (Besme-
le) okumak üzere (‹nnâ enzelnâ) sûresini okuya.

Ve dahî, ehl ve iyâline ve çocuklar›na lâz›m olan din bilgileri-
ni ö¤rene ve ö¤rete ki, k›yâmetde, avretler erlerinden süâl olu-
nurlar.
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TEYEMMÜM BÂBI
Hanefi mezhebinde, teyemmüm, vakt girmeden de sahîh olur.

Di¤er üç mezhebde olmaz. Teyemmümün farzlar› üçdür: Abdest
almak için lâz›m olan teyemmüm ile, gusl etmek için lâz›m olan te-
yemmüm birbirinin ayn›d›r. Yaln›z niyyetleri farkl›d›r. Bunun için,
bu iki teyemmümden birisi di¤eri yerine kullan›lamaz.

1- Niyyet etmek olup, bu flartd›r.
2- Ellerini pâk topra¤a vurup, yüzüne kapl›yarak mesh etmek.
3- Ellerini bir dahâ topra¤a vurup, önce sol eliyle sa¤ kolunun

ve sonra, sa¤ eliyle sol kolunun her taraf›n› mesh etmek, bunlar da-
hî, rükndür.

Teyemmümün farz oldu¤una delîl, Nisâ sûresinin k›rküçüncü
ve Mâide sûresinin alt›nc› âyet-i kerîmeleridir. Mâlikîde ve flâfi’îde
teyemmüm, nemâz vaktinden evvel câiz de¤ildir ve bir teyemmüm
ile birden fazla farz k›l›namaz.

Alt› fleyle teyemmüm yapmak câiz de¤ildir. Me¤er, o fleylerin
üstlerinde toprak tozu buluna. O fleyler flunlard›r: Demir, bak›r,
tunç, kalay, alt›n, gümüfl ve bütün ma’denler. S›cakda eriyen bu
metallerden ve s›cakda yumuflayan camdan ve üzeri s›rlanm›fl por-
selenden ma’da her fleyle, teyemmüm câizdir. Lâkin, toprak cinsin-
den olmak flartd›r.

Bir topra¤a bevl edilmifl, sonra kurumufl olsa, orada nemâz k›-
l›n›r. Ammâ o yerden teyemmüm olunmaz.

Teyemmüm yapabilmek için, suyu aramak ve aray›p bulama-
mak ve bir müslimân ve âdil kimseye sormak ve o âdil dahî, sâlih
olmak flart›ndand›r.

Teyemmümün flartlar› befldir:
1- Niyyet etmek. 2- Mesh etmek. 3- Teyemmüm etdi¤i fley, top-

rak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa, üzerinde toprak
tozu bulunmak lâz›md›r. 4- Kulland›¤› yer cinsi fleyin veyâ tozun,
pâk olmas› lâz›md›r. 5- Suyun isti’mâline, hakîkaten veyâ hükmen
kudreti olmamak. [Hastal›kdan sonra, kollardaki ve ayaklardaki
hâlsizlik de özrdür. ‹htiyârlardaki hâlsizlik de böyledir. Bunlar, ne-
mâzlar›n› oturarak k›lar.]

Ve dahî, teyemmümün sünnetleri yedidir:
1- Besmele okumak. 2- Ellerini pâk topra¤a vurmak. 3- Elleri-

ni, vurdu¤u fley üzerinde, bir kerre ileriye ve geriye çekmek. 4-
Parmaklar›n› açmak. 5- ‹ki elini birbirlerine çarparak silkmek. 6-
Evvelâ yüzüne mesh etmek. 7- Kollar›n dirsekleri ile berâber her
yerini mesh etmek.
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Su araman›n flart› dörtdür:
1- Bulundu¤u mahal ma’mûrluk ola.
2- Suyun bulundu¤u haber verilse.
3- Suyun bulundu¤una, zann-› gâlibi var ise.
4- Korkulacak mahal de¤il ise.
Bir kimse suyu bulsa, ammâ suyun bulundu¤u mahal, bir mîl-

den ziyâde ise, teyemmüm câizdir. Bir mîlden eksik ise ve vakt
geçmiyecek ise, teyemmüm etmek câiz de¤ildir. [Bir mîl, dört-
bin zrâ’, ya’nî Hanefî mezhebinde 0,48 x 4000 = 1920 metre yol-
dur.]

Ve e¤er, bir kimse suyu arasa ve bulamay›nca teyemmüm edip
nemâz› k›ld›kdan sonra, suyu görse, nemâz›n› iâde eder mi, veyâ
etmez mi? Bu, ihtilâfl›d›r. Esah olan, k›lm›fl oldu¤u nemâz› iâde et-
mez.

Bir kimse, ›slansa, ammâ abdest alacak su bulamasa ve te-
yemmüm edecek yer dahî bulamasa, bir parça çamuru kurutup,
onunla teyemmüm eder. Birkaç kimse teyemmüm etmifl olsa,
bunlardan yaln›z birisi suyu görse, hepsinin teyemmümü bozu-
lur.

Ve dahî, bir kimse bir mikdâr su getirse, içinizden biriniz abdest
als›n dese, cümlesinin teyemmümü fâsid olur. Ammâ cümleniz ab-
dest al›n›z dese, hâlbuki getirilen su, yaln›z bir kifliye kifâyet etse,
hepsinin dahî, teyemmümü sahîh olur.

Bir kimse cünüb olsa, bir yerde su bulamay›p, ancak câmi’de
bulsa, gusl için, teyemmüm eder ve sonra suyu almak için câmi’e
girer. Ammâ câmi’e girdi¤inde, su bulamazsa, nemâz için, baflka
teyemmüm lâz›m gelir.

Bir kimse, câmi’ içinde otururken, ihtilâm olsa, teyemmüm
eder ve sonra câmi’den ç›kar.

Bir kimsenin elleri kesik olsa, teyemmüm edebilir. Lâkin, o
kimsenin istincâ edecek kimsesi var ise, ondan istincâ sâk›t olmaz.
E¤er yok ise sâk›t olur.

Ve e¤er, hem elleri ve hem ayaklar› kesik olsa, Tarafeyne göre,
nemâz› sâk›t olur. ‹mâm-› Ebû Yûsüfe göre, nemâz›n› k›lmas› lâ-
z›md›r.

Ve dahî, Cum’a nemâz›nda teyemmüm câiz de¤ildir. Ya’nî, ab-
dest almak için vakt az olup, Cum’a fevt olur diye, acele teyem-
müm etse, câiz de¤ildir. [Cum’a nemâz›n›n bedeli ö¤le nemâz› ol-
du¤undan ötürü.] Nebîz denilen hurma suyu ile abdest almak câiz
olmad›¤› (Dürr-ül-muhtâr)da yaz›l›d›r.

Bir kimse, yolda ihtilâm olsa, teyemmüm eder, sabâh nemâz›-
n› k›lar. Ve ö¤leye dek gider. ‹kindinin vakti yaklafl›p, ö¤lenin
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vakti ç›kacak zemânda, teyemmüm ederek ö¤leyi k›lar. Bu kim-
se, ikindiden sonra su bulsa, sabâh ve ö¤le nemâzlar›n› iâde eder
mi? Bunda, ulemâ ihtilâf etdiler. Bir kavlde, iâde eder, di¤er kav-
le göre iâde etmez. Bu mesele sâhib-i tertîbe göre olmak muhte-
meldir.

Bir kimsenin merkebinde su olsa, merkebini gayb etse, teyem-
müm eder ve nemâz›n› k›lar. Nemâz›n› k›larken, merkebin sesini
iflitse, abdesti bozulur.

Bir kimse binekli olsa, inerse yoldafllar› onu beklemese, at›n›n
üzerinde iken teyemmüm eder ve îmâ ile nemâz›n› k›lar.

Yol korkulu veyâ hava so¤uk olur ve gusl ederse, hasta olmas›
muhtemel bulunursa, teyemmüm ile nemâz›n› k›lar. 

Yola gidenin heybesinde bir kiremit veyâ bir tu¤la bulundur-
mas› lâz›md›r. Zîrâ, teyemmüm edecek olsa, ortal›k yafl ise o ze-
mân tu¤la ile teyemmüm eder. Nemâz›n› k›lar.

Bir kimse bayram nemâz›na dursa, abdesti bozulsa, e¤er tekrâr
abdest al›rsa bayram nemâz›na yetiflemiyece¤ini bilse, yâhud fazla
izdiham olmak korkusu olunca, teyemmüm eder, nemâza durur.
Bu kavl, ‹mâm-› a’zama göredir. ‹mâmeyn kavline göre ise, abdest
al›r.

[(Merâk-›l-felâh)›n Tahtâvî hâfliyesinde diyor ki, (Hastal›k, te-
yemmüm etmek için özrdür. Sa¤lam kimsenin, abdest al›rsa, has-
ta olaca¤›ndan korkmas› özr olmaz. Sa¤lam kimse oruc tutunca,
hasta olaca¤›ndan korkarsa, kazâya b›rakmas› câiz olur diyen
âlimler, hasta olmakdan korkan›n teyemmüm etmesi câiz olur
dediler. Hastal›k dört çefliddir: Su zarar verir. Hareket etmek za-
rar verir. Kendisi suyu kullanamaz. Teyemmüm de edemez. Za-
rar vermek, kendinin çok zan etmesi ile veyâ müslimân, âdil ve
mütehass›s bir doktorun haber vermesi ile anlafl›l›r. Âdil bulun-
mazsa, f›sk› zâhir olm›yan tabîbin sözü de kabûl edilir. Kendisi
suyu kullanamayan, abdest ald›racak kimse bulamazsa teyem-
müm eder. Çocu¤u ve hizmetcisi veyâ hât›r için abdest ald›racak
kimsesi varsa, bunlar abdest ald›r›r. Bunlar yoksa, teyemmüm
eder. ‹mâm-› a’zama göre ücretli adam tutmas› lâz›m de¤ildir. Te-
yemmüm de yapam›yan nemâz› kazâya b›rak›r. Zevc ve zevce bir-
birlerinin abdest ve nemâzlar›na yard›m etme¤e mecbûr de¤il ise-
ler de, zevcesinden yard›m istemesi lâz›md›r. fiehr, köy hâricinde
olup s›cak su bulamayan kimse, so¤uk su ile gusl ederse, hasta
olaca¤›ndan korkunca teyemmüm eder. fiehr içinde de böyle ol-
du¤una fetvâ verildi. Abdest ve gusl a’zâs›n›n yar›dan fazlas› yara
ise, teyemmüm eder. Yar›s› yara ise, sa¤lam yerleri y›kar. Yara-
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lar› mesh eder, yaraya mesh zarar verirse, sarg› üzerine mesh
eder. Bu da zarar verirse, hiç mesh etmez. Bafl›nda hastal›k olup,
mesh zarar verirse, mesh sâk›t olur. ‹ki elinin ve iki aya¤›n›n y›-
kamas› farz olan yerleri kesik olan›n yüzü de yara ise, teyemmüm
edemeyece¤inden abdestsiz k›lar ve i’âde etmez. Yüzü sa¤lam
ise, yüzünü y›kat›r. Yard›mc›s› yoksa, yüzünü topra¤a sürer. Sa¤-
lam kimsenin bir eli nüzüllü, yaral›, kesik, çolak ise, di¤er eli ile
abdest al›r. ‹ki eli de böyle ise, elini, yüzünü topra¤a sürer. Yara-
n›n, ç›ban›n, k›r›¤›n üstüne, bunlar› tedâvî ve zarardan korumak
için zarûrî olarak sar›lan sarg› veyâ tahta, merhem, alç› aç›l›p ya-
ra y›kanamaz ve mesh edilemezse, bunlar›n yüzeylerinin ekserîsi-
ne ve arada kalan sa¤lam cild üzerine mesh edilir. ‹mkân olursa,
bunlar ç›kar›l›p yara üzerine mesh etmek ve sa¤lam cildi y›kamak
lâz›m olur. Bunlar›n abdestli olarak sar›lmas› ve belli müddeti
yokdur. Sa¤lam aya¤› y›kay›p di¤erindeki sarg›ya mesh câizdir.
Yara iyi olmadan, üzerindeki fley düflerse, abdest bozulmaz.
Mesh etdikden sonra, mesh olunan fley de¤ifldirilirse de bozul-
maz. T›rnak k›r›l›r veyâ yara olursa, üzerine veyâ ayakdaki çatla-
¤a konan merhemi kald›rmak zarar verirse, zarûret olaca¤›ndan,
merhemin üstü y›kan›r. Y›kamak zarar verirse mesh eder. Bu da
zarar verirse mesh de etmez. [Di¤er üç mezhebde, böyle oldu¤u
için baflka mezhebi taklîde imkân yokdur.] Bu merhemin, cebîre
gibi oldu¤u, ‹bni Âbidînde yaz›l›d›r. Fekat, difl dolgusu ve kapla-
mas› böyle de¤ildir. Çünki, mâlikîyi veyâ flâfi’îyi taklîd mümkin-
dir. Kendi sebeb olm›yarak akl› giden veyâ bay›lan üzerinden al-
t› nemâz vakti geçerse, akl› gelinciye kadar k›lamad›¤› nemâzlar›
kazâ etmez. Hasta, îmâ ile de k›lamad›¤› nemâzlar›n say›s› ne
olursa olsun, bunlar›n iskât› için vasiyyet etmez. ‹yi olursa, hepsi-
ni kazâ eder.)

‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Sa¤lam insan›n ab-
dest uzvlar›n› baflkas›n›n y›kamas›, mesh etmesi mekrûhdur. Buna
baflkas›n›n abdest suyu getirmesi ve kendisi y›karken baflkas›n›n su
dökmesi câizdir. Hasta, elbisesini ve yata¤›n› hep kirletiyorsa yâ-
hud bunlar› de¤ifldirmek meflakkatli oluyorsa, necs olduklar› hâlde
k›lar. Cebîre denilen tahtalar, flasterler, merhemler, altlar›ndaki
yara iyi oldukdan sonra düflerlerse, abdest bozulur. Yara iyi olur,
fekat üstündekiler düflmezse, zarars›z kald›r›labilirlerse, abdest ve
gusl yine bozulur.)

Allahü teâlâ, sevdiklerine, günâhlar›n› afv etmek için veyâ
Cennetdeki ni’metlerini artd›rmak için, derdler, hastal›klar veri-
yor. ‹bâdetleri zahmetli, s›k›nt›l› oluyor. Buna karfl›l›k, dünyâ ifl-
lerinde, râhatl›k, kolayl›k ve r›zklar›na bereket veriyor. ‹bâdet
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yapm›yanlara, râhatl›k, bereket vermiyor. Bunlar, zahmet çeke-
rek, hîle ve hiyânet yaparak, çok kazan›p, zevk ve safâ içinde ya-
flarlar ise de, bu zevkleri uzun sürmez. Az zemân sonra, hastahâne-
lerde, habshânelerde sürünürler. Âhiretdeki azâblar› da, çok flid-
detli olur.]

‹ST‹NCÂ, ‹ST‹BRÂ, ‹ST‹NKÂ
‹stincâ, su ile, ma’lûm yeri y›kamak. ‹stibrâ, bevl yapd›kdan

sonra mesânenin yafll›¤› gidinceye kadar gerek gezinerek ve gerek
di¤er sûretle vakt geçirme¤e denir. ‹stinkâ, pâk oldu¤una, kalbinin
mutmain olmas›na derler.

‹stincâ dahî, alt› nev’dir:
Farz olan›, esvâb›nda ve bedeninde ve nemâz k›lacak mekânda,

bir dirhemden ziyâde necâset olsa, su ile gidermek farzd›r. Kezâ-
lik, gusl ederken dahî, istincâ farzd›r. [Burada bir dirhem, bir mis-
kal demekdir ki, dört gram ve seksen santigramd›r.]

Vâcib olan›, esvâb›nda ve nemâz k›lacak mekânda, bir dirhem
mikdâr› necâset olsa, gidermek vâcibdir.

Bir dirhemden az olsa, gidermek sünnetdir.
Müstehab olan›, pek cüz’î olan necâseti gidermek dahî, müste-

habd›r. Mendûb olan›, bir kimsenin oturak yeri yafl iken yellense,
y›kamak mendûbdur.

Bir kimse, o yeri kuru iken, yellense, y›kamas› bid’atdir.
‹stincân›n sünnetleri: Tafl ile veyâ toprak ile temizlenmek ve

bundan sonra su ile y›kamak dahî sünnetdir.
E¤er, tafl ve toprak ile necâset giderilemeyip, dirhemden ziyâ-

de kal›rsa yâhud dirhemden ziyâde olarak, mak’ad›n etrâf›na bu-
laflm›fl ise, su ile y›kamak farz olur. Bundan sonra, pâk bir bezle sil-
meli, e¤er bez yok ise, eliyle kurulamal›d›r.

Ve istincân›n müstehab› birdir: Tafl› tek tutmak. Ya’nî, yâ üç, yâ
befl veyâ yedi olmakd›r.

[‹drâr kaç›ran adam, çamafl›r›na idrâr bulaflmamas› için, (12 x
12) cm büyüklü¤ündeki bezin bir köflesini biraz büküp, buraya
yar›m metre kadar sicimin bir ucu ba¤lan›r. Bez zekerin ucuna
kaplan›r. Sicim bezin uçlar›n›n ya’nî zekerin üzerine bir kerre sa-
r›l›r. Sarg›ya yak›n yeri iki kat yap›l›p, katl› yeri sarg›n›n alt›na ge-
çirilerek çekilip s›k›fld›r›l›r. Serbest ucuna, bir dü¤ümle halka ya-
p›l›p, çengelli i¤ne ile dona rabt edilir. ‹drâr yap›laca¤› zemân i¤-
ne aç›l›p, ipin halkas› ç›kar›larak, ip çekilince, hemen çözülüp,
bezi ç›kar. ‹pin halkas› i¤neden kolay ayr›lamazsa, i¤neye bir
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rabtiye teli ve buna halka tak›l›r. Ba’z› ihtiyârlarda zeker küçülü-
yor. Üzerine bez sar›lam›yor. Bunlar, zekeri ve husyeleri, küçük
bir naylon torbaya koyup, torban›n a¤z›n› ba¤lamal›d›r. ‹drâr kaç›-
ran, fekat özr sâhibi olam›yan, hanefî mezhebindeki kimse, abdest
alma¤a, gusle ve nemâza bafllarken, mâlikî mezhebini taklîd etme-
¤e niyyet eder. Câmi’ul-ezher medresesi müderrislerinden, 1384
h.de vefât eden, Abdürrahmân Cezîrî “rahmetullahi aleyh” in riyâ-
setindeki M›sr âlimlerinin hâz›rlad›klar› (Kitâb-ül-f›kh alel-mezâ-
hibil-erbe’a)da diyor ki, (Mâlikî mezhebinde, ikinci kavle göre,
hastada, ihtiyârda, abdesti bozan birfley hâs›l olursa, hemen özr sâ-
hibi olarak abdesti bozulmaz. Harac hâlinde olan, hanefîler ve flâ-
fi’îler, bu kavli taklîd eder) demekdedir. Nemâz içinde idrâr kaç›-
ran hanefî, hâli müsâid olmad›¤› zemân, mâlikînin bu kavlini tak-
lîd eder. Niyyet ederek, nemâz›na, özrlü olarak devâm eder.]

NEMÂZ NASIL KILINIR
Nemâza dört fley ile girilir: Farz ile, vâcib ile, sünnet ile, müste-

hab ile. Hanefî mezhebinde, ellerini kula¤›n›n hizâs›na kald›rmak,
sünnet. Ellerinin ayas›n›, k›bleye yöneltmek sünnet. Er kiflilerin
bafl parma¤›n› kula¤› yumufla¤›na de¤dirmek ve hâtun kiflilerin,
omuzu hizâs›na kald›rmak müstehab, (Allahü ekber) demek farz.
Tekbîr ald›kdan sonra, el ba¤lamak sünnet. Sa¤ elini, sol elinin üs-
tüne koymak, sünnet. Er kiflinin, ellerini göbe¤inden afla¤› koymak
ve hâtun kifli, gö¤süne koymak sünnet. Er kifli, sol elin bile¤ini pek-
çe kavramak müstehab.

Nemâzda -‹mâm olsun, muktedî olsun ve yaln›z olsun- Sübhâne-
ke okumak sünnet. E¤er imâm veyâhud yaln›z olursa, E’ûzü oku-
mak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fâtiha-i flerîfe okumak vâcib
ve Fâtihadan sonra, üç âyet, yâhud, üç âyet kadar uzun bir âyet oku-
mak vâcib, sünnetlerin ve vitrin her rek’atinde, yaln›z k›larken farz-
lar›n iki rek’atinde, ayakda Kur’ân-› kerîmden bir âyet okumak farz.

Rükû’da belini e¤mek farz. Üç kerre (Sübhânallah) diyecek
kadar e¤lenmek vâcib. Üç kerre (Sübhâne rabbiyelazîm) demek
sünnet. Befl kerre veyâ yedi kerre demek müstehab. Rükû’dan k›-
yâma do¤ruldukda ve iki secde aras›nda do¤rulup oturdukda, bir
kerre (Sübhânallah) diyecek kadar e¤lenmek, ‹mâm-› Ebû Yûsüfe
göre farz. Ve tarafeyn kavline göre, vâcib olup, ba’z›lar› sünnet de-
mifller ise de, esah olan vâcibdir.

Secdede, bafl›n› secdeye koymak farz. Üç kerre (Sübhânallah)
diyecek kadar e¤lenmek vâcib. Üç kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ)
demek sünnet. Befl kerre veyâ yedi kerre demek müstehab.

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Secde yapar-

– 241 –                      ‹slâm Ahlâk› - F:16



ken,önce iki diz, sonra iki el, sonra burun ve sonra al›n yere konur.
Bafl parmaklar›, kulaklar› hizâs›nda olur. fiâfi’îde, eller omuz hizâ-
s›na konur. Ayaklar›n, en az birer parma¤›n› yere koymak farzd›r.
Yerin sertce olup, bafl›n içine girmemesi lâz›md›r. Yere serili hal›,
has›r, bu¤day ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanape, araba
da, yer demekdir. Hayvân üzeri ve hayvân üstünde bulunan semer
ve benzerleri, yer say›lmaz. Sal›ncak ve a¤açlara, direklere ba¤la-
narak havada gerilmifl duran bez, hal›, has›r yer say›lmaz. Pirinç,
dar›, keten tohumu gibi kaygan fleyler üzerine secde sahîh olmaz.
Çuval içinde iseler sahîh olur. Secde yeri, dizlerini koydu¤u yerden
yar›m zrâ’, ya’nî oniki parmak eni [yirmibefl santimetre] yüksek
olunca nemâz sahîh olur ise de, mekrûhdur. Secdede dirsekler be-
denden, karn› da uyluklardan aç›k tutulur. Ayak parmaklar›n›n uç-
lar› k›bleye karfl› tutulur. Rükû’a e¤ilirken topuk kemiklerini bir-
birine yap›fld›rmak sünnet oldu¤u gibi, secdede dahî bitiflik tutulur.

Kad›n, nemâza dururken, ellerini omuzlar›na kadar kald›r›r.
Ellerini kol a¤z›ndan d›flar› ç›karmaz. Sa¤ avucu sol üzerinde ola-
rak gö¤üs üstüne kor. Rükû’da az e¤ilir. Belini kafas› ile düz tut-
maz. Rükû’da ve secdede parmaklar›n› açmaz. Birbirlerine yap›fl-
d›r›r. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz.
Secdede kollar›n›, karn›na yak›n olarak yere serer. Karn›n› uyluk-
lar›na yap›fld›r›r. Teflehhüdde, ayaklar›n› sa¤a ç›kararak yere otu-
rur. El parmaklar›n›n ucu dizlerine uzan›r. [Erkekler de dizi kav-
ramaz.] Parmaklar› birbirlerine yap›fl›k olur. Kendi aralar›nda ve-
yâ erkeklerin cemâ’ati aras›nda imâm ile k›lmalar› mekrûhdur.
Cum’a ve bayram nemâz› k›lmas› farz de¤ildir. Kurban bayram›n-
da farz nemâzlardan sonra (Tekbîr-i teflrîk) sessiz okur. Sabâh ne-
mâz›n› geç k›lmas› müstehab de¤ildir. Nemâzlarda yüksek sesle
okumaz. ‹bni Âbidînden terceme temâm oldu.) Hamevî “rahime-
hullahü teâlâ”, (Eflbâh) flerhinde diyor ki: Kad›nlar›n bafllar›ndaki
saçlar›n›, kaz›makla veyâ kesmekle yâhud ilâc ile izâle, ya’nî yok
etmeleri tahrîmen mekrûhdur. [Erkeklere benzetmemek flart› ile
saçlar›n› kulaklara kadar k›saltmalar›n›n câiz oldu¤u anlafl›lmak-
dad›r.] Kad›n›n ezân ve ikâmet okumas› mekrûhdur. Zevci veyâ
mahremi yan›nda olmadan sefere ç›kamaz. Hacda bafl›n› açmaz.
Safâ ile Merve aras›nda, özrlü iken de, sa’y yapar. Tavâf› Kâ’be-
den uzak olarak yapar. Hutbe okumaz. Çünki, sesinin avret olma-
s› sahîhdir. Hacda mest giyer. Kad›n, cenâze tafl›maz. Mürted
olunca öldürülmez. Had ve k›sas da’vâlar›nda flâhidli¤i kabûl edil-
mez. Câmi’de i’tikâf yapmaz. Ellerini, ayaklar›n›, k›na ile boyama-
s› câizdir. [Oje kullanmaz.] Mîrâsda ve flâhidlikde ve fakîr akrabâ-
ya nafaka vermekde erke¤in yar›s›d›r. Muhsine kad›n mahkeme-
ye ça¤r›lmaz. Hâkim veyâ vekîli, onun evine gider. Genç kad›n,
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yabanc› erke¤e selâm ve baflsa¤l›¤› ve aks›rana birfley söylemez ve
kendine söylenince cevâb vermez. Yabanc› erkekle bir odada yal-
n›z kalmaz. Hamevîden terceme temâm oldu.

Ka’de-i ûlâda oturmak, vâcib. Ka’de-i ahîrede oturmak farz.
Son ka’dede teh›yyât okumak vâcib.

Farzlar›n ve vâciblerin ve ö¤lenin ve Cum’an›n evvel sünnetle-
rinin ve Cum’an›n son sünnetinin -yaln›z ka’de-i ahîrelerinde- ve
sâir nemâzlar›n [‹kindi ve yats›n›n dört rek’at sünnetleri gibi] her
ka’delerinde, salevât düâlar›n› okumak sünnet. Selâm lafz›, vâcib.
Ve selâmda, iki omuzuna bakmak sünnet. Dikkatle bakmak müs-
tehab.

Ve dahî, nemâz›n kemâl-i mertebe kabûl olmas›n›n flart›, [ha-
râmlardan sak›nmak ve] huflû’ ve takvâ ve mâlâya’nîyi terk ve
terk-i kesel ve ibdâdd›r. Huflû’, Allahü azîm-üfl-flândan korkma¤a,
takvâ, dokuz a’zâs›n› harâmdan ve mekrûhdan h›fz etme¤e; mâlâ-
ya’nîyi terk demek, dünyâs›na ve âh›retine yaram›yan sohbeti ve
ifli terk etme¤e; terk-i kesel, nemâz›n›n ef’âlini edâda üflenmekli¤i
terk etme¤e; ve ibdâd, ezân-› Muhammedî okundu¤u vakt, her ifli
terk edip, cemâ’ate müdâvemet etme¤e derler.

Nemâz›n içinde, riâyeti ehem olan alt› fley bunlard›r: ‹hlâs, te-
fekkür, havf, recâ, rü’yet-i taksîr, mücâhede.

‹hlâs, amelinde hulûs üzere bulunma¤a; [yaln›z Allah r›zâs› için
yapma¤a] tefekkür, nemâz içinde olan mes’eleleri düflünme¤e;
havf, Allahü azîm-üfl-flândan korkma¤a; recâ, Allahü azîm-üfl-flâ-
n›n rahmetini umma¤a; rü’yet-i taksîr, kendisini kusûrlu bilme¤e;
mücâhede, nefsle ve fleytânla cenk etme¤e derler.

Ezân-› Muhammedî okundukda, ‹srâfîl “aleyhisselâm” sûru
üfürüyor diye, abdeste kalkarken, kabrimden kalk›yorum diye,
câmi’e giderken, mahfler yerine gidiyorum diye, müezzin ikâmet
edip, cemâ’at safsaf olurlarken, bu insan mahfler yerinde yüzyir-
mi saf olup, seksen saf›, bizim Peygamberimizin ve k›rk saf›, sâir
Peygamberlerin ümmetleri olsa gerekdir diye, imâma uydukdan
sonra, imâm, Fâtiha-› flerîfeyi okurken, sa¤›mda Cennet ve so-
lumda Cehennem ve ensemde Azrâîl “aleyhisselâm” ve karfl›m-
da Beytullah ve önümde kabr ve aya¤›m›n alt›nda s›rat. Acaba,
benim süâlim âsân olur mu? Ve etdi¤im ibâdet, âh›retde bafl›ma
tâc ve yan›ma yoldafl ve kabrimde ç›ra¤ olur mu? Yoksa kabûl ol-
may›p, eski bez gibi yüzüme vurulur mu diye tefekkür etmek ge-
rek.

Vefâs›zd›r, ey denî dünyâ senin her ni’metin!
Ecel f›rt›nalar›, mahv eyliyor her rif’at›n.
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EZÂN-I MUHAMMEDÎ
Afla¤›daki yaz› (Dürr-ül-muhtâr)dan ve bunun flerh› olan (‹bni

Âbidîn)den terceme edilmifldir:
‹lmihâl kitâblar›nda bildirilmifl olan belli kelimeleri, akll› bir

müslimân›n belli fleklde okumas›na, (Ezân-› Muhammedî) denir.
Ya’nî minâreye ç›k›p, arabî kelimeleri ayakda okumak lâz›md›r.
Baflka dillerde tercemelerini okumak, ma’nâs›n› anlasa bile ezân
olmaz. Ezân, befl vakt nemâz vaktlerinin geldi¤ini bildirmek için
okunur. Erkeklerin, mescidin d›fl›nda yüksek yere ç›k›p okumala-
r› müekked sünnetdir. Kad›nlar›n ezân ve ikâmet okumalar›
mekrûhdur. Kad›nlar›n seslerini erkeklere duyurmalar› harâm-
d›r.

Müezzin efendinin, mescidin d›fl›nda yüksekde ve yüksek sesle
okuyarak, komflulara duyurmas› lâz›md›r. Fazla ba¤›rmas› câiz de-
¤ildir. Ekber derken son harfi cezm ederek durulur veyâ üstün oku-
narak vasl edilir. Ötre okumaz. Kelimelerin bafl›na veyâ sonuna ha-
reke, harf, med ekleyecek fleklde fazla tegannî ile okumak ve bunu
dinlemek halâl olmaz. Salât ve felâh derken yüzünü sa¤a ve sola çe-
virmesi sünnetdir. Ayaklar› ve gö¤sü k›bleden ay›rmaz. Yâhud mi-
nârede dönerek okur. ‹lk minâreyi hazret-i Mu’âviye yapd›rm›fld›r.
Resûlullah›n mescidi üzerine yüksek birfley yap›lm›fld›. Bilâl-i Ha-
beflî buraya ç›k›p ezân okurdu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” Bilâle, parmaklar›n› kulaklar›na koymas›n› emr eyledi. Arada
konuflursa tekrâr okumas› lâz›md›r. Birkaç kiflinin birlikde okuma-
lar› câizdir. Bir k›sm›n›n okudu¤unu di¤erleri okumazsa sahîh ol-
maz. Ezân› oturarak okumas› tahrîmen mekrûhdur. Müezzinin sâ-
lih olmas›, ezân›n sünnetlerini ve vaktlerini bilmesi, her gün devâm-
l› okumas›, Allah r›zâs› için ücretsiz okumas› sünnetdir. Ücret ile
okumas› da câizdir. Âkil olmam›fl çocu¤un ezân› sahîh olmaz. Çün-
ki bunun sesi kufl ve âlet sesi gibidir. [Bunun için, ezân›, kameti ho-
parlör ile okumak sahîh olmaz. Fâs›k›n ezân›na ve imâm›n tekbîr-
lerini nakl etmesine güvenilmez. Bunun okumas› mekrûh olur. Mü-
ezzinin, ezân› vaktinde okudu¤unu, baflkalar›n›n da nemâz› vaktin-
de k›ld›¤›n› bilmeleri flartd›r. Vaktin geldi¤inde flübhe ederek ne-
mâza duran kimsenin vaktinde k›lm›fl oldu¤u sonradan anlafl›lsa bi-
le, nemâz› sahîh olmaz. Kâfirin, fâs›k›n hâz›rlam›fl oldu¤u takvîme
uyarak k›l›nan nemâz sahîh olmaz. Dâr-ül-harbde kullan›lan tak-
vîmin do¤ru oldu¤unu, sâlih ve âlim oldu¤una güvendi¤i bir müs-
limândan sorup ö¤renmek lâz›md›r.] Sünnete uygun okunan çe-
flidli ezânlardan yaln›z birincisini iflitenlerin iflitdi¤ini söylemele-
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ri ve kendi mescidinin ezân› ise, cemâ’ate gitmeleri lâz›md›r.
Kur’ân-› kerîm okuyanlar›n da söylemeleri lâz›md›r. Cenâze ne-
mâz› k›lan›n, hâlâda, yimekde, mescidde olan›n, din bilgisi ö¤ret-
mekde ve ö¤renmekde olan›n, ezân› tekrâr etmeleri lâz›m de¤ildir.
Arabî olm›yan ve fazla tegannî ile okunan ezân sünnete uygun de-
¤ildir. Ezân› iflitenin oturuyorsa kalkmas›, yürüyorsa durmas› müs-
tehabd›r. Yemîn bahsinde nezri anlat›rken diyor ki, (Her beldede,
her mahallede mescid yapmak, hükûmet üzerine vâcibdir. Beyt-ül-
mâl paras›ndan yapd›r›l›r. Hükûmet yapd›rmazsa, müslimânlar›n
yapd›rmalar› vâcib olur.)

[Görülüyor ki islâmiyyete uyarak, her mahallede mescid yap›-
l›rsa, her mahallede ezân okunacak, herkes mahallesinin ezân›n›
iflitecekdir. Müezzinin çok ba¤›rmas›na, ho-parlör kullanmas›na
lüzûm kalm›yacakd›r. Ho-parlör, ezân›n sünnetlerinin terk edil-
mesine sebeb olan bir bid’atdir. Ezân okurken ve nemâz k›larken
bu bid’ati kullanmak büyük günâhd›r. Bu ibâdetlerin bozulmas›-
na da sebeb olmakdad›r. Bunun içindir ki, Diyânet iflleri reîsli¤i-
nin müflâvere ve dînî eserleri inceleme heyetinin 1.12.1954 târîh
ve 737 say›l› karâr›n›n onbeflinci maddesinde, (Ho-parlörün mih-
râba konulmas›, sûret-i kat’iyyede memnû’dur. fiâyed imâm›n
tekbîr ve tesmî’i duyulamayacak derecede cemâ’at kesretli olur-
sa, müezzinlerden biri veyâ dahâ uzakda di¤eri de iblâ¤ vazîfesi-
ni görürler) denilmekdedir. Radyoda, teypde ve ho-parlörde
okunan Kur’ân-› kerîmin ve ezân›n insan sesi olmad›¤›n›, bunla-
r› okuyan insanlar›n seslerinin hâs›l etdikleri miknâtis ve elektrik
taraf›ndan meydâna getirilen çalg› sesleri olduklar›n› ve meydâ-
na gelmelerine sebeb olan insan seslerinin kendileri de¤il iseler
de, onlara çok benzedikleri için okuyanlar›n sesleri zan edildi¤i
(El-f›kh-u alel-mezâhib-il-erbe’a)n›n secde-i tilâvet bahsinde ve
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n (tegannî ve müzik) k›sm›nda uzun
bildirilmifldir. ‹slâmiyyetin emr etdi¤i (Ezân-› Muhammedî), sâ-
lih müslimân›n sesine denir. Borudan ç›kan ses ezân de¤ildir. As-
r›m›z›n hakîkî din âlimlerinden Elmal›l› Hamdi efendi “rahime-
hullahü teâlâ”, tefsîrinin üçüncü cildi, 2361. ci sahîfesinde diyor
ki, (Görülüyor ki bu “istimâ’ ve insât” emrleri k›râete terettüb et-
dirilmifldir. K›râet ise bir lisân fi’l-i ihtiyârîsidir ki, âk›l ve nât›k
bir insan›n a¤z›ndan mehâric-i mahsûsaya i’timâd ile ç›kan ve
kasd-ü fehmine iktirân eden savt› ile yap›l›r. Ve nitekim, Cibrîlin
fi’li bile k›râet de¤il bir ikra ya’nî k›râet etdirmekdir. Fi’l-i ilâhî
de tenzîl ve halk-› k›râetdir. Binâenaleyh gayr-› âk›lden ve cimâ-
dâtdan sâd›r olan savtlara k›râet denilemiyece¤i gibi, sadâdan
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ya’nî savt›n aksinden hâs›l olan fi’le de k›râet denilmez. Bunun
içindir ki, fukahâ bir k›râetin aksinde hâs›l olan sadây-› mün’akise
k›râet ve tilâvet hükmü terettüb etmiyece¤ini ve meselâ: Secde-i
tilâvet lâz›m gelmiyece¤ini beyân etmifllerdir. Bir kitâb› sessiz mu-
tâlea etmek k›râet etmek demek olmad›¤› gibi, çalan veyâ ç›nla-
yan mün’akis bir sadây› dinlemek de bir k›râet dinlemek de¤il, bir
çalma ve ç›nlama dinlemekdir. fiu hâlde, Kur’ân-› kerîm okuyan
bir kâriin sadâs›n› aks etdiren gramofondan veyâ radyodan gelen
savt veyâ sadâ, bir k›râet de¤il, bir k›râetin aksi ve tayf›d›r ve bun-
lara istimâ’ ve insât emrinin hükmü terettüb etmez. Ya’nî dinlen-
mesi, susulmas› vâcib olan Kur’ân-› kerîm, çal›nan Kur’ân de¤il,
k›râet olunan Kur’ând›r. Ma’amâfih istimâi vâcib veyâ müstehab
olmamakdan, istimâi gayr-› câiz, adem-i istimâ’› vâcib olmak lâ-
z›m gelir zan edilmemelidir. Zîrâ Kur’ân› çalmak, baflka bir fi’il,
çal›nan Kur’ân› dinlemek de baflka bir fi’ildir. Kur’ân-› kerîmi çal-
mak, çalg›lar miyân›na koymak flayân-› tecviz olm›yan bir fi’il ol-
du¤u zâhirdir. Nitekim Kur’ân-› kerîm okumak bir kurbet oldu¤u
hâlde, muh›ll-i ta’zîm olan yerlerde okumak bir kabâhatdir. Fe-
kat, okunmufl bulunursa, istimâ› kabâhat de¤il, adem-i istimâ› ka-
bâhat olur. Meselâ, hamamda Kur’ân-› kerîm k›râet eden günâha
girer. Bununla berâber, okundu¤u takdîrde, dinlememek de sevâb
de¤ildir. Bunun gibi, bir aks-i sadâ ile ç›nlayan, kezâlik bir gramo-
fon veyâ radyoda çal›nan bir Kur’ân-› kerîm in’›kâs›n› dinlemek
bir vazîfe de¤ildir diye dinlememek vazîfedir gibi de zan edilme-
melidir. Zîrâ, bir k›râet de¤ilse de, k›râete müflâbihdir. Çünki, ke-
lâm-› nefsîye dâld›r. Binâenaleyh istimâ› k›râet gibi, vâcib veyâ
müstehab de¤ilse de, lâ-ekal câizdir, evlâd›r ve hattâ ona da hur-
metsizlik etmek gayr-› câizdir. Öyle bir hâl karfl›s›nda bulunan bir
müslimân, lây›k olm›yan yere konmufl bir Kur’ân-› kerîm sahîfesi
karfl›s›nda bulunuyormufl gibidir ki, ona karfl› lâübâlîlik etmemesi
ve elinden geldi¤i kadar onu oradan al›p lây›k oldu¤u bir yere kal-
d›rmas› vazîfe-i diyâneti iktizâs›ndand›r.)]

F›kh ve fetvâ kitâblar›n›n ço¤unda, meselâ (Kâdihân)da diyor
ki, (Ezân okumak sünnetdir. ‹slâm dîninin fli’âr›ndan, alâmetle-
rinden oldu¤u için, bir flehrde, bir mahallede ezân terk edilirse,
hükûmetin oradaki müslimânlara zorla okutmas› lâz›md›r. Müez-
zinin K›ble cihetini ve nemâz vaktlerini bilmesi lâz›md›r. Çünki,
ezân› bafl›ndan sonuna kadar K›bleye karfl› okumak sünnetdir.
Ezân, nemâz vaktlerinin ve iftâr zemân›n›n bafllad›¤›n› bildirmek
için okunur. Bu vaktleri bilmiyenin ve fâs›k›n okumas›, fitne ç›k-
mas›na sebeb olur. Akl› olm›yan çocu¤un, serhoflun, delinin, cü-
nüb olan›n ve kad›n›n ezân okumalar› mekrûhdur. Müezzinin
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tekrâr okumas› lâz›m olur. [Mevlid okumak, okutmak ve dinle-
me¤e gitmek çok sevâbd›r. Fekat, kad›n›n, mevlid, ezân okuya-
rak, flark› söyliyerek, lüzûmundan fazla konuflarak, sesini yaban-
c› erkeklere duyurmas› ve bunlar›n dinlemeleri harâmd›r. Kad›n,
yaln›z kad›nlara okumal›, sesini, teybe, radyoya, televizyona ver-
memelidir.] Oturarak, abdestsiz, flehrde hayvân üstünde okumak
da mekrûh ise de, bunlar›n ezân› iâde edilmez. Ezân minârede
veyâ mescidin d›fl›nda okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhîn
ile, ya’nî kelimeleri bozacak fleklde uzatarak tegannî yapmak
mekrûhdur. Arabîden baflka dil ile ezân okunmaz). (Hindiyye)de
diyor ki, (Müezzinin, sesini tâkatinden fazla yükseltmesi mekrûh-
dur). (‹bni Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Ezân›n
uzaklardan iflitilmesi için, müezzinin yüksek yere ç›k›p okumas›
sünnetdir. Birkaç müezzinin, bir ezân› birlikde okumalar› câiz-
dir.) Âlimlerin bu yaz›lar›ndan anlafl›l›yor ki, ho-parlörle ezân,
kâmet okumak ve nemâz k›ld›rmak bid’atdir. Bid’at ifllemek bü-
yük günâhd›r. Hadîs-i flerîfde, (Bid’at iflliyenin hiçbir ibâdeti ka-
bûl olmaz!) buyuruldu. Ho-parlörün sesi, insan›n sesine çok ben-
ziyor ise de, insan sesinin kendisi de¤ildir. Miknâtisin hareket et-
dirdi¤i parçalardan hâs›l olan sesdir. Yüksek yere ç›k›p ayakda
duran insan›n sesi de¤ildir. Ho-parlörleri minârenin, çat›n›n sa¤›-
na, soluna, arka taraf›na koyarak, sesin K›bleye do¤ru ç›kmama-
s› da, ayr›ca günâh olmakdad›r. Sesin uzaklara ulaflmas›na ve ho-
parlörün t›rmalay›c›, metalik sesine ihtiyâc da yokdur. Çünki, her
mahallede mescid yapmak vâcibdir. Her mahallede ezân okuna-
cak, her evden, mahallesinin ezân› iflitilecekdir. Bundan baflka,
(Ezân-› cavk) da câizdir. Birkaç müezzinin, bir ezân› birlikde
okumalar›na, (Ezân-› cavk) denir. Hazîn olan insan sesleri uzak-
lardan iflitilmekde, kalblere ve rûhlara te’sîr etmekde, îmânlar›
tâzelemekdedir. [Müezzin ezân› ve imâm efendi k›râeti, câmi’ ci-
vâr›nda bulunan ve câmi’deki cemâ’ate iflitdirecek kadar tabî’î
sesleri ile okur. Uzaklardan iflitilmesi için, kendilerini zorlamala-
r› mekrûhdur. Ho-parlör kullanma¤a lüzûm olmad›¤› buradan da
anlafl›lmakdad›r.] Hulâsa, ho-parlör denilen borudan ç›kan ses,
ezân de¤ildir. Müezzin efendinin a¤z›ndan ç›kan ses, (Ezân-› Mu-
hammedî)dir. Büyük islâm âlimi Ebû Nuaym ‹sfehânînin (Hilyet-
ül-Evliyâ) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Çalg›dan ç›kan ezân sesi,
fleytân ezân›d›r. Bunu okuyanlar, fleytân›n müezzinleridir) buyu-
ruldu.

Hadîs-i flerîflerde buyuruldu ki, (K›yâmet yaklafl›nca,
Kur’ân-› kerîm mizmârdan okunur) ve (Bir zemân gelir ki,
Kur’ân-› kerîm mizmârlardan okunur. Allah için de¤il, keyf
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için okunur) ve (Kur’ân-› kerîm okuyan çok kimseler vard›r ki,
Kur’ân-› kerîm onlara la’net eder) ve (Bir zemân gelecekdir ki,
müslimânlar›n en sefîlleri, müezzinlerdir) ve (Bir zemân gelir ki,
Kur’ân-› kerîm mizmârlardan okunur. Allahü teâlâ bunlara
la’net eder). Mizmâr, her nev’i çalg›, düdük demekdir. Ho-par-
lör de, mizmârd›r. Müezzinlerin, bu hadîs-i flerîflerden korkma-
lar›, ezân›, ho-parlör ile okumamalar› lâz›md›r. Ba’z› din câhille-
ri ho-parlörün fâideli oldu¤unu, sesi uzaklara götürdü¤ünü söy-
liyorlar. Peygamberimiz, (‹bâdetleri benden ve eshâb›mdan gör-
dü¤ünüz gibi yap›n›z! ‹bâdetlerde de¤ifliklik yapanlara (bid’at
ehli) denir. Bid’at sâhibleri, muhakkak Cehenneme gidecekdir.
Bunlar›n hiçbir ibâdetleri kabûl olmaz) buyurdu. ‹bâdetlere fâ-
ideli fleyler ilâve ediyoruz demek do¤ru de¤ildir. Böyle sözler,
din düflmanlar›n›n yalanlar›d›r. Bir de¤iflikli¤in fâideli olup olm›-
yaca¤›n› yaln›z ‹slâm âlimleri anlar. Bu derin âlimlere (Mücte-
hid) denir. Müctehidler kendiliklerinden bir de¤ifliklik yapmaz-
lar. Bir ilâvenin, de¤iflikli¤in bid’at olup olm›yaca¤›n› anlarlar.
Ezân› (Mizmâr) ile okuma¤a söz birli¤i ile bid’at denildi. ‹nsan-
lar› Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavuflduran yol insan›n
kalbidir. Kalb, yarat›l›fl›nda temiz bir ayna gibidir. ‹bâdetler, kal-
bin temizli¤ini, cilâs›n› artd›r›r. Bid’atlar, günâhlar kalbi karart›r.
Muhabbet yolu ile gelen feyzleri, nûrlar› alamaz olur. Sâlihler bu
hâli anlar, üzülür. Günâh ifllemek istemezler. ‹bâdetlerin çok ol-
mas›n› isterler. Her gün befl kerre nemâz k›l›nmas› yerine, dahâ
çok k›lmak isterler. Günâh ifllemek nefse tatl›, fâideli gelir. Bü-
tün bid’atler, günâhlar, Allahü teâlân›n düflman› olan nefsi bes-
ler, kuvvetlendirir. Ho-parlör ile ezân okumak böyledir. Abdül-
lah-› Dehlevînin halîfelerinden Rauf Ahmed, (Dürr-ül me’ârif)
önsözünde diyor ki, (Kur’ân-› kerîmi ve di¤er vazîfeleri (Miz-
mâr) çalg› âleti ile okumak harâmd›r). Ezân› ho-parlör ile oku-
mak böyledir.

[fiâfi’î (El-mukaddimet-ül-hadremiyye) ve (Envâr) kitâbla-
r›nda diyor ki, (Câmi’in hâricinde olan›n câmideki imâma uyma-
s›n›n flâfi’î mezhebinde sahîh olmas› için, imâm› görmesi ve sesi-
ni iflitmesi ve son safdan takrîben üçyüz zrâ’ (300 x 0,42 = 126
metre) uzak olmamas› lâz›md›r). Televizyonda görülen ve sesi
iflitilen uzakdaki imâma uyarak k›l›nan nemâz, hanefî mezhebin-
de de, flâfi’î mezhebinde de sahîh de¤ildir. Selef-i sâlihîn zemâ-
n›nda, ibâdetlerde bulunmayan fleyleri, sonradan ibâdetlere kar›fl-
d›rmak (Bid’at) ifllemek olur. Ezâna ve nemâza, radyo, televizyon
ve ho-parlör kar›fld›rmak bid’atini iflliyenlerin Cehenneme gide-
cekleri, Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinden de anlafl›lmak-
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dad›r. Ho-parlörden, radyodan iflitilen ses, ezân›n kendisi de¤ildir,
benzeridir. Aynada, kâ¤›dda görülen de, insana tam benziyor ise
de, kendisi de¤il, benzeridir.]

NEMÂZIN VÂC‹BLER‹: Hanefî mezhebinde, nemâz›n vâ-
cibleri: ‹mâm›n arkas›nda, Sübhânekeden gayri bir fley okuma-
mak. ‹mâm ve yaln›z k›lan, farzlar›n iki rek’atinde ve sâir nemâz-
lar›n her rek’atinde birer kerre Fâtiha-i flerîfe okumak. Dört ve üç
rek’atli farzlar›n, iki evvelki rek’atlerinde ve sâir nemâzlar›n her
rek’atinde, zamm-› sûre okumak. Üç ve dört rek’atli farzlarda, Fâ-
tiha-i flerîfeyi, iki evvelki rek’atlerde tahsîs etmek. Bir farzdan bir
farza intikal etmek. Fâtiha-i flerîfeyi, sûreden evvel okumak.
Ka’de-i ûlâda oturmak. Secdeleri birbiri arkas›ndan yapmak.
Ka’de-i ahîrede tehiyyât okumak. Selâm lafz› ile nemâzdan ç›k-
mak. Salât-i vitrde kunût düâs›n› okumak. Bayram nemâz›n› k›lar-
ken, zâid olan tekbîrleri almak. ‹hfâ ile okunacak yerde ihfâ ile
okumak. Cehr ile okunacak yerde, cehr ile okumak. Ta’dîl-i erkân
ile k›lmak. [185.ci sahîfeye bak›n›z!] Nemâzda okursa, yâhud imâ-
m›ndan iflitirse, tilâvet secdesini etmek. Secde-i sehv etmek. Dört
rek’at olan farzlarda, ka’de-i ûlâda tehiyyât okudukdan sonra, e¤-
lenmeyip kalkmak. Her hâlde imâma tâbi’ olmak. Özrü yok ise, bir
kavle göre, farzlar› cemâ’at ile k›lmak. Kurban bayram›n›n arefe-
sinin sabâh nemâz›ndan, dördüncü günün ikindi nemâz›na kadar,
yirmiüç farz nemâz›n akabinde, (tekbîr-i teflrîk) okumak.

NEMÂZIN SÜNNETLER‹: Hanefî mezhebinde, nemâz›n
sünnetleri:

‹ftitâh tekbîrinde ve vitrin kunût tekbîrinde, erkekler ellerini
kulaklar›n›n yumufla¤›na, kad›nlar omuz berâberine kald›rmak.
‹ftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçlar›n› k›bleye teveccüh etdir-
mek. K›yâmda sa¤ elin bafl ve ince parmaklar›n› sol elin bile¤ine
ba¤lamak. Kad›nlar, sa¤ elini sol elinin üzerine koymak. Erler gö-
be¤inin alt›na ve avretler gö¤sü berâberinde ba¤lamak. Her ne-
mâz›n evvelki rek’atinde -imâm olsun, cemâ’at olsun, yaln›z ol-
sun- (Sübhâneke) okumak. ‹mâm ve yaln›z k›lan, her evvelki
rek’atde, Sübhânekeden sonra, E’ûzü ve Besmele okumak. Kezâ-
lik imâm ve yaln›z k›lan, cümle rek’atlerde, Fâtiha-i flerîfenin ev-
velinde, Besmele-i flerîfe okumak. ‹mâm (Veled- dâllîn) dedikde,
imâm ve cemâ’at ve yaln›z k›lan, kendisi Fâtiha-i flerîfeyi bitirdik-
de, -yavaflca- [âmîn] demek. K›yâmdan rükû’a inerken tekbîr al-
mak. Rükû’da ellerini dizlerinin üzerine koyup, parmaklar›n› aç-
mak. Rükû’da üç kerre (Sübhâne rabbiyel’azîm) demek. Rü-
kû’da beli ile bafl› bir hizâda olmak. ‹mâm ve yaln›z k›lan, rü-
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kû’dan kalkarken, (Semi’allahü limen hamideh) demek. Cemâ’at
ile ve yaln›z k›lan, rükû’dan kalkd›kdan sonra, (Rabbenâ lekel-
hamd) demek. K›yâmdan secdeye inerken, (Allahü ekber) demek.
Secdede üç kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek. Birinci secdeden
kalkarken, (Allahü ekber) demek. ‹nerken, (Allahü ekber) de-
mek. Secdede, el parmaklar›n› bitifldirmek. Erler secdede dizlerini
yere koyup, uyluklar›n› karn›ndan ay›rmak ve hâtunlar uyluklar›n›
karn›na yap›fld›rmak. ‹kinci secdeden kalkarken, (Allahü ekber)
demek. Erkekler, sa¤ aya¤›n› dikip, sol aya¤›n›n üzerine oturmak.
Ka’de-i ahîrede, salevât düâs›n› okumak. Sa¤›na ve soluna selâm
verirken, bafl çevirmek. Tehiyyâtda, elleri dizlerinin ucuna berâber
tutup, parmaklar›n› kendi hâline b›rakmak. Secdede ellerini ve
ayak parmaklar›n› k›bleye çevirmek. Secdeye vard›kda, ellerini
kulaklar›n›n hizâs›nda tutmak. Yedi a’zâ üzerine, secde k›lmak.
Dört rek’at olan farzlar›n son iki rek’atlerinde yaln›z Fâtiha-i flerî-
fe okumak. Sünnet-i flerîfe üzere, ezân-› Muhammedî okumak. Ce-
mâ’at ile olsun veyâ yaln›z olsun, farzlarda erkekler ikâmet eyle-
mek.

NEMÂZIN MÜSTEHABLARI: Hanefî mezhebinde, nemâ-
z›n müstehablar›:

Müezzin ikâmetinde (Hayye alessalâh) dedi¤i zemân, cemâ’at
e¤lenmeyip kalkmak. ‹ftitâh ve vitrin kunût tekbîrlerinde, erkek-
ler bafl parma¤›n› kulaklar›n›n yumufla¤›na dokundurmak. K›yâm-
da, ellerini ba¤lad›kda, bile¤ini pekçe tutmak. K›yâmda, secde ye-
rine bakmak. Rükû’da ve secdede, ya befl, ya yedi kerre tesbîh et-
mek. Rükû’da ayaklar› üzerine bakmak. Rükû’da ayaklar› bitifldir-
mek. K›yâma kalk›nca, sol aya¤› sa¤ ayakdan tekrâr açmak. Aln›n-
dan önce, burnunu yere koymak. Secdede burnunun iki yan›na
bakmak. Selâm verirken, omuz bafl›na nazar etmek. ‹mâm›n solun-
da bulunan kimse, selâm verirken, imâma ve hafaza meleklerine
ve cemâ’ate niyyet etmek. ‹mâm›n sa¤›nda olan kimse, hafaza me-
leklerine ve cemâ’ate niyyet etmek. Sa¤›nda ve solunda kimse yok
ise, ancak hafaza meleklerine niyyet etmek. Nemâz içinde terini
silmemek. Öksürü¤ü terk etmek. Esneme¤i terk etmek. Tehiyyât-
da oturdukda uyluklar› üzerine bakmak. ‹mâm nemâzdan sonra
yüzünü cemâ’ate döndürmek.

NEMÂZIN ÂDÂBI:
1- Yaln›z k›lm›fl olan veyâ imâmla k›lan kimse, selâm›n aka-

binde, (Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ
zel-celâli vel-ikrâm) demek. Bundan sonra, üç kerre (Estagfirul-
lahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü
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ileyh) demek. Buna (‹stigfâr düâs›) denir. Abdestsiz okumak da
câizdir.

2- Bundan sonra, (Âyetel-kürsî) okumak.
3- Otuzüç kerre (Sübhânallah) demek.
4- Otuzüç kerre (Elhamdülillah) demek.
5- Otuzüç kerre (Allahü ekber) demek.
6- Bir kerre (Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ flerîkeleh lehül mül-

kü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli fley’in kadîr) demek.
7- Kollar› ileri uzat›p, ellerini düân›n k›blesi olan Arfla aç›p, hu-

lûs üzere düâ etmek.
8- Cemâ’at ile ise, düây› beklemek.
9- Düâ sonunda (âmîn) demek.
10- Düân›n hitâm›nda elini yüzüne s›¤amak.
11- Sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir (‹hlâs-› flerîf)

okuma¤› emr eden hadîs-i flerîf, (Berîka) birinci cild, son sahîfesin-
de yaz›l›d›r. Sonra birer (Kul’e’ûzü) okumak ve 67 (Estagfirullah)
diyerek yetmifle temamlamak, on kerre (Sübhânallah ve bi-hamdi-
hi sübhânallahil’azîm) demek. Sonra (Sübhâne Rabbike) âyetini
okumakd›r. Bunlar, (Merâk-›l-felâh) kitâb›nda yaz›l›d›r. Hadîs-i
flerîfde, (Befl vakt farz nemâzdan sonra yap›lan düâ kabûl olur) bu-
yuruldu. Fekat düâ, uyan›k kalb ile ve sessiz yap›lmal›d›r. Düây›
yaln›z nemâzlardan sonra veyâ belli zemânlarda yapmak ve belli
fleyleri ezberleyip, fli’r okur gibi düâ etmek mekrûhdur. Düâ bitin-
ce, elleri yüze sürmek sünnetdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, tavâfda, yemekden sonra ve yatarken de düâ ederdi. Bu
düâlar›nda kollar› ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Düâ-
n›n ve her zikrin sessiz olmas› efdaldir. Düâlar› ve istigfâr›, abdest-
li okumak müstehabd›r. Tarîkatc›lar›n yapd›klar› gibi, raks etmek,
dönmek, el ç›rpmak, def, dümbelek, ney, saz çalmak sözbirli¤i ile
harâmd›r. Görülüyor ki, cemâ’atin imâm ile birlikde, sessizce düâ
etmeleri efdaldir. Ayr› ayr› düâ yapmalar› ve düâ etmeden kalk›p
gitmeleri de câizdir. (Hindiyye) fetvâs›nda diyor ki, (Son sünneti
olan nemâzlarda, selâm verince imâm›n oturmas› mekrûhdur. Sa-
¤a, sola veyâ biraz geriye çekilip hemen son sünneti k›lmas› lâz›m-
d›r. Yâhud, hemen gidip evinde k›lar. Cemâ’at ve yaln›z k›lan,
oturdu¤u yerde kal›p düâlar›n› okuyabilir. Yâhud oturdu¤u yerde,
sa¤da, solda veyâ geriye çekilerek son sünneti k›lmas› da câizdir.
Son sünneti olm›yan nemâzlarda, imâm›n, oturdu¤u yerde k›bleye
karfl› kalmas› mekrûhdur, bid’atdir. Kalk›p gitmesi veyâ cemâ’ate
dönmesi yâhud sa¤a, sola dönüp oturmas› lâz›md›r.)
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NEMÂZDAN SONRA DÜÂ: Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn.
Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî
ecma’în. Yâ Rabbî! K›ld›¤›m nemâz› kabûl eyle! Âhir ve âk›betimi
hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle.
Ölmüfllerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente
hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahüm-
magfir-lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’mi-
nât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni fleytân flerrinden ve
düflman flerrinden ve nefs-i emmârem flerrinden muhâfaza eyle!
Evimize iyilikler, halâl ve hayrl› r›zklar ihsân eyle! Ehl-i islâma se-
lâmet ihsân eyle! A’dây-› müslimîni kahr ve perîflân eyle! Kâfirler-
le cihâd etmekde olan müslimânlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd
eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü an-
nî. Yâ Rabbî! Hastalar›m›za flifâ, dertli olanlar›m›za devâ ihsân ey-
le! Allahümme innî es’elükess›hhate vel-âfiyete vel-emânete ve
hüsnelhulk› verr›dâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Anama, babama ve evlâdlar›ma ve akrâba ve ahbâb›ma ve bütün
din kardefllerime hayrl› ömürler ve hüsn-i hulk, akl-› selîm ve s›h-
hat ve âfiyet, rüfldü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî!
Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli alâ..., Al-
lahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lil-
lâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, es-
tagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyû-
me ve etûbü ileyh.

NEMÂZIN MEKRÛHLARI:
1- Boynunu e¤erek iki yan›na bakmak.
2- Üzerindeki bir fleyle oynamak.
3- Özrsüz, elleri ile, secde yerini süpürmek.
4- Erkekler, ellerini ayakda gö¤sü üstünde, secdede gö¤sü hizâ-

s›nda tutmak.
5- Parmaklar›n› ç›tlatmak.
6- Özrsüz ba¤dafl kurup oturmak.
7- Secdede bir aya¤›n› kald›rmak.
8- Büyüklerden birinin yan›na varam›yaca¤› kirli esvab ile ne-

mâz k›lmak.
9- Kiflinin yüzüne karfl› nemâz k›lmak.
10- Atefle karfl› k›lmak.
11- Bedeninde ve libâs›nda resm -sûret- bulunmak.
12- Özrsüz esnemek.
13- Ellerini yenlerinden ç›karmadan k›lmak.
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14- Kelbler gibi, inciklerini dikerek oturmak.
15- Gözlerini yummak.
16- Ellerini k›bleden çevirmek.
17- Cemâ’at ile k›larken, önünde bofl saf var iken, geri safda k›l-

mak. E¤er yan›nda kimse var ise, tenzîhen kerâhet, yaln›z ise, tah-
rîmen kerâhet olur. Bu takdîrde, vâcibi terk etmifl olur, -noksan›n
cebri için- o nemâz›n iâdesi lâz›m gelir.

18- Önünde hâil yok iken, kabre karfl› k›lmak.
19- Necâsete karfl› k›lmak.
20- Bir er ile, bir avret -yan yana durup- baflka nemâz k›lmak.
21- Ayak yolu hâceti var iken, -s›k›nt›l›- nemâz k›lmak.
22- Rükû’dan kalk›p dikildikden sonra, secdeye var›rken, özr-

süz olarak, önce ellerini yere koymak.
23- Bir rüknde iki kerre bir yerini kafl›mak, (E¤er bir rüknde,

elini kald›rarak, üç def’a kafl›rsa, nemâz fâsid olur.)
24- ‹mâmdan önce, rükû’a varmak.
25- ‹mâmdan evvel rükû’dan kalkmak.
26- ‹mâmdan evvel secdeye varmak.
27- ‹mâmdan önce secdeden kalkmak.
28- Özrsüz bir fleye dayan›p kalkmak.
29- Secdeden kalkarken, ellerinden evvel dizlerini kald›r-

mak.
30- Yüzünde ve gözünde bulunan tozlar› süpürmek.
31- ‹kinci rek’atde evvelki rek’atde okudu¤u sûreden sonraki

sûreyi atlamak.
32- Birinci ve ikinci rek’atlerde, ayn› sûreyi okumak veyâ bir

rek’atde, ayn› sûreyi, iki kerre okumak. (Nâfile nemâzda câizdir.)
33- ‹kinci rek’atde, birinci rek’atde okudu¤u sûrenin evvelinde-

ki sûreyi okumak.
34- ‹kinci rek’atde, birinci rek’atde okudu¤u zamm-› sûreden,

üç âyet mikdâr›, ziyâde okumak.
35- Özrü olmad›¤› hâlde, bir yere dayanarak, e¤ilmek veyâ

kalkmak.
36- Sinek kovmak.
37- Kollar› s›val›, omuzlar›, ayaklar› aç›k olarak nemâz k›lmak.
38- Sahrâda sütreyi terk etmek.
39- Geçit yerinde nemâza durmak.
40- Rükû’da ve secdede, parmaklar› ile tesbîhleri saymak.
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41- ‹mâm mihrab›n içinde olup, bir perde çekilse, büsbütün içe-
ride kalacak mertebede, mihrabda olmak.

42- ‹mâm, yaln›z olarak, cemâ’atden, bir zrâ’dan fazla afla¤›da
veyâ yüksekde bulunmak. (Bir zrâ’, takrîben yar›m metredir.)

43- ‹mâm mihrabdan baflka yere durmak.
44- Nemâz aras›nda, âmîni cehr ile söylemek.
45- K›yâmda okudu¤unu, rükû’da temâmlamak.
46- Rükû’da okudu¤unu k›yâmda temâmlamak.
47- Özrsüz, bir aya¤› üzerine durmak.
48- Nemâzda sallanmak.
49- Is›rmayan kehle ve benzerini öldürmek.
50- Nemâz içinde bir fleyi koklamak.
51- Bafl› aç›k k›lmak. Hâc›lar ihrâmda bafl aç›k k›lar.
52- Kollar› aç›k nemâza durmak.
53- Ayaklar› ç›plak olarak nemâza durmak. (Hâtunlar›n, aya¤›

aç›k nemâz k›lmas›, bir kavle göre mekrûhdur. ‹kinci kavle göre
nemâz› bozar.) Câmi’de ayakkab› ve benzerlerini arkada b›rak-
mak mekrûh oldu¤u ‹bni Âbidînde 439. cu sahîfede yaz›l›d›r. Öne
ve sa¤a de¤il, sol tarafa koyman›n sünnet oldu¤u (Berîka) sonun-
da yaz›l›d›r.

Farz ile son sünnet aras›nda düâ ve evrâd okuman›n mekrûh ol-
du¤u (Tergîb-üs-salât)da yaz›l›d›r.

NEMÂZI BOZAN fiEYLER: Amden veyâ sehven yap›l›nca,
nemâz› bozanlar, hanefî mezhebinde ellibefl kadar beyân olunur:

1- Dünyâ kelâm› söylemek.
2- Kendisi iflitecek kadar gülmek.
3- Amel-i kesîr denecek fleyi ifllemek.
4- Farz›n birini -özrsüz olarak- terk etmek.
5- ‹htiyârs›z, farz›n birini terk etmek.
6- Dünyâ ifli için yüksek sesle a¤lamak.
7- Özrsüz, bu¤az›n› ay›klamak, öksürmek.
8- Sak›z çi¤nemek.
9- Bir rüknde, üç kerre bir yerini kafl›mak, yâhud elini kald›ra-

rak birbirine vurmak.
10- Müsâfeha etmek.
11- Kendi iflitecek kadar sesle iftitâh tekbîrini almamak.
12- Kendi iflitecek kadar okumamak.
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13- Birisi ça¤›rd›kda, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil-aliyyi-
lazîm) yâhud (Sübhânallah), (Lâ ilâhe illallah) demek. Nemâz için-
de bulundu¤unu bildirmek kasdi ile söylenmifl ise, nemâz fâsid ol-
maz. Sorana cevâb ise bozulur.

14- Kasd ile selâm almak.
15- A¤z›nda bulunan fleker gibi fleylerin lezzetini duyup, suyu-

nun bu¤az›na kaçmas›.
16- Aç›kda nemâz k›larken, a¤z›n› havaya açmas› üzerine, ya-

¤an ya¤mur veyâ dolu gibisinin bu¤az›na kaçmas›.
17- Hayvân›n yular›n› üç kerre çekmek.
18- Üç kerre elini kald›rmak yâhud üç kerre ezerek kehle ve pi-

re ve emsâlini öldürmek.
19- Bir rüknde üç k›l koparmak.
20- Üç harf olarak, yuf, püf, demek.
21- At üstünde, islâmiyyete mütâb›k olarak nemâz k›larken, bir

aya¤› ile üç kerre özengisini tepmek.
22- ‹ki aya¤› ile, bir kerre özengiyi tepmek.
23- ‹mâmdan ileri durmak.
24- Özrsüz bir saf kadar yürümek.
25- Saç›n› ve sakal›n› taramak.
26- ‹mâm, er ve avret için imâmete niyyet etmekle, er ve avret

-bir safda bulunarak- imâma uyarak yan yana k›lmak. (Ayn› safda,
ya’nî yan yana olmazsa veyâ aralar›nda perde varsa câizdir. Kad›n-
lar›n ve k›zlar›n câmi’e gitmek için veyâ herhangibir sebeble, bafl-
lar›, kollar›, k›saca avret mahalleri aç›k olarak soka¤a ç›kmalar› ha-
râmd›r. Bu hâlde yapd›klar› ibâdetleri sevâb de¤il, büyük günâh
olur.)

27- Kendi imâm›ndan gayriye, feth etmek. (Ya’nî, imâm k›râet-
de duraklarsa, okumas›na yard›m etmek.)

28- Bir avret, hâli yerde, imâma iktidâ etse, sonradan gelen ce-
mâ’atin teflkîl etdikleri saflar, o avretin bulundu¤u yere kadar ya-
y›lsa, onun sa¤›nda ve solunda ve arkas›na tesâdüf eden mahalde
nemâzda bulunan üç kiflinin nemâz› fâsid olur.

29- Çocu¤unu kucaklamak.
30- Bir fley yimek veyâ içmek.
31- Diflinin aras›nda kalan nohut kadar fleyi yutmak.
32- ‹ki eliyle yakas›n› kavufldurmak, bafl›ndaki kisvesini eliyle

ç›karmak, yâhud ç›kar›p giymek. 33- Bir musîbet iflitmekle, (‹nnâ
lillâh ve innâ ileyhi râci’ûn) demek.

34- Bir sürûr iflitmekle (Elhamdülillah) demek.
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35- Bir kavle göre, bir kimse, nemâz içinde aks›r›p, (Elhamdü-
lillah) demek.

36- Yan›ndakinin aks›rmas›na (Yerhamükellah) demek.
37- Baflkas› aks›r›nca (Yehdîkümüllah) demek.
38- Er gelip, nemâz k›lan avreti öpmek.
39- Nemâz içinde düâ ederken, alt›n ve gümüfl ve sâir dünyâ

metâ›na müteallik birfley istemek.
40- Gö¤sünü, k›bleden döndürmek. K›ble cihetini bulmak iki

yol ile olur. 1- K›ble aç›s› ile. 2- K›ble sâati ile. 1- Harita üzerinde,
bir flehr ile Mekke aras›na bir do¤ru çizilirse, bunun istikâmeti,
(K›ble hatt›) olur. Bunun cenûbdan fark›, (K›ble aç›s›) olur. 2- Tak-
vîmde yaz›l›, (k›ble sâati) vaktinde, günefle dönen, k›bleye dönmüfl
olur. Kedûsî hâfliyesinde diyor ki, (Rub’-› dâirede, mürî ayarland›k-
dan sonra, k›ble kavsine getirilince, hayt›n kavs-i irtifâ’ üzerinde
gösterdi¤i derecenin temâmîsi, ‹stanbulda k›ble vaktinin H fadl-›
dâir derecesi olur). Bir sâat makinesi yüzü semâya do¤ru ve akrebi
günefle do¤ru tutulunca, akreb ile 12 aras›ndaki zâviyenin orta hat-
t› cenûbu gösterir. 568. ci sahîfeye bak›n›z!

41- Secdede iki aya¤›n› yerden kald›rmak.
42- Kur’ân›, ma’nâs› bozulacak kadar yanl›fl okumak.
43- Kad›n, çocu¤unu emzirmek.
44- Baflkas›n›n sözü ile yerini de¤ifldirmek.
45- Hayvâna üç kamç› vurmak.
46- Kapal› kap›y› açmak.
47- Üç harfe kadar yaz› yazmak.
48- Kaftan›n› giymek.
49- Kazâ nemâzlar› alt›dan az ise, bunlar› hât›rlamak.
50- [Gemide, trende] ve hayvân üzerinde -özrlü olarak- farz ne-

mâz k›larken, k›bleden gayri yere çevrilmek.
51- Hayvân›n üzerinde yük yapmak.
52- Kalbinden mürted olmak.
53- Cünüb olmak veyâ kad›n âdetli olmak.
54- ‹mâm, abdestim bozuldu zanniyle, yerine di¤erini geçirmek.
55- Ma’nây› bozacak derecede harfleri de¤ifldirmek sûretiyle

Kur’ân-› kerîm okumak. [‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”,
nemâz›n sünnetlerini anlatma¤a bafllarken diyor ki, (Nemâz hâri-
cindekine uyarak k›l›nan nemâz sahîh olmaz. ‹mâm›n ve müezzi-
nin cemâ’ate duyuracak mikdârdan fazla ses ç›karmalar› mekrûh-
dur. ‹mâm›n ve müezzinin, nemâza durmak için tekbîr al›rlarken,
nemâza bafllama¤› niyyet etmeleri lâz›md›r. Yaln›z cemâ’ate du-
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yurma¤› niyyet ederlerse, nemâzlar› sahîh olmaz. Bunlara uyanla-
r›n da nemâzlar› sahîh olmaz. ‹mâm›n sesi yetiflirken, müezzinin de
nemâz içindeki tekbîrleri söylemesi mekrûhdur ve çirkin bid’atdir.
‹htiyâc olunca söylemesi müstehab olur ise de, tegannî etme¤i dü-
flünürse, nemâz› fâsid olur). Buradan da anlafl›l›yor ki, imâm›n ve
müezzinin cemâ’ate ho-parlör ile seslerini duyurmalar›, hem ce-
mâ’atin nemâz›n› ifsâd eder. Nemâzlar› sahîh olmaz. Hem de, çir-
kin bid’at olur. Bid’at ifllemek büyük günâhd›r. Baflka yerde nemâz
k›ld›r›rken televizyonda görülen ve sesi de iflitilen imâma uyman›n
sahîh olmad›¤›, Hindistân âlimlerinin Malappuram flehrinde ç›kar-
d›klar› (El-mu’allim) mecmû’as›n›n Rebî’ul-evvel 1406 ve Des-
sembr [aral›k] 1985 târîh ve oniki say›l› nüshas›nda, vesîkalar› ile
yaz›l›d›r.]

Ve dahî, nemâz› bozmayanlar: Önünde, bofl saf oldu¤unda, bir
veyâ iki ad›m yürüyerek var›rsa veyâ âmîn dese ve bu deyifl, e¤er
bir baflkas›na cevâb de¤ilse, kafl›yla veyâ gözü ile bir kimsenin se-
lâm›n› alsa, birisi gelip, kaç rek’at k›ld›n›z dese ve ona parmakla-
riyle iflâret etse, bu sûretlerin hiç birisi nemâz› bozmaz.

Salât, lügatda Allahü azîm-üfl-flândan rahmet ve meleklerden
istigfâr, mü’minlerden düâ etme¤e derler. Istilâh ma’nâs›, ef’âl-i
ma’lûme ve erkân-› mahsûsaya derler ki, türkçede nemâz k›lmak
denir. Ef’âl-i ma’lûme, nemâz›n hâricinde iflledi¤imiz fi’llere, er-
kân-› mahsûsa, nemâz›n içinde olan rüknlere derler ki, ancak ne-
mâza mahsûsdur.

Ve dahî birgün Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Haz-
ret-i Alî “kerremallahü vechehü ve rad›yallahü anh” hazretleri-
ne se’âdetle, (Yâ Alî! Senin nemâz›n farz›na, vâcibine, sünneti-
ne, müstehab›na riâyet etmen gerekdir) buyurduklar›nda, en-
sârdan bir zât dedi ki, (Yâ Resûlallah! Hazret-i Alî bunlar›n
cümlesini bilir. Bize, bir nemâz›n farz›na, vâcibine, sünnetine,
müstehab›na riâyet etmenin fazîletini beyân buyur. Biz dahî,
ona göre amel edelim.) Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretleri buyurdu ki: (Ey benim ümmetim ve Eshâb›m! Ne-
mâz, Allahü azîm-üfl-flân›n hoflnud oldu¤udur. Ferifltehlerin sev-
di¤idir. Peygamberlerin sünnetidir. Ma’rifetin nûrudur. A’mâlin
efdalidir. Bedenin kuvvetidir. R›zk›n berekât›d›r. Can›n nûru-
dur. Düân›n kabûlüdür. Melek-ül-mevte flefâ’atcidir. Kabrde çi-
ra¤d›r. Münker ve Nekîr hazerât›na cevâbd›r. K›yâmet günün-
de, üzerinize sâyebând›r. Cehennem ile aran›zda perdedir. S›râ-
t› y›ld›r›m gibi geçiricidir. Cennetde bafl›n›za tâcd›r. Cennetin
anahtar›d›r.)
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CEMÂ’AT ‹LE NEMÂZIN FAZÎLET‹
Bir kimse, cemâ’at ile iki rek’at nemâz k›lsa, yaln›z yirmiyedi

rek’at nemâz k›lsa, yine cemâ’at ile k›ld›¤› iki rek’at›n sevâb› on-
dan ziyâdedir.

Bir rivâyetde, yaln›z bin rek’at nemâz k›lsa, yine cemâ’at ile k›-
l›nan iki rek’atin sevâb› dahâ ziyâdedir. Cemâ’at ile nemâz k›lma-
n›n sevâb› çokdur. Bunlardan birkaç› beyân edilmifldir:

1- Mü’minler bir araya geldikde, birbirlerine muhabbet hâs›l
olur.

2- Câhiller âlimlerden nemâz›n mes’elelerini ö¤renirler.
3- Ba’z›s›n›n nemâz› kabûl olur ve ba’z›s›n›n olmazsa, kabûl

olanlar›n hurmetine, kabûl olm›yanlar›n nemâz› dahî kabûl olur.
Hadîs-i flerîfde, (Ey ümmetim ve Eshâb›m! Sizin için iki yol

koydum: Biri Kur’ân-› azîm-üfl-flân, di¤eri sünnetimdir. Bunlardan
gayri yol tutan kimse, ümmetim de¤ildir!) buyuruldu. [Abdülganî
Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ”, (Hadîka)n›n doksandokuzuncu
sahîfesinde diyor ki, (Allahü teâlâ, islâmiyyetin bir k›sm›n›
Kur’ân-› kerîm ile bildirdi¤i gibi, bir k›sm›n› da, Peygamberinin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünneti ile bildirmifldir. Resû-
lullah›n sünneti, Onun inand›klar›, söyledikleri, yapd›klar›, ahlâk›
ve birinin sözü veyâ ifli karfl›s›nda susmas› [böylece kabûl etdi¤inin
anlafl›lmas›]d›r.) Bu hadîs-i flerîf, (Edille-i fler’›yye)den ikincisini
göstermekdedir.]

NEMÂZDA ‹MÂMET
Ve dahî, imâma uyanlar dört nev’dir. Bunlar, Müdrik, Mukte-

dî, Mesbûk, Lâh›k diye an›l›rlar.
1- Müdrik, iftitâh tekbîrini imâm ile birlikde alana denir.
2- Muktedî, iftitâh tekbîrine yetiflemiyene denir.
3- Mesbûk, imâm rek’atlerin birini veyâ ikisini k›ld›kdan sonra

uymufl olana denir.
4- Lâh›k, iftitâh tekbîrini imâm ile berâber alm›fl, fekat sonra,

kendisine hades vâk›’ oldu¤undan, abdest al›p, tekrâr imâma uya-
na denir. Bu kimse, yine evvelce oldu¤u gibi, k›râetsiz, rükû’ ve sü-
cûd tesbîhlerini ederek nemâz›n› k›lar. O kifli, e¤er dünyâ kelâm›
söylememifl ise, imâm›n ard›nda gibidir. Lâkin, câmi’den ç›kd›k-
dan sonra, pek yak›n yerden abdestini almal›d›r. Çok ileriye gider-
se, nemâz› fâsid olur diyen vard›r.

Bir kimse, mescide geldi¤inde, imâm›, rükû’da bulsa ve rükû’a
yetifleyim diye acele edip, iftitâh tekbîrini rükû’a inerken alsa, imâ-
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ma uymufl olmaz. ‹mâm›, rükû’da buldukda, imâma uyma¤a niyyet
edip, tekbîri ayakda tekmil edip, sonra rükû’a gider ve imâm›n be-
li ile berâber olup, tesbîh ederse, o rek’ate uymufl olur. Ammâ rü-
kû’a inerken, imâm›n beli do¤rulsa, o rek’ate yetiflmifl olmaz.

NEMÂZDA TA’DÎL-‹ ERKÂN
Nemâz›n befl yerinde, ta’dîl-i erkân›, unutmad›¤› hâlde, bile-

rek terk etse, ‹mâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahime-hullahü teâlâ”,
nemâz› fâsid olur. Tarafeyne göre, fâsid olmaz. Lâkin vâcibin kas-
den terki dolay›s› ile, noksan›n cebri için iâde lâz›m gelir. Unuta-
rak terk edince (Secde-i sehv) lâz›m olur. [185.ci sahîfeye bak›-
n›z!]

Ta’dîl-i erkân›n terkinden, yirmialt› kadar zarar vard›r:
1- Fakîrli¤e sebeb olur.
2- Âh›ret ulemâs›, ona bu¤z eder.
3- Adâletden düfler, flehâdeti makbûl olmaz.
4- Nemâz k›ld›¤› mekân, k›yâmet gününde aleyhine flehâdet

eder.
5- Bir kimse, ta’dîl-i erkâns›z nemâz k›larken biri görüp söyle-

mese günâhkâr olur.
6- O nemâz›n tekrâr k›l›nmas› vâcib olur.
7- Îmâns›z ölümüne sebeb olur.
8- Nemâz›n h›rs›z› olur.
9- K›ld›¤› nemâz›, eski bez gibi -yevm-i cezâda- yüzüne vurulur.
10- Allahü teâlân›n merhametinden mahrûm olur.
11- Allahü teâlâya münacâtda, sû-i edeb etmifl olur.
12- Nemâz›n fazla olan sevâb›ndan mahrûm olur.
13- Sâir ibâdetlerin sevâb›n›n verilmemesine sebeb olur.
14- Cehenneme müstehak olur.
15- Câhiller onu görüp, ta’dîl-i erkân› terk etmelerine sebeb

olur. Bunun içindir ki, din adam›n›n günâh ifllemesi, dahâ çok azâb
çekmesine sebeb olur.

16- ‹mâm›na muhâlefet etmifl olur.
17- ‹ntikâlâtda olan sünnetleri terk etmifl olur.
18- Allahü azîm-üfl-flân›n gazab›na dûçâr olur.
19- fieytân› sevindirmifl olur.
20- Cennetden uzak olur.
21- Cehenneme yak›n olur.
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22- Kendi nefsine zulm etmifl olur.
23- Nefsini mülevves etmifl olur.
24- Sa¤›nda ve solunda olan meleklere eziyyet etmifl olur.
25- Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” mahzûn etmifl

olur.
26- Bütün mahlûkata zarar› dokunur. Zirâ o kimsenin günâh›

sebebine, ya¤murlar ya¤maz, yerde ekinler bitmez ve vaktsiz ola-
rak ya¤mur ya¤m›fl olup, fâide yerine zarar vermifl olur.

YOLCULUKDA NEMÂZ
(Ni’met-i islâm)da diyor ki: Nâfile nemâzlar› ayakda k›lma¤a

gücü yeterken, oturarak k›lmak, her zemân ve her yerde câizdir.
Oturarak k›larken, rükû’ için bedeni ile e¤ilir. Secde için, bafl›n›
yere kor. Lâkin, özrü yok iken nâfileleri oturarak k›lana, ayakda
k›lan›n yar›s› kadar sevâb verilir. Befl vakt nemâz›n sünnetleri ve
terâvîh nemâz› da, nâfile nemâzd›r. Yolda, ya’nî flehr, köy hâricin-
de, nâfile nemâzlar› hayvân üzerinde k›lmak câizdir. K›bleye dön-
mek ve rükû’ ve secde yapmak lâz›m de¤ildir. Îmâ ile k›lar. Ya’nî,
rükû’ için, bedeni ile biraz e¤ilir. Secde için bundan dahâ çok e¤i-
lir. Hayvân üzerinde fazla necâset bulunmas›, nemâza mâni’ de¤il-
dir. Yerde nâfile k›larken yorulan›n, bastona, insana, d›vara daya-
n›p k›lmas› câiz olur. Kendi yürürken nemâz k›lmak sahîh de¤il-
dir. Farz ve vâcib nemâzlar›, flehr hâricinde, ancak özr olunca,
hayvân üstünde k›labilir. Özr, inince arkadafllar›n›n gidip yaln›z
kalmas›, can›, mal›, hayvân› için, h›rs›z korkusu olmas›, yerin ça-
mur olmas›, hayvâna binmekden âciz olmak gibi fleylerdir. Müm-
kin ise, hayvân› k›bleye karfl› durdurup k›lar. Mümkin de¤il ise,
hareket cihetlerinde k›lar. Hayvân üzerindeki mahmil denilen
sand›k gibi fleylerin içinde k›lmak da böyledir. Hayvân durduru-
lup, mahmilin alt›na direk konursa, (Serîr), ya’nî masa, kanape gi-
bi olup, yerde k›lmak demekdir. K›bleye karfl› ayakda k›lmas› lâ-
z›m olur.

Gemide nemâz k›lmak, Ca’fer Tayyâr hazretleri Habeflistâna
giderken, Resûlullah›n ona ö¤retdi¤i gibi flöyledir: Hareket eden
gemide, özrü olmadan farz ve vâcib de k›l›n›r. Gemide cemâ’at ile
k›l›nabilir. Hareket eden gemide de, îmâ ile k›lmak câiz olmay›p,
rükû’ ve secde yapar. K›bleye dönmesi de lâz›md›r. Nemâza bafl-
larken k›bleye karfl› durur. Gemi döndükçe, kendisi k›bleye döner.
Gemide necâsetden tahâret de lâz›md›r. Hanefîde, giden gemide
farzlar› da özrsüz iken; yerde oturarak k›lmak câiz olur.

Deniz ortas›nda demirlemifl gemi, çok sallan›yor ise, giden ge-
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mi gibidir. Az sallan›yorsa, sâhilde duran gemi gibidir. Sâhilde
duran gemide farzlar oturarak k›l›nmaz. Sâhile ç›kmak mümkin
ise, ayakda k›lmak da sahîh olmay›p, karaya ç›k›p k›lmak lâz›m-
d›r. Mal›, can› veyâ geminin hareket etmek tehlükesi varsa, gemi-
de ayakda k›lmas› câiz olur. (Ni’met-i islâm)›n yaz›s› temâm ol-
du.

(‹bni Âbidîn) diyor ki, (‹ki tekerlekli olup da, hayvâna ba¤-
lanmadan yerde düz duram›yan arabada dururken de, giderken
de nemâz k›lmak, hayvân üzerinde k›lmak gibidir. Dört tekerlek-
li araba dururken serîr gibidir. Hareket ederken ise, hayvân için
yukar›da yaz›l› özrlerle içinde farz k›l›nabilir ve arabay› durdurup
k›bleye karfl› k›lar. Durduramazsa, giden gemideki gibi k›lar.) Se-
ferî olup da, nakl vâs›tas›nda yerde oturam›yan veyâ k›bleye dö-
nemiyen vâs›tadan inince, flâfi’î veyâ mâlikî mezhebini taklîd
ederek, iki nemâz› cem’ eder. Yerde oturabilen hastan›n sandal-
yada, koltukda oturarak, îmâ ile nemâz k›lmas› câiz de¤ildir.
Otobüsde, tayyârede nemâz k›lmak, arabada k›lmak gibidir. Se-
fere ç›kaca¤› zemân, flehrin veyâ köyün kenâr›ndan i’tibâren üç
günlük ya’nî onsekiz fersah = Elli dört mîl [54 x 0,48 x 4 = 104 ki-
lometre] uza¤a gitme¤e niyyet eden kimse, flehrin kenâr›ndan ay-
r›l›nca, seferî olur. ‹bni Âbidîn, bir mîl 4000 zrâ’ ve bir zrâ’ 24
parmakd›r dedi. [Bir parmak, iki santimetredir. fiâfi’îde ve mâli-
kîde, 16 fersah = 48 mîl = 48 x 0,42 x 4000 = 80 km.dir.]

Gelin nemâz k›lal›m, kalbden pas› silelim,
Allaha yaklafl›lmaz, nemâz k›l›nmad›kca!

Nerde nemâz k›l›n›r, günâhlar hep dökülür,
‹nsan, kâmil olamaz, nemâz› k›lmad›kca!

Kur’ân-› kerîmde Hak, nemâz› çok medh etdi,
dedi sevmem kifliyi, nemâz› k›lmad›kca!

Bir hadîs-i flerîfde: Îmân›n alâmeti,
insanda belli olmaz, nemâz›n k›lmad›kca!

Bir nemâz› k›lmamak, ekber-i kebâirdir,
tevbe ile afv olmaz, kazâs›n k›lmad›kca!

Nemâz› hafif gören, îmândan ç›kar hemân,
müslimân olamaz o, nemâz›n k›lmad›kca!

Nemâz kalbi temizler, kötülükden men’eder,
münevver olamazs›n, nemâz›n k›lmad›kca!
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‹FT‹TÂH TEKBÎR‹N‹N FEZÂ‹L‹
Ve dahî, bir kimse iftitâh tekbîrini imâm ile berâber alsa, son-

behâr günlerinde a¤açlar›n yapraklar›, rüzgâr estikçe ne fleklde dö-
külürse o kiflinin günâhlar› da öylece dökülür.

Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz k›lar-
ken, bir kimse sabâh nemâz›nda, iftitâh tekbîrine yetiflemedi. Bir
kul âzâd etdi. Ba’dehu, gelip Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” etdi: (Yâ Resûlallah! Ben bugün, iftitâh tekbîrine yetifleme-
dim. Bir kul âzâd etdim. Acabâ iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil
olabildim mi?) Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, haz-
ret-i Ebû Bekre “rad›yallahü teâlâ anh” (Sen ne dersin bu iftitâh
tekbîrinin hakk›nda?) diye sordu. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” buyurdu ki, (Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem”! K›rk deveye mâlik olsam, k›rk›n›n da yükü cevâhir olsa,
cümlesini fakîrlere tasadduk etsem, yine imâm ile berâber al›nan
iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil olamam.) Ondan sonra, (Yâ
Ömer! Sen ne dersin bu iftitâh tekbîrinin hakk›nda?) dedikde,
hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”, (Yâ Resûlallah “sallallahü teâ-
lâ aleyhi ve sellem”! Mekke ve Medîne aras› dolu devem olsa ve
bunlar›n yükleri cevâhir olsa, cümlesini fakîrlere tasadduk etsem,
yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil ola-
mam) dedi. Ondan sonra, (Yâ Osmân sen ne dersin bu iftitâh tek-
bîri hakk›nda?) dedikde, hazret-i Osmân zin-nûreyn “rad›yallahü
anh” (Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Gece iki
rek’at nemâz k›lsam, her birinde Kur’ân-› azîm-üfl-flân› hatm eyle-
sem, yine imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil
olamam) dedi. Ondan sonra, (Yâ Alî! Sen ne dersin bu iftitâh tek-
bîri hakk›nda?) dedikde, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh”: (Yâ
Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Ma¤rib ile meflrik
aras›ndaki kâfirlerin hepsi, müslimânlar› yok etmek için sald›rsa-
lar, Rabbim bana kuvvet verse, bunlarla cihâd edip, cümlesini
katl eylesem, yine imâm ile al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›na nâil
olamam) dedi.

Sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Ey benim
ümmet ve Eshâb›m! Yedi kat yerler ve yedi kat gökler kâ¤›d olsa
ve deryâlar mürekkeb olsa ve bütün a¤açlar kalem olsa ve cümle
melâike kâtib olsalar ve k›yâmete kadar yazsalar, yine imâm ile al›-
nan iftitâh tekbîrinin sevâb›n› yazamazlar) buyurdu.

Ve e¤er, Allahü azîm-üfl-flân›n yaratd›¤› melekler bu kadar m›-
d›r? dersen, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, mi’râ-
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ca ç›kd›¤› gece, Cenneti ve Cehennemi ve beyt-i ma’mûru, melâi-
ke tavâf edip giderlerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
etdi: (Yâ kar›ndafl›m Cebrâîl! Bu beyt-i mamûru tavâf edip giden
melâike geri dönmüyor. Onlar nereye giderler?) Cebrâîl “aleyhis-
selâm” etdi: (Yâ Habîballah! Ben halk olundu¤um günden bugü-
ne kadar, bu beyt-i ma’mûru tavâf edip giden melâikenin geri dön-
dü¤ünü görmedim. Bir kere tavâf edene, -k›yâmete de¤in- bir da-
hâ nevbet gelmez) dedi.

Bir kimse nemâzda, E’ûzü Besmele okudukda, Allahü azîm-
üfl-flân, o kula, bedenindeki k›llar›n say›s›nca sevâb verir. Ve bir
Fâtiha-i flerîfe okudukda, Allahü teâlâ hazretleri, o kula kabûl ol-
mufl hac sevâb› verir. Ve rükû’a vard›kda, Allahü azîm-üfl-flân, o
kula nice bin alt›n sadaka vermifl sevâb› ve rükû’da sünnet üzere
üç kerre tesbîh etdikde, o kula, Allahü azîm-üfl-flân hazretleri,
gökden inen dört kitâb› ve yüz suhufu okumufl kadar sevâb verir.
(Semi’allahü limen hamideh) dedikde, o kulu, Allahü azîm-üfl-
flân, rahmet deryâs›na gark eder. Secdeye vard›kda, o kula, Alla-
hü azîm-üfl-flân, insanlar ve cinnîler adedince, sevâb verir. Secde-
de sünnet üzere üç kerre tesbîh etdikde, o kula, Allahü azîm-üfl-
flân›n bahfl etdi¤i fezâil çokdur. Ammâ, birkaç›n› beyân etmifller-
dir:

Evvelki fazîleti, Arfl ve Kürsî a¤›rl›¤›nca sevâb verse gerek-
dir. ‹kincisi, Allahü azîm-üfl-flân o kulunu ma¤firet etse gerek-
dir. Üçüncü fazîleti, o kul öldükde, Mikâîl “aleyhisselâm” o
kulun kabrine k›yâmete de¤in devâm etse gerekdir. Dördüncü-
sü, k›yâmet gününde, Mikâîl “aleyhisselâm” o kulu mubârek
kanad› üzerine al›p, flefâ’at etse ve Cennet-i a’lâya götürse ge-
rekdir.

Ve ka’de-i ahîreye oturdukda, Allahü azîm-üfl-flân, o kula fuka-
rây-› sâbirîn sevâb› verir.

Fukarây-› sâbirîn, agniyây-› flâkirînden beflyüz y›l evvel Cenne-
te girse gerekdir. Agniyây-› flâkirîn, onlar› görünce, ne olayd› da
dünyâda iken, fukarây-› sâbirînden olsayd›k diye temennîde bu-
lunsalar gerekdir.

Süâl melekleri kabre geleler,
nemâz› do¤ru k›ld›n m› diyeler.
Hemen kurtuldun mu sand›n ölünce?
senin için azâb hâz›r diyeler.
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CENNÂT-‹ ÂL‹YYÂT HAKKINDA
Sekiz Cennetin, sekiz kap›s› vard›r ve sekiz de miftâh› vard›r.

Evveli, befl vakt nemâz k›lan mü’minlerin îmân›d›r. ‹kincisi, Bes-
mele-i flerîfedir. Alt›s› dahî, Fâtiha-i flerîfenin içindedir. Sekiz Cen-
net:

1- Dâr-› celâl. 2- Dâr-› karâr. 3- Dâr-› selâm. 4- Cennetül-huld.
5- Cennetül-Me’vâ. 6- Cennetül-Adn. 7- Cennetül-Firdevs. 8- Cen-
netül-Na’îm.

Dâr-› celâl, beyâz nûrdand›r.
Dâr-› karâr, k›rm›z› yâkutdand›r.
Dâr-› selâm, yeflil zeberceddendir.
Cennet-ül-Huld, mercandand›r.
Cennetül-Me’vâ, gümüfldendir.
Cennetül-Adn, alt›ndand›r.
Cennetül-Firdevs, hem alt›ndan ve hem gümüfldendir.
Cennetül-Na’îm, k›rm›z› yâkutdand›r.
Cennete giren mü’minler, ebedî orada kal›rlar, hiç ç›kmazlar.

Orada olan hûrilerin, âdetleri ve lohusal›klar› ve yaramaz huylar›
yokdur. ‹stedikleri her dürlü yiyecek ve içecek hâz›r olarak önleri-
ne gelir. Piflirmek ve koparmak gibi fleylerden uzakd›rlar. Bafllar›
üzerinde, kufllar uçar. Mü’minler, köflklerinde oturur iken, bunlar›
görür. E¤er sen dünyâda iken bana böyle yak›n gelseydin, ben se-
ni kebâb ederdim, diye kalbine geldi¤i ânda, nûrdan tabak içinde
henüz piflmifl olarak, gelip onu yime¤e bafllar. Kemiklerini bir yere
y›¤ar ve kalbine gelir ki, flimdi bu, yine kufl olsayd›. Kalbine geldi-
¤i ânda, o evvelki gibi, kufl olup, uçar gider.

Cennetin topra¤› miskden ve binâs›n›n bir kerpici gümüflden,
bir kerpici alt›ndand›r.

Cennet ehlinin her birine, yüz er kuvveti verilse gerekdir. Ve
Cennet ehlinin her birine, en az yetmifl hûri ve iki dünyâ hâtunu
verilse gerekdir.

Ve dahî, Cennetde dört ›rmak akar. Bunlar›n menba’› bir, ak›-
fl› ayr› ayr› olup, bunlar›n her birinin lezzeti, birbirine uymaz. On-
lar›n birisi, sâfi su ve birisi, hâlis süt ve birisi Cennet flerâb› ve biri-
si de sâf bald›r.

Cennetde yüksek köflkler vard›r. E¤ilince, mü’minler onlara bi-
nerler ve istedikleri yere götürürler. (Bunlar›n dünyâda misâli,
flimdiki hâlde, yürüyen merdivenler ve tayyârelerdir.)
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Cennetde Tûbâ a¤ac› vard›r. Bu a¤ac›n, kökleri yukar›da, dal
ve budaklar›, afla¤›ya do¤ru sarkmakdad›r. Bunun, dünyâda misâ-
li, ay ve günefldir.

Ve dahî, Cennet ehli, yimek ve içmek tad›n› ve zevkini duyar-
lar ve lâkin ifrâzât hâcetini hissetmediklerinden bu gibi beflerî ihti-
yâc ve ›zd›râblar›ndan berîdirler.

Allahü teâlâ, Cennetde mü’min kullar›na hitâb edip: (Kulla-
r›m! Benden dahâ ne istersiniz ki vereyim. Siz zevk ve safâda
olun!) buyura. Kullar dahî, yâ Rabbî! Bizi Cehennemden âzâd ey-
ledin ve Cennetine idhâl edip, bu kadar hûri ve g›lman ve vildan
verdin. Bunlardan ma’dâ, akla gelmedik ve gözler görmedik ve
kulaklar iflitmedik, bu kadar ni’metler verdin. Dahâ bir fley iste-
me¤e hayâ ederiz dedikde, Rabbül-âlemîn yine hitâb edip: (Kul-
lar›m! Sizin benden, bunlardan baflka isteyece¤iniz var) dedikde,
kullar dahî, yâ Rabbî, dahâ isteme¤e yüzümüz yokdur. Ve hem de
ne isteyece¤imizi bilmiyoruz, dediklerinde, Rabbül-âlemîn buyur-
sa gerek, (Kullar›m! Dünyâda size bir mes’ele iktizâ edince ne ya-
pard›n›z?) Onlar dahî, ulemâya baflvururduk ve o mes’eleyi ö¤re-
nip, müflkilimiz hâl edilirdi dedikde, Hak sübhânehü ve teâlâ haz-
retleri, (fiimdi dahî, öyle yap›n›z ve ulemâya dan›fl›n›z, haber al›-
n›z! Ve her ne haber verirlerse, size vereyim) diye buyurdukda,
ulemâ da: Sizler Cemâlullah› unutdunuz mu? Dünyâda iken, der-
diniz ki, Rabbimiz Cennetde, mekândan münezzeh oldu¤u hâlde
cemâlini bize gösterse gerek, diye arzû ederdiniz. ‹flte onu isteyi-
niz deyip, onlar dahî rü’yet-i cemâlullah› istediklerinde, Allahü
azîm-üfl-flân, mekândan münezzeh oldu¤u hâlde, cemâl-i bâkemâ-
lini gösterse gerek. Hak teâlân›n cemâl-i pâkini gördükde, nice
bin y›llar, hayran kalsalar gerekdir.

Ve dahî, Cennetde kifli, köflkünde otururken, etraf›nda, pen-
cereler önlerinde meyveler vard›r. Kullar, o meyveleri gördükde,
uzanay›m, o dal› çekeyim de, meyveyi kopar›p, yiyeyim diye, hâ-
t›r›na geldikde, oturdu¤u yerden, kalkma¤a ve dal› çekme¤e hâ-
cet kalmaz. Hemen oturdu¤u yere istedi¤i dal önüne gelir, mey-
veyi kopar›r, a¤z›na koyar ve çi¤neyip, henüz lezzeti bu¤az›na
ulaflmadan, kopard›¤› yerden, bir dahâs› biter. A¤z›na koydu¤un-
da, olgun ve lezîzdir. Böylece (Rabbül-izze), tâze bitirse gerek-
dir.

Âk›l isen k›l nemâz›, çün se’âdet tâc›d›r.
Sen nemâz› öyle bil ki, mü’minin mi’râc›d›r.
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KAZÂ NEMÂZLARI
Ve dahî, vaktinde edâ edilen [k›l›nan] nemâz›n fazîleti pek çok-

dur. Bunlardan birkaç›n› beyân etmifllerdir:
1. ci fazileti budur ki, yüzü nûrlu olur.
2- Ömrünün berekât› olur.
3- Düâs› kabûl olur.
4- ‹nsanlar›n hayrl›s› olur.
5- Cümle mü’minler ona muhabbet eder.
Ve dahî, nemâz› terk etmenin, ya’nî özrsüz olarak, vaktin-

den sonra k›lman›n onbefl zarar› vard›r. ‹flbu zararlar›n befli
dünyâda, üçü vefât ederken, üçü kabrde, dördü arasât meydâ-
n›ndad›r.

Dünyâdaki befl zarar›:
1- Yüzünde nûr olmaz.
2- Ömründe berekât olmaz.
3- Düâs› kabûl olmaz.
4- Bir mü’min kardefline yapaca¤› düâs› kabûl olmaz.
5- Etdi¤i sâir ibâdetlerin sevâb› eline girmez.
Sekerât-› mevtde olan üç zarar›:
1- Aç olarak ölür.
2- Susuz olarak ölür.
3- Hor ölür. Ne kadar ta’âm yise doymaz ve ne kadar su içse

kanmaz.
Kabrde olan üç zarar›:
1- Kabri onu s›kar ve kemikleri birbirine geçer.
2- Kabri atefl dolar.
3- Onun üzerine bir ejderhâ musallat olur. O ejderhân›n ad›na

Akra’ denir. Onun elinde bir kamç› ola. O kamç› ile, bir kerre vu-
runca, yerin dibine geçirir, yine ç›kar, bir dahâ vurur. Bu hâl, k›yâ-
mete de¤in, böylece devâm eder. O kimse, bu azâb› k›yâmete ka-
dar çeker.

Arasât meydân›ndaki dört zarar›:
1- Hisâb› fledîd olur.
2- Allahü azîm-üfl-flân›n gazab›na müstehak olur.
3- Cehenneme dâhil olur.
4- Onun aln›na üç sat›r yaz› yaz›l›r ki, flunlard›r:
Evvelkisi, bu kimse, Allah›n gazab›na müstehakd›r.
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‹kincisi, bu kimse, Allahü teâlân›n hakk›n› zâyi’ edicidir.
Üçüncü sat›r, sen, Allahü azîm-üfl-flân›n hakk›n› zâyi’ etdinse,

bugünkü günde, Allahü teâlân›n rahmetinden uzaks›n.
Nemâz dînin dire¤idir. Bir kimse, nemâz k›larsa, dînin dire¤ini

dikmifl olur. Bu sûretle, üzerine gölgelik kurar. Ve onun alt›nda se-
lâmetde olur.

Bir kimse, bir vakt nemâz› bile bile terk eylese ve sonra kazâ et-
mese o kiflinin, üç mezheb üzere, katline fetvâ verilir. Hanefî mez-
hebine göre, katli lâz›m gelmez. Ammâ ekber-i kebâirden olarak,
bir büyük günâh ifllemifl olur. Nemâza bafllay›ncaya kadar hapsi lâ-
z›m gelir. Nemâza ehemmiyyet vermedi¤i için, birinci vazîfe oldu-
¤una inanmad›¤› için k›lmayan kâfir olur.

Bir kifli, bir vakt nemâz› bile bile terk eylese ve sonra kazâ et-
se, Cehennemde bir Hukbe mikdâr›, ya’nî, seksen sene yansa ge-
rekdir. Bu azâbdan kurtulmas› için ayr›ca tevbe edip yalvarmas›,
afv dilemesi de lâz›md›r.

(Âh›retin bir günü, bu dünyân›n bin senesi kadard›r. Âh›retin
y›llar›, ona göre hesâb olunur.)

[Muhammed Emîn ibni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” (Redd-ül-
muhtâr) kitâb›nda buyuruyor ki, semâvî dinlerin hepsinde, nemâz
k›lmak emr edilmifldir. Âdem aleyhisselâm ikindi, Ya’kûb aleyhis-
selâm akflam, Yûnüs aleyhisselâm yats› nemâzlar›n› k›larlard› de-
nildi. Bütün farzlara ve harâmlara inanmak îmân›n flart› oldu¤u gi-
bi, nemâz k›lman›n da, vazîfe, borç oldu¤una inanmak, îmân›n flar-
t›d›r. Fekat, nemâz k›lmak, îmân›n flart› de¤ildir.

Âk›l ve bâli¤ olan her müslimân erke¤in ve kad›n›n, özrü yok
ise, hergün befl kerre nemâz k›lmas› farzd›r. Befl vakt nemâz,
mi’râc gecesinde farz oldu. (Mukaddimet-üs-salât), (Tefsîr-i
Mazherî) ve (Halebî-yi kebîr)deki hadîs-i flerîfde buyuruldu ki:
(Cebrâîl aleyhisselâm Kâ’be kap›s› yan›nda iki gün bana imâm
oldu. ‹kimiz, fecr do¤arken sabâh nemâz›n›, günefl tepeden ayr›-
l›rken ö¤leyi, herfleyin gölgesi kendi boyu uzay›nca ikindiyi, gü-
nefl batarken [üst kenâr› gayb olunca] akflam› ve flafak karar›nca
yats›y› k›ld›k. ‹kinci günü de, sabâh nemâz›n›, hava ayd›nlan›nca,
ö¤leyi, herfleyin gölgesi kendi boyunun iki kat› uzay›nca, ikindiyi
bundan hemen sonra, akflam› oruc bozuldu¤u zemân, yats›y› ge-
cenin üçde biri olunca k›ld›k. Sonra yâ Muhammed, senin ve geç-
mifl Peygamberlerin nemâz vaktleri budur. Ümmetin, befl vakt
nemâz›n herbirini, bu k›ld›¤›m›z iki vaktin aras›nda k›ls›nlar de-
di). Her gün befl kerre nemâz k›l›nmas› emr olundu. Yedi yafl›n-
daki çocu¤una nemâz k›lmas›n› emr etmek, on yafl›nda k›lmaz-
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sa eli ile dö¤mek, anaya, babaya lâz›md›r. Talebeye üç def’adan
fazla vurmak ve sopa ile vurmak câiz de¤ildir. Oruc tutmas› ve iç-
ki içmemesi için de, çocuk böyle dövülür. Nemâz›n farz oldu¤u-
na, ya’nî birinci vazîfe oldu¤una inanm›yan kâfir olur. Farz oldu-
¤una inan›p da, tenbellikle k›lm›yan, kâfir olmaz. (Fâs›k) olur.
Nemâz k›lma¤a bafllay›ncaya kadar habs olunur. Hiç müsâmaha,
merhamet edilmez. Nemâza bafllamazsa, ölünceye kadar habsde
b›rak›l›r. Kan ak›ncaya kadar dövülür diyenler de vard›r. fiâfi’î ve
Mâlikî mezhebinde de, bir nemâz› tenbellikle k›lm›yan kâfir ol-
maz ise de, cezâ olarak öldürülür. Hanbelî mezhebinde, kâfir olur
ve öldürülür, denildi. fiâfi’î mezhebinde de böyle ictihâd eden
âlimler vard›r. Bir nemâz›, vaktinde cemâ’at ile k›lan kimsenin
müslimân oldu¤u anlafl›l›r. Çünki, baflka dinlerde nemâz yaln›z
k›l›n›r, cemâ’at ile k›l›nmaz idi. Hac da ederlerdi. Nemâz, yaln›z
beden ile yap›lan ibâdet oldu¤u için, baflkas› yerine nemâz k›l›n-
maz. Zekât, yaln›z mal ile yap›lan ibâdet oldu¤u için, özrü olm›-
yan kimse için, baflkas›, onun mal› ile ve emri ile zekât verebilir.
Hac, hem beden ile ve hem mal ile yap›ld›¤› için, özrü olan›n ye-
rine, bunun paras› ile ve emri ile, baflkas› hacca gidebilir. Ölünce-
ye kadar, hiçbir zemân oruc tutam›yan çok ihtiyâr kimse, oruc ye-
rine her günün orucu için, fakîre fidye denilen mal› verebilir. Ne-
mâz için fidye vermek de câiz de¤ildir. Nemâz k›lam›yan kimse,
vas›yyet ederse, öldükden sonra, bunun nemâz borçlar›n›n iskât›
için, b›rakd›¤› maldan fidye verilmesi iyi olur. B›rakd›¤› mal, iskât
için kifâyet etmezse, (Devr) yapmak câiz olur. Oruc için iskât
yapmak ise vâcibdir.

Yaz mevsiminde, flimâl memleketlerinde, flafak yeri kararma-
dan, fecr a¤ard›¤› yerlerde, yats› ve sabâh nemâzlar›n›n vaktleri
bafllamad›¤› için, hanefîde, bu iki nemâz› k›lmak lâz›m de¤ildir.
Büyük müctehid imâm-› fiâfi’î “rahime-hullahü teâlâ” lâz›m oldu-
¤una ictihâd buyurmufldur. Fekat âlimlerin ço¤una göre, bunlara
sabâh ve yats› nemâzlar›n› k›lmak farz olmaz. Kazâ etmeleri de lâ-
z›m gelmez. Çünki, her iki nemâz›n da vakti bafllamam›fld›r. Vak-
ti gelmeden önce k›lmak farz de¤ildir. Fekat oruc böyle de¤ildir.
Bir memleketde hilâl görülünce, her memleketde Ramezân bafl-
lar.

Kendi mezhebine göre, bir farz› yaparken veyâ bir harâmdan
sak›n›rken, (Harac) hâs›l olursa, harac bulunm›yan, baflka bir
mezheb taklîd edilerek, bu haracdan kurtulmal›d›r. Harac, bir ifli
zahmet ile yapmak veyâ hiç yapamamak demekdir. Harac bulun-
m›yan baflka mezheb yoksa, haraca sebeb olan fley, zarûret ile
mevcûd ise, bu farz› yapmak ve harâmdan sak›nmak afv olur. Za-
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rûret ile mevcûd de¤ilse, bu fley terk edilerek, haracdan kurtulma-
l›d›r. 511.ci sahîfeye bak›n›z!

Sabâh nemâz›na geç gelen, cemâ’ati kaç›rmamak için, sünneti
terk eder. Vakti kaç›rmamak için sünneti terk etmesi dahâ lâz›m-
d›r. Cemâ’ate yetiflebilecek ise, sünneti câmi’in hâricinde veyâ di-
rek arkas›nda k›lar. Böyle yer yoksa, cemâ’atin yan›nda k›lmaz.
Sünneti terk eder. Çünki mekrûh ifllememek için sünnet terk edi-
lir.

Özr ile k›l›nam›yan farzlara (Fevâit) denir ki, kaç›r›lan nemâz-
lar demekdir. Özrsüz, tenbellikle k›l›nm›yan nemâzlara (Metrûkât)
denir ki, özrsüz terk edilen demekdir. F›kh âlimleri, kazâya kalan
nemâzlara fâiteler demifller, terk edilen nemâzlar dememifllerdir.
Çünki, özrsüz, nemâz› vaktinde k›lmamak büyük günâhd›r. Kazâ
etmekle bu günâh afv olmaz. Ayr›ca tevbe etmek veyâ hacc-› meb-
rûr yapmak lâz›md›r. Kazâ edince, yaln›z terk etmek, k›lmamak
günâh› afv olur. Kazâ etmeden yap›lan tevbe sahîh olmaz. Çünki,
günâh› b›rakmak, tevbenin flart›d›r.

Nemâz› vaktinden sonraya b›rakmak için özr befldir: Düflman
karfl›s›nda oturarak ve k›bleden baflka tarafa dönerek ve hayvân
üstünde giderek de k›lma¤a imkân olmazsa, müsâfir, yolda h›rs›z,
eflk›yâ, y›rt›c› hayvâna yakalanacaksa, anan›n veyâ çocu¤un telef
olaca¤› zemân ebenin nemâz› gecikdirmesi özr olur. Dördüncü
özr, unutmak, beflincisi uyumakd›r. Vakt ç›kmadan iftitâh tekbî-
ri alabilmek Hanefîde, bir rek’at k›labilmek ise, fiâfi’îde (Edâ)
olur.

Farzlar› kazâ etmek farzd›r. Vâcibleri kazâ etmek vâcibdir.
Sünneti kazâ ederse, sünnet sevâb› kazan›r. Befl vaktin farz› ile vit-
rin edâlar› ve kazâlar›nda s›ray› gözetmek lâz›md›r. Fekat vaktin
sonunda lâz›m olmaz. Ya’nî kazâ k›labilmek için vaktin farz› kazâ-
ya b›rak›lmaz. Fâitesi oldu¤unu unutursa veyâ fâite adedi alt› olur-
sa tertîb yine sâk›t olur. Fâitelerin adedi alt›dan afla¤› düflerse, ter-
tîb avdet etmez. Tertîbsiz k›l›nan farzlar, fâsid olurlar ise de, aded-
leri, alt› olursa, beflinci vakt ç›k›nca hepsi sahîh olurlar. Meselâ, sa-
bâh nemâz›n› k›lm›yan kimse, bunu hât›rlad›¤› hâlde, ö¤leyi, asr›,
akflam›, yats›y› ve vitri k›lsa, hiçbiri sahîh olmaz ise de, günefl do-
¤unca hepsi sahîh olur.

Fâite nemâzlar› fevren, ya’nî acele kazâ etmek lâz›md›r. An-
cak, çoluk çocu¤unun nafakas›n› kazanacak kadar ve befl vakt ne-
mâz›n sünnetlerini ve duhâ, tesbîh ve teh›yyet-ül-mescid nemâz-
lar›n› k›lacak kadar gecikdirmek câiz olur. ‹bni Âbidîn, abdestin
sünnetlerinde diyor ki, (Câiz demek, memnu’ de¤ildir demekdir.
Tenzîhen mekrûh olan fleye de câiz denir.) O hâlde, câiz denilen
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fleyi yapmamak, bu sünnet nemâzlar için, bu kazâlar› da gecikdir-
memek lâz›md›r. Ramezân orucunun kazâs› acele de¤ildir.

Dâr-ül-harbde müslimân olan, farz olduklar›n› bilmedi¤i için
terk etdi¤i nemâzlar›, oruclar› ve zekâtlar› kazâ etmez. Fekat, Dâr-
ül-islâmda olanlar›n, farzlar›, harâmlar› bilmemesi özr olmaz. Mür-
ted, îmâna gelirse, irtidâd zemân›nda k›lmad›¤› nemâzlar›n› kazâ
etmez. Çünki kâfirler islâmiyyetle muhâtab de¤ildirler. Bir sabî,
yats›y› k›ld›kdan sonra cünüb olsa ve fecrden sonra uyansa, yats›y›
kazâ etmesi lâz›m olur. Çünki, k›lm›fl oldu¤u nâfile idi. Uykuda
farz oldu. S›hhatde iken k›l›nm›yan nemâzlar›, hasta olunca, te-
yemmüm ile, îmâ ile kazâ etmek câiz olur. Kazâya kalan, dört
rek’at farz, seferî iken de dört rek’at kazâ olunur. Seferde kazâya
kalan iki rek’at ö¤le farz› mukîm iken de iki rek’at kazâ olunur.
Ö¤lenin farz›n› k›larken, bugünün ö¤le nemâz›n›n farz›na veyâ ö¤-
lenin farz›na denir. Fâite nemâz say›s› birden fazla olan, (Evvel ka-
zâya kalm›fl olan) veyâ (Son kazâya kalm›fl olan) ö¤le farz›n› kazâ
edebilir. Fekat, bir Ramezân ay›n›n birkaç gününü kazâ ederken,
günlerin s›ras›n› ta’yîn lâz›m de¤ildir.

Metrük nemâzlar› kazâ ederken baflkalar›na belli etmemelidir.
Çünki, nemâz› vaktinde k›lmamak günâhd›r. Günâh›n› izhâr et-
mek de ayr›ca günâh olur. Gece gizli yap›lan günâh›, gündüz bafl-
kalar›na anlatmak da günâhd›r. ‹bni Âbidînden terceme burada
temâm oldu.

Görülüyor ki, Hanefî mezhebinde, fâite nemâzlar› acele kazâ
etmek lâz›md›r. fiâfi’î mezhebinde de böyledir. fiâfi’î âlimlerin-
den fiemsüddîn Muhammed Remlî “rahmetullahi aleyh”, fetvâ-
s›nda buyuruyor ki, (Özr ile fevt edilmifl nemâzlar› olan›n, Rame-
zânda terâvîh k›l›p, fâiteleri Ramezândan sonra kazâ etmesi gü-
nâh olmaz. Fekat, özrsüz terk edilmifl nemâzlar› olan›n böyle yap-
mas› günâh olur. Çünki terk edilmifl nemâzlar›n fevren kazâ edil-
meleri lâz›md›r.) Özrsüz terk edilmifl olan nemâzlar› önce k›lma-
y›p da sünnetleri meselâ terâvîhi önce k›lman›n günâh oldu¤unu,
sünnetler yerine bu nemâzlar› kazâ etmek lâz›m oldu¤unu, fiâfi’î
mezhebinin âlimleri aç›k olarak bildiriyor. Hanefî mezhebi de
böyledir. Hanefîde, özr ile k›l›namam›fl olan fâitelerin kazâlar›n›
sünnet k›lacak kadar gecikdirmek câizdir denilmesi, bunlar›n ka-
zâlar›n› gecikdirmemenin dahâ iyi olaca¤›n› göstermekdedir.
Çünki câiz, islâmiyyetde yasak edilmemifldir demekdir. ‹bni Âbi-
dîn “rahime-hullahü teâlâ”, akar suyu isrâf etmek câizdir sözünü,
ya’nî tenzîhen mekrûhdur diye aç›klamakdad›r. Özr ile fevt edi-
len nemâzlar›n kazâ edilmeleri acele olunca, özrsüz terk edilmifl
nemâzlar› sünnetler yerine k›lmak lâz›m olur. ‹bni Âbidîn “rahi-
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me-hullahü teâlâ”, (Abdestde üç kerre y›kamak müekked sünnet-
dir. Suyun k›ymetinin yüksek olmas›, so¤uk olmas›, suya muhtâc
olmak gibi özrlerle bu sünneti terk etmek mekrûh olmaz) demek-
dedir. Terk edilmifl nemâz› bir ân önce kazâ edip, büyük günâhdan
kurtulmak için, sabâh nemâz›ndan baflka sünnetler yerine de, bun-
lar›n kazâs›n› k›lmak lâz›m oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r.
Sünnetler yerine kazâ k›lmak, 291.ci sahîfede yaz›l›d›r.]

MEYY‹T ‹Ç‹N NEMÂZ ‹SKÂTI
[Nemâz iskât›, meyyiti nemâz borçlar›ndan kurtarmak demek-

dir. Bunun için nemâzlar›n›n keffâreti verilir. Keffâret verilmesi
için, ölmeden önce, vas›yyet etmesi ve keffârete yetiflecek kadar
mal b›rakmas› vâcibdir. Ya’nî, b›rakd›¤› mal›n sülüsü [üçde biri]
keffâret mikdâr›ndan az olmamal›d›r. Keffâreti velîsi verir. Meyyi-
tin velîsi, vas›yyet etdi¤i kimsedir. Yâhud vârislerinden biridir. ‹s-
lâmiyyetde dört çeflid velî vard›r. Meyyitin velîsi, yetîmin velîsi, ni-
kâh› yap›lacak kad›n›n velîsi, köle ve câriyenin velîsi. Bu sonuncu-
suna (Mevlâ) da denir. Bunlardan baflka, Allahü teâlân›n da velîle-
ri vard›r. Bunlara (Evliyâ) da denir. Allahü teâlân›n çok sevdi¤i
kimselerdir. Bu sevgiye kavuflmak için, bütün sözlerin, ifllerin ve
ahlâk›n, Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i gibi olmalar› lâz›m-
d›r. Bunlar, hakîkî âlimden kolayca ö¤renilir. Hakîkî âlim bulam›-
yan, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan ö¤renmelidir. (‹bni
Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Fâit, ya’nî özr ile
k›l›nmam›fl nemâzlar› olan kimse, bunlar›n keffâretlerinin yap›lma-
s›n› vas›yyet etse, her bir farz ve vâcib için, b›rakd›¤› mal›n sülüsün-
den, yar›m sâ’ [2,1 litre], ya’nî beflyüzyirmi dirhem [1750 gram]
bu¤day veyâ bu¤day unu fakîrlere verilir. Hepsini bir fakîre ver-
mek de olur. K›ymetini [alt›n veyâ gümüfl olarak] vermek dahâ iyi-
dir. Vas›yyet eden kimse mal b›rakmam›fl veyâ b›rakd›¤› mal›n üç-
de biri, keffâret için kâfî de¤il ise, yâhud hiç vas›yyet etmemifl olup
da, velîsi az bir para teberru’ ederek keffâretini yapacaksa, bir gün-
lük 1750 x 6 = 10500 gram, ya’nî 10 buçuk kilo ve senelik 3780 kilo
bu¤day› [veyâ 10 kilo bu¤day›n k›ymeti, dâimâ takrîben bir gram al-
t›n oldu¤u için, k›ymeti kadar 52,5 veyâ ihtiyâten 60 aded alt›n lira-
y› yâhud bu liralar›n a¤›rl›¤› kadar [432 gr] bileyzik, yüzük veyâ bafl-
ka alt›n parçalar›] ödünc al›r. K›lm›fl oldu¤u nemâzlar›n da kusûrlu
oldu¤unu düflünerek meyyitin ömründen, erkek için oniki, kad›n
için dokuz sene düflüp, mükellef oldu¤u zemân› bulur. Hanefî mez-
hebinde, hergün alt› nemâz›n keffâreti lâz›m oldu¤undan, bir günefl
senesi nemâz keffâreti için lâz›m olan [3780 kilo] bu¤day veyâ da-

– 271 –



hâ iyisi, bunun k›ymeti olan [altm›fl aded bir liral›k] alt›n ödünc
al›r. Bunu, nemâz›n›n keffâretinin iskât› için niyyet ederek bir fa-
kîre verir. Fakîrin, âk›l, bâlig, sâlih, erkek olmas› lâz›md›r. Fakîr
kabûl etdim deyip al›r. Sonra vârise hediyye eder. Vâris teslîm al-
d›kdan sonra, ona veyâ baflka fakîre verir. Böylece mükellef oldu-
¤u sene kadar tekrârlan›r. Dahâ fazla alt›n ödünç alm›fl ise, devr
adedi o nisbetde az yap›l›r. Alt›n lira yok ise, velî, bileyzik, yüzük
gibi alt›n eflyâ, bir han›mdan ödünc al›r. Bundan (Nemâz k›lmad›-
¤› sene adedi x 7,2) gram dart›l›p, bir mendile konur. Mendilde, ne-
mâz k›lmad›¤› sene adedi kadar alt›n lira vard›r. 60 adedine darb
ve fakîr adedine bölününce, devr adedi olur. Alt›n az ise, birinci-
dekinin yar›s› kadar dart›l›r. Devr adedi birincinin iki misli olur. 60
yafl›nda vefât eden erkek için, bir fakîre 60x48 x 7,2 = 20736 gram
alt›n verilir. Çünki, bir y›ll›k nemâz iskât› 60 alt›nd›r. 7 fakîr ve 100
gram alt›n ile 30 devr yap›l›r. Veyâ 7 fakîr ve 70 gram alt›n ile 43
devr yap›l›r. Devr bitince, sondaki fakîr, elindeki alt›nlar› velîye
hediyye eder. Bu da, borcunu öder. Sonra oruc, kurbân ve yemîn
için devrler yapar. Fekat, bir yemîn keffâreti için, en az on fakîre
vermek lâz›md›r ve bir fakîre bir gün için yar›m sâ’dan fazla veri-
lemez. Hâlbuki, bir fakîre bir günde hattâ bir def’ada, birçok ne-
mâz keffâreti verilebilir. Zekât iskât› vas›yyetsiz yap›lamaz. Mey-
yitin vas›yyeti lâz›md›r. Fekat, oruc için vas›yyet flart olmad›¤›ndan
zekât› için de, velînin teberru’ ederek devr yapmas› iyi olur. Devr-
lerin hepsi temâm oldukdan sonra, vâris, fakîrlere bir mikdâr mal,
para hediyye eder.

Keffâret için vas›yyet eden meyyitin b›rakd›¤› mal›n sülüsü, bü-
tün keffâretleri için yetiflmezse velî, vârislerin izni olmadan, sülüs-
den fazla mal ile keffâret yapamaz. Sülüs keffâretlere yetifliyor, fe-
kat borcu varsa, alacakl› iskât› için verse de, keffâretden önce bor-
cu ödenir. Hakk›n› ald›kdan sonra, keffâret için hediyye etmesi câ-
iz olmaz. Çünki, keffâret yaln›z vârisin hibe etdi¤i mal ile olur. Bü-
tün ömrünün nemâzlar›n›n keffâreti için vas›yyet edenin ömrü bi-
linmiyorsa, vas›yyet bât›l olur. Fekat sülüs, ömrünün nemâzlar›
için tahmin edilenden az ise, sülüsün hepsini vas›yyet etmifl olaca-
¤›ndan, belli mikdâr mal›n vas›yyeti olur ve sahîh olur.

Meyyit vas›yyet etmifl olsa dahî, velînin [ya’nî vârisinin veyâ
vasînin] keffâret yapmak için teberru’ yapmas› vâcib de¤ildir.
Meyyitin sülüsü keffâretlerine yetiflecek kadar mal b›rakmas› ve
bu sülüs ile keffâret yap›lmas›n› vas›yyet etmesi vâcibdir. Sülü-
sün bir k›sm› ile devr yap›lmas›n›, geri kalan›n›n vârislere veyâ
baflkalar›na teberru’ edilmesini vas›yyet ederse, vâcibi terk et-
mifl olur. Bu ise, günâhd›r. Bunun için, sülüsün bir k›sm› ile devr
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yap›lmas›n›, geri kalan› ile Kur’ân-› kerîm ve tehlîl hatmleri yap›l-
mas›n› vas›yyet etmek sahîh olmaz. Bundan baflka ücret ile
Kur’ân-› kerîm okumak câiz de¤ildir. Ücreti alan da, veren de gü-
nâh ifllemifl olur. Ücret ile, Kur’ân-› kerîm ö¤retmek câiz olur de-
nildi ise de, okumak câiz olur diyen olmam›fld›r.

Nemâzlar›m› vârisim k›ls›n diye vas›yyet eden meyyitin vârisi-
nin, bunun nemâzlar›n› kazâ etmesi sahîh olmaz. Fekat bir kimse,
nemâz k›lar veyâ oruc tutar ve sevâb›n› bir meyyite hediyye ederse,
sahîh olur. Ölüm hastas›n›n, kendi nemâzlar›n›n fidyelerini verme-
si câiz de¤ildir.) ‹bni Âbidînden terceme temâm oldu.

Ahmed Tahtâvî “rahmetullahi aleyh” (Merâk-›l-felâh) hâfliye-
sinde diyor ki, tutulam›yan oruclar›n fidyelerini vererek iskât edil-
meleri nass ile bildirilmifldir. Nemâz, orucdan dahâ mühim oldu¤u
için, nemâz›n da oruc gibi olaca¤›n› âlimlerimiz sözbirli¤i ile bildir-
mifllerdir. Nemâz iskât›n›n asl› yokdur diyen din adam›, kendi câ-
hilli¤ini bildirmifl olur. Bu sözü ile âlimlerin sözbirli¤ine karfl› gel-
mekdedir.

Bir hasta, yatarken bafl› ile îmâ ederek de nemâz k›lamaz ise, k›-
lamad›¤› bu nemâzlar› befl vaktden az olsa bile, bunlar için vas›yyet
etmesi lâz›m olmaz. Bunun gibi, seferde ve hastal›kda oruc tutam›-
yan da, bunlar› kazâ edecek kadar ikâmet ve s›hhat zemân› bula-
mazsa, vas›yyet etmez. Sadaka-i f›tr, zevcesinin nafakas›, hac ihrâ-
m›ndaki cinâyetleri, hacc›, adak sadakalar› için de vas›yyet edilir.
Vas›yyet etmemifl olan meyyit için vârisinin veyâ herhangi birinin
teberru’ etmesi inflâallah câiz olur. Hac için vas›yyet edenin vekîli,
meyyitin flehrinden veyâ b›rakd›¤› mal›n sülüsünün kifâyet etdi¤i
yerden; teberru’ eden ise, diledi¤i yerden hacca gider. Meyyit için
hiç kimsenin ücretli veyâ ücretsiz oruc tutmas› ve nemâz k›lmas› sa-
hîh olmaz. Bu husûsdaki hadîs-i flerîf mensûhdur. Keffâret olarak
verilen sadaka vâs›tas› ile, Allahü teâlâ, meyyitin borçlar›n› afv
eder. fiâfi’î (Envâr) kitâb›nda, (Meyyitin k›lmad›¤› nemâzlar için
fidye vermesi vâcib de¤ildir. Verilirse, iskât olmaz) diyor. Mâlikî ve
flâfi’îler, hanefîyi taklîd ederek devr yaparlar.

Meyyitin vas›yyet etdi¤i mal mikdâr›, keffâret için kâfî gel-
mezse veyâ b›rakd›¤› mal›n sülüsü kâfî gelmezse yâhud hiç vas›y-
yet etmemifl ise, bir kimsenin teberru’ etdi¤i az bir mal ile borcla-
r›n›n hepsini iskât edebilmek için devr yap›l›r. ‹skât niyyeti ile bir
fakîre verilir. Fakîr ald›kdan sonra, bunu velîye veyâ bir baflkas›-
na hediyye eder. Bunun kabz etmesi, ya’nî eline almas› lâz›md›r.
Bu da meyyitin borcunun iskât› için diyerek, bunu teberru’ ede-
rek bir fakîre verir. Tahtâvî hâfliyesinden terceme burada temâm
oldu.]
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CUM’AYA DÂ‹R
Ve dahî, Cum’a nemâz›n›n sahîh olmas› flartlar› yedidir:
1- Nemâz k›lacak yer, m›sr olmak, ya’nî flehr denecek kadar bü-

yük olmakd›r.
2- Hutbe okumakd›r.
3- Hutbeyi nemâzdan önce okumakd›r.
4- Orada imâm veyâhud devlet reîsi taraf›ndan me’zûn nâibi ol-

makd›r.
5- Ö¤le vaktinde k›l›nmakd›r.
6- Cemâ’at bulunmakd›r. ‹mâm-› a’zama ve imâm-› Muhamme-

de göre “rahime-hümallahü teâlâ”, bâli¤ ve âk›l ve erkek imâmdan
gayr›, üç âdem ve imâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahime-hullahü teâ-
lâ”, imâmdan gayri iki âdem olmakd›r. Esah olan, Tarafeyn kavli-
dir.

7- Nemâza herkesin gelmesi serbest olmakd›r.
(Hindiyye) fetvâs›nda diyor ki, (Hür, sa¤lam ve seferî olm›yan

erkeklerin Cum’a nemâz› k›lmalar› farz-› aynd›r. Seferde olana ve
hastaya ve kad›nlara Cum’a nemâz› k›lmak farz de¤ildir. fiiddetli
ya¤mur ve hükûmet adam›n›n zulmünden korkanlara da farz ol-
maz. Âmir, kumandan ve ifl veren, emrinde olan› Cum’a nemâz›n-
dan men’ etmez. O kadar zemân›n ücretini kesebilir. Fâs›k olan
imâm Cum’a k›ld›r›rsa, buna mâni’ olam›yan›n buna uymas›, bu-
nun için Cum’a nemâz›n› terk etmemesi lâz›md›r denildi. Baflka
nemâzlarda, sâlih imâm›n k›ld›rd›¤› câmi’e gitmeli, fâs›k imâm ar-
kas›nda k›lmamal›d›r. Her kad›n›n, herhangi bir nemâz› cemâ’at
ile k›lmak için câmi’e gitmeleri mekrûhdur.)

Bir kimse, imâma, Cum’a nemâz›n›n ikinci rek’at›n›n rükû’un-
da yetiflse, imâm-› Muhammede göre “rahime-hullahü teâlâ”, ö¤le
nemâz›n› k›lar. ‹mâm-› a’zama ve imâm-› Ebû Yûsüfe göre “rahi-
me-hümallahü teâlâ”, teflehhüdde dahî yetiflse, Cum’ay› k›lar. Ve
hatîb efendi hutbe okurken, bir kimse nâfile k›lsa, iki rek’at k›lar,
ziyâde k›lmaz. Ve e¤er, Cum’a sünneti ise, iki rek’at k›lar da m› se-
lâm verir, yoksa dört rek’ati tekmil eder mi? Bu husûs, ihtilâfl›d›r.
Esah olan, dört rek’ati temâmlar.

Cum’an›n vâcibi befldir:
1- Ezân vaktinde her fleyi terk etmekdir.
2- Câmi’e sa’y ederek gitmek.
3- Hatîb efendi hutbedeyken nâfile k›lmamak.
4- Dünyâ kelâm› söylememek.
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5- Sükût eylemek.
Cum’an›n müstehab› alt›d›r:
1- Râyiha-i tayyibe,
2- Misvâk,
3- Pâk libâs,
4- Tebkîr, [Tebkîr, Cum’a nemâz› için, câmi’e erken gitme¤e

derler. Zemân-› se’âdetde, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în”, sabâh nemâz›ndan sonra, da¤›lmay›p, Cum’adan
sonra da¤›l›rlard›. Bu ümmetden ilk terk olunan fley, tebkîr sünne-
tidir.]

5- Gusl etmekdir.
6- Salevât okumakd›r.
Cum’an›n mekrûhlar› befldir:
1- Hatîb efendi hutbede iken selâm vermekdir.
2- Kur’ân-› kerîm okumak.
3- Aks›ran kimseye (Yerhamükellah) demek.
4- Yimek ve içmek.
5- Mekrûh olan her ameli ifllemek. [Hatîb efendinin hutbeyi

uzatmas› da mekrûhdur.]
Minârede okunan birinci Cum’a ezân›ndan sonra, hatîb efendi,

minberin yan›nda, Cum’an›n ilk sünnetini k›lar. Sonra minber önü-
ne gelip, ayakda, k›bleye karfl›, k›sa düâ edip, minbere ç›kar ve ce-
mâ’ate karfl› oturup, ikinci ezân› dinler. Sonra ayakda hutbeye bafl-
lar.

[Vehhâbî denilen kimseler, Ehl-i sünnet mezhebinde de¤ildir.
Mezhebsizdir. Bunlara (Vehhâbî) veyâ (Necdî) denir. Vehhâbîli-
¤i ingilizler kurdu. Abdülvehhâb o¤lu Muhammed ad›ndaki
Necdli soysuz, câhil bir din adam› vâs›tas› ile kurdular. Kitâbla-
r›nda, vehhâbî olm›yan müslimânlara müflrik, kâfir diyorlar.
Bunlar› öldürmek, kad›nlar›n›, k›zlar›n›, mallar›n› ganîmet olarak
almak câizdir yaz›yorlar. Bol para vererek, toplad›klar› mezheb-
siz, câhil din adamlar›n› vehhâbî yaparak, her memleketde açd›k-
lar›, (Râb›ta-tül’âlem-il-islâmî) ismindeki vehhâbî merkezlerine
gönderiyorlar. Bunlar›n islâmiyyete uym›yan yaz›lar›n›, [Dünyâ
islâm âlimleri birli¤inin fetvâs› diyerek] bütün islâm memleketle-
rine yay›yorlar. Her sene, hâc›lara paras›z da¤›t›yorlar. Bu yaz›-
lardan birinde, (Kad›nlar›n Cum’a nemâz› k›lmalar› farzd›r) di-
yor. Kad›nlar›, k›zlar› zor ile Cum’a nemâz›na gönderiyorlar. Ka-
d›n, erkek kar›fl›k nemâz k›l›yorlar. Bir yaz›lar›nda da, (Cum’a
ve bayram hutbeleri, cemâ’atin anlad›¤› dil ile okunur. Arabî
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okumamal›d›r) diyor. Böyle fetvâlar›na islâm memleketlerindeki
hakîkî din âlimleri vesîkalarla cevâb vermekdedirler. Bu do¤ru
cevâblardan biri, Hindistân›n çeflidli yerlerindeki ehl-i sünnet
âlimlerinin fetvâlar›d›r. Meselâ, Madras müftîsi allâme hibrünnih-
rir vel-fehhâme sâhibüt-takrîr vettahrîr mevlânâ Muhammed Te-
mîm bin Muhammed Madrâsî “nevverallahü merkadehu” buyu-
ruyor ki:

Hutbenin hepsini arabîden baflka dil ile okumak veyâ hem ara-
bî, hem de tercemesi ile birlikde okumak mekrûhdur. Hutbenin
hepsini arabî okumak vâcibdir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aley-
hi ve sellem”, her hutbesini yaln›z arabî okumufldur. (Bahrür-râ›k)
kitâb›nda, bayram nemâzlar›n› anlat›rken diyor ki, (Terâvîh ve
Küsûf nemâzlar›ndan baflka nâfile nemâzlar cemâ’at ile k›l›nmaz.
Bayram nemâzlar› hep cemâ’at ile k›l›nd›¤› için, nâfile olmad›kla-
r›, vâcib olduklar› anlafl›l›r). Görülüyor ki, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” devâml› olarak yapd›¤› ibâdetin vâcib oldu¤u an-
lafl›lmakdad›r. Allâme Zebîdî “rahime-hullahü teâlâ”, (‹hyâ) fler-
h›nde diyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” devâm-
l› yapd›¤› ibâdet vâcib olur. Farz oldu¤unu göstermez.) Allâme
müftî Ebüssü’ûd efendi “rahime-hullahü teâlâ”, (Feth-ullah-il-
mu’în) kitâb›nda diyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” devâml› olarak yapmas›, bunun vâcib oldu¤unu gösterir.) [‹b-
ni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, abdestin sünnetlerinde buyuru-
yor ki, (Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” devâml›
yapd›¤› ibâdet, hiç terk etmemifl ise, sünnet-i müekkede olur. Terk
etmemekle berâber, terk edeni inkâr etmifl ise, vâcib olur. Çünki,
inkâr etmemek, hükmen terk etmek olur. Bunun içindir ki, Ebüs-
sü’ûd efendi, hiç terk etmeden devâm etdi¤i fley, vâcib olur demifl-
dir.) Her ikisini de özrsüz terk etmenin tahrîmen mekrûh oldu¤u-
nu, nemâz›n mekrûhlar›n›n sonunda bildirmekdedir.] Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” hutbeleri devâml› olarak yaln›z arabî
okumas›, arabî okuman›n vâcib oldu¤unu göstermekdedir. Bunun
için, hutbeleri arabîden baflka lisân ile okumak veyâ hem arabî,
hem de tercemesini okumak tahrîmen mekrûh olur. Çünki, birin-
cisinde, arabî okumak terk edilmifl olur. ‹kincisinde ise, hutbenin
yaln›z arabî olmas› terk edilmifl olur. Her ikisinde de, Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” devâml› yapd›¤› fley terk edilmifl
olur. Bunun gibi, nemâza bafllarken tekbîri arabî söylemek ve bun-
lar aras›nda (Allahü ekber) demek ayr› ayr› iki fleydir. ‹kisinden
birini terk etmek, tahrîmen mekrûh olmakdad›r. Çünki, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hep Allahü ekber dedi¤i için, bu-

– 276 –



nu söylemek vâcib olmufl, terk etmek de, tahrîmen mekrûh olmufl-
dur. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Redd-ül-muhtâr)da bu-
yuruyor ki, (Mekrûh, vâcibin veyâ sünnetin terk edilmesidir. Bi-
rincisi tahrîmen, ikincisi ise tenzîhen mekrûh olur.) (Halebî-yi ke-
bîr)de diyor ki, (Sünneti terk etmek, tenzîhen mekrûh olur. Vâci-
bi terk etmek, tahrîmen mekrûh olur.) (Fetâvâ-yi Sirâciyye)de
(Hutbeyi fârisî okumak câizdir) diyor. Bu sözü ele alarak, hutbeyi
arabîden baflka lisân ile okumak câiz olup, tahrîmen ve tenzîhen
mekrûh de¤ildir diye fetvâ vermek bât›ld›r. Çünki, Sirâciyyenin
sözü (sahîh olur) demekdir. Bu da, mekrûh olmad›¤›n› bildirmez.
‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, (Redd-ül muhtâr)da buyuru-
yor ki, (Sahîhdir demesi, mekrûh olmad›¤›n› göstermez.) Muham-
med Abdülhayy Luknevî “rahime-hullahü teâlâ”, (Umdet-ür-
ri’âye) kitâb›nda diyor ki, (Hutbenin arabî okunmas› flart de¤ildir.
Fârisî veyâ baflka lisân ile okumak câiz olur sözü, nemâz›n câiz ola-
ca¤›n› bildirmekdedir. Ya’nî, Cum’a nemâz›n›n sahîh olmas› için,
hutbe okumak flart› yerine getirilmifl olur demekdir. Yoksa, hutbe
kerâhetsiz olur demek de¤ildir. Çünki, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü anhüm”
hutbeyi her zemân yaln›z arabî olarak okumufllard›r. Bunlara mu-
hâlefet, tahrîmen mekrûh olur.) Tâbi’în ve Tebe’i tâbi’în “rahime-
hümullahü teâlâ” de, hutbeyi, her zemân, her yerde yaln›z arabî
okudular. Arabîden baflka lisân ile okumad›klar› gibi, arabî ve ter-
cemesini birlikde okuyan da hiç olmad›. [Hâlbuki, bunlar›n Asya-
da ve Afrikada, hutbelerini dinliyenlerin hiçbiri arabî bilmiyorlar,
hutbede söylenilenleri anlam›yorlard›. Onlar›n anlamalar› için ter-
cemelerini de söylemeleri, yeni müslimân olanlara, islâmiyyeti ö¤-
retmeleri lâz›m oldu¤u hâlde, hutbelerde arabîden baflka dil ile
okuma¤› câiz görmediler. ‹slâmiyyeti onlara hutbelerin d›fl›nda an-
latd›lar. Hutbeleri de anlamalar› için ve islâmiyyeti iyi ö¤renmele-
ri için, onlar›n arabî ö¤renmelerini emr etdiler. Biz de, bu âlimler
gibi yapmal›y›z.]

Bunlara muhâlefet ederek, hutbeleri arabîden baflka dil ile
okumak, (Bid’at) olur. Tahrîmen mekrûh olur. Birincisine tah-
rîmen demek ve ikincisine tenzîhen demek bât›ld›r. Çünki, ten-
zîhen mekrûh, sünneti terk etme¤e denir. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” hutbenin hepsini her zemân yaln›z arabî oku-
du¤u için, hutbenin hepsini yaln›z arabî okumak vâcibdir. Bu
vâcibi terk etmek, nas›l tenzîhi olur? Tahrîmen mekrûh olan fle-
yi terk etmek vâcibdir. Mevlânâ Bahr-ul-ulûm “rahime-hullahü
teâlâ”, (Erkân-ül-erbe’a)da diyor ki, (Tahrîmen mekrûh olan
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fleyi terk etmek vâcibdir. Bu mekrûhu yapmak, bu vâcibi terk et-
mek olur.)

Tahrîmen mekrûh olan fleyi her zemân yapan kimse âdil de¤il-
dir. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, (Redd-ül-muhtâr)da ne-
mâz›n vâciblerine bafllarken, ‹bni Nüceymden “rahime-hullahü
teâlâ” alarak diyor ki, (Tahrîmen mekrûh ifllemek küçük günâh-
d›r. Küçük günâha devâm etmek, adâleti giderir.) Hutbelerin ter-
cemelerini de okuyan hatîblerin adâletleri yok olarak fâs›k olur-
lar. Arkalar›nda nemâz k›lmak tahrîmen mekrûh olur. (Nûr-ul-
îzâh)da ve (‹bni Âbidîn)de diyor ki, (Köle, köylü ve veled-i zinâ
câhil iseler, bunlar›n ve fâs›k ile bid’at ehlinin ise, âlim olsalar da,
imâm olmalar› mekrûhdur. Bunlar› imâm yapmak günâh olur.)
Allâme ‹brâhîm Halebî “rahime-hullahü teâlâ”, (Halebî-yi Ke-
bîr)de diyor ki, (Fâs›k› imâm yapanlar, günâh ifllemifl olurlar. Çün-
ki, fâs›klar› imâm yapmak tahrîmen mekrûhdur.) (Merâk-›l-fe-
lâh)da diyor ki, (Fâs›k kimse, âlim olsa da, imâm yap›lmas› mek-
rûh olur. Çünki, islâmiyyete uymakda gevflek davran›r. Buna ihâ-
net etmek vâcibdir. ‹mâm yapmak, ona sayg› göstermek olur.
‹mâm olmas›na mâni’ olunamazsa, Cum’ay› ve her nemâz› baflka
câmi’de k›lmal›d›r.) Allâme Tahtâvî “rahime-hullahü teâlâ”, bu-
ray› aç›klarken, (Fâs›k›n imâm yap›lmas›, tahrîmen mekrûhdur)
demekdedir.

Hatîbin hutbeleri arabîden baflka lisân ile okumas›na sebeb ol-
mamal›d›r. Buna sebeb olmak günâhd›r. Çünki günâh iflleme¤e
yard›m etmek de günâhd›r. ‹bni Âbidîn “rahimehullahü teâlâ”,
(Redd-ül-muhtâr)da diyor ki, (Fâs›k imâm arkas›nda nemâz k›l›n-
maz. Fâs›k olm›yan imâm› aramak lâz›md›r. Cum’a nemâz› böyle
de¤ildir. fiehrde birkaç câmi’de Cum’a nemâz› k›l›n›yorsa, Cum’a
nemâz›n› da, fâs›k imâm arkas›nda k›lmak mekrûh olur. Çünki,
baflka imâm arkas›nda k›lmas› mümkin olur. (Feth-ul-kadîr)de de
böyle yaz›l›d›r.) Bunun için, arabîden baflka lisânda tercemeyi de
okuyan imâm arkas›nda k›lmamal›, hutbeyi yaln›z arabî okuyan
imâm› aramal›, Cum’ay› bunun arkas›nda k›lmal›d›r. Fazla bilgi al-
mak için, (Et-tahkîkât-üs seniyye fî kerâhet-il-hutbet-i bi-gayr›l’
arabiyye ve kirâetiha bil arabiyyeti ma’a tercemetihâ bi-gayr-il’
arabiyyeti) kitâb›n› okuyunuz! Allâme Muhammed Temîmî Mad-
râsînin yaz›s›n›n tercemesi burada temâm oldu.

Yukar›daki yaz› 1349 [m. 1931] senesinde, Hindistânda arabî
olarak yaz›lm›fl, Hindistân›n en büyük onüç âlimi taraf›ndan tas-
dîk ve alt› imzâ edilmifldir. Bu târîhî fetvâ ile birlikde, Hindistân-
daki (Diyobend) ve (Bâk›yât-üs-sâlihât) ve (Madrâs) ve (Haydar-
âbâd) âlimlerinin arabî fetvâlar›, 1396 [m. 1976] senesinde, ‹stan-
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bulda basd›r›lm›fld›r. Osmânl› devletindeki, dünyâca flöhret sâhibi
olmufl binlerce derin âlim ve fieyh-ul-islâmlar “rahime-hümullahü
teâlâ”, milletin hutbeleri anlamas› için çâre aram›fllar. Hutbelerde
türkçe tercemelerin de okunmas› için cevâz bulamay›p, buna izn
verememifllerdir. Cemâ’ate hutbenin ma’nâs›n› anlatmak için, her
câmi’de, nemâzlardan sonra Cum’a va’zlar› yapd›r›lm›fl, alt›yüz se-
ne hutbeler, millete bu sûretle ö¤retilmifl, böylece islâmiyyetin d›-
fl›na ç›kma¤› önlemifllerdir.]

Bayram nemâz›n›n (Zevâid tekbîrleri) dokuzdur: Biri farz. Bi-
risi sünnet. Yedisi vâcibdir: ‹ftitâh tekbîri farz. Evvelki rükû’ tek-
bîri sünnet. Zevâid tekbîrleri vâcibdir. Ve ikinci rek’atin rükû’ tek-
bîri, vâcibe mukârenet ile vâcib olur.

NEMÂZ KILMAK
(Ni’met-i islâm)da diyor ki, âk›l ve bâlig olan her müslimân›n

hergün befl vaktde nemâz k›lmas› farzd›r. Kimse, kimsenin yerine
nemâz k›lamaz. Bir kimse k›ld›¤› nemâz›n ve baflka ibâdetlerinin
sevâb›n› [diri veyâ ölü] baflkalar›na hediyye edebilir. [Kendine ve-
rilen sevâb kadar onlar›n herbirine de sevâb verilir. Kendi sevâb›
hiç azalmaz.] Hasm›n›n ya’nî alacakl›s›n›n hakk›n› afv etmesi için,
nemâz k›l›p sevâb›n› ona ba¤›fllamak câiz de¤ildir. Nemâz›n farz
oldu¤una inan›p da, özrü olmad›¤› hâlde tenbellik ederek k›lm›yan
kâfir olmaz. Fâs›k olur. [Bir nemâz için, Cehennemde yetmiflbin
sene yanaca¤› bildirildi.] Nemâz k›lma¤a bafllay›nc›ya kadar habs
olunur. Çocuk, yedi yafl›na gelince nemâz k›lmas› emr olunur. On
yafl›na gelince, nemâz k›lmazsa, el ile dö¤ülür. Üçden ziyâde vurul-
maz. De¤nek ile vurulmaz. De¤nek ile vurmak, ancak cinâyet iflli-
yen büyük insana hâkim karâr› ile vurulur. Zevc de, zevcesini so-
pa ile dö¤emez. [Hiçbir canl›n›n bafl›na, yüzüne, gö¤süne ve önü-
ne, karn›na vurmak câiz de¤ildir.] Hastan›n da kudreti, gücü yetdi-
¤i kadar nemâz k›lmas› farzd›r.

ÖZR SÂH‹B‹ OLMAK
Abdesti bozan fleyin bedenden ç›kmas›, devâml› olursa, (Özr)

denir. ‹drâr, iç sürmesi, yel kaç›rmak, burun kanamas› ve yara-
dan kan, sar› su akmas›, a¤r›dan, fliflden dolay› gözyafl› akmas› de-
vâml› olunca, bu kimse ve istihâza kan› akan kad›n, (Özr sâhibi)
olurlar. T›kamakla, ilâc ile veyâ nemâz› oturarak yâhud îmâ ile
k›larak, bunlar› durdurmalar› lâz›md›r. [‹drâr kaç›ran erkek, id-
râr yoluna arpa kadar nebâtî pamuk sokar. Sun’î pamuk kullan›-
l›rsa, elyâf› böbreklere gidip, iltihâb yapabilir. ‹drâr yaparken, fitil
kendili¤inden d›flar› ç›kar, gider. ‹drâr çok kaç›yorsa, fazlas› fitil-
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den geçerek, d›flar› s›zar ve abdesti bozulur. S›zan idrâr›n çamafl›r›
kirletmemesi lâz›md›r. Bunun için de, idrâr ç›kan yere bez sar›p,
köflesine ba¤l› ipi ile, sar›l›p ba¤lan›r. ‹pin serbest ucundaki halka,
çengelli i¤ne ile dona rabt edilir. ‹drâr çok kaçarsa, bezin içine pa-
muk da konabilir. ‹p ucundaki halka, i¤neden zor ç›karsa, i¤neye
rabtiye teli tak›l›p, halka buna geçirilir. Halka bundan kolay ç›ka-
r›larak, bez üç def’a muslukda y›kan›r. ‹drâr kaç›ran kimse, cebin-
de üç, befl bez bulundurmal›d›r. ‹pli bez hâz›rlamak için, (12x15)
cm. eb’âd›nda bir bezin, bir köflesi bükülüp buraya 50 cm. kadar si-
cim ba¤lan›r. ‹htiyârlarda ve baz› hastalarda, zeker küçülüp, üzeri-
ne sar›l› bez ç›k›yor. Böyle kimseler, küçük naylon torbaya, men-
dil kadar bez yerlefldirip, zeker ve husyeleri torbaya koyar. Torba-
n›n a¤z›n› ba¤lar. Bezde dirhemden fazla idrâr birikir ise, abdest
al›rken, bez de¤ifldirilir. Nemâz vakti ç›k›nca , özr sâhibinin abdes-
ti bozulur. Vakt ç›kmadan önce de, özre sebeb olan fleyden baflka
bir sebeb ile abdesti yine bozulur. Meselâ, burnu deliklerinin birin-
den kan gelmekde iken abdest al›p, sonra di¤er delikden de akma-
¤a bafllasa, abdesti bozulur. Hanefîde ve flâfi’îde, (özr sâhibi) ol-
mak için, abdesti bozan fleyin, bir nemâz vaktinde devâml› akmas›
lâz›md›r. Abdest al›p, o vaktin farz›n› k›lacak kadar bir zemânda
akmazsa, özr sâhibi olmaz. Bir kimse özr sâhibi olunca, sonraki ne-
mâz vaktlerinde, bir kerre, bir damla bile gelse, özr sâhibi olmas›,
o vaktlerde de devâm eder. Bir nemâz vaktinde hiç gelmezse, özr
sâhibi olmak biter. Özre sebeb olan necâset elbiseye dirhem mik-
dâr›ndan fazla bulafl›nca, tekrâr bulaflmas›na mâni’ olmak mümkin
ise, bulaflm›fl yeri y›kamak lâz›m olur. (El-f›kh-u alel-mezâhib-il-
erbe’a)da diyor ki, (Bir hastan›n mâlikî mezhebine göre özr sâhibi
olmas› için, iki kavl vard›r: Birinci kavle göre, abdesti bozan fleyin,
bir nemâz vaktinin yar›s›ndan fazla devâm etmesi ve bafllad›¤› ve
durdu¤u vaktlerinin belli olmamas› lâz›md›r. ‹kinci kavle göre, bi-
rinci kavldeki iki flart olmasa dahî, bu ak›nt›lar bafllay›nca, hasta
özr sâhibi olur. Abdesti bozulmaz. Kesildi¤i vakt ma’lûm olursa
nemâza duraca¤› zemân, abdest almas› müstehab olur. Hanefîde
ve flâfi’îde özr sâhibi olam›yan hasta ve ihtiyâr, mâlikî mezhebinin
ikinci kavlini taklîd eder.)]

Gusl abdesti al›nca, hasta olmakdan veyâ hastal›¤›n›n fliddet-
lenmesinden yâhud uzamas›ndan korkan teyemmüm eder. Bu kor-
ku, kendi tecribeleri ile yâhud müslimân, âdil tabîbin söylemesi ile
ma’lûm olur. F›sk›, günâh ifllemesi dillere düflmüfl olm›yan tabîbin
sözü de kabûl edilir. So¤uk olup bar›nacak yer, suyu ›s›tacak fley,
flehrde hamâm paras› bulamamak, hastal›¤a sebeb olabilir. Hane-
fîde, bir teyemmüm ile, diledi¤i kadar farz k›labilir. fiâfi’îde ve mâ-
likîde her farz için yeniden teyemmüm eder.
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Abdest a’zas›n›n yar›s›nda yara olan teyemmüm eder. Yara ya-
r›dan az›nda ise, sa¤lam›n› y›kay›p, yaray› mesh eder. Guslde, bü-
tün beden bir uzv say›ld›¤› için, bütün bedenin yar›s› yara ise te-
yemmüm eder. Yaral› yer, yar›dan az ise, sa¤lam›n› y›kay›p yarala-
r› mesh eder. Yaraya mesh zarar verirse, sarg›ya mesh eder. Buna
da zarar verirse, meshi terk eder. Abdestde ve guslde, bafla mesh
zarar verirse, bafl› mesh etmez. Eli çolak [ekzema, yara] olup, su
kullanam›yan teyemmüm eder. Yüzünü, kollar›n› yere, [kirecli,
toprakl›, tafll› d›vara] sürer. Elleri ve ayaklar› kesik olan›n yüzü de
yara ise, nemâz› abdestsiz k›lar. Abdest ald›racak kimse bulam›-
yan, teyemmüm eder. Çocu¤u, kölesi, ücret ile tutdu¤u kimse, yar-
d›ma mecbûrdurlar. Baflkalar›ndan da yard›m ister. Fekat, onlar
yard›ma mecbûr de¤ildir. Zevc ve zevce de, birbirlerine abdest al-
d›rma¤a mecbûr de¤ildirler.

Kan ald›rarak, sülük tutunarak, yara, ç›ban olarak, kemi¤i k›r›-
larak veyâ incinerek sarg› [pamuk, gaz bezi üzerine flaster, mer-
hem] koyan, oras›n› so¤uk, s›cak su ile y›kama¤a veyâ mesh etme-
¤e kâdir olamazsa, abdestde ve guslde, bunlar›n yar›dan fazlas› üs-
tüne bir kerre mesh eder. Sarg›y› çözmek zarar verirse, alt›ndaki
sa¤lam yerler y›kanmaz. Sarg› aralar›nda görünen sa¤lam deri
k›smlar› mesh edilir. Sarg›y› abdestli olarak sarmak lâz›m de¤ildir.
Meshden sonra, sarg› de¤ifldirilirse, üstüne baflkas› da sar›l›rsa, ye-
nisine mesh lâz›m olmaz.

HASTALIKDA NEMÂZ
(Ni’met-i islâm)da diyor ki:
Ayakda duram›yan veyâ ayakda durunca, hastal›¤›n›n uzayaca-

¤›n› çok zan eden hasta, nemâz›n› oturarak k›l›p, rükû’ için bede-
nini biraz e¤er. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolay›na gel-
di¤i gibi oturur. Diz çökmesi, ba¤dafl kurmas›, ihtibâ etmesi, ya’nî
kaba etleri üzerine oturup kollar›n› dizlerinin etrâf›na halka yap-
mas› câizdir. Bafl, difl, göz a¤r›s› hastal›k say›l›r. Düflmana görün-
mek korkusu da, özrdür. Ayakda olunca, abdesti bozulan da otu-
rarak k›lar. Bir fleye dayanarak ayakda durabilen, dayanarak k›lar.
Ayakda fazla duram›yan, iftitâh tekbîrini ayakda al›p, a¤r› hâs›l
olunca oturarak devâm eder.

Yere secde yapmakdan âciz olan, ayakda okuyup, rükû’ ve
secde için oturarak îmâ eder. Oturup rükû’ için biraz, secde için
dahâ çok e¤ilir. Bedenini e¤emiyen, bafl›n› e¤er. Birfley üzerine
secde etmesi lâz›m de¤ildir. Birfley üzerine secde ederse, secde
için, rükû’dan fazla e¤ilmifl ise, nemâz› sahîh olursa da, mekrûh-
dur. Dayanarak oturmak mümkin iken, yatarak îmâ câiz olmaz.
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Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir hastan›n, önüne
yasd›k koyup, yasd›k üzerine secde etdi¤ini görerek, yasd›¤› al›p
atm›fl. Hasta, önüne tahta koymufl. Onu da atm›fl ve (Muktedir
isen, erd üzerinde [ya’nî aln›n› topra¤a koyarak] k›l! Buna gücün
yetmezse, îmâ et ve secde için, rükû’dan dahâ çok e¤il!) buyur-
mufldur. (Bahr-ür-râ›k)da bildirildi¤i üzere, Âli ‹mrân sûresinin
yüzdoksanbirinci âyet-i kerîmesi, (Nemâz›, gücü yeten ayakda
k›lar. Âciz olan oturarak k›lar. Bundan da âciz olan, yatarak k›-
lar) demekdedir. ‹mrân bin Husayn hasta olunca, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buna, (Ayakda k›l! Gücün yetmez-
se, oturarak k›l! Buna da kudretin olmazsa, yan veyâ s›rt üstü ya-
tarak k›l!) buyurdu. [Görülüyor ki, ayakda duram›yan hasta, otu-
rarak k›lar. Oturam›yan, yatarak k›lar. Herhangi bir fleklde otu-
ram›yan, yatarak k›lar. Yerde oturabilen hastan›n ve otobüsde,
tayyârede gidenin, koltukda, sandalyada ayaklar› sark›tarak k›l-
mas› câiz de¤ildir. Cemâ’ate gidince ayakda k›lam›yan, evinde
ayakda k›lar. Yirmi fleyden birinin bulunmas›, cemâ’ate gitme-
mek için özr olur: Ya¤mur, fliddetli s›cak ve so¤uk, can›na veyâ
mal›na sald›racak düflman korkusu, arkadafllar›n›n gidip yolda
yaln›z kalmakdan korkmak, havan›n çok karanl›k olmas›, fakîr
borçlunun yakalan›p habs olunmakdan korkmas›, kör olmak, yü-
rüyemiyecek felci olmas›, bir aya¤› kesik olmak, hasta, kötürüm
olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemiyen ihtiyâr, nâdir bulu-
nan f›kh dersini kaç›rmak, sevdi¤i yeme¤i kaç›rmak korkusu, yol-
culu¤a hareket hâlinde olmak, yerine b›rakacak kimse bulunm›-
yan hasta bak›c›, gece fliddetli rüzgâr, halâya gitmek için s›k›fl-
mak. Hastal›¤›n›n artmas›ndan veyâ uzamas›ndan korkan hasta
ve hastas› bak›ms›z kalacak olan hasta bak›c› ve çok ihtiyârl›kdan
yürümesi güç olmak, Cum’a nemâz›na gitmemek için özrdür. Ce-
mâ’ate yürüyerek gidip gelmek, vâs›taya binerek gitmekden ef-
daldir. Câmi’de sandalyada, koltukda oturarak, îmâ ile k›lmak
câiz de¤ildir. ‹slâmiyyetin bildirmedi¤i fleklde ibâdet yapmak
(Bid’at) olur. Bid’at ifllemenin büyük günâh oldu¤u f›kh kitâbla-
r›nda yaz›l›d›r.]

K›bleye dönemiyen hasta, kolay›na gelen cihete do¤ru k›lar.
S›rt üstü yatan›n bafl› alt›na birfley konarak, yüzü k›bleye karfl› ya-
p›l›r. Dizlerini dikmesi iyi olur. Bafl› ile îmâ edemiyenin nemâz› ka-
zâya b›rakmas› câiz olur. Nemâz aras›nda hasta olan, gücü yetdi¤i
fleklde devâm eder. Yerde oturarak k›lan hasta, nemâzda iyi olur-
sa, ayakda k›larak devâm eder. Akl›, flu’ûru giden nemâz k›lmaz.
Befl vakt geçmeden iyi olursa, befl vakti kazâ eder. Alt› nemâz ge-
çerse, hiç kazâ etmez.
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Îmâ ile de olsa, k›l›nm›yan nemâz› acele kazâ etmek farzd›r.
Kazâ etme¤e vakt bulmadan ölüm hâline gelirse, k›lmad›¤› nemâz-
lar›n iskât› için, b›rakd›¤› maldan fidye verilmesini vas›yyet etmek
vâcib olmaz. Kazâ edecek zemân s›hhat bulursa, vasiyyet vâcib
olur. Vas›yyet etmezse, velîsinin hattâ yabanc›n›n kendi mal›ndan
iskât yapmas› câiz olur denilmifldir. (Ni’met-i islâm)›n yaz›s› te-
mâm oldu.

Ve dahî, hadîs-i flerîfde flöyle gelmifldir: (‹nsana yoksulluk, yir-
midört fleyden gelir: 

1- Zarûret olmadan ayakda bevl etmek.
2- Cünüb olarak ta’âm yimek.
3- Ekmek ufa¤›n›, hor görüp basmak.
4- So¤an ve sarm›sak kabuklar›n› atefle atmak.
5- Büyüklerin önünde yürümek.
6- Babas›n› ve anas›n› ad›yle ça¤›rmak.
7- A¤aç ve süpürge çöpü ile diflini kar›fld›rmak.
8- Elini balç›kla y›kamak.
9- Eflik üzerine oturmak.
10- Bevl etdi¤i yerde, abdest almak.
11- Çana¤› ve çömle¤i, y›kamadan ta’âm koymak.
12- Esvâb›n› üstünde dikmek.
13- Aç iken so¤an yimek.
14- Yüzünü ete¤i ile silmek.
15- Evinde örümcek b›rakmak.
16- Sabâh nemâz›n› k›l›nca mescidden acele ç›kmak.
17- Pazara, erken gidip, geç dönmek.
18- Yoksul kimseden ekmek sat›n almak.
19- Babaya ve anaya, kötü düâda bulunmak.
20- Ç›plak yatmak.
21- Kap kaça¤›, örtüsüz b›rakmak.
22- Ç›ra¤›, mumu üfleyerek söndürmek.
23- Her fleyi, bismillah demeden ifllemek.
24- fialvar›n› ayakda giymek.)
Bir kimse yataca¤› vakt, (‹nnâ a’taynâ) sûresini okusa ve sonra,

(Yâ Rabbî! Beni sabâh nemâz›na vaktiyle uyand›r) derse, Biiznil-
lâhi teâlâ, o kimse, sabâh nemâz›na, vaktiyle uyan›r.
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NEMÂZIN EHEMM‹YYET‹
(Efli’at-ül-leme’ât) kitâb›nda, nemâz›n ehemmiyyetini bildiren

çeflidli hadîs-i flerîfler vard›r. Bu kitâb (Miflkât-ül Mesâbîh) hadîs
kitâb›n›n fârisî flerhidir. Hindistândaki islâm âlimlerinin büyükle-
rinden Abdülhak bin Seyfüddîn Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ”
yazm›fld›r. 1384 [m. 1964] senesinde, Lüknov flehrinde dokuzuncu
bask›s› yap›lm›fld›r. Dört cilddir. (Mesâbîh) kitâb›n›, Muhyissünne
Hüseyn Begavî “rahime-hullahü teâlâ” yazm›fld›r. Muhammed
Veliyyüddîn “rahime-hullahü teâlâ”, bunu flerh ederek (Miflkât-ül-
Mesâbîh) ismini vermifldir. Abdülhak-› Dehlevî, 1052 [m. 1642] de
Delhîde vefât etmifldir.

Arabîde nemâza (Salât) denir. Salât, asl›nda düâ, rahmet ve is-
tigfâr demekdir. Nemâzda bu üç ma’nân›n hepsi bulundu¤u için,
nemâza salât denilmifldir.

1 - Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Befl vakt nemâz ve Cum’a
nemâz›, gelecek Cum’aya kadar ve Ramezân orucu, gelecek Ra-
mezâna kadar yap›lan günâhlara keffâretdirler. Büyük günâh iflle-
mekden sak›nanlar›n küçük günâhlar›n›n afv›na sebeb olurlar.)
Arada ifllenilmifl olan küçük günâhlardan kul hakk› bulunm›yanla-
r› yok ederler. Küçük günâhlar› afv edilerek bitmifl olanlar›n, bü-
yük günâhlar› için olan azâblar›n›n hafiflemesine sebeb olurlar.
Büyük günâhlar›n afv edilmesi için tevbe etmek de lâz›md›r. Bü-
yük günâh› yok ise, derecesinin yükselmesine sebeb olurlar. Bu ha-
dîs-i flerîf, (Müslim)de yaz›l›d›r. Befl vakt nemâz› kusûrlu olanlar›n
afv olmas›na, Cum’a nemâzlar› sebeb olur. Cum’a nemâzlar› da
kusûrlu ise, Ramezân oruclar› sebeb olur.

2 - Yine Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Kap›s›n›n önünde akar
su olan bir kimse, bu suda her gün befl kerre y›kansa, bedeninde kir
kal›r m›?) Eshâb-› kirâm, cevâb vererek, hay›r hiç kir kalmaz yâ
Resûlallah dediler. (Befl vakt nemâz da böyledir. Befl vakt nemâz
k›lanlar›n küçük günâhlar›n› Allahü teâlâ yok eder) buyurdu. Bu
hadîs-i flerîf, (Buhârî)de ve (Müslim)de yaz›l›d›r.

3 - Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” diyor ki, birisi, ya-
banc› bir kad›n› öpmüfldü. Ya’nî, Ensârdan biri, hurma sat›yordu.
Bir kad›n, hurma almak için geldi. Kad›na karfl› hayvânî hisleri ha-
reket etdi. Evde dahâ iyisi var. Gel ondan vereyim dedi. Eve gelin-
ce, kad›n› kucaklad›, öpdü. Kad›n, (Ne yap›yorsun Allahdan
kork!) dedi. O da, piflmân oldu. Resûlullaha gelip, yapd›¤›n› söyle-
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di. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buna cevâb vermedi.
Allahü teâlâdan vahy bekledi. Sonra, bu zât nemâz k›ld›. Allahü
teâlâ Hûd sûresinin yüzonbeflinci âyetini gönderdi. Bu âyet-i kerî-
mede meâlen, (Günün iki taraf›nda ve günefl bat›nca nemâz k›l!
‹yilikler, kötülükleri elbette yok eder) buyuruldu. Günün iki tara-
f›, ö¤leden evvel ve ö¤leden sonra demekdir. Ya’nî sabâh, ö¤le ve
ikindi nemâzlar›d›r. Gündüze yak›n olan gece nemâz› da, akflam ve
yats› nemâzlar›d›r. Bu âyet-i kerîmede, hergün befl vakt nemâz›n,
günâhlar›n afv edilmelerine sebeb olduklar› bildirilmekdedir. Bu
zât, yâ Resûlallah! Bu müjde yaln›z benim için midir? Yoksa bü-
tün ümmet için midir, dedi. (Bütün ümmetim içindir) buyurdu. Bu
hadîs-i flerîf, iki Sahîhde de yaz›l›d›r.

4 - Enes bin Mâlik “rad›yallahü anh” diyor ki, bir kimse Resû-
lullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gelip, (Had cezâs› verilecek
bir günâh iflledim. Bana had cezâs› vur!) dedi. Resûlullah, ne gü-
nâh ifllemifl oldu¤unu buna sormad›. Nemâz vakti geldi. Berâber
k›ld›k. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nemâz› bitirince,
bu zât kalkd› ve (Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Ben,
had cezâs› yap›lacak bir günâh iflledim. Allahü teâlân›n kitâb›nda
emr olunan cezây› bana yap!) dedi. (Sen bizimle berâber nemâz
k›lmad›n m›?) buyurdu. Evet k›ld›m dedi. (Üzülme, Allahü teâlâ
günâh›n› afv eyledi!) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, iki temel kitâbda
yaz›l›d›r. Bu zât, had lâz›m olan büyük günâh iflledi¤ini zan etmifl-
di. Nemâz k›l›nca afv olmas›, bunun küçük günâh oldu¤unu göster-
mekdedir. Yâhud had demesi, küçük günâhlar›n karfl›l›¤› olan
(Ta’zîr) cezâs› idi. ‹kinci sorusunda, (Had cezâs› yap!) dememesi
de, böyle oldu¤unu gösteriyor.

5 - Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” diyor ki, Allahü te-
âlân›n en çok hangi ameli sevdi¤ini Resûlullahdan “sallallahü teâ-
lâ aleyhi ve sellem” sordum: (Vaktinde k›l›nan nemâz) buyurdu.
Ba’z› hadîs-i flerîflerde ise, (Evvel vaktinde k›l›nan nemâz› çok se-
ver) buyurulmufldur. Ondan sonra hangisini çok sever dedim.
(Anaya-babaya iyilik yapmay›) buyurdu. Bundan sonra da hangi-
sini çok sever dedim. (Allah yolunda cihâd etmeyi) buyurdu. Bu
hadîs-i flerîf de, iki Sahîh kitâbda yaz›l›d›r. Baflka bir hadîs-i flerîf-
de, (Amellerin en iyisi, yemek yidirmekdir) buyuruldu. Bir baflka-
s›nda, (Selâm vermeyi yaymakd›r.) Bir baflkas›nda ise, (Gece, her-
kes uykuda iken nemâz k›lmakd›r) buyurulmufldur. Baflka bir ha-
dîs-i flerîfde, (En k›ymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin in-
cinmemesidir.) Bir hadîs-i flerîfde de, (En k›ymetli amel, cihâdd›r)
buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (En k›ymetli amel, hacc-› mebrûr-
dur.) Ya’nî, hiç günâh ifllemeden yap›lan hacd›r buyuruldu. (Alla-
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hü teâlây› zikr etmekdir) ve (Devâml› olan ameldir) hadîs-i flerîf-
leri de vard›r. Süâli soranlar›n hâllerine uygun, çeflidli cevâblar ve-
rilmifldir. Yâhud, zemâna uygun cevâb verilmifldir. Meselâ, islâ-
miyyetin bafllang›c›nda, amellerin en efdali, en k›ymetlisi cihâd idi.
[Zemân›m›zda, amellerin en efdali, yaz› ile, neflriyyât ile, kâfirlere,
mezhebsizlere cevâb vermek, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› yaymakd›r.
Böyle cihâd edenlere, para ile, mal ile, beden ile yard›m edenler de
bunlar›n kazand›klar› sevâblara ortak olurlar. Âyet-i kerîmeler,
hadîs-i flerîfler, nemâz›n, zekâtdan, sadakadan dahâ k›ymetli oldu-
¤unu gösteriyor. Fekat, ölüm hâlinde bulunana birfley verip, ölüm-
den kurtarmak, nemâz k›lmakdan dahâ k›ymetli olur.]

6 - Câbir bin Abdüllah haber veriyor: Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (‹nsan ile küfr aras›ndaki s›n›r, nemâ-
z› terk etmekdir.) Çünki nemâz, insan› küfre varmakdan koruyan
perdedir. Bu perde aradan kalk›nca kul küfre kayar. Bu hadîs-i fle-
rîf, (Müslim)de yaz›l›d›r. Bu hadîs-i flerîf, nemâz› terk etmenin çok
fenâ oldu¤unu gösteriyor. Eshâb-› kirâmdan çok kimse, nemâz›
özrsüz terk eden kâfir olur dediler. fiâfi’î ve mâlikî mezheblerinde
kâfir olmaz ise de öldürülmesi vâcibdir. Hanefî mezhebinde, ne-
mâz k›l›ncaya kadar habs olunur ve dövülür.

7 - Übâde bin Sâmit “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ befl vakt
nemâz k›lma¤› emr etdi. Bir kimse, güzel abdest al›p, bunlar› vak-
tinde k›larsa ve rükû’lar›n›, huflû’lar›n› temâm yaparsa, Allahü teâ-
lâ, onu afv edece¤ini söz vermifldir. Bunlar› yapm›yan için söz ver-
memifldir. Bunu, isterse afv eder, isterse azâb yapar.) Bu hadîs-i fle-
rîfi, ‹mâm-› Ahmed, Ebû Dâvüd ve Nesâî bildirmifllerdir. Görülü-
yor ki, nemâz›n flartlar›na, rükû’ ve secdelerine dikkat etmek lâ-
z›md›r. Allahü teâlâ sözünden dönmez. Do¤ru dürüst nemâz k›lan-
lar› muhakkak afv eder.

8 - Ebû Emâme-i Bâhilî “rad›yallahü anh” bildiriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Befl vakt nemâz›n›z›
k›l›n›z! Bir ay›n›zda oruc tutunuz! Mallar›n›z›n zekât›n› veriniz!
Bafl›n›zda olan âmirlere itâ’at ediniz. Rabbinizin Cennetine giri-
niz.) Görülüyor ki, hergün befl vakt nemâz k›lan ve Ramezân ay›n-
da oruc tutan ve mal›n›n zekât›n› veren ve Allahü teâlân›n yeryü-
zünde halîfesi olan âmirlerin islâmiyyete uygun emrlerine itâ’at
eden bir müslimân, Cennete gidecekdir. Bu hadîs-i flerîfi, imâm-›
Ahmed ve Tirmüzî bildirmifllerdir.

9 - Eshâb-› kirâm›n meflhûrlar›ndan Büreyde-i Eslemî “rad›-
yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
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lem” buyurdu ki, (Sizinle aram›zda olan ahd, nemâzd›r. Nemâz›
terk eden kâfir olur.) Görülüyor ki, nemâz k›lan›n müslimân oldu-
¤u anlafl›l›r. Nemâza ehemmiyyet vermiyen, nemâz› birinci vazîfe
kabûl etmedi¤i için k›lm›yan kâfir olur. Bu hadîs-i flerîfi imâm-›
Ahmed ve Tirmüzî ve Nesâî ve ‹bni Mâce bildirdi.

10 - Ebû Zer-i G›fârî “rad›yallahü teâlâ anh” diyor ki, sonbehâr
günlerinden birinde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile
berâber soka¤a ç›kd›k. Yapraklar dökülüyordu. Bir a¤açdan iki
dal kopard›. Bunlar›n yapraklar› hemen döküldü. (Yâ Ebâ Zer!
Bir müslimân Allah r›zâs› için nemâz k›l›nca, bu dallar›n yaprakla-
r› döküldü¤ü gibi, günâhlar› dökülür) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi
imâm-› Ahmed haber verdi.

11 - Zeyd bin Hâlid Cühemî haber veriyor. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir müslimân, do¤ru olarak ve
huflû’ ile iki rek’at nemâz k›l›nca, geçmifl günâhlar› afv olur.) Ya’nî
küçük günâhlar›n›n hepsi afv olur. Bu hadîs-i flerîfi ‹mâm-› Ah-
med “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi.

12 - Abdüllah bin Amr ibni Âs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ha-
ber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Bir kimse, nemâz› edâ ederse, bu nemâz k›yâmet günü nûr ve
burhân olur ve Cehennemden kurtulmas›na sebeb olur. Nemâz›
muhâfaza etmezse, nûr ve burhân olmaz ve necât bulmaz. Kârûn
ile, Fir’avn ile, Hâmân ile ve Übey bin Halef ile birlikde bulunur.)
Görülüyor ki, bir kimse, nemâz› farzlar›na, vâciblerine, sünnetle-
rine ve edeblerine uygun olarak k›larsa, bu nemâz, k›yâmetde nûr
içinde olmas›na sebeb olur. Böyle nemâz k›lma¤a devâm etmezse,
k›yâmet günü ad› geçen kâfirlerle berâber olur. Ya’nî, Cehennem-
de fliddetli azâb çeker. Übey bin Halef, Mekke kâfirlerinin azg›n-
lar›ndan idi. Uhud Gazâs›nda, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” mubârek eli ile onu Cehenneme gönderdi. Bu hadîs-i flerîfi,
imâm-› Ahmed ile Beyhekî ve Dârimî bildirmifllerdir.

13 - Tâbi’înin büyüklerinden Abdüllah bin fiakîk “rahime-hul-
lahü teâlâ” diyor ki, (Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm”, ibâdet-
ler içinde, yaln›z nemâz› terk etmenin küfr olaca¤›n› söylediler.)
Bunu, Tirmüzî bildirdi. Abdüllah bin fiakîk, Ömerden, Alîden, Os-
mândan ve Âifleden “rad›yallahü anhüm” hadîs-i flerîfler rivâyet
etmifldir. Hicretin yüzsekiz senesinde vefât etdi.

14 - Ebüdderdâ “rad›yallahü anh” diyor ki, çok sevdi¤im ba-
na dedi ki, (Parça parça parçalansan, ateflde yak›lsan bile, Allahü
teâlâya hiçbir fleyi flerîk yapma! Farz nemâzlar› terk etme! Farz
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nemâzlar› bile bile terk eden müslimânl›kdan ç›kar. fierâb içme!
fierâb, bütün kötülüklerin anahtar›d›r.) Görülüyor ki, farz nemâz-
lara ald›r›fl etmeyip terk eden kâfir olur. Tenbellikle terk eden kâ-
fir olmaz ise de büyük günâh olur. ‹slâmiyyetin bildirdi¤i befl özr-
den biri ile fevt etmek günâh de¤ildir. fierâb ve alkollü içkilerin
hepsi akl› giderir. Akl› olm›yan her kötülü¤ü yapabilir.

15 - Alî “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Üç fleyi yapma¤› gecikdir-
me: Vakti gelince, nemâz› hemen k›l! Cenâze hâz›rlan›nca, nemâ-
z›n› hemen k›l! Bir k›z›n küfvünü bulunca, hemen evlendir!) Bu
hadîs-i flerîfi Tirmüzî “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi. Cenâze ne-
mâz›n› gecikdirmemek için, mekrûh olan üç vaktde de k›lmal›.

[Görülüyor ki, kad›n›, k›z› küfvüne, ya’nî dengine vermek lâ-
z›md›r. Küfv demek, zengin olmak, ma’âfl› çok olmak demek de¤il-
dir. Küfv olmak, erke¤in sâlih müslimân olmas›, Ehl-i sünnet i’ti-
kâd›nda olmas›, nemâz k›lmas›, içki içmemesi, ya’nî islâmiyyete
uymas› ve nafaka kazanacak kadar ifl sâhibi olmas› demekdir. Er-
ke¤in, yaln›z zengin olmas›n›, apartman sâhibi olmas›n› isteyenler,
k›zlar›n› felâkete sürüklemifl, Cehenneme atm›fl olurlar. K›z›n da
nemâz k›lmas›, bafl›, kolu aç›k soka¤a ç›kmamas›, mahrem olm›yan
akrabâs› ile dahî yaln›z kalmamas› lâz›md›r.]

16 - Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” haber veriyor.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Nemâzlar›n›
vaktleri gelince hemen k›lanlardan Allahü teâlâ râz› olur. Vaktle-
rinin sonunda k›lanlar› da afv eder.) Bu hadîs-i flerîfi Tirmüzî “ra-
hime-hullahü teâlâ” bildirdi.

fiâfi’î ve hanbelîde, her nemâz›, vaktinin evvelinde k›lmak ef-
daldir. Mâlikî mezhebi de buna yak›nd›r. Ancak, çok s›cakda, yal-
n›z k›lan›n, ö¤leyi gecikdirmesi efdal olur. Hanefî mezhebinde, sa-
bâh ve yats› nemâzlar›n› gecikdirmek ve s›cak zemânlarda ö¤leyi,
hava serinleyince k›lmak efdaldir. [Fekat ö¤leyi, imâmeyn kavline
göre, ikindi vakti girmeden ve ikindiyi ve yats›y› da, ‹mâm-› a’za-
ma göre, vakti girince k›lmak iyi olur, ihtiyâtl› olur. Takvâ ehli
olanlar, her ifllerinde ihtiyâtl› olurlar.]

17 - Ümm-i Ferve “rad›yallahü anhâ” haber veriyor. Resûlulla-
ha “sallallahü aleyhi ve sellem” hangi amelin efdal oldu¤u soruldu.
(Amellerin efdali, vaktinin evvelinde k›l›nan nemâzd›r) buyurdu.
Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed, Tirmüzî ve Ebû Dâvüd “rahime-
hümullahü teâlâ” bildirdiler. Nemâz, ibâdetlerin en üstünüdür.
Vakti girer girmez k›l›nca, dahâ üstün olmakdad›r.
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18 - Âifle “rad›yallahü anhâ” diyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” nemâz›n› âh›r vaktinde k›ld›¤›n›, iki def’a
görmedim.)

19 - Ümm-i Habîbe “rad›yallahü anhâ” haber veriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir müslimân kul, her
gün, farz nemâzlardan baflka, on iki rek’at, tetavvu’ olarak nemâz
k›larsa, Allahü teâlâ ona Cennetde bir köflk yapar.) Bu hadîs-i fle-
rîf (Müslim)de yaz›l›d›r. Görülüyor ki, hergün befl vakt farz ile k›-
l›nan sünnet nemâzlara Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” te-
tavvu’, ya’nî nâfile nemâz demekdedir.

20 - Tâbi’înin büyüklerinden Abdüllah bin fiakîk “rahime-hul-
lahü teâlâ” diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” te-
tavvu’ nemâzlar›n›, ya’nî nâfile nemâzlar›n›, hazret-i Âifleden “ra-
d›yallahü anhâ” sordum. (Ö¤le farz›ndan evvel dört, sonra iki, ak-
flam›n ve yats›n›n farzlar›ndan sonra iki, sabâh nemâzlar›n›n farz›n-
dan evvel iki rek’at k›lard›) dedi. Bu haberi, Müslim ve Ebû Dâ-
vüd “rahime-hümallahü teâlâ” bildirdiler.

21 - Âifle “rad›yallahü anhâ” dedi ki, (Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” nâfile ibâdetlerden en çok devâm etdi¤i, sabâh
nemâz›n›n sünneti idi.) Bu haber, (Buhârî)de ve (Müslim)de yaz›-
l›d›r. Âifle “rad›yallahü anhâ”, befl vakt nemâzda k›l›nan sünnet
nemâzlara, nâfile nemâz demekdedir.

[Büyük islâm âlimi, sap›klara, mezhebsizlere karfl› Ehl-i sünne-
tin en kuvvetli hâmîsi, Allahü teâlân›n seçdi¤i dîni yayan, bid’atle-
ri y›kan büyük mücâhid, ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ah-
med bin Abdül-ehad Fârûkî Serhendî “rahmetullahi aleyh”, islâm
dîninde bir benzeri yaz›lmam›fl olan, (Mektûbât) kitâb›n›n birinci
cildi, yirmidokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki:

Allahü teâlân›n râz› oldu¤u ifller, farzlar ve nâfilelerdir. Farz-
lar›n yan›nda nâfilelerin hiç k›ymetleri yokdur. Bir farz› vaktinde
k›lmak, bin sene, durmadan nâfile ibâdet yapmakdan dahâ k›y-
metlidir. Her çeflid nâfile, meselâ nemâz, zekât, oruc, ömre, hac,
zikr, fikr, hep böyledir. Hattâ bir farz› yaparken, bunun sünnetle-
rinden bir sünneti ve edeblerinden bir edebi yapmak da, baflka
nâfileleri yapmakdan kat kat dahâ k›ymetlidirler. Emîr-ül-
mü’minîn Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, birgün sabâh nemâ-
z›n› k›ld›r›nca, cemâ’at aras›nda birisini göremeyip sebebini sor-
dukda, o her gece nâfile ibâdet yap›yor. Belki uyumufl, cemâ’ate
gelememifldir dediler. (Bütün gece uyusayd› da, sabâh nemâz›n›
cemâ’at ile k›lsayd›, dahâ iyi olurdu) buyurdu. Görülüyor ki bir
farz› yaparken, edeblerinden bir edebi yapmak ve bir mekrûhun-
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dan sak›nmak, zikr, fikr ve murâkabadan katkat dahâ k›ymetlidir.
Evet bunlar, o edebleri yapmakla ve mekrûhlardan sak›nmakla
berâber yap›l›rsa, elbet çok fâideli olurlar. Fekat onlars›z olunca,
birfleye yaramazlar. Bunun gibi, bir lira zekât vermek, binlerce li-
ra nâfile sadaka vermekden dahâ iyidir. O bir liray› verirken bir
edebini gözetmek, meselâ, yak›n akrabâya vermek de o nâfile sa-
dakadan katkat dahâ iyidir. [Gece nemâz› k›lmak istiyenlerin ka-
zâ k›lmalar› lâz›m oldu¤u buradan anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlâ-
n›n emrlerine (Farz), yasaklar›na (Harâm), Peygamberimizin
emrlerine (Sünnet), yasaklar›na (Mekrûh), bunlar›n hepsine
(Ahkâm-› islâmiyye) denir. Güzel ahlâk sâhibi olmak, insanlara
iyilik etmek farzd›r. Ahkâm-› islâmiyyenin bir hükmüne inanm›-
yan, be¤enmiyen (Kâfir), (Mürted) olur. Hepsine inanana (Müs-
limân) denir. Tenbellikle ahkâm-› islâmiyyeye uym›yan müslimâ-
na (Fâs›k) denir. Bir farza, bir harâma uym›yan fâs›k, Cehenne-
me gidecekdir. Bunun yapd›klar›n›n hiçbiri ve sünnetleri kabûl
olmaz, sevâb verilmez. Bir lira zekât vermiyenin milyonlar vere-
rek yapd›¤› hayrâtlar›n ve hasenâtlar›n hiçbiri kabûl olmaz. Yap-
d›¤› câmi’lere, mekteblere, hastahânelere, hayr cem’›yyetlerine
yapd›¤› yard›mlara sevâb verilmez. Yats› nemâz›n› k›lm›yan›n te-
râvîh nemâz› kabûl olmaz. Farzlardan ve vâciblerden baflka yap›-
lan ibâdetlere (Nâfile) denir. Sünnetler nâfile ibâdetdir. Bu ta’rî-
fe göre, kazâ nemâzlar› k›lan, sünnet de k›lm›fl olur. Bir farz› yap-
man›n, bir harâmdan sak›nman›n sevâb›, milyonlarca nâfile sevâ-
b›ndan çokdur. Bir farz› yapm›yan, bir harâm iflleyen, Cehen-
nemde yanacakd›r. Nâfile ibâdetleri, onu Cehennemden kurtara-
maz. ‹bâdetlerde yap›lan de¤iflikliklere (Bid’at) denir. ‹bâdet ya-
parken bid’at ifllemek harâmd›r ve ibâdetin bozulmas›na sebeb
olur. [245.ci sahîfeye bak›n›z!] Hadîs-i flerîfde (Bid’at iflleyenin
hiçbir ibâdeti kabûl olmaz) buyuruldu. Fâs›k›n, meselâ kar›s›, k›-
z› tesettür yapm›yan kimsenin ve bid’at sâhibinin, meselâ ibâdet-
lerde ho-parlör kullanan kimsenin arkas›nda nemâz k›lmamal›,
va’zlar›n›, din üzerindeki uydurma nutklar›n› dinlememeli, kitâb-
lar›n› okumamal›d›r. Dosta da, düflmana da güler yüz, tatl› dil
göstermeli, hiç kimse ile münâkafla etmemelidir. Hadîs-i flerîfde
(Ahmaka cevâb verilmez) buyuruldu. ‹bâdetler, kalbin temizli¤i-
ni artd›r›r. Günâhlar kalbi karart›r, feyzleri alamaz olur. Her
müslimân›n, îmân›n flartlar›n› ve farzlar› ve harâmlar› ö¤renmesi
farzd›r. Bilmemesi özr de¤ildir. Ya’nî bilip de inanmamak gibi-
dir.] (Mektûbât) kitâb› fârisîdir. Tercemesi burada temâm oldu.
‹mâm-› Rabbânî hazretleri, 1034 [m. 1624] senesinde, Hindistân-
da, Serhend flehrinde vefât etdi.
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Yukar›da yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki, befl vakt nemâz›n sün-
netleri de, nâfile nemâzd›r. Bunlar, farzlarla berâber k›l›nd›klar›
için ve k›l›nan farzlardaki noksanlar› temâmlad›klar› için, di¤er nâ-
file nemâzlardan dahâ efdal oldular. Nemâzlara k›ymet verdi¤i,
bunlar› birinci vazîfe bildi¤i hâlde, bir farz nemâz› özrsüz vaktinde
k›lm›yan bir müslimân büyük günâh ifllemifl olur. Cehennemde
Fir’avnlar ile, Hâmân ile berâber olur. Nâfile nemâzlar, ya’nî sün-
netler, insan› bu büyük günâhdan, bu fliddetli azâbdan kurtaramaz.
Bunun için, terk edilmifl farz nemâzlar› kazâ etmek farzd›r. Bunla-
r›n kazâlar›n› gecikdirmek de büyük günâhd›r. Bu artan, ço¤alan
günâhlara son vermek lâz›md›r. Kazâ k›lmak farz oldu¤u için, se-
vâb›, sünnetleri k›lmak sevâb›ndan binlerce kat fazlad›r. Buna gö-
re ve sünnetleri özr ile terk etmek câiz oldu¤una göre, her müsli-
mân, özrsüz terk etdi¤i farz nemâzlar›n kazâlar›n›, hergün dört
vakt nemâz›n sünnetleri yerine de k›lmal›d›r. Sabâh nemâz›n›n
sünnetine vâcib diyen âlimler oldu¤u için, sabâh nemâz›n›n sünne-
ti yerine kazâ k›lmamal›d›r. Böylece kazâlar›n› her zemân k›larak,
büyük günâhdan bir ân önce kurtulmal›d›r. Kazâlar bitdikden son-
ra, befl vakt nemâz›n sünnetlerini devâml› k›lmal›d›r. Çünki, sün-
netleri özrsüz olarak k›lmamakda ›srâr etmek, küçük günâh olur.
Sünnete ehemmiyyet vermiyen ise kâfir olur.

Özr ile fevt edilmifl, k›l›namam›fl nemâzlar› acele kazâ etmek de
farz ise de, özr ile fevt etmek günâh olmad›¤› için, bunlar›n kazâla-
r›n›, sünnetleri k›lacak kadar gecikdirme¤e, Hanefî âlimleri câiz
olur dediler. Fekat bu sözleri, özrsüz terk edilmifl nemâzlar›n kazâ-
lar› için de câiz olur demek de¤ildir. Bundan baflka, câiz demek,
vâcibdir, iyidir demek de¤ildir. Câiz denilen çok fley vard›r ki,
mekrûh olduklar› bildirilmifldir. Meselâ, zimmî olan kâfirlere (Sa-
daka-i f›tr) vermek câizdir, fekat mekrûhdur.]

K›l nemâz›, elin harâma salma,
çok yaflar›m, dünyâ hep kal›r sanma!
Befl nemâza sar›l, gençlik ça¤›nda!
Ekdi¤ini biçersin, Cennet ba¤›nda.

‹ki kifli ölümü hât›rlamaz,
harâm ifller, biri de nemâz k›lmaz!
Birgün gelir, tutmaz olur bu eller,
söyliyemez, Allah demeyen diller!

– 291 –



ZEKÂT VERMEK
Ve dahî, zekât›n farz olmas›na delîl, Bekara sûresinin k›rkü-

çüncü ve yüzonuncu âyet-i kerîmeleridir.
Ve dahî, oniki kimseye zekât verilmesi câiz de¤ildir:
Mecnûn olana, Meyyitin kefenine, Kâfire, Zenginlere, Usûl ve

fürûuna, Zevcesine, Kölesine, Mükâtebesine, [Efendisine belirli
bir mikdâr para vermekle âzâd olacak köle.] Müdebberesine,
[Efendisi ölünce âzâd olacak köle.] Kad›n›n, kocas›na zekât ver-
mesi ihtilâfl› olup, esah olan vermemekdir.

Ve dahî bir kimseyi yabanc› sanarak, evlâd› ç›ksa ve müslimân
sanarak, kâfir ç›ksa, bunlara zekât verilmez ise de, bilmiyerek ve-
rilmifl oldu¤u takdîrde, -esah olan- iâde etmez.

Zekât› sekiz kimseye vermek lâz›md›r:
1- Ist›lâh-› din üzere miskîn olana,
2- Kurban nisâb›na mâlik olm›yan fakîrlere,
3- Borclu olan müslimâna,
4- Zekât mal› ve uflr toplama¤a me’mur olan kimseye (ücret

mikdâr›nda),
5- Memleketinde zengin olsa bile, bulundu¤u yerde fakîr ola-

na,
6- Cihâd ve hac yolunda muhtâc kalana,
7- Âzâd olmas› için efendisine belli para ödemesi lâz›m olan kö-

leye,
8- Müellefe-i kulûb denilen kâfirlere, ki bunlar flimdi yokdur.
Nafakadan fazla, fekat kurban nisâb›ndan az mal› olana (fakîr)

denir. Ma’âfl› kaç lira olursa olsun, evini idârede güçlük çeken her
memûr, zekât alabilir ve kurban kesmesi, f›tra vermesi vâcib ol-
maz. Din bilgilerini ö¤retmekde ve ö¤renmekde olan, k›rk senelik
nafakas› olsa da, zekât alabilir. Zekât paras› ile câmi’, cihâd, hac
yap›lmaz. Meyyite kefen al›nmaz. Zenginin küçük çocu¤una, ken-
di analar›na, babalar›na, çocuklar›na, zevceye verilmez. Kardeflle-
re, geline, dâmâda, kay›n valde, kay›n pedere, hala, amca, day›,
teyzeye vermek dahâ sevâbd›r. Fakîre nisâbdan az verilir. Fekat,
çoluk, çocu¤u da varsa, herbirine nisâb mikdâr› düflmiyecek kadar
çok verilebilir. Mâl›n› isrâf edene, harâmda kullanana verilmez.
Seyyidler, flimdi ganîmetden haklar›n› alamad›klar› için bunlara da
verilir.

Zekât›n farz olmas›n›n flart› alt›d›r:
1- Müslimân ola,
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2- Bâli¤ ola,
3- Akll› ola,
4- Hür ola,
5- (Zekât nisâb›) mikdâr› halâl zekât mal›na mâlik ola,
6- Elindeki mal› ihtiyâc›ndan ve borcundan fazla ola.
[Zekât farz oldukdan sonra müslimân fakîre vermiyenin veyâ

baflka borcu olan›n, hayrat, hasenât yapmas› ve sadaka vermesi se-
vâb olmaz, günâh olur. Bunun zekât›n› vermesi ve borcunu öde-
mesi farzd›r. (Hadîka) cild II, 635. ci ve (Berîka) 1369. cu sahîfeler-
de diyor ki, paras›n› harâm yerlere sarf eden veyâ isrâf eden kim-
selere [zekât ve] sadaka vermek câiz de¤ildir. Çünki, harâma yar-
d›m etmek harâmd›r.]

Verene hiç menfe’ati kalmamas› lâz›md›r. Zevc ve zevce, bir-
birine zekât verirse, verene menfe’ati tam olarak kesilmez. Her
ibâdetde oldu¤u gibi, zekât vermekde de niyyet etmek lâz›md›r.
Zekât mal›n›n borcundan fazla olmas› ve (Hâcet-i asliyye)sinden
fazla olmas› ve bu fazla mal›n (Nisâb mikdâr›) olmas› lâz›md›r.
Alt›n›n nisâb› 20 miskal [96 gram, 13,3 alt›n lira]d›r. Gümüflün ni-
sâb› 200 dirhem [672 gram]d›r. Zekât› vermenin, farz olmas› için,
zekât mal›n›n, nisâb mikdâr› oldukdan i’tibâren, bir hicrî sene
sonra da mülkünde bulunmas› lâz›md›r. Zekât›n farz olmas›na
mâni’ olmak için, bir sene temâm olmadan, hîle-i fler’›yye yap-
mak, imâm-› Muhammede göre mekrûhdur. ‹mâm-› Ebû Yûsüf
mekrûh de¤ildir. Çünki, farz olunca, itâ’at etmemek günâh olur.
Günâhdan sak›nmak (Tâ’at) olur dedi. Fetvâ imâm-› Muhammed
kavli iledir.

(Zekât mal›), artan, ço¤alan mal demekdir. Bu da dört nev’dir:
Senenin yar›dan fazlas›nda, çay›rda otl›yan dört ayakl›, difli erkek
kar›fl›k, yâhud yaln›z difli, (sâime) hayvânlar, ticâret için sat›n al›-
nan mallar, alt›n ve gümüfl eflyâ, toprakdan ç›kan g›dâ maddeleri-
dir. Çay›rda, yaln›z erkek hayvân› olanlara ve kat›r›, efle¤i olanla-
ra, bunlar›n zekâtlar›n› vermek farz de¤ildir. Devenin, s›¤›r›n ve
koyunun yavrular›, büyükleri ile birlikde olunca, zekât hesâb›na
kat›l›rlar. Zekât, uflr, keffâret ve sadaka-i f›tr olarak verilecek mal
yerine, bunlar›n k›ymetlerini de vermek câizdir. fiâfi’îde câiz de¤il-
dir. Zekât farz oldukdan sonra, mal helâk olursa, sâk›t olur. Sâhi-
bi telef ederse sâk›t olmaz.

Âk›l ve bâli¤ olan müslimân›n, tam mülkü olan ve halâl yol-
dan gelmifl olan zekât mal›n›n mikdâr›, nisâb mikdâr› oldukdan
bir sene sonra, bu mâl›n belli mikdâr›n› sekiz s›n›f müslimândan
bir veyâ birkaç›na vermesine zekât denir. Verilen kimsenin müs-
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limân olmas› lâz›md›r. Tam mülkü demek, kullanmas› mümkin ve
câiz olan mal› demekdir. Sat›n al›nan mal, söz kesilince mülk olur
ise de, teslîm al›nmadan önce, kullan›lmas› mümkin olmad›¤› için,
tam mülk olmaz. Gasb edilen, ya’nî zulm ile, zor ile al›nan ve sir-
kat edilen, ya’nî çal›nan ve fâiz, rüflvet, kumar ile al›nan› ve çalg›
çalmak, flark› söylemek ücreti ve alkollü içki sat›fl› bedeli olarak
al›nan ve fâsid bey’ ile sat›n al›nan mallara (Mâl-› habîs) denir.
Habîs mallar›n zekâtlar› verilmez. Çünki bunlar, alan›n mülkü ol-
maz. Sâhiblerine, sâhibleri ölmüfl ise vârislerine, vârisleri de yok-
sa, fakîr müslimânlara verilmeleri lâz›md›r. Habîs mallar›, birbir-
leri ile veyâ kendi halâl mal› ile kar›fld›r›rsa, bu kar›fl›m, mülkü
olur ise de, buna (Mülk-i habîs) denir. Mülk-i habîsi de, baflkas›na
vermek ve kullanmak harâmd›r ve tâm mülk olmad›¤› için, zekât›
verilmez. Buna kar›flm›fl bulunan habîs mal›n mislini, misli yoksa
k›ymetini kendi halâl, zekât mal›ndan, sâhiblerine tazmîn etdik-
den [ödedikden] sonra, mülk-i habîsi kullanmas› halâl olur ve ze-
kât nisâb›na katmas› lâz›m olur. Bu borçlar›n› ödemek için, halâl
mal› yoksa, ödünç al›p öder. Borcunu ödemeden evvel mülk-i ha-
bîsi kullanmak, baflkas›na vermek harâm ise de, satarsa, hediyye
ederse, alana harâm olmaz. Sâhibleri ve vârisleri bilinmiyorsa ve-
yâ çeflidli kimselerden toplanan harâm mallar birbirleri ile kar›fl-
d›r›l›p mülk-i habîs olurlarsa, hepsinin müslimân fakîrlere sadaka
verilmesi lâz›m olur.

Fakîr, ald›¤›n› geri hediyye ederse, verenin geri almas› câiz
olur.

Alt›n ve gümüfl, hâlis olarak kullan›lmaz. Hâlisi yar›dan fazla
ise, zekâtlar› her hâlde verilir ve a¤›rl›klar› ile hesâb edilir. Bunlar-
dan çarfl›da semen olarak kullan›lan iki nev’ bulunursa, hâlisi dahâ
çok olana (Ceyyid) denir. Hâlisi az olan›na (Züyûf) denir. Hâlisle-
ri yar›dan az ise, ticâretde kullan›l›nca ve k›ymetleri alt›n veyâ gü-
müfl nisâb› kadar olunca, zekâtlar›n› vermek lâz›m olur.

Ya¤mur veyâ nehr suyu ile sulanan uflrlu toprak mahsûlü,
mikdâr› az olsa da ve çabuk çürüyen, bozulan sebze, meyve olsa
da, onda biri uflr olarak uflr memûruna verilir. Memûr, bunlar› sa-
tarak, paras›n› (Beyt-ül-mâl) denilen hazîneye kor. Meyve görü-
nünce veyâ olunca, yâhud topland›¤› zemân vermek farz olur de-
nildi. Hayvân ile veyâ dolab ile, makina, motor ile sulanan›n yir-
mide biri verilir. Hiçbir masraf ç›kmadan önce vermek lâz›md›r.
Hükûmetin uflru, mal sâhibine ba¤›fllamas›, afv, la¤v etmesi câiz
de¤ildir. Da¤dan ve uflrlu toprakdan elde edilen bal›n da uflru ve-
rilir.

Zimmîye zekât verilmez. Fekat fitre, keffâret, nezr ve sada-
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ka verilir. (Bahr)de diyor ki, (Zimmî olm›yan kâfire, ister müs-
te’min olsun, ister harbî olsun, farz, vâcib ve nâfile sadaka ve-
rilmez.) Borcu olm›yan bir fakîre nisâb mikdâr› veyâ dahâ çok
zekât vermek mekrûhdur. Fakîrin ›yâli, ya’nî çoluk çocu¤u var-
sa, herbirine nisâbdan az noksan olacak kadar vermek câiz
olur.

Râyic olan, ya’nî geçer akça olan fülûs ile mal satmak câizdir.
Fülûs, alt›ndan ve gümüflden baflka metalden veyâ kâ¤›ddan para
demek olup, âdete göre semen oldu¤u için, ta’yîn edilmesi, ya’nî
iflâret edilmesi, gösterilmesi lâz›m de¤ildir. Fülûs kâsid olursa,
ya’nî çarfl›da pazarda geçmez olursa, ‹mâm-› a’zama “rahime-hul-
lahü teâlâ” göre, bey’ bât›l olur. ‹mâmeyne, ya’nî ‹mâm-› Ebû Yû-
süf ile ‹mâm-› Muhammede “rahime-hümallahü teâlâ” göre, bât›l
olmaz. K›ymeti kadar geçer akça verilir. Ödünç ald›kdan sonra,
fülûs kâsid olursa, ‹mâm-› a’zama göre, mislini, ya’nî ald›¤› kadar
fülûs öder. ‹mâmeyne göre, k›ymeti kadar geçer akça öder. Râyic
olmayan fülûs ile al›flverifl yapabilmek için, fülûsu ta’yîn etmek,
göstermek lâz›md›r. Ta’yîn edilen mal, te’ayyün eder. Ya’nî onu
vermek lâz›m olur. Benzerini veremez. Sarrafa bir dirhem a¤›rl›-
¤›nda gümüfl verip, bunun yar›s› ile fülûs ve yar›s› ile de yar›m dir-
hemden bir habbe noksan gümüfl ver dese, bu bey’ fâsid olur.
Çünki, yar›m dirhem gümüflü, dahâ az a¤›rl›kda gümüfle satmak
fâiz olur. E¤er, bunun yar›s› ile fülûs ver ve yar›s› ile de yar›m dir-
hemden bir habbe noksan gümüfl ver derse, fülûsün bey’i sahîh
olur. E¤er, bu bir dirhem gümüfl ile bana yar›m dirhem a¤›rl›¤›n-
da fülûs ve yar›m dirhemden bir habbe noksan gümüfl ver derse,
bey’in ikisi de sahîh olur. Bir habbe noksan gümüfl ayn› a¤›rl›kda-
ki gümüfl karfl›l›¤› ve yar›m dirhem fülûs da, yar›m dirhemden bir
habbe fazla a¤›rl›kdaki gümüfl karfl›l›¤› sat›lm›fl olur. Fülûs ile, bu-
nun karfl›l›¤› olan gümüflün a¤›rl›klar› farkl› ise de, cinsleri baflka
oldu¤undan câiz olur.

(Bedây›’us-sanây›’)da diyor ki, (Zekât olarak verilecek mal,
zekât› lâz›m olan mal›n cinsinden veyâ baflka cinsden zekât mal›
olmal›d›r. [Alt›n yerine, fakîre elbise, ayakkab›, bu¤day, ya¤ gibi
fleyler vermek câiz de¤ildir.] Zekât mal›, ayn veyâ deyn olur. Ayn
olan zekât mal›, vezn ile veyâ hacm ile ölçülür veyâ ölçülmez. Öl-
çülmez ise, yâ sâime hayvân olur. Yâhud, ticâret urûzu olur. Sâi-
me ise, nass ile bildirilen hayvân›n kendi verilince, orta hallisi ve-
rilir. Afla¤› hâlde olan› verilirse, orta halliden fark› kadar alt›n ve-
yâ gümüfl de verilir. Hayvân›n k›ymeti verilince, yine orta halli-
nin k›ymeti verilir. Afla¤› hâlde olan›n k›ymeti verilirse, alt›n ve-
yâ gümüfl ile temâmlan›r. ‹ki orta koyun yerine k›ymetleri topla-
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m›nda bir semiz vermek câiz olur. Çünki, fâiz mal› olm›yanlarda,
k›ymete i’tibâr olunur. Ticâret urûzundan nass ile bildirilenin
k›rkda biri verilir. Kendi cinsinden olan baflka mal verilirse, iyi ye-
rine orta veyâ afla¤› mal verilince, aradaki fark› temâmlamak lâ-
z›m olur. Çünki urûz, a¤›rl›kla veyâ hacm ile ölçülmiyen eflyâ de-
mekdir. Bunlarda mikdâr fark› fâiz olmaz. Meselâ, bir iyi elbise
yerine, iki âdî elbise vermek câiz olur. Kendi cinsinden olm›yan
baflka mal verilirse, farz olan mikdârdan az verirse, aradaki fark›
temâmlamas› lâz›m olur. Zekât mal›, vezn veyâ hacm ile ölçülür
ise, mal›n kendinin k›rkda biri verilir. Kendi cinsinden olmayan
baflka zekât mal› verirse, kendi k›ymeti kadar vermesi lâz›m olur.
Kendi cinsinden baflka mal verirse, fieyhayne göre “rahime-hü-
mallahü teâlâ”, k›ymeti kadar de¤il, mikdâr› kadar verilir. Mese-
lâ, ikiyüz kilo ticâret mal› iyi cins bu¤day›n k›ymeti ikiyüz dirhem
gümüfl olsa, bunun zekât› olarak befl kilo âdî bu¤day vermek câiz
olur. Bunun gibi, ikiyüz dirhem ceyyid gümüflün zekât› olan befl
dirhem ceyyid gümüfl yerine, befl dirhem züyûf verilebilir. Nezr
vermek de böyledir.

Alt›n ile gümüfl mutlak (Semen)dirler. Semen olarak yarat›l-
m›fllard›r. ‹nsan›n herhangi bir ihtiyâc›n› gidermek için kendileri
kullan›lmaz. ‹htiyâc eflyâs›n› sat›n almak için vâs›tad›rlar. Baflka
eflyâ ise, hem semen olarak, hem de kendileri kullan›lmak için ya-
rat›lm›fllard›r.) (Bedây›’)dan terceme temâm oldu.

‹nsan›n râhat ve islâmiyyete uygun olarak yaflayabilmesi için
kullan›lmas› lâz›m olan fleylere, (‹htiyâc eflyâs›) denir. 41. ci sahîfe-
ye bak›n›z! ‹htiyâc eflyâs›, insan›n hâline ve zemâna göre de¤iflir.
Râhat yaflayabilmek için lâz›m olmay›p, zevk için, süs için, sayg›
toplamak için kullan›lan fazla fleylere, (Zînet eflyâs›) denir. Alt›n
ile gümüfl, ihtiyâc eflyâs› de¤il, zînet eflyâs›d›rlar. Erkeklerin evde
ve sokakda, kad›nlar›n yaln›z evde, mubâh fleylerle zînetlenmeleri
câizdir.

Görülüyor ki, râyic olan fülûs, her zemân ticâret mal›d›r. K›y-
meti, çarfl›da kullan›lan alt›n liralardan de¤eri en az olana göre ni-
sâb mikdâr› olur ise, zekât›n› vermek farz olur. Çünki ticâret ma-
l›n›n nisâb›, ‹mâmeyne “rahime-hümallahü teâlâ” göre, alt›n ile
gümüfl liradan, ticâretde dahâ çok kullan›lan› ile hesâb edilir. Ze-
kât› da, k›ymeti hesâb edilen para ile veyâ mâl›n kendinin k›rkda
biri verilir. Fakîr bunu ihtiyâc eflyâs› olarak kullan›r. Fülûs, alt›n
ile gümüflden baflka olan para demekdir. Bak›r, tunc ve baflka
alafl›mlardan oldu¤u gibi, kâ¤›ddan da yap›lmakdad›r. Ya’nî,
kâ¤›d liralar fülûsdur. Bunlar›n zekât›n› vermek lâz›md›r. Fe-
kat, bunlar›n k›ymetleri, alt›n ile gümüflün k›ymetleri gibi, (Ha-
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kîkî k›ymet) de¤ildir. (‹’tibârî k›ymet)dir. Hükûmetlerin verdikle-
ri k›ymetdir. Verdikleri gibi, geri de al›rlar. ‹’tibârî k›ymetleri gi-
dince, (Semen) olamazlar. Zekât mal› olmakdan ç›karlar. ‹bni
Âbidîn buyuruyor ki, (Ticâret mal›n›n k›ymeti, ticâretde çok kul-
lan›lan, para olarak bas›lm›fl alt›n veyâ gümüfl ile hesâb edilir. Gü-
müfl ile hesâb edilince, ikiyüzk›rk dirhem gümüfl k›ymetinde olsa,
alt›n ile hesâb edilince, yirmi miskal alt›n k›ymetinde olsa, iki k›y-
meti de nisâb mikdâr› ise de, bu mal› gümüfl ile k›ymetlendirmek
lâz›m olur. Çünki, zekât olarak alt› dirhem gümüfl veyâ yar›m mis-
kal alt›n vermesi lâz›m olur. Bu ise, befl dirhem gümüfl k›ymetin-
de oldu¤u için, fakîre fâidesi az olur. [Çünki, yirmi miskal alt›n ve
ikiyüz dirhem gümüfl, ayn› nisâb› gösterdikleri için, k›ymetleri ay-
n›d›r.] Bir miskal a¤›rl›¤›ndaki alt›n liraya, bir (Dinâr) denir.
[Türk alt›n liralar›n›n hepsi birbuçuk miskal, ya’nî 7,2 gr. a¤›rl›¤›n-
dad›r.] Râyic olan fülûsun zekât›n›, nisâb› hesâb edilmifl olan [al-
t›n veyâ gümüfl] ile vermek vâcibdir.) Bundan anlafl›l›yor ki, kâ¤›d
liralar›n nisâb›n›, ticâretde kullan›lan alt›n liralar›n, en afla¤› de-
¤erlisi ile hesâb etmek ve zekâtlar›n› alt›n olarak vermek lâz›md›r.
Çünki gümüfl, para olarak, flimdi hiç kullan›lmamakdad›r. Kâ¤›d
liralar›n zekât›, nisâblar›n› hesâb etmekde kullan›lan metal ile,
ya’nî alt›n ile verilir. Kendilerinin k›rkda biri, kâ¤›d lira olarak ve-
rilemez. Çünki kâ¤›d liralar›n kendileri, ihtiyâc eflyâs› olarak kul-
lan›lamaz. Âdî kâ¤›d var iken, kâ¤›d liralar› kâ¤›d olarak kullan-
mak isrâf olur. ‹srâf da, harâmd›r. Kâ¤›d para zekât›n›, para ola-
rak kullanmas› için, kâ¤›d olarak vermek de câiz de¤ildir. Çünki,
para olarak kullanmas› için, k›ymeti hakîkî ve dâimî olan alt›n ve-
rilir.

Alt›n, lira hâlinde ve baflka her fleklde verilebilir. Her zemân,
her yerde bulunur. Kendi flehrinde alt›n bulam›yan, alt›n eflyâ
sat›lan yerdeki arkadafl›na kâ¤›d lira gönderip, bununla alt›n ala-
rak zekât›n› vermesini ona yazar. Kâ¤›d liralar› sonradan da
ödemesi câizdir. Kâ¤›d liralar›n zekâtlar›n› vermek, bu kadar
kolay iken, f›kh kitâblar›n›n bu emrlerine uymak istemeyip, al-
t›n yerine, k›ymeti i’tibârî ve muvakkat olan kâ¤›d liralar ver-
mek do¤ru de¤ildir. F›kh kitâblar›na uymak istemeyip de, ibâ-
detleri âyet-i kerîmelerden, kendi anlad›¤›na göre yapmaya kal-
k›flanlara (Mezhebsiz) veyâ (Sap›k) denir. Böyle sap›klara karfl›,
(Ben, ibâdetlerimi, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden se-
nin anlad›¤›na göre de¤il, mezheb imâmlar›n›n anlay›p bildirdik-
lerine göre yapar›m) demelidir. Mezheb imâmlar›n›n “rahime-
hümullahü teâlâ” anlad›klar›n› bildiren kitâblara, (F›kh kitâbla-
r›) denir.
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(Câmi’ul ezher) medresesi müderrislerinden Abdürrahmân
Cezîrînin riyâset etdi¤i âlimler hey’etinin hâz›rlad›¤› (Kitâb-ül
f›kh alel-mezâhib-il-erbe’a) kitâb›nda, bütün f›kh bilgileri dört
mezhebe göre ayr› ayr› yaz›l›d›r. Bu kitâb befl cüz olup, hepsi
1392 hicrî ve 1972 mîlâdî senede, Kâhirede bas›lm›fld›r. (Evrâk-›
mâliyye “Banknot” zekât›) bafll›¤› alt›nda diyor ki, (F›kh âlimle-
ri, evrâk-› mâliyye, ya’nî kâ¤›d liralar için zekât vermek lâz›md›r
dediler. Çünki bunlar, ticâretde alt›n ve gümüfl yerine kullan›l-
makdad›r. Bunlar, her zemân, alt›n veyâ gümüfl ile kolayl›kla de-
¤ifldirilebilmekdedir. Çok kâ¤›d liras› olan›n bunlar› alt›n ve gü-
müfl zekât› nisâb›na katmamas› ve bunlar›n zekâtlar›n› verme-
mesi, akl›n kabûl edece¤i fley de¤ildir. Bunun için, üç mezhebin
f›kh âlimleri, kâ¤›d paralar›n zekâtlar›n› vermek lâz›m oldu¤unu
sözbirli¤i ile bildirdiler. Yaln›z Hanbelî mezhebi, bundan ayr›ld›.
Hanefî mezhebinin âlimleri, kâ¤›d paralar›n, (Deyn-i kavî) sene-
di oldu¤unu, her istenildi¤inde, alt›nla ve gümüflle hemen de¤ifl-
dirilebileceklerini söylediler. Bunun için, zekâtlar›n›n hemen ve-
rilmesi lâz›md›r dediler. Çünki, al›nacak borcun zekât›n› ver-
mek, alt›n, gümüfl ele geçince farz olur. Ele geçmeden önce ze-
kât farz olursa da, vermek farz olmaz.) ‹sterse, alabilinceye ka-
dar bekleyip, al›nca geçmifl senelerin zekâtlar›n› verir. ‹sterse,
beklemeyip, elinde bulunan (Ayn) olan alt›n ve gümüflden onla-
r›n da zekâtlar›n› her sene verir. Alaca¤› alt›nlar›n zekât› olarak
elindeki senedleri veremez, senedde yaz›l› alt›n ve gümüflleri,
borçlusundan al›nca, bunlar›n k›rkda birini ay›rarak, geçmifl se-
nelerden herbiri için ayr› ayr›, fakîrlere vermesi farz olur. Bunun
gibi, zekât olarak kâ¤›d para verilemez. Bunlar›n k›rkda biri ile,
sarrafdan de¤eri en düflük olan alt›n liralar al›p, bu liralar› veyâ
bunlar›n a¤›rl›klar› kadar alt›n yüzük, bileyzi¤i fakîrlere vermek
lâz›md›r.

Borçlusuna zekât vererek onu borçdan kurtarmak için, (Sana
zekât verece¤im. Fekat, senden alaca¤›m›, verece¤im zekât›ma
karfl›l›k say›yorum. Sen de kabûl et!) demek câiz olmaz. Zekât›
fakîre vermesi, fakîrin de ald›¤›n› zengine geri vererek borcunu
ödemesi lâz›md›r. Fakîrin geri vermesine güvenemiyen alacakl›
için, (Fetâvâ-y› Hindiyye)nin alt›nc› cildi sonunda diyor ki, (Ala-
cakl›, güvendi¤i bir kimseyi borçlusuna göstererek, sana verece-
¤im zekât› teslim almak ve sonra senin bana olan borcunu öde-
mek için, bunu vekîl yap der. Fakîr de o kimseyi böylece vekîl ya-
par. O kimse zekât› al›nca, ald›¤› mal, fakîrin mülkü olur. Sonra,
bunu zengine geri vererek, fakîrin borcunu ödemifl olur. ‹ki kim-
senin bir fakîrden alacaklar› olsa, bunlardan biri, fakîre alaca¤›
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kadar zekât verip, onu kendine olan borcundan kurtarmak istese,
fakîre o kadar zekât verir. Sonra, alaca¤›n› fakîre sadaka eder.
Ya’nî halâl eder, ba¤›fllar. Sonra fakîr, elindeki zekât› bu zengine
hediyye eder. Yâhud fakîr, borcu kadar alt›n› birisinden ödünc
al›p zengine hediyye eder. Zengin bunu zekât niyyeti ile bu fakîre
geri verir. Sonra, fakîri borcundan ibrâ eder. Ya’nî, ona ba¤›fllar.
Fakîr, zekât olarak ald›¤› alt›nlar›, evvelce ödünc alm›fl oldu¤u
kimseye geri verir. Zekât ile [ve nezr edilen mal ile] hayrât ve ha-
senât yap›lamaz. Yapmak için, bunlar› tan›d›¤› bir fakîre verir. Fa-
kîr de, bunlar ile o hayrl› iflleri yapar.) Bunlardan anlafl›l›yor ki,
kâ¤›d para ile zekât verebilmek için, verece¤i kâ¤›d paran›n de¤e-
ri kadar alt›n lira a¤›rl›¤›ndaki alt›n zînet eflyâs›n› zevceden veyâ
bir tan›d›¤›ndan ödünç al›r. Alt›nlar›, tan›d›¤› veyâ akrabâs›ndan
bir fakîre zekât niyyeti ile verir. Böylece kâ¤›d paralar›n zekât› ve-
rilmifl olur. Sonra, fakîr bu alt›nlar› bu zengine hediyye eder. Zen-
gin de al›p, sâhibine geri vererek borcunu öder. Zekât› verilmifl ol-
du¤undan, zengin zekât vermek için ay›rm›fl oldu¤u elindeki kâ¤›d
paralar›n bir k›sm›n› bu fakîre verir. Geri kalan› her dürlü hayrâ-
ta ve hasenâta verir. Fakîr de bu hayrât›n sevâblar›na kavuflmak
isterse, zekât olarak ald›¤› alt›nlar› bu zengine satar. Sonra, hayrl›
ifller yapmas› için zengini vekîl edip, kâ¤›d paralar› zengine geri
verir.

Dört mezheb ilmlerinde mütehass›s, büyük âlim, seyyid Abdül-
hakîm Arvâsî “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Kâ¤›d paralar›n
k›ymeti, k›ymet-i i’tibâriyyedir. ‹’tibârdan düflünce, k›ymeti kal-
maz. Bu sebebden, f›tra ve zekât›, kâ¤›d para ile vermek câiz ol-
maz. Kâ¤›d ile, evvelce verilmifl zekâtlar, alt›n ile devr edilerek, ka-
zâ edilmelidir. Hacdan baflka, di¤er mâlî ibâdetlerin kazâs›, devr
tarîk› ile yap›l›r.)

(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Bâgîler, ya’nî hükûmete isyân
ederek memleketi ellerine geçirmifl olan müslimânlar ve zâlim
olan müslimân sultânlar, hayvân ve uflr denilen toprak mahsûlle-
rinin zekâtlar›n› al›rlarsa ve bunlar› Allahü teâlân›n emr etdi¤i
yerlere verirlerse, bu ald›klar› mallar zekât olur. Ald›klar›n› bafl-
ka yerlere verirlerse, ald›klar› zekât say›lmaz. Mal sâhiblerinin
zekâtlar›n› tekrâr müslimân fakîrlere vermeleri lâz›m olur. Ticâ-
ret mallar›n›n zekâtlar›n› ve para zekâtlar›n› toplarlarsa, âlimlerin
ço¤una göre zekât yerine geçmez. Fetvâ da böyledir. Ba’z› âlim-
lere göre ise, zâlim sultânlar, müslimân olduklar› için ve ellerin-
deki mallar milletin haklar› oldu¤undan fakîr say›lacaklar› için,
bunlara zekât niyyet edilerek verilenler zekât yerine geçer.) ‹bni
Âbidîn de diyor ki, (Vergi olarak, gümrük diyerek ve baflka ism-
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ler ile ald›klar› mallar, paralar da böyledir. Niyyet edilse dahî, ze-
kât yerine geçmez diyenlerin sözleri sahîhdir. Ya’nî, zâlim olan
müslimânlar›n bu mallar›n zekâtlar›n› toplama¤a haklar› yokdur.)
Fetvân›n da böyle oldu¤u (Tahtâvî) hâfliyesinde yaz›l›d›r. Görülü-
yor ki, hayvân zekât›n› ve uflru vermenin sahîh olmas› için, bunla-
r› topl›yan hükûmetin müslimân olmas› ve toplad›klar›n› (Beyt-ül-
mâl) denilen devlet hazînesinin dört k›sm›ndan alacakl› olanlara
da¤›tmas› lâz›md›r. Hükûmete verilen her çeflid vergi, âlimlerin ço-
¤una göre, ticâret mal›n›n ve paran›n zekâtlar› olmaz. Ba’z› âlim-
ler, topl›yan hükûmetin müslimân oldu¤unu bilmek ve verilen
mallar› ve paralar› zekât niyyeti ile vermek flart› ile câiz olur dedi-
ler ise de, bu söz za’îfdir.

Gel kardeflim, inkâr etme, k›l insâf!
K›ymetli ömrünü, eyleme isrâf!

Kalbini nefsin arzûsundan koru!
D›fl›n gibi için dahî olsun saf!

Bak›r ile kar›fl›nca bir alt›n,
al›rsa, be¤enir mi onu sarrâf?

Liseyi bitirdim diye övünme!
Sak›n hem, düflünmeden söyleme lâf!

Me’ârif ehlini bul, onu dinle!
Böylece Hakdan ire sana eltâf!

Hakîkat denizine var›p dal, ve,
ç›kar bir cevheri ki, ola fleffâf!

Diplomal› din câhiline kanma,
do¤ru yolu sana gösterdi eslâf!

ORUC BÂBI

Orucun farz› üçdür:
1- Niyyet etmek.
2- Niyyeti evvel ve âh›r vaktleri aras›nda yapmak.
3- Nehâr-› fler’îde, ya’nî imsâk vaktinden, güneflin batmas›na

kadar olan zemânda orucu bozan fleylerden sak›nmakd›r. ‹msâk
vakti, Fecr-i sâd›k denilen beyâzl›¤›n, üfk-› zâhirî hatt› üzerinde gö-
rüldü¤ü vaktdir. Oruca niyyet etmeyip akflama kadar orucu bozan
fleylerden sak›nan kimse, oruc tutmufl olmaz. O günü yaln›z kazâ
etmesi lâz›m olur.
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Kiflinin üzerinde oruc farz olmas›n›n flart› yedidir:
1- Müslimân olmak. 2- Bâli¤ olmak. Çocu¤un orucu sahîh olur.

3- Akll› olmak. 4- Dâr-ül-harbde olan›n orucun farz oldu¤unu iflit-
mesi. 5- Mukîm olmak. 6- Hayz (âdetli) olmamak. 7- Nifâs üzere
(lohusa) olmamak.

Alt› fley orucu bozar: Ta’âm yimek, içilecek fleylerden birini iç-
mek, cimâ’ etmek, hayz, nifâs, a¤›z dolusu kusmak. Yalan, gîbet,
nemîme, ya’nî müslimânlar aras›nda söz tafl›mak, yalan yere yemîn
gibi fleyler, orucu bozmazlar. Fekat, sevâb›n› giderirler.

Ve dahî, yedi kimse, orucu yir:
1- Hasta, 2- Müsâfir [ertesi gün], 3- Hayz, 4- Nifâs üzere olan

hâtun, 5- Hâmile hâtunun kudreti yetmezse, 6- Emzikli olan hâtun,
çocu¤una zarar olursa, 7- Pîr-i fânî olmak.

Ve dahî, oruca, hergün için ayr› niyyet lâz›md›r. (Hindiyye)de
diyor ki, (Niyyet kalb ile olur. Sahura kalkmak, niyyet demekdir.)
Orucda niyyet iki nev’dir: Evvelki nev’, Ramezân ay›n›n her günü
için ve nâfile ve muayyen nezr için niyyetin evvel vakti, önceki
gün güneflin batmas› ve âh›r vakti (Dahve-i kübrâ) vaktidir. Dah-
ve-i kübrâ vakti, fler’î gündüz müddetinin, ya’nî oruc tutma zemâ-
n›n›n yar›s›d›r ki, ezânî sâat ile,

Dahve-i kübrâ vakti,ezânî sâat ile, fecr vaktini gösteren adedin ya-
r›s›d›r. Müflterek sâate göre, fler’î gündüz zemân›n›n ve flemsî gün-
düz zemân›n›n yar›lar›n›n fark›, ya’nî hisse-i fecrin yar›s› kadar, ze-
vâlden öncedir. Hisse-i fecr, güneflin tulû’ vakti ile fecr, ya’nî imsâk
vakti aras›ndaki zemând›r. Dahve vaktine kadar -yimemifl ve içme-
mifl ise- niyyet eder ve orucu tutar. Dahve vaktinde niyyet câiz de-
¤ildir. Fecrden evvel niyyet ederken, (Niyyet etdim, yar›n oruc tut-
ma¤a) denir. Fecrden sonra niyyet ederken, (Niyyet etdim, bugün
oruc tutma¤a) denir.

‹kinci nev’, kazâ, keffâret, nezr-i mutlak. Bu üçünün niyyet ze-
mân› birdir. Evvel vakti, bir evvelki gün güneflin batmas› ve âh›r
vakti fecr-i sâd›k, ya’nî tan yeri a¤armazdan evveldir. Tan yeri
a¤ard›kdan sonra -bu üçüne- niyyet câiz olmaz. Bir senenin Ra-
mezân ay›n›n çeflidli günlerini kazâ ederken, günlerin ismlerini ve-
yâ s›ralar›n› ta’yîn etmek lâz›m olmad›¤›, ‹bni Âbidînde, kazâ ne-
mâz› sonunda yaz›l›d›r. Oruc tutanlar üç nev’dir: Câhiller orucu,
Âlimler orucu ve Enbiyâ ve Evliyâ orucu. Câhillerin orucu, yi-
mezler ve içmezler ve cimâ’ etmezler. Ammâ, baflka ma’siyyeti ifl-
lerler. Âlimler orucu, bunlar baflka ma’siyyeti de ifllemezler. Enbi-
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yâ ve Evliyâ orucunda, flübheli olan her fleyden kaçarlar.
Oruc tutanlar›n bayram›, üç nev’dir: Câhiller bayram›, âlimler

bayram›, Enbiyâ ve Evliyâ bayram›. Câhiller bayram›, akflam ol-
dukda, iftâr ederler. Ve istediklerini yirler ve içerler ve bizim bay-
ram›m›z budur derler. Âlimler bayram›, akflam oldukda, iftâr
ederler. E¤er, Allahü azîm-üfl-flân tutdu¤umuz orucdan râz› ol-
duysa, bizim bayram›m›z budur derler. E¤er râz› olmad› ise, bizim
hâlimiz nice olur, diye tefekkür ederler. Ammâ Enbiyâ ve Evliyâ
bayram›, rü’yetullahd›r. Onlar Allahü azîm-üfl-flân›n r›zâs›na müfl-
takd›rlar.

Ve dahî, cümle mü’minlerin bayram› befl nev’dir:
1. ci odur ki, bir mü’minin sol yan›ndaki melek, kötü amel ola-

rak yazma¤a bir fley bulamazsa.
2. ci, sekerât-ül-mevtde, müjdeci melekleri gelip, merhabâ yâ

mü’min! Sen Cennetliksin diyerek müjde ederlerse.
3. cü, kabre vard›kda, kabrini Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çe

bulursa.
4. cü, K›yâmet gününde, Arfl-ür-rahman alt›nda, Enbiyâ ve Ev-

liyâ ve ulemâ ve sulehâ ile birlikde gölgelenir ise.
5. ci, k›ldan ince ve k›l›çdan keskin ve gecenin karanl›¤›ndan

dahâ karanl›k, bin y›l inifl ve bin y›l yokufl ve bin y›l düz olan s›rat
köprüsü üzerinde, yedi yerde olan süâle cevâb verir geçerse. E¤er
veremezse, her birinde, bin y›l azâb olunsa, gerekdir. O yedi süâl:
Evvelki, îmândan. ‹kinci, nemâzdan. Üçüncü, orucdan. Dördüncü,
hacdan. Beflinci, zekâtdan. Alt›nc›, kul hakk›ndan. Yedinci, gusl-
den ve istincâdan ve abdestden.

Ve dahî, bir kimse, Ramezân-› flerîfde, imsâk vaktinden evvel
niyyet etmifl oldu¤u orucunu kasd ile bozsa, hem keffâret, hem de
kazâ lâz›m gelir. Nâfile ve kazâ oruclar›nda keffâret yokdur.

Keffâret için bir köle âzâd edilir. Ona gücü yetmezse, Ramezân
günlerinden ve oruc tutulmas› harâm olan befl günden gayri gün-
lerde, aras›n› kesmeksizin altm›fl gün oruc tutar. Bundan sonra da,
bozdu¤u oruclar›n gün say›s› kadar, ayr›ca kaza orucu tutar. [Ra-
mezân Bayram›n›n birinci günü ve Kurban Bayram›n›n dört günü,
oruc tutmak harâmd›r.] Ona da gücü yetmezse, altm›fl fakîri bir
gün veyâ bir fakîri altm›fl gün iki kerre doyurur. Yâhud her birine
f›tra mikdâr› mal verir.

Bir gün kazâ orucu için, bir gün oruc tutar.
Befl kimseye, keffâret lâz›m gelmez. Evvelki, marîz. ‹kinci,

müsâfir. Üçüncü, emzikli hâtun çocu¤una zarâr verir diye tutma-
d›ysa. Dördüncü, pîr-i fânî. Beflinci açl›kdan veyâ susuzlukdan he-
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lâk olmak korkusu olan kimse.
Bunlar, özrleri zâil oldukdan sonra, ancak gününe, gün olarak

kazâ etmek lâz›m gelir.
Ve dahî, yevm-i flekde niyyet, birkaç nev’dir: Yevm-i flekde,

Ramezâna niyyet etmek yâhud baflka vâcibe niyyet eylemek, yâ-
hud Ramezân ise, Ramezân orucu diye, Ramezân de¤il ise, nâfile-
ye veyâ gayr-› vâcibe niyyet etmek kerâhet ile câizdir. Di¤er bir
nev’ kerâhetsiz câizdir. O da mutlak oruca niyyet etmek, yâhud
fia’bâna, ya’nî nâfile oruca diye niyyet etmek.

Bir kimse Ramezân ise, niyyet etdim, de¤il ise, niyyetsizim de-
se, böyle niyyet ederek oruc tutmak, hiç câiz de¤ildir.

Ve dahî bir kimse, Ramezânda, fecre, ya’nî tan yerinin a¤ar-
mas›na kadar oruca niyyet etmese ve ö¤leden önce yise, ‹mâm-›
a’zama göre keffâret lâz›m gelmez. ‹mâmeyn kat›nda, keffâret lâ-
z›m gelir. Çünki, niyyet edip, oruc tutmas› mümkin oldu¤u hâlde
yimifldir. Ve e¤er, ö¤leden sonra yise, -ittifakla- keffâret lâz›m gel-
mez.

Ve dahî, bir kimse, iki veyâ üç Ramezândan, birer gün oruc yi-
se, her birinden ötürü, birer keffâret mi eder, yoksa üçü için bir
keffâret mi eder? Bu mes’ele ihtilâfl›d›r. ‹htiyât olarak her birin-
den ötürü, birer keffâret eder. Bir kimsenin Ramezândan borcu ol-
sa, o kimse, borcunu tutmasa ve üzerinden y›l geçse, ba’z› ulemâ-
n›n beyân›na göre, o kimse, günâhkâr olur.

Ve dahî, bir kimse, keffâret tutmakda iken Ramezân-› flerîf
veyâ Kurban bayram› gelse, Ramezândan ve bayramdan sonra,
tekrâr bafldan bafllamak üzere tutmak lâz›md›r. Evvelkiler say›l-
maz.

Ve dahî, bir kimse, sefere niyyet etmeksizin orucunu yise ve
ba’dehu sefere niyyet etse ve gitse, hem kazâ, hem keffâret lâz›m
gelir. Yolculuk, orucu bozma¤› mubâh yapmaz. Sefere ç›kan kim-
senin o gün orucu bozmamas› vâcibdir. Gece veyâ gündüz Dahve
vaktine kadar niyyet eden müsâfirin o gün orucunu bozmas› halâl
olmaz. E¤er bozarsa, yaln›z kazâ eder. Yolculuk, oruca bafllama-
ma¤› mubâh yapar.

Ve dahî, bir kimseye Ramezânda delilik âr›z olup oruc tutama-
sa, sonradan ifâkat bulmas› hâlinde, tutamad›¤› günleri kazâ eder.
E¤er Ramezân›n evvelinden âh›r›na kadar, hiç ifâkat bulmay›p,
delili¤i devâml› olur ise, o Ramezân›n orucu, sâk›t olur.

Ve dahî, bir kimse, oruclu oldu¤unu unutarak orucunu bozsa,
orucu fâsid olmaz. E¤er, oruclu oldu¤unu hât›rlay›p savm› fâsid
oldu zannederek yime¤e devâm etse, kazâ lâz›m olur. Keffâret lâ-
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z›m olmaz. E¤er, orucunun bozulmad›¤›n› bildi¤i hâlde, yise, hem
kazâ ve hem keffâret lâz›m olur.

Ve dahî, oruclu bir kimse terini yutsa, yâhud bir kimse boyal›
ipli¤i çi¤nese ve boyas›n› yutsa, veyâhud, bir kimsenin tükrü¤ünü
yutsa, veyâhud, kendi tükrü¤ünü, d›flar›ya ç›kard›kdan sonra yutsa
yâhud, diflinin aras›ndaki ta’âm› yutsa ve yutdu¤u fley, nohutdan
büyük olsa, yâhud cild alt›na i¤ne ile ilâc zerk etse, orucu bozulur
ve yaln›z kazâ lâz›m olur.

Ve dahî, bir kimse, kâ¤›d parças› veyâ avuç dolusu mikdâr› tuz
yise, çi¤ bu¤day, pirinc dânesi yutsa, orucu bozulur. Lâkin yaln›z
kazâ lâz›m olur. Çünki bir avuç dolusu tuzu ne g›dâ olarak ve ne
ilâc olarak yimek âdet de¤ildir. Bir avuç toprak gibidir. Ammâ yi-
di¤i tuz az mikdârda olsa, keffâret de lâz›m olur. (Eflbâh)da zikr
olunmufldur. Çünki tuz, az mikdârda ilâc olarak da, g›dâ olarak da
kullan›lmakdad›r.

Ekmek paras› kazanmak için çal›fl›rken hasta olaca¤›n› bilen ifl-
çinin, hasta olmadan önce orucu bozmas› câiz de¤ildir. Orucu yir-
se, hem kazâ ve hem keffâret lâz›m olur. Keffâretden kurtulmak
için, önce kâ¤›d yutmal›d›r. Bir hâmile kad›n veyâ süt veren kad›n
bunalsa da yise, yaln›z kazâ lâz›m olur. Özrü yok iken, Ramezân
günü âflikâre yiyen, içen, mürted olur. (Feyziyye).

Ve dahî, bir kimse, susam dânesini yaln›z çi¤nese, orucu fâsid
olmaz. Ammâ, yutmufl olsa, çi¤nemifl olsun olmas›n herhâlde, sav-
m› fâsid olur. Ve kazâs› lâz›m olur.

Ve dahî oruc, onbefl nev’dir: Üçü farz, üçü vâcib, befli harâm,
dördü sünnet. Farz olan oruclar, ramezân ve kazâ ve keffâret olan-
lard›r.

Vâcib olan oruclar, nezr-i muayyen, nezr-i mutlak, bafllan›lm›fl
olan nâfile oruca gurûba kadar devâm etmek.

Harâm olan oruclar, ramezân bayram›n›n ilk günü ve kurban
bayram›n›n dört günü olup, bu befl günde oruc tutmak harâmd›r.

Sünnet olan oruclar, her ay›n eyyâm-› beyzi, savm-› Dâvüd, pa-
zartesi ve perflembe günleri, aflûre günü, arefe günü ve emsâli mu-
bârek günlerde tutulanlard›r. Arabî aylar›n 13, 14 ve 15.ci günleri-
ne (Eyyâm-› beyz) denir. Senede birer gün oruc, ertesi günleri if-
târ etme¤e (Savm-› Dâvûd) denir.

Ve dahî, oruc tutman›n onbir fâidesi vard›r:
1- Cehenneme kalkan olur.
2- Sâir ibâdetlerin kabûlüne sebeb olur.
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3- Bedenin zikri olur.
4- Kibri k›rar.
5- Ucbü k›rar.
6- Huflû’u ziyâde eder.
7- Sevâb› mîzânda olur.
8- Allahü teâlâ o kulundan râz› olur.
9- Îmân ile vefât ederse, Cennete erken girme¤e sebeb olur.
10- Kalbi nûrlan›r.
11- Akl› nûrlan›r.
fia’bân›n yirmidokuzuncu günü, günefl gurûb edince, garb ta-

raf›ndaki zâhirî üfuk hatt› üzerinde, Ramezân hilâlini aramak vâ-
cibdir. Âdil olan, ya’nî büyük günâh ifllemiyen, ehl-i sünnet bir
müslimân, hilâli kapal› havada görünce, hâkime, vâlîye haber ve-
rir. Kabûl ederse, her yerde Ramezân bafllar. Hâkim, vâlî olm›-
yan yerde, bir müslimân hilâli görünce, o yerde Ramezân bafllar.
Bid’at ehlinin, fâs›k›n sözü kabûl edilmez. Aç›k havâda çok kim-
senin haber vermesi lâz›md›r. Hilâl görülmezse, fia’bân ay› otuz
gün kabûl edilip, ertesi gün Ramezân olur. Takvîm ile, astrono-
mik hesâblarla Ramezân bafllamaz. (Bahr) ve (Hindiyye)de ve
(Kâdîhân) da diyor ki, (Dâr-ül-harbdeki esîr, Ramezân bafl›n› bil-
meden takvîme bakarak, bir ay oruc tutsa, Ramezândan bir gün
evvel veyâ Ramezân›n ikinci günü yâhud tam Ramezân bafl›nda
oruca bafllam›fl olabilir. Birinci hâlde, Ramezândan birgün evvel
tutmufl ve Ramezân›n son günü bayram yapm›fld›r. ‹kinci hâlde,
Ramezân›n birinci günü tutmam›fl, son günü de bayramda tut-
mufldur. Her iki hâlde de, Ramezân›n yirmisekiz gününde oruc
tutmufl olup bayramdan sonra, iki gün kazâ tutmas› lâz›m olur.
Üçüncü hâlde, oruc tutdu¤u bir ay›n ilk ve son günlerinin Rame-
zâna tesâdüf etdi¤i flübhelidir. Ramezân oldu¤u flübheli günlerde-
ki oruc sahîh olmad›¤› için, yine iki gün kazâ eder.) Bundan anla-
fl›l›yor ki, Ramezâna, gökde hilâli görmekle de¤il de, önceden hâ-
z›rlanm›fl takvîmlere göre bafll›yanlar›n, bayramdan sonra iki gün
kazâ niyyeti ile oruc tutmalar› lâz›md›r. Ramezân-› flerîfin baflla-
d›¤› günün hesâb edilmesi (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda uzun
yaz›l›d›r.

[‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Kapal› hava-
larda, ezân okunsa bile, güneflin batd›¤›na kanâat getirmedikçe,
iftâr etmemelidir. ‹fltibâk-ün-nücûmdan evvel, ya’nî y›ld›zlar›n
ço¤u görününciye kadar iftâr edince, müstehab olan ta’cîl yap›l-
m›fl olur. Bir yerde, güneflin gurûbunu görerek, iftâr edilince,
yüksekde, meselâ minârede olan güneflin gurûbunu anlamad›k-
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ca, iftâr etmez. Sabâh nemâz› ve sahûr da böyledir.) Astronomi ki-
tâblar›nda (Temkin) cedvellerinde de, temkin zemân›n›n mikdâr›,
yüksekli¤e göre de¤iflmekdedir. Bütün nemâz vaktleri hesâb edi-
lirken, bir yerdeki en yüksek tepeye göre olan tek bir temkin kul-
lan›lmakdad›r. Temkin zemân› hesâba kat›lmadan hâz›rlanan tak-
vîmlerde, gurûb zemân› birkaç dakîka evvel yaz›l›d›r. Gurûb vak-
tinde günefl batmam›fl görülmekdedir. Temkinsiz takvîme göre if-
târ edenlerin oruclar› fâsid olmakdad›r.]

KURBANIN fiARTI ÜÇDÜR:
1- Müslimân ola ve âk›l ve bâlig ola.
2- Mukîm ola.
3- Kurban nisâb› mikdâr› ganî ola.
Rüknü, koyun ve keçi, deve ve s›¤›r olmak üzere, bir deve ve-

yâ bir s›¤›r, yedi kurban yerine geçer ki, bir s›¤›r› yedi kiflinin kur-
ban etmesi câizdir. Bir baflka kimse, ben de dâhil olay›m dese, se-
kizinin kurban› da fâsid olur. Kurban nisâb›, f›tra nisâb›n›n ayn›-
d›r. 

[‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, herhangi
birinin hissesi yedide birden az olursa, hiçbirinin kurban› câiz ol-
maz. Bunun için, yediden az kimsenin ortak olmas› câiz olur. Sa-
t›n al›rken ortak olmak sahîhdir. Sat›n al›nd›kdan sonra ortak ol-
mak da sahîh ise de, sat›n al›nmadan önce, ortak olmak dahâ iyi-
dir. Bir kimse, birinin s›¤›r›na, yedide birden yedide alt›s›na kadar
ortak olabilir. Etini bu nisbetde taksîm ederler. Ortaklardan biri
ölürse, vârisleri, onun için ve kendileriniz için kesin derse, sahîh
olur. Çünki, meyyit için kurban kesmek Kurbetdir. Böyle demez-
lerse, flerîklerden ölününki Kurbet olmaz ve hiçbiri sahîh olmaz.
fierîklerden birisi kâfir ise veyâ eti için ortak olmufl ise, hiçbirinin
kurban› câiz olmaz. Çünki, flerîklerden herbirinin Kurbet olarak
niyyet etmesi flartd›r. Kâfirin niyyeti bât›ld›r. Yimek için niyyet
etmek ise, Kurbet de¤ildir. Bunun gibi, flerîklerden biri, bu sene-
nin kurban›na, di¤erleri geçmifl senenin kurban›na niyyet etseler,
di¤erlerinin niyyetleri bât›l olup, etleri tetavvu’ [Sadaka] olur. Et-
lerini fakîrlere sadaka vermeleri lâz›m olur. Birinin niyyeti sahîh
olur ise de, bu da etinden yiyemez. Çünki, sadaka verilmesi hük-
mü, etin hepsine sirâyet etmifldir. Niyyet edilen kurbetin, vâcib
olan kurbet olmas› flart de¤ildir. Sünnet ve nâfile kurbet de ola-
bilir. Çeflidli cins vâcibler de olabilir. Çocuk veyâ büyük kimse
için Akîka olmas› da câizdir. Çünki, Akîka, çocuk ni’metine
karfl› yap›lan flükr olup Kurbetdir. Nikâh yeme¤i de, flükr et-
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mek olup, sünnet olan kurbetdir. fierîklerin hepsinin bayram kur-
ban› niyyetinde olmalar› efdaldir. Akîka kesmek, hanefî mezhe-
binde sünnet de¤ildir. Müstehab veyâ mubâhd›r. Müstehablar,
Kurbetdirler. Mubâh da, flükr niyyeti ile yap›l›nca Kurbet olur.
Çok âdetler vard›r ki, niyyet edince ibâdet olur. Mubâhlar da, niy-
yet edince, tâ’at olur. Akîka kesmek hakk›nda arabî (Ukûd-üd-
dürriyye) ve (Dürr-ül-muhtâr) kitâblar›nda genifl bilgi vard›r.]

HACCIN RÜKNÜ ÜÇDÜR:
1- ‹hrâma girerken hacca niyyet etmek.
2- Arafâtda vakfeye durmak.
3- Ziyâret tavâf› etmek.
Arafâtda vakfeye durman›n evvelki vakti, Zilhiccenin dokuzun-

cu günü zevâl vaktinden, ertesi günü, sabâh olunc›ya dekdir. [Bir
gün önce veyâ bir gün sonra Arafâtda vakfeye durunca, hac bât›l
olur. Vehhâbîler, hilâli görmedikleri hâlde, bir gün önce bayram ya-
p›yorlar. Vaktinde vakfeye durm›yanlar›n haclar› sahîh olmuyor.]

Tavâf yedi nev’dir:
Evvelki, ziyâret tavâf›.
‹kincisi, ömre tavâf›, (bu ikisi farzd›r).
Üçüncüsü, sünnet olan tavâf-› kudümdür.
Dördüncüsü, vedâ tavâf›.
Beflincisi, vâcib olan, nezr tavâf›d›r.
Alt›nc›s›, tavâf-› nâfile.
Yedincisi, müstehab olan tetavvu’ tavâf›d›r.
Hac için, ihrâma niyyet etmek farzd›r. ‹hrâm bezi tutunmak,

sünnetdir. Dikilmifl esvâbdan ârî bulunmak vâcibdir.
Ve dahî, hacc›n farz olmas›n›n flart› sekizdir:
1- Müslimân ola.
2- Bâli¤ ola.
3- Akll› ola.
4- S›hhatli ola.
5- Köle olmaya.
6- Mevcûd mal›, aslî ihtiyâclar›ndan fazla ola.
7- Hac vakti gelmifl olmak. Hac vakti, arefe ve dört bayram gü-

nüdür. Yol müddeti de hesâba kat›l›r.
8- Sefer müddeti uzakda olan kad›n›n yan›nda zevci veyâ ni-

kâh› ebedî câiz olm›yan mahremi buluna. [Bu sekiz flarta mâlik
olan kimsenin, ömründe bir def’a hacca gitmesi farz olur. Birden
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fazla giderse, sonraki senelerde gitdikleri, nâfile hac olur. (Nâfile
ibâdet) demek, farz veyâ sünnet olmay›p da, kendi arzûsu ile ya-
p›lan ibâdet demekdir. Nâfile ibâdetin sevâb›, farz ibâdetin sevâ-
b› yan›nda, bir deryâ yan›ndaki bir damla su kadar azd›r. ‹slâm
âlimleri, Mekkeye uzak memleketlerde olanlar›n tekrâr hacca git-
melerine izn vermemifllerdir. Abdüllah Dehlevî “kuddise sirruh”
altm›flüçüncü mektûbda buyuruyor ki, (Hac yolunda, ekseriyâ,
ibâdetler tâm yap›lamaz. Bunun için, imâm-› Rabbânî “rahmetul-
lahi aleyh”, 123 ve 124. cü mektûblar›nda, ömreye ve nâfile hacca
gitmekden râz› olmad›¤›n› bildirdi.) Bir farz›n yap›lmas›na, kad›n-
lar›n örtünmelerine mâni’ olan nâfile hac, harâm olur. Böyle nâfi-
le hacca gitmek, sevâb de¤il, günâh olur. Ömreye gitmek de böy-
ledir.

Zekât›, nisâba mâlik oldukdan bir hicrî sene sonra, vermek farz
olur. Zekât vermek farz oldu¤u bu zemân, herkes için baflkad›r. Bu
zemân hac zemân›ndan evvel ise, mâl›n, paran›n hepsi için zekât
verilip, geri kalan para ile hacca gidilir. Zekât vermek zemân›, hac
zemân›na rastlarsa, önce hacca gidilir. Hacdan sonra, elde kalan
paran›n zekât› verilir.]

ELL‹DÖRT FARZ
Bir çocuk bâli¤ oldu¤u zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd)

söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) de-
yince ve bunun ma’nâs›n› bilip inan›nca (Müslimân) olur. Kâfirin
günâhlar›n›n hepsi hemen afv olur. Fekat, bunlar›n her müslimân
gibi, imkân bulunca, îmân›n alt› flart›n›, ya’nî Âmentüyü ezberle-
meleri ve ma’nâs›n› ö¤renerek bunlara inanmalar› ve (‹slâmiyyetin
hepsini, ya’nî Muhammed aleyhisselâm›n söyledi¤i emrlerin ve ya-
saklar›n hepsini Allahü teâlân›n bildirmifl oldu¤una inand›m) de-
meleri lâz›md›r. Dahâ sonra imkân buldukça, bütün huylardan ve
karfl›lafld›¤› ifllerden farz olanlar›, ya’nî emr olunanlar› ve harâm
olanlar›, ya’nî yasak edilmifl olanlar› ö¤renmesi de farzd›r. Bunlar›
ö¤renmenin ve herhangi bir farz› yapman›n ve herhangi bir harâm-
dan sak›nman›n farz oldu¤unu inkâr ederse, ya’nî inanmazsa,
ehemmiyyet vermezse, îmân› gider. (Mürted) olur. Ya’nî bu ö¤-
rendiklerinden birini, meselâ kad›nlar›n örtünmelerini be¤enmez-
se mürted olur. Mürted, irtidâd›na sebeb olan fleyden tevbe etme-
dikce, (Lâ ilâhe illallah) demekle ve islâmiyyetin ba’z› emrlerini
yapmakla, meselâ nemâz k›lmakla, oruc tutmakla, hacca gitmekle,
hayrât ve hasenât yapmakla müslimân olmaz. Bu iyiliklerinin âh›-
retde hiç fâidesini görmez. ‹nkâr›ndan, ya’nî inanmad›¤› fleyden
tevbe etmesi, piflmân olmas› lâz›md›r.
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‹slâm âlimleri, her müslimân›n ö¤renmesi, inanmas› ve tâbi’ ol-
mas› lâz›m olan farzlardan elli dört adedini seçmifllerdir.

Ellidört farz flunlard›r:
1- Allahü teâlây› bir bilip, Onu hiç unutmamak.
2- Halâlden yimek ve içmek.
3- Abdest almak.
4- Her gün vakti gelince, befl vakt nemâz k›lmak.
5- Nemâz k›laca¤› zemân hayzdan ve cünüblükden gusl etmek.
6- Kiflinin r›zk›na, Allahü teâlân›n kefîl oldu¤unu hak bilmek,

inanmak.
7- Halâlden pâk libâs giymek.
8- Hakka tevekkül ederek çal›flmak.
9- Kanâat etmek.
10- Ni’metlerin mukâbilinde, Rabb-i teâlâya flükr etmek. Ya’nî

onlar› emr olunan yerlerde kullanmak.
11- Cenâb-› Bârî’den gelen kazâya râz› olmak.
12- Belâlara sabr etmek. Ya’nî isyân etmemek.
13- Günâhlardan tevbe etmek. [Her gün istigfâr okumak.]
14- ‹hlâs üzere ibâdet etmek.
15- ‹nsan ve cin fleytânlar›n› düflman bilmek.
16- Kur’ân-› azîm-üfl-flân› huccet, sened tutmak. Onun hükmü-

ne râz› olmak.
17- Ölümü hak bilmek ve ölüme hâz›rlanmak.
18- Allahü azîm-üfl-flân›n sevdi¤ini sevip, sevmedi¤inden kaç-

mak. [Buna Hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah denir.]
19- Babaya ve anaya iyilik etmek.
20- Ma’rûfu emr ve münkeri nehy etmek.
21- Mahrem olan akrabây› ziyâret etmek.
22- Emânete h›yânet etmemek.
23- Dâimâ, Allahü teâlâdan havf edip, [korkarak], harâm iflle-

mekden sak›nmak.
24- Allahü azîm-üfl-flâna ve Resûlüne itâ’at etmek. Ya’nî farzla-

r› yap›p, harâmlardan sak›nmak.
25- Günâhdan kaç›p, ibâdet ile meflgûl olmak.
26- Ülül-emre, kanûnlara karfl› gelmemek.
27- Âleme ibret nazar› ile bakmak.
28- Allahü teâlân›n varl›¤›n›, ya’nî s›fatlar›n›, mahlûklar›n› te-

fekkür etmek.
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29- Dilini harâm, fuhfl olan sözlerden korumak.
30- Kalbini mâ-sivâdan [dünyâ sevgisinden] pâk etmek.
31- Hiç bir kimseyi, maskaral›¤a almamak.
32- Harâma bakmamak.
33- Her hâlde sözüne sâd›k olmak.
34- Kula¤›n› fuhfl ve çalg› gibi münkerât dinlemekden koru-

mak.
35- Farzlar› ve harâmlar› ö¤renmek.
36- Tart›, ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.
37- Allahü azîm-üfl-flân›n azâb›ndan emîn olmay›p dâimâ kork-

mak.
38- Müslimân fakîrlerine zekât vermek ve yard›m etmek.
39- Allahü azîm-üfl-flân›n rahmetinden, ümmîdini kesmemek.
40- Nefsinin hevâs›na, ya’nî harâm olan isteklerine tâbi’ olma-

mak.
41- Aç olan› Allah r›zâs› için doyurmak.
42- Kifâyet mikdâr› r›zk [ya’nî yiyecek, giyecek ve mesken] ka-

zanmak için çal›flmak.
43- Mal›n›n zekât›n›, tarladaki mahsûlünün uflrunu vermek.
44- Âdetli ve lohusa hâlinde bulunan ehline yak›n olmamak.
45- Kalbini günâhlardan pâk etmek.
46- Kibrli olmakdan sak›nmak.
47- Bâli¤ olmam›fl yetîmin mal›n› h›fz etmek.
48- Genç o¤lanlara yak›n olmamak.
49- Befl vakt nemâz› vaktinde k›l›p, kazâya b›rakmamak.
50- Zulmle, kimsenin mal›n› almamak.
[Boflad›¤› kad›na mehr paras›n› ödemek de kul hakk›d›r. Öde-

mezse, dünyâda cezâs› ve âh›retde azâb› çok fliddetlidir. Kul hak-
lar›ndan en mühimmi ve azâb› en çok olan›, akrabâs›na ve emri
alt›nda olanlara emr-i ma’rûf yapmamakd›r. Bunlara din bilgisi
ö¤retme¤i terk etmekdir. Onlar›n ve bütün müslimânlar›n dinle-
rini ö¤renmelerine ve ibâdetlerini yapmalar›na, iflkence ederek
veyâ aldatarak mâni’ olan›n kâfir oldu¤u, islâm düflman› oldu¤u
anlafl›l›r. Bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin, sözleri ile, yaz›lar›
ile, Ehl-i sünnet i’tikâd›n› de¤ifldirmeleri, dîni, îmân› bozmalar› da
böyledir.]

51- Allahü azîm-üfl-flâna flirk koflmamak.
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52- Zinâdan kaç›nmak.
53- fierâb› ve alkollü içkileri içmemek.
54- Yalan yere yemîn etmemek.
[fierâb, ispirto ve alkollü içkilerin hepsi kaba necâsetdir. Su ile

toprak kar›fld›r›ld›¤› zemân, bu ikisinden biri temiz ise, meydâna
gelen çamurun temiz olaca¤› ve bu kavlin sahîh oldu¤u ve fetvân›n
da böyle oldu¤u, (Bahr) kitâb›nda ve (‹bni Âbidîn)de yaz›l›d›r. Bu
fetvân›n za’îf oldu¤unu bildiren âlimler de varsa da, harac oldu¤u
zemân, za’îf kavl ile amel olunaca¤›, (‹bni Âbidîn)de ve (Hadî-
ka)da yaz›l›d›r. Buna göre, bir ihtiyâc› karfl›lamak için hâz›rlanan
kolonya, vernik ve ispirtolu ilâclar›n ve boyalar›n, alkol ile kar›fld›-
r›lan maddeleri temiz ise, kar›fl›mlar›n da temiz olacaklar› anlafl›l-
makdad›r. fiâfi’î mezhebinde de böyle oldu¤u (Ma’füvât) flerh›nde
yaz›l›d›r. Temizlemelerinde harac olunca, nemâza mâni’ olmazlar.
Harac oldu¤u için temiz kabûl edilen böyle s›v›lar›n, zarûret olma-
d›kca, içilmeleri câiz de¤ildir. Alkollü içkiler, hiçbir zemân temiz
olmaz. Çünki, bu içkilerdeki alkol, di¤er maddelerle, ihtiyâc için,
fâideli olmak için de¤il, keyf için kar›flm›fld›r. Bulafld›klar› herfley
de necs olur. Zarûretsiz içilmeleri dâimâ harâmd›r.]

GÜNÂH-I KEBÂ‹R HAKKINDA
Ve dahî, günâh-› kebâirin, ya’nî büyük günâhlar›n nev’i pek

çokdur. Bu mahalde, yetmiflikisi beyân olunmufldur:
1- Haks›z yere adam öldürmek.
2- Zinâ etmek.
3- Livâta etmek, her dinde harâmd›r.
4- fierâb ve her dürlü alkollü içkileri içmek.
5- H›rs›zl›k etmek.
6- Keyf için, uyuflturucu madde yimek, içmek.
7- Baflkas›n›n mal›n› cebren almak. Ya’nî gasb etmek.
8- Yalan yere flehâdet etmek.
9- Ramezân orucunu, özrsüz, müslimânlar›n önünde yimek.
10- Ribâ, ya’nî fâiz ile mal, para almak, vermek.
11- Çok yemîn etmek.
12- Vâlideynine âsî olmak, karfl› gelmek.
13- Mahrem ve sâlih akrabâya s›la-i rahmi terk etmek.
14- Muhârebede, harbi terk edip düflmandan kaçmak.
15- R›zâs› olmadan yetîmin mal›n› yimek. [(Se’âdet-i Ebe-

diyye)nin 1029.cu sahîfesinde diyor ki (Yetîmin vasîsinin, bu-
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nun mal›ndan yimesi ve kullanmas› câizdir. Baflkas›na yidirmesi ve
f›tras›n› vermesi ve kurban›n› kesdirmesi câiz de¤ildir.)]

16- Terâzîsini ve ölçe¤ini, hak üzere kullanmamak.
17- Nemâz› vaktinden önce ve sonra k›lmak.
18- Mü’min kardeflinin gönlünü k›rmak.
19- Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” söylemedi¤i sözü

söylemek ve ona isnâd eylemek.
20- Rüflvet almak.
21- Hak flehâdetden kaç›nmak.
22- Mal›n›n zekât›n› ve uflrunu vermemek.
23- Gücü yeten kimse, münkeri, günâh iflliyeni görünce, men’

etmemek.
24- Canl› hayvân› ateflde yakmak.
25- Kur’ân-› azîm-üfl-flân› ö¤rendikden sonra, okumas›n› unut-

mak.
26- Allahü azîm-üfl-flân›n rahmetinden ümmîdini kesmek.
27- Müslimân olsun, kâfir olsun, insanlara h›yânet etmek.
28- H›nz›r (domuz) eti yimek harâmd›r.
29- Resûlullah›n Eshâb›ndan “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ec-

ma’în” her hangi birisini sevmemek ve sö¤mek.
30- Karn› doydukdan sonra yime¤e devâm etmek harâmd›r.
31- Avretler, erinin döfle¤inden kaçmak.
32- Avretler, erinden iznsiz ziyârete gitmek.
33- Bir nâmûslu kad›na, fâhifle demek.
34- Nemîme, ya’nî müslimânlar aras›nda söz tafl›mak.
35- Avret mahallini baflkas›na göstermek. [Erke¤in göbekle diz

aras›, kad›n›n saç›, kolu, baca¤› avretdir.] Baflkas›n›n avret yerine
bakmak.

36- Ölmüfl hayvân eti (lefl) yimek ve baflkas›na yidirmek. Dîni-
mizin bildirdi¤ine uym›yarak öldürülen hayvânlar da lefl olur.

37- Emânete hiyânet etmek.
38- Müslimân› gîbet etmek.
39- Hased etmek.
40- Allahü azîm-üfl-flâna flirk [ortak] koflmak.
41- Yalan söylemek.
42- Kibrlilik, kendini üstün görmek.
43- Ölüm hastas›n›n vârisden mal kaç›rmas›.
44- Bahîl, çok hasîs olmak.
45- Dünyâya [harâmlara] muhabbet etmek.
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46- Allahü teâlân›n azâb›ndan korkmamak.
47- Harâm olan›, harâm i’tikâd etmemek.
48- Halâl olan›, halâl i’tikâd etmemek.
49- Falc›lar›n fal›na, gaybdan haber vermesine inanmak.
50- Dîninden dönmek, mürted olmak.
51- Özrsüz, baflkas›n›n kad›n›na, k›z›na bakmak.
52- Avretler, er libâs› giymek.
53- Erler, avret libâs› giymek.
54- Harem-i Kâ’bede günâh ifllemek.
55- Vakti gelmeden ezân okumak ve nemâz k›lmak.
56- Devlet adamlar›n›n emrlerine, kanûnlara âsî olmak, karfl›

gelmek.
57- Ehlinin mahrem yerlerini, anas›n›n mahrem yerine benzet-

mek.
58- Ehlinin anas›na sövmek.
59- Birbirine silâh ile niflan almak.
60- Köpe¤in art›¤›n› yimek, içmek.
61- Etdi¤i iyili¤i bafla kakmak.
62- Erkeklerin harîr [ipek] giymesi.
63- Câhillik üzerinde ›srâr etmek. [Ehl-i sünnet i’tikâd›n›, farz-

lar›, harâmlar› ve lüzûmlu olan her bilgiyi ö¤renmemek.]
64- Allahü teâlâdan ve islâmiyyetin bildirdi¤i ismlerden baflka

fley söyliyerek yemîn etmek.
65- ‹lmden kaçmak.
66- Câhilli¤in musîbet oldu¤unu anlamamak.
67- Küçük günâh›, tekrâr ifllemekde ›srâr etmek.
68- Zarûrî olmayarak, kahkaha ile çok gülmek.
69- Bir nemâz vaktini kaç›racak zemân kadar cünüb gezmek.
70- Âdetli ve lohusa hâlinde, avretine yak›n olmak.
71- Tegannî eylemek. Ahlâks›z flark›lar› söylemek. Müzik, çal-

g› âletleri kullanmak.
Hindistân›n büyük âlimlerinden mirzâ Mazher-i Cân-› Cânân

“rahime-hullahü teâlâ”, (Kelimât-i tayy›bât) kitâb›nda, fârisî ola-
rak diyor ki, (Her çalg›y› çalmak ve dinlemek, sözbirli¤i ile ha-
râmd›r. Yaln›z, ney çalmak için mekrûh ve dü¤ünlerde def, [da-
vul] çalmak için mubâh denildi. [Kur’ân-› kerîmi ve ezân› tegan-
nî ile okurken, ma’nâ de¤iflir veyâ harf tekerrür ederse, harâm
olur. (El-f›khu alel mezâhib)de diyor ki, (Tegannî ile ezân oku-
mak harâmd›r. Bunu dinlemek câiz de¤ildir.) Mevzûn sözü mev-

– 313 –



zûn ses ile okuma¤a ve dinleme¤e (Tegannî) veyâ (Simâ’) denir.
Tegannî, güzel, hofla gidecek sesle okumakd›r. Kur’ân-› kerîmi,

ezân›, mevlidi, ilâhîleri tegannî ile okumak iki dürlü olur:
1- Sünnet olan, sevâb olan tegannî. Tecvîd ilmine uygun oku-

makd›r. Böyle tegannî, kalblere, rûhlara kuvvet vermekdedir.
2- Memnû’ olan, harâm olan tegannî, mûsikî perdelerine, nota-

lar›na uyarak, elhân ile okumakd›r. Böyle tegannî, harfleri, keli-
meleri bozuyor. Ma’nây› de¤ifldiriyor. Böyle okuyanlar›n nagmele-
ri, nefs-i emmâreye hofl, tatl› geliyor. Nefslerine maglûb kimseleri
a¤lat›yor, z›plat›yor. Ma’nâlardan haberleri olmuyor. Kalbleri,
rûhlar›, gafletden, hastal›kdan kurtulam›yor.

(Tergîb-üs-salât) 162.ci sahîfede ve (Berîka) C.2 S.1342 ve (Ha-
dîka) C.2 S.589 da diyor ki, (Lehv, e¤lence için, cers ya’nî ç›ng›rak
tak›l› hayvâna binmemelidir, mekrûhdur. Çünki cers, fleytân›n
mizmâr›d›r, çalg›s›d›r. Cers bulunan kervâna rahmet melekleri gel-
mez.) Bir maslahat, menfe’at için binmek, câizdir.

Dîne ve ahlâka uym›yan fli’rleri okuma¤a, uygun olanlar›n› da,
çalg›l›, içkili, kad›n erkek kar›fl›k f›sk yerlerinde okuma¤a veyâ
baflka yerde okunmufl olan›, böyle yerlerde, radyodan, teypden
dinleme¤e ve kad›nlar›n, o¤lanlar›n okumalar›na sözbirli¤i ile ha-
râm denildi.] Uygun fli’rleri, uygun yerlerde okumak câiz olur. Kal-
be rikkat getirince, Allahü teâlân›n merhametine de sebeb olur.
Ba’z› âlimler, mubâh olan simâ’a da ra¤bet etmemifllerdir. Bunlar,
tabî’atlerine hofl gelmedi¤i, zevk almad›klar› için simâ’› arzû etme-
mifller ise de, mubâh olan simâ’› arzû edenleri de red ve inkâr et-
memifllerdir.) Kur’ân-› kerîmi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-› flerîfleri
f›sk meclislerinde hurmet ile okumak harâm olur. E¤lence, keyf
için okumak küfr olur. (Dürrül-meârif) 6.c› sahîfede diyor ki, (Çal-
g›, kad›n ve o¤lan sesi g›nâd›r. Harâmd›r. Böyle olm›yan seslerle
fâideli fli’rler okumak, simâ’d›r, mubâhd›r.)

72- ‹ntihâr etmek, ya’nî kendini öldürmek, baflkalar›n› öldür-
mekden dahâ büyük günâhd›r. Kabrde Cehennem azâb› çeker.
Hemen ölmeyip tevbe ederse, bütün günâhlar› afv olur. Kabr azâ-
b› çekmez. [Terk edilmifl nemâzlar›n tevbelerinin sahîh olmas› için,
bunlar› kazâ etmek lâz›md›r. Kazâlara bafll›yan, ölünciye kadar,
kazâ k›lma¤a niyyet etmifl demekdir. Bu niyyetine karfl›l›k olarak,
bütün kazâ borçlar› afv olmakdad›r. Bunun gibi, îmâna gelen bir
kâfir ve bid’at inan›fl›nda olan bir sap›k da, küfrüne ve bozuk ina-
n›fllar›na tevbe edince, küfr ve bid’at inan›fllar›na ve bu zemândaki
bozuk ifllerini yapmama¤a niyyet etmifl demekdir. Bu niyyetine
karfl›l›k olarak, bunlar›n hepsi afv olur.]
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AVRET MAHALL‹ VE
KADINLARIN ÖRTÜNMELER‹

(Efli’at-ül-leme’ât) kitâb›nda, Nikâh k›sm› bafl›nda diyor ki:
1 - Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah›n

“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na biri geldi. (Ensârdan bir k›z
ile evlenmek istiyorum) dedi. (K›z› [bir kerre] gör! Çünki, Ensâr
kabîlesinin gözlerinde birfley vard›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf,
(Müslim) kitâb›nda yaz›l›d›r. Evlenilecek k›z› önceden bir kerre
görmek sünnetdir.

2 - Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” haber veriyor. Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Kad›nlar görüfl-
dükleri kad›nlar›n güzelliklerini, iyiliklerini, zevclerine anlatmas›n-
lar. Zevcleri, o kad›nlar› görmüfl gibi olurlar.) Bu hadîs-i flerîf, (Bu-
hârî)de ve (Müslim)de yaz›l›d›r.

3 - Ebû Sa’îd-i Hudrî “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Erkek erke¤in ve ka-
d›n kad›n›n avret yerlerine bakmas›n!) Görülüyor ki, erkeklerin
kad›nlara ve kad›nlar›n erkeklerin avret yerlerine bakmalar› ha-
râm oldu¤u gibi, erkeklerin erke¤in avret yerine ve kad›nlar›n ka-
d›n›n avret yerine bakmalar› da harâmd›r. Erke¤in erkek için ve
kad›n için avret mahalli, diz ile göbek aras›d›r. Kad›n›n kad›n için
avret mahalli de böyledir. Kad›n›n yabanc› erkek için avret mahal-
li ise, ellerinden ve yüzünden baflka bütün bedenidir. Bunun için,
kad›nlara avret denir. Müslimân olsun, kâfir olsun, yabanc› kad›-
n›n yüzlerine flehvet ile bakmak, avret yerine ise, flehvetsiz de bak-
mak harâmd›r.

4 - Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yabanc› kad›n›n
evinde gecelemeyiniz!)

5 - Akabe bin Âmir “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yabanc› kad›n ile bir
odada yaln›z kalmay›n›z! Kad›n, zevcinin birâderi veyâ bunun o¤-
lu ile yaln›z kal›rsa, ölüme kadar sürüklenir.) Ya’nî fitnelere sebeb
olur. Bundan pek çok sak›nmal›d›r. Bu hadîs-i flerîf, (Buhârî)de ve
(Müslim)de yaz›l›d›r.

6 - Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” haber veriyor. Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Kad›n›n bedeni
avretdir.) Ya’nî örtülmesi lâz›md›r. (Kad›n soka¤a ç›k›nca fleytân
hep ona bakar.) (Ya’nî, erkekleri aldatmak, onlar› günâha sokmak
için onu tuzak yapar.)
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7 - Büreyde “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” hazret-i Alîye dedi ki, (Yâ Alî! Bir kad›-
n› görürsen, yüzünü ondan ay›r. Ona tekrâr bakma! Ans›z›n gör-
mek, günâh olmaz ise de, tekrâr bakmak günâh olur.) Ebû Dâvüd
ve Dârimî bildirdiler.

8 - Alî “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yâ Alî! Uylu¤unu açma ve ölü veyâ
diri, hiç kimsenin uyluk yerine bakma!). Bu hadîs-i flerîfi, Ebû Dâ-
vüd ve ‹bni Mâce haber verdiler. Bundan anlafl›l›yor ki, ölünün av-
ret yerine bakmak, dirininkine bakmak gibidir. [Sporcular›n ve de-
nizde yüzenlerin avret yerine bakmakdan çok sak›nmal›d›r.]

9 - Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” haber veriyor.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Avret yerini-
zi açmay›n›z! [Ya’nî, yaln›z iken de açmay›n›z.] Çünki, yan›n›zdan
hiç ayr›lmayan kimseler vard›r. Onlardan utan›n›z ve onlara sayg›-
l› olunuz!) Bunlar, Hafaza denilen meleklerdir ki, insan› cinnin za-
rar›ndan korurlar ve insandan yaln›z halâda ve cimâ’da ayr›l›rlar.

10 - Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ” diyor ki, Meymûne “ra-
d›yallahü anhâ” ile birlikde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” yan›nda idik. ‹bn-i Ümm-i Mektûm “rad›yallahü anh” izn is-
teyip içeri girdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu gö-
rünce bize, (Perde arkas›na çekiliniz!) buyurdu. (O a’mâ de¤il mi-
dir? Bizi görmez) dedim. (Siz de mi körsünüz? Onu görmez misi-
niz?) buyurdu. Ya’nî, o kör ise de, siz kör de¤ilsiniz ya, buyurdu.
Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed ve Tirmüzî ve Ebû Dâvüd “rahi-
me-hümullahü teâlâ” bildirdiler. Bu hadîs-i flerîfe göre, erke¤in ya-
banc› kad›na bakmas› harâm oldu¤u gibi, kad›n›n da yabanc› erke-
¤e bakmas› câiz de¤ildir. Mezheb imâmlar›m›z “rahime-hümullahü
teâlâ”, di¤er hadîs-i flerîfleri de düflünerek, kad›n›n yabanc› erkek-
lerin bafllar›na, saçlar›na bakmamas› gücdür. Yapmas› güç olan
emrler (Azîmet) olur. Erke¤in kad›n için avret yeri, diz ile göbek
aras›d›r. Buraya bakmamak kolayd›r. Kolay olan emrlere (Ruh-
sat)d›r, dediler.

[Görülüyor ki, Ezvâc-› tâhirât “rad›yallahü teâlâ anhünne” ve
Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” azîmet ile amel ederler, ruh-
satlardan da sak›n›rlard›. ‹slâmiyyeti içerden y›kma¤a çal›flan in-
gilizlerin ve (Z›nd›k)lar›n, (Peygamber zemân›nda kad›nlar ör-
tünmezlerdi. fiimdi gördü¤ümüz kad›nlar›n umac› gibi örtünme-
leri, o zemân yokdu. Hazret-i Âifle bafl› aç›k gezerdi. fiimdiki ör-
tünme¤i sonradan yobazlar, f›khc›lar uydurdu) gibi sözleri çirkin
iftirâd›r. Evet, önceleri, örtünmek emr edilmemifldi. Fekat, hicre-
tin üçüncü ve beflinci senelerinde kad›nlar›n örtünmeleri emr
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olundu. Baban-zâde Ahmed Na’îm beg, hicâb âyetlerinin üç
def’ada nâzil oldu¤unu (Tecrîd-i sarîh tercemesi) 118. ci sahîfesin-
de yazmakdad›r.]

11 - Tâbi’înin büyüklerinden Behz bin Hakim, babas›ndan ve
dedesinden haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (Avret yerlerini ört! Zevcenden ve câriyenden baflka-
s›na gösterme! Yaln›z iken de, Allahü teâlâdan hayâ ediniz!) Bu
hadîs-i flerîfi Tirmüzî, Ebû Dâvüd ve ‹bni Mâce “rahime-hümulla-
hü teâlâ” bildirdiler. Câriyeye (Mülk-i yemîn) denir ki, sa¤ elin
mülkü demekdir. Çünki sat›n al›rken, sa¤ el ile mu’âyene edilir ve
sa¤ el ile paras› ödenir.

12 - Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir erkek, yabanc›
bir kad›n ile halvet ederse, üçüncüleri fleytân olur.) Bu hadîs-i fle-
rîfi Tirmüzî bildirdi. [Yabanc› bir veyâ çok kad›nla (Halvet) et-
mek, ya’nî kapal› bir yerde yaln›z kalmak harâmd›r. ‹bni Âbidîn
imâml›¤› anlat›rken diyor ki, (Baflka bir erkek dahâ varsa veyâ zî-
rahm mahremi bir kad›n da varsa halvet olmaz.)]

13- Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” haber veriyor. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Zevci uzakda olan
kad›nlar›n yanlar›na gitmeyiniz! Çünki fleytân, kan gibi damarlar›-
n›zda dolafl›r.) Sizin de dolafl›r m› dediklerinde, (Benim de dolafl›r.
Fekat Allahü teâlâ, ona karfl›, bana yard›m etdi. Onu müslimân
yapd›. Bana teslîm oldu) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi Tirmüzî “rahi-
me-hullahü teâlâ” bildirdi.

14 -Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ” diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” yan›mda idi. Kardeflim Abdüllah bin
ebî Ümeyyenin kölesi de odada idi. Bu köle muhannes idi. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bu muhannesi görünce ve sesi-
ni iflitince, (Bunun gibileri evinize almay›n›z!) buyurdu. Bu hadîs-i
flerîf, (Buhârî)de ve (Müslim)de yaz›l›d›r. (Muhannes), ahlâk›n›,
hareketlerini, sözlerini ve fleklini kad›nlara benzeten kimse de-
mekdir. Böyle yapanlar mel’ûndur. Bunlar için, hadîs-i flerîfde,
(Kendilerini kad›nlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten
kad›nlara, Allah la’net eylesin!) buyuruldu. Zarûret olmadan er-
kekler gibi giyinen ve onlar gibi trafl olan ve erkeklere mahsûs ifl-
leri yapan kad›nlar ve kad›n gibi saçlar›n› uzatan ve süslenen er-
kekler, bu hadîs-i flerîfe dâhil olmakdad›rlar.

15 - Misver bin Mahreme “rad›yallahü anh” hicretin ikinci se-
nesinde tevellüd etdi. Abdürrahmân bin Avf›n hemflirezâdesidir
“rad›yallahü anhümâ”. Diyor ki, büyük bir tafl götürüyordum. Yol-
da, elbisem afla¤› düfldü. Yukar› kald›ramad›m. Resûlullah “sal-
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lallahü aleyhi ve sellem” beni bu hâlde gördü. (Elbiseni yukar› kal-
d›r! Ç›plak olarak soka¤a ç›kmay›n›z!) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi
(Müslim) bildirmekdedir. Bu hadîs-i flerîf, sokaklarda, plajlarda ve
spor sâhalar›nda, erkeklerin de, k›zlar›n da, aç›k bulunmalar›n› ya-
sak etmekdedir.

16 - Ebû Ümâme “rad›yallahü anhâ” haber veriyor: Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir k›z›n güzelli¤ini gö-
ren kimse, gözünü ondan hemen ay›r›rsa, Allahü teâlâ, ona yeni
bir ibâdet sevâb› ihsân eder ki, bu ibâdetin lezzetini hemen duyar.)
Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed bin Hanbel “rahime-hullahü teâ-
lâ” bildirdi.

17 - Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh”, mürsel olarak haber
veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Av-
ret yerlerini açana ve baflkas›n›n avret mahalline bakana, Allah
la’net eylesin!). Bu hadîs-i flerîf, imâm-› Beyhekînin “rahime-hul-
lahü teâlâ” (fiu’âbül-îmân) kitâb›nda yaz›l›d›r.

18 - Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” haber veriyor.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Kendini bir
kavme benzeten, onlardan olur!). Bu hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed
ve Ebû Dâvüd “rahime-hümallahü teâlâ” bildirdiler. Demek ki,
ahlâk›n›, ifllerini veyâ elbisesini islâm düflmanlar›na benzeten, on-
lardan olur. [Modaya, kâfirlerin kötü âdetlerine uyanlar, harâmla-
ra güzel san’at ismini takanlar ve harâm iflliyenlere san’atkâr, ileri-
ci diyenler, bu hadîs-i flerîfden ibret almal›d›rlar.]

19 - Amr fiu’ayb, babas›ndan ve dedesinden haber veriyor. Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ,
kuluna verdi¤i ni’metleri görmesini sever.) Bu hadîs-i flerîfi, Tir-
müzî “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi. Görülüyor ki, Allahü teâlâ
elbisenin yeni, güzel ve temiz olmas›n› sever. Bunlar›, ni’meti gös-
termek için yapan› sever. Kibr ile yapan› sevmez. Allahü teâlân›n
verdi¤i ni’metleri gizlemek câiz de¤ildir. ‹lm ni’meti de böyledir.

20 - Câbir bin Abdüllah “rad›yallahü anh” diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” bize geldi. Evde, saçlar› da¤›n›k biri
vard›. Bunu görünce: (Bu, saçlar›n› düzeltecek birfley bulamam›fl
m›?) buyurdu. Elbisesi kirli birini de görünce, (Elbisesini y›kaya-
cak birfleyi yok mu?) buyurdu.

21 - Tâbi’înden Ebülahves, babas›ndan haber veriyor. Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na gitdim. Elbisem eski-
mifl idi. (Mal›n yok mu?) buyurdu. Mal›m var dedim. (Ne cinsden
mal›n var?) buyurdu. Her cinsden var dedim. (Allahü teâlâ, mal
verince, ni’metlerin eserini üzerinde görmelidir!) buyurdu. Bu
hadîs-i flerîfi, imâm-› Ahmed ve Nesâî “rahime-hümallahü teâ-
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lâ” bildirdiler. (Efli’at-ül-leme’ât) kitâb›n›n üçüncü cildinden terce-
me burada temâm oldu.

22 - Yûsüf Kardâvînin (El-halâl-ü vel-harâm-ü fil-islâm) kitâ-
b›nda diyor ki: ‹slâm dîni, müslimân kad›n›n, alt› görünecek kadar
ince örtü ile örtünmesini harâm etmifldir. (Müslim) ve (Muvattâ)
kitâblar›ndaki hadîs-i flerîfde, (Örtülü ç›plak ve bafllar› deve hörgü-
cü gibi yükseltilmifl kad›nlar, Cennete girmiyecek. Kokusunu bile
duym›yacaklard›r. Hâlbuki, Cennetin kokusu, çok uzaklardan du-
yulacakd›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, kad›nlar›n ince, fleffâf ve-
yâ cilde yap›fl›k dar elbise, çorap, bafl örtüsü ile örtünmelerini ve
saçlar›n›, bafllar›n›n üstünde küme yapmalar›n› yasak etmekdedir.
Böyle örtünmek, ç›plak gezmek gibidir. Müslimân han›mlar›, k›z-
lar›, ince, dar fleylerle örtünmemeli, saçlar›n› veyâ (peruk) takarak,
bunlar›n k›llar›n›, deve hörgücü gibi bafllar›n›n üstünde toplama-
mal›, saçlar›n› topuz yapmamal›d›r. Bunlar›n Cehenneme götüren
günâh olduklar›n› bilmelidir.

[Kardâvînin mezhebsiz bir din adam› oldu¤u, ikiyüzüncü sahî-
fede bildirilmifldi. ‹slâm dîni, kad›nlar›n örtünmelerinin farz oldu-
¤unu ve örtünün evsâf›n› bildirmifldir. Bu evsâf› tafl›yan çarflaf ve
genifl ve uzun entâri ve manto ile örtünmeleri aras›nda fark oldu-
¤u hiç bildirilmemifldir. Örtünmenin farz oldu¤u, örtü, elbise flekl-
lerinin ise, (Sünnet-i zevâid) oldu¤u, f›kh kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Sünnet-i zevâid, ibâdet olm›yan, âdet olan sünnetler demekdir.
Bunun için, örtülerden, âdet hâlini alm›fl olan› kullanmak lâz›md›r.
‹bâdet olm›yan fleylerde âdete uymamak, mekrûh olur. Fitneye se-
beb olursa, harâm olur. (Hindiyye)de diyor ki, (Kal›n ve genifl ku-
mafl ile örtülü kad›na bakmak câizdir. ‹nce, dar örtülmüfl kad›na
bakmak câiz de¤ildir. Örtülü kad›n›n da yüzüne flehvet ile bakmak
harâmd›r. fiehvetsiz olarak lüzûmsuz bakmak mekrûhdur. Müsli-
mân olm›yan kad›nlara da bakmak böyledir. Bunlar›n yaln›z saçla-
r›na bakmak câiz olur, denildi.)

Kal›n, genifl ve topuk kemiklerine kadar uzun ve kollar› bilek-
lerini örten, koyu renkli manto ile örtünmek, iki parça çarflafla ör-
tünmekden dahâ iyidir. (Halebî-yi kebîr)de diyor ki, (Hür kad›-
n›n kulaklar›na kadar sarkan saç› sözbirli¤i ile avretdir. Kulakdan
afla¤› sarkan k›sm›, âlimlerin ço¤una göre yine böyledir. Ba’z›lar›-
na göre, sarkan k›sm nemâzda avret olmaz. Fekat yabanc›n›n bu-
na bakmas› da câiz de¤ildir.) Saçlar›n›n hepsini, kal›n bafl örtüsü
ile örtmelidir. Bu örtünün ortas›n›n ön k›sm›, al›na yap›flmal› ve
kafllara yak›n inmeli, iki kenâr›, iki kafl›n kenâr›ndan, çeneye in-
dirilerek, çene üstünde, i¤ne ile bitifldirilip, gö¤se sarkmal›, orta-
s›n›n arka k›sm›, s›rt› örtmelidir. Fitne ihtimâli olunca, yanakla-

– 319 –



r› da örtmelidir. Koyu renkli, kal›n çorap da giymelidir. Kad›n›n
sarkan saç›n›n dörtde biri, bir rükn kadar aç›k olursa, nemâz› sahîh
olmaz. Dahâ az› aç›k olursa mekrûh olur. Burada kad›n›n ihtiyâr
veyâ genç olmas›n› hiçbir kitâb ay›rmam›fld›r. ‹htiyâr kad›n›n selâ-
m›na cevâb vermek ve onunla müsâfeha ve halvet câiz olur demifl-
ler ise de, ihtiyâr kad›n›n saç›n› açmas›, bunun saç›na bakmak câiz
olur diyen olmam›fld›r. Müslimân olm›yan kad›n›n saç›na bakmak
câiz olur diyen oldu. Fekat ihtiyâr olan müslimân kad›n›n saç›na
bakmak câiz olur diyen hiç yokdur. ‹htiyâr kad›n›n mescide ve
kabr ziyâretine gitmesi câiz diyenler de, saç›, bafl› örtülü olmak flar-
t›n› bildirmifllerdir.

(Ahzâb sûresi ellidokuzuncu âyetinde, müslimân kad›nlar (cil-
bâb) ile örtünsünler diyor. Bu âyet, ayr› iki parça olan çarflafla ör-
tünme¤i emr etmekdedir) demek do¤ru de¤ildir. Bu âyet, çarflaf
giyme¤i emr etseydi, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” zev-
celeri çarflaf giyerlerdi. Hâlbuki hiçbirinin çarflaf giydi¤i, hiçbir
kitâbda bildirilmedi. Türkçe (Tibyân) tefsîri bunu, (Bafllar›n› ört-
sünler) diye tefsîr etmekdedir. (Celâleyn) tefsîrinde, (Kad›nlar›n
yüzlerine sark›td›klar› bafl örtüsüdür) diyor. Sâvî bunu aç›klar-
ken, (Bafl örtüsü ve D›r’, ya’nî gömlek üstüne örtülen bezdir) di-
yor. (Rûhulbeyân) ve (Ebüssü’ûd) tefsîrlerinde, (Cilbâb, saçlar›n
da¤›lmamas› için bafla sar›lan ve Himar denilen tülbendin üstüne
örtülen, dahâ genifl ve gö¤se kadar inerek gömle¤in ceybini [ya’nî
yakas›n›, boyun k›sm›n›] örten bafl örtüsüdür. Bu âyetde, kad›n-
lar›n bafllar›n› ve bütün bedenlerini örtmeleri emr olunmakda-
d›r) diyor. (Zevâcir) ve (El-F›kh-ü alel-mezâhibil erbe’a) kitâb-
lar›, erkeklerin de cilbâb giydiklerini gösteren hadîs-i flerîfi yaz-
makda ve erkekler için, cilbâb›n, kamîs ya’nî, entârî denilen
uzun gömlek oldu¤unu bildirmekdedirler. Genifl manto ile kal›n
bafl örtüsü yâhud iki parçadan yap›lm›fl çarflaf, bu âyet-i kerîme-
deki hicâb emrini yerine getirmekde berâberdirler. Kad›nlar›n,
bulunduklar› yerin âdetine uygun fleklde örtünerek, fitneye se-
beb olmamalar› lâz›md›r. Hicâb âyetinin bir k›sm›n›n Zeyneb
“rad›yallahü anhâ”n›n nikâh gününde nâzil oldu¤u, (Buhârî) al-
t›nc› cüz 26. c› sahîfesinde yaz›l›d›r. Bu nikâh üçüncü senede ya-
p›ld›.]

Müslimân oldu¤unu söyliyen bir kimsenin, yapaca¤› her iflin,
islâmiyyete uygun olup olmad›¤›n› bilmesi lâz›md›r. Bilmiyorsa,
bir Ehl-i sünnet âliminden sorarak veyâ bu âlimlerin kitâblar›n-
dan okuyarak ö¤renmesi lâz›md›r. ‹fl, islâmiyyete uygun de¤il
ise, günâh veyâ küfrden kurtulamaz. Hergün hakîkî tevbe et-
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mesi lâz›md›r. Tevbe edilen günâh ve küfr, muhakkak afv olur.
Tevbe etmezse, dünyâda ve Cehennemde, azâb›n›, ya’nî cezâs›n›
çeker. Bu cezâlar, kitâb›m›z›n muhtelif yerlerinde yaz›l›d›r.

Erkeklerin ve kad›nlar›n nemâzda ve heryerde örtmesi lâz›m
olan yerlerine (Avret mahalli) denir. (Avret mahallini açmak ve
baflkas›n›n avret mahalline bakmak harâmd›r.) Erkeklerin nemâz-
da ayaklar›n› örtmelerinin sünnet oldu¤u 419 da yaz›l›d›r. ‹slâmiy-
yetde avret mahalli yokdur diyen, kâfir olur. Avret mahallini ört-
me¤i dînimiz emr etmekdedir. Avret mahalli aç›k olan bir erke¤in
veyâ kad›n›n bulundu¤u yere ve çalg›, kumar ve alkollü içki ve ka-
d›n sesi bulunan bir yere (F›sk meclisi) denir. F›sk meclisine git-
mek harâmd›r. Kalbin temiz olmas› da lâz›md›r. Kalbin temiz ol-
mas›, güzel ahlâkl› olmas›d›r. Kalb, islâmiyyete uyarak temizlenir.
‹slâmiyyete uym›yan›n kalbi temiz olamaz. ‹cmâ’ ile, ya’nî dört
mezhebde de avret olan bir yerini açma¤a ve baflkalar›n›n böyle
avret mahalline bakma¤a halâl diyen, ehemmiyyet vermiyen, ya’nî
azâb›ndan korkm›yan kâfir olur. Kad›nlar›n avret yerini açmalar›
ve erkekler yan›nda flark› söylemeleri ve mevlid okumalar› böyle-
dir. Erkeklerin diz ile kas›klar› aras›, yaln›z Hanbelî mezhebinde
avret de¤ildir.

(Ben müslimân›m) diyen kimsenin, îmân›n ve islâm›n flartlar›n›
ve dört mezhebin icmâ’›, ya’nî söz birli¤i ile bildirdi¤i farzlar› ve ha-
râmlar› ö¤renmesi ve ehemmiyyet vermesi lâz›md›r. Bilmemesi özr
de¤ildir. Ya’nî, bilip de inanmamak gibidir. (Kad›nlar›n yüzlerin-
den ve ellerinden baflka yerleri, dört mezhebde de avretdir.) ‹cmâ’
ile olm›yan, ya’nî di¤er üç mezhebden birine göre avret olm›yan bir
yerini, ehemmiyyet vermiyerek açan kâfir olmaz ise de, kendi mez-
hebine göre, büyük günâh olur. Erkeklerin diz ile kas›k aras›n›,
ya’nî uylu¤unu açmalar› böyledir. Bilmedi¤ini ö¤renmesi farzd›r.
Ö¤renince hemen tevbe etmeli ve örtmelidir.

MÜ’M‹N‹N EVSÂFI
Mü’minin mü’minde yedi hakk› vard›r:
Da’vetine gitmek,
‹yâdetine [Hasta olunca ziyâretine] gitmek,
Cenâzesine gitmek,
Nasîhat etmek,
Selâm vermek,
Bir zâlimin elinden kurtarmak.
Aks›rd›kda (Elhamdülillah) deyince, (Yerhamükellah) demek.
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Mü’minin hayrl›s›, alt› haslet bulunand›r:
‹bâdet eder. ‹lm ö¤renir. Fenâl›k yapmaz. Harâmlardan sak›-

n›r. Kimsenin mal›na göz dikmez. Ölümü hiç unutmaz.

Tenbîh: Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Herkes, kendisine ihsân
edeni sever. Bu sevgi, insan›n cibilletinde [yarat›l›fl›nda] mevcûd-
dur.) Nefsine düflkün olan, nefsinin arzûlar›na kavuflmak için, yar-
d›m edenleri sever. Akl ve ilm sâhibi ise, medenî insan olmas›na
yard›m edenleri sever. K›sacas›, tayyibler [iyiler], tayyibleri sever.
Habîsler, flerîrler [fenâ kimseler], kötüleri severler. Bir kimsenin
sevdiklerine, arkadafllar›na bakarak, onun nas›l adam oldu¤u anla-
fl›l›r. Dosta, düflmana, müslimâna ve kâfire, bid’at sâhiblerinden
baflka, herkese, tatl› dil ve güler yüz göstermelidir. ‹nsanlara yap›-
lacak en fâideli ihsân, en k›ymetli hediyye, tatl› dil ve güler yüzdür.
‹ne¤e tapan kâfirleri görünce, ine¤in a¤z›na saman vererek, düfl-
man olmalar›na mâni’ olmal›d›r. Kimse ile münâkafla etmemelidir.
Münâkafla, dostlu¤u azalt›r, düflmanl›¤› artd›r›r. Kimseye k›zma-
mal›d›r. K›zmak, sinir ve kalb hastal›¤› yapar. Hadîs-i flerîfde, (Ga-
dab etme!), k›zma buyuruldu.

Bir kimse, dört fleyi gizlese, nâs›n hayrl›s› olur:
1- Fakîrli¤ini,
2- Sadakas›n›,
3- Musîbetini,
4- Belâs›n›.
Ve dahî Cennet dört kimseye müfltakdir:
1- Dili zikr edici ola.
2- Hâf›z-› kelâmullah ola.
3- Ta’âm yidirici ola.
4- Ramezân ay›nda sâim [oruclu] ola.

Her kifli, afla¤›da yaz›l› yedi fleyi dillerinden kesmeyeler:
Her iflinde (Besmele-i flerîfeyi) diyeler.
Her ifli temâm edince, (Elhamdülillah) diyeler.
Filân yere gidece¤im dedikde, (‹nflâallah) diyeler.
Bir musîbet iflitdikde, (‹nnâ lillah ve innâ ileyhi râci’ûn) diye-

ler.
Bir hatâ söylemifl ise, tevbe ve istigfâr eyleyeler.
(Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ flerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-

hamdü ve hüve alâ külli fley’in kadîr) kelime-i tayyibesine devâm
edeler.
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(Eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden ab-
dühü ve resûlüh) kelime-i flerîfesini çok söyliyeler.

Bu ikisini dahî, gece ve gündüz çok okumal›d›r:

1- (Estagfirullah.)

2- (Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü
ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm.)

AHLÂK-I HAMÎDEN‹N BEYÂNI
Ve dahî, kiflinin yetmifliki kadar güzel huylar› vard›r:
Îmân, Ehl-i sünnet i’tikâd›, ‹hlâs, ‹hsân, Tevâzu’, Zikr-i min-

net, Nasîhat, Tasfiye, Gayret, G›bta, Sehâ, Îsâr, Mürüvvet, Fütüv-
vet, Hikmet, fiükr, R›zâ, Sabr, Havf, Recâ, Bu¤d-› fillah, Hubb-i
fillah, Hamûl, ‹stivâ-i zem ve medh, Mücâhede, Sa’y, Kasd,
Amel, Zikr-i mevt, Tefvîz, Teslîm, Taleb-ül-ilm, Selâmet, Sadr,
fiecâat, Hilm, R›fk, ‹nâbet, Vefâ-i ahd, ‹ncâz-i va’d, Hüsn-i hulk,
Zühd, Kanâat, Rüfld, Sa’y-i fil-hayrât, Rikkat, fievk, Hayâ, Sebât
fî emrillah, Ünsü billâh, fievku ilâ likâillah, Vekâr, Zekâvet, ‹sti-
kâmet, Edeb, Firâset, Tevekkül, S›dk, Murâbata, Müflârata, Mu-
râkabe, Muhâsebe, Muâtebe, Kezm-i gayz, Hubb-i tûl-i hayâti li-
ibâdetihi, Tevbe, Huflû’, Yakîn, Ubûdiyyet, Mükâfât, Ri’âyet-i
hukûk-i ibâd.

Tevâdu’, gönül alçakl›¤›na ve zikr-i minnet, her tâati Allahü
azîm-üfl-flân›n tevfîki ve lütfu oldu¤unu bilip, flükr etme¤e ve na-
sîhat, mü’min kardefline nasîhat etme¤e ve tasfiye, kalbinden ah-
lâk-› zemîmeyi ç›kar›p, ahlâk-› hamîde ile muttas›f olma¤a ve gay-
ret, dîninde gayret etme¤e ve g›bta, baflkas›ndaki ni’metin ken-
dinde de olmas›n› isteme¤e ve sehâ ile fütüvvet, cömerdli¤e ve
îsâr, mü’min kardefllerinin ifllerini bitirme¤e ve mürüvvet, insan-
l›k vazîfelerini yap›c› olma¤a ve hikmet, ilm-i hâlini bilip amel et-
me¤e ve flükr, ni’metleri emr olunan yerlerde kullanma¤a ve r›zâ,
Allahü teâlâdan kendisine gelen takdîrâta râz› olma¤a ve sabr,
belâlara sabr etme¤e denir.

[Hukûk-i ibâd, kul hakk›n› gözetmekdir. Kul hakk›n›n en
mühimmi ana-baba hakk›d›r. Tatl› dil ile, güler yüzle, yard›mla-
r›na koflmakla, onlar›n gönüllerini kazanma¤a çal›flmal›d›r. Son-
ra komflu hakk›, hoca hakk›, kar›-koca hakk›, arkadafl hakk›,
sonra hükûmetin hakk› gelir. Kimseye yalan söylememeli, hîle
yapmamal›, ölçü âletlerini do¤ru kullanmal›, iflçinin ücretini, al›n
teri kurumadan ödemelidir. Borç ödememek, otobüs ve benzer-
lerinin ücretlerini vermemek hiyânet olur. Hükûmete vergi öde-
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memek, binlerle kimsenin hakk›n› çi¤nemek olur. Hükûmet zulm
ederse, zulm edilenler, devlete karfl› isyân ederlerse, bu ›syânc›lara
yard›m etmenin câiz olmad›¤›, (Berîka)da, fitne bahsinde ve (Hin-
diyye)de ve (Dürr-ül-muhtâr)da yaz›l›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Hükû-
mete ihânet edene, Allah ihânet eder) buyuruldu. Ya’nî ›syân ede-
ni zelîl, hakîr eder [Nibrâs]. Bunun için, Seyyid Kutb ve Mevdûdî
gibi mezhebsizlerin, müslimânlar› hükûmete karfl› ›syâna teflvîk
eden, bölücü, y›k›c› yaz›lar›na aldanmamal›d›r. Zâlim olan hükû-
mete de ›syân edilmez ve ›syân edenlere yard›m edilmez. ‹bni Âbi-
dîn “rahime-hullahü teâlâ” ipek elbise giymenin erkeklere harâm
oldu¤unu bildirirken diyor ki, (Dü¤ün ve bayramlarda ipekli ku-
mafl sermek ve alt›n, gümüfl eflyây› kullanmadan sergilemek, göste-
rifl için olmaz, yaln›z hükûmetin emrini yerine getirmek için olur-
sa, câizdir. Fekat, gündüzleri, ›fl›k, kandil yak›lmas›, ›fl›kl› reklâm-
lar yap›lmas›, mal› zây›’ etmek, lüzûmsuz yerde kullanmak oldu-
¤undan, câiz de¤ildir. Hükûmetin emri ile olursa, bunlar› yapmak
ve çocuklar›n› k›z, o¤lan kar›fl›k mekteblere göndermek câiz olur.
479.cu sahîfeye bak›n›z! Kad›n-erkek kar›fl›k olan, avret yerleri
aç›k kimseler bulunan toplant›lara gitmek de câiz de¤ildir.) Kâfir-
lerin kanûnlar›na da ›syân etmek câiz olmad›¤› da (‹bni Âbidîn)in
(Cum’a nemâz›) ve (Kâd›l›k) k›smlar›nda yaz›l›d›r. Üzerinde kul
hakk› bulunan›n ibâdetlerinin kabûl olm›yaca¤›, Cennete gireme-
yece¤i bildirildi. Kâfirin hakk›ndan kurtulmak, müslimân›n hak-
k›ndan kurtulmakdan dahâ zordur denildi. Herkese iyilik yapmal›,
kötülük edenlere, kötülükle karfl›l›k vermemelidir. Hakîkî müsli-
mân, Allahü teâlân›n emrlerine, hükûmetin kanûnlar›na itâat
eder.]

Erenlerin sohbeti, ele giresi de¤il.
Sohbete kavuflanlar, mahrûm kalas› de¤il.

Gezmek gerek her yeri, bulmak için, bir eri,
sarraf tan›r cevheri, magbûn bilesi de¤il.

Akar suyun bafl›na, kapal› desti konsa,
k›rk y›l, orda dursa da, âb› alas› de¤il.

Sohbet, kalbi eder pâk, ona imrenir eflâk,
âdemi, ârif eden, tâcu h›rkas› de¤il.

Önce îmân etmeli, harâmdan, el çekmeli,
rûh g›dâs›n bilmeli: Bâdem helvâs› de¤il!
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FEZÂ‹L-‹ ESHÂB BAHS‹
Bütün Sahâbenin içinde, Resûlullah›n dört halîfesi “rad›yalla-

hü teâlâ anhüm ecma’în” di¤erlerinden üstündür. Cümlesinin hilâ-
fet müddeti, otuz senedir. [Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în” hepsinin Cennete gidecekleri bildirildi. Hiç birine
dil uzatmak câiz de¤ildir.]

Ve dahî, Evliyân›n kerâmeti hakd›r, do¤rudur.
Cümle Velîlerin efdali, en üstünü, hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk-

d›r “rad›yallahü teâlâ anh”. Hilâfeti hakd›r. Onun birinci halîfe ol-
du¤u, ümmetin icmâ’› ile sâbitdir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” kay›n babas›d›r. K›z› Âifle “rad›yallahü anhâ” anam›z›,
Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tezvîc eylemifldir.
Hakîkat ilminde mâhirdir. Cümle mal›n› hak yoluna sarf etdi. Tâ
ki, bir habbesi kalmad›. Beline, hurma lifinden örtü giydi. Cebrâ-
îl “aleyhisselâm” dahî onun giydi¤i gibi giyerek, Resûlullaha gel-
di. Resûl, onu bu hâlde görünce, (Yâ kar›ndafl›m Cebrâîl! Ben se-
ni, bu hâlde hiç görmemifldim. Bu hâl ne acebdir) diye buyurduk-
da, Cebrâîl “aleyhisselâm”: (Yâ Resûlallah! fiimdi sen beni bu
hâlde gördün, ne kadar melekler var ise, cümlesi bu hâldedir. Bu-
nun sebebi odur ki, Allahü azîm-üfl-flân, hitâb etdi ki, (Ebû Bekr
kulum cümle emlâkini, benim r›zâm için, benim yoluma sarf eyle-
di. fiimdi hurma lifinden örtü giyindi. Ey benim meleklerim, sizler
dahî, onun gibi giyininiz) diye emr eyledi. Cümle melekler, flimdi
bu hâldedirler) diye buyurdu. Ve kendisine, onun için, S›ddîk de-
nildi.

Onun ard›nca, Evliyân›n efdali, hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh”d›r. Hilâfeti, ümmetin icmâ’› ile sâbitdir. ‹slâm ilmlerinde
mâhirdir. Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” haz-
retlerine, bir münâf›k ile bir yehûdî, da’vâ ile geldiler. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri, da’vâlar›n› dinledi. Hak,
yehûdînin lehinde ç›kd›. O münâf›k râz› olmay›nca, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o vakt, onlara: (Ey kifliler!
Ömere var›n, sizin da’vân›z› görsün!) diye buyurdu. Onlar, haz-
ret-i Ömere “rad›yallahü teâlâ anh” geldiler. Neye geldiniz? de-
di. Münâf›k, bu yehûdî ile, da’vâm vard›r, dedi. Hazret-i Ömer
“rad›yallahü teâlâ anh” buyurdu ki, sâhib-i islâmiyyet var iken,
ben bu da’vây›, nas›l göreyim? Münâf›k dedi ki: Biz Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”e vard›k, da’vây› yehûdîye hükm ey-
ledi. Ben râz› olmad›m! Hemen Ömer “rad›yallahü anh” onlara
siz bekleyin, ben da’vân›z›, flimdi hâl edeyim dedi ve içeriye git-
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di. Biraz sonra, ete¤inin alt›nda, bir sat›rla, bunlar›n yan›na geldi,
sat›r› çekdi¤i gibi o münâf›k›n kellesini uçurdu ve (Resûlullah›n
hükmüne râz› olmayan›n hâli budur) dedi. ‹flte bundan dolay›,
kendisine Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü teâlâ anh” denildi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri, (Hak ile bâ-
t›l› ay›rd edici, Ömerdir) buyurdu.

Onun ard›nca, Evliyân›n efdali hazret-i Osmân-› Zinnûreyn
“rad›yallahü anh”d›r. Hilâfeti hakd›r, do¤rudur. Ümmetin icmâ’›
ile sâbitdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, ona bir-
biri ard›nca, iki k›z›n› vermifldir. ‹kinci k›z› vefât etdikde, (Bir k›-
z›m dahâ olsayd›, ona verirdim!) buyurmufldur.

‹kinci k›z›n› verdikde, hazret-i Osmân› “rad›yallahü teâlâ anh”
gâyet medh etmifldi. Tezvîc etdikden sonra k›z›: (Ey benim gözü-
mün nûru babam! Hazret-i Osmân› gâyet medh eylediniz. Buyur-
du¤unuz kadar de¤il!) dedikde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” hazretleri k›z›na: (Ey benim k›z›m! Hazret-i Osmândan
gökdeki melekler hayâ ederler!) buyurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona iki k›z›n› verdi¤in-
den ötürü, Osmân-› Zinnûreyn denildi. Zinnûreyn, iki nûr sâhibi
demekdir. Ma’rifet ilminde mâhirdir.

Onun ard›nca, Evliyân›n efdali, Alî “kerremallahü vecheh ve
rad›yallahü anh”d›r. Hilâfeti, ümmetin icmâ’› ile sâbitdir. Resûlul-
lah›n dâmâd›d›r. K›z› hazret-i Fât›ma “rad›yallahü anhâ” anam›z›,
ona tezvîc etmifldir. Tarîkat ilminde mâhirdir. Bir gulâm› var idi.
Birgün, gulâm› murâd eyledi ki, flu efendimi tecribe edeyim. Vak-
tâ ki, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, d›flar›da idi. Gulâm›n ya-
n›na gelip bir hizmet buyurdu. Gulâm sükût eyledi. Ondan sonra,
hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” gulâma, yâ gulâm! Ben sana
ne yapd›m ve hât›r›n neden münkesir oldu ve benim neyimden in-
cindin, dedikde, gulâm, sen bana bir fley yapmad›n. Ben senin ku-
lunum. Murâd›m seni tecribe etmekdi. Hakkiyle Velîsin, dedi.

[Eshâb-› kirâm›n hepsini sevenlere ve onlar›n yolunda olanlara
(Ehl-i sünnet) denir. Bir k›sm›n› severiz deyip ço¤unu sevmiyene
(fiî’î) denir. Eshâb-› kirâm›n hepsine düflman olanlara (Râfizî) de-
nir. Eshâb-› kirâm›n hepsini severiz diyen, fekat ba’z› fleylerde hiç
birine uym›yan kimseye (Vehhâbî) denir. Sap›k din adam› Ahmed
ibni Teymiyyenin fikrleri ile, ingiliz câsûsu Hempherin yalanlar›-
n›n kar›fl›m›na (Vehhâbîlik) denir. Bu inan›fllar›na uym›yan, Ehl-i
sünnet olan müslimânlara kâfir diyorlar. [Bu sözleri ile, kendileri
kâfir oluyorlar.]
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Vehhâbîlik düflünceleri, 1150 [m. 1737] senesinde Arabistân ya-
r›m adas›nda ingilizler taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›. ‹ngiliz plânlar›-
n› yaymak için, çok müslimân kan› ak›td›lar. fiimdi de, her memle-
ketde (Râbitatül-âlemil islâmî) dedikleri merkezler kurarak ve sa-
y›s›z alt›n saçarak, câhil din adamlar›n› avl›yor. Bunlar vâs›tas› ile
müslimânlar› flafl›rt›yorlar. Bindörtyüz senedir islâmiyyeti savun-
mufl olan Ehl-i sünnet âlimlerini ve bunlar›n hâmileri olan Osmân-
l›lar› kötülüyor. Bu âlimlerin naslardan ç›kard›klar› do¤ru bilgilere
yanl›fl diyorlar.

Vehhâbîlerden ba’z›s›, (Biz de Ehli sünnet mezhebindeyiz,
Hanbelî mezhebindeyiz) diyorlar. Bu sözleri, Mu’tezile sap›k f›r-
kas›nda olanlar›n, (Biz de, Ehl-i sünnetiz. Hanefî mezhebindeyiz)
demelerine benzemekdedir. Ehl-i sünnet olm›yanlar›n Cehenne-
me gideceklerini bildikleri için, böyle söylüyorlar. Hâlbuki, yaln›z
amellerinin, yaln›z ifllerinin bir mezhebe uygun olmas›, o mezheb-
den olmak de¤ildir. Bir mezhebe tâbi’ olmak için, hem i’tikâd›n,
hem de amelin, o mezhebe uygun olmas› lâz›md›r. Dört mezhebin
i’tikâd›, birbirlerinin ayn›d›r. Dördü de, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda-
d›r. Bir kimsenin hanefî veyâ hanbelî mezhebinde olabilmesi için,
evvelâ Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmas› lâz›md›r. Vehhâbîler Ehl-i
sünnet i’tikâd›nda de¤ildirler.]

TA’ÂM BAHS‹
Ta’âmdan evvel, sünnet oldu¤unu düflünerek, el y›kaman›n on

fâidesi vard›r:
Bir kimse, ta’âm yimek için ellerini y›kad›kda, ›slak olan par-

maklar›n›n ucunu gözlerinin p›nar›na koyup geriye do¤ru silse, o
kimse, Allahü teâlân›n izniyle, göz a¤r›s› görmez. On fâide:

1- Arfl-› rahmân alt›nda, bir melek nidâ eder. Elini pâk etdi¤in
gibi, senin [küçük] günâhlar›n pâk oldu, der.

2- Nâfile nemâz k›lm›fl gibi sevâb›na nâil olur.
3- Fakîrlikden emîn olur.
4- S›ddîklar sevâb›na nâil olur.
5- Melâike, onun için istigfâr ederler.
6- Her bir lokman›n mukâbelesine, onlar› sadaka vermifl gibi

sevâba nâil olur.
7- Besmele ile yimede günâh›ndan temiz olur.
8- Yimekden sonra yapd›¤› düâs› kabûl olur.
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9- O gece ölürse, flehîd mertebesine eriflir.
10- Gündüz ölürse, flühedâ zümresine yaz›l›r.
Önce elleri y›kamak ve kurulamamak sünnetdir.
Ta’âmdan sonra, sünneti yerine getirmek niyyeti ile, el y›kama-

n›n alt› fâidesi vard›r:

1- Arfl-› rahman alt›nda bir melek nidâ eder ki, (Yâ mü’min!
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” senden râz› oldu.)

2- Bu ni’mete mahsûs sevâba nâil olur.
3- Bedenindeki k›l say›s›nca, sevâb› olur.
4- Rahmet deryâs›ndan nasîbi olur.
5- Elinden akan damlalar›n adedince sevâb kazan›r.
6- Vefât etdikde, flehîd olur.
[Allahü teâlân›n emrleri iki dürlüdür: Emr-i tekvînî ve Emr-i

teklîfî veyâ Emr-i teflrî’î.

Emr-i tekvînî, Yaratmas›n› diledi¤i fleylere (Ol) demesidir. Ol
deyince, hemen var olur. Hiçbir kimse, bu fleyin var olmas›na mâ-
ni’ olamaz. Herfleyin yarat›lmas› için, belli fleyleri sebeb yapm›fl-
d›r. Belli maddeleri, belli maddelerin yarat›lmalar›na sebeb yap-
d›¤› gibi, insan›n maddî ve ma’nevî gücü, çeflidli enerjiler de, bir-
çok fleylerin yarat›lmalar›na sebebdirler. Bir kuluna birfley ihsân
etmek, iyilik vermek isterse, o kimseyi o fleyin sebebine kavufldu-
rur. Sebeb te’sîr etdi¤i zemân, O da dilerse, (Ol!) derse, o fley var
olur. O dilemezse, hiçbirfley var olmaz. Hikmetini, yaratmas›n›
sebeblerle örtmüfl, gizlemifldir. Çok kimse, yaln›z sebebleri gör-
mekde, sebebler arkas›ndaki hikmeti, Onun yaratmas›n› anl›ya-
mamakdad›r. Bu anlay›fls›zl›¤› da, onun felâketine sebeb olmak-
dad›r.

Emr-i teklîfî, insanlara, yapmalar› veyâ sak›nmalar› için ver-
di¤i emrlerdir. Bu emrlerin yap›lmas›, insan›n irâdesine, dileme-
sine ba¤l›d›r. ‹nsan› irâdesinde, dilemesinde serbest b›rakm›fld›r.
Fekat, insan›n dilemifl oldu¤u fleyi yaratan, yine Odur. ‹nsan di-
ledikden sonra, O da dilerse, yarat›r. Dilemezse yaratmaz. Her-
fleyi yaratan, maddelere çeflidli te’sîrler, özellikler veren, yaln›z
Odur. Ondan baflka yarat›c› yokdur. Ondan baflkas›nda ülûhiy-
yet s›fat› bulundu¤una inanmak, baflkas›n› Ona flerîk, ortak yap-
mak olur. Baflkas›n› kendisine ortak yapan›, K›yâmetde hiç afv
etmiyece¤ini, ona sonsuz ve çok ac› azâblar yapaca¤›n› bildirmifl-
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dir. ‹nsan, Onun emrini yapmak, iyilik yapmak dileyince, O da
merhamet ederek diliyor ve yarat›yor. Kendisine inanm›yanlar,
karfl› gelenler bir kötülük yapmak isteyince O da diliyor ve yarat›-
yor. Kendisine inananlar, yalvaranlar, bir kötülük yapmak isteyin-
ce, O merhamet ederek dilemiyor ve yaratm›yor. Bunun için düfl-
manlar›n›n her istedikleri hâs›l oldu¤u için, dahâ da az›p kuduru-
yorlar.

Allahü teâlân›n emr-i teklîfîleri, ehemmiyyetlerine göre, dere-
celere ayr›lm›fld›r:

1- Bütün insanlara, îmân etmelerini, müslimân olmalar›n› emr
etmifldir.

2- Îmân etmifl olanlara, harâm ifllememelerini, kötülük yapma-
malar›n› emr etmifldir.

3- Îmân etmifl olanlara farzlar› yapmalar›n› emr etmifldir.

4- Harâmlardan sak›nan ve farzlar› yapan müslimânlara, mek-
rûhlardan sak›nma¤›, sünnetleri, nâfile ibâdetleri yapma¤› emr et-
mifldir.

Yukar›daki s›rada, önce olan emri yapmay›p, ondan sonra ola-
n› yapmak, makbûl de¤ildir, be¤enilmez. Fâidesi olmaz. Meselâ,
îmân› olm›yan›n kötülükden sak›nmas›n› veyâ kötülüklerden, ha-
râmlardan sak›nmayan›n farzlar› yapmas›n› yâhud farzlar› yapm›-
yan›n, sünnetleri, nâfile ibâdetleri yapmas›n›, Allahü teâlâ be¤en-
mez, kabûl etmez. Bunun için, nemâz k›lm›yan, zekât vermiyen ve
anan›n, baban›n, zevcenin ve evlâd›n›n haklar›n› îfâ etmiyen müs-
limân›n sadakalar›n›, hayrât›n›, hasenât›n›, câmi’ yapd›rmas›n›, pa-
ra yard›mlar› ve yemekden önce ve sonra ellerini y›kamalar›n› ve
ömreye gitmesini be¤enmez, kabûl etmez. Görülüyor ki, her insa-
n›n evâmir-i teklîfiyyeyi yukardaki s›raya göre yapmas› lâz›md›r.
Bununla berâber, önceki s›radakini yapm›yan, afla¤›dakini yapar
ve bunu yapmas›, farz› terk etmesine, harâm ifllemesine sebeb ol-
mazsa, sevâb kazanamaz ise de, bunu yapma¤› da elden kaç›rma-
mal›d›r. Bunu her zemân yapman›n bereketi ile, Allahü teâlân›n,
merhâmet ederek, önceki emrleri yapma¤› nasîb etmesinin umula-
ca¤›, (Rûh-ul-beyân) tefsîrinde, alt›nc› cüz’ün sonunda yaz›l›d›r.]

Ve dahî, ta’âm yimenin farz› dörtdür:
1- Yidi¤i zemân, doyma¤› ve içdi¤i zemân kanma¤›, Allahü

azîm-üfl-flândan bilmek.

2- Halâlinden yimek.
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3- O ta’âmdan kuvveti geçinceye dek, Allahü teâlâya kulluk et-
mek.

4- Eline geçene kanâat etmek.

Yime¤e bafllarken, Allahü teâlâya ibâdet etmek için, Allahü te-
âlân›n kullar›na fâideli ifller görmek için, Allahü teâlân›n dînini,
ebedî se’âdet ve huzûr yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet
elde etme¤e niyyet etmelidir. Bafl› aç›k yimek câizdir.

Ve dahî, ta’âm yimenin müstehablar›: Sofray› yere kurmak, el-
bisesi temiz olarak sofraya oturmak, diz çöküp yimek, ta’âm evve-
linde elini ve a¤z›n› y›kam›fl olmak, yeme¤e bafllarken Besmele de-
mek, evvelinde tuz tadmak, arpa ekme¤i yimek, ekme¤i eli ile par-
çalamak, ekmek ufaklar›n› zayi’ etmemek, önünden yimek, sirke
yimek, lokmay› küçük almak, ta’âm› iyice çi¤nemek, üç parma¤› ile
yimek, kab› parma¤› ile s›y›rmak, üç kerre parmaklar›n› yalamak,
ta’âm sonunda hamd etmek, kürdan kullanmak.

Ve dahî ta’âm yimenin mekrûhlar›: Sol eliyle yimek, yiyece¤i
ta’âm› koklamak, Besmeleyi terk etmek. [Yemek aras›nda da olsa
hât›rlay›nca Besmele çekmelidir.]

Ta’âm yimenin harâm›: Doydu¤u hâlde yime¤e devâm etmek
[Müsâfiri var ise, onun yimesine mâni’ olmamak için, yer gibi dav-
ranmak lâz›md›r], yemekde isrâf etmek, ba’z›lar›nca baflkas›n›n
mâl›n› [haks›z olarak] yirken Besmele demek, ziyâfete dâvetsiz
gitmek, baflkas›n›n mâl›n› iznsiz yimek, bedenine hastal›k verecek
fleyi yimek, riyâ ile hâz›rlanan ta’âm› yimek, nezr etdi¤i fleyi yi-
mek.

S›cak ta’âm yimenin flu zararlar› vard›r: Kula¤› sa¤›r olma¤a se-
beb olur. Benzi sar› olur. Gözlerinin feri olmaz. Diflleri sarar›r. A¤-
z›n›n lezzeti olmaz. Karn› doymaz. Fehmi az olur. Akl› az olur. Be-
denine maraz âr›z olur.

Ve dahî, ta’âm› az yimenin fâideleri flunlard›r: Bedeni kavî olur.
Kalbi nûrlu olur. Hâf›zas› kavî olur. Geçinmesi âsân olur. ‹fllerin-
de lezzet bulur. Allahü azîm-üfl-flân›, çok çok zikr etmifl olur. Âh›-
reti tefekkür eder. ‹bâdetinde lezzeti ziyâde olur. Her fleyde isâbet
ve irflâd› çok olur. Hisâb› âsân olur.

Müslimân›m diyenlere,
befl vakt nemâz, gerek olur.
Yar›n, k›yâmet gününde,
hulle ve tâc, burâk olur.
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EVLENME⁄E DÂ‹R
Ve dahî, evlenmekde çok fâide vard›r.
Evvelkisi, dînini h›fz etmifl olur. Ve huyu güzel olur. Ve kazan-

c›nda bereket olur. Ve hem de, sünnet ile amel etmifl olur. Nite-
kim, Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyurur: (Nikâhla-
n›n›z, çok evlâd›n›z olsun. Zîrâ ben k›yâmetde ümmetimin çoklu-
¤u ile sâir ümmetlere iftihâr ederim.)

Ve dahî zevcin ve zevcenin birbirlerine karfl› olan haklar›na riâ-
yet etmeleri lâz›md›r.

Ve dahî, bir kimse evlenece¤i zemân, arafld›rarak, sâliha ya’nî
dînine kavî ve mahrem olm›yan bir han›m bulup almal›d›r. Zinâ-
dan hâmile kad›n› nikâh etmek câizdir. Zânî baflkas› ise, çocuk ol-
madan evvel vaty câiz olmaz. (Feyziyye).

Ve dahî, bir k›z›, mal›ndan ve hüsnünden dolay› almaya. Zîrâ,
sonra zelîl olur. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
buyurdu ki: (Bir kimse, mal›ndan veyâ güzelli¤inden ötürü bir hâ-
tun alsa, onun mal›ndan ve hüsnünden mahrûm olur.)

Ve bir kimse, dîninden, ahlâk›ndan ötürü bir hâtun alsa, Hak
teâlâ, onun mal›n› ve hüsnünü ziyâde eyler.

Avret, erinden, dört mertebe afla¤› olmak gereklidir. Yafl› ve
boyu ve h›s›m› ve akrabâs›. Dört fleyde, avret erinden ziyâde ol-
mak gerek. Biri, güzel ola ve biri edebli ola ve biri, huyu iyi ola ve
biri, harâmdan ve flübheli fleylerden sak›n›c› ola ve saç›, bafl›, kol-
lar›, bacaklar› aç›k olarak yabanc› erkeklere görünmiye.

Genç k›zlar›, koca kimselere vermeyeler. Fesâda sebeb olur.
Ve dahî, nikâh için söz kesilmeden evvel, dünür olacak âileler

hakk›nda ve evlenecek olan gençler hakk›nda iyice tahkîkat yap›l-
mas›, hem sünnetdir ve hem de aralar›ndaki geçimin devâm›na se-
beb olur. Bunda üç fâide oldu¤u beyân olunmakdad›r: Biri, ikisi-
nin aras›nda, tâ ölünceye dek, muhabbet kesilmez. ‹kincisi, r›zkla-
r›nda bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmifl olur.

Bundan sonra, önce belediyede evlenme iflini yapd›ralar. Sün-
nete uygun nikâh yapmamak büyük günâh olur. Evlenme ifllemi
yapd›rmamak da suç olur.

Sünnete uygun nikâhdan sonra, erkek taraf› avret taraf›na gü-
zel ve k›ymetli fleyler göndere, muhabbete sebebdir.

Ve dahî, eri karfl›s›nda, zevcenin her dürlü süs ve düzgün is-
ti’mâli câiz ve ziyâde sevâbd›r.

Gerdek [zifâf] gecesi, ziyâfet etmek sünnetdir. [Akflam nemâ-
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z›ndan sonra yimeli, yats›y› k›l›nca, dâmâd› k›z evine götürüp, düâ-
dan sonra hemen da¤›lmal›d›r.]

‹btidâki gece, güvey, gelinin aya¤›n› y›kamak ve o suyu, evin
dört buca¤›na saçmak, sünnetdir. ‹ki rek’at nâfile nemâz k›l›p düâ
eyleye. O gece, her ne düâ ederse, makbûl olur. Güveyi görenler,
kendisine bunu hât›rlat›rlar. Ve (Bârekellahü lek ve bârekellahü
aleyhâ ve ceme’a beynekümâ bilhayri) diyeler. Ya’nî, Allahü teâ-
lâ, sana mubârek eylesin ve zevcene mubârek olsun ve ikinizin ara-
s›n›, hayrla cem’ eylesin!

Ba’z›lar›n›n yapd›klar› gibi, (Bir hoflça geçinin, o¤ullu uflakl›
olas›n›z) demek, câhiller hitâb›d›r, fâidesi yokdur. O vakte mahsûs
düâlar› okumak sünnetdir.

Lüzûmlu olan umûr-› dîniyyeyi bilip ve avretine dahî ö¤rete.
Zîrâ, âh›retde süâl olunur. Bilemedim demek özr olmaz. [Farzlar›
ve harâmlar› ve Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ö¤renmek ve zevcesine, ço-
cuklar›na ö¤retmek farzd›r. Sünnetleri ö¤renmek ve ö¤retmek
sünnetdir.]

Avretini islâmiyyetin cevâz vermedi¤i yere götürmeye ve gön-
dermeye! Soka¤a aç›k ç›karmaya. Zîrâ Peygamberimiz “aleyhisse-
lâm”, (Bir avret güzel kokular ile, nemâz k›lmak için mescide gel-
se, o avretin nemâz› kabûl olmaz, tâ ki evine var›p, cünüblükden
gusl eder gibi, gusl etmeyince) buyurdu. Onlara, güzel rây›ha ile,
câmi’e ve mescide gitmek câiz olmay›nca, baflka yerlere gidip hal-
ka görünmek günâh›, ne mertebe olmak gerek? Ona göre, k›yâs
oluna! Ve çekilecek azâb› teemmül edile!

Ve dahî, Peygamberimiz “aleyhisselâm” bir hadîs-i flerîfinde
buyurmufldur: (Cennet ehlinin ço¤u, fukarâ ve Cehennem ehlinin
ço¤u avretlerdir.) Bunun üzerine, hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”
süâl eylediler ki: (Avretlerin ço¤u Cehennemde olma¤a sebeb ne-
dir?) Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Bunlar belâya sabr eylemezler ve on iyilik gördükleri kimseden,
bir kemlik gördükde, o on iyili¤i -hemen- unutup, bir kemli¤i dâi-
mâ söyler. Ve dünyâ zînetlerini, çok ziyâde severler ve âh›rete ça-
l›flmazlar ve gîbeti çok ederler.)

Erlerden ve avretlerden her kim bu s›fatlar ile muttas›f olursa,
ehl-i Cehennemdir.

Ve dahî, hazret-i Alî “kerremallahü teâlâ vecheh”den rivâyet
olunur ki, birgün, Resûl-i ekremin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” huzûruna bir avret gelip, (Yâ Resûlallah! Bir ere varmak is-
terim, ne buyurursunuz) dedi. Se’âdet ile buyurdu ki, (Erin hak-
k›, avretin üzerinde çokdur. Hakk›ndan gelebilir misin?) O av-
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ret, (Yâ Resûlallah! Erin hakk› nedir.) dedi. Buyurdu ki, (Sen onu
incitir isen, Allaha âsî olursun ve nemâz›n kabûl olmaz.) O avret,
etdi, dahâ var m›? Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyur-
du ki, (Hangi avret, erinden iznsiz, evinden d›flar›ya ç›ksa, her
ad›m bafl›na günâh yaz›l›r.) Avret etdi, dahâ var m›? Resûl-i ek-
rem buyurdu ki, (Erine kötü söz söylerse, k›yâmetde dilini ense-
sinden ç›kar›rlar.) O avret etdi, dahâ var m›? Resûl-i ekrem bu-
yurdu: (Hangi avret ki, mal› ola da, erinin hâcetini bitirmeye, âh›-
retde o avretin yüzü kara ola.) Ve o avret etdi, dahâ var m›? Re-
sûl-i ekrem buyurdu: (Hangi avret, erinin mal›ndan u¤rularsa ve
bir baflkas›na verirse, ve eri ile halâllaflmazsa, Allahü azîm-üfl-flân,
o avretin zekât ve sadakas›n› kabûl eylemez.) Avret etdi, dahâ var
m›? Resûl-i ekrem buyurdu: (Hangi avret, erine sövse veyâ karfl›
gelse, tamu içinde, dilinden asalar ve hangi avret çengi ve çalg›
dinleme¤e varsa ve bir akça verse, küçük yafl›ndan beri kazanm›fl
oldu¤u sevâb mahv ola ve üzerindeki libaslar› da da’vâc› olup, bi-
zi mubârek günlerde giymedi ve halâline karfl› giymedi, harâm
yerlere gitdi, dedikde, Hak teâlâ buyurur, böyle olan avretleri, bin
y›l yaksam gerekdir.) [Sineman›n, radyo ve televizyonun kötü ta-
raflar›n› buradan da anlamal›d›r.] O avret, bu cevâblar› iflitince,
(Yâ Resûlallah! Bu zemâna gelince, ere varmad›m, yine varmam)
dedi.

Bir kerre, Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”,
se’âdet ile buyurdu ki, (Yâ hâtun! Ere varman›n sevâb›n› dahî ha-
ber vereyim de dinle! Hangi avret ki, eri, ona, Allah senden râz› ol-
sun dese, altm›fl y›l ibâdet etmekden ye¤dir. Ve erine, bir içim su
verse, bir y›l oruc tutmakdan efdaldir. Erinin döfle¤inden kalkd›¤›
zemân gusl eylese, bir kurban kesmiflcesine sevâb bula. Ve halâli-
ne hîle etmezse, onun için, göklerde melekler tesbîh ederler. Ve
halâli ile oynasa, altm›fl kul âzâd etmekden hayrl›d›r. Erinin r›zk›-
n› muhâfaza etse ve halâlinin akrabâs›na merhamet eylese ve befl
vakt nemâz›n› k›l›p, orucunu tutsa, bin kerre Kâ’beye varmakdan
efdaldir.) Fât›ma-i Zehrâ “rad›yallahü anhâ”, bir avret halâlini in-
citse, hâli nice olur, dedikde, (Bir avret, erine âsî olsa, Allah›n
la’neti onun üzerinde kal›r, tâ ki eri ile halâllaflmay›nca, kurtula-
maz ve erinin döfle¤inden kaçsa, cemî’ sevâb› gider ve erine karfl›,
büyüklense, Hak teâlâ, ona h›flm eyler ve sen benim kâhyam m›-
s›n, dese ve senden ne gördüm dese, Allahü teâlâ, ona ni’metini
harâm eyler. Erinin kan›n› dili ile yalasa, henüz erinin hakk›n› ye-
rine getirmifl olmaz. Ve erinin izni ile aç›k saç›k soka¤a ç›ksa, eri-
nin defter-i a’mâline, bin günâh yaz›l›r, izn verdi¤i için) buyurdu.
‹znsiz ç›k›p giden avretlerin hâli nice olur, bundan k›yâs eyle!
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Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurur:
(Yâ Fât›ma! Allahü teâlâ, bir ehadin, bir ehade secde etmesini
emr buyursa idi, ben de, avretin erine secde etmesini buyurur
idim.)

Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, (Resûlallaha, bana vas›yyet
eyle!) dedim. Resûl-i ekrem buyurdu ki, (Yâ Âifle! Ben sana vas›y-
yet ederim, sen de ümmetimin hâtunlar›na vas›yyet eyle! Yar›n k›-
yâmet gününde: Önce îmândan. ‹kincisi, abdestden ve nemâzdan.
Üçüncüsü, eri hakk›nda, süâl olunur. Hangi erkek ki, avretinin ya-
vuzlu¤una sabr eylese, Hak teâlâ, ona Eyyûb Peygamber sevâb›n›
vere. Bir avret dahî erinin yavuzlu¤una sabr eylese, Âifle-i S›ddîka
mertebesini bula.)

Ve dahî, (Bir erkek, avretini dövse, k›yâmetde, ben onun
da’vâc›s› olurum) buyurdu.

Kifli, üç yerde, hatûnunu aç›k avucu veyâ dü¤ümsüz bez ile döv-
mek câizdir. Nemâz› ve guslü terk etdi¤inden ve döfle¤ine gelme-
di¤inden ve iznsiz d›flar›ya ç›kd›¤›ndan ötürü. Sopa ile, yumruk ile,
tekme ile, dü¤ümlü bez ile dö¤mek ve bafl›na, gövdesine vurmak
hiç bir zemân câiz de¤ildir. Sâir kabâhatlerde, hiç dö¤ülmez. Bir-
kaç tenbîh etmek gerekdir. E¤er islâh olmazsa b›rakmak gerek, tâ
ki, azâbda olmamak için.

[(fiir’at-ül-islâm)da diyor ki, (Zevcesi huysuzluk edince, kabâ-
hati kendinde aramal›. Ben iyi olsayd›m, böyle yapmazd› demeli-
dir. Sâliha olan zevce üstüne tekrâr evlenmemelidir. Nafakalar›n-
da adâlet yapam›yacak olan›n ikinci zevce almas› câiz de¤ildir.
Adâlet yapaca¤›n› bilenin almas› câiz ise de, almamas› efdaldir.
Câiz olan yerlere giderken bafl örtüsü örtmesi ve bedenini iyi ört-
mesi lâz›md›r. Kad›n›n koku sürünerek, zînetlerini göstererek so-
ka¤a ç›kmas› harâmd›r. Sâliha kad›n, dünyâ ni’metlerinin en k›y-
metlisidir. Müslimâna flefkat göstermek, üzmemek, nâfile ibâdet-
lerden dahâ sevâbd›r.) (R›yâd-un-nâsihîn)de diyor ki, (Nisâ sûresi-
nin onsekizinci âyetinde meâlen, (Zevcelerinize iyi, yumuflak dav-
ran›n›z!) buyuruldu. Hadîs-i flerîflerde, (Yâ Ebâ Bekr! Zevcesine
gülerek, yumuflak söyleyene, köle âzâd etmek sevâb› verilir) ve
(Fâs›k erkekle evlenen kad›na, Allah merhamet etmiyecekdir) ve
(fiefâ’atime kavuflmak istiyen, k›z›n› fâs›ka vermesin!) ve (‹nsanla-
r›n en iyisi, insanlara iyilik edendir. ‹nsanlar›n en kötüsü, insanla-
ra zarar veren [onlar› inciten]dir) ve (Bir müslimân› haks›z olarak
incitmek, Kâ’beyi yetmifl kerre y›kmakdan dahâ günâhd›r) buyu-
ruldu.)
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(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Müslimân erke¤in, sahîh nikâh
ile evlenmifl oldu¤u zevcesinin nafakas›n› te’mîn etmesi farzd›r.
(Nafaka), yiyecek ve giyecek ve bar›nacak ev demekdir. Zevcesi-
ni, kendi mülkü olan veyâ kirâ ile tutdu¤u evde oturtmas› lâz›md›r.
Zevce, evde erke¤in akrabâs›ndan hiçbirinin bulunmamas›n› isti-
yebilir. Zevc de, kad›n›n yak›nlar›ndan hiçbirinin bulunmamas›n›
istiyebilir. ‹kisi de bu hakka mâlikdir. Evin, sâlih müslimân kom-
flular aras›nda olmas› [müezzinin kendi sesinin evden iflitilmesi] lâ-
z›md›r. Haftada bir kerre anas›na babas›na gitmesine mâni’ ola-
maz. Onlar›n haftada, bir kerre k›zlar›na gelmeleri de, iyi olur. ‹ki-
sinden biri hasta olursa ve bakacak kimseleri olmazsa, zevc râz› ol-
masa bile, zevcenin gidip hizmet etmesi lâz›md›r. Di¤er mahrem
akrabâs›n›n senede bir gelmelerine veyâ zevcenin onlara gitmesi-
ne mâni’ olamaz. Bunlardan baflkalar›na ve günâh olan yere git-
melerine izn verirse, ikisi de günâha girer. Evinde veyâ d›flarda,
baflkalar› için ücret ile veyâ hayr için ifl yapmas›na ve mektebe,
va’za gitmesine mâni’ olur. Kad›n›n evde ev iflleri ile meflgûl olma-
s›, bofl kalmamas› lâz›md›r. Avret yeri aç›k olanlar›n bulundu¤u
hamamlara, [plajlara ve sporcular›n oyunlar›n› seyr etme¤e gön-
dermez. Bunlar› gösteren televizyonlar› evine sokmaz.] Süslene-
rek ve yeni giyinerek soka¤a ç›kamaz.) Zevcesini, mahrem olan,
ya’nî evlenmesi harâm olan akrabâs›ndan baflkas›na, harâmdan sa-
k›nan müslimânlar›n evine kendi götürebilirse de, kad›n erkek ay-
r› oturmal›d›r. Kad›n›n (Mahrem akrabâ)s›, onsekiz erkek olup
flunlard›r: Babas› ve dedeleri, o¤lu ve torunlar›, yaln›z anadan ve-
yâ yaln›z babadan olsa bile kardefli, erkek ve k›z kardeflinin o¤ul-
lar›, amcas›, day›s›d›r. Bu yedi erkek, süt emmek sebebi ile ve zinâ
sebebi ile de mahrem akrabâ olur. Dört erkek de, nikâh sebebi ile
mahrem akrabâ olur. Bunlar: Kay›npeder ve bunun babalar›, dâ-
mâd, üvey baba ve üvey o¤uldur. Bir adama çocuklar›n›n gelinleri
ve bir kad›na çocuklar›n›n dâmâdlar› mahremdir. Mahrem demek,
nikâhla almas› harâm demekdir. Meselâ, k›zkardefl mahremdir.
Herkese kardefllerinin çocuklar› mahremdir. Kardefllerin zevcele-
ri, amca ve day› ve hala ve teyze çocuklar› ve zevceleri mahrem de-
¤ildir. Teyzenin çocuklar› ve zevci nâ-mahremdir. Zevcin, zevce-
nin kardeflleri nâ-mahremdir. Enifltenin ve kay›n birâderin mah-
rem akrabâ olmad›klar›, yabanc› olduklar›, (Ni’met-i islâm)da,
hacc›n flartlar›nda yaz›l›d›r. Zevcenin bu ikisine de aç›k görünme-
si, yüzünden baflka yerleri örtülü olsa bile, yaln›z bir odada kalma-
s›, birlikde sefere gitmeleri harâmd›r. Dâmâda kay›n valdesinin
anadan ve babadan olan analar› da mahremdirler. Bir k›z, mahrem
akrabâs› ile evlenemez. Yan›nda örtünmemeleri câiz olur. Yaln›z
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bir odada bulunabilir, birlikde sefere gidebilir. Mahrem olm›yan
akrabâs› eve gelince, zevcinin veyâ akrabâ kad›nlar›n yan›nda, yü-
zünden baflka her yeri örtülü olarak hofl geldiniz der. Kahve, çay
gibi fleyler getirir. Fekat, yanlar›na oturmaz. Müslimânlar›n, âdet-
lere, geleneklere de¤il, islâmiyyete, ilmihâl kitâblar›na uymalar›
lâz›md›r. Her müslimân, zevcesine ilmihâl ö¤retmeli, kendi bilmi-
yorsa, sâliha han›m hocaya göndermelidir. ‹slâmiyyete uyan, ha-
râmlardan sak›nan han›m bulamazsa, Ehl-i sünnet âlimlerinin “ra-
hime-hümullahü teâlâ” yazd›¤› do¤ru ilmihâl kitâb›n› zevcesi ile
birlikde okuyup, ikisi de, dînini, îmân›n›, harâmlar›, farzlar› iyi ö¤-
renmelidir. Mezhebsiz olan din adamlar›n›n, sap›klar›n yazd›klar›
bozuk tefsîr ve din kitâblar›n› eve sokmamal›, bunlar› okumamal›-
d›r. Dîni, ahlâk› bozucu yay›nlar yapan radyolar›, televizyonlar› da
eve sokmamal›d›r. Bunlar kötü arkadafldan dahâ fenâd›rlar. Zev-
cenin ve çocuklar›n dinlerini, ahlâklar›n› bozarlar. Zevcesi ve k›z-
lar›, ev iflleri ile u¤raflmal›, tarlada, fabrikada, bankada, ticârethâ-
nelerde ve memûrluklarda çal›fld›r›lmamal›d›r. Kad›n›n ve k›zlar›-
n›n para kazanmas›, babas›n›n, kocas›n›n san’at›na, ticâretine yar-
d›m etmesi lâz›m de¤ildir. Bunlar› yapmak ve ev ihtiyâclar›n› çar-
fl›dan, pazardan al›p getirmek erke¤in vazîfesidir. Kad›n bunlar›
yapma¤a zorlan›rsa, dîni, ahlâk› ve s›hhati bozulur. Her ikisinin
dünyâlar› da, âh›retleri de harâb olur. Sonra, dizlerini dö¤erlerse
de, fâidesi olmaz. Günâhdan, belâdan kurtulamazlar. ‹slâmiyyete
uyan, dünyâda da, âh›retde de, râhata kavuflur. Kötü arkadafllar›n,
münâf›klar›n güler yüzlerine, tatl› dillerine aldanmamal›, ilmihâl
kitâblar›na uymal›d›r. K›zlar›n›, çocuklar›n› da harâmlardan koru-
mal›d›r. O¤ullar›n› müslimân ö¤retmenlerin bulundu¤u okullara
göndermelidir. Kad›n›n ma¤azalarda, dükkânlarda, fabrikalarda,
hükûmet ifllerinde, erkekler aras›nda çal›flmas›na ihtiyâc› yokdur.
Zevci yoksa veyâ hasta ise, kad›n›n her ihtiyâc›n› mahrem akrabâ-
s› temîn etme¤e mecbûrdur. Bu akrabâlar› fakîr ise, devletin bol
ma’âfl ba¤lamas› lâz›md›r. Allahü teâlâ, islâm kad›n›n›n her ihtiyâ-
c›n› aya¤›na göndermekdedir. Geçim s›k›nt›s›n› erkeklere yükle-
mekdedir. Çal›fl›p kazanma¤a hiç ihtiyâc› olmad›¤› hâlde, mîrâs-
dan erke¤in ald›¤›n›n yar›s›n› da kad›na vermekdedir. Kad›n›n va-
zîfesi, ev içindeki iflleri yapmakd›r. Bu ifllerin birincisi, çocuklar›n›
terbiye etmesidir. Çocu¤un ilk mürflidi anas›d›r. Anas›ndan din ve
ahlâk ilmlerini ö¤renen çocuk, dinsiz ö¤retmenlere, kötü arkadafl-
lara ve islâm düflman› olan z›nd›klar›n yalanlar›na aldanmaz. Ana-
s›, babas› gibi, hâlis bir müslimân olur. (Tam ‹lmihâl Se’âdet-i Ebe-
diyye) 84.cü ve sonraki bask›lar›n›n, 579.cu sahîfesine bak›n›z! ‹s-
lâm düflmanl›¤› yapan münâf›klara (Z›nd›k) denir.]
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CENÂZEN‹N, TECH‹Z, TEKFÎN VE
TEDFÎN‹NE DÂ‹R

Ve dahî, cenâze nemâz›, defn etmek, y›kamak, kefenlemek
bunlar›n cümlesi, farz-› kifâyedir.

Meyyiti y›kamak için, tenhâ bir yere konmufl olan mermer ve-
yâ tahta teneflir üzerine s›rt üstü yat›r›l›r. Gömle¤i ç›kar›l›r. Abdest
ald›r›l›r. Bafl›ndan göbe¤ine kadar ›l›k su ile y›kan›r. Sonra göbe¤i
ile dizleri aras› örtülüp y›kan›r. Y›kay›c›, sa¤ eline eldiven giyer.
Bu elini örtünün alt›na sokup, su dökerek y›kar. Örtünün alt›na
bakmaz. Sonra sol taraf›na çevirip, sa¤ taraf›n›, sonra sa¤ taraf›na
çevirip, sol taraf›n› eldivenli eli ile y›kar. Kefenin üç parças›ndan
biri, teneflirin üzerine meyyitin alt›na serilir. Bu sergi, meyyit ile
birlikde tabuta konur.

Kefen üç nev’dir: Kefen-i farz, [Buna kefen-i zarûret de denir],
kefen-i sünnet, kefen-i kifâye.

Kefen-i sünnet, erlere üç ve avretlere befldir.
Kefen-i kifâye, erlere iki ve avretlere üçdür.
(Bahr)de diyor ki, (Kad›nlar›n kefen-i kifâyesi, izâr, lifâfe ve

himâr ya’nî bafl örtüsüdür. Çünki, kad›nlar hayâtda iken bu üçü
ile örtünürler.) ‹zâr, o zemânda omuzdan veyâ tepeden ayakla-
ra kadar bedene sar›lan kumafl idi. Lifâfenin kamîs [antarî] ol-
du¤u ‹bni Âbidînde yaz›l›d›r. Görülüyor ki, müslimân kad›nlar›
önceleri genifl manto ve bafl örtüsü ile soka¤a ç›kard›. (Bahr)de
ve (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, (Zevcin zevcesine vermesi vâ-
cib olan nafaka, ta’âm, kisve ve meskendir. Kisve, himâr ve mil-
hafedir.) Milhafe, d›fl örtüdür. [Buna flimdi ferâce, manto veyâ
saya denilmekdedir. Görülüyor ki, kad›n elbisesi üç parçad›r.
Bunlar›n aras›nda çarflaf yokdur. Çarflaf ile örtünmek sonradan
âdet olmufldur. Çarflaf ile örtünmek örf ve âdet olan yerlerde,
çarflaf ile, manto âdet olan yerlerde genifl manto ve kal›n baflör-
tüsü ile örtünmeleri câizdir. Örf ve âdetin d›fl›na ç›kmak, ce-
mâ’atden ayr›lmak olur. Fitneye sebeb olur. Fitneye sebeb ol-
mak harâmd›r.]

Kefen-i farz, erlere ve avretlere bir parçad›r.
Kefen bezi bulunmay›p da, harîr ya’nî ipek bulunsa, erlere bir

kat ve avretlere iki kat kifâyet eder.
Ve dahî, cenâze nemâz›nda, imâmete evlâ olan, evvelâ, müs-

limân ise, devlet reîsi, ondan sonra beldenin hâkimi, ondan son-
ra, Cum’aya me’zûn olan hatîb efendi ve ondan sonra imâm-›
haydir.
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‹mâm-› hay denilen kimse, meyyitin hayât›nda, kendisine
hüsn-i zan etdi¤i, âlim müslimân kimsedir. Ve ondan sonra, mey-
yitin velîsidir. Velîsi gelmeyince, zikr olunanlardan gayri bir kim-
se k›lm›fl olsa, velîsi muhayyerdir. Dilerse, iâde eder veyâ etmez.
[Bunun tafsîli, (Se’âdet-i Ebediyye) ad›ndaki ilmihâl kitâb›nda
vard›r.]

Ve dahî, bir kimsenin cesedi ortas›ndan biçilmifl olup, yaln›z
n›sf› bulunsa, o yar›m›n nemâz› k›l›nmaz.

Bir ölü bulsalar ki, parça parça olmufl ve her parças› baflka bir
yerde olsa, onun dahî nemâz› k›l›nmaz. Fekat, o parçalar› bir ara-
ya getirseler, nemâz› k›l›n›r.

Bir cenâzeyi y›kasalar, bir yeri kuru kald› deseler, e¤er kefen-
lenmedi ise, onu y›karlar. Amma, kabrin yan›na vard›kdan sonra,
bunun abdest a’zâlar›ndan bir yeri kuru kald› deseler, o yerini y›-
karlar ve nemâz›n› k›larlar. Kabre koyup, üzerini örtdükden sonra,
haber verseler, o vakt onu kabrden ç›karmazlar. Y›kanmadan gö-
mülen, üzerine toprak at›lmam›fl ise, ç›kar›l›p y›kan›r.

Ve dahî, bir cenâzeye teyemmüm etdirseler, götürülürken su
bulunsa, muhayyerdir.

Bir beldede, birçok kimseler ölmüfl olsa, hepsi için tek bir ne-
mâz k›lmak câizdir. Tabiî, islâmiyyetin hükmü tatbik olunarak. Lâ-
kin, evlâ olan, teker teker k›lmakd›r.

Ve dahî, cenâze nemâz›na, (Allahü teâlân›n r›zâs› için nemâza,
er [veyâ hâtun] kifli için düâya, uydum flu hâz›r olan imâma) diye
niyyet eyleye.

Ve dahî, bir kimseyi, yol kesip soygunculuk ederken tutsalar,
hâkimin ve velînin re’yi ile öldürseler yâhud bir kimseyi devlete
olan isyân› sebebiyle, dö¤üflürken öldürseler veyâhud, bir kimse,
kendi anas›n› veyâ babas›n› öldürse, bunlar›n nemâzlar› k›l›nmaz.

Kendi kendisini öldürse ya’nî intihâr etse, onun nemâz› k›l›n›r
(Dürr-ül-muhtâr).

Ve dahî, Ehl-i sünnet olanlar›n, on alâmeti vard›r:
1- O kimse cemâ’ate müdâvemet eder.
2- [‹’tikâd› veyâ f›sk›, küfre varmayan] imâma uyar.
3- Mest üzerine meshi câiz görür.
4- Eshâb-› kirâmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hiç bi-

rine kötü söz söylemez.
5- Devlete isyân etmez.
6- Dinde [bigayr-i hakk›n] mücâdele, münâkafla etmez.
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7- Dinde, flek etmez.
8- Hayr› ve flerri, Allahü teâlâdan bilir.
9- [‹lhâd› belli olmad›kca] ehl-i k›bleyi tekfîr etmez.
10- Dört halîfeyi sâir Eshâb üzerine tercîh eder.

ÖLÜM HÂLLER‹NE DÂ‹R
Ey biçâreler, siz ölümden kaçars›n›z. Filân öldü, ben dahî onun

yan›nda bulunacak olursam, bana dahî, bulafl›r dersiniz. Ve tâun,
bulafl›c› hastal›k filân mahalleye geldi diyerek, baflka yere kaçars›-
n›z. Bu i’tikâd dahî, harâmd›r. Hastal›k, Allahü teâlâ isterse bula-
fl›r.

Ey biçâreler, nereye kaçars›n›z! Ölüm size va’d olunmufldu.
Ecel ileri gitmez! Hallâk-› âlem size, eceliniz geldikde, göz aç›p yu-
muncaya kadar vakt vermez. Mukadderden ne ziyâde ve ne eksik
olur.

Hak teâlâ, emrini, her nerede hükm etdiyse, o kifli, mal›n› ve
evlâd›n› ve ayâlini, cümleten b›rak›p, o mahalle gider. Ve topra¤›
olan memlekete varmay›nca, can›n› alma¤a emr olunmaz.

Herkes, eceli geldikde ölür. A’râf sûresi otuzüçüncü âyetinde
meâlen, (Ecelleri geldi¤i zemân, onu az zemân ileri ve geri alamaz-
lar) buyuruldu.

Kifli do¤madan önce, ne kadar yaflayaca¤› takdîr edilmifldir. Ve
kifli, ne yerde ölür ve tevbe ile mi ve tevbesiz mi ve hangi hastal›k-
lardan ve îmân ile mi, yoksa îmâns›z m› gider, cümlesi levh-i mah-
fûza yaz›lm›fld›r. Nitekim, Lokman sûresi son âyetinde buna iflâret
vard›r.

Hallâk-› âlem ölümü yaratd›. Sonra dirili¤i yaratd›. Sonra r›zk›-
m›z› yaratd› ve levh’e yazd›.

‹mdi, Hak teâlâ, sizin günde ne kadar nefes al›p verdi¤inizi bi-
licidir. Ve levh’e yazm›fld›r. Melekler, gözetirler, vakti gelince, me-
lek-ül-mevte haber verirler.

Ve e¤er hayât›nda, Kur’ân-› kerîm ile sâbit olan sözleri, inan›p
tutmufl isen, se’âdet ile gidersin! Cümle fleyleri, Allahü teâlâdan bil!
Vefât edenin ard›nca, feryâd etme! Bunlar gibi fleyler, îmâns›z git-
me¤e sebebdir. Neûzübillah. Günâh ve hatâ vâki’ olursa, tevbe-i
nasûh etmelidir.

Hak sübhânehü ve teâlâ, Azrâîl “aleyhisselâm”a buyurur: (Dost-
lar›m›n can›n›, âsân al, düflmanlar›m›n can›n› güç al!) El-›yâz-ü bil-
lah, e¤er âsî olursa!

K›yâmetin bir gününün mikdâr› bin y›lca ola veyâ ellibin y›l-
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ca ola. Bu husûsda, tefsîr çokdur. Secde sûresinin beflinci ve
Me’âric sûresinin dördüncü âyetlerinden anlafl›lmakdad›r.

Ba’dehu, melekler, âsînin can›n› azâb ile al›rlar. Dil ile vasf
olunamaz. Bizi yokdan var eden Allaha s›¤›nd›k. Ba’z› meyyit, dö-
fle¤inde, yay gibi, o yana bu yana döner. Nitekim, Allahü teâlâ
Vennâziâti sûresinde buyurur. O melekler azâblar edip, birbirine
söyleflirler. Cebrâîl “aleyhisselâm” o meleklere der ki, (Merhamet
etmeyin!) Münâf›klar›n can›, burnunun ucuna gelir. Yine koyuve-
rirler. Her a’zâs›n›,öyle s›karlar ki, gözlerinin nûru dökülür. Me-
lekler, diyeler ki: (Sen Cennetlik de¤ilsin! Hallâk-› Cihân, sana ga-
dab etdi! Sana inâyet yokdur! Sen diri iken ifllediklerini unutdun
mu? Ey yaramaz kifli! Sana flol azâb hâz›rland› ki, münâf›klar ve
kâfirler azâb›d›r. Zîrâ, sende nemâz yok, zekât yok, sadaka yok,
fakîrlere merhamet yok idi. Harâmdan sak›nmazd›n, bütün ifllerin
fesâd idi. Gîbet ederdin, yine de Allah kerîmdir derdin, iflte azâb
dahî, elîmdir.) Pes, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretlerinden hitâb
gele ki: (fiol münâf›klar, bir gün dahî ölümlerini hât›rlamad›lar.
Mütekebbir olurlard›. Farz, sünnet, vâcibi tutucu de¤illerdi. fiim-
di benim azâb›m› görsünler!) Yine zebânîler, t›rnaklar›n›n dibin-
den yap›fl›p, can›n› gö¤sünün damarlar›ndan ç›kar›rlar ve hulkû-
ma götürüp, yine koyuverirler. Yine hitâb gele ki, (Âlimler size
bildirmedi mi? Kitâb›m›z› okumad›n›z m›? Gâfil olmay›n, fleytâna
uymay›n, demedi mi? Her fleyi, Allahdan bilin demedi mi?) Dün-
yâ cîfesine harîs olmay›n! Allahü teâlân›n verdi¤ine kanâ’at edin,
fakîr kullar›na merhamet edin, miskînleri ta’âmland›r›n! Allahü
teâlâ, flol pâdiflâhd›r ki, sizi yaratd› ve üzerine ald› ki, besleye ve
sana Ondan bir belâ gelse yine Ona ça¤›ras›n, yalvaras›n ve der-
mân› Ondan dileyesin. Ben hekimlere akça verdim ve iyi oldum
deme! Allahü teâlân›n inâyetinden bil! O senin mal›m dedi¤in, sa-
na emânetdir. Ondan, sizin derdinize dermân yokdur. Halâl ise,
hesâb›n› verme¤e memûrsunuz. Dahî, Hak sübhânehü ve teâlâ, ne
kadar takdîr etdiyse, al›rs›n, ne maldan ve ne evlâddan ve ne dost-
dan, her ne kadar feryâd etsen ve hangi sahrâya kaçsan, kurtula-
mazs›n. Ancak, topra¤›n nerede ise, o yere defn olunursun. Ecelin
gelmedikce, sana kimseden ziyân gelmez. Yaln›z tehlükeden ko-
runmakla ve derdlere devâ olan sebeblere yap›flmakla emr olun-
dun.

Ve ne zemân Hak teâlâ, size sa¤l›k gibi, mal gibi, evlâd gibi
ni’met verse, sevinip Elhamdü-lillah, bizim Rabbimiz bize ikrâm
eyledi dersiniz. Ne vakt Allahü teâlâ size musîbet verse, ya’nî size
bir belâ verse, gam çekersiniz, sabr etmezsiniz, flükr etme¤i unutur-
sunuz.
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Hak teâlâdan hitâb gele ki: (Yâ meleklerim! Onu tutun!)
Melekler, onun can›n› cemî’ k›llar› dibinden al›p, yine koyuve-
rirler. Hak teâlân›n azâb etdi¤ini, kimse halâs etme¤e kâdir de-
¤ildir.

O ölüm döfle¤inde yatan kimse, bu azâb› görüp, ah, ah, keflki
dünyâda iken amelimi îfâ ve edâ edeydim de, bugün, bu siyâseti
çekmeseydim der. Yine, o hastay› bekleyen kiflilere, hitâb gele ki:
(Ey benim mütekebbir kullar›m! ‹flte bu dostunuzu, mal harcay›p
kurtar›n›z! Dünyâda benden gelen belâya sabr etmezsiniz, benden
flikâyet edersiniz. ‹flte bu kul, azâbda ve can› hulkûma geldi. Benim
kudretimden!) Melekler bu nidây› iflitip, (Ey Rabbimiz! Senin azâ-
b›n hakd›r) deyip secdeye kapanalar. Hak teâlâ bunlar›, Kur’ân-›
kerîmde haber vermekdedir. Sonra, yine meleklere, tutun diye ni-
dâ gelir. Öyle tutalar ki, her yerinin, bir k›l›n›n dibi dahî bofl kal-
maya. Melekler bir u¤urdan hayk›r›p: (Ey Allah›n âsî kulunun ca-
n›, gel ç›k teninden. Bugün o gündür ki, sana azâb ola. Allahü te-
âlâdan gayriye muhabbet eyledi¤inden ötürü, mütekebbir olup, fa-
kîrlere selâm vermezdin, harâm olan fleyleri yapard›n, bât›l› hak
görürdün ve hakk› bât›l görürdün) diyeler. Bunlar Kur’ân-› kerîm-
de haber verilmekdedir.

Sonra o kifli, meleklere diye ki, bir dem aman verin, akl›m› ba-
fl›ma devflireyim, deyince, göre ki, melek-ül-mevt bafl› ucunda dur-
makda. Onu görünce, bu azâblar› unutup, titreme¤e bafllaya. Me-
lek-ül-mevti gördükde, deye ki, bunca melekler azâb ederken, sen
kimsin ve neye geldin? Ondan sonra ölüm, bir heybetli âvâz ile, ça-
¤›r›p deye ki: Ben, flol ölümüm ki, seni dünyâ yüzünden ç›karsam
gerek. Ve evlâdlar›n› yetîm k›lsam gerek ve dünyâda sevmedi¤in
akrabâna mal›n› mîrâs etsem gerek.

Ölümden bu sözleri iflitince titreyip, yüzünü öte beri çevire. Zî-
râ, alâmeti budur ve hadîs-i Buhârîde, Resûl-i ekrem “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem”, (Melekleri iflitince, yüzünü duvara çevirir,
önünde ölümü ayakda görür) buyurur.

Her ne tarafa dönerse, ölümü o tarafda göre ve yine arkas› üze-
rine döne.

Melek-ül-mevt bir fliddetli âvâz ile ça¤›r›p, deye ki, ben o ulu
mele¤im ki, baban›n ve anan›n canlar›n› ald›m, sen o vakt, orada
hâz›r idin ne fâiden oldu? ‹flte, cümle dostlar›n bakarlar, ne fâide?
Dahî, ben flol ulu mele¤im ki, öldürdü¤üm senden evvelkilerin
kuvvetleri senden ziyâde idi.

Bu yatan kifli, meleklerle bu kadar söylefldikde, azâb melek-
leri çekilip giderler. Azrâîl “aleyhisselâm”› heybet ile gördükde,
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o sâat akl› zâil olur.
Azrâîl “aleyhisselâm” süâl ede ki, dünyây› nice gördün? Deye

ki, dünyân›n mekrine aldand›m da, bu hâle geldim.
Ve Hallâk-› cihân, dünyây› bir kad›n flekline koya, gözleri gök

ve diflleri öküz boynuzu gibi, bir kabîh kokuyla gelip, gö¤sünün
üzerine otura.

Sonra, o kiflinin mal›n› karfl›s›na getirirler. Kahr ile, harâm ve
halâl demeyip kazand›¤› mal›, gözünün önünde vârislerine verir-
ler.

Ve ondan sonra o mal kendi sâhibine, (Ey âsî! Beni kazand›n,
nâhak yere harcad›n, sadaka, zekât vermedin. fiimdi ise, senden
ç›kd›m, senin istemedi¤in kimselerin eline girdim, senden minnet-
siz ald›lar) der.

Bu hâl içindeyken, susayarak ve yüre¤i yan›p tutuflarak, dört
yan›na bakar.

Sonra, bu hâldeyken, fleytân f›rsat bulup, îmân›n› almak için,
bafl›n›n ucuna gelir. O merdûd elinde bir kadeh tutar. ‹çinde, buz-
lu su, hastan›n bafl›n›n ucunda o kadehi çalkalar. Onu görür ve ifli-
tir. O mahalde ve o ânda, fakîr ve zenginin hâli belli olur.

E¤er se’âdetsiz ise, getir flu sudan içeyim der. O mel’ûnun ca-
n›na minnet olur. Der ki, -hâflâ- âlemlerin yarat›c›s› yokdur, de!
E¤er flakî ise, dedi¤i gibi söyler ve -el-›yâz-ü billah- îmân› gider.
Lâkin, her fleyde, yine hikmet Hüdân›nd›r ki, o hâlde olan hasta-
n›n yan›nda su bulundurmak gerek. Ve s›kça a¤z› aç›p, su vermek
lâz›md›r.

E¤er, hidâyet eriflir ise, fleytâna la’net edip red eder.
Va’desi temâm oldukda -E¤er mü’min ise- emr olunur. Azrâîl

“aleyhisselâm” can›n› al›r. Üçyüzaltm›fl melek, o can› Azrâîl “aley-
hisselâm”›n elinden al›p, cümle yârân› ve dostlar› sûretine girip,
Cennet hullelerini giydirip, rûhunu Cennet serây›na ileteler ve yi-
ne -derhal- meyyitin yan›na getireler.

Ve e¤er, îmâns›z gitdiyse, üçyüzaltm›fl siccîn melekleri, Cehen-
nemden, katrandan dahâ kara zakkum yapra¤› getirip, o îmâns›z
ç›kan rûhunu, ona sar›p, derhal Cehenneme iletip ve yerini göste-
rip, yine yan›na getirirler.

Ve dahî, bir kifli bâli¤ olup, dünyâda ne kadar yaflarsa ve isyân-
da bulunup, tevbesiz giderse -neûzü billah- bu ukûbetleri görür ve
k›yâmetde rüsvâ olur ve onun gidece¤i yer dahî, Cehennemdir.
Me¤er Allahü teâlâdan hidâyet erifle yâhud flefâ’at-i Muhammedî
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yetifle.
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MA’SÛMLARIN ÖLÜMÜNE DÂ‹R
Bir müslimân›n çocu¤u ki, hasta ola ve ölüm döfle¤ine gire,

Makâm-› illiyyîn, ya’nî Cennet, onun makâm›d›r. Oradan, üçyü-
zaltm›fl melek gele, saf saf olup, o ma’sûmun karfl›s›nda duralar
ve (Yâ ma’sûm! Müjdeler olsun sana, bugün o gündür ki, geçmifl
olan, analar›n› ve dedelerini ve cümle komflular›n›, Hak teâlâdan
dileyesin) deyip, yüz melek, bafl›na bir flefâ’at tac› giydirip ve yüz
melek dahî aflk tâc› giydirip ve yüz melek dahî, gayret ve kuvvet
gömle¤ini giydirip, altm›fl melek dahî, gözünün perdesini ve hicâ-
b›n› kald›ralar. Cümle hicâblar kalkd›¤› gibi, tâ hazret-i Âdem-
den beri, geçmifl mü’minlerin âbâ ve ecdâdlar›n› göre. Onlar›n
ba’z›s› için azâb hâz›rlanm›fl. Bunlar›n, iflbu hâllerini görünce a¤-
laya ve hayk›ra ve titreye. Ve bunu bilmeyenler can çekiflir san›r-
lar.

Sonra, can al›c› melekler gelip, göreler ki, flefâ’at tâc›n› ve
gömle¤ini giymifl ve gözünün perdesi kalkm›fl, can›n› alma¤a kuv-
vetleri yetmeye ve (Yâ ma’sûm! Hallâk-› âlem sana selâm söyle-
di ve buyurdu ki, ben onu yaratd›m, yine bana gelsin. Zîrâ o rûh
emânetini ben verdim, yine bana versin. Onun mükâbelesinde
ona Cennet ve dîdâr vereyim. E¤er inanmazsan yüzünü çevirip,
göklerden tarafa nazar eyle, görürsün) dediklerinde, o ma’sûm
dahî, nazar edip, melekleri ve Allahü teâlân›n cemâlini müflâhe-
de eyleye. Sevinçden cûfla gelip titreye ve kükreye ve k›zara. S›ç-
ray›p, döfle¤inde can vermeye at›la. Yine o azâb içindeki ecdâdla-
r› gözüne erifle, yine can›n› vermeye. Ve melekler diyeler ki, (Yâ
ma’sûm! Niçin can›n› vermezsin?) O ma’sûm diye ki, (Ey melek-
ler! Allahü teâlâya ricâ edin, akrabâ ve ecdâd›m› bana ba¤›flla-
s›n.) Melekler diyeler ki, (Yâ Rabbî! Bu ma’sûm ile bizim hâlimiz
sana ma’lûmdur.) Hazret-i Allah “celle flânühu” hitâb ede ki, (‹z-
zim hakk› için ba¤›fllad›m.) Yine melekler, (Yâ ma’sûm! Mufltu-
luk olsun sana! Hak teâlâ, îmân› olanlar›n günâhlar›n› ba¤›fllad›
ve cümle ricâlar›n› kabûl eyledi) dediklerinde, ma’sûm dahî flâd
olup, bu hâlde iken, Hak teâlâ, Cennetden iki hûrî gönderip,
onun anas› ve babas› sûretinde gelip, kollar›n› açarak diyeler ki,
(Ey bizim o¤lumuz, yâhud k›z›m›z! Bizimle gel, biz Cennetde
sensiz olamay›z.) Cennet elmalar›ndan bir elma ç›kar›p, ma’sû-
mun eline vereler, al diyeler. O ma’sûm, elmay› koklarken haz-
ret-i Azrâîl “aleyhisselâm”, kendi gibi, bir güzel ma’sûm olup, fil-
hâl can›n› [rûhunu] ala.

Bir rivâyetde, elmay› koklarken, can› elmaya yap›fla ve melek-
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ül-mevt, ma’sûmun can›n› elmadan ala. Bu rivâyetlerin ikisi de câ-
izdir.

Sonra melek-ül-mevt, o can› al›p, gökleri seyr etdirip, Cennete
götürürler. Orada, yeflil zebercedden bir sahrâ vard›r. Ma’sûm ora-
ya geldikde, (Beni buraya neden getirdiniz) der. Melekler: (Yâ
ma’sûm! K›yâmet yeri vard›r. Çok s›cakd›r. ‹flbu sahrâda, yetmifl-
bin rahmet p›nar› vard›r. Hazret-i Resûl-i ekremin “aleyhisselâm”
havz›n›n bafl›nda durup, nûrdan bardaklar› görünüz! Atan›z ve
anan›z k›yâmet yerine geldiklerinde, bu bardaklar› su ile doldurup,
onlara verirsiniz ve onlar› tutup sal›vermeyesiniz ki, Cehennem yo-
luna gitmeyeler ve azâb ve ikâb görmeyeler. Zîrâ, sizin düân›z,
Hak teâlâ kat›nda makbûldür. Ve Cum’a geceleri, yer yüzüne ine-
siniz. O vakt Allahü teâlân›n selâm›n›, ümmet-i Muhammed “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” üzerine ulafld›ras›n›z. Ve onlar›n
üzerine nûr veresiniz ve onlar›n flükrleri berâtini Hak teâlâya gö-
türesiniz) diye tenbîh ederler.

Ma’sûmlar›n canlar›na, bu makamlar› seyr etdirip, tezce yine
getirip meyyitin bafl›n›n ucuna koyarlar. Tâ nemâz› k›l›n›p, kabre
girip, soru ve hisâb› oluncaya kadar, o can, kabr üzere durur. E¤er,
babas› ve anas› tevbesiz ölürlerse, k›yâmetde o¤lu ile onlar›n ara-
s›nda bir perde ola. O ma’sûm onlar› aray›p bulmaya, birbirlerine
hasret kalalar. ‹flte mü’minlerin bâli¤ olmayan çocuklar›n›n hâli
böylecedir.

MÜSL‹MÂN KADINLARIN
ÖLÜMÜNE DÂ‹R

fiimdi, o avret ki, lohusa veyâ hâmile veyâ tâûn yâhud iç a¤r›-
s›ndan veyâ bunlardan hiç birisi olmasa, ancak yabanc› erkekle-
re aç›k saç›k görünmese ve kendisinden zevci hoflnud olsa, o hâ-
tuna, ölürken Cennet melekleri gelip, karfl›s›nda, saf saf dururlar
ve ona izzet ve ikrâm ile selâm verirler ve (Allahü teâlân›n sev-
gili, flehîd câriyesi gel ç›k, ne eylersin dünyâ serây›nda? Senden
Allahü teâlâ râz› oldu ve senin bu hastal›¤›n› behâne edip, günâ-
h›n› ba¤›fllad›, sana Cennet ihsân etdi, gel emânetini teslîm et!)
derler. O hâtun, bu mertebeyi görüp, rûhunu vermek istedikde,
etrâf›na bak›p (Benim ile dostluk edenleri, yarg›lay›p rahmet et-
sin, sonra teslîm edeyim) dedikde, melekler dahî, ricâs›n› ce-
nâb-› Hakka arz edeler. Bunun üzerine, hitâb-› izzet gelip, (‹zze-
tim hakk› için, kulumun cümle düâs›n› müstecâb k›ld›m) buyu-
rulur. Melekler dahî, mufltuluk eyleyeler. Sonra, melek-ül-mevt,
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yüzyirmi rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nûru Arfla ç›k-
m›fl, bafllar› tâcl› ve arkalar›nda, nûrdan hulleler ve ayaklar›nda al-
t›n na’l›nlar ve yeflil kanadlar› bulunur. Ellerinde, Cennet yemiflle-
ri, kokular› misk gibi gelip, izzet ve ikrâm ile selâm verirler ve
(Hallâk-› âlem, sana selâm eyler ve Cennet verip, habîbi Muham-
med “aleyhisselâm”a komflu eyler ve hazret-i Âifleye musâhib ey-
ler) derler.

Bu îmânl› kad›n, bu kelâmlar› iflitip ve gözünün perdesi aç›l›p,
ehl-i îmân hâtunlar›n› göre ve günâhkâr olup, azâb olunanlar› gö-
re ve (Onlar›n günâhlar›n› ba¤›flla Rabbim!) diye, niyâzda buluna.
Cenâb-› izzetden, bir hitâb gele ki, (Yâ câriyem! Cümle murâd›n›
hâs›l eyledim, ver emânetini, Habîbimin hâtunu ve k›z› sana mun-
taz›rd›rlar.) Hemen bu hitâb› iflitince, can› titreye ve ayaklar› at›la
ve terler döke ve can vermek üzere iken, iki melek gele. Ellerinde
ateflden bir çomak, sa¤ yan›nda biri, sol yan›nda biri dura ve fley-
tân aleyhil-la’ne koflup gele ve gerçi bundan bize fâide yok ammâ,
hele bir göreyim deyip eline bir cevâhir çanak içinde buzlu su, bu
sûretle gelip, suyu göstere. O melekler, o habîsi görünce, ellerin-
deki çomaklarla vurarak, elindeki çana¤› k›r›p, kendisini kovalar.
O müslimân hâtun bunu görüp güle. Sonra, o hûrî k›zlar›, ona ce-
vâhir kâse ile kevser flerâb› vereler, içe. Cennet flerâb›n›n lezzetin-
den can› s›çray›p kadehe yap›fla ve melek-ül-mevt can›n› o kadeh-
den ala. Melekler, ça¤›r›fl›p, (‹nnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ûn) di-
yeler. Ve can› al›p gökleri seyr etdirip, Cennete götüreler ve ora-
daki makâm›n› gösterip, derhâl yine, meyyitin bafl› ucuna getire-
ler.

Ne zemân ki, esvâb›n› ç›karalar ve saç›n› çözeler, rûhu hemen
cesedinin bafl› ucuna gelip, der ki: (Ey y›kay›c› ! Âheste âheste tut!
Zîrâ, Azrâîl pençesinden can yaras› yemifldir. Ve tenim gâyet zah-
met çekmifldir ve sars›lm›fld›r.) Teneflire geldikde, yine gelip diye
ki: (Suyu çok s›cak etme! Tenim pek za’îfdir. Tez beni elinizden
halâs eyleyin ki, râhat olay›m.) Y›kay›p kefene sar›l›nca, bir mik-
dâr dura, yine ça¤›ra ve diye ki: (Bu cihân› son görüflümdür. H›sm
ve akrabâlar›m› göreyim ve onlar da beni görsünler ve ibret als›n-
lar. Onlar da yak›nda benim gibi öleceklerinden, ard›mdan feryâd
etmesinler. Beni unutmay›p, Kur’ân-› kerîm okuyarak, dâimâ an-
s›nlar. Benim mîrâs›m için, aralar›nda çekiflmesinler. Tâ ki, kabrde
azâb görmiyeyim. Cum’alarda ve bayramlarda da beni hât›rlas›n-
lar.)

Sonra, musallâ üzerine konuldukda, can yine ça¤›rarak, (Râ-
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hat kal›n, ey benim o¤lum ve k›z›m, anam ve babam! Bunun gibi
firâk günü yokdur. Hasretlik, görüflmemiz k›yâmete kald›. Elvedâ
olsun sizlere, ey ard›mca göz yafl› dökenler!) der.

Nemâz› k›l›n›p, omuza al›nd›kda, yine ça¤›ra ve diye ki, (Beni
yavafl yavafl götürün! E¤er kasd›n›z sevâb ise, bana zahmet verme-
yin! Sizden Allahü teâlâya hoflnudluk götüreyim!)

Kabr kenâr›na konuldukda, yine ça¤›r›r ve der ki: (Görün be-
nim hâlimi de, ibret al›n! fiimdi beni, karanl›k yere koyup gidersi-
niz. Ben amelimle kal›r›m. Bu demleri görüp, vefâs›z, yalanc› dün-
yân›n mekrine aldanmay›n›z!)

Kabrine koyduklar› zemân, can, bafl›n›n ucuna gelir. Zinhâr,
bir meyyiti, telkînsiz b›rakmayalar. [Defnden sonra sâlih bir kim-
senin (Telkîn) vermesi sünnetdir. Vehhâbîler, telkîn vermenin
sünnet oldu¤una inanm›yorlar. Bid’atd›r diyorlar. Ölü iflitmez, du-
yamaz, diyorlar. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”
çeflidli kitâblar yazarak telkîn vermenin sünnet oldu¤unu isbât et-
diler. Bu k›ymetli kitâblardan biri Mustafâ bin ‹brâhîm Siyâmî
“rahime-hullahü teâlâ” hazretlerinin (Nûr-ul-yakîn fî-mebhas-it-
telkîn) kitâb›d›r. Burada, Taberânînin ve ibni Mendenin haber
verdikleri hadîs-i flerîf yaz›l›d›r. Bu hadîs-i flerîfde telkîn verilmesi
emr olunmakdad›r. (Nûr-ul-yakîn) kitâb›, binüçyüzk›rkbefl (1345)
senesinde Siyamda, Bankong flehrinde yaz›lm›fl, 1396 [m. 1976] se-
nesinde, ‹stanbulda, ikinci bask›s› yap›lm›fld›r.] Allahü teâlân›n
emriyle, meyyit, kabrde uykudan uyan›r gibi, uyana ve göre ki, bir
karanl›k yerdedir. Hizmetçisine ve câriyesine veyâ kendisine dâi-
mâ yard›mda bulunan kimseye seslenip, (Bana mum getirin!) der.
Asla ses ve sadâ gelmez. Kabr yar›l›p, iki süâl mele¤i [Münker ve
Nekîr] zuhûr eder. Bunlar›n a¤›zlar›ndan yal›n atefller ve burunla-
r›ndan, siyâh dumanlar ç›kmakda ola. Bu hâlde, ona yak›n gelip
diyeler: (Men rabbüke ve mâ dînüke, ve men nebiyyüke), ya’nî
Rabbin kimdir ve dînin hangi dindir ve Peygamberin kimdir?
Bunlara do¤ru cevâb verirse, o melekler, onu Hak teâlân›n, ona
rahmetiyle tebflîr edip giderler. Hemen o ânda kabrin sa¤ taraf›n-
dan bir pencere aç›l›r ve bir ay yüzlü kifli ç›k›p, yan›na gelir. Bu
îmânl› hâtun ona bak›p flâd olur. (Sen kimsin?) diye süâl eder.
(Ben senin, dünyâda, sabr›ndan ve flükründen yarat›ld›m. K›yâ-
mete de¤in, sana yoldafl olurum) diye cevâb verir.

Harâmlar› istemekden kesilmedikce nefs,
Kalb, ilâhî nûrlara ayna olamaz hiç!
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MAZLÛM, SABRLI VE GARÎB
OLANLARIN ÖLÜMÜNE DÂ‹R, fiEHÎDLER
Bunlar›n ölümleri birdir. Birini diyelim, di¤eri dahî ona benzer.
Garîb dahî, iki dürlüdür: Biri, uzak iklimde kal›p yan›nda akra-

bâs› ve âflinâs› bulunmaya. Biri dahî, mekân›nda fakîr ola. Kimse,
tenezzül edip, onun yan›na varmaz ola. Böyle mü’minler dahî, ga-
rîbdir ve ölürse flehîddir. Birisi, altm›fl yafl›n› geçe ve befl vakt ne-
mâz›n› terk etmeye. Bu dahî flehîddir. [Harâm ifllemesi ölümüne
sebeb olan, meselâ, içki içerek zehrlenen, flehîd olmaz. Fekat, ha-
râm ifllerken baflka sebeb ile ölürse, meselâ, binâ çökerek ölürse,
flehîd olur. Kad›nlar›n, k›zlar›n yüzlerinden ve avuç içlerinden bafl-
ka her yerleri avret mahallidir. Örtünmeleri farzd›r. Ehemmiyyet
vermiyen kâfir olur. Bafl›, saç›, kolu, baca¤› aç›k olarak soka¤a ç›k-
mayan kad›nlar, k›zlar da flehîddir. Allahü teâlân›n emrlerine ve
yasaklar›na (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Ahkâm-› islâmiyyeyi ö¤re-
nen ve çocuklar›na ö¤reten ana, baba da flehîddir.] Îmân› ve nemâ-
z› olmazsa, flehîd olmazlar. Ve kâfir elinde esîr oldu¤u hâlde ölen
müslimân dahî flehîddir. Zulm, iflkence yap›larak öldürülen kâfir
flehîd olmaz. Kâfir olarak ölen, aslâ Cennete girmez.

Bu kifliler, ne zemân ölüm yasd›¤›na bafllar›n› koyalar, gökler
kap›s› aç›l›r ve yere o kadar melâike iner ki, hesâb›n›, ancak Mev-
lâ bilir. Bunlar›n ellerinde, nûrdan tâc ve hulleler ola. O kiflinin ca-
n›n›, izzet ile da’vet edeler. Nitekim Hak teâlâ, bu hâli, Fecr sûre-
sinin sonunda beyân buyuruyor.

Bir flehîd dahî budur ki, yüzünü dergâh-› izzete tutup, (Ey be-
nim ma’budum! Ne ki, ömrüm olsa, bir fleye ümmîd ba¤lamad›m,
illâ hazretine. Ve dahî, kimseye boyun e¤medim. Dünyâ mekrine,
din düflmanlar›na aldanmad›m. Yâ Rabbî! fiimdiki hâlde, senden
ümmîdim budur ki, cemî’ ümmet-i Muhammedi “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” afv ve ma¤firet edesin) diye düâ ve niyâz ede. Bu
dahî flehîddir.

O hâs melekler, o hullelere saralar. O ânda Hakdan nidâ gele
ki: (Cennete götürün! Zîrâ, dünyâda, cümleden ziyâde nemâz k›-
lard› ve müsâfiri sever, suçlar› ba¤›fllar idi ve isti¤far eder idi. Ve
beni çok zikr ederdi. Avret mahalli aç›k olarak soka¤a ç›kmazd›.
Kendini harâmlardan pâk ederdi. Ve Peygamberlere ve islâmiyye-
te mutî’ idi.)

fiimdi, o iki melekler ki, insan›n iki omuzunda, dünyâda, hayr
ve fler olarak, ifllediklerini yazarlar, onlar diye ki: (Yâ Rabbî! Bi-
zi dünyâda bu kuluna müvekkel eyledin. fiimdiki demde, izn ver
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bu kulunun can› ile göklere ç›kal›m.) Hitâb-› izzet vârid ola ki: (Siz
onun kabrinin yan›nda durun, tesbîh ve tekbîr edip, bana secdede
bulunun ve sevâb›n› o kuluma ba¤›fllay›n.) Onlar dahî, k›yâmete
de¤in, zikr ve tesbîh edip, sevâb›n›, o kulun defterine yazarlar.

[TENBÎH: M›srdaki münâf›klar, ›syân ederek, halîfe Osmân
“rad›yallahü anh”› öldürmek için, Medîneye geldiler. Medînedeki-
ler de yalan ve iftirâlarla bunlar› destekledi. Medînedeki müsli-
mânlar, halîfeye yard›m etmedi diyerek, Eshâb-› kirâm› kötüledi-
ler. Hâlbuki, halîfe Cennetdeki flehîdlerin yüksek derecelerine de
kavuflmak istiyordu ve bunun için düâ ediyordu. Kendisine yard›-
ma gelenlere mâni’ oldu. Bunlar› geri çevirdi. Bundan istifâde
eden âsîler, halîfeyi kolayca flehîd etdi. Böylece, düâs› kabûl oldu.
Murâd›na kavufldu. fiehîdler ölürken hiç ac› duymaz. Cennetde ve-
rilecek olan ni’metler, lezzetler kendilerine gösterilip, bunlar›n
zevkleri içinde, rûhlar›n› meleklere seve seve teslîm ederler.]

KÂF‹RLER‹N ÖLÜMÜNE DÂ‹R
Bir kâfir, bir mürted, islâmiyyeti be¤enmiyen, Kur’ân-› kerîme

çöl kanûnu diyen, insanlar›n en üstünü, en flereflisi, Peygamberle-
rin efendisi Muhammed “aleyhisselâm”a (hâflâ) deve çoban› diye-
cek kadar ilm ve ahlâk yoksunu olan, befleriyyete huzûr, se’âdet
sa¤lay›c›, ilm, ahlâk, temizlik, s›hhat, adâlet kayna¤›, medeniyyete
›fl›k saçan islâmiyyeti, rûhsuz, bir lefl kutusu olan habîs kafas› ile
ba¤dafld›ram›yarak, dinlere lüzûm yokdur diyecek kadar afla¤›la-
flan, yular›n› nefsinin eline kapd›rm›fl bir ahmak ölece¤i zemân, gö-
zünden perde kald›r›l›r. Cennet kendisine gösterilir. Güzel bir me-
lek ona: (Ey kâfir! Müslimânlara gerici, flehvetleri peflinde koflanla-
ra, ahlâk prensiblerini çi¤neyenlere, ayd›n, ilerici diyen alçak! Yan-
l›fl yolda idin. Hak olan islâm dînini be¤enmezdin. Muhammed
“aleyhisselâm”›n Allahü teâlâdan getirdi¤i bilgilere inanan, sayg›
gösteren bu Cennete gidecekdir) der. Cennetdeki ni’metleri görür.
Cennet hûrîleri de: (Îmân edenler, Allahü teâlân›n azâb›ndan kur-
tulurlar) derler. Birâz sonra fleytân, bir papas fleklinde görünür. (Ey
filân o¤lu filân! O gelenler yalan söyledi. O gördü¤ün ni’metler hep
senin olacakd›r) der. Sonra Cehennem gösterilir. Ateflden da¤lar›,
kat›rlar gibi akrepleri, ç›yanlar› vard›r. Hadîs-i flerîflerde bildirilen
azâblar› görür. Cehennemdeki Zebânî denilen azâb melekleri,
ateflden çomakla vururlar. A¤›zlar›ndan alevler ç›kar. Boylar› mi-
nâre gibi, diflleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü gibi seslenir-
ler. Kâfir bunlar›n sesinden titreyip, yüzünü fleytâna çevirir. fieytân
korkusundan dayanamay›p, kaçar. Melekler yakalay›p fleytân› ye-
re vururlar. Bu kâfire gelip: (Ey islâm düflman›! Dünyâda Resûlul-
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laha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” inanmad›n. fiimdi de me-
leklere inanmad›n, mel’ûn fleytâna yine aldand›n) derler. Boynuna
ateflden zincirler tak›p, ayaklar›n› bafl›ndan afl›r›p, sa¤ elini sol bö¤-
rüne, sol elini sa¤›na sokup, arkadan ç›kar›rlar. Âyet-i kerîme, bu
hâli haber vermekdedir. Ba¤›r›r, dünyâdaki yaltakc›lar›n› ça¤›r›r.
Zebânîler cevâb verip: (Ey kâfir, ey müslimânlarla alay eden ah-
mak! Yalvarmak zemân› geçdi. Art›k îmân kabûl olmaz, düâ kabûl
olmaz. Küfrünün cezâs›n› çekmek zemân› geldi) derler. Dilini en-
sesinden çekerler. Gözlerini ç›kar›rlar. Dürlü dürlü çok ac› azâblar
yaparak, habîs rûhunu al›r, Cehenneme atarlar. Allahü teâlâ, Mu-
hammed “aleyhisselâm”›n dîninde ve yüce Peygamberin dînini
do¤ru olarak bizlere ulafld›ran Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n-
da yaz›l› i’tikâdda olarak can vermemizi nasîb eylesin! Âmîn.

Ne kadar yaflasan, nihâyet öleceksin. Peygamberimiz “aleyhis-
selâm” buyurdu ki, (Bir insan›n rûhu vücûdünden ayr›l›nca, bir ni-
dâ gelir ki, ey insan o¤lu, sen mi dünyây› terk eyledin, yoksa dün-
yâ m› seni terk eyledi? Sen mi dünyây› toplad›n, yoksa dünyâ m›
seni toplad›? Sen mi dünyây› öldürdün, yoksa dünyâ m› seni öldür-
dü? Cenâzeyi y›kama¤a bafllay›nca üç nidâ gelir:

1- Hani senin kuvvetli vücûdün? Seni hangi fley za’îfletdi?
2- Hani senin güzel konuflman, seni hangi fley susdurdu?
3- Hani senin sevgili dostlar›n, seni neye b›rak›p gitdiler?
Cenâze kefene sar›l›nca bir nidâ dahâ gelir: Az›ks›z yola ç›kma!

Bu yolculu¤un geriye dönmesi yokdur, ebedî olarak geri gelemez-
sin. Varaca¤›n yer azâb melekleriyle doludur. Tabut içine konunca,
bir nidâ dahâ gelir. E¤er Hak teâlân›n r›zâs›n› kazand›nsa ne mut-
lu sana, büyüklük ve se’âdet senindir. E¤er cenâb-› Hakk›n gazab›-
n› kazand›nsa yaz›klar olsun sana! Cenâze, mezâr›n›n yan›na var›n-
ca bir nidâ dahâ gelir. Ey insan o¤lu! Dünyâda kabr için ne hâz›r-
lad›n? Bu karanl›k mezâr için ne nûr getirdin? Zenginlik ve flöhre-
tinden ne getirdin? Bu ç›plak kabri döflemek ve zînetlendirmek için
ne getirdin? Cenâzeyi mezâra koyduklar› zemân, kabr bir nidâ
eder ve der ki: Arkamda söylerdin, flimdi karn›mda sükût edersin.
Nihâyet cenâzenin defni bitip oralarda hizmet gören insanlar da
ayr›l›p gidince, Hak teâlâ hazretleri taraf›ndan bir nidâ gelir: Ey
benim kulum, yaln›z kald›n; flu karanl›k mezârda, seni b›rak›p git-
diler. Bunlar, senin dostlar›n, kardefllerin, evlâdlar›n ve candan
adamlar›n idi. Hâlbuki hiçbirinin sana fâidesi olmad›. Ey kulum,
sen bana âsî oldun, emrimi tutmad›n, hiç bu hâlini düflünmedin. fiâ-
yed, ölen kimse îmân ile ölmüflse umulur ki, cenâb-› Hak o kimseyi
afv›na mazhar k›lar ve der ki, ey mü’min kulum! Seni kabrde garîb
b›rakmak flân›ma yak›flmaz. ‹zzet-ü celâlim hakk› için, sana bir mer-
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hamet edeyim ki, dostlar›n flafls›n, sana bir flefkat edeyim ki, ana-ba-
ban›n o¤luna olan flefkatinden ziyâde olsun. Lutf-ü kereminden ol
kulun bütün günâh›n› afv edip, kabri Cennet ba¤çesi olur ve Cennet
hûrileri ve ni’metleri ile dolar. Allahü teâlâ öyle merhametlidir ki,
günâhkâr kullar›n› afv eder. O kadar merhametlidir ki, günde kaç
kerre kullar›n›n ayblar›n› görüp örter, yüzlerine vurmaz. O hâlde,
böyle bir hâl›k›n emrlerini yap›p, yasaklar›ndan kaç›nmal›, her gün
amel-i sâlih iflleyip, yar›n›n azâb›ndan kurtulmal›d›r.)

Mü’minlerin günâhl› ve günâhs›z hepsine, kabr süâli vard›r.
Yaln›z günâhlar› afv edilmiyenlerine ve cümle kâfirlere kabr azâb›
da vard›r. Müslimânlar aras›nda lâf tafl›yanlara ve halâda üzerine
bevl s›çratanlara kabrde azâb olacakd›r. [Kabr azâb› yaln›z rûha
de¤il, hem rûha ve hem de cesede olacakd›r. Akl›n ermedi¤i fleyle-
ri akl ile çözme¤e kalk›flmamal›d›r.]

fiâyed o kimse îmâns›z ölmüflse, fliddetli azâblarla mahfler günü-
ne kadar [sonra da, Cehennemde ebedî] azâb görür.

Ey zâir-i sâhib-nefes, hubb-› sivâdan meyli kes.
Dünyâda kalmaz hiç kes, Allahü bes, bâkî heves.

Her ten biter bir derd ile, geh germ ile geh serd ile,
U¤raflma¤a bir ferd ile, de¤mez bu dünyâ-y› ehas.

Ben de ferîd-i asr idim, fass-› nigîn-i sadr idim,
Nakfl-› hümâyûn-› satr idim, gösterdi çarh rû-yi abes.

Dil-haste oldum bir zemân, tedrîc ile bitdi tüvân,
Uçdu nihâyet murg-› cân, çünki harâb oldu kafes.

Söndü çerâg-› âfiyet, zulmetde kald› flefl cihet,
Aç›ld› subh-› âh›ret, envâr-› Hak’dan muktebes.

Buldum o dem Sübhân›m›, arz eyledim ›syân›m›,
Matlûb idüp, gufrân›m›, rahmetle oldu dâd-res.

Yâ Rab! Bu abd-i rû’siyâh, etdimse de yüzbin günâh,
Dergâh›n› k›ld›m penâh, afv›nd›r ancak mültemes.

Târîhdir ism-i Gafûr, lâbüdd ider s›rr› zuhûr,
Afv olunur her bir kusûr, Allahü bes bâkî heves.

Abdürrahmân Sâmî Pâfla

[Ey ziyârete gelen diri insan! Allahdan baflka hiçbir fleye gönül
verme!

Dünyâda kimse kalmaz. Allahdan baflkas› birfley yapamaz. On-
dan baflka kimse kalmaz!
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Herkesin bir derdi olur. Tatl›, ac› günler olur. Bu alçak dünyâ,
kimse ile u¤raflma¤a de¤mez.

Ben de zemân›n bir dânesi idim. Hükûmet reîsinin yüzük tafl›
[p›rlanta] gibi idim. Sultân›n fermân›ndaki imzâs› gibi idim.Felek
[kader] bana da ters yüz gösterdi.

Kalbim hasta oldu bir zemân. Gücüm kuvvetim gitdi her ân.
Nihâyet can kuflum [rûhum] uçdu. Çünki kafes [bedenim] harâb
oldu hemân.

Sa¤laml›¤›m mum gibi söndü. Her taraf›m karard›. Âh›ret gü-
nefli do¤du. Allah›n nûrlar› ile ayd›nland›.

O anda Rabbime kavufldum. Günâhlar›m meydâna ç›kd›. Afv
edilmemi dileyince, beni sonsuz rahmeti ile karfl›lad›.

Yâ Rabbî! Yüzbin günâh iflledim ise de, bu kara yüzüm ile, yü-
ce kap›na s›¤›n›yorum. Senden, afv›m› diliyorum.

Gafûr ismini bu yaz›ma târîh [1286] yapd›m. Ma’nâs› elbet hâ-
s›l olur. Kusûrlar›m afv olunur. Allahdan baflkas› birfley yapamaz.
Ondan baflka kimse kalmaz!]

[A.Sâmî pâfla a’yân [Senato] a’zâs› iken 1295 [m. 1878] de ve-
fât etmifldir.]

Izd›râb dolu, rü’yâd›r bu hayât,
do¤mufluz ölmek üzere, de¤il mi?
Zevk ile geçerse de, birkaç sâat,
derd kovalar, zevklerin herbirini!

Gideriz her an, cehl ve gafletle,
ölüm denizi dibine hasretle.
Dürlü mihnetle ve bin meflakkatle,
mahvu periflân eder dünyâ bizi.

Biz ise seyr eyleyip, bu bünyâd›,
arar›z halk› için, nedir bâdî.
Hâl›k›, halk› ve s›rr-› îcâd›,
bilmek isteriz Hakk›n hikmetini,

Fekat, Hakk›n koydu¤u s›rr›n halli,
kulun akl› ile olamaz, bes belli.
‹nsana acz ve gaflet ve cehli,
etdirirler sehv içinde sehvi.
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KABR Z‹YÂRET‹ VE
KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK

Kabr ziyâreti sünnetdir. Haftada bir, hiç olmazsa, bayramlarda
ziyâret edilir. Perflembe veyâ Cum’a veyâ Cumartesi günü ziyâret
dahâ sevâbd›r. (fiir’at-ül-islâm) sonunda diyor ki, Kabr ziyâreti
sünnetdir. Ziyâret eden, meyyitin çürüdü¤ünü düflünerek ibret
al›r. Osmân “rad›yallahü anh” kabr yan›ndan geçerken çok a¤lar,
sakallar› ›slan›rd›. Meyyit de, edilen düâdan fâidelenir. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” akrabâs›n›n ve Eshâb›n›n “rad›yalla-
hü teâlâ anhüm” kabrlerini ziyâret ederdi. Selâm ve düâdan son-
ra, k›bleye arka verip, kabre karfl› oturulur. Kabre elini yüzünü
sürmek, topra¤› öpmek h›ristiyanlar›n âdetidir. Hadîs-i flerîfde,
(Bir kimse, tan›d›¤›n›n kabrine gidip selâm verince, onu tan›r ve
selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Ahmed ibni Hanbel “rahime-
hullahü teâlâ” diyor ki, (Kabristândan geçerken ‹hlâs, iki Kul
e’ûzüleri ve Fâtiha okuyup, sevâb› meyyitlere hediyye edilmelidir.
Sevâb› onlara gider.) Enes bin Mâlikin “rad›yallahü teâlâ anh”
bildirdi¤i hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Âyet-el-kürsî okuyup, se-
vâb› meyyitlere gönderilince, Allahü teâlâ, bunu bütün meyyitle-
re ulafld›r›r.)

(Hazânet-ür-rivâyât)da diyor ki: (Diri iken ziyâret edilen âlim-
leri, vefât›ndan sonra ziyâret etmek için uzak yerlere gitmek de câ-
izdir. ‹stifâde etmek bak›m›ndan, Peygamberlerin “aleyhimüssale-
vâtü vetteslîmât” ve Evliyân›n ve Âlimlerin “rahime-hümullahü
teâlâ” ziyâreti aras›nda fark yokdur. Yaln›z dereceleri aras›nda
fark vard›r.)

[Bir müslimân, oturdu¤u odan›n d›var›na bir levha asar ve lev-
ha üzerine, bir sevdi¤inin ismini yazarsa veyâ onun kabri üzerine
tafl dikip, tafl›n üzerine yazarsa, odaya giren ve bu kabri ziyâret
eden müslimânlar, levha ve tafl üzerindeki ism sâhibinin rûhuna
Fâtiha ve düâ okuyunca, Allahü teâlâ ism sâhibine rahmet eder,
günâhlar›n› afv eder. Odan›n d›var›na ve mezâr tafl›na ism yazmak,
onu hât›rlamak için de¤ildir. ‹sm sâhibine Fâtiha ve düâ okunma-
s› içindir. Bunun için islâm memleketlerinde, odan›n d›varlar›na ve
mezârlar üzerine ism yazmak âdet olmufldur. Bir velînin ismi yaz›-
l›rsa, bu ismi okuyup, sâhibinden flefâ’at, düâ istenince, velî iflitip,
istiyen kimsenin dünyâ ve âh›ret murâdlar› için, düâ eder ve düâs›
kabûl olur.]

Kad›nlar›n ziyâret etmesi de câiz ise de, Resûlullahdan bafl-
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kas›n›n kabrini ziyâret etmemeleri dahâ iyidir. Hâid ve cünüb
iken de ziyâret câiz ise de abdestli olmak sünnetdir. Hadîs-i fle-
rîfde buyuruldu ki, (Bir mü’minin kabrini ziyâret edip, Allahüm-
me innî es’elü-ke bi-hakk› Muhammedin ve âli Muhammedin en
lâ-tü’azzibe hâzelmeyyit deyince, meyyitin azâb› ref’ olunur.)
(Ana-babas›n›n veyâ bunlardan birinin kabrini her Cum’a ziyâ-
ret eden bir kimse afv olunur) buyuruldu. Yaln›z ana-baban›n
kabr topra¤›n› öpmek câizdir. (Kifâye) kitâb›nda diyor ki, bir
kimse, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, Cennet kap›s›-
n›n efli¤ini öpme¤e yemîn etdim, ne yapay›m dedikde, (Anan›n
aya¤›n› öp!) buyurdu. Anam babam yok deyince, (Kabrlerini öp!
Kabrlerini bilmiyorsan, iki çizgi çizip onlar›n kabri olarak niyyet
ederek, bu çizgileri öp! Yemînini yerine getirmifl olursun!) bu-
yurdu.

Büyük zâtlar›n kabrini ziyâret için uzak memleketlere gitme-
mek, baflka bir ifli için gidilince ziyâret etmek iyi olur. Yaln›z, Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizi ziyârete git-
mek sevâbd›r. Peygamberleri “aleyhimüsselâm” ve Evliyây› “aley-
himürrahme” ziyâret eden bunlar›n mubârek rûhlar›ndan istifâde
eder. Bunlara olan sevgisi, ba¤l›l›¤› kadar, kalbi temizlenir. Türbe-
lerde günâh iflliyen olursa, meselâ aç›k kad›nlar da gelirse, ziyâreti
terk etmemeli, bunlara mâni’ olamazsa, kalbi nefret etmelidir. Ni-
tekim kad›n bulunan, flark›, ilâhi, nutk söylenen mü’minin cenâze-
sine gitmek lâz›md›r.

Kad›nlar›n kabr ziyâreti, üzülmek, a¤lamak, ba¤›rmak için ise
ve erkekler aras›na kar›fl›p fesad ç›karmak için olursa harâmd›r.
Böyle kad›nlara la’net ya¤ar. ‹htiyâr kad›nlar›n, erkekler aras›na
kar›flmadan akrabâs›n›n ve Evliyân›n kabrlerini ziyâret etmesi câ-
iz ise de, genç k›zlara, böyle ziyâret de mekrûhdur. Kad›nlar›n ce-
nâzede bulunmalar› da böyledir.

(Cilâ-ül-kulûb)da diyor ki: Kabristâna gelen bir kimse, ayakda,
(Esselâmü aleyküm, yâ ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! ‹nnâ inflâalla-
hü an karîbin biküm lâhikûn) der. Sonra, Besmele ile onbir ‹hlâs
ve bir Fâtiha okur. Sonra, (Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-
›zâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün,
edh›l aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî) düâs›n› okuma-
l›d›r. Kabrin yan›na gelince, meyyitin sa¤ [kabrin k›ble] ve ayak ta-
raf›ndan yaklafl›r. Selâm verir. Ayakda veyâ çömelip veyâ oturup,
Bekara sûresinin bafl›n› ve sonunu, Yasîn-i flerîf sûresini, Tebâre-
ke, Tekâsür, ‹hlâs-› flerîf ve Fâtiha sûrelerini okuyup, meyyite he-
diyye eder.
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Tenbîh: Baflkas› yerine hac etme¤i bildirirken, âlimlerimiz bu-
yuruyor ki, nemâz, oruc, sadaka ve Kur’ân-› kerîm okumak, zikr
etmek, tavâf yapmak, hac, ömre yapmak, Peygamberlerin, Evliyâ-
n›n kabrlerini ziyâret etmek, mevtâ kefenlemek gibi farz veyâ nâ-
file ibâdetlerin ve hayrât ve hasenât›n sevâb›n›, baflkalar›n›n rûhu-
na hediyye etmek câizdir. ‹bâdeti yapana da ve onlar›n rûhlar›na
da sevâb verilir. Bunun için, kabr bafl›nda veyâ baflka yerde
Kur’ân-› kerîm okuyup, sevâb› mevtâlara hediyye edilmeli ve on-
lar için hemen düâ etmelidir. Çünki, Kur’ân-› kerîm okunan yere,
rahmet ve bereket iner. Burada edilen düâ kabûl olur. Kabr yan›n-
da okununca, kabre, rahmet, bereket dolar. Hanefî mezhebine gö-
re, bir kimse, nâfile oruc, nemâz, sadaka, okumak sevâb›n› ölü ve-
yâ diri baflkas›na hediyye ederse bunlara da sevâb› gider. Farzlar›n
sevâb› hediyye edilince de gider diyenler vard›r. Sevâblar, meyyit-
lere taksîm edilmez. Herbirine hepsi verilir. Mâlikî ve flâfi’îye gö-
re, okumak gibi yaln›z beden ile yap›lan ibâdetler, hediyye edil-
mez. Bunlar vâs›tas› ile düâ edilir.

(Kitâb-ül-f›kh alel-mezâhib-il-erbe’a)da diyor ki, (Ölüden ibret
almak ve âh›reti düflünmek için kabr ziyâret etmek, erkeklere sün-
netdir. Hanefî ve Mâlikî mezheblerinde, Perflembe, Cum’a ve Cu-
martesi günleri ziyâret etmek müekked sünnet olur. fiâfi’î mezhe-
binde, Perflembe günü ikindiden Cumartesi günü günefl do¤unca-
ya kadar müekked sünnet olur. Ziyâret edenin, meyyit için
Kur’ân-› kerîm okumas›, ona düâ etmesi lâz›md›r. Bunlar›n meyyi-
te fâidesi olur. Kabristâna girince, (Esselâmü aleyküm yâ Ehle
dâr-il kavmilmü’minîn! ‹nnâ inflâallahü an karîbin biküm lâhikûn)
demek sünnetdir. Yak›n ve uzak her kabr ziyâret edilir. Hele Sâ-
lihleri, Velîleri “rahime-hümullahü teâlâ” ziyâret için uzak yere
gitmek sünnetdir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubâ-
rek kabrini ziyâret etmek, ibâdetlerin en k›ymetlilerindendir. Yafl-
l› kad›nlar›n da örtülü ziyâret etmeleri câizdir. Fitneye fesâda se-
beb olunca, yafll› kad›nlar›n da ziyâret etmeleri harâm olur. Ziyâ-
ret ederken, kabr etrâf›nda tavâf etmek, tafl›, topra¤› öpmek, ölü-
den bir fley istemek câiz de¤ildir.) Evliyâdan “rahime-hümullahü
teâlâ” flefâ’at etmeleri, Allahü teâlân›n vermesine vesîle olmalar›
istenir.

‹ki fley vard›r ki, bunlar›n hasreti,
kimler olursa olsun, yakar herkesi.
Göz kan a¤lasa, haklar›n› ödeyemez,
birisi gençlik, biri de din kardefli!
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ÜÇÜNCÜ C‹LD, 9. cu MEKTÛB
‹mâm-› Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkînin “rahi-

me-hullahü teâlâ” (Mektûbât)›ndan üçüncü cildinin dokuzuncu
mektûbu, Mîr Muhammed Nu’mân için yaz›lm›fld›r. (Resûlullah›n
getirdiklerini al›n›z!) âyet-i kerîmesini aç›klamakdad›r. Bu mektûb
arabî olup tercemesi afla¤›dad›r:

Bismillâhirrahmânirrahîm! Haflr sûresinde, yedinci âyet-i kerî-
mesinde meâlen, (Resûlullah›n size getirdiklerini al›n›z. Yasak et-
diklerinden sak›n›n›z ve Allahdan korkunuz!) buyuruldu. [Emrle-
ri yapma¤a ve harâmlardan sak›nma¤a, (‹slâmiyyet)e uymak de-
nir.] Allahü teâlân›n, yasaklardan kaç›n›z, dedikden sonra, Allahü
teâlâdan korkunuz buyurmas›, yasaklardan sak›nman›n dahâ mü-
him oldu¤unu göstermekdedir. Çünki, Allahü teâlâdan korkmak,
ya’nî (Takvâ), harâmlardan sak›nmakd›r. Takvâ, dînin temelidir.
fiübhelilerden de sak›nma¤a (Vera’) denir. Resûlullah “ sallallahü
aleyhi ve sellem” (Dîninizin dire¤i vera’d›r) buyurdu. Baflka bir
hadîs-i flerîfde, (Hiçbir fley, vera’ gibi olamaz) buyurdu. Dînimizin
harâmlardan sak›nma¤a böyle ehemmiyyet vermesi, sak›n›lacak
fleylerin dahâ çok olmas›ndan ve fâidesinin dahâ fazla olmas›ndan-
d›r. Çünki, emrleri yapmakda da, sak›nmak bulunmakdad›r. Bir
emri yapmak, bunu yapmamakdan sak›nmak demekdir. Fâidesi-
nin dahâ çok olmas›, nefse hiç uymamak oldu¤u içindir. Emri ya-
parken, nefs de lezzet al›r. Bir iflde, nefse uymak ne kadar az olur-
sa, fâidesi o kadar dahâ çok olur. Ya’nî, Allahü teâlân›n r›zâs›na
dahâ çabuk kavufldurur. Çünki ahkâm-› islâmiyye, ya’nî islâmiyye-
tin emrleri ve yasaklar›, nefsi kahr etmek, y›pratmak içindir. Nefs,
Allahü teâlân›n düflman›d›r. Hadîs-i kudsîde, (Nefsine düflmanl›k
et! Çünki, o benim düflman›md›r) buyuruldu. Bunun için turuk-›
aliyye içinde, islâmiyyeti gözetmesi dahâ çok olan›, Allahü teâlâya
dahâ yak›n yol olur. Çünki, burada nefse uymamak, dahâ çokdur.
Ehlinin bildi¤i gibi, bu da, bizim bulundu¤umuz yoldur. Bunun
içindir ki, büyü¤ümüz, önderimiz, derin âlim Behâüddîn-i Buhârî,
(Allahü teâlâya kavuflduran yollar›n en k›sas›n› buldum) buyurdu.
Çünki, bu yolda, nefse karfl› gelmek dahâ çokdur. Bu yolda, islâ-
miyyeti gözetmenin çoklu¤una gelince, kitâblar›n› inceliyen zekî
ve insâfl› bir kimse için, bunu anlamak pek kolayd›r. Böyle oldu-
¤unu aç›kça görür. Böyle aç›k olmakla berâber, birçok mektûbum-
da bunu etrâfl› bildirdim. Herfleyin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir.
O, bize yard›mc› olarak yetiflir. Çok iyi bir vekîldir. Efendimiz Mu-
hammed aleyhisselâma ve Âline ve Eshâb›na “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” ve do¤ru yolda olanlara salât ve selâm olsun!
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ÜÇÜNCÜ C‹LD, 84. cü MEKTÛB
Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdi¤i, sevdi¤i kullar›na

selâm olsun! Bu yolda çal›flmak [Allahü teâlân›n sevgisine kavufl-
mak] istiyenin, önce i’tikâd›n›, hak yoldaki âlimlerin [ya’nî Ehl-i
sünnet âlimlerinin] bildirdiklerine göre düzeltmesi lâz›md›r. [Bu
derin âlimler, bütün bilgilerini, Eshâb-› kirâmdan ald›lar. Kendi
düflüncelerini ve felsefecilerin fikrlerini, bunlara kar›fld›rmad›lar.]
Allahü teâlâ, onlar›n çal›flmalar›na bol bol mükâfat [karfl›l›k] ver-
sin! Sonra, herkese lâz›m olan f›kh bilgilerini ö¤renmelidir. Bun-
dan sonra, bu ö¤rendiklerini yapmal›d›r. Ondan sonra, her zemâ-
n›nda, Allahü teâlây› zikr etmelidir. [Ya’nî kalb hep Onun ismini
ve s›fât-› zâtiyyesini düflünmelidir.] Fekat, zikr yapmas›n› kâmil ve
mükemmil olan bir zâtdan ö¤renmesi flartd›r. Nâk›s olandan [he-
le câhil ve sap›k fleyhlerden] ö¤renirse, kemâle eremez. Bafllang›ç-
da o kadar çok zikr etmelidir ki, farz nemâzlar› ve bunlar›n sün-
netlerini k›ld›kdan sonra, zikrden baflka bir ibâdet yapmamal›,
Kur’ân-› kerîm okuma¤› ve nâfile ibâdetleri baflka zemâna b›rak-
mal›d›r. Abdestli de, abdestsiz de zikr etmelidir. Ayakda iken,
otururken, yürürken, yatarken, hep bu vazîfeyi yapmal›d›r. So-
kakda giderken, yirken ve uyuyaca¤› zemân, zikrsiz olmamal›d›r.
Fârisî beyt tercemesi:

Zikr et hep zikr, oldukça cân›n!
Kalbin pâkl›¤›, zikrîledir Cânân›n.

Zikri o kadar çok yapmal›d›r ki, zikr olunandan [Allahü teâlâ-
dan] baflka, kalbinde hiçbir arzû, düflünce kalmamal›d›r. Ondan
baflka fleylerin ismleri ve niflânlar› kalbine gelmemelidir. Baflka
fleyleri düflünmek için kendini zorlasa da, kalbine getirememelidir.
Kalbin, Allahü teâlâdan baflka herfleyi böyle unutmas›, Ona kavufl-
man›n bafllang›c›d›r. Bu nisyân, matlûbun r›zâs›na, sevgisine ka-
vuflman›n müjdecisidir. Arabî beyt tercemesi:

Nas›l Sü’âda kavuflulur acabâ!
Da¤lar ve uçurumlar var arada.

[Sü’âd, bir ma’flûkan›n ismidir.] ‹nsan› herfleye kavuflduran,
yaln›z Allahü teâlâd›r. Do¤ru yolda olanlara selâm olsun! [Üçün-
cü cild, 17. ci mektûbda buyuruyor ki, (Kalb ile zikr etmek, onu
Allahü teâlâdan baflka fleylere düflkün olmakdan kurtar›r. Bu
düflkünlük, kalbin hastal›¤›d›r. Kalb bu hastal›kdan kurtulmad›k-
ca, hakîkî îmâna kavuflamaz ve ahkâm-› islâmiyyeye, ya’nî Alla-
hü teâlân›n emrlerine, yasaklar›na uymas› güç olur. Bunlara
uyarken niyyet etmek ve mubâhlar› yaparken, nefsin lezzet alma-
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s›n› düflünmemek de zikr olur.) Kalbin hastal›¤›na sebeb, nefse uy-
mas›d›r. Nefs, Allahü teâlân›n düflman›d›r. Ona itâ’at etmek iste-
mez. Kendine de düflmand›r. Kalbin her uzva, harâmlar›, kötü, za-
rarl› fleyleri yapd›rmas›ndan zevk al›r. Bu zevklerine kavuflmak
için, dinsiz, îmâns›z olmak ister. Kâfirlerle, mezhebsizlerle arka-
dafll›k etmek, onlar›n kitâblar›n›, gazetelerini okumak, radyolar›n-
daki, televizyonlar›ndaki zararl› yay›nlar› da, kalbi hasta yapar. ‹s-
lâmiyyete uymak, kalbi hastal›kdan kurtar›r. Nefsi ise, hasta yapar.
Zevklerini, arzûlar›n›, kalbe te’sîr kuvvetini azalt›r.]

Kim bulur, zor ile, maksûda her zemân zafer?
Gelir elbet zuhûra, ne ise hükm-i kader.

114. cü MEKTÛB
Hindistân›n büyük âlimlerinden Abdüllah-i Dehlevî “rahime-

hullahü teâlâ”n›n (Mekâtib-i flerîfe) kitâb›nda yüzyirmibefl mek-
tûb vard›r. Yüzondördüncüsü, Hâc› Abdüllah Buhârîye yaz›lm›fl
olup, fârisîden türkçeye tercemesi afla¤›dad›r:

Allahü teâlâda hiçbir noksanl›k yokdur. O, hep do¤ru söyler,
kullar›na do¤ru yolu gösterir. Yüce önderimiz, sevgili Peygamberi-
miz Muhammed Mustafâya “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve
Onun Âline ve Eshâb›na “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” biz-
den selâmlar ve düâlar olsun! Buradaki [ya’nî Delhî flehrindeki] ta-
rîkatç›lar, dileklere kavuflmak için Esmâ okuyorlar. M›ska yaz›yor-
lar. Böylece herkesi kendilerine çekiyorlar. Emîr-ül mü’minîn Alî
“kerremallahü vecheh ve rad›yallahü teâlâ anh” hazretlerini di¤er
üç halîfeden “rad›yallahü anhüm” dahâ üstün tutuyorlar. Bunlara
(fiî’î) denir. Üç halîfeye ve Eshâb-› kirâma düflman olanlara (Râfi-
zî) denir.

[Hazret-i Ebû Bekrin ve hazret-i Ömerin ve hazret-i Osmân
Zinnûreynin hazret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
dahâ üstün olduklar›n› (Ehl-i sünnet vel cemâ’at) âlimleri “rahi-
me-hümullahü teâlâ” çeflidli kitâblar›nda bildirmifller ve bunu
âyet-i kerîmelerle, hadîs-i flerîflerle ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yal-
lahü teâlâ anhüm ecma’în” icmâ’›, ya’nî, sözbirli¤i ile isbât etmifl-
lerdir. Bu k›ymetli kitâblardan ikisi, Hindistândaki büyük âlim-
lerden flâh Veliyyullah Muhaddis Dehlevînin “rahime-hullahü
teâlâ” (‹zâlet-ül-hafâ) ve (Kurret-ül-ayneyn) kitâblar›d›r. Arabî
ve fârisî kar›fl›k olup, birincisi, Urdu diline tercemesi ile birlikde
1382 [m. 1962] de Pâkistânda bas›lm›fld›r. ‹kincisi türkçeye terce-
me edilerek, (Eshâb-› Kirâm) kitâb›n›n içinde neflredilmifldir.
Ayr›ca (Hak Sözün Vesîkalar›) kitâb›nda vard›r. Büyük âlim ‹b-
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ni Hacer-i Mekkînin “rahime-hullahü teâlâ” (Es-savâik-ul-muhri-
ka) arabî kitâb›, ‹stanbulda, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan ofset yo-
lu ile basd›r›lm›fld›r. Bu kitâb› okuyan insâfl› bir müslimân, mez-
hebsizlerin yanl›fl yolda olduklar›n› iyice anlar. Bunlardan bir k›s-
m›, bugün kendilerine (Ca’ferî) diyorlar. (Biz oniki imâm›n yolun-
day›z) diyerek gençleri aldat›yorlar. Hâlbuki Oniki imâm›n yolun-
da olan müslimânlara (Ehl-i sünnet) denir. Ehl-i sünnet âlimleri
“rahime-hümullahü teâlâ”, (Oniki imâm› sevmek, son nefesde
îmân ile ölme¤e sebeb olur) buyurmufllard›r.]

Cenâze alaylar›, devr yapmak için ziyâfetler yapd›r›yorlar.
[Cemâ’at ile nemâz k›lm›yorlar. Câmi’lerde] Mevlid cem’›yyetle-
ri, ilâhîler, mersiyeler okutuyorlar. Tekkelerde çalg›, tambur din-
liyorlar. Bunlar gibi dahâ nice bid’atleri tarîkat olarak yap›yorlar.
Hattâ, Hindistândaki Cûkiyye ve Berehmen kâfirlerinin ibâdet-
lerini de tarîkate mal ediyorlar. Dünyâya düflkün olanlarla, fâs›k-
larla birlikde bulunuyorlar. Nemâzda Kavmeye, Celseye ve ce-
mâ’ate, hattâ Cum’a nemâz›na ehemmiyyet vermiyorlar. Selef-i
sâlihînin zemânlar›nda böyle fleyler hiç yokdu. Bunlar›n hiçbiri
islâmiyyetde yokdur. (Ehl-i Sünnet vel-cemâ’at) âlimleri “rahi-
me-hümullahü teâlâ” böyle bid’atlerden kaç›n›rlard›. Allahü te-
âlâya flükrler olsun ki, Eshâb-› kirâmda “rad›yallahü teâlâ an-
hüm” bu çirkin bid’atlerin hiçbiri yokdu. Müslimân olmak istiyen
ve Selef-i sâlihînin “rahime-hümullahü teâlâ” yolunda bulunmak
isteyen kimsenin böyle tarîkatç›lardan kaçmas› lâz›md›r. Bunlar,
din h›rs›zlar›d›r. Allahü teâlân›n kullar›n›n dinlerini, îmânlar›n›
y›k›yorlar. Zikr ve di¤er yapd›klar› fleyler kalbi, nefsi harekete
getiriyor. [Bunlarda, hâller hareketler hâs›l olmas› de¤il, mâ-sivâ-
dan temizlenmeleri lâz›md›r.] Keflfin [kerâmetin, gayb olan fley-
lerden haber vermenin ve cin ile konuflman›n] zâten islâmiyyet-
de k›ymeti yokdur. Cûkiyye kâfirleri de, keflf ve kerâmet göster-
mekdedir. Akl› olanlar›n gözünü açmas›, do¤ruyu i¤riden ay›r-
mas› lâz›md›r. Hem dîne sar›lmak, hem de dünyâya düflkün ol-
mak, bir insanda birlikde bulunamaz. Dünyâl›k ele geçirmek için
dînini vermek, akl› olan›n yapaca¤› fley de¤ildir. Buhâra flehrinin
âlimleri, fleyhleri tevekkül sâhibi idiler. Dünyâya düflkün de¤ildi-
ler. Ziyâfetler vermek, dünyâya düflkün olanlar› toplamak, kalbi
karart›r. O büyükler böyle fleylerden kaç›n›rlard›. Onlar, Selef-i
sâlihînin “rahime-hümullahü teâlâ” do¤ru olan i’tikâd›na, Resû-
lullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetine sar›lm›fllar-
d›. Her ifllerinde (Azîmet) yolunu tutmufllard›. Bid’atlerden sak›-
n›rlard›. Harâm ve mekrûh yollardan gelen fleylerden kaç›n›rlar-
d›. Harâma sebeb olan mubâhlar da harâm olur. (Zikr-i hafî),
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ya’nî sessiz zikr etmek, (Zikr-i cehrî)den, ya’nî sesle zikr etmekden
dahâ efdaldir. Böyle zikr ederlerdi. Hadîs-i flerîfde bildirilen (ih-
sân) mertebesinde idiler. Kalbleri hep feyz kayna¤›na [ya’nî Alla-
hü teâlâya] karfl› idi. Böyle olan tesavvuf büyü¤ünün teveccühüne
kavuflan sâd›k, hâlis bir kimsenin kalbi, hattâ bütün latîfeleri he-
men zikr etme¤e bafllar. Huzûra, ya’nî Allahü teâlâdan baflka hiç-
bir fleyin kalbde bulunmamas›na ki, buna (Müflâhede) de denir ve
cezbelere, (vâridât) denilen feyzlere, ya’nî zâhirini ve bât›n›n› nûr-
lar›n kaplamas› gibi ni’metlere kavuflur. Mürflidinin kalbinden feyz
alan›n kalbine Allahü teâlâdan baflka hiçbir fleyin düflüncesi gel-
mez. Bütün a’zâs› sünnete uygun ve azîmet ile hareket eder. Bu
ni’metler ne büyük se’âdetdir. Yâ Rabbî! Sevgili Peygamberin
Muhammed Mustafâ “sallallahü aleyhi ve âlihi ve sellem” hurme-
tine ve O yüce Peygamberin yolunda bulunan meflây›h-› kirâm
“rahmetullahi aleyhim ecma’în” hurmetine, bu çok k›ymetli ni’met
ile bizleri r›zkland›r. ‹mâm-› Rabbânî, müceddid-i elf-i sânînin
“rahmetullahi aleyh” feyzleri, insan›n bütün latîfelerini bu ni’mete
kavufldurmakdad›r.

Cân›m, kurban olsun senin yoluna,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed!

Gel flefâ’at eyle kemter kuluna,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed!

Mü’min olanlar›n çokdur cefâs›,
Âh›retde olur zevk-u safâs›.

Onsekizbin âlemin Mustafâs›,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed!

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsînin üstünde cevlân eyleyen,

Mi’râcda, ümmetin Hakdan dileyen,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed!

(Yûnüs) neyler iki cihân› sensiz,
Sen hak Peygambersin fleksiz flübhesiz!

Sana uym›yanlar, gider îmâns›z,
Ad› güzel, kendi güzel Muhammed!
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CENNET YOLU ‹LM‹HÂL‹
K‹TÂBININ SON SÖZÜ

Canl› cans›z bütün varl›klar›n bir düzen içinde olduklar›n› gö-
rüyoruz. Her maddenin yap›s›nda, her olayda, her reaksiyonda,
hiç de¤iflmiyen nizâm, matematik ba¤lant›lar oldu¤unu ö¤reniyo-
ruz. Bu düzenleri, ba¤lant›lar›, fizik, kimyâ, astronomi ve biyolo-
ji kanûnlar› diye ismlendiriyoruz. Bu de¤iflmez düzenden fâidele-
nerek, sanây›’, fabrikalar kuruyor, ilâclar yap›yor, aya gidiyor, y›l-
d›zlarla, atomlarla ba¤lant› kuruyoruz. Radyolar, televizyonlar,
elektronik beyinler ve ‹nternetler yap›yoruz. Mahlûklarda, bu
düzen olmasayd›, herfley rastgele olsayd›, bunlar›n hiçbirini yapa-
mazd›k. Herfley çarp›fl›r, bozulur, felâketler olurdu. Herfley yok
olurdu.

Varl›klar›n düzenli, ba¤lant›l›, kanûnlu olmalar›, bunlar›n ken-
diliklerinden, rastgele var olmad›klar›n›, herfleyin bilgili, kudretli,
gören, ifliten, diledi¤ini yapan bir varl›k taraf›ndan var edildikleri-
ni göstermekdedir. O, dilediklerini var etmekde ve yok etmekde-
dir. Herfleyi var etme¤e ve yok etme¤e, baflka fleyleri sebeb yap-
m›fld›r. Sebebsiz yaratsayd›, varl›klar›n birbiri aras›nda bu düzen
olmazd›. Herfley karma-kar›fl›k olurdu. Onun varl›¤› da belli ol-
mazd›. Hem de, fen, medeniyyet hâs›l olamazd›.

O, varl›¤›n› bu düzen ile belli etdi¤i gibi, kullar›na çok ac›ya-
rak, var oldu¤unu ayr›ca da bildirmifldir. Âdem aleyhisselâmdan
bafll›yarak, her asrda, dünyân›n her yerindeki insanlar aras›ndan
en iyi, en üstün olarak yaratd›¤› birisine melek ile haber gönde-
rerek, kendini ve kendi ismlerini bildirmifl ve insanlar›n dünyâda
ve âh›retde râhat etmeleri, iyi yaflamalar› için, ne yapmalar› ve
nelerden sak›nmalar› lâz›m oldu¤unu aç›klam›fld›r. Böyle, seçil-
mifl, üstün insanlara (Peygamber) denir. Bunlar›n bildirdikleri
emrlere ve yasaklara (Din) ve (Ahkâm-› dîniyye) denir. ‹nsanlar
eski fleyleri unutduklar› için ve her zemân bulunan kötü kimse-
ler, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” kitâblar›n›
ve sözlerini de¤ifldirdiklerinden, eski dinler unutulmufl, bozul-
mufldur. Kötü insanlar, uydurma dinler de meydâna getirmifller-
dir.

Herfleyi yaratan yüce Allah, insanlara çok ac›d›¤› için, kullar›na
son bir Peygamber ve yeni bir din göndermifldir. Bu dîni, k›yâme-
te kadar koruyaca¤›n›, kötü insanlar sald›racaklar, de¤ifldirme¤e,
bozma¤a kalk›flacaklar ise de, kendisi bunu, bozulmam›fl olarak
her yere yayaca¤›n› müjdelemifldir.

– 360 –



Allahü teâlâya flükrler olsun ki, dahâ küçük iken, bir olan ya-
rat›c›ya inanm›fl bulunuyoruz. Onun isminin (Allah) oldu¤unu
ve son Peygamberinin (Muhammed) aleyhisselâm oldu¤unu ve
bunun bildirdi¤i dînin (‹slâmiyyet) oldu¤unu ö¤renmek se’âde-
tine kavuflduk. Bu islâm dînini do¤ru olarak anlamak istedik. Li-
sede, üniversitede okurken, onu ö¤retecek bir kaynak arad›k.
Fekat, masonlara, komünistlere sat›lm›fl fen taklîdcileri ile, veh-
hâbîlere sat›lm›fl, mezhebsiz olmufl kimseler, gençli¤in etrâf›n›
sarm›fl idi. Dinlerini, dünyâya satm›fl olan bu mürtedler ve sap›k-
lar, öyle kurnaz çal›flm›fllar ki, do¤ru yolu seçip ay›rabilmek im-
kâns›z olmufldu. Allahü teâlâya yalvarmakdan baflka çâre yok-
du. Yüce Allah›m›z, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümulla-
hü teâlâ” kitâblar›n› okumak nasîb eyledi. Fekat, ilerici geçinen
(Fen yobazlar›)n›n, fen bilgisi diyerek ve dîni dünyâ ç›karlar›na
âlet eden (Din yobazlar›)n›n Kur’ân tercemesi diyerek afl›lam›fl
olduklar› bozuk fikrler, rûhumuza ifllemifldi. Allahü teâlâya son-
suz flükrler olsun ki, hakîkî din adamlar›n›n uyarmas› ile, iyiyi
kötüden ay›rma¤a bafllad›k. Kafam›za yerlefldirilmifl olanlar›n
ilm de¤il, yald›zlanm›fl zehr olduklar›n›, bunlar›n te’sîri ile kalbi-
mizin kararm›fl oldu¤unu anl›yabildik. Ehl-i sünnet âlimlerinin
kitâblar›n› görmeseydik, dostu düflmandan ay›ram›yacak, nefs-
lerimizin ve din düflmanlar›n›n hîlelerine, yalanlar›na aldanacak-
d›k. Dinsizli¤i, ahlâks›zl›¤› ilericilik olarak tan›tan, sinsi düflman-
lar›n tuzaklar›ndan kurtulam›yacakd›k. Hâlis, temiz müslimân
olan anam›zla, babam›zla ve onlardan edindi¤imiz islâm bilgile-
ri ile alay edecekdik. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem”, islâm düflmanlar›n›n tuzaklar›na düflmememiz
için, bizi îkaz ediyor: (Dîninizi ricâlin a¤›zlar›ndan ö¤reniniz!)
buyuruyor. Ricâl, ya’nî hakîkî din âlimi bulamay›nca, bunlar›n
kitâblar›ndan ö¤renece¤iz. Bid’at sâhiblerinin, mezhebsiz, câhil
din adamlar›n›n din kitâblar›, kâfirlerin kitâblar› gibi çok zarar-
l›d›r.

Kad›nlar›n, k›zlar›n bafllar›, saçlar›, kollar›, bacaklar› aç›k, er-
keklerin de dizleri ile göbek aras› aç›k olarak baflkas›n›n yan›na
ç›kmalar› harâmd›r. Ya’nî, Allahü teâlâ, bunlar› yasak etmifldir.
Allahü teâlân›n emrlerini ve yasaklar›n› bildiren dört hak mez-
heb, erkeklerin avret yerlerini, ya’nî bakmas› ve baflkas›na gös-
termesi yasak edilmifl olan uzvlar›n› farkl› olarak bildirmifllerdir.
Her müslimân›n, bulundu¤u mezhebin bildirdi¤i avret yerini ört-
mesi farzd›r. Buralar› aç›k olanlara, baflkalar›n›n bakmalar› ha-
râmd›r. (Kimyâ-i se’âdet)de diyor ki, (Kad›nlar›n, k›zlar›n, bafl›,
saç›, kollar›, bacaklar› aç›k soka¤a ç›kmalar› harâm oldu¤u gibi,
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ince, süslü, dar, hofl kokulu elbise ile örtünerek ç›kmalar› da ha-
râmd›r. Böyle ç›kmalar›na izn veren, râz› olan, be¤enen anas›, ba-
bas›, zevci ve kardefli de, onun günâh›na ve azâb›na ortak olurlar).
Ya’nî, Cehennemde birlikde yanacaklard›r. E¤er tevbe ederlerse,
afv olunur, yak›lmazlar. Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever. Âk›l,
bâlig olan k›zlar›n ve kad›nlar›n, yabanc› erkeklere görünmemele-
ri, hicretin üçüncü senesinde emr olundu. ‹ngiliz câsûslar›n›n ve
bunlar›n tuzaklar›na düflmüfl olan câhillerin, Hicâb âyeti gelmeden
evvel olan örtünmeme¤i ileri sürerek, örtünme¤i sonradan f›khc›-
lar uydurdu demelerine aldanmamal›d›r.

Tekrâr bildirelim ki, bir çocuk âk›l ve bâlig olunca, ya’nî iyiyi
fenâdan ay›racak ve evlenecek yafla gelince, hemen îmân›n alt› flar-
t›n› ö¤renmesi, sonra (Ahkâm-› islâmiyye)yi, ya’nî farzlar›, halâl ve
harâm olan fleyleri ö¤renmesi ve bunlara uymas›, buna farz olur.
Bir k›z dokuz yafl›na, bir o¤lan oniki yafl›na gelince (Âk›l ve bâlig)
olur. Bunlar›, anas›na, babas›na, akrabâs›na, ahbâb›na sorup ö¤-
renmesi farz olur. Müslimân olan bir kâfirin de, hemen bir din ada-
m›na, müftîye gidip, bunlar› ö¤renmesi, bunlar›n da ö¤retmeleri
veyâ hakîkî bir din kitâb› hediyye edip buradan okuyup ö¤renme-
sini tenbîh etmeleri farz olur. Aferin, aferin deyip, ö¤retmezlerse
veyâ kitâb vermezlerse, farz› yapmam›fl olurlar. Farz› yapm›yan,
Cehennemde yanacakd›r. Din adam›n› ve kitâb› aray›p da, bulun-
c›ya kadar ö¤renmemesi özr olur.

Okudu¤umuz do¤ru islâm bilgilerini gençlere duyurmak için ve
herkesin dünyâda râhata, huzûra ve âh›retde sonsuz ni’metlere ka-
vuflmalar›na hizmet etmek için, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n-
dan seçme, k›ymetli yaz›lar› neflr eyleme¤e inflâallah devâm edece-
¤iz.

Murâdlara nâil olmak için, (Salâten tüncînâ) okumal›d›r: (Alla-
hümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Mu-
hammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî’il ehvâl-i vel-âfât ve tak-
dî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemî’isseyyiât
ve terfe’unâ bihâ a’ledderecât ve tübelligunâ bihâ aksalgâyât min
cemî’il hayrât-i fil hayâti ve ba’del-memât).

Her dürlü s›k›nt›dan ve tehlükeden korunmak ve fleytânlar›n ve
düflmanlar›n zarar ve hücûmlar›ndan kurtulmak için, (‹stigfâr)
okuman›n çok fâideli oldu¤u hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir.

Gelip geçdi ömrüm çabuk, bir yel esip geçmifl gibi,
hele, bana flöyle gelir, gözüm yumup, açm›fl gibi.
‹flbu söze Hak tan›kd›r, canlar gövdeye konukdur.
birgün ola, ç›ka, gide, kafesden kufl uçmufl gibi.
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EY O⁄UL ‹LM‹HÂL‹
ÖNSÖZ

Zemân›m›zda her eline kalem alan, kendini ‹slâm âlimi san›p,
din kitâb› yazma¤a kalk›fl›yor. ‹slâm bilgilerinden haberi olmad›¤›
için, akl›na geleni yaz›yor. Çenesi kuvvetli olanlar, kürsîlerde zan
ve hayâl ile konufluyor. Bugün gençlik, kahraman ecdâd›ndan ken-
disine mîrâs kalan mukaddes dînini ö¤renmek isteyince, uydurma
tefsîrleri, islâm düflmanlar›n›n kin ve garez ile ingilizce, yehûdîce
veyâ di¤er dillerde yazd›klar› kitâblardan çevrilmifl islâm târîhleri-
ni ve câhiller veyâ din satarak para kazanmak isteyen münâf›klar
taraf›ndan hâz›rlanm›fl kitâb ve mecmû’alar› okumak, yâhud din
ile alâkas› olmayan gazetelerden dînî bilgi edinmek mecbûriyye-
tinde kal›yor. Hâlbuki, dînimizde, Benî ‹srâîlin Peygamberleri gi-
bi, çok mikdârda ve çok yüksek âlimler yetiflmifl ve bunlar›n yaz-
d›klar› binlerle kitâb, ‹slâmiyyeti bütün dünyâya anlatm›fl ve tan›t-
m›fld›r. Do¤ru olan islâm bilgilerine (Ehl-i sünnet) yolu denir. Bu
husûsda etrâfl› bilgi almak isteyenlere türkçe (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâb›n› okumalar›n› tavsiye ederiz. Birbiri ard›nca piyasaya ç›ka-
r›lan ve yald›zl› kelimeleri ile revâc bulan zehrli kitâb ve mec-
mû’alar› okuyarak, müslimânl›¤› yanl›fl ve bambaflka anlamakdan
din kardefllerimizi ve müslimân yavrular›n› korumak için, Süley-
mân bin Cezâ’›n, Hanefî mezhebindeki büyük islâm âlimlerinin ki-
tâblar›ndan derlemifl oldu¤u ve (Ey O¤ul) ismini verdi¤i ilmihâlin
yeniden tab’ ve neflrini lüzûmlu gördük. Huccet-ül-islâm ‹mâm-›
Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ”nin (Eyyühel veled) ismindeki (Ey
O¤ul) kitâb› baflkad›r. Onu ulemâdan Mustafâ Âlî efendi “rahime-
hullahü teâlâ” terceme etmifl ve (Tuhfetüssulehâ) ismini vermifldir.
Ayr›ca Hâdimî merhûm da “rahime-hullahü teâlâ” flerh etmifldir.
‹mâm-› Gazâlînin (Eyyühel-veled) kitâb›n›n tercemesi, (Hak Sö-
zün Vesîkalar›) kitâb›m›z›n sonunda bas›lm›fld›r.

Süleymân bin Cezâ’ hazretlerinin hicrî kamerî 960 [m. 1552] se-
nesinde te’lîf etdi¤i bu kitâb› flimdi bas›l›rken, ba’z› yerlerinin ay-
d›nlat›lmas› için, baflka kitâblardan yapd›¤›m›z ilâveler köfleli bir
parantez [ ] içine yaz›lm›fl veyâ (Tenbîh)ler ilâve edilmifldir. Bu ki-
tâb› okumak nasîb olan bahtiyârlar›n, içinde ismi geçen büyüklerin
rûhâniyyetlerinden müstefîd olmalar› için düâ eyleriz.
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EY O⁄UL ‹LM‹HÂL‹
Elhamdü lillahi Rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Resû-

linâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’în.
1 - Ey O¤ul! Senin için, üçyüzaltm›fl hadîs-i flerîf, k›rkdört haber

ve dînimizin dire¤i olan nemâz›n yedi flart›, befl rüknü, yedi vâcibi
ve ondört sünneti, yirmibefl müstehab› ve ondört müfsidini, hanefî
mezhebi âlimlerinin kitâblar›ndan toplay›p, sana beyân etdim.
Bunlarla amel edip, feyz-ü necâta dâhil olas›n!

2 - Bil ki, bindoksan âdâb› sen ve senin gibi müslimân evlâdla-
r› için toplad›m. Bunlar ile amel edersen, sana yeter. E¤er tenbel-
lik eder de Allahü teâlâya âsî olur, bunlar› terk edersen, dünyâda
esâret ve rezâlete, âh›retde azâba dûçâr olursun.

Bunlarla amel edip, din kardefllerine de tavsiye edersen, senin
için fâidesi olur. Sana hayr düâ ederler. Hak teâlâ, düâlar›n› kabûl
eder. Zîrâ kul, kulun düâs› ile afv olunur.

B‹R‹NC‹ BÂB
3 - Ey O¤ul! [Nemâz›n ve] bütün ibâdetlerin kabûl olmalar› için,

önce insan›n Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmas› ve ibâdetlerin sahîh ol-
malar›, sonra, ihlâs ile yap›lmalar› ve insan›n üzerinde kul hakk› bu-
lunmamas› flartd›r. ‹bni Hacer-i Mekkînin “rahime-hullahü teâlâ”
(Zevâcir) kitâb›nda 231. ci sahîfede yaz›l› hadîs-i flerîflerde, (Yâ
Sa’d! Düân›n kabûl olmas› için halâldan yi! Bir lokma harâm yiye-
nin, k›rk gün ibâdetleri kabûl olmaz) [Ya’nî sevâb verilmez] ve (Ha-
râm cilbâb ile, ya’nî gömlek ile k›l›nan nemâz kabûl olmaz) ve
(Üzerinde harâmdan cilbâb bulunan kimsenin ibâdetlerini Allahü
teâlâ kabûl etmez) [Cilbâb, kad›nlar›n giydi¤i çarflaf olmad›¤›n›, bu
hadîs-i flerîfler de göstermekdedir.] (Yaln›z bir liras› harâmdan olan
on lira ile al›nm›fl elbise ile k›l›nan nemâz kabûl olmaz) ve (Gayr-›
müslime zulm edenden, K›yâmet günü, onun hakk›n› ben istiyece-
¤im) ve (Kâfir dahî olsa, mazlûmun düâs› red olmaz) buyuruldu. [O
hâlde, ey müslimân! ‹bâdetlerinin kabûl olmas›n› istiyorsan, h›rs›z-
l›k etme! Hîle ve h›yânet yapma! ‹flçinin ücretini, teri kurumadan
önce ver! Kirâlad›¤›n mal›, umûmî yerleri tahrip etme! Borcunu ça-
buk ve temâm öde! Nakl vâs›talar›n›n ücretlerini noksans›z öde! Hü-
kûmete, kanûnlara, âmirlere karfl› gelme! Vergi kaçakç›l›¤› yapma!
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Dâr-ül-harbde, ya’nî kâfir memleketlerinde de ve kâfirlere karfl›
da, bu haklara riâyet eyle! Fitneyi uyand›rma! Fitne ç›karmak,
ortal›¤› kar›fld›rmak, felâkete sebeb olmakd›r, harâmd›r. Müsli-
mânl›¤›n güzel ahlâk›n› herkes senden ö¤rensin. Hakîkî müsli-
mân hem islâmiyyete uyar, günâh ifllemez, hem de, kanûnlara
uyar, suç ifllemez. Fitne ç›karmaz. Hiçbir mahlûka zarar vermez.
(‹nsanlar›n en iyisi, insanlara fâideli olan›d›r) ve (Îmân› üstün
olan›n›z, ahlâk› güzel olan›n›zd›r!) hadîs-i flerîflerini hiç unut-
maz.] fii’r:

Fitneye mâni’ olan bir yalan,
‹yidir, sebeb olan do¤rudan!

ABDEST BAHS‹
4 - Ey O¤ul! Nemâz›n oniki farz›ndan birincisi (Hadesden tahâ-

ret)dir. Ya’nî abdest almak ve gusl etmekdir. Abdesti temiz yerde
almak lâz›md›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Abdest
almak istedi¤iniz vakt, abdest bozdu¤unuz yerde abdest almay›n›z!
Çünki, abdest suyunun herbir damlas›na bir y›ll›k nâfile nemâz se-
vâb› veriliyor) ve (Abdest bozdu¤unuz yerde, ya’nî halâda abdest
al›rsan›z çok vesveseli olursunuz) ve (Abdeste Besmele ile baflla-
yan kimse için kirâmen kâtibîn melekleri, abdest bitinceye kadar
sevâb yazarlar) buyurdu.

Sultân-› Enbiyâya Eshâb-› kirâmdan biri sordu:
- Yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”! Abdestin

hâssas›ndan bana bir fley îzâh eder misiniz?
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Her ne

zemân bir ümmetim abdest al›rken Bismillah deyip elini y›kar-
sa, eliyle yapd›¤› [küçük] günâhlar›n hepsi afv olur. A¤z›na, yü-
züne ve sâir a’zâlar›na su verdikçe, bütün [küçük] günâhlar› dö-
külür.)

Di¤er a’zâlar› y›kad›kça, [küçük] günâhlar› afv olunur. [Büyük]
günâhlar ve insan ve hayvân haklar› bu afvdan müstesnâd›r. Hak
sâhibi, [ister müslimân, ister kâfir, ister hayvân olsun], hak [kendi-
sine veyâ vârislerine] ödenmedikçe, günâh afv olunmaz.

Hazret-i Mûsâ Kelîmullah, Tûr’a giderken, yolda, nemâz k›l›p
Hakka a¤lay›p düâ eden bir zâta rastlam›fl. Mûsâ aleyhisselâm,
münâcât›nda mezkûr zât›n afv› için Cenâb-› Hakka niyâz etdi¤in-
de, Cenâb-› Hakdan nidâ gelip, (Yâ Mûsâ! Ben o zât›n nemâz›n› ve
düâs›n› kabûl etmem. Zîrâ, üstüne giymifl oldu¤u elbisenin bede-
linde harâm para vard›r!) buyurmufldur.
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5 - Ey O¤ul! Müslimân, anas›na, babas›na, komflular›na, arka-
dafllar›na, hocalar›na, hükûmet adamlar›na, kanûnlara hürmet e-
der. Küçüklerine ve hayvânlara flefkat eder. Din, mezheb ve ›rk
ay›r›m› yapmadan hiçbir mahlûka zarar vermez. Dâr-ül-harbdeki
kâfirlerin bile mallar›na, canlar›na, nâmûslar›na dokunmaz. Ken-
dine kötülük yapanlara da iyilik eder. Dînî vazîfelerini, kanûnî
borçlar›n› öder. Hîle, hiyânet yapmaz. Dînine de, dünyâs›na da ça-
l›fl›r. Fitne ç›karmama¤a çok dikkat eder. Böyle islâm ahlâk›na mâ-
lik olan bir millet kuvvetlenir, yükselir. Bütün dünyân›n sevgisini,
güvenini kazan›r. Dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuflur.

ABDEST‹N FARZLARI
6 - Abdestin farzlar›, hanefî mezhebinde dört, mâlikîde yedi,

flâfi’îde ve hanbelîde alt›d›r. Hanefîde:
1) Yüzünü bir kere y›kamakd›r.
2) ‹ki kollar›n› dirseklerle birlikde bir kerre y›kamakd›r.
3) Bafl›n›n dört k›sm›ndan bir k›sm›na mesh etmekdir. Ya’nî

yafl elini sürmekdir.
4) Ayaklar›n› topuklar›yle birlikde bir kerre y›kamakd›r.
Bunlardan birini terk eden kimsenin abdesti sahîh olmaz. Ge-

rek kasd ve gerek sehv ile olsun abdesti sahîh olmaz.

ABDEST‹N SÜNNETLER‹
7 - Abdestin sünnetlerinden onu afla¤›dad›r: 
1) Abdeste bafllarken, evvelâ kalbi ile niyyet etmek, sonra Bis-

millâhirrahmânirrahîm demekdir.
2) Musluk yok ise, abdest almak için, ayr› bir kaba su koymak-

d›r.
3) Misvâk kullanmakd›r.
4) A¤z›na su vermekdir.
5) Burnuna su vermekdir.
6) Bafl›n›n hepsini kaplama mesh etmekdir.
7) El ve ayak parmaklar›n› ve sakal›n› hilâllamakd›r. Ya’nî, ara-

lar›na el parma¤›n› sokup ç›karmakd›r.
8) Tekrâr sakal›n› y›kamakd›r.
9) Büyük abdestden tahâretlendikden sonra, bir bezle kendisi-

ni kurulamakd›r.
10) Necâseti, sol eldeki su veyâ taflla silmekdir.
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ABDEST‹N MÜSTEHABLARI
8 - Abdestin müstehablar›ndan alt›s› afla¤›dad›r:
1) Niyyetdir.
2) A’zâlar› birbiri ard›nca çabuk y›kamakd›r.
3) Sa¤›ndan bafllamakd›r.
4) Enseyi mesh etmekdir.
5) Bafl›n›, kulaklar›n› ve enseyi birlikde mesh etmekdir.
6) Hak teâlâ hazretlerini abdestin evvelinde ve âh›r›nda zikr et-

mekdir. Ya’nî düâ okumakd›r.

ABDEST‹N ÂDÂBI
9 - Abdestin âdâb›ndan alt›s› afla¤›dad›r:
1) Her uzvu y›karken, abdest düâlar›n› veyâ Kelime-i flehâdet

okumakd›r. 
2) A¤z›na ve burnuna suyu sa¤ elinle vermekdir.
3) Sol elinle sümkürmekdir.
4) Halâda konuflmamak, çok oturmamak ve istincâdan, ya’nî

tahâretlendikden sonra hemen örtünmekdir.
5) Abdest bozarken, k›bleye, aya ve günefle arkan› ve önünü

dönüp oturmamakd›r.
6) Halâya girerken Besmele okumak, sonra sol ayakla girmek,

sa¤ ayakla ç›kmakd›r.

ABDEST‹N NÂF‹LELER‹
10 - Abdestin nâfilelerinden alt›s› afla¤›dad›r:
1) Enseyi iki elin arkas› ile mesh etmekdir.
2) Ayak parmaklar›n› sol elin küçük parma¤› ile, alt taraflar›n-

dan hilâllamakd›r.
3) Her uzvu y›karken düâlar›n› okumakd›r.
4) Halâda (‹stincâ)dan, ya’nî temizlendikden sonra iç donuna

bir mikdar su saçmakd›r.
5) Halâda temizlendikden sonra, âletini tafla veyâ topra¤a sü-

rüp veyâ parmaklarla s›karak bevli gidermekdir. Buna (‹stibrâ)
denir.

6) Halâda temizlendikden sonra, elini y›kamakd›r.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Her kim abdest ald›kdan son-

ra “‹nnâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Hak teâlâ hazret-
leri, o kimseyi s›ddîklardan yazar. ‹ki kerre okursa, flehîdlerden
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yazar. Üç kerre okursa, Peygamberlerle haflr olur.) Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Her kim abdest
ald›kdan sonra, benim üzerime on kerre salâtü selâm getirse, Hak
teâlâ hazretleri, o kiflinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâs›n› ka-
bûl eder.)

ABDEST‹N MEKRÛHLARI
Abdestin kerâhetlerinden alt›s› flunlard›r:
1- Suyu yüzüne çarparak vurmakd›r.
2- Suya sümkürmekdir.
3- Özrsüz olarak a¤›za ve buruna sol eliyle su vermekdir.
4- Abdest al›rken avret yerini açmakd›r.
5- Sa¤ eliyle özrsüz olarak tahâret etmekdir.
6- Su içine, su ve yol kenâr›na, a¤aç alt›na abdest bozmakd›r.

ABDEST‹ BOZAN fiEYLER
11 - Abdesti bozan fleyler, hanefî mezhebine göre alt›d›r:
1) Vücûddan ç›kan herfley abdesti bozar. Fekat tükürmek, süm-

kürmek, terlemek, a¤r›s›z göz yafl›, kulakdan ç›kan su [e¤er cerâ-
hat de¤ilse], abdesti bozmazlar.

2) A¤›z dolusu kusmakd›r.
3) Arkas›n› bir fleye dayay›p uyumakd›r.
4) Nemâz içinde ses ile gülmekdir.
5) Bay›lmak, deli olmak, sarhofl olmakd›r.
6) ‹nsan›n îmân›n› gideren, küfre sebeb olan bir ifl yapmak ve-

yâ bir söz söylemekdir. Allah korusun!
Bunlar›n hepsi abdesti bozar. ‹mâm-› fiâfi’î “rahmetullahi

aleyh” buyurdu ki, (Bir kimsenin arka veyâ ön taraf›ndan gelen
herfley, ya’nî kan, pislik abdesti bozar. Deriden ç›kan kan, cerâhat
ve gözyafl› ise bozmaz.) Fekat, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahme-
tullahi aleyh” indinde arka veyâ önünden gelen necâset ve kan ve
bedenden akan kan ve cerâhatin hepsi ve gözde olan hastal›k se-
bebi ile akan gözyafl› abdesti bozar. Bir kimsenin vücûdünden kan
ve cerâhat ç›karak sa¤lam yerine bulaflsa yine abdesti bozar.

GUSL BAHS‹
12 - Ey O¤ul! Hadesden tahâretin ikincisi, gusl abdestidir. Gusl

abdesti almas›n› ö¤renmek her müslimâna farzd›r.

– 368 –



GUSLÜN FARZLARI
13 - Guslün farzlar› üçdür:

1) A¤z›na su vermekdir. A¤z›n içinde i¤ne ucu kadar ›slanma-
d›k yer kal›rsa ve difllerin üzeri ve difl çukuru ›slanmazsa, Hanefî
mezhebinde olanlar›n gusl abdestleri sahîh olmaz. [Difl kaplata-
n›n, difl doldurtan›n gusl abdesti için 197. ci maddede bilgi veril-
mifldir.]

2) Burnuna su vermekdir.
3) Islatmas›nda harac olm›yan, her yerini y›kamakd›r.

GUSLÜN SÜNNETLER‹
Guslün sünnetlerinden alt›s› afla¤›dad›r:

1) Önce elleri y›kamakd›r.
2) Edeb yerlerini, ya’nî tenâsül uzvlar›n› y›kamakd›r.
3) Bütün bedenini pislikden temizlemekdir.
4) Guslden evvel abdest almakd›r.
5) Bütün vücûdü üç kerre y›kamakd›r.
6) Bütün vücûdünü y›kad›kdan sonra, iki aya¤›n› y›kamakd›r.

[Abdest almakda ve guslde kullan›lm›fl suyun temiz oldu¤u, temiz-
leyici olmad›¤› Hamevînin Eflbâh hâfliyesinde yaz›l›d›r.]

GUSLÜN SEBEBLER‹
14 - Gusl abdesti alma¤› farz k›lan sebeb ikidir:

1) Hakîkîdir. Erkek veyâ kad›ndan cimâ’ ile veyâ baflka bir se-
beble, uykuda veyâ uyan›k iken, flehvet ile menî gelmesidir.

2) Hükmîdir. Uykudan uyanan bir kimse, donunda bir yafll›k
bulsa, bunun menî olup olmad›¤›n› bilmese, ihtiyât olarak y›kan-
mas›na hükm olunur.

SÜNNET OLAN GUSLLER
15 - Mezheb sâhibimiz imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hul-

lahü teâlâ” indinde, dört dürlü gusl sünnetdir:

1) Cum’a nemâz› için,
2) Bayram nemâzlar› için,
3) Arefe günü Arafatda,
4) Hacda, ihrâma girerken gusl etmek.

– 369 –                      ‹slâm Ahlâk› - F:24



MEST ÜZER‹NE MESH BAHS‹
16 - Ey O¤ul! Abdest al›rken, mestlerin üzerine mesh etmek

için, iki elini su ile ›slat›p, aya¤›n›n parmaklar› ucundan ellerin par-
maklar›n› açarak bafllar, topu¤una kadar mesh edersin. Ayaklar›
y›kayarak abdest al›p mestleri giydikden sonra, abdest bozuldu¤u
ândan bafllayarak, yirmidört sâat içinde, mest üzerine mesh edile-
bilir. Seferî olan için bu müddet, üç gün üç gecedir. 376.c› sahîfeye
bak›n›z!

TEYEMMÜM BAHS‹
17 - Ey O¤ul! Abdest veyâ gusl için su bulamazsan veyâ suyu

kullanamazsan, teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için, teyem-
müm ayn›d›r ve flöyle olur:

‹ki kolunu dirseklerinin üst taraf›na kadar s›vars›n. (Nemâz k›l-
mak için, teyemmüm etmeye) niyyet edersin. (Bismillâhirrahmâ-
nirrahîm) deyip, iki avucunu temiz bir toprak veyâ sokakdan gelen
toprak tozlar› ile tozlanm›fl ev eflyâs› üzerine vurursun. Ellerini bir-
birine sürtüp yüzünün her taraf›n› tâm olarak mesh edersin. Toz
toprak varsa sürterken ellerden yere düfler. ‹ki el ayas› aç›k, dört
parmak yap›fl›k, bafl parmaklar› ayr› olarak avuç içleri yüze karfl›,
parmaklar› yatay vaziyetde, iki elin uzun parmaklar› birbirine do-
kundurulur. Uzun parmaklar›n üst kenâr› saç kesimine gelmek
üzere yüze konup, eller yüze yap›fl›k kalmak üzere yukardan afla¤›
çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz, bir kerre mesh edilmifl
olur. Yüzde i¤ne ucu kadar el dokunmam›fl yer kalmamal›d›r. ‹kin-
ci bir def’a, iki el ayas›n› ayn› sûretle topra¤a vurup, sol elin ayas›-
n›n yar›s› ya’nî dört parmak içi ile, sa¤ elinin befl parma¤› bitiflik
olarak, t›rna¤› ucundan bafllayarak, dirse¤e kadar, d›fl k›sm›n›
mesh et! Yine sol elinin iç k›sm› avuç ve baflparmak içi ile sa¤ ko-
lun iç k›sm›n› dirsekden bile¤ine kadar mesh edersin. Bu esnâda
bafl parmak içi, sa¤ elin bafl parmak d›fl›n› mesh eder. Gevflek yü-
zük oynat›l›r. Sa¤ elinle de, sol kolunu aynen böyle yapars›n. Par-
maklar›n yanlar›n›, di¤er elin parmaklar›n›n içleri ile mesh lâz›m
de¤ildir. ‹flte teyemmümün tertîbi budur.

Teyemmümün farzlar› üçdür:
1) Niyyet etmek, niyyetin kalbden olmas› lâz›md›r.
2) Ellerini pâk topra¤a vurup, yüzünü tam olarak mesh etmek,

ya’nî s›vamakd›r.
3) Yine ellerini temiz topra¤a vurup, kollar›n› dirseklerinle be-

râber mesh etmekdir. Ayn› toprakdan, çok kimse, teyemmüm ede-
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bilir. Su bulunca, teyemmüm bozulur. fiâfi’îde ve mâlikîde her ne-
mâz vakti girince, yeniden teyemmüm etmek lâz›md›r.

Cünüb kimse, abdest alacak kadar su bulsa, abdest ve gusl için
bir (Teyemmüm) ederek nemâzlar›n› k›lar. Sonra, abdesti bozu-
lunca, bu su ile abdest al›r. Teyemmüme bafllarken, niyyet etmek
farzd›r. Hadesden, cünüblükden temizlenmek için veyâ nemâz
k›lmak için yâhud belli bir ibâdeti yapmak için niyyet ederek ya-
p›lan teyemmüm ile nemâz k›l›nabilir. Yaln›z teyemmüme niyyet
edilirse, k›l›namaz. fiehr içinde dahî sudan bir mîl uzak olan te-
yemmüm eder. Bir mîl dörtbin zrâ’d›r. Bir zrâ’ hanefîde yirmidört,
di¤er üç mezhebde ise yirmibir parmak, bir parmak alt› arpa ge-
niflli¤inde olup, iki santimetredir. Bir mîl hanefîde 1920, di¤er üç
mezhebde 1680 metredir. S›cak yer, hamâm paras› olm›yan, hasta
olmakdan korkarsa, teyemmüm eder. ‹çmek için olan su, yok de-
mekdir. Zemzem suyu varken teyemmüm edilmez. Teyemmüm,
tafl ve toprakdan ve kireç, kükürt, kaya tuzundan yap›l›r. Yan›p
kül olabilen fleylerden ve s›cakdan eriyen, ma’den, ya¤l› boya,
camdan ve üzeri s›rl› porselenden, kar ve buzdan, undan yap›l-
maz. Üzerinde toprak tozlar› bulunan herfleyden yap›l›r. Ele bula-
flacak kadar tozlu olmalar› lâz›md›r. Yafl çamur ile yap›lmaz. Mâ-
likîde kardan, buzdan teyemmüm câizdir. Sakal bafl› ile kulak ara-
s›, kafl ile göz aras› ve burun delikleri yüze dâhildir. Yüzün ve kol-
lar›n tozlanmas› lâz›m de¤ildir. Abdestde iki parma¤› gezdirerek
bafl›n dörtde biri mesh olunabilir. Teyemmümde üç parmakdan az
ile, mesh olmaz. ‹ki el ile mesh flart de¤ildir. Bir el ile de olur. Bafl-
kas›na da, özrsüz yapd›rabilir. Bir yerden çok kimsenin teyem-
müm etmesi câizdir. Abdestsizin mescide girerken teyemmüm et-
mesi müstehabd›r. Suyun bulundu¤unu sormak, suyu olandan is-
temek, piyasa de¤erinde olunca, sat›n almak lâz›md›r. Hanefîde,
vakt girmeden evvel teyemmüm câizdir. Di¤er üç mezhebde câiz
de¤ildir.

Abdest a’zâs›n›n ço¤unda veyâ yar›s›nda yara bulunan kim-
se, teyemmüm eder. Ço¤u sa¤lam ise, sa¤lam›n› y›kay›p yarala-
ra mesh eder. Guslde, bedenin hepsi, bir uzv say›l›r. Bedenin ya-
r›s› yaral› ise, teyemmüm eder. Deriye mesh zarar verirse, sarg›-
ya mesh eder. Bu da zarar verirse, bunu da terk eder. [Çünki,
her mezhebde böyle oldu¤undan, baflka mezhebi taklîd mümkin
de¤ildir.] Eli çolak olan, teyemmümde yüzünü ve kollar›n› yere
sürer. Nemâz› terk etmez. Kollar› dirsekden yukar› kesik olan
da böyledir. Elleri ve ayaklar› kesik olan›n, yüzünde yara varsa,
nemâz› abdestsiz k›lar. Nemâz k›lmaz da, denildi. Abdest ald›ra-
cak kimse bulam›yan hasta, teyemmüm eder. Kölesi, çocu¤u, hiz-
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metcisi varsa, teyemmüm etmez. Bunlardan baflkas›ndan yard›m
istemesi mümkin olursa, yine etmez. Temiz yer, su ve toprak bula-
m›yan mahbûs, okumadan, nemâz k›lar gibi yapar. Kurtulunca,
hepsini i’âde eder. Yak›nda su oldu¤unu bilmiyerek, teyemmüm
sahîh olur.

Tenbîh: (Ni’met-i islâm) kitâb›nda diyor ki: Ef’âl-i mükellefîn,
ya’nî müslimân›n yapmas› lâz›m olan fleyler, sekizdir: Farz, vâcib,
sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh, müfsid. Farzlar ve ha-
râmlar, Allahü teâlâ taraf›ndan, Kur’ân-› kerîmde aç›kca bildiril-
mifllerdir.

Bir ibâdetin farzlar›ndan biri terk edilirse, o ibâdet sahîh ol-
maz. Bilmiyerek terk edilince de, sahîh olmaz. Bilerek terk edin-
ce, günâh da olur. Sünneti yapman›n sevâb›, farz›n sevâb›ndan az-
d›r. Sünneti bilerek terk etmek günâh olmaz. Azâb yap›lmaz.
Azarlan›r. Gayr-› müekked sünnete, müstehab ve mendûb da de-
nir. Bunu yapmak, sevâb olur. Ya’nî, Cennet ni’metine kavuflur.
Bilerek yapmamak, günâh olmaz. Nâfile ibâdet, ya’nî emr olun-
mam›fl bir ibâdeti yapmak, müstehabd›r. Mubâh, yapmas› veyâ
yapmamas›, sevâb veyâ günâh olm›yan fleydir. Yimesi harâm ol-
m›yan fleyleri, doyuncaya kadar yimek, içmek mubâhd›r. Doyduk-
dan sonra yimek, içmek harâmd›r. Harâmdan kaç›nmak sevâbd›r.
[Farz› yapmakdan da çok sevâbd›r.] Mekrûh ifllemek de günâhd›r.
Harâma halâl diyen kâfir olur. Alkollü içki [meselâ bira] içmek,
kumar oynamak, anaya, babaya âsî olmak, [ya’nî, harâm olm›yan
emrlerini yapmamak, müslimânlar›n kalbini k›rmak, r›zâs› olma-
dan mal›n› almak] harâmd›r. Mekrûha halâl diyen kâfir olmaz.
Midye, istridye, istakoz yimek, abdestde ve guslde suyu isrâf et-
mek mekrûhdur. Sünnet deyince, müekked sünnet anlafl›l›r. Mek-
rûh deyince, tahrîmi olan mekrûh anlafl›l›r. Ödünc istemek, mu-
bâhd›r. Ödünc vermek, müstehabd›r. Borc ödemek farzd›r. Borc-
lu fakîri s›k›fld›rmamak vâcibdir. Lâz›m olan din bilgilerini ö¤ren-
mek, kad›nlara da farzd›r. Baflkalar›na ö¤retecek kadar fazla ö¤-
renmek, farz-› kifâyedir. Dahâ çok ö¤renmek mendûbdur. ‹lmi ile
ö¤ünmek, mekrûhdur. Bey’›n flartlar›ndan olmay›p da, al›c› ve sa-
t›c›dan birine fâidesi olan bir fleyi flart ederek yap›lan sat›fl fâsid
olur, harâm olur. Her insana ilk farz olan fley, îmân etmesidir.
[Îmân› olm›yana, (kâfir) denir. Îmân› olana, (müslimân) denir.
Ba’z› sözler, ba’z› ifller, îmân›n gitmesine sebeb olur. Müslimân
iken, sonradan îmâns›z olana, (mürted) denir. Bir müslimân, mür-
ted olunca, nikâh› gider.]

Allahü teâlân›n, insanlara olan ni’metlerinin, ihsânlar›n›n en
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büyü¤ü, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönder-
mesidir. [Peygamberler göndererek, râz› oldu¤u ve râz› olmad›¤›
fleyleri bildirmifldir. Peygamberler, fen bilgilerini ö¤retmediler.
Bunlar› akl ile arafld›r›n›z, bulunuz, fâideli ifllerde kullan›n›z dedi-
ler. Kendileri de, kendi zemânlar›nda bilinen fen vâs›talar›n› yap-
d›lar ve kulland›lar. Dahâ fazlas›n› ve yenilerini yapmakla u¤rafl-
mad›lar. Bunlar› yapma¤› baflkalar›na b›rakd›lar. Kendileri, Alla-
hü teâlân›n bildirdi¤i dinleri yayma¤a, ö¤retme¤e u¤rafld›lar.]
(Din), inan›lacak fleyleri, beden ve kalb temizli¤ini, Allahü teâlâya
kulluk vazîfesini, kullar›n birbirlerine karfl› haklar›n› ve vazîfeleri-
ni bildirir. ‹nan›lacak fleylere (Akâid) denir. ‹bâdetlere ve
mu’âmelât ve hukûk bilgilerine (F›kh) denir. ‹bâdetler, nemâz,
oruc, zekât, hac ve cihâd olmak üzere befldir. [Bunlara Ahkâm-› is-
lâmiyyenin (‹bâdât) k›sm› denir. Cihâd, ordunun harb etmesi ile ve
ilm yayarak yap›l›r. Beden ile olan cihâd› hükûmet, ya’nî ordu ya-
par. ‹lm yayarak cihâd›, âlimler yapar. ‹kisi de farz-› kifâyedir. ‹s-
lâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, f›kh ilminde birçok k›sm-
lara ayr›ld›. fiimdi, bunlardan dördü kalm›fld›r. Bunlar, Hanefî, fiâ-
fi’î, Mâlikî ve Hanbelî mezhebleridir. Her müslimân›n, bunlardan
birini seçerek, bunun f›kh kitâblar›na uymas› lâz›md›r. Biz, hanefî
mezhebindeyiz.]

(Tahâret), temizlik demekdir. Bedenin, elbisenin ve nemâz k›-
l›nacak yerin temiz olmas› farzd›r. Hades, abdestsiz olmak de-
mekdir. Y›kamas› farz olan yerde i¤ne ucu kadar ›slanmam›fl yer
kal›rsa, abdest sahîh olmaz. Derideki mum, iç ya¤›, hamur, ça-
mur, bal›k pulu [oje, ya¤l› boya] ve burnun d›fl›nda, gözün kenâ-
r›nda kalan kir, çapak alt›na su geçmez ise, abdest ve gusl sahîh
olmaz. Gasl, y›kamak, su dökerek, üzerinden ak›tmak demekdir.
Hiç olmazsa, iki damla yere damlamal›d›r. Suyu ya¤ gibi sürmek
kâfî de¤ildir. Kar ve yafl bez, sünger sürmek, y›kamak olmaz. Ab-
dest al›rken, gözlerin, a¤z›n, burnun içini ve s›k sakal ve pire, si-
nek tersi, kafl, b›y›k alt›ndaki deriyi y›kamak farz de¤ildir. Bunla-
r›n üstü y›kan›r. Dirsekleri ve aya¤›n iki taraf›ndaki tümsek topuk
kemiklerini y›kamak farzd›r. Ç›plak aya¤› y›kamay›p, mesh et-
mek câiz de¤ildir. Mesh, baflka yerde kullan›lmad›k yafll›¤› de¤-
dirmekdir. Yafl bez, ya¤mur, kar sürünmesi ile de olur. Sarkan sa-
ç› de¤il, bafl› mesh etmek lâz›md›r. Bafl› nezleli olup da, mesh za-
rar verirse mesh etmez. Abdest ald›¤›n› bilip, bozdu¤unda flübhe
eden, abdestlidir. Abdesti bozuldu¤unu bilip, sonra abdest ald›-
¤›nda flübhe eden, abdestsizdir. Ba’z› uzvunu y›kay›p y›kamad›-
¤›nda flübhe eden, vesvese edici de¤il ise, bu uzvu y›kar. Her ze-
mân flübhe ediyor ise, y›kamaz. Abdest bitince flübhe ederse, y›-

– 373 –



kamaz. S›k sakal›n üstünü y›kamak farzd›r. Çeneden sarkan sa-
kal› ve sarkan saç› y›kamak farz de¤ildir. Duda¤›n görünen k›s-
m›n› y›kamak lâz›md›r. Kabuk alt›ndaki ç›ban y›kanmaz. T›rnak
üzerinde kalan k›na da böyledir. [Kollodyum ve ojenin alt›n› y›-
kamak farzd›r.] Dar yüzü¤ü oynatmak lâz›md›r. Tabandaki ya-
r›¤a su zarar verirse, merhemin üstü y›kan›r. Buna da zarar ve-
rirse, yara mesh edilir. Bu da zarar verirse, sarg› mesh edilir. Bu
da zarar verirse, [Baflka mezheb taklîd edilemez. Çünki, di¤er
üç mezhebde de afv edilmemifldir. Zarûret olup], hepsi terk edi-
lir. Guslde de böyledir. Zarar› olm›yan› yapmak lâz›md›r. So¤uk
su zarar verip, s›cak su vermezse, s›cak su ile y›kamak lâz›m
olur. ‹lâc yaran›n, yar›¤›n kenâr›ndaki sa¤lam deriye aflm›fl ise,
bunun alt›n› y›kamak lâz›m olur. Göz kapaklar› üstünü y›kamak
da, göz a¤r›s› yaparsa, böyledir. Abdestden, guslden sonra trafl
olunca, trafl yerlerini y›kamak lâz›m olmaz. T›rnak kesmek de
böyledir.

Sünneti terk günâh de¤ildir. Özrsüz terk etme¤i âdet etmek gü-
nâh olur. Eldeki, çok az necâseti y›kamak farzd›r. Temiz suya pis
eli sokmak îcâb ediyorsa, nemâz› teyemmüm ile k›lar ve iâde et-
mez. Büyük kab› kald›ramaz ve suyu a¤z› ile, bez ile alamazsa, sol
eli temiz ise, bunun parmaklar›n› bitifldirip sokar. Bununla sa¤ eli-
ni y›kar. Sonra, sa¤ avcu ile su al›p y›kan›r. Kurnada tas› almak için,
cünübün temiz olan kolunu sokmas› câiz olur. Abdest alma¤a bafl-
larken besmeleyi unutunca, abdest aras›nda çekerse, sünnet hâs›l
olmaz. Yimede ise, hâs›l olur. (Besmelesiz abdest, abdest olmaz)
hadîs-i flerîfi, farz› de¤il, sünnet oldu¤unu bildirmekdedir. Abdeste
bafllarken besmele ve kalb ile niyyet, ya’nî Allah r›zâs› için yapd›-
¤›n› düflünmek sünnetdir. Misvâk, Erâk a¤ac›n›n dal›d›r. Sa¤ elin
küçük ve bafl parmaklar› altda, di¤er üç parmak üstde olarak tutu-
lur. Misvâk bulam›yan, bafl parmak sa¤, flehâdet parmak sol taraf-
dan a¤za sokularak, difller o¤alan›r. Misvâki baflka zemânlarda kul-
lanmak müstehabd›r. Kad›nlar, misvâk kullanmaz. Sak›z çi¤neme-
leri müstehabd›r. Erkeklerin çi¤nemeleri mekrûhdur. Mazmaza,
a¤z› su ile doldurup veyâ çalkalay›p, boflaltmakd›r. Gargara flart
de¤ildir. A¤›z dolusu su içmek, mazmaza olur. Emerek içmek ol-
maz. ‹stinflak, burun deliklerini ›slatmakd›r. Kemiklerine çekmek
lâz›m de¤ildir. Üç kerre y›kad›¤›nda flübhe edenin dördüncüyü y›-
kamas› câiz olur. El ve ayak parmaklar›n› tahlîl etmek, ya’nî el par-
maklar›n› birbirlerine ve küçük parma¤› alt tarafdan ayak parmak-
lar›n›n aralar›na sokmak sünnetdir. Aralar›na suyu ak›tmak, tahlîl
yerine geçer. S›k sakal› tahlîl, ya’nî, alt›ndan parmaklar› sakal ara-
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s›na sokmak sünnetdir. Bafl›n her taraf›n›, önden arkaya do¤ru
mesh müstehabd›r. Kulaklar›n d›fl› bafl parmakla, içi flehâdet par-
ma¤› ile mesh edilip, küçük parmaklar deli¤e sokulup tahrik edi-
lir. Y›kanan yerleri bir kerre u¤alamak ve acele etmek müstehab-
d›r.

Abdestde üzerine su s›çratmamak, k›bleye karfl› almak, kimse-
den yard›m istememek, kalan sudan içmek, abdestden sonra, kuru-
lanmak ve kelime-i flehâdet ve üç kerre (sûre-i Kadr) okumak ve
iki rek’at nemâz k›lmak müstehabd›r.

Nemâz k›lmak ve Kur’ân-› kerîmi tutmak için ve para, perde,
d›var gibi bir fley üzerinde yaz›l› âyet-i kerîmeye ve tefsîrine, terce-
mesine dokunmak için, abdest almak farzd›r. Tavâf için, abdest al-
mak vâcibdir. Di¤er üç mezhebde abdesti bozacak fleyi yap›nca,
abdest almak müstehabd›r.

Önden ve arkadan ç›kan her yafll›k, yay›lmasa bile, baflka yer-
den ç›kan kan ve hastal›kla ç›kan s›v›, y›kamas› lâz›m olan yere ya-
y›l›nca, abdesti bozar. Burun kemiklerine kan inince bozulur. Çün-
ki, buraya suyu ulafld›rmak sünnetdir. Kulak deli¤i de böyledir.
Derd ile, a¤r› ile göz yafl› bozar. A¤lamak, çok gülmek ile [ve so-
¤an gibi tahrîfl edici gazlar, tozlar te’sîri ile] akan gözyafl› ve nezle
ile akan burun suyu bozmaz. Mayas›l, parmak aras› piflinti, kabar-
c›k, uyuz, çiçek sular› ve yak› konulan yerden ç›kan sular bozmaz
diyen âlimler vard›r. Zarûret hâlinde bu söze göre amel olunaca¤›,
‹bni Âbidînde yaz›l›d›r. Sülük, kene, büyük tahta biti fazla emerek
ve hacâmat ile kan al›nca bozulur. Bunun için, fl›r›nga i¤nesi ile kan
al›nca da abdest bozulur. Kene, tahta biti, sivri sinek az emerlerse
bozulmaz. Yak› alt›na ç›kan kan, irin, üstündeki bezde ve etrâf›n-
da görünmedikçe bozmaz. Yak›, sarg› ç›kar›l›nca, üzerinde görü-
lürse, o anda bozulur. A¤›z dolusu kay, tükrü¤e müsâvî kan bozar.
Tükrük kandan sararm›fl ise, bozmaz. K›zarm›fl ise, bozar. Ayva,
elman›n ›s›r›lan yerinde kan görülürse, bozmaz. Mâlikî ve flâfi’îde
cildden akan fleyler abdesti bozmaz. Mak’ad›n gevflek olaca¤› bir
hâlde, meselâ yan veyâ s›rt üstü yatarak veyâ dirse¤ine yâhud bir-
fleye dayan›p veyâ bir dizini dikip di¤er uylu¤u üzerine oturarak
uyumak abdesti bozar. Dayand›¤› fley çekilince düflmezse bozul-
maz. Nemâzda uyumak, dizlerini dikip, bafl›n› dizleri üzerine koya-
rak, ba¤dafl kurarak, diz çökerek, teverrük ederek uyumak boz-
maz. Teverrük, kad›nlar›n nemâzda oturduklar› gibi oturmakd›r.
Bay›lmak, serhofl olmak, nemâzda sesli gülmek bozar. Yaradan
kat› kan, et düflmek, yaradan, burundan, kulakdan kurd düflmek,
abdest uzvuna el sürmek, yabanc› kad›na dokunmak, balgam kus-
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mak, gülmek, a¤lamak bozmaz. Yabanc› kad›na dokunmak flâ-
fi’îde mutlaka bozar. Mâlikîde ve hanbelîde flehvet ile olunca bo-
zar.

Gasl, birfleyi y›kamak, gusl, y›kanmak, boy abdesti demekdir.
Mazmaza, suyu a¤›zda çalkalamak olup, abdestde sünnet, guslde
farzd›r. Gargara, suyu bu¤azda çalkalamak olup, guslde de farz de-
¤ildir. Kapanmam›fl küpe deli¤ini guslde y›kamak farzd›r. Çöp sok-
ma¤a lüzûm yokdur. Kad›n›n saç diplerini y›kamas› farzd›r. Saç ör-
güsünü çözüp aralar›n› y›kamas› lâz›m de¤ildir. Sakal s›k dahî olsa,
alt›ndaki deriyi ve b›y›¤›n ve kafllar›n alt›ndaki deriyi y›kamak
farzd›r. 

Uykuda veyâ uyan›k iken menî ç›k›nca ve cimâ’ olunca, erkek
ve kad›n (Cünüb) oldu denir. Cünüb olan›n ve (Hayz) ve (Nifâs)
dan kurtulan kad›n›n, nemâz k›laca¤› zemân, (Gusl) abdesti alma-
s› farz olur. Guslde niyyet etmek, besmele ile bafllamak, necâset
bulafl›k olmasa dahî, avret yerini y›kay›p, sonra bir abdest almak,
sonra bedenin her yerini üç kerre y›kamak, yâhud denize, nehre,
büyük havza dal›p ç›kmak, önce bafla, sonra sa¤ omuza su dökmek,
bedeni u¤alamak sünnetdir. Guslde abdest düâlar› okunmaz. Er-
kek erkekler aras›nda, kad›n kad›nlar aras›nda pefltamal bulamaz-
sa, çömelerek ve arkas›n› dönerek öyle y›kan›r. Bakan günâha gi-
rer. Kad›n, erkek kar›fl›k ise, teyemmüm ederler. Sonra kazâ eder-
ler. Kimsenin görmedi¤i yer küçük ise, ç›plak gusl câiz, büyük ise,
mekrûhdur.

18 - MEST ÜZER‹NE MESH: Topuklar ile ayaklar› örten,
ayakkab›ya ve aba terli¤e mest denir. Mestlerin ikisi üzerine, ab-
dest al›rken mesh edebilmek için, bunlar› abdestli iken giymifl ol-
mak lâz›md›r. Ayaklar›n parmaklar› ucundan bafll›yarak, yanlar-
daki topuk kemiklerini aflmak üzere, ›slak üç el parma¤› ile çize-
rek üzerleri s›¤an›r. ‹çinde ayak olm›yan k›sma yap›lan mesh sa-
hîh olmaz. Mukîm olan, yirmidört sâat, müsâfirin ise, üç gün üç
gece sonra, mestleri ç›kar›p, ayaklar›n› y›kayarak bir kerre abdest
almas› lâz›md›r. Bu müddetden önce, mestin birisi ayakdan ç›k›n-
ca, abdestli ise, yaln›z ayaklar›n› y›kar. Mâlikîde mesh müddeti,
cünüb olunc›ya kadard›r. Ayaklar› y›kamak, mest üzerine mesh-
den dahâ çok sevâbd›r. Abdest al›rken, mest üzerine mesh, kad›n
ve erkek için, her yerde, bir özr olmadan câizdir. Guslde, mest
üzerine mesh, câiz de¤ildir. Mestin bir sâat yürüyebilecek fleyden
yap›lm›fl olmas› lâz›md›r. Tahta, cam veyâ bezden yap›lm›fl mest
üzerine mesh edilmez. Bir mestde, üç ayak parma¤› kadar delik
olmamas› lâz›md›r. Yürür iken aç›lm›yan uzun yar›k zarar vermez.
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‹ki mestdeki delikler toplu hesâb edilmez. Necâset ve avret ma-
halli hesâb›nda ise, toplan›rlar. Mestin su s›zd›rmamas› lâz›md›r.
Ayak parmaklar› olm›yan kimse, mesh edemez. Bir aya¤› kesik
olan, di¤er aya¤›ndaki mest üzerine mesh edemez(Feyziyye).
Mesh müddeti, yirmidört sâatdir. Mesti abdestli olarak giyip, ab-
dest bozuldu¤u zemân bafllar. Mestli olarak sefere ç›kan›n müd-
deti üç gün ve üç gece olur. Bir gün bir gece mesh etmifl olan mü-
sâfir, mukîm olunca, bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde
üç el parma¤› kadar yeri bir kerre mesh etmek flartd›r. Yafl bez,
sünger sürerek, su dökerek de mesh olur ise de, sünnet sevâb› hâ-
s›l olmaz. Üç parma¤›, konçdan parmaklara veyâ sa¤dan sola ve-
yâ bir parmak ile üç kerre mesh sahîh ise de, sünnete muhâlifdir.
Mestin biri ayakdan ç›k›nca, iki aya¤› da y›kamak lâz›m olur.
Mest üzerine giyilen çizme, lâstik bot üstüne mesh edilebilir. Çiz-
me ç›kar›l›nca, alt›ndaki mestin mesh zemân› de¤iflmez. Bir mes-
te su girip, aya¤›n ço¤u ›slan›rsa, ayaklar› y›kamak lâz›m olur.
Bafll›k, eldiven, [parmakdaki oje], peçe, [kaplama difl] üzerine
mesh yap›lmaz.

Mâlikîde mestin alt›n› ve üstünü temâmen mesh etmek lâz›m-
d›r. Bunun için, yafl sa¤ el ayas›, sa¤ mestin ucuna konup topu¤a
do¤ru çekilir. Sol el ayas› da, alt›na konup, çekilerek, topu¤un iki
taraf› bafl ve küçük parmaklar ile kavran›r. Sonra, sol el ayas› sol
mestin üstünden ve sa¤ el ayas› alt›ndan çekilip, kavran›r. Mestin
tâhir olmas›, mâlikîde de farzd›r.

K›r›k kemik üzerine ba¤lanan tahtaya [alç›ya], cebîre denir.
Yaraya sar›lan beze [Flastere] Isâbe denir. Kan ald›rmak, sülük
tutunmak, i¤ne yapd›rmak, düflmek gibi bir sebeb ile yaralana-
rak, ç›ban ç›kararak, kemi¤i k›r›larak, sarg› sard›ran kimse, yara-
y› s›cak su ile de y›kayamaz, mesh edemezse, üzerindeki fleyin ço-
¤unu bir kerre mesh eder. Sarg› aras›nda kalan deri de mesh edi-
lir. Bu mesh için bir müddet yokdur. Yara iyi olunc›ya kadar
mesh olunur. Önceden abdestli sar›lm›fl olmalar› flart de¤ildir. Bir
aya¤› y›kay›p, di¤er yaral› aya¤a mesh câizdir. Yara iyi olsa bile,
sarg›y› çözmek, kanamaya, a¤r›ya sebeb olursa, mesh zemân› bit-
mez. Yara ›slan›rsa, sarg›n›n meshi bât›l olmaz. Sarg› de¤ifldirilir-
se, yenisine mesh lâz›m olmaz. Bunlara ve bafla ve mestlere mesh
için niyyete lüzûm yokdur. Yara, yar›k gibi fleyler üzerine konan
ilâc, merhem, pomat gibi fleylerin ç›kar›lmas› zarar verirse, bun-
lar›n üstü y›kan›r. Su zarar verirse, üzerleri mesh olunur. Mesh
dahî zarar verirse, mesh de terk edilir. Di¤er üç mezhebde de
böyle oldu¤u için, baflka bir mezhebi taklîd etme¤e imkân yok-
dur.
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‹stihâza kan›, idrâr, ishâl, yel, devâml› burnu kanamas› ve ya-
ran›n akmas›, hanefî mezhebinde, bir nemâz vakti içinde, durma-
dan devâm ederse, (Özr sâhibi) olur. Gözü a¤r›yan›n gözünün de-
vâml› sulanmas›, kula¤›ndan, memesinden, göbe¤inden devâml›
birfley akmas› da böyledir. ‹lâc ile, pamuk koymak, sarmak ile,
nemâz› oturarak k›larak ak›nt›y› durdurmak vâcibdir. Durdura-
mazsa, her nemâz vakti girdikden sonra abdest al›p, nemâzlar›
öylece k›lar. Özrsüz iken k›lmad›¤› nemâzlar›, özrlü olarak kazâ
edebilir. Nemâz vaktlerinin ç›kmas› ile abdestleri bozulur. Hane-
fîde, özr sâhibi olmak için, özrün, bir nemâz vakti içinde, abdest
al›p, o vaktin farz›n› k›lacak kadar bir zemân durmay›p, hep ak-
mas› lâz›md›r. Özr sâhibi oldukdan sonra, bir nemâz vaktinde, bir
kerre ak›p, durunca, özr sâhibi olmak devâm eder. Bir nemâz
vaktinde hiç akmaz ise, özr sâhibi olmak nihâyet bulur. fiâfi’îde
de böyle oldu¤u (El-ma’füvât) flerhinde yaz›l›d›r. fiâfi’îde, ayr›ca
dört flart dahâ vard›r. Özr sâhibinden akan fleyler, bu iki mezheb-
de, (Necâset-i galîza) olduklar›ndan, nemâz k›laca¤› zemân, ça-
mafl›r›na bulaflm›fl olan›, hanefîde bir dirhemden fazla ise, bunu
y›kamas› farzd›r. Nemâz k›lacak zemân kadar durmay›p bulafl›r-
sa, y›kamadan k›lar. [Dirhem mikdâr›, kat› necâset için, bir mis-
kaldir ki, dört gram ve seksen santigramd›r. S›v›lar için, aç›k avu-
cun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demekdir]. Abdesti
bozan fley, bir nemâz vaktinde ve nemâz içinde ç›k›p, devâm et-
mese bile, (mâlikî mezhebinde) özr sâhibi olur. Abdesti ve nemâ-
z› bozulmaz. Hanefî mezhebinde olan kimse, mâlikî mezhebini
taklîd eder.

Nemâz›n oniki farz›ndan ikincisi (Necâsetden tahâret)dir. H›n-
z›rdan baflka her hayvân diri iken temizdir. Ölünce, necs olurlar.
H›nz›r›n derisi ve her parças› necsdir. Di¤er hayvânlar ölünce, necs
olurlar. Hanefîde, köpek de temiz oldu¤undan, bey’ ve îcâr ve hibe
olunur. Baflkas›n›n köpe¤ini öldürenin tazmîn etmesi lâz›m olur.
Cildi, daba¤land›kdan sonra temiz olur. Üzerinde necâset bulunm›-
yan kedi, köpek, kuyuya, havuza düflüp, diri ç›kar›lsa, a¤z› suya de¤-
memifl ise, su necs olmaz. Köpe¤in eti ve salyas› necsdir. K›llar› te-
mizdir. [fiâfi’î mezhebinde köpek, domuz gibi necsdir. Mâlikîde, iki-
si de temizdir.] Suya girerek veyâ ya¤murdan ›slanan köpek silkinin-
ce, üzerine s›çrayan fleyler, hanefîde necs olmaz. [fiâfi’îde necs olur
ve s›çrayan yerleri su ile yedi kerre y›kamak lâz›m olur. Bunlardan
birisinde, suya toprak kar›fld›r›l›r. S›çram›fl yerlere toprak serper.
Sonra üzerine su serper. U¤alar ve su ile topra¤› giderir. Yâhud yafl
yere toprak serperek u¤alar. Yâhud, önce topra¤› su ile kar›fld›-

– 378 –



r›r. Bu çamuru sürer u¤alar. Necs olan s›v›, meselâ ispirto, ilâc, ko-
ku [su veyâ toprak] gibi fleylere [bir menfe’at için] kar›fld›r›l›nca, ka-
r›fl›m temiz olur. [Lâkin ilâc için olm›yanlar› içmek harâmd›r.] Bu-
nun için, tentürdiyot ve kolonya, hanefîde temizdir. fiâfi’îde, kulak,
burun, göz gibi tabî’î deliklerden ç›kan kan, az ise, ya’nî, âdete gö-
re, çok denilemezse, afv edilmifldir. Ç›ban, yara ve hacâmatdan ise
ve baflka yere bulaflmam›fl ise, ço¤u da, afv edilmifldir.] Bal›k ve su-
da yaflayan bütün hayvânlar, kan› olm›yan böcekler, ölünce lefl ol-
mazlar. Dînimize uygun kesilen veyâ avlanan hayvân, yimesi halâl
ise, hem eti, hem derisi temiz olur. Yimesi harâm ise, yaln›z derisi
temiz olur. Leflin derisi daba¤lan›nca temiz olur. Domuzdan baflka
hayvânlar›n derisinin ve leflinin tüyü, t›rna¤›, boynuzu, kemi¤i, ga-
gas› gibi kan bulunm›yan yerleri temizdir. Sinirleri pisdir. ‹nsan di-
ri iken de, ölü iken de temizdir. Fekat, ölürken, her canl› gibi, o da
necâsetlenir. Bunun için, y›kan›r. Temizlenir. Kuyuya düflüp ölürse,
suyu necs yapar. Bir suya, difli, t›rna¤›, k›l› düflerse necs yapmaz.
T›rnak kadar derisi düflerse, kan› damlarsa pis yapar. Yimesi halâl
olan hayvânlardan ve insandan, diri iken kopar›lan parça necs olur,
yinmez. Hayvânlar›n temiz yerlerini kullanmak mubâhd›r. Sat›n al›-
n›r, sat›l›r. ‹nsan›n parçalar›n›,[saç›n›, böbre¤ini, sütünü zarûretsiz]
kullanmak, satmak harâmd›r. [Organ nakli yapman›n câiz oldu¤u
buradan anlafl›lmakdad›r.] Ölü tavukdan ç›kan yumurta tâhirdir, yi-
nir. fiâfi’îde, kabu¤u sertleflmemifl ise, necsdir, yinmez. Ölü koyun-
dan gelen süt de temizdir, içilir. fiâfi’îde necsdir. Ölü koyundan ç›-
kan ölü kuzu necsdir. Bunun iflkembesinden yap›lan peynir mayas›
temizdir. Et kokunca, yemek ekfliyince, necs olmaz. Fekat, zararl›
olduklar› için, yinilmeleri halâl olmaz. Ya¤ ac›makla, yimesi harâm
olmaz. Et, peynir, kokup kurtlanmakla necs olmaz. Bir temiz ci¤er,
kuyuya düflüp, kokup, kurdlansa, ci¤er ve kuyudaki su pis olmaz.

Ya¤mur, kar ve dolu suyu, deniz, nehr, kuyu, göl, menba’ sula-
r›na, (Mutlak su) denir. Bunlarla, hem hades, hem de necâset te-
mizlenir. Çiçek suyu, asma suyu, üzüm suyu, et suyu gibi, husûsî
ismlerle söylenen sulara (Mukayyed su) denir. Bunlar›n ak›c› olan-
lar› ile, yaln›z necâset temizlenir. Süt, zeytin ya¤› gibi ak›c› olm›yan
mây›’ler ile ve bevl gibi necs olan s›v› ile hiçbirfley temizlenmez.
198. ci maddeye bak›n›z! (Ni’met-i islâm) kitâb›ndan al›nan yaz›lar
temâm oldu.

Niçin k›lmazs›n sen, farz-u sünneti,
De¤ilmisin Muhammedin ümmeti “aleyhisselâm”
Anmaz m›s›n, Cehennemi, Cenneti,
Îmân sâhibi kul, böyle mi olur?
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NEMÂZIN fiARTLARI
19 - Nemâz›n d›fl›nda olan, ya’nî nemâza bafllamadan önce yap-

mas› farz olan flartlar› yedidir:
1) (Hadesten tahâret), ya’nî abdest almakd›r. E¤er su bulun-

mazsa teyemmüm etmekdir.
2) (Necâsetden tahâret), ya’nî elbisesini, vücûdünü ve nemâz

k›laca¤› yeri pislikden temizlemekdir. Gerek a¤›r, gerekse hafîf ol-
sun, az veyâ çok olsun pisli¤i temizlemek iyi olur. Peygamberimiz
aleyhisselâm buyurdu ki, (Kan ve cerâhat pisdir. Nemâz k›l›nan
yeri de pislikden temizlemek lâz›md›r. Bedenini de, bevlden ve
menîden ve bütün pisliklerden temizlemek lâz›md›r.)

[Hanefî mezhebinde kan, idrâr, ispirto kaba necâsetdir. Küçük
havza damlay›nca, suyun hepsi kaba necâset olur. Bulafld›klar› yer,
avuç içindeki suyun yüzeyinden az ise, nemâz sahîh olur. Cebde bu-
lunan kapdaki ispirto, kan ve alkollü içkiler, bir miskalden [befl
gramdan] az ise, nemâz sahîh olur. Bu mikdârlardan çok ise, nemâz
sahîh olmaz. (Dürr-ül-muhtâr)da, ‹stincâ bahsi sonunda diyor ki,
(Su ile toprakdan biri temiz ise, kar›fl›mlar› olan çamur temiz kabûl
edilir. Fetvâ da böyledir.) (‹bni Âbidîn), (Bahr), (Eflbâh), (Feth) ve
(Bezzâziyye)de de böyle yaz›l›d›r. Bu söze za’îf diyenler de var ise
de, harac, meflakkat olunca, za’îf kavl ile amel olunur. F›kh âlimle-
rinin bu sözlerinden, ihtiyâc› karfl›lamak için yap›lan kolonya, ilâc,
vernik ve boya gibi ispirtolu kar›fl›mlar›n temiz kabûl edilecekleri
anlafl›lmakdad›r. Nemâz k›larken necâsetden korunmakda harac,
meflakkat oldu¤u zemân, bu kavl ile amel edilir. fiâfi’î ve mâlikî
mezhebinde de böyle oldu¤u, (Ma’füvât) kitâb›nda yaz›l›d›r. ‹spir-
tolu ilâclar›n temiz kabûl edilmeleri, bunlar› içmenin câiz olaca¤›n›
göstermez. Zarûret olmad›kca, yinmeleri ve içilmeleri yine câiz ol-
maz. Alkollü içkiler, ihtiyâc eflyâs› de¤ildirler. Necâset olmalar›, bu
kavle göre de, afv edilmez.]

3) Avret yeri aç›k olarak k›l›nan nemâz sahîh olmaz.
4) K›ble cihetine dönmekdir. K›ble, Mekke flehrinde bulunan

Kâ’bedir. Nemâz Kâ’beye karfl› k›l›n›r. Kâ’beye karfl› secde edilir.
Kâ’be için secde edilmez. Allahü teâlâ için secde edilir. Vapurda,
trende de, nemâz k›larken, k›bleye dönmek farzd›r. Bunlarda k›b-
leye dönemiyen hanefîler, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd ede-
rek, iki nemâz› cem’ eder. Takvîmde yaz›l› (K›ble sâati) vaktinde,
günefle dönen, k›bleye dönmüfl olur. 

5) Her nemâz› vaktinde k›ld›¤›n› bilmekdir. ‹bni Âbidîn, diyor
ki, (Ezân, vaktinde okununca, islâm ezân› olur. Vaktinden evvel
okunursa, konuflmak olur. Din ile alay etmek olur.)
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NEMÂZ VAKTLER‹
Âk›l ve bâlig olan, ya’nî akl› olup, evlenme yafl›na gelmifl olan

her müslimân erke¤in ve kad›n›n, hergün befl vakt nemâz›, zemân-
lar›nda k›lmalar› farzd›r. Bir nemâz zemân›n›n bafllad›¤› vakte, o
nemâz›n vakti denir. Bir nemâz, vakti gelmeden önce k›l›n›rsa, sa-
hîh olmaz. Hem de büyük günâh olur. Nemâz›n sahîh olmas› için,
zemân›nda k›lmak lâz›m oldu¤u gibi, zemân›nda k›ld›¤›n› bilmek,
flübhe etmemek de farzd›r.

Hadîs-i flerîfde, (Nemâz zemân›n›n bir evveli vard›r. Bir de so-
nu vard›r) buyuruldu. Bir mahalde, bir nemâz zemân›n›n evvel
vakti, güneflin o mahallin zâhirî üfk hatt›ndan belli bir irtifâ’a gel-
di¤i vaktdir. Üzerinde yaflad›¤›m›z (Erd küresi), mihveri (ekseni)
etrâf›nda, bofllukda dönmekdedir. Bu mihver, Erd›n merkezinden
geçen ve Erd›n sath›n› [yüzeyini] iki noktada delen bir do¤rudur.
Bu iki noktaya (Erd›n kutublar›) denir. Güneflin ve y›ld›zlar›n,
üzerinde hareket etdikleri zan olunan küreye (Semâ küresi) de-
nir. Günefl hareket etmez. Fekat, Erd küresi döndü¤ü için, günefl
hareket ediyor zan ediyoruz. Etrâf›m›za bak›nca yer ile gök, bü-
yük bir dâirenin kavsi üzerinde birleflmifl gibi görünüyor. Bu dâ-
ireye (Üfk-› zâhirî hatt›) denir. Günefl, sabâhlar›, bu hatt›n flark ta-
raf›ndan do¤uyor. Semân›n ortas›na do¤ru yükseliyor. Ö¤le vak-
ti, tepeye kadar yükselip, tekrâr alçalma¤a bafll›yor. Sonra, üfk-›
zâhirî hatt›n›n garb taraf›nda, bir noktadan bat›yor. Üfk-› zâhirî
hatt›ndan i’tibâren en yüksek oldu¤u vakt (Zevâl vakti)dir. Bu
vaktde, güneflin (Üfk-› zâhirî hatt›ndan) olan yüksekli¤ine, güne-
flin (Gâye-i irtifâ’)› denir. Semâya bakan insana (Râs›d) denir. Râ-
s›d›n ayaklar›ndan geçen Erd›n yar› çap› istikâmetine râs›d›n (fiâ-
kûl)ü denir. Râs›d, yer küresinin hâricinde herhangi bir yüksek-
likdeki bir M noktas›ndad›r. ME hatt›, râs›d›n flâkûlüdür. Bu flâ-
kûle dik olan düzlemlere râs›d›n (Üfk düzlemleri) denir. Alt› üfk
düzlemi vard›r: 383.cü sahîfedeki resmde 3 numaral›, Râs›d›n
ayaklar›ndan geçen MF (Riyâdî üfk) düzlemi. Yer küresine temâs
eden BN (Hissî üfk) düzlemi. 3– Râs›d›n etrâf›n› çeviren (Zâhirî
üfk hatt›) dâiresinin [LK dâiresinin] çizildi¤i LK düzlemi (Mer’î
üfk) düzlemi. 4– Erdin merkezinden geçen (Hakîkî üfk) düzlemi.
5– Râs›d›n bulundu¤u yerin en yüksek noktas›n›n Pq zâhirî üfk
hatt›ndan geçen fler’î üfk düzlemidir ki, bu düzlemin yer küresini
kesdi¤i dâireye, bu râs›d›n (fier’î üfk hatt›) denir. Bu befl düzlem,
birbirlerine paraleldir. 6– Bunlara paralel olm›yan (Sathî üfk düz-
lemi) vard›r. Râs›d›n bulundu¤u yer yükseldikçe, (Zâhirî üfk hat-
t›) büyür ve hakîkî üfk hatt›na yaklafl›r. Bundan dolay›, bir flehr-
de, muhtelif yükseklikler için, bir nemâz›n muhtelif vaktleri olur.
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Hâlbuki, bir flehrde, bir nemâz›n tek bir vakti vard›r. Bundan do-
lay›, nemâz vaktleri için, zâhirî üfk hatlar› kullan›lmaz. Yükseklik
ile de¤iflmiyen (fier’î üfk) hatt›ndan olan Pq fler’î irtifâ’ kullan›l›r.
Her üfk düzleminin semâ küresini kesdi¤i dâirelere, bu üfkun
(hatt›) denir. Râs›d›n bulundu¤u yer yükseldikçe, (Zâhirî üfk hat-
t›) dâiresi büyür. Her mahallin alt› üfkundan üçü için, bir nemâ-
z›n birer vakti vard›r: Hakîkî, zâhirî ve fler’î vaktler. Bunlardan
herbirinin Riyâdî ve Mer’î k›smlar› vard›r. Riyâdî vaktler, güne-
flin irtifâ’›ndan hesâb ile bulunur. Mer’î vaktler, riyâdî vaktlere 8
dakîka 20 sâniye ekliyerek hâs›l olur. Çünki ziyâ, güneflden Erda
8 dakîka 20 sâniyede gelmekdedir. Günefli görerek de anlafl›l›r.
Riyâdî ve hakîkî vaktlerde nemâz k›l›nmaz. Nemâzlar mer’î vakt-
lerde k›l›n›r. Riyâdî vaktler, mer’î vaktlerin bulunmalar›na vâs›ta
olurlar. Günefli görenler için, bir nemâz›n zâhirî mer’î vakti, gör-
miyenler için hesâb ile bulunan fler’î mer’î vakti kullan›l›r. Zâhirî
mer’î vakt, güneflin ön kenâr›n›n, bu mahaldeki zâhirî üfuk hatt›-
na nazaran, bu nemâz vaktine mahsûs olan irtifâ’a geldi¤i görü-
lünce bafllar. Bu irtifâ’a (Zâhirî irtifâ’) ve bu vakte (Zâhirî vakt)
denir. fier’î vakt, güneflin ön kenâr›n›n, fler’î üfuk hatt›na nazaran,
bu nemâz›n irtifâ’›na geldi¤i hesâb ederek anlafl›l›r. Zâhirî üfkla-
ra nazaran olan irtifâ’ dereceleri, gündüz, günefl do¤arken bafllar.
Gece, güneflin gurûb etdi¤i zâhirî üfkdan bafllar. fier’î üfk, ö¤le-
den evvel, hakîkî üfkdan evveldir. Tulû’ ve gurûb vaktlerinde gü-
neflin irtifâ’› s›f›rd›r. Fecr-i sâd›k vaktinin bafllamas› irtifâ’›, dört
mezhebde de, üfk-› zâhirî hatt›n›n flark taraf›ndan -19 derecedir.
Yats› nemâz› vaktinin bafllamas› irtifâ’›, ‹mâm-› a’zama göre, üfk-›
zâhirî hatt›n›n garb taraf›ndan -19 derece, iki imâma ve di¤er üç
mezhebe göre -17 derecedir. Güneflin merkezinin, üfk-› hakîkî-
den, gâye irtifâ’›na yükseldi¤i görülünce, mer’î hakîkî (Zevâl vak-
ti) olur. Güneflin ön ve arka kenârlar›n›n gâye irtifâ’lar›na geldik-
lerindeki gölge uzunluklar› ayn› olup, vaktleri farkl›d›r. Bu iki
vaktin ortalamas›nda, zevâlî sâat makinalar›n›n ayârlar› 12 yap›-
l›r. Bu vakt, hesâb ile bulunan riyâdî zevâl vaktinden 8 dakîka 20
sâniye sonrad›r ve yere dik çubu¤un gölgesinin en k›sa oldu¤u
vaktdir. Ö¤le ve ikindi vaktlerinin irtifâ’lar› hergün de¤iflmekde-
dir. Bu iki irtifâ’ hergün yeniden ta’yîn edilir. Bir beldede, güneflin
hakîkî gâye irtifâ’ derecesi , o beldenin arz derecesinin temâmîsi
ile, o günkü meyl-i flemsin cebrî toplam›d›r. Güneflin kenâr›n›n, zâ-
hirî üfuk hatt›ndan, nemâz›n irtifâ’›na geldi¤i vakt görülemiyece¤i
için, f›kh kitâblar› bu mer’î vaktin alâmetlerini, iflâretlerini bildir-
mekdedir. Semâda bu alâmetleri görebilenler, nemâzlar›n› bu mer’î
(Zâhirî vaktler)de k›lar. Günefli veyâ zâhirî vaktlerin alâmetleri-
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ni göremiyenler ve takvîm hâz›rl›yanlar, güneflin kenâr›n›n, fler’î
üfuklara göre olan (riyâdî fler’î) irtifâ’lara geldi¤i vaktleri hesâb e-
der. Nemâzlar›n›, sâate bakarak bu (Riyâdî fler’î vaktler)de k›larlar.
Sâat makinelerinin bu riyâdî fler’î vaktleri gösterdi¤i vakt, (mer’î
fler’î) vakt olur. Nemâzlar, bu mer’î vaktlerinde k›l›nm›fl olur.

Tenbîh: Hesâb ile, güneflin, fler’î üfka nazaran irtifâ’ noktas›na
geldi¤i, riyâdî vaktler bulunmakdad›r. Güneflin, bu riyâdî vakte gel-
di¤i, bu riyâdî vaktden 8 dakîka 20 sâniye sonra görülür ki, bu vakt,
mer’î vaktdir. Ya’nî, mer’î vakt, riyâdî vaktden 8 dakîka 20 sâniye
sonrad›r. Sâat makinelerinin bafllang›çlar›, ya’nî hakîkî zevâl ve fler’î
gurûb vaktlerinin s›f›r oldu¤u vaktler, mer’î vaktler oldu¤u için, sâ-
at makinelerinin ayârlar›, riyâdî vakt s›f›r oldukdan 8 dakîka 20 sâ-
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MS = Erd küresine K noktas›nda
mümâs olan [de¤en] üfk–›
hissî düzlemine Râs›d›n
(üfk–› sathî)si denir. 

HK=Güneflin kenâr›n›n üfk-› zâ-
hirî hatt› üzerindeki K nok-
tas›ndan irtifâ’›d›r. Bu irti-
fâ’, güneflin sathî üfka naza-
ran olan ZS irtifâ’›na müsâ-
vîdir.

D = C = Ç = ‹nhitât-› üfuk zâviye-
si.

M = Mahallin herhangi bir yük-
sek yeri.

ZS = Güneflin, sathî üfka nazaran
irtifâ’›n› gösteren, semâdaki
semt dâiresi kavsidir. Bu
kavsin derecesi, HK kavsi-
nin derecesine müsâvîdir.
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sathî düzlemleri, 5- Üfk-›
zâhirî hatt›. 6- Üfk-› fler’î
hatt›.

G = Güneflin merkezinin görü-
nüflü.

GA= Güneflin hakîkî irtifâ’› kavsi.
B= Mahallin en alçak yeri.
ZMF= Güneflin riyâdî irtifâ’ zâvi-

yesi.



niye sonra s›f›r yap›ld›klar› için, sâat makinelerinin gösterdikleri
riyâdî vaktler, mer’î vaktler olmakdad›r. fier’î vaktler, hesâb ile
bulundu¤u ve takvîmlerde riyâdî vaktler yaz›l› oldu¤u hâlde, sâat
makinelerinde mer’î vaktler hâline dönmekdedirler. Hesâb ile,
önce günefl merkezinin, hakîkî üfk hatt›na göre, nemâz›n irtifâ’›na
geldi¤i (Riyâdî hakîkî vaktler) bulunmakdad›r. Bunlar, sonra tem-
kin ile mu’âmele olunarak,(riyâdî fler’î) vaktlere çevrilir. Sâat ma-
kinelerinde, riyâdî vaktlere 8 dakîka 20 sâniye ilâve etmek lâz›m
olmaz.

Herhangi bir yükseklikde bulunan Râs›d›n, o mahallin, ova ve
deniz gibi en afla¤› noktalar› ile semân›n birleflmifl gibi gördü¤ü dâ-
ireye râs›d›n (Zâhirî üfuk hatt›) denir. Bu dâireden geçen üfuk
düzlemine bu yüksekli¤in (Üfk-› mer’î)si denir. Râs›d›n bulundu-
¤u mahallin en afla¤› yerine, ya’nî Erd küresinin sath›na [yüzüne]
temâs eden BN üfuk düzlemine râs›d›n (Üfk-› hissî)si denir. Râs›-
d›n bulundu¤u M noktas›ndan geçen ve Erd küresine K noktas›n-
da temâs eden [de¤en] MS düzlemine râs›d›n, (Sathî üfuk)u denir
ki, râs›d›n gözünden ç›kan flu’â’ istikâmetidir. Bir mahaldeki muh-
telif yükseklikler için, muhtelif sathî üfuklar vard›r. Herbiri için,
güneflin ayr› irtifâ’lar› vard›r. Belli bir yüksekli¤e mahsûs olan bir
sathî üfuk, râs›d›n flâkûlü etrâf›nda devr ederse Erd küresine temâs
eden K noktalar›, zâhirî üfuk hatt›n› meydâna getirirler. Râs›d,
mahallin en yüksek noktas›nda iken, zâhirî üfk hatt›na (fier’î üfuk)
denir. Erd küresinin merkezinden geçen AE üfuk düzlemine râs›-
d›n (Üfk-› hakîkî)si denir. Merkezinde Erd küresi bulunan ve üze-
rinde günefl ile y›ld›zlar›n bulunduklar› düflünülen büyük küreye
(Semâ küresi), flâkûlün semâ küresini deldi¤i noktaya, bu mahallin
(Semt noktas›) denir. fiâkûlden geçen sonsuz mikdârdaki düzlem-
lere (Semt düzlemi) denir. Güneflden geçen ZMS semt düzlemi,
sathî üfuklardan birini keser. Semt düzlemleri ve sathî üfk düzlem-
leri M den geçdikleri için, semt düzlemleri ile sathî üfk düzlemleri
birbirlerini bir do¤ru üzerinde keserler. Bu MS do¤rusuna, (Sathî
üfuk hatt›) denir. Bu hat, K noktas›nda, EK yar› çap›na amûddur,
[dik]dir ve râs›d›n gözünden geçer. Semt düzlemlerinin semâ küre-
sini kesdiklerini düflünürsek, küre sath›nda hâs›l olan bu dâirelere,
bu mahallin (Semt dâireleri) veyâ (‹rtifâ’ dâireleri) denir. Bu dâire-
ler, bu mahallin üfuk düzlemlerinden beflini dik olarak keserler. Gü-
neflin merkezinden geçen semt dâiresinin, hakîkî üfuk düzlemini
kesdi¤i A noktas› ile güneflin merkezi aras›nda kalan AG kavsinin
derecesine, güneflin o mahalde ve o andaki (Hakîkî irtifâ’›) denir.
fiems, her an, baflka semt dâirelerinden geçmekdedir. fiemsin bir Z
kenâr›ndan geçen semt dâiresinin, bu kenâr› kesdi¤i Z noktas› ile
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hissî, mer’î, sathî ve riyâdî ve hakîkî üfuk düzlemlerini kesdi¤i iki
nokta aras›nda kalan semt kavsinin derecesine, güneflin bu üfukla-
ra göre (‹rtifâ’)lar› denir. fiemsin bu üfuklardan ayn› irtifâ’da ol-
du¤u vaktler farkl›d›r. Günefl bir mahallin sathî üfkunun alt›na gi-
rince, ya’nî bu üfka nazaran irtifâ’› s›f›r olunca, bu üfkun her ye-
rindeki Râs›dlar, güneflin bu üfukdan gurûb etdi¤ini görürler.
Yüksekde bulunan Râs›d, LK kendi üfk-› zâhirîsi hatt›n›n bir K
noktas›ndan geçen, üfk-› sathîden gurûbunu görür. LK, Üfk-› zâ-
hirî dâiresinin her noktas›ndan geçen birer sathî üfuk düzlemleri
vard›r. Güneflden geçen ZS semt dâiresi, bu üfuklardan birini S
noktas›nda dik olarak keser. K noktas›ndaki MKO sathî üfku, Râ-
s›d›n (Sathî üfk)udur. Sathî üfuk ve MF riyâdî üfku, Râs›d›n bu-
lundu¤u ayn› düzlem içinde, ayn› yükseklikden geçiyorlar. Fekat,
aralar›nda bir C zâviyesi [aç›] vard›r. Bu aç›ya (‹nhitât-› üfuk zâvi-
yesi) denir. Ahmed Ziyâ be¤ diyor ki, (râs›d›n bulundu¤u mahal-
lin, üfk-› hissîden, metre olarak, irtifâ’›n›n kare kökü 106,92 ile
çarp›l›nca, bu mahallin inhitât-› üfuk aç› sâniyesi olur). Yüksekde-
ki Râs›da nazaran güneflin gurûb etmesi, üfk-› sathîye nazaran ir-
tifâ’›n›n s›f›r olmas›d›r. Di¤er nemâzlar zevâlden sonra olduklar›
için, bunlar›n fler’î vaktleri de, bunun gibidir. Ya’nî, güneflin sathî
üfka nazaran irtifâ’lar› ile hesâb edilir. Güneflin sathî üfka nazaran
(ZS) irtifâ’›, Râs›d›n bulundu¤u mahallin flâkûlünden geçen semt
dâirelerinden, güneflin kenâr›ndan geçen dâirenin kavsidir. Bu
kavs, Râs›d›n gözünden ç›k›p, bu kavsin iki ucundan geçen iki ya-
r›m do¤ru aras›ndaki zâviyenin derecesini göstermekdedir. Bu
kavse muvâzî [paralel] olarak, zâviyenin iki kenâr› aras›nda çizilen
say›s›z mikdârdaki kavslerin hepsi de, güneflin bu irtifâ’ derecesi-
ni göstermekdedirler. Râs›d, bu kavslerden, sathî üfkun, üfk-› zâ-
hirî hatt›n› kesdi¤i K noktas›ndan geçen HK kavsini, güneflin sathî
üfk hatt›na nazaran irtifâ’› olarak görmekdedir. Bunun için, sathî
üfka nazaran irtifâ’ olan, ZS kavsi yerine, zâhirî üfuk hatt›na na-
zaran olan, HK (zâhirî irtifâ’›) kullan›lmakdad›r. Bu irtifâ’, hakîkî
üfka göre olan ZA irtifâ’› ile C inhitât-› üfk zâviyesi toplam› kadar
olmakdad›r. Mer’î fler’î vaktler, bu irtifâ’ ile hesâb edilmekdedir.
fiemsin zâhirî irtifâ’›, Sekstant ve Rub’-› dâire tahtas› ile bulun-
makdad›r.

Erd mihverinin [ekseninin] semâ küresini kesdi¤i iki noktaya
(Semâ kutbu) denir. Mihverden geçen düzlemlerin semâ küresin-
de hâs›l etdikleri dâirelere (Meyl dâireleri) denir. Erd merkezin-
den geçen ve mihverine amûd [dik] olan düzleme (Ekvator) sath›
denir. Güneflin merkezi ile Ekvator sath› aras›nda kalan meyl dâ-
iresi kavsinin derecesine (Güneflin meyli) denir.
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Bir mahalde, bir meyl düzlemi ve birçok semt düzlemleri var-
d›r. Bir mahallin flâkûlü ile Erd›n mihveri, Erd›n merkezinde birle-
flirler. Hâs›l etdikleri zâviyenin düzlemine (N›sf-ün-nehâr düzlemi)
denir. Bu düzlemin semâ küresini kesdi¤i dâireye (N›sf-ün-nehâr
dâiresi=Meridiyen), hakîkî üfku kesdi¤i do¤ruya (N›sf-ün-nehâr
hatt›) denir. Güneflin günlük mahrekleri, birbirlerine ve Ekvator
düzlemine paralel olan dâirelerdir. Bu dâirelerin bulunduklar›
düzlemler, Erdin mihverine ve N›fs-ün-nehâr düzlemine dikdirler.
Üfuk düzlemlerini e¤ik [mâil] olarak keserler. Günefl bir mahallin
üfk-› zâhirî hatt› üzerinde kald›¤› zemân, o mahalde flemsî gündüz
olur. Güneflden geçen semt dâiresi, üfk-› zâhirî hatt›n› dik olarak
keser. Günefl, bir mahallin N›sf-ün-nehâr dâiresi üzerine gelince,
ya’nî merkezi hakîkî üfukdan gâye irtifâ’›nda iken, merkezinden
geçen meyl dâiresi ile, o mahallin semt dâiresi ayn› olur. Bu dâire-
nin, günefl merkezi ile Ekvator aras›ndaki kavsi (Meyl), üfk-› hakî-
kî aras›ndaki kavsi, (Hakîkî gâye irtifâ’›) derecesi olur. Râs›d Ek-
vatorda ise, hakîkî üfku, Erdin mihverinden geçer. Her zemân, ge-
ce ve gündüz oniki sâat olurlar. Râs›d Kutubda ise, hakîkî üfuk
düzlemi, Ekvator düzlemi ile ayn› olur ve günefl, Râs›d›n bulundu-
¤u yar›m kürede iken, alt› ay gündüz, di¤er yar›m kürede olunca,
alt› ay gece olur. Güneflin senelik hareketini yapd›¤› (Husûf düzle-
mi), Ekvator düzlemini Erd›n bir kutru [çap›] istikâmetinde keser.
Aralar›nda dâimâ 23 derece 27 dakîkal›k zâviye vard›r. Günefl Ek-
vatorun bir taraf›nda iken, bu mahallerde yaz, di¤er yar›m kürede
k›fl olur.

Sabâh nemâz›n›n zemân›, dört mezhebde de, (leyl-i fler’î) so-
nunda, ya’nî (Fecr-i sâd›k) denilen beyâzl›¤›n flarkdaki üfk-› zâhi-
rî hatt›n›n bir noktas›nda görülmesinden, (leyl-i flemsî)nin sonuna,
ya’nî güneflin üst kenâr›n›n, o mahaldeki  üfk-› zâhirî hatt›ndan
do¤uncaya kadard›r. Beyâzl›k, üst kenâr› bir mahallin üfk-› zâhirî
hatt›na 19 derece yaklafl›nca, bir noktada görülür. Oruc da bu vakt
bafllar. ‹slâm âlimleri, -19 derece irtifâ’ ile hesâb etdikleri imsâk
vaktlerinin, bulutsuz ve berrak havada, üfk-› zâhirî hatt›na ve sâ-
ate bakarak, beyâzl›¤›n, üfk-› zâhirî hatt›n›n bir noktas›nda baflla-
d›¤› vakt ile ayn› olduklar›n› görmüfllerdir. Biz de böyle gördük.
fiimdi, oruc tutma¤a bu vaktlerden sonra bafll›yanlar›n oruclar› sa-
hîh olmamakdad›r. Dahâ sonra, irtifâ’ -18 olunca, beyâzl›k bu
üfuk hatt› üzerine yay›l›r. Sabâh nemâz›n› bu vakt k›lmak ihtiyât-
l› olur. Avrupal›lar, bu vakte fecr diyorlar. Müslimânlar›n, din ifl-
lerinde, h›ristiyanlara de¤il, islâm âlimlerine uymas› lâz›md›r. Be-
yâzl›k, üfuk hatt› üzerinde k›rm›z›l›¤›n bafllamas›ndan iki derece
evvel bafllar. -20 derece yaklafl›nca beyâzl›¤›n bafllad›¤›n› bildiren-
lerin de bulundu¤u, ‹bni Âbidînde ve M.Ârif be¤in takvîminde ya-
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z›l› ise de, islâm âlimleri, -19 derece oldu¤unda ittifâk etmifllerdir.
K›rm›z›l›¤›n yay›lmas›, güneflin üst kenâr›, üfk-› zâhirî hatt›na 16
derece yaklafl›ncad›r. Fecr ve imsâk vakti için -16 derece irtifâ’›
kabûl etmek, islâm âlimlerine uymamak olur.

Zâhirî zuhr mahalli ile hakîkî zuhr mahalli ayn› de¤ildir. Güne-
fli görenler için, ö¤le nemâz›n›n evvel mer’î vakti, güneflin arka ke-
nâr› zâhirî zevâl mahallinden ayr›l›nca bafllar. Bu vakt, güneflin ar-
ka kenâr›n›n, üfk-› fler’î hatt›ndan gâye irtifâ’›na yükseldi¤i vakt-
dir ve feyyi zevâlden, ya’nî dik bir çubuk gölgesinin, en k›sa iken,
uzama¤a bafllad›¤›n› görmekle anlafl›l›r. Bu vakt, günefl merkezi-
nin, o mahaldeki gündüz müddetinin ortas›ndan [semâdaki N›sf-
ün-nehâr dâiresinden] ya’nî hakîkî üfk hatt›na göre, hakîkî gâye
irtifâ’›na yükseldikden, ya’nî (Hakîkî zevâl vakti)nden sonra, arka
kenâr›n›n, Erd üzerindeki üfk-› fler’î hatt›n›n garb taraf›ndan, zâ-
hirî gâye irtifâ’›na indi¤i görülünce bafllar. Günefli görenler için,
nemâz vaktlerinin, [güneflin merkezinin] üfk-› hakîkîye nazaran
olan, hakîkî irtifâ’lar› ile de¤il, arka kenâr›n›n üfk-› fler’î hatt›ndan
zâhirî irtifâ’›na geldi¤i, ya’nî nemâz vaktinin, hakîkî irtifâ’›na gel-
mesinden sonra temkin zemân› geçdi¤i görülünce bafll›yaca¤›,
Tahtâvînin (‹mdâd hâfliyesi)nde yaz›l›d›r. Zâhirî zuhr vaktinin,
güneflin, fler’î gâye-i irtifâ’dan alçald›¤› görüldü¤ü vakt bafllad›¤›
(Mecma’ul enhür)de de yaz›l›d›r. Etrâf›m›zda, bir dâire fleklinde
gördü¤ümüz (zâhirî üfuk hatt›) dâiresinin mahalli, Râs›d, en afla¤›
yerde iken, üfk-› hissî üzerinde bir B noktas›d›r. Semâda zâhirî gâ-
ye irtifâ’›ndaki (Zâhirî zevâl mahalli) de, semâdaki zâhirî zevâl
noktas› olur. Râs›d, insan boyu kadar bile yükseldikce, üfk-› zâhi-
rî hatt›, üfk-› hissîdeki B noktas›n›n etrâf›nda, n›sf kutru, inhitât-›
üfuk derecesi kadar bir kavs olan, bir dâire fleklini al›r ve üfk-› ha-
kîkîye do¤ru alçal›r. Semâdaki, zâhirî zevâl mahalleri de, üfk-› zâ-
hirî hatt›ndan gâye irtifâ’›nda olan noktalar›n, zâhirî zevâl nokta-
s› etrâf›nda husûle getirdikleri bir dâirenin, güneflin mahrekini
kesdi¤i iki nokta aras›ndaki mahrek kavsi olur. Bu zevâl dâireleri,
N›sf-ün-nehâr düzlemine dikdir ve n›sf kutrlar› olan kavsler, inhi-
tât-› üfuklar kadard›r. Zâhirî zevâl kavsinin bafl› ve sonu, güneflin
günlük mahrekinin, zâhirî zevâl dâiresini kesdi¤i iki noktad›r. Gü-
neflin ön kenâr›, birinci noktaya gelince, gölgenin k›salmas› fark
edilmez, zâhirî zevâl vakti bafllar. Arka kenâr›, ikinci noktadan ç›-
k›nca, temâm olur. Bu vakt, gölgenin uzama¤a bafllad›¤›n› gör-
mekle anlafl›l›r. (Zevâl mahalli dâireleri)nden her biri, Erd üzerin-
deki, râs›d›n bulundu¤u mahalle mahsûs olan zâhirî üfuk hatt› dâ-
iresinin noktalar›ndan ayn› gâye irtifâ’›nda bulunan noktalardan
meydâna gelmifldir. (fier’î zevâl vakti), güneflin ön kenâr›n›n, bu dâ-
irelerin en d›fl›ndaki, en büyü¤ü üzerindeki iki noktadan birincisi-
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ne geldi¤i vakt bafllar. Arka kenâr, bu dâireden ayr›l›rken, fler’î ze-
vâl vakti temâm olarak (fler’î zuhr vakti) bafllar. Riyâdî fler’î vakt-
ler hesâb ile bulunarak takvîmlere yaz›l›r. Zuhr vakti, asr-› evvele
kadar, ya’nî bir fleyin gölgesi, zevâl vaktindeki boyundan, bu fleyin
boyu mikdâr› uzay›ncaya veyâ asr-› sânîye, ya’nî boyunun iki misli
uzay›ncaya kadar devâm eder. Birincisi, iki imâma ve di¤er üç mez-
hebe göre, ikinci vakt ise, ‹mâm-› a’zama göredir.

‹kindi nemâz›n›n vakti, ö¤le vakti bitince bafll›yarak, güneflin
arka kenâr› üfk-› zâhirî hatt›ndan bat›p, gayb oldu¤u görülünciye
kadar ise de, günefl sarard›kdan sonra, ya’nî alt [ön] kenâr› üfk-› zâ-
hirî hatt›na bir m›zrak boyu yaklafl›nca, her nemâz› k›lmak ve ikin-
diyi bu vakte gecikdirmek harâmd›r. Güneflin veyâ ziyâs›n›n geldi-
¤i yerlerin sararmas›, merkezinin üfk-› hakîkîye befl derece irtifâ’a
geldi¤i vakt bafllar. Bu vakte (‹sfirâr vakti) veyâ (Kerâhet vakti)
denir. [Güneflin ön kenâr›n›n üfk-› fler’îden ayr›ld›¤› zemân bafllar.]
Bu vakt, üç kerâhet vaktinin üçüncüsüdür. Türkiyede flehrlerde
ikindi ezânlar›, iki imâma göre okundu¤undan, ikindi nemâz›n›, bu
ezândan, k›fl›n 36 dakîka, yaz›n ise 72 dakîka sonra k›lmal›d›r ki,
böylece ‹mâm-› a’zama da uyulmufl olur. Arz derecesi 40 ile 42 ara-
s›ndaki mahallerde, ocak ay›ndan bafll›yarak, her ay için 6 dakîka,
36 ya ilâve, k›fla do¤ru temmuz ay›ndan bafll›yarak, 72 den tarh edi-
lince, bu aydaki iki asr vakti aras›ndaki zemân fark› olur.

Akflam nemâz›, flemsî ve fler’î gecenin bafllamas› ile birlikde
bafllar. Günefl zâhirî gurûb edince, ya’nî üst kenâr›n›n Râs›d›n bu-
lundu¤u mahallin üfk-› zâhirî hatt›ndan gayb oldu¤u görülünce
bafllar. Hadîs-i flerîfde, (Gece bafllay›nca, orucu bozunuz! Gece-
nin bafllamas›, günefl ziyâs›n›n, flark taraf›nda, en yüksek tepeden
gayb olmas› ile olur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf ve (‹bni Âbidîn)
ile (Tahtâvî)nin “rahmetullahi aleyhimâ” aç›klamalar› gösteriyor
ki, güneflin zâhirî üfuk hatt›ndan gurûb etmesinin görülmedi¤i
yerlerde ve hesâb yap›l›rken, gurûb, günefl ziyâs›n›n en yüksek te-
peden çekildi¤i mer’î fler’î gurûb vaktidir. Ezânî sâat makineleri,
bu vakt 12 yap›l›r. Akflam nemâz›n›n vakti, flafak karar›ncaya,
ya’nî garbda, iki imâma ve di¤er üç mezhebe göre, k›rm›z›l›k gayb
oluncaya veyâ ‹mâm-› a’zama göre, bundan iki derece sonra, be-
yâzl›k gayb oluncaya kadar devâm eder. Akflam nemâz›n›, vak-
tin evvelinde k›lmak sünnetdir. (‹fltibâk-i nücûm) vaktinden,
ya’nî y›ld›zlar ço¤ald›kdan, ya’nî güneflin arka kenâr›n›n üfk-›
zâhirî hatt› alt›na on derece irtifâ’a indikden sonraya b›rakmak
harâmd›r. Bu vakt ile gurûb vakti aras›ndaki zemân, ‹stanbul gi-
bi, arz› 41 derece olan mahaller için, bir senede, 53 ile 67 dakî-
ka aras›nda de¤iflmekdedir. Hastal›k, seferî olmak, hâz›r ta’âm›
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yimek için, y›ld›zlar çok görülünceye kadar gecikdirilebilir.
Yats› nemâz›n›n vakti, ‹mâmeyne göre, iflâ-i evvelden, ya’nî

garbdaki zâhirî üfuk hatt› üzerinde k›rm›z›l›k gayb oldukdan son-
ra bafllar. Di¤er üç mezhebde de böyledir. ‹mâm-› a’zama göre,
iflâ-i sânîden, ya’nî beyâzl›k gayb oldukdan sonra bafllar. fier’î ge-
cenin sonuna, ya’nî Fecr-i sâd›k›n a¤armas›na kadard›r. [Güneflin
üst kenâr›, zâhirî üfukdan 17 derece irtifâ’a inince k›rm›z›l›k, 19
derece inince, beyâzl›k gayb olur.] fiâfi’î mezhebinde yats› nemâ-
z›n›n âh›r vakti, fler’î gecenin, ya’nî gurûb ile fecr-i sâd›k aras›nda-
ki zemân›n yar›s›na kadar diyenler vard›r. Yats›y›, fler’î gecenin ya-
r›s›ndan sonra k›lmak, bunlara göre câiz de¤ildir. Hanefîde ise,
mekrûhdur. Mâlikîde de fecre kadar k›lmak sahîh ise de, fler’î ge-
cenin üçde birinden sonra k›lmak günâhd›r. Ö¤le ve akflam ne-
mâzlar›n› iki imâm›n bildirdi¤i vaktlerde k›lam›yan, kazâya b›rak-
may›p, ‹mâm-› a’zam›n kavline göre edâ etmeli, bu takdîrde, o gün
ikindi ve yats› nemâzlar›n› da, ‹mâm-› a’zama göre k›lmal›d›r.

Befl vakt nemâz›n ve bilhâssa sabâh ve yats› nemâz vaktlerinin
bafllang›c›, her memleketin arz [Enlem] derecesine, ya’nî Hatt-› is-
tivâdan uzakl›¤›na ve güneflin meyline, ya’nî ay ve günlere göre
baflkad›r. Kutba yaklafld›kca, fecr ve flafak vaktleri güneflin tulû’
[do¤ma] ve gurûb [batma] vaktlerinden uzaklafl›r. Ya’nî sabâh ve
yats› nemâzlar›n›n ilk vaktleri, birbirlerine yaklafl›r. Tenvîr sath›
ile Erd›n mihveri aras›ndaki (Tenvîr zâviyesi), güneflin meyline
müsâvî oldu¤u için, 90 - arz < meyl +19 ya’nî arz dereceleri ile
meyl-i flemsin toplam›, yetmiflbir [90-19=71] veyâ dahâ ziyâde olan
yerlerde ve zemânlarda, meselâ Parisde güneflin meyli, çok oldu-
¤u Hazîran›n 12 ile 30 u aras›nda, flafak k›rm›z›l›¤› gayb olmadan,
fecrin beyâzl›¤› bafllar. Bunun için, yats› ve sabâh nemâzlar›n›n
vaktleri bafllamaz. (Se’âdet-i Ebediyye) sahîfe 175’e bak›n›z! Ha-
nefî mezhebinde vakt, nemâz›n sebebidir. Sebeb bulunmazsa, ne-
mâz farz olmaz. O hâlde, hanefî mezhebi âlimlerinin ço¤u, böyle
memleketlerde, bu iki nemâz farz olmaz, dedi. Ba’z› âlimlere gö-
re ise, arz dereceleri bunlara yak›n yerlerdeki veyâ böyle bir yer-
de, böyle zemânlar›n bafllamadan evvelki günlerdeki vaktlerinde
k›lmal›d›r.

Nehâr-› fler’înin, ya’nî oruc zemân›n›n dörtde birine, ilm-i nü-
cûm âlimleri, ya’nî astronomi âlimleri, (Dühâ) vakti diyor. Bu
vakt, kerâhet zemân›n›n sonudur. Din âlimleri, bu vakte (‹flrak
vakti) ya’nî kuflluk zemân›n›n bafllad›¤› vaktdir, diyorlar. Dühâ
vaktinde günefl merkezinin üfk-› hakîkîden irtifâ’› befl derecedir.
Alt kenâr›, üfk-› mer’îden bir m›zrak boyu irtifâ’›ndad›r. Dühâ
vakti, güneflin tulû’undan takrîben 40 dakîka sonrad›r. Bu iki vakt
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aras›ndaki zemân, (Kerâhet zemân›)d›r. Dühâ vakti olunca, her-
gün iki rek’at (‹flrak nemâz›) k›lmak sünnetdir. Bu nemâza (Kufl-
luk nemâz›) da denir. Bayram nemâz› da, bu vaktde k›l›n›r. Ne-
hâr-› fler’înin yar›s›, (Dahve-i kübrâ) vaktidir. Ezânî Fecr vaktinin
yar›s›, Dahve-i kübrâ vaktidir. Vasatî sâate göre, gece yar›s›ndan
i’tibâren imsâk ve iftâr vaktleri toplam›n›n yar›s›d›r.

Ö¤le ve ikindi nemâzlar›n›n vaktlerini kolayca anlamak için,
Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî Serhendînin talebesinden Abdülhak
Sücâdilin “rahmetullahi aleyhimâ” yazm›fl oldu¤u, fârisî (Mesâil-i
flerh-› Vikâye) kitâb›n›n Hindistânda Hayderî matbaas›nda 1294
[m. 1877] senesi bask›s›nda ve (Mecma’ul-enhür)de flöyle yaz›yor:

Günefl gören düz bir yere, bir dâire çizilir. Bu dâireye (Dâire-i
hindiyye) denir. Dâirenin ortas›na, dâire kutrunun [çap›n›n] yar›-
s› kadar uzun, düz bir çubuk dikilir. Çubu¤un tepesi dâirenin üç
muhtelif noktas›ndan ayn› uzakl›kda olmal›d›r ki, tam dik olsun!
Bu dik çubu¤a (Mikyâs) denir. Bu mikyâs›n gölgesi, sabâhlar›, dâ-
irenin d›fl›na kadar uzundur ve garb taraf›ndad›r. Günefl yüksel-
dikce, ya’nî irtifâ’› artd›kça gölge k›sal›r. Gölgenin dâireye girdi¤i
noktaya iflâret konur. Ö¤leden sonra flark taraf›nda, dâireden d›-
flar› ç›kar. Ç›kd›¤› noktaya da bir iflâret konur. Dâire çenberi üze-
rindeki bu iki iflâret aras›nda kalan kavsin [yay›n] ortas› ile, dâire-
nin merkezi aras›na düz bir hat çizilir. Bu hat, o mahallin (N›sf-ün-
nehâr hatt›) olur. N›sf-ün-nehâr hatt›n›n istikâmeti, flimâl ve ce-
nûb cihetlerini gösterir. Güneflin do¤du¤u tarafa dönen kimsenin
sol omuzu, flimâl cihetidir. Güneflin ön kenâr›, üfk-› zâhirî hatt›n-
dan, gâye irtifâ’›na yükselince, (Zâhirî zevâl vakti) bafllar. Bundan
sonra gölgenin uzay›p k›sald›¤› his edilmez. Gölgenin en k›sa
uzunlu¤una (Fey-i zevâl ) denir. Arka kenâr, alçalma¤a bafll›ya-
rak, sathî üfka [zâhirî üfuk hatt›na] nazaran gâye irtifâ’›na gelince,
(Zâhirî zevâl vakti)nin sonu ve (Zâhirî zuhr vakti) olur. Gölgenin
uzama¤a bafllad›¤› görülür. Zâhirî zevâl zemân›n›n, ya’nî gölgenin
k›salmas›n›n sonu ile uzama¤a bafllamas› aras›ndaki zemân›n orta-
s›nda, güneflin merkezi, semâdaki N›sf-ün-nehâr dâiresi üzerine
geldi¤i mer’î vakt olup, hakîkî üfukdan gâye irtifâ’›nda olur. Bu an
gündüz ortas›, ya’nî (Mer’î hakîkî zevâl vakti)dir. Bu mer’î hakîkî
zevâl vaktinde, hakîkî zevâlî sâat 12 dir. 12 ile ta’dîl-i zemân›n ceb-
rî toplam›, gündüzün bafllang›c› yap›lmakdad›r. Bu vakt, mahallî,
vasatî zevâlî sâat 12 yap›l›r. Zevâlî sâat makinelerinin bafllang›c›-
d›r. (Hakîkî mer’î zevâl vakti), güneflin zevâle geldi¤i (riyâdî ze-
vâl vakti)nden 8 dakîka 20 sâniye sonrad›r. Çünki, güneflin ziyâs›,
Erda 8 dakîka 20 sâniyede gelmekdedir. Hesâb ile bulunan riyâ-
dî nemâz vaktlerine 8 dakîka 20 sâniye eklenerek, mer’î vaktle-
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re çevrilir. Bu çevirmeyi sâat makineleri yapmakdad›r. Riyâdî
vaktlerin ve sâat makinelerindeki mer’î vaktlerin, birbirlerinin ay-
n› olduklar› anlafl›lmakdad›r.

1193 [m. 1779] senesinde Erzurûmda hâz›rlanm›fl olan
(Mi’yâr-› evkat) ceb takvîminde diyor ki, (Gölgenin en k›sa görül-
dü¤ü (mer’î) zevâl vaktinde, ezânî sâat makinesi, takvîmde yaz›l›
zuhr vaktinden temkin zemân› geri getirilerek ayâr› tashîh edilir.)
Çünki, zevâl vakti, zuhr vaktinden temkin kadar öncedir. Ezânî sâ-
at makinesini ayârlamak için, vasatî sâat makinesi herhangi bir ne-
mâz vaktini gösterince, ezânî sâat makinesi de, bu nemâz›n ezânî
vaktine getirilir. Fey-i zevâl, arz ve meyl derecelerine göre, ya’nî
her arz derecesinde ve her gün baflka boydad›r.

‹kindi nemâz› vaktindeki günefl irtifâ’›n› bulmak için, (‹rtifâ’-
gölge uzunlu¤u) cedveli kullan›l›r. Bu cedveli, 1924 (Takvîm-i sâl)
sonunda görerek, kitâb›m›z›n 572. ci sahîfesine koyduk. Meselâ, 13
A¤ustosda, ‹stanbulda, güneflin gâye irtifâ’› 64 derece oldu¤undan,
bir metre, dik çubu¤un gölgesinin en k›sa uzunlu¤u, cedvelde, 0,49
m. bulunur. Asr-› evvelde, gölge 1,49 m. ve güneflin irtifâ’› cedvel-
de 34 derece olur.

Pergel, fey-i zevâl boyu kadar aç›l›p, bir aya¤›, N›sf-ün-nehâr
hatt›n›n dâireyi kesdi¤i noktaya konur. Di¤er aya¤›n›n N›sf-ün-ne-
hâr hatt›n›n dâire d›fl›ndaki k›sm›n› kesdi¤i nokta ile merkez ara-
s›ndaki mesâfe n›sf kutr olmak üzere ikinci bir dâire çizilir. Mikyâ-
s›n gölgesi bu ikinci dâireye geldi¤i vakt, (Hakîkî asr-› evvel) vak-
ti olur. ‹kinci dâireyi her gün yeniden çizmek lâz›md›r.

fier’î nemâz vaktlerini, güneflin kenâr›n›n fler’î üfukdan olan ir-
tifâ’›na göre hesâb etmek lâz›md›r. Nemâz vaktlerinin irtifâ’lar›,
hakîkî üfukdan olamaz. Hakîkî üfka göre olan irtifâ’ ile hesâb edi-
len hakîkî gurûb vaktinde, günefl yüksek yerlerin zâhirî üfuk hatla-
r›ndan batmam›fl olarak görülmekdedir.

Günefl merkezinin, N›sf-ün-nehârdan iki gündeki geçiflleri,
ya’nî iki gündeki hakîkî zevâl vaktleri aras›ndaki zemâna (Hakîkî
günefl günü) denir. Bunlar›n uzunluklar› birbirlerine müsâvî olma-
d›¤› için (Vasatî gün) kullan›l›r. Vasatî gün uzunlu¤u, bir günefl se-
nesindeki 365,24 günün 360 da biri zemând›r. Vasatî günler, birbir-
lerine müsâvîdir. Bunlar›n hakîkî günefl günlerinden fark›na, bir
günlük (Ta’dîl-i zemân) denir. Vasatî gün fazla ise, ta’dîl-i zemân
(-), noksan ise (+) d›r. Ta’dîl-i zemân, her gün de¤iflerek, bir sene-
de +16 ile -14 dakîka aras›nda de¤iflmekde, senede dört def’a s›f›r
olmakdad›r.

Güneflin merkezinin hakîkî üfukdan gurûb etdi¤i (Riyâdî gu-
rûb) vaktinden sonra, arka kenâr›n›n, üfk-› fler’îye inerek, ziyâ-
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s›n›n en yüksek tepeden gayb olmas› için geçen zemâna (Temkin
Zemân›) denir. Bir beldenin [flehr veyâ köyün] temkini, yükseklik
ile ve arz derecesi ile de¤iflir, artar. Günlük de¤iflmesi birkaç sâni-
yedir. Bütün nemâz vaktleri ve iftâr vakti hesâb edilirken, her bel-
dede, en yüksek yerin temkini kullan›l›r. Meselâ ‹stanbulda, Çam-
l›ca tepesinin 267 metre yüksekli¤i için hesâb edilen 8 dakîka tem-
kin kullan›l›r. Temkinlerin hergün de¤iflmeleri ve muhtelif sâat bi-
rimlerinin birbirlerinden farklar› düflünülerek, ‹stanbulun temkini
10 dakîka kabûl edilmifldir. Güneflin ta’dîl-i zemân› ve meyli ise,
hergün takrîben yar›m dakîka de¤iflmekdedir. Fekat, günlük mik-
dâr› her beldede ayn›d›r.

Sâat makineleri, bir vasatî günde 24 sâati gösterir. Vasatî veyâ
ezânî zemânlar› ölçerler. Bir beldenin vasatî sâati, hakîkî mer’î ze-
vâl vaktinden ta’dîl-i zemân kadar farkl› olarak 12 yap›l›r. Ezânî
sâat makinesi, güneflin üfk-› fler’îden, ya’nî en yüksek tepeden gu-
rûb etdi¤i görülünce, 12 yap›l›r. Bu sâat makineleri gurubî vaktle-
ri göstermez. Ezânî vaktleri gösterir. fiarka do¤ru gidildikce, ya’nî
tûl derecesi artd›kca, mahallî sâat makinelerinin ayârlar› ileri al›n-
makda, bunun için, tûl dereceleri de¤iflince, sâat makinelerindeki
nemâz vaktleri de¤iflmemekdedir. Gurûbî ve ezânî gün uzunlukla-
r›, birbirlerine takrîben müsâvîdir. Mebde’leri, temkin mikdâr›
farkl›d›r. Hakîkî [zevâlî] gün uzunlu¤undan 1-2 dakîka farkl›d›r-
lar. Hesâb ile, nemâzlar›n zevâlî veyâ gurûbî riyâdî vaktleri bulu-
nur. Bu riyâdî vaktler, sâat makinelerinin gösterdikleri mer’î vakt-
lerin ayn›d›r. Arz derecesi artd›kca, [yats› hâriç] dört nemâz›n
vakti önce olur. Tûl derecesi artd›kca mahallî sâatlerdeki vaktler
de¤iflmez ise de, müflterek sâate göre, tûl derecesi artd›kca ileri
[önce] olur.

‹bni Âbidîn, oruclunun yapmas› müstehab olan fleyleri bildirir-
ken ve Tahtâvî (Merâk›l-felâh) hâfliyesinde, nemâz vaktlerinde di-
yorlar ki, (Bir kimse, güneflin üst kenâr›n›n, zâhirî üfuk hatt›ndan
gurûb etdi¤ini görmedikçe iftâr yapamaz. Alçakda bulunan kimse,
gurûbu dahâ önce görünce, yüksekdekinden önce iftâr yapar. Gü-
neflin üfk-› zâhirî hatt›ndan gurûbunu göremiyenler için gurûb,
flarkdaki tepelerin kararmas›d›r.) Ya’nî fler’î üfukdan olan gurûb-
dur. Nemâz vaktleri ve iftâr yapmak hesâb edilirken, (Temkin)
kullanmak, ya’nî irtifâ’lar› fler’î üfuklara göre düflünmek lâz›m ol-
du¤u, buradan anlafl›lmakdad›r. Hesâb yaparken, her yükseklik
için ayr› olan zâhirî üfuk hatlar›ndan olan zâhirî irtifâ’lar kullan›la-
maz. Çünki muhtelif zâhirî üfuk hatlar› ve bunlar›n her birine gö-
re muhtelif irtifâ’lar ve bir mahalde, bir nemâz›n muhtelif riyâdî
vaktleri olur.
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Güneflin kenâr›n›n fler’î üfukdan, nemâz vaktinin irtifâ’›na
geldi¤i, riyâdî fler’î vaktini hesâb etmek için, evvelâ bu nemâza
mahsûs olan (Fadl-› dâir = Zemân fark›) hesâb edilir. Fadl-› dâir,
güneflin bulundu¤u yer ile, gündüz veyâ gece yar›lar› aras›ndaki
zemân fark›d›r. Fadl-› dâiri bulmak için, muhtelif düstûrlar [for-
müller], logaritme ile veyâ hesâb makineleri ile çözülürler. Ö¤le
(zuhr), ikindi (asr), isfirâr, akflam (gurûb), ifltibâk ve iflâ (yats›)
vaktlerinin Fadl-› dâirleri, [sâat makinelerinin gösterdi¤i mer’î]
hakîkî zevâl vaktine eklenerek, ba’z› makinelerde, bulunan yats›
nemâz›n›n Fadl-› dâiri gece yar›s›ndan ç›kar›larak, fecr ve tulû’
için gece yar›s›na eklenerek, iflrak için hakîkî zevâl vaktinden ç›-
kar›larak, hakîkî veyâ gurûbî zemânlara nazaran riyâdî (hakîkî
vaktler) bulunur. Zuhr, asr, gurûb, ifltibâk ve iflân›n hakîkî vakt-
lerine temkin ilâve ve fecr ile tulû’ riyâdî hakîkî vaktlerinden tarh
edilince, (fier’î vaktler) olur. Çünki, bir nemâz›n hakîkî vakti ile
fler’î vakti aras›ndaki zemân fark›, hakîkî üfuk ile fler’î üfuk ara-
s›ndaki zemân fark› kadard›r. Bu da, (Temkin zemân›)d›r. Her
flehr için tek bir temkin vard›r. Bu da, fler’î vaktleri bulmak için
kullan›l›r. Bunlar da, (Ezânî) veyâ (Vasatî) zemânlara çevrilerek
takvîmlere yaz›l›r.[1] Hakîkî vakti vasatîye tahvîl için, (Ta’dîl-i ze-
mân) ile muâmele edilir. Gurûbî vakti ezânîye tahvîl için, dâimâ
bir (temkin) ç›kar›l›r. Görülüyor ki, zuhr, asr, gurûb ve iflâ ne-
mâzlar›n›n gurûbî vaktleri ile ezânî vaktleri, birbirinin ayn›d›rlar.
‹slâm âlimleri, asrlarca evvel, (Rub’-› dâire) âleti veyâ Üstürlâb
[Oktant] denilen âlet yaparak, bununla güneflin riyâdî üfka göre
veyâ Sekstant ile zâhirî üfuk hatt›na göre irtifâ’›n› ölçmüfller, bun-
dan her nemâz vaktinin hakîkî irtifâ’›n› hesâb etmifllerdir. Zevâl-
den evvelki vaktler, fler’î tulû’ üfkuna, zevâlden sonraki vaktler,
fler’î gurûb üfkuna olan irtifâ’lar› ile hesâb edilir. Zuhr vakti, gün-
düz ortas›ndan sonra oldu¤u için, (fler’î zevâl vakti), hakîkî zevâl
vaktinden temkin zemân› sonra olmas› lâz›m olur. Hüsâmeddîn
efendinin (fiemâil-i flerîfe) tercemesine bak›n›z! Ahmed Ziyâ
be¤ 1339 [m. 1921] târîhli (Rub’-› dâirenin sûret-i isti’mâli) kitâ-
b›nda diyor ki, (Hakîkî mer’î zevâl vaktindeki 12 sâata tevâfuk
eden vakt-i vasatîye o mevkie âid temkin mikdâr› cem’ olun-
dukda, mahallî vasatî sâat ile fler’î zuhr vakti olur.) (Kedûsî)nin
(‹rtifâ’ risâlesi)ni terceme eden, Fâtih medresesi ders-i âmlar›n-
dan, ya’nî islâm ilmleri ordinaryüs profesörü Hezargradl› Hasen
fievk› efendi, dokuzuncu bâb›nda, imsâk vaktini bulma¤› bildirin-
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[1] Nemâz vaktlerini hesâb etmek için, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda
misâller verilmifldir.



ce diyor ki, (Buldu¤umuz imsâk vaktleri temkinsizdir. [Ya’nî gü-
neflin merkezinin gurûbî sâate göre, hakîkî üfka -19 derece irti-
fâ’a yaklafld›¤› [riyâdî] vaktdir.] Oruc tutacak kimsenin, bundan
iki temkin mikdâr› [onbefl dakîka] evvel imsâk etmesi lâz›md›r.
Böylece, [oruca güneflin ön kenâr›n›n fler’î üfka ve ezânî sâate gö-
re olan imsâk vaktinde bafll›yarak] orucu fâsid olmakdan kurtu-
lur.) Görülüyor ki, bu büyük âlim de, fler’î ezânî vakti bulmak
için hakîkî vaktden temkin zemân›n›n iki mislini ç›karmakda,
temkin ç›kar›lmaz ise, orucun fâsid olaca¤›n› bildirmekdedir.
Çünki, ‹stanbulda temkin sekiz dakîka hesâb edilmekde, ihtiyâ-
ten on dakîka kabûl olunmakdad›r. Ahmed Ziyâ be¤ de, (Rub’-›
dâire ile bulunan hakîkî fecr vaktinden temkinin iki misli ç›kar›l-
d›kdan sonra, ezânî fler’î imsâk vakti bafllar) diyor. ‹ki temkinden
birisi, hakîkî vakti fler’î vakte çevirmek içindir. ‹kincisi, gurûbî sâ-
ati, ezânîye çevirmek içindir. Hesâb ile veyâ Rub’-› dâire ile bu-
lunan hakîkî fecr vaktinden, ezânî sâat için temkin zemân›n›n iki
mislini ç›karmak lâz›m olmas›, mahallî vasatî sâat için, bir temkin
ç›karmak lâz›m oldu¤unu göstermekdedir. Vasatî zemân için bir
temkin ç›kar›lmazsa, oruc fâsid olur. Kedûsînin irtifâ’ risâlesinin
önsözünde, (Meârif nezâretinin 1310 [m. 1892] senesi 230 numa-
ral› ruhsat› ile bas›ld›) yaz›l›d›r. Bunun için, Osmânl› âlimlerinin
zemân›nda, meselâ Osmânl› âlimlerinin en yüksek makâm› olan
(Meflîhat-i islâmiyye)nin hâz›rlad›¤› 1334 [m. 1916] senesinin (‹l-
miyye sâlnâmesi) ismindeki takvîmde ve 1982 ye kadar hâz›rla-
nan takvîmlerin hepsinde ve ‹stanbul üniversitesi Kandilli rasad-
hânesinin 1958 târîh ve 14 say›l› (Evkat-› fler’›yye) kitâb›nda im-
sâk vaktleri, hakîkî vaktlerinden iki temkin zemân› evvel baflla-
makdad›r. Oruca, bu takvîmlerdeki fler’î imsâk vaktinden befl da-
kîka bile sonra bafllayan›n orucu sahîh olmaz. fier’î zevâl vaktin-
de gölgenin boyu, hakîkî zevâl vaktindeki fey-i zevâlden dahâ
uzundur. ‹kisi aras›ndaki fark, temkin zemân›nda hâs›l olan
uzunlukdur.

Mart›n 21.ci ve Eylülün 23.cü günleri gece ve gündüz uzun-
luklar› 12 sâat olup, günefl dâimâ hakîkî zevâlden alt› sâat evvel
tulû’ ve alt› sâat sonra gurûb eder. Di¤er günlerde, Gece ile gün-
düz müddetleri müsâvî olmad›¤› için, yaz aylar›nda, hakîkî zevâl
vakti ile hakîkî tulû’ ve hakîkî gurûb vaktleri aras›nda 6 sâatdan
bir mikdâr fazla zemân vard›r. K›fl aylar›nda, bu vaktler aras›nda,
bir mikdâr az zemân bulunur. Alt› sâatden olan bu zemân fark›na
(N›sf fadla) zemân› denir. Yaz aylar›nda, hakîkî tulû’ ve gurûb
vaktleri, zevâl vaktinden, 6 ile N›sf fadlan›n toplam› kadar farkl›
olmakdad›r. Gurûb vakti, zevâl vaktinden uzaklafl›nca, gurûbî
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sâat›n sabâh mebdei, zevâl vaktine yaklafl›r. Gurûbî sâate göre ze-
vâl vakti, yaz aylar›nda, N›sf fadlan›n 6 sâatden fark› olur. Herhan-
gi bir mahalde:

sin N›sf fadla = tan arz-› belde x tan meyl
müsâvât›ndan (N›sf fadla = Yar› fark) derecesi bulunur. Bunun
dört misli, zemân dakîkas› olur. Meyl ile arz derecelerinin iflâret-
leri ayn› ise, ya’nî ayn› n›sf kürede iseler, N›sf fadla zemân›n›n
mutlak k›ymeti 6 ya ilâve edilince, hakîkî zemâna göre, riyâdî ha-
kîkî gurûb vakti ve gece yar›s› 12 den, sabâh gurûbî 12 ye kadar
olan zemân olur. fiemsin hakîkî tulû’ vakti ile zevâli vakti aras›n-
da da bu kadar zemân vard›r. 6 dan ç›kar›l›rsa, gurûbî zemâna gö-
re riyâdî hakîkî zevâl vakti ya’nî sabâh 12 den zevâl kadar zemân
olur ki, ayn› zemânda, ezânî zemâna göre fler’î zuhr vakti ve ha-
kîkî zemâna göre, hakîkî tulû’ vaktidir. Bulunulan mahâl ile gü-
nefl baflka n›sf kürelerde ise, n›sf fadlan›n mutlak k›ymeti 6 ya ilâ-
ve edilince, o mahallin gurûbî zemâna göre hakîkî zevâl vakti ve
hakîkî zemâna göre, hakîkî tulû’ vakti olur. 6 dan ç›kar›l›nca, ha-
kîkî zemâna göre o mahaldeki riyâdî hakîkî gurûb vakti olur. 1
May›sda, meselâ Privileg hesâb makinesinin 14.55 µ tan x 41
tan = arc sin x 4 = ¥ dü¤melerine bas›l›nca, makinenin levha-
s›nda, N›sf fadla 53 dakîka 33 sâniye görünür. Hakîkî zemâna gö-
re, riyâdî hakîkî gurûb vakti 6 sâat 54 dakîka, mahallî vasatî ze-
mâna göre 6 sâat 51 dakîka ve müflterek zemâna göre 18 sâat 55
dakîkad›r. fier’î gurûb vakti 19 sâat 5 dakîka olur. Gurûbî zemâ-
na göre hakîkî zevâl vakti 5 sâat 6 dakîka olur. Bundan, ‹stanbul
için gurûb vaktindeki 10 dakîka temkin zemân› dâimâ ç›kar›l›p 4
sâat 56 dakîka, ezânî zemâna göre zevâl vakti olur. Buna zuhr
vaktindeki, yine 10 dakîka temkin zemân› ilâve edince, ezânî sâ-
ate göre zuhr vakti, yine 5 sâat 6 dakîka olur. Zuhr vaktindeki
temkin, gurûb vaktindeki temkinin ayn› oldu¤u için, gurûbî ze-
mâna göre hakîkî zevâl vakti ile ezânî zuhr vakti ayn› olmakda-
d›rlar. ‹kindi ve yats›n›n ezânî vaktleri de böyledir. Müflterek sâ-
at ile fler’î tulû’ vakti 4 sâat 57 dakîka olur. 5 sâat 6 dakîka, hakî-
kî gece müddetinin yar›s›d›r. Hakîkî gece müddeti olan 10 sâat 12
dakîkadan 2 temkin zemân› ç›kar›l›nca, ezânî zemâna göre fler’î
tulû’ vakti 9 sâat 52 dakîka olur. Türkiyenin her yerinde, imsâk
vaktinden onbefl dakîka sonra sabâh nemâz› k›l›n›r. Yüksek bir
yerin D inhitât-› üfuk zâviyesi:
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cos D =
Erd›n n›sf kutru (metre)

N›sf kutr + Yükseklik
 = 6367654

6367654 + Y
  veyâ

D ≅ 0,03 x Y  ile de, derece olarak bulunur... (1)~=



Y = metre olarak yükseklikdir. 
(Fadl-› dâir sâati), H, her yerde, afla¤›daki düstûr ile bulunur

ki, aran›lan vakt ile n›sf-ün-nehâr aras›ndaki zemând›r. Ezânî
imsâk vakti: [12 + zuhr - H - (1 ÷ 3) = Sâat] ve iflâ vakti: [H - (12
- zuhr)] Sâat olur. Ziyâ te’sîri ile iflliyen Privileg hesâb makine-
sinde, H: 

h = irtifâ’, ª = arz, ∞ = meyl, 
h irtifâ’›, geceleri ve ª ile ∞ da cenûb n›sf kürede (-) olacakd›r.
Nemâz vaktleri de, Casio hesâb makinesi ile, flu fleklde müflte-

rek sâat olarak bulunur:

S = sâat bafl› tûl, T = tûl, E = ta’dîl, N = temkin, 
H, S, T de¤erleri derece; E, N de¤erleri sâat olarak al›nacak-

d›r.
H ve N ö¤leden önce ( - ), ö¤leden sonra ( + ) d›r.
Temkin müddeti N, arz derecesi 44 dereceden afla¤› ve en yük-

sek yeri 500 metreden az olan yerler için, afla¤›daki dü¤meler ile
sâat olarak bulunur. Ya’nî, âletin levhas›nda görülen 0 sâat ile da-
kîka ve sâniye rakamlar› temkin olur:

Pil ile iflliyen CASIO fx 3600 P hesâb makinesinde H Fadl-›
dâiri bulmak için, makine, tertîb edildikden sonra, P1 irtifâ’ RUN
meyl RUN arz RUN dü¤melerine bas›l›r. Meselâ, meyl 21°. 47'.
43.5" ise, meyl için, 21 ¬ 47 ¬ 43,5 ¬ dü¤melerine bas›l›r.
Makinenin levhas›nda hakîkî sâat görülür. Mikdârlar (-) ise son-
ra ∑ dü¤melerine de bas›l›r. Makineyi tertîb etmek için, MODE
π P1 ENT sin - ENT Kin 1 sin x ENT Kin 3 sin = ÷ Kout 1 cos ÷
Kout 3 cos = INV cos ÷ 15 = INV ¬ MODE ∫ dü¤melerine ba-
s›l›r.

Tertîb edilmifl hesâb makineleri ile, tûl ve arz dereceleri verilen
herhangi bir mahaldeki, bütün nemâz vaktlerini, bir günlük veyâ
bir senelik olarak, hemen, cedvel hâlinde vermekdedir. Bu cedvel,
telefona merbût (Faks) ile hemen, dünyân›n her yerindeki bir te-
lefon faks›na gönderilmekdedir. (Se’âdet-i Ebediyye) 200.cü sahî-
feye bak›n›z!

0,03 æ Y   + 1.05 = sin ÷ ª cos ÷ ∞ cos æ 3,82 = INV ¬
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h sin - ª sin x ∞ sin= ÷ ª cos ÷ ∞ cos = arc cos ÷ 15 = ¥

H + S - T = ÷ 15 + 12 - E + N = INV ¬



Herhangi bir günde, güneflin meyli ve ta’dîl-i zemân ma’lûm ve
arz derecesi 41 olan yerlerde n›sf fadla ve fadl-› dâir ve nemâz
vaktleri, hiçbir hesâba ve düstûra ve hesâb makinesi kullanma¤a
lüzûm olmadan, (Rub’-› dâire) ile kolayca ve sür’at ile anlafl›lmak-
dad›r. Rub’-› dâire ve bunun isti’mâlini bildiren ta’rifesi, Hakîkat
Kitâbevi taraf›ndan i’mâl ve tevzî’ edilmekdedir.

‹bâdetlerin vaktlerini ta’yîn ve tesbît etmek, ya’nî anlay›p an-
latmak, din bilgisi ile olur. ‹bâdetlerin vaktlerini, din âlimleri,
ya’nî müctehidler anlam›fl ve bildirmifllerdir. F›kh âlimleri, mücte-
hidlerin bildirdiklerini (F›kh) kitâblar›nda yazm›fllard›r. Bildiril-
mifl olan vaktleri, hesâb etmek ise, astronomi bilen müslimânlar›n
vazîfesidir. Hesâb edilmesi câiz olan vaktleri, astronomi âlimleri
bulur. Bunlar›n buldu¤unu, din âlimlerinin tasdîk etmeleri flartd›r.
Nemâz vaktlerini sâat ile ve k›bleyi pusula ile anlaman›n câiz ol-
du¤u (‹bni Âbidîn)de (Nemâzda k›bleye dönmek) bahsinde ve
(Fetâvâ-i fiemsüddîn Remlî)de yaz›l›d›r. (Mevdû’ât-ul-ulûm)da
diyor ki, (Zemân›m›zda nemâz vaktlerini hesâb etmek, farz-› kifâ-
yedir. Müslimânlar›n güneflin hareketinden veyâ takvîmlerden an-
lamalar› farzd›r.)

‹bni Âbidîn ve fiâfi’î (El-envâr) ve mâlikî (El-mukaddemet-ül-
izziyye) flerhinde diyor ki, (Nemâz›n sahîh olmas› için, vakti girdik-
den sonra k›l›nmas› ve vaktinde k›l›nd›¤›n› bilmek flartd›r. Vaktin
girdi¤inde flübheli olarak k›l›p, sonra vaktinde k›lm›fl oldu¤unu an-
larsa, bu nemâz› sahîh olmaz. Vaktin bilinmesi, vaktleri bilen âdil
bir müslimân›n okudu¤u fler’î ezân› iflitmekle olur. Ezân› okuyan
âdil de¤il ise, [veyâ âdil müslimân›n hâz›rlad›¤› takvîm yoksa], ken-
disi vaktin girdi¤ini arafld›r›p, kuvvetli zan edince k›lmal›d›r. Fâs›-
k›n veyâ âdil oldu¤u bilinmeyen kimsenin, k›bleyi göstermesi, te-
miz, necs, halâl, harâm demesi gibi dinden olan haberleri de, ezân
okumas› gibi olup, ona de¤il, kendi arafld›r›p anlad›¤›na uymas› lâ-
z›md›r.) Yaln›z k›lanlar›n, hastalar›n, yolcular›n, ifle dal›p nemâz›
kaç›rmak korkusu olanlar›n, her nemâz›, vaktinin evvelinde k›lma-
lar› lâz›md›r. Sabâh nemâz›n› vaktinin sonunda k›lmak, hanefî
mezhebinde efdaldir.

Sabâh nemâz›n›n ve orucun evvel vakti, fecr-i sâd›k vakti ile
bafllar. Bu vakt, gurûb vaktinde 12 den bafllayan ezânî sâatin fecr
vaktine gelmesinden anlafl›l›r. Yâhud gece yar›s› 12 den bafllayan
vasatî sâatin fecr vaktine gelmesinden anlafl›l›r.

fiemsin tulû’u, gece yar›s› 12 den, gece müddetinin yar›s› sonra
veyâ gurûb vaktindeki 12 den, gece müddeti kadar sonra veyâ ze-
vâlden gündüz müddetinin yar›s› kadar evvel bafllar. Sabâh gurû-
bî sâatin 12 vakti, gurûb vaktindeki 12 den, 12 sâat sonra veyâ ge-
ce yar›s› 12 den gündüz müddetinin yar›s› kadar sonra veyâ hakî-
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kî zevâl vaktinden gece yar›s› müddetinin yar›s› kadar evveldir.
Tulû’ vakti ile sabâh›n 12 vakti aras›nda, gece ve gündüz uzun-

luklar›n›n yar›lar› aras›ndaki fark kadar zemân vard›r.
Cemâ’at ile ö¤le nemâz›n›, yaz›n s›cakda geç, k›fl günleri ise, er-

ken k›lmak müstehabd›r. Akflam nemâz›n› her zemân erken k›l-
mak müstehabd›r. Yats›y›, fler’î gecenin üçde biri oluncaya kadar
geç k›lmak müstehabd›r. Gecenin yar›s›ndan sonraya b›rakmak
tahrîmen mekrûhdur. Bu gecikdirmeler, hep cemâ’at ile k›lanlar
içindir. Evinde yaln›z k›lan, her nemâz› vakti girer girmez k›lmal›-
d›r. (Künûz-üd-dekâ›k)da yaz›l› ve Hâkimin ve Tirmüzînin bildir-
dikleri hadîs-i flerîfde, (‹bâdetlerin en k›ymetlisi, evvel vaktinde k›-
l›nan nemâzd›r) buyuruldu. (‹zâlet-ül hafâ)n›n beflyüzotuzyedinci
sahîfesinde yaz›l›, (Müslim) kitâb›ndaki hadîs-i flerîfde, (Bir zemân
gelecek, âmirler, imâmlar, nemâz› öldürecekler, [nemâz›n edâs›n›]
vaktinden sonraya b›rakacaklard›r. Sen, nemâz›n› vaktinde k›l!
Senden sonra, cemâ’at olurlarsa, onlarla da, tekrâr k›l! ‹kinci k›ld›-
¤›n nâfile olur) buyuruldu. ‹kindiyi ve yats›y›, ‹mâm-› a’zam›n kav-
line göre k›lmak ihtiyâtl› olur. Uyanamayan, vitri yats›dan hemen
sonra k›lmal›d›r. Yats›dan evvel k›larsa, sonra tekrâr k›lar. Uyana-
bilen ise, gecenin sonunda k›lmal›d›r.

Bir beldede, bir nemâz vakti, mahallî veyâ müflterek vasatî ze-
mâna göre ma’lûm iken, bu nemâz›n ezânî zemâna göre vaktini
bulmak için, flu iki düstûr kullan›lmakdad›r:

Müflterek zemâna göre vakt = Ezânî zemâna göre vakt + Müfl-
terek zemâna göre fler’î gurûb vakti.

Ezânî zemâna göre vakt = Müflterek zemâna göre vakt - Müflte-
rek zemâna göre fler’î gurûb vakti. Gurûbdan evvelki zemânlarda,
ç›karma yapabilmek için, önce 12 ilâve edilir. Ahmed Ziyâ be¤in ki-
tâb›nda, gurûb vakti yerine, zevâl vakti düstûru kullan›lmakdad›r.

Bu ikinci düstûr, herhangi bir vaktde, ezânî sâati ayârlamak için
de kullan›l›r.

Mâlikî ve flâfi’î mezheblerinde, ö¤le ile ikindi ve akflam ile yat-
s› nemâzlar› cem’ edilebilir. Bu iki nemâzdan biri, ikincisinin vak-
tinde k›l›nabilir.

KERÂHET ZEMÂNLARI
Nemâz k›lmas› tahrîmen mekrûh, ya’nî harâm olan vaktler üç-

dür: Bu üç vakte (Kerâhet zemân›) denir. Bu üç zemânda bafllanan
farzlar sahîh olmaz. Nâfileler sahîh olursa da, tahrîmen mekrûh olur.
Bu nâfileleri bozmal›, baflka zemânda kazâ etmelidir. Bu üç zemâ-
n›n birincisi, sabâhlar› günefl do¤arken bafllay›p, 40 dakîka devâm
eden zemând›r. Bu zemân›n sonuna (Dühâ vakti) ve (‹flrak vakti)
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denir. Kerâhet zemân›n›n ikincisi, günefl zevâlde ikendir. Güneflin
gurûbundan 40 dakîka evvel üçüncü kerâhet zemân› bafllamakdad›r.
Güneflin do¤mas›, tulû’ vaktinden, ya’nî üst kenâr›n›n mer’î üfuk hat-
t›ndan görünme¤e bafllay›p, bakam›yacak kadar yükselmesine, ya’nî
(Dühâ vakti)ne kadar olan zemând›r. Ya’nî kerâhet zemân›n›n sonu-
na kadard›r. Güneflin zevâlde olmas›, semâdaki fler’î zevâl mahalli
olan dâirenin içinde bulunmas›d›r. Ya’nî hakîkî zevâl vaktinden tem-
kin zemân› evvel ve sonra olan iki vakt aras›ndaki zemând›r. Bu ze-
mân, ö¤le nemâz› vaktinden ‹stanbul için, 20 dakîka evvel bafllamak-
dad›r. Güneflin batmas› da, bakacak kadar sararma¤a bafllad›¤› vakt-
den bat›ncaya kadar olan zemân demekdir. Bu zemân›n mikdâr›, ‹s-
tanbul gibi 41 derece olan mahaller için, 37 dakîka ile 42 dakîka ara-
s›nda de¤iflmekdedir. Ortalama olarak 40 dakîkad›r. Bu zemân›n ev-
vel vaktine (‹sfirâr-› flems) veyâ (Kerâhet vakti) denir. Günefl batar-
ken, yaln›z o günün ikindisi k›l›n›r. Fekat, ikindiyi isfirâr vaktine ge-
cikdirmek tahrîmen mekrûhdur. ‹mâm-› Ebû Yûsüfe göre, yaln›z
Cum’a günü günefl tepede iken, nâfile k›lmak mekrûh olmaz. Bu kavl
za’îfdir. Önceden hâz›rlanm›fl cenâzenin nemâz›, secde-i tilâvet ve
secde-i sehv de câiz de¤ildir. Bu vaktlerde hâz›rlanan cenâzenin ne-
mâz›n›, bu vaktlerde k›lmak sahîh olur.

Yaln›z nâfile k›lmak mekrûh olan iki vakt vard›r. Sabâh Fecr-i
sâd›k [tan yeri] a¤ard›kdan, günefl do¤uncaya kadar, sabâh nemâ-
z›n›n sünnetinden baflka nâfile k›l›nmaz. ‹kindiyi k›ld›kdan sonra,
akflam nemâz›ndan önce nâfile k›lmak tahrîmen mekrûhdur.
Cum’a günü imâm minbere ç›k›nca ve mü’ezzin ikâmet okurken,
di¤er nemâzlarda imâm nemâzda iken nâfileye, ya’nî sünnete bafl-
lamak mekrûhdur. Yaln›z sabâh sünnetine bafllamak mekrûh de-
¤ildir. Bunu da safdan uzak veyâ direk arkas›nda k›lmal›d›r. Min-
bere ç›kmadan bafllanan sünneti temâmlamal› denildi.

Sabâh nemâz› k›larken, günefl do¤ma¤a bafllarsa, bu nemâz sa-
hîh olmaz. ‹kindiyi k›larken günefl batarsa, bu nemâz sahîh olur.
Akflam› k›ld›kdan sonra, tayyâre ile bat›ya gidince, günefli görse,
günefl bat›nca akflam› tekrâr k›lar. Orucunu bozmufl ise, bayram-
dan sonra kazâ eder.

Hanefî mezhebinde, yaln›z Arafât meydân›nda ve Müzdelifede
hâc›lar›n iki nemâz› cem’ etmeleri lâz›md›r. Hanbelî mezhebinde,
seferde ve hastal›kda, kad›n›n emzikli veyâ müstehâza olmas›nda,
abdesti bozan özrlerde, abdest ve teyemmüm için meflakkat çe-
kenlerde ve a’mâ ve yer alt›nda çal›flan gibi, nemâz vaktini anla-
makda âciz olan›n ve can›ndan, mal›ndan ve nâmûsundan korka-
n›n ve ma’îfletine zarar gelecek olan›n, iki nemâz› cem’ etmeleri câ-
iz olur. Nemâz› k›lmak için ifllerinden ayr›lmalar› mümkin olm›yan-
lar›n, bu nemâzlar›n› kazâya b›rakmalar›, hanefî mezhebinde câ-
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iz de¤ildir. Bunlar›n, yaln›z böyle günlerde, (Hanbelî mezhebi)ni
taklîd ederek, ö¤le ile ikindiyi veyâ akflam ile yats›y› takdîm yâhud
te’hîr ederek, cem’ etmeleri, ya’nî birlikde k›lmalar› câiz olur.
Cem’ ederken, ö¤leyi ikindiden ve akflam› yats›dan önce k›lmak,
birinci nemâza dururken, cem’ etme¤i niyyet etmek, ikisini ard ar-
da k›lmak ve abdestin, guslün ve nemâz›n hanbelî mezhebindeki
farzlar›n› ve müfsidlerini ö¤renmek ve bunlara uymak lâz›md›r.

6) Nemâz›n flartlar›ndan alt›nc›s›, nemâza niyyet etmekdir. Niy-
yet kalb ile olur.

7) Nemâz›n flartlar›ndan yedincisi, (‹ftitâh tekbîri)dir. Ya’nî,
nemâz›n evvelinde, (Allahü ekber) demekdir. Bu yedi flart›n biri-
ni, sehven veyâ kasden, terk eden kimsenin nemâz› sahîh olmaz.

‹slâmiyyete uyan kifli, hayrl› olur her ifli,
bilmeden uymak olamaz, önce lâz›m f›kh bilgisi.

NEMÂZIN EDÂSI
20 - Peygamberimiz “aleyhissalâtü vesselâm” buyurdu ki:
(Evinizi kilise gibi eylemeyiniz! Nemâz ile zînetleyiniz.) Di¤er

bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki: (Benim câmi’imde [Medînedeki] iki
rek’at nemâz k›lmak, baflka câmi’lerde bin rek’at nemâzdan dahâ
hayrl›d›r.) Yine buyurdu ki: (Her kim sabâh nemâz›n›n sünnetini
evinde k›lsa, benim câmi’imde k›lmakdan efdaldir.)

SABÂH NEMÂZI
21 - Nemâza bafllad›¤›n zemân, Hak teâlâ hazretlerinin gördü-

¤ünü ve Peygamber efendimizi karfl›nda görür gibi, kemâl-i edeb-
le nemâza baflla ki, nemâz›n hakîkî nemâz olsun. E¤er vücûdün ne-
mâzda, kalbin baflka yerde olursa, o nemâz makbûl nemâz de¤il-
dir. Böyle olunca, önce (Kelime-i temcîd) oku. Ya’nî “Lâ havle ve-
lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de. Sonra nemâza baflla.

(Niyyet etdim bugünün sabâh nemâz›n›n sünnetini k›lma¤a)
diye kalbinden geçirip, iki ellerini yukar› kald›r›p, bafl parmakla-
r›n› kulaklar›n›n yumufla¤›na de¤dirirsin. (Kad›n, niyyet ederken,
avuç içlerini k›bleye karfl› olarak omuz hizâs›na kald›r›p, tekbîr
getirerek, gö¤sü üzerine koyar.) Niyyeti kalbinden geçirmek
farzd›r. E¤er imâma uyuyorsan, (Niyyet eyledim bugünün sabâh
nemâz›n›n farz›n› k›lma¤a, uydum imâma) diye niyyet eyle! (Al-
lahü ekber) diyerek ellerini kulaklar›ndan göbek alt›na indir. Sa¤
eli sol bilek üzerine ba¤la! (Kad›n gö¤sü üzerinde, sa¤ eli sol el
üzerine koyar.) Tekbîr al›p nemâza girdikden sonra, ayakda
iken, gözlerini secde yerinden ay›rma. ‹ki aya¤›n› da birbirinden
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fazla ay›rma. Aralar›nda dört parmak kadar bir mesâfe kals›n.
Sübhânekeyi okuma¤a baflla. Sübhâneke bitdikden, E’ûzü Besme-
le ve Fâtiha sûresini tâm olarak okudukdan sonra, Besmele oku-
mayarak bir sûre veyâ üç âyet kadar bir âyet veyâhud üç âyet oku!
Bunlar› bitirdikden sonra, (Allahü ekber) diyerek rükû’a e¤ilirsin.
Dizlerinin kapaklar›n› avuçlar›n›n içi ile kaplars›n. Bu esnâda s›r-
t›n tâm olarak düz ve bafl›nla arkan ayn› seviyede, düz bir fleklde
olacakd›r.

Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” buyurdu ki: (Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” nemâz k›larken, rükû’a e¤ildi¤i zemân, o
kadar düz dururlard› ki, e¤er arkas›nda bir dolu kâse su olsa, im-
kân› yok dökülmezdi.) Yaln›z kad›nlar›n rükû’da arkalar›n›n tâm
olarak düz olmamas› lâz›md›r. Düz olma¤a yak›n, fekat erkekler
gibi tâm düz olmayacakd›r. Bu ayr›l›¤›n dînî oldu¤u kadar, s›hhî
önemi de vard›r. Zâten yapd›¤›m›z bütün ibâdetlerde [dînimizin
emretdi¤i gibi yap›lan ibâdetlerde] birçok s›hhî ve içtimâî fâide ve
hikmetler mevcûddur.

Rükû’da gözler, iki ayak aras›na bakacakd›r.
Rükû’da üç def’a “Sübhâne rabbiyel azîm” dedikden sonra,

“Semi’allahü limen hamideh” diyerek do¤rul ve dimdik olarak
dururken: “Rabbenâ lekel hamd” de ve ondan sonra “Allahü ek-
ber” diyerek secdeye git. (Ta’dîl-i erkân), rükû’dan do¤rulunca,
dik olarak râhat durmakd›r. Yine bunun gibi, secdeden kalk›nca,
râhatca oturup, ondan sonra, ikinci secdeye gitmekdir. Böyle dik
durma¤a ve oturma¤a (ta’dîl-i erkân) denir. Secdeye giderken ev-
velâ iki dizini, sonra ellerini yere koy. Burun ile aln›n ikisi de ye-
re konmas› lâz›md›r. fiâyed, burnun yere de¤ip aln›n de¤mezse,
veyâhud aln›n de¤ip burnun de¤mezse, ‹mâm-› Ebû Yûsüf ve Mu-
hammede “rahime-hümallahü teâlâ” göre nemâz sahîh olmaz.
‹kisi de yere de¤mesi lâz›md›r. Dirseklerini yere döfleme, (kad›n-
lar›n döflemesi lâz›md›r). Karn›n› uyluklar›ndan ay›r, (kad›nlar
ay›rmaz). Yere tahta, tafl koyup, üzerine özrsüz secde etmek câiz
de¤ildir. [Bunlar›n yüksekli¤i, yirmibefl santimetreden çok iseler,
nemâz sahîh olmaz. Az ise mekrûh olur.] Secdede de üç kerre
“Sübhâne rabbiyel-a’lâ” söyle ve “Allahü ekber” deyip bafl›n›
kald›r, sa¤ aya¤›n› dikip, uyluklar›n üzerine otur. Burada sa¤ aya-
¤›n parmaklar› k›bleye karfl› olsun. Râhatça oturdukdan sonra,
tekrâr secdeye git ve evvelki secdede oldu¤u gibi, üç kerre tesbîh
söyle. Ondan sonra “Allahü ekber” diyerek evvelâ bafl›n›, sonra
ellerini, dahâ sonra da dizlerini yerden kald›r. (‹htiyâr veyâ özr
sâhibleri müstesnâd›r.) ‹ki ellerini eskisi gibi, göbe¤inin alt›na ba¤-
la. [Kad›nlar gö¤üs üstüne kor.] Yaln›z Besmele ile Fâtiha sûre-
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sini ve zamm-› sûreyi [Fâtihadan sonra okunan üç âyete veyâ üç
âyet mikdâr›nda uygun bir âyete zamm-› sûre denir] tâm olarak
okuyup, ellerini çöz, “Allahü ekber” diyerek rükû’a, ondan sonra
secdeye var ve aynen birinci rek’at gibi tesbîhlerini yap. Secdeye
iki def’a gidece¤ini unutma. Rükû’a e¤ilirken, secdeye giderken,
secdeden kalk›p otururken ve ikinci def’a olarak, secdeye giderken
“Allahü ekber” deme¤i de unutma. Son olarak secdeden kalk›nca
iki ellerini iki dizlerinin üzerine koy ve parmaklar›n› dizlerinin üze-
rine kendi hâline k›bleye karfl› uzat ve hiçbirini oynatma. Kollar›-
n› karn›na do¤ru yap›fld›rma. Gözlerini iki ellerinin üzerinden ay›r-
ma. Tehiyyât ve salevât› okudukdan sonra, istersen k›sa bir düâ
dahâ okuyup, evvelâ sa¤, sonra sol taraf›na bafl›n› çevirip, gözleri-
ni omuzunun ucuna dikip, birer kerre, (Esselâmü aleyküm ve rah-
metullah) de. Ondan sonra, bu düây› oku: “Allahümme entesse-
lâm ve minkesselâm tebârekte yâ zelcelâli vel ikrâm.” Dahâ sonra
okunacak fleyler, 251. ci sahîfede yaz›l›d›r. Her zemân, düâ eder-
ken, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zelcelâli vel ik-
râm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah
yâ Allah” okumal›d›r.

Tenbîh: Böyle düâlar›, sabâh nemâz›n›n sünnetinden evvel ve-
yâ farzdan sonra okumak dahâ iyi olur. Çünki, ‹bni Âbidînin
M›srda Bulak matbaas› bask›s›n›n üçyüzellialt›nc› ve dörtyüzelli-
yedinci sahîfelerinde diyor ki, sünnet ile farz aras›nda konuflursa
veyâ düâ, zikr okursa, sünnet sâk›t olmaz. Fekat, sünnetin sevâb›
azal›r. Sünnetden sonra yaln›z, (Allahümme entesselâm...... ik-
râm) denir. Fazla birfley okunursa, sünnet nemâz›, sünnet olan ye-
rinde k›l›nmam›fl olur. Ba’z› âlimler, sünnet sâk›t olur, tekrâr k›-
l›nmas› lâz›m olur dedi. Farzdan sonra olan [son] sünneti (Alla-
hümme entesselâm....) dedikden sonra gecikdirmek mekrûh olur.
Müslimin ve Tirmüzînin, Âifleden “rad›yallahü anhâ” haber ver-
diklerine göre, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” farzdan
sonra, (Allahümme entesselâm...) diyecek kadar oturup, hemen
son sünnete bafllard›. Hadîs-i flerîflerde, nemâzlardan sonra okun-
malar› bildirilen (Evrâd)›n son sünnetlerinden evvel okunacakla-
r›n› gösteren bir iflâret yokdur. Hattâ, bunlar›n son sünnetlerden
sonra okunmalar› anlafl›lmakdad›r. Çünki sünnet nemâzlar, farz-
lar›n devâm›d›r. Bunun için son sünnetlerden sonra okumaya,
farzdan sonra okumak denilir. Bunun için, (Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” her farz nemâzdan sonra Tesbîh, Tahmîd,
Tekbîr ve Tehlîl okurdu) haberinden, son sünnetlerden sonra
okurdu anlafl›lm›fld›r. fiems-ül-eimme Halvânî farz ile sünnet ara-
s›nda k›sa birfleyler okursa, zarar› olmaz ise de, son sünnetden son-
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ra okumak iyi olur dedi. ‹bni Âbidînden terceme temâm oldu.
22 - Tenbîh: Abdest almakda, necâset temizlemekde, niyyet et-

mekde ve nemâz k›lmakda (Vesvese) etmemelidir. Vesvese, zarar-
l› olan flübhe, kuruntu demekdir. (Hadîka) ve (Berîka) kitâblar›n›n
sonunda, vesvesenin zararlar› uzun yaz›l›d›r. Hulâsalar› fludur: Ha-
dîs-i flerîfde, (Vesvese fleytândand›r. Abdest al›rken, gusl ederken
ve necâset temizlerken, fleytân›n vesvesesinden sak›n›n›z!) buyurul-
du. Vesvese etmek günâhd›r. Vesvese eden imâm›n arkas›nda ne-
mâz k›lmak mekrûhdur. Onu imâml›kdan ay›rmak vâcibdir. Vesve-
se, suyu isrâf etme¤e sebeb olur. ‹srâf ise harâmd›r. Vesvese, nemâ-
z› gecikdirme¤e, cemâ’ati, hattâ nemâz vaktini kaç›rma¤a sebeb
olur. Vakti, ömrü zây›’ etme¤e sebeb olur. Husûsî önlük, ibrik, sec-
câde kullanmak gibi, bid’at iflleme¤e sebeb olur. Baflkalar›n›n elbi-
sesinin, yeme¤inin necs olmas›ndan flübhe eder ki, müslimânlara
sû-i zan harâmd›r. Kendini ihtiyâtl› zan ederek, kibrli olur. Birfleye
sebeb olan› yapmak da, o fleyi yapmak gibidir.

Abdestin, tahâretin ve nemâz›n flartlar›n›, sünnetlerini, mek-
rûhlar›n› bilmiyen, vesvese hastal›¤›na yakalan›r. Bunlar› bilip, ye-
rine getirince, flübheye düflmemeli, iyi ve temâm yapd›¤›na inan-
mal›d›r. Böyle inanmak, ihtiyât olur. fiübheye düflmek vesvese
olur. Vesvese sâhibi, ruhsat ile amel etmelidir. Sokaklar, topraklar
temizdir. Üzerinde necâset görülmiyen herfley temizdir. fiübhe et-
mekle necs olmaz. Çok zan edilirse, kullanmak sahîh, câiz ise de,
tenzîhen mekrûh olur. Kâfirin, fâs›k›n kullanm›fl oldu¤u donu, ta-
baklar› ve pis sokak böyledir. Ehl-i kitâb›n kesdiklerini, inceleme-
den yimek halâldir. Kalbi, kötü ahlâkdan temizlemekde, kul hak-
lar›n› gözetmekde ve harâmlardan sak›nmakda, çok dikkat etmek,
vesvese olmaz. Vera’ ve takvâ olur.

CÂM‹’ ÂDÂBI BAHS‹
23 - (Dürer)de diyor ki, (Hayzl› ve cünüb olan›n câmi’e girme-

si harâmd›r. Abdestsiz olan›n girmesi mekrûhdur.)
Câmi’ye evvelâ sa¤ aya¤›n ile gir! fiu düây› oku: “‹lâhî bize rah-

met kap›s›n› aç” içeri gir. ‹çerde flâyet adam varsa, selâm ver, adam
yoksa, yine flu fleklde selâm ver: (Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâ-
hissâlihîn) ve üç kerre, (Sübhânellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe il-
lallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm) diyerek otur, tesbîh ve tehlîl eyle. [Tesbîh ve tehlîl okumak
teh›yyet-ül-mescid nemâz› k›lmak olur.]

Müezzin ezân› bitirince, flu düây› oku: (Allahümme rabbe
hâzihidda’vetit tâmmeti vessalâtil kâimeti âti Muhammedenil
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vesîlete vel fadîlete veddereceterrefî’ate veb’ashü mekâmen mah-
mûdenillezî ve’adtehu inneke lâ tuhlifül mî’âd. Lâ havle velâ kuv-
vete illâ billahil’aliyyil’azîm). Nemâz bafllay›nca imâma uyma¤a
niyyet etdikden sonra uy ve arkas›nda dur.

Aleyhissalâtü vesselâm buyurdular ki: (Hak teâlâ rahmetini
imâma indirir, imâm›n arka, sa¤ ve sol taraf›na da indirir.) Bunun
için, imâm›n arkas›na, sa¤ veyâ soluna durma¤a gayret eyle!

Her nemâzda imâm›n, ilk, ya’nî iftitâh tekbîrine yetiflme¤e çok
cehd eyle! Resûlullah buyurdu ki: (Cebrâîl “aleyhisselâm” bana
gelip dedi ki: Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Hak teâlâ buyurdu
ki, Habîbime müjde eyle, e¤er denizler mürekkeb olsa, bütün
a¤açlar kalem olsa ve yer gök ehli kâtib olsalar ve k›yâmet gününe
kadar yazsalar, imâm ile berâber al›nan iftitâh tekbîrinin sevâb›n›n
onda birini yazma¤a kudretleri kâfi gelmez!)

24- Cemâ’at ile nemâza safdan ayr› yerde durma! Çünki nemâ-
z›n mekrûh olur. fiâyed safda durulacak yer yoksa, o zemân imâ-
m›n arkas›na yak›n bir yerde durursun. ‹mâm tekbîr al›nca, sen de
hemen tekbîrini al, dahâ evvel niyyetini yapars›n.

‹ki ellerini kula¤›na kald›r›p bafl parmaklar›n› kulaklar›n›n yu-
mufla¤›ndan ay›r›rken tekbîrini al. Ya’nî, “Allahü ekber” diyerek
ellerini ba¤la! Sa¤ elini sol elinin üzerine koy ve göbe¤inin alt›na
ba¤la. Gözlerini secde yerinden ay›rma! Âdâb ve erkân üzere, hu-
dû’ ve huflû’ ile Allah huzûrunda durur gibi dur. Kendin câmi’de,
kalbin baflka yerde olmas›n. ‹mâm›n okudu¤u Kur’ân› dinle, imâm
Fâtihay› bitirince, yavaflça Âmîn de. Yan›ndaki duymas›n. ‹mâm
rükû’a gidince, sen de “Allahü ekber” diyerek onunla berâber rü-
kû’a git. Fekat, burada çok ehemmiyyetle üzerinde durulacak bir
nokta vard›r. O da fludur: ‹mâmdan evvel, rükû’a gitme, imâmdan
evvel rükû’dan kalkma! ‹mâmdan evvel secdeye gitme! ‹mâmdan
evvel secdeden kalkma! Secdede tesbîhleri oku! Habîb-i kibriyâ
“sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîslerinde buyurdu ki: (Her kim
imâmdan evvel rükû’ veyâ sücûda gitse veyâ imâmdan evvel kalk-
sa, k›yâmet gününde onun bafl› merkep bafl› gibi olur.) ‹mâm rü-
kû’a gidince sen de, “Allahü ekber” diyerek rükû’a git ve tesbîh-
lerini yap [ya’nî oku]! ‹mâm “Semi’allahü limen hamideh” deyin-
ce sen de “Rabbenâ lekel hamd” diyerek do¤rul! Ayakda dikil-
meden evvel secdeye gitme! ‹mâm secdeye gidince, sen de “Alla-
hü ekber” deyip imâm›n arkas›ndan secdeye git! Secdede tesbîh-
leri oku! ‹mâm secdeden bafl›n› kald›r›nca, sen de “Allahü ekber”
deyip bafl›n› kald›r. ‹ki ellerini dizlerinin üzerine koy. ‹mâm ikin-
ci def’a olarak secdeye gidince, sen de ikinci olarak “Allahü ek-
ber” deyip secdeye git. Temâm oturmadan hemen ikinci secdeye
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gitme. Secdede yine tesbîhlerini oku! ‹mâm secdeden kalk›nca, sen
de arkas›ndan “Allahü ekber” deyip kalk. ‹kinci rek’at› da aynen
bu fleklde îfâ eyle. ‹mâm teh›yyâta oturunca sen de otur! Teh›yyât,
salevât ve bildi¤in düâlardan oku. ‹mâm efendi, selâm verirken sen
de berâber “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deyip selâm ver
ve (Allahümme entesselâm ve min kesselâm tebârekte yâ zelcelâ-
li vel ikrâm) de ve hemen Âyet-el-kürsîyi oku!

ÂYETELKÜRSÎN‹N FAZÎLET‹
Bekara sûresindeki (Allahü lâ ilâhe illâ hu...) âyetinin temâm›-

na (Âyet-el kürsî) denir. Bu âyet-i kerîmeyi ihlâs ile okuyan›n, in-
san ve hayvân haklar›ndan mâ’adâ ve farz borçlar›ndan baflka gü-
nâhlar› afv olunur. Ya’nî tevbeleri kabûl olur.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz buyurdu ki:
(Her kim farz nemâz› bitirir bitirmez yerinden kalkmadan bir ker-
re Âyetelkürsîyi okuyup, otuzüç kerre Sübhânallah, otuzüç kerre
Elhamdülillah, otuzüç kerre Allahü ekber derse, hepsi doksando-
kuz olur. Bir kerre de Lâilâhe illallahü vahdehû lâ flerîke leh lehül-
mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli fley’in kadîr dese, Hak te-
âlâ o kiflinin günâhlar›n› afv eder.) Allahü teâlâ hazretlerinin afv
etdi¤i günâhlar, yaln›z kendisi ile o kulu aras›nda olan, tevbe etmifl
oldu¤u günâhlard›r. ‹nsanlar›n ve hayvânlar›n haklar›na tevbe et-
dikden sonra halâllaflmak da lâz›md›r.

Habîb-i kibriyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” di¤er bir hadîs-i
flerîflerinde buyurdu ki: (Hak teâlâ hazretlerinin zât›na mahsûs
olarak üçbin ismi vard›r. Bunlar›n içinden terâzîde en a¤›r geleni
“Sübhânallahi ve bi hamdihi sübhânallahil’azîmi ve bi-hamdi-
hî”dir. Her kim, bunu nemâzdan ve tesbîhlerden sonra, on kerre
okursa her harfine on sevâb verilir.) Sonra, imâm ve cemâ’at ile
berâber kollar›n›, bir mikdâr ileriye uzat›p ve gö¤üs hizâs›na kald›-
r›p, avuçlar› tam aç›k olarak semâya çevirip düâ et ve âmîn de. Düâ
bitince ellerini yüzüne sürüp, “Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn” de
ve salevât ile Fâtiha-i flerîfe oku. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü te-
âlâ”, üçyüzk›rkbir [341]. ci sahîfede diyor ki, (Nemâzdan sonra,
düâ ederken, eller gö¤üs hizâs›nda ileri uzat›l›r. Avuçlar semâya
karfl› aç›l›r. Çünki semâ, düân›n k›blesidir.‹ki el birbirinden aral›k
tutulur. Düâdan sonra, iki eli yüze sürmek sünnetdir.)

(Fetâvâ-y› Hindiyye) beflinci cildinde diyor ki, (Nemâzdan son-
ra düâ ederken kollar› çeflidli flekllerde tutmak bildirildi. Bunlar
aras›nda efdal olan›, avuçlar› semâya karfl› açmak ve birbirinden
uzak tutmakd›r. Kollar› gö¤üs hizâs›na kald›rmak müstehabd›r.
Düâdan sonra iki eli yüze sürmek sünnetdir.)
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MÜSÂFEHA (EL SIKMAK)
25 - [Müsâfeha her zemân yap›l›r. Yaln›z nemâzlardan sonra

müsâfehay› âdet mekrûhdur. Muhammed Hâdimî “rahime-hullahü
teâlâ” (Berîka) kitâb›n›n 1220. ci sahîfesinde diyor ki, (Hadîs-ül-câ-
mi’de (‹ki erkek veyâ iki kad›n müslimân karfl›lafld›klar› zemân,
müsâfeha ederlerse, ayr›lmadan önce, günâhlar› ma¤firet olunur)
buyuruldu. Müsâfeha etmek, sünnet-i müekkededir. Müsâfeha
ederken birbirine sar›lmak, öpüflmek câiz de¤ildir.) Kad›nlar›n bir-
birleri ile, yabanc› erkeklerin göremiyecekleri yerlerde, müsâfeha
etmeleri câizdir.]

Ey O¤ul! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Her kim bir mü’min kardeflini ziyâret eylese, bunlar›n her birerle-
rine Cennetde birer derece verilir.) [Yaln›z bu ziyâret Allah r›zâs›
için olacak, baflka maddî ve flahsî bir menfe’at mukâbili olmamak
flart› ile.] Ve yine Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdular ki: (Her kim bir mü’min kardeflini ziyâret eyleyip müsâ-
feha ederek üç kerre elini sallasa, ellerini ay›rmadan her ikisinden
Hak teâlâ râz› olur. A¤açdan yapraklar döküldü¤ü gibi, o flahslar-
dan günâhlar öylece dökülür.)

Müsâfeha etdikden sonra, ölülerin, hocalar›n ve sâir geçmiflle-
rinin ve bütün ehl-i îmân›n afv› için düâ etmek lâz›md›r. Bu arada,
Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize salâtü selâm
getirmek flartd›r.

26 - Ey O¤ul! Câmi’den d›flar› ç›karken, “‹lâhî bana fazl›nla
rahmet kap›s›n› aç!” deyip sol aya¤›nla d›flar› ç›k. Ç›karken inflâal-
lah bundan sonraki nemâza da gelece¤im diye niyyet eyle!

Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (‹yi
ameller ancak niyyete ba¤l›d›rlar.) Niyyetsiz ibâdet olamaz. Bir in-
san iyi bir amel ifllemeye niyyet etse, fekat o ifli ifllemek nasîb ol-
masa, o kimseye niyyetinin sevâb› yaz›l›r.

Yine buyurdu ki: (Nemâz, dînin dire¤idir, kim nemâz›n› k›lar-
sa, dînini yapd›, kim nemâz k›lmazsa, dînini y›km›fld›r.) Zîrâ nemâz
bütün ibâdetlerin en fazîletlisidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Nemâz› cemâ’at ile k›lmak, yaln›z k›lmakdan
yirmiyedi derece efdaldir.)

Di¤er bir hadîslerinde: (Özrsüz, evinde [yaln›z] nemâz k›lan ki-
flinin borcu ödenir, nemâz›n›n sevâb› noksan kal›r) buyurmufllar-
d›r. Nemâz k›laca¤›n vakt, vaktin evvelinde veyâ hiç olmazsa orta-
s›nda k›lmak gerekdir. Dahâ sonra k›larsan borç ödenirse de, sevâ-
b› olmaz. Vakt ç›kd›kdan sonra k›l›nan nemâz, kazâ niyyetiyle k›-
l›n›r. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Mi’râc gecesinde bir k›sm insanlar›n hâline vâk›f oldum. Bakd›m

– 406 –



ki onlar fliddetli bir azâbla muazzeb oluyorlar. Cebrâîl aleyhisselâ-
ma sordum, bu tâife kimlerdendir? [Ya’nî ne için azâb görüyor-
lar?] Cebrâîl aleyhisselâm cevâben: “Bunlar nemâzlar›n› vaktinde
k›lmayanlard›r” buyurdu.)

Bir kifli nemâz k›lmay›p farziyyetine de inanmaz ise, ya’nî borcu-
nu ödemeye niyyet etmezse, ittifâken kâfirdir. Bir kimse bir vakt k›-
l›p bir vakt k›lmazsa (özrsüz olarak) hiç k›lmayan ile birdir. Zîrâ o,
nemâz› maskaral›¤a alm›fl olur. Nemâz› maskaral›¤a almak -hâflâ
sümme hâflâ- Allahü teâlây› maskaral›¤a almakd›r. Binâenaleyh, bü-
tün ibâdetler gibi, nemâz› da dâimâ ve muntazemân edâ eylemelidir!

CEMÂ’AT‹N FAZÎLET‹
27 - Hazret-i Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyur-

du ki: (Her kim sabâh nemâz›n›n farz›n› cemâ’at ile k›larsa, k›yâmet
gününde yüzü ay›n ondördü gibi parlar. Ö¤le ve ikindi nemâzlar›n›n
farzlar›n› cemâ’at ile k›lsa Hak teâlâ, o kula bin saf melek müvek-
kel k›l›p, k›yâmet gününe kadar onun için tesbîh ederler. Her kim
akflam nemâz›n› cemâ’at ile k›lsa, Hak teâlâ hazretleri o kifliyi Pey-
gamberlerle haflr eder. Her kim yats› nemâz›n› cemâ’at ile k›lsa, o
kimse ile Hak teâlâ aras›nda hicâb kalmaz.) Bu fazîletler, fâs›k ol-
m›yan ve bid’at ehli olm›yan imâm›n cemâ’ati içindir.

Her kim cemâ’ati özrsüz terk eylese, Cennet kokusu duyamaz.
Bu kimse, dört kitâbda mel’ûn diye vasflanm›fld›r. Nemâz› terk
eden kimse, Hak teâlân›n gazab›ndan kurtulamaz. Her kim sabâh
nemâzlar›n› k›lmasa, îmân› za’îfler, ö¤le nemâzlar›n› k›lmaz ise,
Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ona gücenir, ikindi
nemâzlar›n› k›lmaz ise, melekler onu sevmez. Akflam ve yats› ne-
mâzlar›n› k›lmaz ise, Allahü teâlâ onu sevmez.

28 - Her fleyin bir nûru, bir özü vard›r. Dînin nûru ve özü befl
vakt nemâzd›r. Nemâz ayn› zemânda dînin dire¤i ve örtüsüdür.
Her fleyin fesâd› vard›r. Dînin fesâd›, nemâz› terk etmekdir. Nemâ-
z›n› terk eden, dînini terk etmifl demek olur.

29 - Her kim cemâ’at ile nemâz k›lma¤› severse, Hak teâlâ haz-
retleri o kulunu sever, melekler de sever.

30 - Befl vakt nemâz›n› cemâ’at ile k›l! Gâfil olma!
Tenbîh: Cemâ’at ile k›l›nan nemâz›n sevâb›, yaln›z k›l›nan ne-

mâz sevâb›ndan çok oldu¤u anlafl›ld›. Cemâ’atin bu kadar büyük
fazîleti, imâm›n nemâz›n›n sahîh oldu¤u takdîrdedir. Eskiden ‹s-
lâmiyyet kuvvetli oldu¤u zemânlarda, imâmlara ve her müslimâ-
na hüsn-i zan edilirdi. Fekat, flimdi, müslimân›m diyenlerin ve
imâm olmak istiyenlerin ba’z›s›, dinden, îmândan haberi olm›yan
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câhiller oldu¤u sözlerinden, hâllerinden ve hareketlerinden anlafl›-
l›yor. O hâlde, bugün Ehl-i sünnet i’tikâd›na karfl› oldu¤u belli ol-
m›yan ve guslünü, abdestini ve nemâz›n› do¤ru yapabilen ve ha-
râm ifllemekden sak›nan imâm bulup ona uymak lâz›md›r. Aksi
takdîrde cemâ’at sevâb› de¤il, nemâz›m›z da elden kaçar. Zîrâ, za-
rûrî ma’lûm olan, ya’nî câhillerin de iflitdikleri ahkâm› ö¤renme-
mek, bilmemek özr olamaz. Fâs›k imâm›n arkas›nda k›l›nan nemâ-
z›n mâlikîde sahîh olmad›¤› (Halebî-i kebîr)de yaz›l›d›r. Sâlih bir
imâm›n a¤z›nda kaplamal›, dolgulu difl görülürse, mâlikî veyâ flâfi’î
mezhebini taklîd edip etmedi¤i kendisine sorulmamal›d›r.

31 - Resûl-i ekrem buyurdular ki: (Sabâh nemâz› ile yats› nemâ-
z›n› cemâ’at ile k›lmak çok sevâbd›r. Bu iki vakt nemâz› cemâ’at ile
k›lman›n, ne derece bir fazîlet ve ne büyük bir sevâb oldu¤unu lâ-
iki ile bilseler, bunu kimse terk edemezdi.)

Hak teâlâ, hadîs-i kudsîde, buyurdu ki: (Kulum bana farz ne-
mâzda oldu¤u kadar, hiçbir amel ile yak›n olamaz.) Farz nemâzla-
r› k›l›p, hiçbir nemâz› kazâya kalmayanlar›n, nâfile nemâzlar› da
böyle olur. Yine hadîs-i kudsîde, Allahü teâlâ buyurdu ki: (Kulla-
r›m nemâz k›lmakla gözleri, kulaklar›, elleri, ayaklar› ve bütün
a’zâlar› benim emrimde olmufl olur.) Resûlullah buyurdular ki:
(Hak teâlâ Cennet-i a’lâda hûrîler yaratm›fld›r. O hûrîlere, sizler
kimler için yarat›ld›n›z, diye soruldu¤u zemân, bizler befl vakt ne-
mâz›n› cemâ’at ile k›lanlar için yarat›ld›k derler.)

32 - ‹bn-i Mes’ûd [Otuzikide Medînede vefât etdi] buyurdu ki:
Peygamberimize sordum. Allahü teâlâ indinde hangi amel sevgili-
dir? Cevâben buyurdular ki, (Nemâz› vaktinde k›lmak, ana-baba-
ya iyilik etmek ve hak yolunda cihâd etmek.)

33 - Bir gün bir a’mâ, Efendimize sordu: Yâ Resûlallah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”! Benim gözlerim görmüyor, elimden tutup
câmi’e götürecek bir kimsem de yokdur. Evimde nemâz›m› k›la-
y›m m›? Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sordular: (Ezân
sesini iflitiyor musun?) Evet iflitiyorum, dedi.

Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, (Sana evde ne-
mâz› k›lma¤a izn veremem) dedi. Yine bir kifli sordu:

fiehrin y›lan, akreb ve vahflî hayvânlar› vard›r. Bana bir çâre var
m›d›r? Nemâz›m› evde k›lsam? (Ezân-› Muhammedîyi iflitir misin?)
buyurdu. Evet iflitirim, dedim. (fiu hâlde, nemâza, ya’nî cemâ’ate
gitmelisin), cevâb›n› verdi. Böyle olunca, nerede kald› ki gözlerin,
ayaklar›n yerinde, bir korkun yokdur. fier’î bir mâni’in de yok! Ni-
ye evde k›l›p cemâ’ate gitmiyesin? Ancak yürüyemiyecek kadar
hasta olana ve fliddetli so¤uk ve ya¤murda izn vard›r.

34 - Peygamberimiz, (Hak teâlâ hazretlerinin rahmeti o kul
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üzerinde olsun ki, ikindi nemâz›n›n sünnetini terk etmez) ve (‹kin-
di nemâz›n›n sünnetini k›l›p terk etmeyen kimsenin Cennete gir-
mesine kefîlim) buyurdu. [Bu müjde, farz nemâz›n› kazâya b›rak-
m›yanlar ve harâmdan sak›nanlar içindir.]

35 - Akflam nemâz›ndan sonra alt› rek’at (Evvâbîn nemâz›)n›
k›lmay› da ihmâl etme!

Tenbîh: Yukar›dan beri, nemâzlar hakk›nda birçok fazîletler
say›lm›fld›r. ‹nsan› bu fazîletlere kavuflduracak olan nemâz, bütün
farzlar›n›, sünnetlerini, müstehab, vâcib ve bütün erkân ve flerâiti-
ni hâiz olan nemâzlard›r. Ayr›ca, nemâz›n sevâblar›na da kavufl-
mak için, Allah r›zâs› için k›lma¤a niyyet etmek ve terk edilmifl ne-
mâz borcu olmamak lâz›md›r. Abdestli oldu¤unu zan ederek k›ld›-
¤› nemâz sahîh olmaz ise de, niyyet etdi¤i için, sevâb verilece¤i (Efl-
bâh)›n otuzuncu sahîfesinde uzun yaz›l›d›r.

36 - Sevâb› en çok ve birinci vazîfe olan nemâz, farzlard›r. Sün-
netler ve nâfile nemâzlar, farzlar›n yan›nda büyük bir denize naza-
ran, bir damla kadar bile de¤ildirler. Bir vakt farz nemâz› özrsüz
kazâya kalan kimsenin hiçbir sünnet ve nâfilesi kabûl olmaz, ya’nî
sahîh olsa ve niyyet etse bile, sevâb verilmez. Abdülkâdir-i Geylâ-
nî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Fütûhülgayb) kitâb›nda,
(Farz nemâz› terk etmifl olan kimsenin, bunu kazâ etmeden önce,
sünneti k›lmas› ahmakl›kd›r ve câhillikdir. Zîrâ bunun sünnetleri
kabûl olmaz) diyor. Hanefî mezhebi âlimlerinden Abdülhak Deh-
levî “rahime-hullahü teâlâ”, bu kitâb› flerh ederken, bunu bildiren
hadîs-i flerîfi de uzun uzad›ya yaz›yor. Bu hadîs-i flerîf (Se’âdet-i
Ebediyye) ilmihâl kitâb›nda ve (Zahîre-i F›kh)da da vard›r. O hâl-
de, her fleyden evvel kazâ nemâzlar›n› k›lmal›, nemâz borçlar›n›
ödemelidir ve sabâh nemâz›n›n sünnetinden baflka dört vakt nemâ-
z›n sünnetleri yerine de, tenbellikle k›l›nmam›fl nemâzlar bitinciye
kadar kazâlar›n› k›lmal›d›r. Âlimlerin sözlerine âflinâ olmayan ve
ilmden nasîbleri az olan ba’z› kimseler, sünnet yerine kazâ k›l›nmaz
diyor ve k›sa akllar› ile sözlerini isbâta kalk›fl›yorlarsa da, iddi’âla-
r›n›n temâmen indî oldu¤u ve hiçbir esâsa dayanmad›¤›, kitâblar›n›
okuyan erbâb-› vukûfa pek âflikârd›r. Dört mezhebin inceliklerine
vâk›f olan, derin âlim seyyid Abdülhakîm Efendi “rahime-hullahü
teâlâ” (1281-1362 [m. 1943]) hazretleri bu husûsu ‹stanbul câmi’le-
rinde müslimânlara tekrâr tekrâr beyân buyurmufllar ve yazm›fllar-
d›r. 118.ci sahîfeye bak›n›z! Derin âlim, büyük velî Muhammed
Ma’sûm Serhendî, ikinci cildin 63. cü mektûbunda buyuruyor ki,
(Sünnetler yerine kazâ k›lmal›d›r. Sünnet sevâb› da hâs›l olur.)

(Se’âdet-i Ebediyye) 276.c› sahîfede diyor ki, (Bir farz nemâ-
z› özrsüz kazâya b›rakmak, ekber-i kebâirdir. Bu günâh, her ne-
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mâz› k›lacak kadar bofl zemân geçince, bir misli artmakdad›r. Çün-
ki, nemâz› hemen kazâ etmek de farzd›r. Bu müdhifl günâhdan ve
azâb›ndan kurtulmak için, dört vakt nemâz›n sünnetlerini ve
Cum’an›n ilk ve son sünnetlerini k›larken, k›l›nmam›fl farz nemâz-
lar›n› da ve yats›n›n son sünnetini k›larken, üç rek’at vitr nemâz›n›
da kazâ etme¤e niyyet etmelidir. Kazây› gecikdirmek büyük gü-
nâhd›r. Bu büyük günâh, her kazâ k›lacak kadar zemân [ya’nî 6 da-
kîka] geçince bir misli artar. Kazâya kalan her nemâz›n ilk kazâs›
k›l›n›nca, bu nemâz›n kazâlar›n› gecikdirmek günâhlar›n›n hepsi
afv olur. (Tergîb-üs-salât)da diyor ki, hadîs-i flerîfde buyuruldu ki,
(Bir nemâz› vaktinden sonra k›lan, 80 hukbe yanacakd›r). Bir huk-
be 80 senedir. Kazâ nemâzlar›n›n cezâlar›, ilk günü 80 hukbe iken,
sonraki günlerde, her alt› dakîkada bir misli artar.)

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” Nâfile nemâzlar› anlat›r-
ken diyor ki, (Sünnetler, farzlar ile ve vâcibler ile berâber ayr›ca
k›l›nan baflka nemâzlar demekdir. Müekked olan ve müekked ol-
mayan sünnetlerin hepsine nâfile nemâz denir. Çünki, farz ve vâ-
cib olm›yan nemâzlar, nâfiledir. Nâfile denilen nemâzlar›n hepsi,
sünnet de¤ildir. Sünnet nemâz› özrsüz ve devâml› olarak terk
eden, e¤er sünnet oldu¤una inan›yor, sayg› gösteriyorsa küçük gü-
nâha girer. ‹nanmad›¤›, sayg› göstermedi¤i için k›lm›yan ise, kâfir
olur. Dinden oldu¤u zarûrî bilinen, ya’nî câhillerin de bildi¤i birfle-
yi inkâr eden de kâfir olur. Hanefî mezhebine göre, icmâ’ hâs›l ol-
mufl, ya’nî dört mezhebde de ayn› olan bir hükmü inkâr eden de
kâfir olur. Müekked sünneti özrsüz devâml› terk etmek günâh›, vâ-
cibi terk günâh›na yak›nd›r. Devâml› terk etmek dalâlet olur. Terk
eden levm edilir, azarlan›r. Farzlardan sonra k›l›nan sünnet ne-
mâzlar, farzlar›n içindeki sünnetlerden özr ile, meselâ unutarak
terk edilen sünnetlerin yerine geçecek, böylece farzlar› temâml›ya-
cakd›r. Yoksa, sünnet nemâzlar, hiç k›l›nmam›fl farz›n yerine geç-
mez, terk edilmifl farz› temâmlamaz. Hadîs-i flerîfde, (Temâm k›-
l›nmam›fl olan bir nemâz sübhas› ilâve edilerek temâmlan›r) buyu-
ruldu. Sübha, nâfile nemâz demekdir. [Görülüyor ki, farzlardan
evvel ve sonra k›l›nan sünnetlere nâfile ismi verildi.] Sabâh nemâ-
z›n›n sünneti, di¤er sünnet nemâzlardan dahâ kuvvetlidir. Buna
vâcib diyen âlimler de vard›r. Âifle “rad›yallahü anhâ” diyor ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” nâfile nemâzlar içinde en
çok sabâh nemâz›n›n iki rek’at›na çok ehemmiyyet verirdi. [Görü-
lüyor ki, hazret-i Âifle de, sünnet nemâzlara nâfile demekdedir.]
(Ö¤le nemâz›n›n farz›ndan önce olan dört rek’at sünneti terk eden,
flefâ’atime kavuflamaz!) hadîs-i flerîfi, Cennet derecesinin yüksel-
mesi için olan husûsî flefâ’atime kavuflamaz demekdir. Çünki, umû-
mî flefâ’atine bütün müslimânlar kavuflacaklard›r. Bir âlime süâl
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soranlar çok olup hiç bofl vakti kalmazsa, sabâh nemâz›ndan baflka
nemâzlar›n sünnetlerini terk edebilir. Dersi kaç›rmamak için tale-
benin terk etmesi de câiz olur. [Bunlar›n farz nemâzlar› kazâya b›-
rakmalar› hiç câiz olmaz.]

Mescide girince, oturmadan önce, mescidin sâhibi için, ya’nî Al-
lahü teâlâ için, iki rek’ât nemâz k›lmak sünnetdir. Buna (Teh›yyet-
ül-mescid) nemâz› denir. Mescide girince, farz veyâ baflka nemâz
k›lmak veyâ bunlar› k›lmak niyyeti ile girip oturmak, Teh›yyet-ül-
mescid nemâz› k›lmak olur. Baflka nemâz k›larken Teh›yyet-ül-mes-
cid için de ayr›ca niyyet etmek lâz›m de¤ildir. Sabâh ve ikindi ne-
mâzlar›n› k›lm›fl olan, câmi’e girince, Teh›yyet-ül-mescid k›lmaz.

Bir kimse, ö¤lenin farz›n› k›larken, ö¤lenin farz›na ve sünneti-
ne birlikde niyyet etse, iki imâma göre yaln›z farz k›lm›fl olur.
‹mâm-› Muhammede göre “rahime-hullahü teâlâ” ise, farz nemâz›
da sahîh olmaz. Befl vakt nemâz›n sünnetleri, farzdan gayr› k›l›nan,
baflka bir nemâz demek oldu¤u için, farz k›larken sünnet de k›l›n-
m›fl olm›yor. Farz k›larken, Teh›yyet-ül-mescid nemâz› da k›l›nm›fl
oluyor. Terk edilmifl olm›yor. Fekat, Teh›yyet sevâb›na da kavufla-
bilmek için, buna da ayr›ca niyyet etmek lâz›md›r. Çünki, hadîs-i
flerîfde, (‹bâdetler, niyyetlerine göredir) buyuruldu. Amelin sevâ-
b›na kavuflmak için, niyyet edilmesi flart olmakdad›r.) ‹bni Âbidîn-
den terceme burada temâm oldu.

Kazâ nemâzlar›, farzdan gayr› nemâz olduklar› için, sünnet ne-
mâz›n ta’rîfine uymakdad›r. Bundan dolay›, kazâ nemâz› k›larken,
ayr›ca niyyet etme¤e lüzûm olmadan sünnet de k›l›nm›fl olmakda-
d›r. Ayr›ca sünnet k›lma¤a niyyet lâz›m olmamakdad›r. Sünnet ye-
rine kazâ k›lan, sünneti terk etmifl olm›yor. Fekat sünnet nemâzlar
için va’d edilmifl olan sevâblara kavuflabilmek için, kazâ nemâz›na
niyyet ederken, vaktin sünneti için de niyyet etmek, ya’nî kalbin-
den geçirmek lâz›m olmakdad›r. Böyle iki niyyet edince, hem ka-
zâ, hem sünnet, üç imâma göre de sahîh olmakda, hem de sünnet
sevâb› da hâs›l olmakdad›r. 119.cu sahîfeye bak›n›z!

Bu mes’eleyi böyle uzatmam›z, hem sünnetler yerine kazâ k›l-
mak lâz›m oldu¤unu anlatmak için, hem de Oflu Muhammed
Emîn efendi merhûmun (Necât-ül-mü’minîn) kitâb›n›n son sahî-
fesindeki yaz›s›n›n do¤ru oldu¤unu bildirmek içindir. Bu sahîfe-
sinde, (Sabâhdan baflka nemâzlar›n sünnetlerini k›larken, hem
evvel kazâya kalm›fl olan nemâz›n kazâs›na, hem de vaktin sünne-
tine birlikde niyyet edilir. Böylece hem kazâ borcu ödenilmifl,
hem de sünnet sevâb›na kavuflulmufl olur) diyor. Din bilgisi az
olan kimseler, Oflu Emîn efendinin bu yaz›s›n›n do¤ru olmad›¤›n›
söylüyorlar ise de, ‹bni Âbidînin yukar›da bildirilen tahkîkât›, on-
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lar›n sözlerinin yanl›fl oldu¤unu ortaya ç›karmakdad›r.
Büyük âlim Ahmed Tahtâvî “rahime-hullahü teâlâ”, (Merâk-

›l-felâh) hâfliyesinde, kazâ nemâzlar›n› aç›klarken, sonunda diyor
ki, (Fevt edilmifl olan, ya’nî insan›n elinde olm›yarak, fler’î bir özr
ile kaç›r›lm›fl olan nemâz›n farz›n›n kazâs›n› k›lmak, sünnet ne-
mâzlar› k›lmakdan dahâ mühim ve dahâ evlâd›r. Fekat, müekked
sünnetleri ve duhâ, tesbîh ve ismleri hadîs-i flerîflerde bildirilmifl
olan nâfileleri, sünnet niyyeti ile k›lmak, böyle olm›yanlar› farz›n
kazâs› niyyeti ile k›lmak dahâ iyidir.) Müekked sünnetleri, sünnet
niyyeti ile k›lmak, di¤er nâfileleri kazâ niyyeti ile k›lmak dahâ iyi-
dir demesi, sünnetler kazâ niyyeti ile k›l›namaz demek de¤ildir.
(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Fevt edilmifl olan nemâzlar›n kazâ-
lar›n› gecikdirmeden k›lmak lâz›md›r. Ancak, özr ile gecikdirile-
bilir. Nafaka te’mîn etmek için çal›flmak özrdür.) Fevt edilmifl
olan nemâzlar›n kazâlar›n› müekked sünnetleri k›lacak kadar ge-
cikdirmek de özr say›ld›. Farz nemâzlar› özrsüz terk etmek ise,
büyük günâhd›r. Bu büyük günâhdan kurtulmak için, acele kazâ
etmek farzd›r. Nemâzlar›n müekked sünnetlerini k›lmak için, bu
farz› gecikdirmek özr say›lmam›fld›r. Vâcibi gecikdirmemek için
bile, müekked sünneti terk etmek lâz›m oldu¤u vitr nemâz›nda
yaz›l›d›r.

Konyal› Muhammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ” (Berîka)
kitâb›nda, kötü huylar›n altm›fl›nc›s› olan (Günâh ifllemekde is-
râr)› anlat›rken diyor ki: Farz nemâz› özrsüz vaktinde k›lmamak
büyük günâhd›r. Vazîfe oldu¤una ehemmiyyet, k›ymet vermezse
kâfir olur. (Fetâvâ-y› Zeyniyye)de diyor ki, (Günâha hemen, ace-
le tevbe etmek farzd›r. Tevbeyi gecikdirme¤e de tevbe etmek lâ-
z›md›r.) [Görülüyor ki, tevbeyi gecikdirmek de günâhd›r.] Farz
nemâz› özrsüz terk etmekde iki büyük günâh vard›r: Birincisi, ne-
mâz› vaktinden sonraya b›rakmakd›r. Bunun tevbesi, piflmân ol-
mak, bir dahâ kaç›rmama¤a karâr vermekdir. ‹kinci günâh, ne-
mâz› terk etmekdir. Bunun tevbesi, hemen, acele kazâ etmekdir.
Kazâ etme¤i gecikdirmek de büyük günâhd›r. Bunun için de ay-
r›ca tevbe etmek lâz›md›r. Çünki, günâh ifllemekde isrâr etmek,
ayr›ca büyük günâhd›r. Küçük günâh› ifllemekde isrâr etmenin
büyük günâh oldu¤u hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. Farz nemâzlar›
özrsüz terk etmek harâm oldu¤undan, bunlar›n kazâlar›n› gecik-
dirmek için özr, befl vakt nemâz›n farzlar›n› gecikdirme¤e özr
olan fleylerdir. Bu özrler, îmâ ile de k›lam›yacak kadar a¤›r hasta
olmak, harbde düflman›n, yolculukda h›rs›zlar›n ve y›rt›c› hayvân-
lar›n hücûm etmeleri, unutmak ve uykudur. Ölüm hastal›¤› hâs›l
olursa, öldükden sonra, fidye verilmesi için vas›yyet etmek ve mal
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b›rakmak vâcib olur. (Berîka)dan terceme temâm oldu. Vaktin so-
nunda, müekked sünneti k›lmak, farz› vaktinde k›lma¤a mâni’
olursa, bu sünneti k›lman›n harâm olaca¤› f›kh kitâblar›nda yaz›l›-
d›r. Bunun gibi, sünnet nemâz› k›lmak, kazâ k›lman›n gecikmesine
sebeb olaca¤› için, harâm olur. Çünki, özrsüz terk edilmifl nemâz›
kazâ edecek kadar geçen her zemânda, [ya’nî 6 dakîkada] bu bü-
yük günâh katkat artmakdad›r. Müslimânlar› bu büyük felâketden
korumak için, bütün f›kh kitâblar›, kazâ nemâzlar›n› gecikdirme-
den acele k›lmak lâz›m oldu¤unu yazmakdad›rlar. Farz nemâz› fevt
etmek, ya’nî özr ile vaktinde k›lamamak harâm olmad›¤› için, bun-
lar›n kazâlar›n›n müekked sünnetleri k›lacak kadar gecikdirilmele-
ri özr say›lm›fl, bundan fazla gecikdirilmelerine izn verilmemifldir.

37 - (‹flrak nemâz›)n›n fazîleti de çok büyükdür. Bunun hakk›n-
da birçok âsâr vard›r. Sultân-› Enbiyâ buyurdu ki: (Sabâh nemâz›-
n› k›ld›kdan sonra dünyâ kelâm› söylemeden k›bleye karfl› durup,
günefl bir m›zrak yükseldikden sonra iki rek’at iflrak nemâz› k›lan
kimse, flübhesiz Cennetlikdir.) [Güneflin alt kenâr›n›n üfk-› zâhirî
hatt›ndan bir m›zrak yükselmesi, merkezinin üfk-› hakîkîden befl
derece yükselmesidir. Bu da, güneflin do¤mas›ndan 40 dakîka son-
rad›r.]

38 - (Teheccüd nemâz›) ya’nî gece nemâz› da k›l, düân kabûl ol-
sun. Hasen-i Basrî rahmetullahilbârî hazretleri (21-110 Basrada)
rivâyet ederler ki: Allahü teâlâ Tûr-i Sinâda, Mûsâ aleyhisselâma
buyurdu ki, (Yâ Mûsâ, benim için ibâdet yap!) Mûsâ aleyhisselâm
ise, yâ Rabbî! Sana ne zemân ibâdet yapay›m ki, huzûrunda kabûl
olunsun? diye arz edince, gecenin yar›s›nda gece nemâz› k›lmas›
emr olundu. Nitekim, Müzzemmil sûresinin ikinci âyetinde me-
âlen, (Gecenin yar›s›nda gece nemâz› k›l!) buyuruldu. [Böyle ol-
makla berâber, (Dürr-ül-muhtâr) beflinci cildde buyuruyor ki, bir
sâat ilm ö¤renmek [ve ö¤retmek] geceyi ibâdetle geçirmekden da-
hâ çok sevâbd›r.]

39 - Düân›n makbûl olmas› için, befl flart lâz›md›r:
1- Müslimân olmak. 
2- Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak. Bunun için, dört mezhebden

birini taklîd etmek lâz›md›r.
3- Farzlar› yapmak. Kazâya kalm›fl nemâzlar›, geceleri de ve

sünnetler yerine de kazâ ederek, bir ân önce ödemelidir.
Farz nemâz› kazâya kalan kimsenin, sünnet ve nâfile nemâz-

lar› ve düâlar› kabûl olmaz. Ya’nî, sahîh olsa da sevâb verilmez.
fieytân, müslimânlar› aldatmak için, farzlar› ehemmiyyetsiz gös-
terip, sünnet ve nâfileleri yapma¤a sevk eder. Nemâz›, vaktin gel-
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di¤ini bilerek ve evvel vaktinde k›lmal›d›r. 
4- Harâmdan sak›nmal›d›r. Halâl yiyenin düâs› makbûldür. 
5- Evliyâ-y› kirâmdan birini vesîle ederek, düâ etmelidir.
Hindistân âlimlerinden Muhammed bin Ahmed Zâhid, (Ter-

gîb-üs-salât) kitâb›n›n elli-dördüncü fasl›nda, fârisî olarak diyor ki,
(hadîs-i flerîfde (Düân›n kabûl olmas› için, iki fley lâz›md›r: Birinci-
si, düây› ihlâs ile yapmal›d›r. ‹kincisi, yidi¤i ve giydi¤i halâldan ol-
mal›d›r. Mü’minin odas›nda, harâmdan bir iplik varsa, bu odada
yapd›¤› düâs›, hiç kabûl olmaz) buyuruldu.) ‹hlâs, Allahü teâlâdan
baflka, hiçbirfley düflünmeyip, yaln›z Allahü teâlâdan istemekdir.
Bunun için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmek
ve ahkâm-› islâmiyyeye uymak, bilhâssa üzerinde kul hakk› bulun-
mamak ve befl vakt nemâz› k›lmak lâz›md›r.

40 - Tesbîh nemâz›n› k›labildi¤in zemân k›l! Bu nemâz dört
rek’atd›r. Fekat iki rek’atda bir selâm verilir. Evvelâ niyyet edip
tekbîr ald›kdan sonra sübhânekeyi oku! Ondan sonra onbefl ker-
re “Sübhânallahi vel hamdü lillâhi ve lâilâhe illallahü vallahü ek-
ber” de! Onbefl temâm olunca “Velâ havle velâ kuvvete illâ billa-
hil aliyyil azîm” deyip, E’ûzü Besmele ile Fâtihay› ve zamm-› sû-
re okudukdan sonra, rükû’a varmadan önce on kerre ayn› tesbîhi
oku. Temâm›nda “Velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’ aliyyil
azîm” de. Rükû’a git. Rükû’da rükû’ tesbîhini yapd›kdan sonra,
on kerre yine ayn› tesbîhi yap, rükû’dan kalk, “Semi’allahü limen
hamideh” deyip do¤ruldukdan sonra, ayakda iken ayn› tesbîhi on
kerre dahâ oku. Tesbîh bitip “Rabbenâ lekel hamd” dedikden
sonra Allahü ekber diyerek secdeye var. Secdede, secde tesbîhle-
rini yapd›kdan sonra, ayn› tesbîhleri on kerre dahâ oku. Secdeden
bafl›n› kald›r›p oturunca, ikinci secdeye varmadan, ayn› tesbîhi on
kerre dahâ oku. Ondan sonra ikinci secdeye var›p, secde tesbîhle-
rini okudukdan sonra, secdeden bafl›n› kald›rmadan önce, on ker-
re dahâ ayn› tesbîhi okuyup bafl›n› kald›r. Tâm olarak aya¤a kal-
k›p, Fâtiha-i flerîfeyi okumadan, onbefl kerre ayn› tesbîhi okuyup,
ondan sonra Besmele ile Fâtiha-i flerîfeyi oku, zamm-› sûreyi da-
hî okudukdan sonra ayn› tesbîhi on kerre okuyup rükû’a git. On-
dan sonra aya¤a kalk ve sonra secdeye git. Birinci rek’atdaki ta’rîf
üzere tesbîhlerini yap. Tehiyyâta otur. Tehiyyât ve salevâtlar›
okuyup selâm ver. Bu ta’rîf üzere aynen iki rek’at dahâ k›l!

‹flte tesbîh nemâz›n›n k›l›nmas› böyledir. Bu nemâz için muay-
yen bir vakt yokdur. Hangi zemânda istersen, gece de k›l›nabilir.
Bu dört rek’at tesbîh nemâz›n› k›lan kimsenin bütün günâhlar›n›
Allahü teâlâ afv eder ve tevbesini kabûl eder.
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41 - Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:
(Her kim akflam nemâz›ndan sonra, yats› vakti girmeden iki rek’at
nemâz k›larsa, evvelki rek’at›nda bir Fâtiha ve bir Âyetel-kürsî ve
befl kerre ‹hlâs-› flerîfi okuyup, ikinci rek’atda bir Fâtiha ve bir
def’a “lillahi mâ fissemâvâti ve mâ fil erd› ve in tübdû mâ fî enfü-
siküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâh fe ya¤firü limen yeflâü ve
yuazzibü men yeflâü vallahü alâ külli fley’in kadîr” okuyup, sonra
âmenerresûlü’yü sonuna kadar okuyup ve böylece bu nemâz› îfâ
ederse, Hak teâlâ hazretleri Cennetde bir mevki’ lutf eder ve her
rek’at› için bir flehîd sevâb› ve her âyet için de bir kul âzâd etmifl
sevâb› verir.) [Kazâ nemâz› borcu olanlara bu sevâblar verilmez.
Bunlar, borçlar›n› ödemedikce, Cehennemden kurtulamaz.]

42 - Nemâz k›lma¤a muhabbet eyle! Befl vakt farz nemâzlar›n›
îfâ eyle! Befl vakt nemâz, bütün ibâdetlerden dahâ fazîletlidir. Ne-
mâz, cemâ’at ile k›l›n›rsa, çok dahâ fazîletli olur. Özrsüz sak›n ce-
mâ’at ile nemâz k›lma¤› terk etme. Özrsüz olarak cemâ’at ile ne-
mâz k›lma¤› terk etmek münâf›kl›k alâmetidir. Ve dört kitâbda
la’netle yâd edilmifldir. Nemâz› özrsüz yaln›z k›lan›n hâli böyle
olursa, hiç k›lmayan›n hâlinin ne olaca¤›n› sen düflün! [‹’tikâd›,
Ehl-i sünnet i’tikâd›na uymayan kimse, yâ sap›kd›r, yâhud kâfir,
mürteddir. Böyle imâm arkas›nda nemâz k›lmamal›, kavga ve mü-
nâkafla da etmemelidir. Herkesle iyi geçinmelidir.]

43 - Nemâz›n rükû’ ve sücûdünde ve sâir erkân›nda ta’dîl-i er-
kân ile, hudû’ ve huflû’ ile, dürüst olarak nemâz›n› k›l. Bir kifli ne-
mâz k›larken, rükû’ ve sücûdü ile ta’dîl-i erkân› temâm yapm›yor
idi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” gördü. Buyurdu
ki: (fiu kiflinin hâli böyle giderse, amelinin fâidesini bulmaz!) Ne-
mâz›n rüknlerinde ta’dîl-i erkân olmazsa, nemâz temâm olmaz. Ne-
mâz› maskaral›¤a alm›fl olur. Bir kimsenin nemâz› nemâz olmazsa,
dîni dahî tekmil olmaz. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (Nemâz dînin dire¤idir, direksiz din olmaz.) Nemâz k›l-
m›yan›n dîni y›k›l›r. Yine (Nemâz mü’minin mi’râc›d›r) buyurdu.

44 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Her
kim befl vakt farz nemâzda Kur’ân-› kerîm okursa, Hak teâlâ her
harfine yüz sevâb verir. Her kim nemâzdan baflka vaktlerde
Kur’ân okursa, her harfine on sevâb verir. Her kim, [tegannîsiz ve
hurmetle okunan] Kur’ân› ayakda veyâ oturarak hurmet ile dinler-
se, her harfine bir sevâb verir. Her kim Kur’ân-› kerîmi hatm eyle-
se, o kulun düâs› Allah indinde kabûl edilir.)

45 - Tenbîh: ‹mâm-› Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” 450 [m.
1058] senesinde Tus flehrinde tevellüd ve 505 [m. 1111] de orada
vefât etmifldir. Bu yüce âlim yüzlerce kitâb›n›n sonuncusu olan fâ-
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risî dilde yazd›¤› (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›nda buyuruyor ki:
Kur’ân-› kerîm okumas›n› ö¤renen kimseler, Kur’âna hurmet et-
mesini de ö¤renmelidir. Evvelâ günâhlardan ve çirkin söz ve hare-
ketlerden kaç›nmal›, her hâlinde edebli olmal›d›r. Böyle olmazsa,
Kur’ân-› kerîm ondan da’vâc› olur. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyuruyor ki: (Münâf›klar›n ço¤u hâf›zlardan
olacakd›r.) Ebû Süleymân-› Dârânî “rahime-hullahü teâlâ” 205 [m.
820 fiâmda] buyuruyor ki: Cehennem zebânîleri özü ve sözü bozuk
olan hâf›zlara, puta tapan kâfirlerden dahâ evvel azâb edecekler-
dir. Hasen-i Basrî “rahime-hullahü teâlâ” 110 [m. 727 Basrada],
buyuruyor ki, (Bizlerden evvel gelenler, Kur’ân-› kerîmi Allahü te-
âlân›n emrlerini bildiren bir kitâb olarak okuyup, geceleri emrleri-
ni düflünürler, gündüzleri bunlar› yapma¤a u¤rafl›rlard›. Sizler ise,
yaln›z ezberlemek ve na¤me ile, mûsikî perdelerine uydurarak
okuma¤a u¤rafl›p, emrlerini akl›n›za bile getirmiyorsunuz. Hâlbu-
ki maksad, emrlerini yerine getirmekdir.)

Kur’ân-› kerîme uygun hareket etmeyen hâf›zlar, efendisinden
mektûb alan bir hizmetçiye benzer ki, mektûbu al›p mûsikî ile, ya-
n›k sesle okur, fekat mektûbdaki emrleri yapmaz.

Kur’ân-› kerîm okurken on edeb lâz›md›r:
1- Abdestli ve k›bleye karfl› [bafl›n› örterek] hurmetle okumal›.
2- A¤›r a¤›r ve ma’nâs›n› düflünerek okumal›. Ma’nâs›n› bilme-

yen de a¤›r okumal›d›r.
3- A¤l›yarak okumal›d›r.
4- Her âyetin hakk›n› vermeli, ya’nî azâb âyetini okurken, kor-

karak, rahmet âyetlerini heveslenerek, tenzîh âyetlerini tesbîh
ederek okumal›. Kur’ân-› kerîm okuma¤a bafllarken E’ûzü ve Bes-
mele çekmelidir.

5- Kendisinde riyâ, ya’nî gösterifl uyan›rsa veyâ nemâz k›lana
mâni’ oluyorsa, yavafl sesle okumal›d›r. Hâf›zlar›n mushafa baka-
rak okumalar›, ezber okumakdan dahâ çok sevâbd›r. Çünki, gözler
de ibâdet etmifl olur.

6- Kur’ân-› kerîmi güzel sesle ve tecvîd üzere okumal›d›r. Harf-
leri, kelimeleri bozarak tegannî etmek harâmd›r. Harfler bozul-
mazsa, mekrûh olur. [Halebîde diyor ki, tegannî ile okuyan bir
imâm arkas›nda k›l›nan nemâz›n iâdesi lâz›md›r.]

7- Kur’ân-› kerîm Allahü teâlân›n kelâm›d›r, s›fat›d›r, kadîmdir.
A¤›zdan ç›kan harfler, atefl deme¤e benzer. Atefl demek kolayd›r.
Fekat atefle kimse dayanamaz. Bu harflerin ma’nâlar› da böyledir.
Bu harfler, baflka harflere benzemez. Bu harflerin ma’nâlar›
meydâna ç›ksa, yedi kat yer ve yedi kat gök dayanamaz. Allahü
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teâlâ kendi sözünün büyüklü¤ünü, güzelli¤ini bu harflerin içine
saklayarak insanlara göndermifldir. Nitekim hayvânlara söylemek-
le ifl yapd›r›lamaz. Hayvân seslerine benziyen ba’z› sesler ç›kararak
idâre edilirler. Meselâ öküz al›fld›¤› bir sesle tarlay› sürer. Fekat
yapd›¤› iflin sebebini ve fâidesini bilmez. ‹flte insanlar›n ço¤u da,
böyle, Kur’ân-› kerîmden yaln›z ses duyarlar ve Kur’ân, harf ve ses-
den baflka bir fley de¤ildir zan ederler. Bunlar, atefl, birkaç harfden
baflka bir fley de¤ildir, zan eden kimseye benzer. Bu zevall› bilmez
ki, kâ¤›d atefle dayanamay›p yanar. Atefl harfleri ise, kâ¤›d üzerin-
de durur ve kâ¤›da bir fley yapmaz. Nas›l her insan›n bir rûhu var-
d›r ve rûhu, insan›n flekline benzemez ise, bu harfler de, insan gibi
flekldir. Harflerin ma’nâlar› ise, insan›n rûhu gibidir. ‹nsan›n flerefi,
k›ymeti, rûh ile oldu¤u gibi, harflerin flerefi de ma’nâlar› iledir.

8- Kur’ân-› kerîmi okumadan evvel, bunu söyleyen Allahü te-
âlân›n büyüklü¤ünü düflünmelidir. Kimin sözü söyleniyor, ne teh-
lükeli ifl yap›l›yor düflünmelidir. Kur’ân-› kerîme dokunmak için,
temiz el lâz›m oldu¤u gibi, onu okumak için de, temiz kalb lâz›m-
d›r. Bunun içindir ki, ‹krime “rad›yallahü anh”, mushaf› aç›nca
kendinden geçerdi. Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü bilmeyen,
Kur’ân-› kerîmin büyüklü¤ünü anlayamaz. Allahü teâlân›n büyük-
lü¤ünü anlamak için de, Onun s›fatlar›n› ve yaratd›klar›n› düflün-
mek lâz›md›r. Bütün mahlûkat›n sâhibi, hâkimi olan bir zât›n kelâ-
m› oldu¤unu düflünerek okumal›d›r.

9- Okurken baflka fleyler düflünmemelidir. Bir kimse, bir ba¤çe-
yi dolafl›rken, gördüklerini düflünmezse, o ba¤çeyi dolaflm›fl olmaz.
Kur’ân-› kerîm de, mü’minlerin kalblerinin dolaflaca¤› yerdir. Onu
okuyan, ondaki acâ’iblikleri ve hikmetleri düflünmelidir.

10- Her kelimeyi okurken ma’nâs›n› düflünmeli ve anlay›ncaya
kadar tekrâr etmelidir. Lezzet bulunca da, tekrâr etmelidir. Pey-
gamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir gece sabâha kadar
“‹n-tüazzibhüm” âyetinin temâm›n› tekrâr buyurmufldur. Kur’ân-›
kerîmin ma’nâs›n› anlamak çok güçdür. Kur’ân-› kerîmin ma’nâs›-
n› üç kimse anlayamaz:

1- Arabî ilmleri iyi bilmeyen ve zâhirî tefsîri okumayan.
2- Büyük bir günâh› yapma¤a devâm edenler veyâ Ehl-i sünnet

âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” îmân ve i’tikâdlar›na uyma-
y›p kalbi kararm›fl olanlar.

3- Ehl-i sünnet i’tikâd›n› zâhir ve görünüfl ma’nâs›na göre kabûl
edip, bundan baflka kalbe gelen fleyden nefret eden kimse, bu zâ-
hir ma’nâdan ileri geçemez.

[Kur’ân-› kerîmdeki âyetler, alt›binikiyüz ile alt›binüçyüz

– 417 –                      ‹slâm Ahlâk› - F:27



aras›ndad›r. Halk aras›nda, alt›binalt›yüzaltm›flalt› diye meflhûr-
dur. Uzun âyetleri, birkaç k›sa âyete ay›ranlar, âyet say›s›n›n çok
oldu¤unu bildirdiler.]

(Kimyâ-i se’âdet) kitâb›ndan terceme temâm oldu.
46 - [Radyo ile, ho-parlör ile Kur’ân-› kerîm okumak, ezân

okumak câiz de¤ildir. Böyle okunan ezân› ve Kur’ân-› kerîmi ifli-
tenler, bunlara benziyen baflka sesi iflitmifl olurlar. Cemâ’at ile ne-
mâz k›larken, imâm efendiyi veyâ imâm› görerek, yâhud sesini ifli-
terek k›lan› görmiyenlerin veyâ imâm›n yâhud müezzinin sesini
iflitmiyenlerin, yaln›z radyonun, ho-parlörün sesine uyarak k›ld›k-
lar› nemâz sahîh olmaz. Çünki bunlardan iflitilen ses, imâm›n, mü-
ezzinin kendi sesleri de¤ildir. Elektrik, m›knât›s hareketi ile ihti-
zâz eden ya’nî titreyen ma’den levhas›n›n hâs›l etdi¤i sesdir. ‹mâm
efendinin sesine çok benziyor ve onun irâdesi ile, sesi ile hâs›l olu-
yor ise de, onun sesi de¤ildir. ‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh”,
nikâh bahsinde, muharrem olan, ya’nî evlenmesi harâm olan ka-
d›nlar› anlat›rken buyuruyor ki, (Cam arkas›nda veyâ su içinde
bulunan birfleyi görmek, onu görmek olur. Birfleyin sudaki, ayna-
daki hayâlini görmek, onu görmek olmaz. Misâlini, benzerini gör-
mek olur. Bir kimsenin yüzüne bakmamak için yemîn eden, o
kimsenin aynadaki yâhud sudaki hayâline bakarsa, yemîni bozul-
maz. Gözlükle birfleye bakan kimsenin gözüne, o fleyden ç›k›p,
camdan geçerek gelen flu’â, görme¤e sebeb olmakdad›r. Aynada-
ki, sudaki hayâlden gelen flu’â’›n sebeb oldu¤u fleyi görmek, o fle-
yin kendini görmek de¤il, benzerini görmekdir.) Bu ifâde, aç›kca
gösteriyor ki, radyodan, ho-parlörden ç›kan ses, imâm efendinin
sesi de¤ildir. Bu sesin benzeridir. Bunu iflitenler, imâm efendinin
sesini de¤il, bu sese benziyen baflka bir sesi iflitmekdedirler. ‹mâ-
m›n, müezzinin seslerine uymay›p, baflka sese tâbi’ olan›n ve
imâmdan baflkas›n›n okudu¤u Fâtihaya (âmîn) diyenin nemâz› sa-
hîh olmaz.]

47 - E¤er imâml›k yapmak istersen, evvelâ [Ehl-i sünnet âlim-
lerinin “rahime-hümullahü teâlâ” bildirdiklerine göre, i’tikâd›n›
düzelt!] Nemâz›n farz›, vâcibi, sünneti ve âdâb›n› güzelce ö¤ren!
Bunlar› bildikden sonra imâml›k eyle ve Kur’ân-› kerîmi güzel
oku. ‹mâml›k edenin âk›l ve bâli¤ olmas› flartd›r. E¤er hâne sâhi-
bi, müsâfire imâml›k eyle derse, o vakt eder. Nemâz› hiçbir fley-
den dolay› te’hir etmemelisin. Karn›n aç olup yemek de hâz›r ol-
du¤u zemân yeme¤ini yidikden sonra nemâz›n› k›l. Fekat nemâz
vakti geçiyorsa, evvelâ nemâz›n› k›l, ondan sonra yeme¤ini yi!
Nemâz k›laca¤›n zemân, Allahü teâlân›n huzûruna ç›kabilecek
bir fleklde temiz elbiseni giy ve kollar›n› geçirmifl olarak giy.
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Giydi¤in ceket, palto ve pardesünün iliklerini dü¤mele. Kollar›n›,
bacaklar›n› ve bafl›n› ört. ‹hrâm içinde nemâz k›larken, bafl örtül-
mez. Nemâz›n›, üzerinde yaz›, her cins resm bulunm›yan, temiz bir
bez veyâ tek renkde seccâde üzerinde k›larsan sevâb› dahâ fazla
olur. Nemâz için kullan›lacak seccâdelerin en fazîletlisi, yerden bi-
ten bir mahsûlden i’mâl edilmifl olan›d›r. Ot üzerinde k›lmak da se-
vâbd›r.

(Halebî)de diyor ki, bafl› aç›k nemâz k›lmak mekrûhdur. Ne-
mâzda bafll›¤› düflerse, az hareketle, hemen bafla koymal›d›r. Kol-
lar› dirseklere kadar veyâ dahâ az s›val› olarak nemâza durmak
mekrûhdur. Nemâzda s›varsa, nemâz› bozulur. [K›sa kollu göm-
lekle nemâza durmak mekrûh olmakdad›r.] (Dürr-ül-muhtâr)da,
nemâz›n mekrûhlar› sonunda diyor ki, (Nemâz›, ayaklar› temiz
mest ve ayakkab› ile örtülü olarak k›lmak, ç›plak ayakla k›lmak-
dan katkat efdaldir. Hadîs-i flerîfde örtülü ayakla k›lmak emr edil-
di.) [Ayakkab›, mest kirli iseler, ayaklar› temiz çorap ile örtmek
sünnet olur. Nemâz›n vâcibini, sünnetini terk etmek mekrûh olur.
Mekrûh olan nemâz sahîh ise de, sevâb› olmaz. Câmi’de ayakkab›
ve benzerlerini arkada b›rakman›n mekrûh oldu¤u, (Berîka)da ve
‹bni Âbidînde, nemâz›n mekrûhlar›n›n ve Hacda fleytân tafllama-
n›n sonlar›nda yaz›l›d›r.]

48 - Müsâadesiz imâml›k etme! fiâyed teklîf ederlerse eyle.
Nemâzdan sonra düâ okunur. ‹mâm ve cemâ’atin düâda birbir-
lerine düâ etmeleri lâz›md›r. Düâda anaya, babaya da düâ etme-
¤i unutmamak lâz›md›r. Cemâ’at ile nemâz k›larken imâm önde
durur. Sen mümkin oldu¤u kadar imâm›n arkas›nda durma¤a
gayret eyle. fiâyed imâm›n arkas›nda bofl yer yoksa sa¤›nda, yok-
sa solunda durursun. Birinci safda yer varken ikinci safda durul-
maz. Mekrûhdur. ‹lerki saflarda yer olup arka taraflar dolu ise,
insanlar›n üstüne basa basa ön tarafa geçme¤e kalk›flma. ‹nsan-
lar› râhats›z etme! Safda düzgün bir fleklde durmak lâz›md›r.
Saflar›n düzgün olmas›, nemâz›n ikâmesindendir. Safdan ayr›l›p
ileri geri ve yan›ndakinden ayr› durma. Zîrâ mü’minlerin birbir-
lerine muhabbeti saflarda düzgün ve s›k olarak durmakla kâim-
dir.

49 - ‹mâmdan evvel rükû’ ve sücûda gitme. ‹mâmdan evvel hiç-
bir rükne gitme¤e kalk›flmamak lâz›md›r. ‹mâm oturarak k›larsa
sen ayakda k›l!

50 - Nemâzlar›n› özrsüz terk etme ki, münâf›klardan olmaya-
s›n. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(E¤er kad›nlarla, memede olan çocuklar olmasa, yerime bir
imâm koyup, flehri gezer, nemâza gelmiyenlerin evlerinin yak›l-
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mas›n› te’mîn ederdim.) Yine Resûlullah buyurdu ki: (Nemâzlar›-
n›z› ihlâs üzerine k›l›n›z! Çünki yan›n›zda bulunan melekler, sizin
amel, nemâz ve tâatinizi al›p göklere giderler, göklere giderken,
muhtelif melekler, bu ibâdetleri görürler:

1. ci kat gökdeki melekler, yalanc›lar›n ibâdetini geçirmezler.
2. ci katdaki melekler, nemâz k›larken dünyâ ifli ile kalbi mefl-

gûl olan kimsenin nemâz›n› geçirmezler. 
3. cü katdaki melekler, nemâz›n› be¤enenlerin nemâz›n› geçir-

mezler.
4. cü katdaki melekler, kibredenlerin, ya’nî kendini be¤enenle-

rin nemâz›n› geçirmezler. 
5. ci katdaki melekler, hasûdlük edenlerin nemâz›n› geçirmez-

ler.
6. c› katdaki melekler, kalbinde flefkat ve merhameti olm›yan›n

nemâz›n› geçirmezler. 
7. ci katdaki melekler ise, h›rs ve tama’› olanlar›n nemâz›n› ge-

çirmeyip geri döndürürler.) Bu hâli Habîb-i kibriyâ beyân buyur-
duklar› zemân, bütün Eshâb-› güzîn “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” a¤lad›lar.

Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” büyük eshâbdan
Mu’âz hazretlerine buyurdular ki: (Yâ Mu’âz! Ayblar› gizle, kim-
senin ayb›n› yüzüne vurma! Farzlardan baflka k›ld›¤›n nemâzlar› ve
ibâdetleri kimseye söyleme! Dünyâ iflini âh›ret iflinden büyük gö-
rüp, evvel yapma! Hiç kimseye hor bakma! Kimsenin gönlünü k›r-
ma, herkesle hofl geçin. E¤er bu fleklde hareket etmezseniz elem
verici azâba u¤rars›n›z.)

51 - Gecenin en karanl›k zemân›nda, ya’nî seher vaktinde ibâ-
det eyle ki, yar›n s›ratdan geçerken her taraf›n ayd›nl›k olsun. [‹bâ-
detlerin en k›ymetlisi ilmihâl kitâb› okumak, ö¤renmek ve ö¤ret-
mekdir.] Kudretin yetdi¤i kadar câmi’lere sâlih imâm ve müezzin
gelmesine çal›fl! [Sâlih, günâh ifllemiyen, çalg› dinlemiyen, kar›s›n›,
k›zlar›n› harâmlardan koruyand›r.]

52 - Câmi’e girince, dünyâ kelâm› söyleme! Resûlullah buyur-
dular ki: (Câmi’de dünyâ kelâm› söyleyen kimsenin a¤z›ndan fenâ
bir koku ç›kar. Melekler derler ki, yâ Rabbî, bu kulun câmi’de
dünyâ kelâm› söylemesinden dolay›, a¤z›ndan ç›kan koku bizleri
râhats›z ediyor. Hak teâlâ hazretleri buyurur ki, “‹zzim, celâlim
hakk› için, onlara yak›nda büyük bir belâ veririm.”)

[Önce (Teh›yyetül mescid) denilen iki rek’at k›l›p, veyâ baflka
ibâdet edip, sonra dünyâ kelâm› konuflmak câizdir.]
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Câmi’ temizli¤ine elinden geldi¤i kadar yard›m et! Çok büyük
sevâb sâhibi olursun. Resûl aleyhisselâm buyurdu ki: (Bir ümme-
tim câmi’ temizlese, benimle berâber dörtyüz gazâ, dörtyüz kerre
hac etmifl gibi, benimle dörtyüz rek’at nemâz k›lm›fl gibi, dörtyüz
kerre oruc tutmufl gibi ve dörtyüz kul âzâd etmifl gibi, Hak teâlâ
hazretleri o kula sevâb ihsân eder.)

53 - Allâme Ahmed Tahtâvî “rahmetullahi aleyh” (Merâk-›l-fe-
lâh) hâfliyesinde diyor ki, (‹stiska, ya¤mur düâs› için sahrâya ç›k-
mak demekdir. Hamd ederek, istigfâr okuyarak düâ edilir. Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâm ve islâm âlim-
leri, ya¤mûr düâs› yapd›lar. Ç›k›lan yerde imâm, evvelâ yaln›zca
veyâ cemâ’at ile iki rek’at nemâz k›lar veyâ k›lmay›p yerde asâya
dayan›p bir hutbe okur. Sonra k›bleye dönüp, avuçlar› semâya kar-
fl› aç›k olarak omuzlar› hizâs›na kald›r›p ayakda düâ eder. Hâz›r
olanlar, arkas›nda oturarak dinleyip âmîn der. Yaln›z ya¤mur dü-
âs›nda kollar omuzdan yukar› kald›r›l›r. Birfley istemek için yap›lan
düâlarda, avuçlar› semâya karfl› açmak sünnetdir. Hadîs-i flerîfde,
(Kul ellerini kald›r›p düâ edince, Allahü teâlâ onun düâs›n› kabûl
etmemekden hayâ eder) buyuruldu. Hastal›k, kahtl›k ve düflman-
dan kurtulmak için yap›lan düâlarda avuç içleri yere çevrilir. Kol-
lar›n› kald›ram›yan, sa¤ elinin flehâdet parma¤›n› uzatarak iflâret
eder. Ya¤mur düâs›na, fâs›la vermeden, üç gün ç›kmak, eski, yama-
l› giymek, ç›kmadan sadaka vermek, üç gün oruc tutmak, çok tev-
be ve istigfâr etmek, kul haklar›n› ödemek, hayvânlar› da ç›kar›p,
yavrular›ndan ayr› bulundurmak, ihtiyârlar› ve çocuklar› da ç›kar-
mak sünnetdir. Elbiseler ters çevrilmez. Kâfirler getirilmez. Onla-
r›n cemâ’ate kar›flmalar› mekrûhdur.) Kad›nlar erkeklerden uzak,
sabîler analar›ndan ayr› bulunur.

54 - Ramezân-› flerîfin her gecesinde iki rek’at nemâz k›lma¤›
terketme! Resûlullah buyurdu ki: (Her kim Ramezân-› flerîfin her
gecesinde iki rek’at nemâz k›larsa, her rek’at›nda sekiz ihlâs-› fle-
rîf okursa, Hak teâlâ hazretleri, o kulun her rek’at›nda sekizyüz
melek halk eder. Bu melekler, o kul için ibâdet ederler ve sevâ-
b› o kulun amel defterine yaz›l›r. Derecesi yükselir, gelecek Ra-
mezân-› flerîfe kadar bu melekler Cennetde bu kul için çeflidli de-
receler hâz›rlarlar.) [Terâvîh nemâz›n›n sevâb›, bundan dahâ
çokdur. Kazâ nemâzlar›n› k›lmak ise, hepsinden dahâ çok sevâb-
d›r.]

55 - Resûl-i ekrem efendimiz buyuruyorlar ki: (Her kim Ra-
mezân-› flerîf gecesi seher vaktinde kalk›p nemâz k›lmakla mefl-
gûl olsa ve ibâdet etme¤e niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melek-
leri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü
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bereketli k›ls›n! Döfle¤i dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin
aya¤›n› s›rat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun.
Abdest al›nca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini
temiz eylesin! Nihâyet bu kul nemâz k›lma¤a bafllay›nca, Hak te-
âlâ hazretleri azamet-i flâniyle buyurur ki: “Ey benim kulum, ne
istersen iste! Dile¤ini yerine getirece¤im.”) [Geceleri ilmihâl ö¤-
renmeli, kazâ nemâzlar›n› k›l›p, bitirmeli, sonra bu nemâz› k›lma-
l›d›r.]

56 - Ya¤mur ya¤d›¤› zemânlarda nemâz k›l! Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yâ Ebâ Hüreyre! Ya¤mur ya-
¤arken nemâz k›l! Her ne kadar ya¤mur ya¤arsa, her bir damlas›
mikdâr›nca Hak teâlâ hazretleri sevâb ihsân buyurur.)

57 - Kudretin kâfi gelirse, müezzin veyâ imâm ol! [Böylece, fâ-
s›k kimsenin imâm olmas›na mâni’ olursun.] Arkanda nemâz k›-
lanlar say›s›nca sevâb al›rs›n. Nemâzdan sonra, düâ edince yaln›z
kendine düâ etme! Ana babana ve bütün ehl-i îmâna düâ eyle!
Yoksa, hâin olursun. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdular ki: (Yâ Ebâ Hüreyre! Nâfile nemâz k›lma¤› terk etme ve
nâfile nemâzlar›n› evinde k›l, gökdeki y›ld›zlar gibi nûrun artar.)
Nemâz k›lma¤a durdu¤un zemân, elbisenle oynama, çünki fleytân›
sevindirmifl olursun. Bu hâlinden de melekler mahzun olur. Ab-
destin olmad›¤› hâlde üzerine gün do¤mas›n!

58 - ‹mâm olursan nemâz› uzatma! Çünki, cemâ’at içinde ihti-
yâr oldu¤u gibi, hasta da vard›r.

59 - Kuflluk [Duhâ] nemâz›n› terk etme! Resûl-i ekrem buyur-
du ki: (Yâ Ebâ Hüreyre! Kuflluk nemâz›n› terk etme! Cennetin bir
kap›s› vard›r ki, ona “Duhâ kap›s›” derler. Bu kap›dan yaln›z kufl-
luk nemâz› k›lanlar girer.) Her kim kuflluk nemâz›n› iki veyâ dört
rek’at k›larsa, zâkirler zümresine yaz›l›r. Alt› veyâ sekiz rek’at k›l-
sa, s›ddîklar zümresine yaz›l›r. [Bu vaktlerde kazâ nemâz› k›lan,
hem borcundan kurtulur, hem de bu sevâblara kavuflur.]

60 - Kendini harâmdan çok sak›n! Resûlullah buyurdu ki: (Bir
kimsenin üzerindeki elbisesinde harâmdan bir tel iplik olsa, o elbi-
se ile k›l›nan nemâz ve yap›lan düâlar kabûl olmaz.) Bir kimsenin
vücûdü harâm ile büyürse, hâli acabâ ne olur? Bütün ibâdetlerin
bafl›, halâl lokma kazanmak, çoluk çocu¤una halâl yidirmekdir.
Halâl›, harâm› ö¤renmek lâz›md›r.

61 - Resûl-i ekrem buyurdu ki: (Ey benim ümmet-ü eshâb›m!
Sizler nemâz k›larken gözlerinizi yummay›n›z ve yürürken ellerini-
zi kalçalar›n›za tutup yürümeyiniz. Zîrâ bu hareket, yehûdîlerin
yapd›¤› bir hareket ve pek alçak bir ifldir.)
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62 - Mü’min-i sâlih olanlar›n cenâzelerine ifltirâk eyle ki, senin
cenâze nemâz›na da ifltirâk etsinler. Cenâze arkas›ndan gitme¤e
gayret eyle! Her bir ad›m›na bin sevâb yaz›l›r. Her kim bid’at sâ-
hiblerinin, mezhebsizlerin cenâzelerinin arkas›ndan gitmezse, Hak
teâlâ, o kimseye k›yâmet günü merhamet edecekdir.

Tenbîh: Cenâzeyi omuzda tafl›mak sünnetdir. Kâfirlerin âdeti
üzere tafl›mak veyâ cenâzeyi görünce, tafl›may›p ayakda durmak
harâmd›r ve mevtâya eziyyet verir. Mâtem iflâretleri ve çelenk ta-
fl›mak ve bunlar› kabr üstüne koymak, müslimânl›kda yokdur.

63 - Yukar›ki sat›rlarda, nâfile, sünnet ve mendûb ibâdetleri de
toplad›m ki, bununla da amel ederek çok sevâb kazanas›n.

Tenbîh: Farzlar› terk edenler, ya’nî tenbellikle k›lmam›fl olan-
lar, sünnetleri, nâfileleri k›larken, kazâ nemâzlar›na da niyyet et-
melidir. Farz borcu olanlar›n, sünnet ve nâfileleri kabûl olmaz.
Ya’nî bunlara sevâb verilmez. Fekat, kazâ k›larken, o vaktin sün-
netini k›lma¤a da niyyet edince, o sünnetin sevâb› da verilmekde-
dir. ‹bni Nüceym “rahime-hullahü teâlâ” (926-970 M›srda) buyu-
ruyor ki, (Sünnet ve nâfile nemâzlar, kazâ borcu olan› Cehennem-
den kurtarmaz.) Kazâlar›n›n mikdâr›n› hesâb edip, sünnetler yeri-
ne de kazâ nemâzlar› k›larak, Cehennemden kurtulma¤a çal›flma-
l›d›r. Sabâhdan baflka nemâzlar›n ilk sünnetlerini k›larken, bu ne-
mâzlar›n ilk kazâya kalm›fl farzlar› ve ö¤lenin son sünneti yerine,
sabâh›n farz›n› ve akflam›n sünneti yerine, üç rek’at farz›n› ve yat-
s›n›n son sünneti yerine, üç rek’at salât-i vitri kazâ etme¤e niyyet
etmek lâz›md›r ve çok mühimdir. Terâvîh nemâz›n› evde yaln›z k›-
larak bir günlük kazâlar› k›lma¤a niyyet etmelidir. Fitne ç›karma-
mak için, terâvîhi cemâ’at ile k›lmak îcâb ederse, yine kazâ nemâ-
z› k›lmal›d›r. ‹mâm efendi iki rek’atde selâm veriyorsa, sabâh ne-
mâz› farzlar›n›, dört rek’atde selâm veriyorsa, di¤er farzlar› kazâ
etme¤e niyyet etmelidir.

EZÂN BAHS‹
64 - Ey O¤ul! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu

ki: (Ezân okunurken flu düâ okunsun: “Ve ene eflhedü en lâ ilâhe
illallahü vahdehu lâ flerîkeleh ve eflhedü enne Muhammeden ab-
dühü ve resûlüh ve radîtü billahi rabben ve bil islâmi dînen ve bi
Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ.”) Dî-
nimize uygun okunan ezân-› Muhammedîyi iflitince, kemâl-i hur-
metle dinleyip ezândan sonra bu düây› okuyan kimsenin günâhla-
r› her ne kadar çok olsa yine afv olunur. Yine buyurdular ki: (Ey
benim ümmet-ü eshâb›m! Ezân bitince bu düây› dahî okuyunuz:
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“Allahümme rabbe hâzihidda’vetittâmmeti vessalâtil kâimeti âti
Muhammedenil vesîlete vel fadîlete veddereceterrefî’ate veb’ashu
mekâmen mahmûdenillezî vaadtehu inneke lâ tuhlifül mîâd.”) Bu
düây› güzelce okuyan kimseye verilecek sevâb büyükdür.

65 - Dînimize uygun okunan ezâna karfl› ta’zîm ve hurmetde
bulun! Ezân, yer yüzünde söylenen sözlerin en do¤rusudur.

Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ” [Elliyedi senesinde, Medîne-
de, altm›flbefl yafl›nda vefât etdi.] Her zemân ezân› dinlerdi. Sordu-
lar: “Ey mü’minlerin anas›, niçin ezân okunurken iflini terk ediyor-
sun?” (Ben Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” iflitdim,
“Ezân okunurken ifl ifllemek dinde noksanl›kd›r” buyurdu. Onun
için ezân okunurken iflimi terk ederim) dedi.

Ebû Hafs Haddâd “rahime-hullahü teâlâ”, [264 de Niflâpurda
vefât etdi] demircilik yapard›. Her ne zemân ezân› iflitse, çekici yu-
kar› kald›rm›fl ise, afla¤›ya indirmez, e¤er çekiç afla¤›da ise, yukar›
kald›rmazd›. Bir kifli ile konufluyor idiyse, hemen sözünü keser,
ezân› dinlerdi. Nihâyet bu zât merhum oldu. Dostlar›, cenâzesini
götürürlerken, müezzin minâreden “Allahü ekber” diyerek ezân
okuma¤a bafllad›. Cenâzeyi götürenlerin ayaklar› yürüyemez oldu.
Cehd ve gayretlerine ra¤men, cenâzeyi götürmek mümkin olmad›.
Nihâyet ezân bitdikden sonra, cenâzeyi götürmek mümkin oldu.
Ezân-› Muhammedîye ta’zîm ve hurmet edenler ve onun, harfleri-
ni, kelimelerini de¤ifldirmeden, bozmadan ve tegannî etmeden, mi-
nâreye ç›k›p sünnete uygun okuyanlar, yüksek derecelere vâs›l
olacaklard›r. ‹bni Âbidîn, nemâz bahsinin bafl›nda diyor ki, (Otu-
rarak, tegannî ederek, câmi’ içinde, vaktinden evvel [ve ho-parlör
ile] okunan ezân, islâm ezân› de¤ildir.) Bunlar, sünnete uygun ola-
rak tekrâr okunur.

66 - Bir hadîs-i flerîfde, (Her kim ezân-› Muhammedî sesini iflit-
di¤i zemân müezzin ile berâber hafifçe okusa, her harfine bin se-
vâb verilir, bin günâh› afv olur) buyuruldu.

67 - Ezân-› Muhammedî, ya’nî sünnete uygun okunan ezân bü-
yük bir ni’metdir. Ta’zîm edilmesi lâz›m gelen büyük lutf-i ilâhî-
dir. Ezân, ‹slâm dîninin do¤uflunda yokdu. Eshâb-› Güzîn “rad›-
yallahü anhüm ecma’în” dediler ki, yâ Resûlallah “sallallahü te-
âlâ aleyhi ve sellem”! Nemâz vaktlerini bize bildirmek için bir fley
olsa. O gece Eshâbdan Bilâl Habeflî “rad›yallahü teâlâ anh” rüyâ-
s›nda gördü ki, gökden iki kifli inip abdest ald›lar. Biri ezân oku-
du ve kamet getirdi ve biri de imâm oldu. Nemâz k›ld›lar. Ondan
sonra da, göklere do¤ru yükselip gitdiler. Bu rü’yây› gelip Resû-
lullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” söyledi. Resûl-i ekrem
de, Eshâb-› kirâm toplu bir hâlde iken, bu rü’yây› nakl eylediler
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ve buyurdular ki, (O gördü¤ün melek ne dedi?) Bilâl “rad›yallahü
teâlâ anh” cevâben, (O melek, iki elini kula¤›na koyup Allahü ek-
ber, Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber, eflhedü en lâ ilâhe
illallah, eflhedü en lâ ilâhe illallah, eflhedü enne Muhammeden re-
sûlullah, eflhedü enne Muhammeden resûlullah, hayyealessalâh,
hayyealessalâh, hayyealelfelâh, hayyealelfelâh, Allahü ekber, Al-
lahü ekber, lâ ilâhe illallah) dedi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anh” de: (Ben de, bu gece rü’yâmda böyle gördüm) dedi. Eshâb-
dan bu rü’yây› görüp haber verenler oldu. Resûl-i ekrem “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (O gördü¤ünüz kardeflim
Cebrâîldir. Nemâz›n vaktlerini ö¤retdi. Di¤eri de, Mikâîldir. ‹mâm
olup nemâz k›ld›lar.)

Tenbîh: Ta’zîmin birinci derecesi, ezân›n fleklini ve kelimeleri-
ni de¤ifldirmemek, onu bozmamakd›r. ‹bni Âbidîn “rahime-hulla-
hü teâlâ [1198-1252 fiâmdad›r] buyuruyor ki, (Ezân, belli kelimele-
ri, belli fleklde okumakd›r.) Ezân› çalg› çalarken veyâ çalg› âletleri
ile okumak da câiz de¤ildir.

Radyoda ve ho-parlör ile ezân okuman›n câiz olmad›¤›,
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda, tegannî bahsinde ve (Cennet Yo-
lu ‹lmihâli)nde uzun bildirilmifldi. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü
teâlâ”, nemâz vaktlerini anlat›rken diyor ki, (Nemâz›n sahîh ol-
mas› için, nemâz vaktinin girmifl oldu¤unu iyi bilmek lâz›md›r.
Vaktin girdi¤inde flübhe ederek k›lsa, sonra vakt girdikden sonra
k›lm›fl oldu¤u anlafl›lsa, k›lm›fl oldu¤u nemâz sahîh olmaz. Vaktin
girdi¤i, âdil bir müslimân›n okudu¤u ezân ile anlafl›l›r. Ezân› oku-
yan âdil de¤ilse, vaktin girip girmedi¤ini kendi arafld›r›r. Girdi¤ini
çok zan edince, k›lar. Din ifllerinde âdil bir müslimân›n sözüne
inan›l›r. Meselâ, k›bleyi, birfleyin temiz ve necs olmas›n›, halâl, ha-
râm olmas›n› haber verince inan›l›r. Haber veren fâs›k ise yâhud
âdil, fâs›k oldu¤u belli de¤il ise, do¤ru söyleyip söylemedi¤ini ken-
di arafld›r›p, zan etdi¤ine göre hareket eder. Çünki çok zan etmek,
iyi bilmek demekdir. Nemâz vaktinin girdi¤ini haber vermek ibâ-
detdir. Burada da, nemâz vaktini bilen, âk›l bâli¤, âdil bir erke¤in
ezân›na inan›l›r. Fâs›k olan müezzinin, imâm›n haber vermesine
inan›lmaz. Vaktinden evvel okunan ezân sahîh olmaz. Büyük gü-
nâh olur. Ezân, belli kelimeleri, belli fleklde okuyarak, nemâz vak-
tinin girdi¤ini bildirmekdir. Yüksek yere ç›k›p okumak sünnet-
dir.)

Dördüncü cildde flâhidli¤i kabûl edilmiyenleri flöyle bildiri-
yor: (A’mân›n, mürtedin, çocu¤un, yüksek sesle okuyup sesini
yabanc› erkeklere duyuran kad›nlar›n, çok yemîn edenin, dünyâ
ç›kar› için mezheb de¤ifldirenin [mezhebsizin], flerâb içenin, di¤er
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alkollü içkilere devâm edenin, e¤lence için çalg› çalanlar›n, baflka-
lar›n› e¤lendirmek için çirkin flark› söyliyenin ve bunu dinliyenin,
f›sk, günâh ifllenen yerde oturan›n, avret yeri aç›k gezenin, [kar›s›-
n›, k›z›n›, emrinde olanlar› ç›plak gezdirenin], tavla, kâ¤›d oyn›ya-
n›n, her çeflid kumar oyn›yan›n, nemâz k›lacak vakt b›rakm›yan
oyuna, ifle dalan›n, fâiz yimekle meflhûr olan›n, sokakda bevl yapa-
n›n, sokakda yiyerek gidenin, müslimân› aç›kça kötüliyenin flâhid-
likleri kabûl olmaz. Çünki bunlar, âdil de¤ildirler.)

[Mezhebsizlerin bir k›sm›, ehl-i sünnet olan müslimânlar›, müfl-
rik diyerek kötüledikleri için, di¤er bir k›sm› da Eshâb-› kirâm›n
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ço¤unu ve üç halîfeyi ve haz-
ret-i Âifleyi “rad›yallahü teâlâ anhâ” aç›kça kötüledikleri için, flâ-
hidlikleri kabûl olmaz.] Aç›kça bir büyük günâh iflliyen veyâ küçük
günâh ifllemekde ›srâr eden, âdil olmaz. Bunun flâhidli¤i kabûl
edilmez. Günâh› gizli olan›n adâleti gitmez. Yetmifliki bid’at f›rka-
s›n›n birinde olmak büyük günâhd›r. (Dürr-ül-muhtâr)›n Tahtâvî
hâfliyesinde diyor ki, (Yetmifliki bid’at f›rkas›ndan, kâfir olmayan-
lar›, ehl-i k›bledir. Bu büyük günâhlar› kalblerinde gizli oldu¤u
için, flehâdetleri kabûl olunur. Fekat, bunlardan mâcin olan›n,
ya’nî sap›k i’tikâd›n› baflkalar›na bulafld›rmak çabas›nda olan›n fle-
hâdeti kabûl olmaz.)

Bir büyük günâh› bir kerre iflliyen veyâ küçüklerini ifllemekde
›srâr, devâm eden bir müezzinin okudu¤u ezâna güvenilmez.
Vehhâbîlerin, flî’îlerin, dinde reformcular›n, mezhebsizlerin bil-
dirmeleri, nemâz vaktlerinin ve Ramezân›n bafllamas›na delîl ol-
maz.

Ezân›n, kametin ve nemâz tekbîrlerinin radyo [mizyâ’] ile ve
ho-parlör [mükebbirüssavt] ile bildirilmesi de, f›kh kitâblar›na uy-
gun de¤ildir. Çünki, bunlardan ç›kan ses, insan sesi de¤ildir. ‹nsan
sesine çok benziyen ve insan›n irâdesine tâbi’ olan, baflka seslerdir.
Elektri¤in, miknâtisin hâs›l etdi¤i seslerdir. ‹nsan sesi, mikrofon
içinde yok oluyor. Bunun yerine, endüksiyon ak›m› ve bundan
magnetik dalgalar ve bundan ses dalgalar› hâs›l oluyor. ‹bni Âbi-
dîn “rahime-hullahü teâlâ” Tilâvet secdesini anlat›rken diyor ki,
Okuman›n sahîh olmas› için, okuyan›n okudu¤unu temyîz etmesi,
anlamas› lâz›md›r. Bunun için, delinin, uyuyan›n, okudu¤unun ne
oldu¤unu temyîz edemiyen küçük çocu¤un, kuflun, aks-› sadân›n
sesleri, okumak de¤ildir. Okumak, nemâz k›lmak gibidir. [Ya’nî
nemâz k›lmas› sahîh olan kimsenin söyledi¤ine okumak denir.]
Secde âyetini iflitince secde etmesi lâz›m olan insan, secde âyeti
okursa, bunu iflitenlerin secde etmeleri lâz›m olur. Ya’nî, bundan
baflka seslere okumak denmez.
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Tahtâvî “rahime-hullahü teâlâ” (Merâk-›l-felâh) hâfliyesinde
diyor ki, (Kuflun ve ö¤retilmifl maymunun söyledikleri fleyler ve
yüksek kubbelerde ve da¤lardan aks eden sesler, insan okumas›
de¤ildir. Okumak de¤il, okuma¤a benzeyen seslerdir. Çünki, bu
sesleri ç›karanlarda temyîz yokdur.) Görülüyor ki, insan okumas›-
n›n aksleri, insan›n irâdesine tâbi’ oldu¤u ve insan›n sesine tam
benzedi¤i hâlde, buna okumak denilmiyor. Radyodan, ho-parlör-
den ç›kan Kur’ân ve ezân sesleri de, insan›n irâdesi ile söylendi¤i
ve söyliyenin sesine tam benzedi¤i hâlde, insan sesi de¤ildirler.
Bunlar, Kur’ân okumak ve ezân okumak olmuyorlar. Kur’ân-› ke-
rîmi ve ezân› radyoda okumak, ho-parlörle okumak, sünnetin terk
edilmesine sebeb oluyor. Bid’at oluyor.

Radyodan, ho-parlörden ç›kan sesler, insan›n aynada görülen
hayâli gibidirler. Aynadaki hayâl, insana tam benzedi¤i hâlde ve in-
san›n irâdesi ile hareket etdi¤i hâlde, insan›n kendisi de¤ildir. Ya-
banc› kad›n›n, ellerinden ve yüzünden baflka yerlerine bakmak ha-
râm oldu¤u hâlde, aynadaki görüntüsüne flehvetsiz bakmak harâm
de¤ildir. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” beflinci cildde (Nazar
ve lems) fasl›n›n sonundaki tenbîhlerin ikincisinde diyor ki, (Bir in-
san›n aynadaki, sudaki görüntüsü, kendisi de¤ildir, benzeridir.
Cam arkas›ndaki ve su içindeki insan›n ise, kendisi görülmekdedir.
Bunun için, yabanc› kad›n›n aynadaki, sudaki görüntüsüne flehvet-
siz bakmak harâm de¤ildir.) fiâmdaki Ehl-i sünnet âlimlerinden,
Suriye bafl kâd›s›, Ahmed Mehdî H›d›r “rahime-hullahü teâlâ”,
1382 [m. 1962] bask›l› (Fihrist-i ‹bni Âbidîn) kitâb›n›n 127 ve 284.
cü sahîfelerinde, (Kad›nlar›n sinema perdelerinde görünen hayâl-
lerine bakman›n hükmünü, ‹bni Âbidînin bu yaz›s›nda bulmakda-
y›z) demekdedir. Radyodan, ho-parlörden ç›kan ses, okuyan insa-
n›n sesinin kendisi olmad›¤› gibi, aksi de, görüntüsü de de¤ildir.
Baflka ve metalik bir sesdir. Bu sesleri ifliten kimse, imâm› ve ezâ-
n› duymufl olmaz. Bu seslerin kendilerini de¤il, benzerlerini iflit-
mekdedir. Minâreden, ho-parlörün sesini iflitince, (ezân okunuyor)
dememeli, (nemâz vakti gelmifl) demelidir. ‹mâm›n veyâ cemâ’atin
hareketlerini görmeden, yaln›z bu seslere uyarak nemâz k›l›nsa,
imâma uyulmufl olmaz. ‹mâm ile k›ld›¤› nemâz› sahîh olmaz. Sa¤›r
olan ve sa¤›r olmayan kimsenin kulakl›k takarak iflitmesi, ho-par-
lörden iflitmesi gibidir. Sa¤›r olan›n, zarûret oldu¤u için imâm›n se-
sini kulakl›kla ifliterek k›ld›¤› nemâz sahîh olur. ‹mâm›n veyâ ce-
mâ’atin hareketlerini görerek k›ld›¤› için de, nemâz› sahîh olmak-
dad›r. Nemâz› ho-parlör ile k›ld›rmak ise, hiçbir zemân zarûret de-
¤ildir. Kur’ân-› kerîmin ve ezân›n benzerlerine de hurmet etmek,
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sayg› göstermek lâz›md›r.
F›kh ve fetvâ kitâblar›n›n ço¤unda, meselâ (Kâdîhân)da diyor

ki, (Ezân okumak sünnetdir. ‹slâm›n fli’âr›ndan, alâmetlerinden
oldu¤u için, bir flehrde, bir mahallede ezân terk edilirse, hükûme-
tin oradaki müslimânlara zorla okutmas› lâz›md›r. Müezzinin K›b-
le cihetini ve nemâz vaktlerini bilmesi lâz›md›r. Çünki, ezân› ba-
fl›ndan sonuna kadar K›bleye karfl› okumak sünnetdir. Ezân, ne-
mâz vaktlerinin ve iftâr zemân›n›n bafllad›¤›n› bildirmek için oku-
nur. Bu vaktleri bilmiyenin okumas› fitne ç›kmas›na sebeb olur.
Akl› olm›yan çocu¤un, serhoflun, delinin, cünüb olan›n ve fâs›k›n
ve kad›n›n ezân okumalar› mekrûh olur. Müezzinin tekrâr okuma-
s› lâz›m olur. Oturarak, abdestsiz, flehrde hayvân üstünde okumak
da mekrûh ise de, bunlar›n ezân› iâde edilmez. Ezân minârede ve-
yâ mescidin d›fl›nda okunur. Mescidin içinde okunmaz. Telhîn,
ya’nî kelimeleri bozacak fleklde uzatarak tegannî yapmak mekrûh-
dur. Arabîden baflka dil ile ezân okunmaz.) (Hindiyye)de diyor ki,
(Müezzinin, sesini tâkatinden fazla yükseltmesi mekrûhdur.) (‹bni
Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, (Ezân›n uzaklardan iflitil-
mesi için, müezzinin yüksek yere ç›k›p okumas› sünnetdir. Birkaç
müezzinin, bir ezân› birlikde okumalar› câizdir.) Âlimlerin bu ya-
z›lar›ndan anlafl›l›yor ki, ho-parlörle ezân, kamet okumak ve ne-
mâz k›ld›rmak bid’atdir. Büyük günâhd›r. Hadîs-i flerîfde, (Bid’at
iflliyenin hiçbir ibâdeti kabûl olmaz!) buyuruldu. Ho-parlörün se-
si, insan›n sesine çok benziyor ise de, insan sesinin kendisi de¤il-
dir. Miknâtisin hareket etdirdi¤i levhalardan hâs›l olan sesdir.
Yüksek yere ç›k›p ayakda duran insan›n sesi de¤ildir. Ho-parlör-
leri minârenin, çat›n›n sa¤›na, soluna, arka taraf›na koyarak, sesin
k›bleye do¤ru ç›kamamas› da, ayr›ca günâh olmakdad›r. Sesin
uzaklara ulaflmas›na ve ho-parlörün t›rmalay›c›, metalik sesine ih-
tiyâc da yokdur. Çünki, her mahallede mescid yapmak vâcibdir.
Her mahallede ezân okunacak, her evden, mahallesinin ezân› ifli-
tilecekdir. Bundan baflka, (Ezân-› Cavk) da câizdir. Birkaç müez-
zinin, bir ezân› birlikde okumalar›na, (Ezân-› Cavk) denir. Bir ara-
da ç›kan yan›k, hazîn insan sesleri, uzaklardan iflitilmekde, kalble-
re ve rûhlara te’sîr etmekde, insanlar› vecde getirmekde, îmânlar›-
n› tâzelemekdedir. (‹bni Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ”, nemâz›n
sünnetleri bafl›nda diyor ki, (‹mâm›n sesini, ihtiyâcdan fazla yük-
seltmesi mekrûh oldu¤u gibi, müezzin için de mekrûhdur. ‹mâm›n
sesi yetifldi¤i zemân, tekbîrleri müezzinin de bildirmesinin mek-
rûh oldu¤unu ve çirkin bid’at oldu¤unu, dört mezheb âlimleri
sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.) Bundan da anlafl›l›yor ki, imâm›n
ve müezzinin ho-parlör kullanmalar› tahrîmen mekrûh, ya’nî
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harâm ve çirkin bid’atdir. Bid’at ifllemek büyük günâh olup, hiçbir
ibâdetin kabûl olmamas›na sebebdir. [Bronzdan, ya’nî bak›r alafl›-
m›ndan yap›lan liralar›n renkleri ve fleklleri alt›n liralara benzedi-
¤i ve alt›n yerine kullan›ld›klar› hâlde, bunlarla zekât verilemez.
Çünki, zekât vermek ibâdetdir. Alt›n olarak verilmesi lâz›md›r.
Çünki, ibâdet de¤ifldirilemez. ‹nsan›n vekîli, bunun nâm›na her ifli
yapar. Fekat, bunun nemâzlar›n› vekîli k›lamaz. Çünki, ibâdetler
de¤ifldirilemez. Bir fâs›k, ya’nî hergün büyük günâh iflleyen kimse-
nin temiz olarak ve edeb ile ezân okumas› câiz de¤ildir. Ho-parlör
de f›sk olan flark›lar›, kad›n seslerini yaymakda kullan›ld›¤› için, bu
f›sk âleti ile ezân okumak câiz olmaz. Çünki, ibâdet de¤ifldirilemez.
Çalg›y› hiç kullanmay›p evinde bulundurmak bile câiz de¤ildir.
Ho-parlör ile ezân okumak câiz olmad›¤›, bu misâllerden de anla-
fl›lmakdad›r.]

YOLCULUKDA NEMÂZ
68 - (Merâk-›l-felâh) hâfliyesinde diyor ki, (Bir kimse, bulun-

du¤u flehrin veyâ köyün kenâr›ndaki evlerden ve tarla, kabristân
gibi (finâ) denilen yerlerinden ayr›l›rken, bu kenâr yerlerden, se-
nenin k›sa günlerinden üç gün veyâ dahâ çok uzakda bulunan bir
yere gitme¤e niyyet ederse, ayr›l›nca müsâfir [yolcu] olur. Bir
günde yedi sâat yürür. Arada devâml› evler bulunan köyden de
ayr›lmas› lâz›md›r. Arada finâ bulunan köylerden ayr›lmas› flart
de¤ildir. Ba’z› âlimlere göre, (müddet-i sefer) üç merhaledir.) Bir
merhale, alt› fersahd›r. Bir fersah üç mildir. Bir mil dört bin
zrâ’d›r. Bir zrâ’ hanefîde yirmidört, di¤er üç mezhebde yirmibir
parma¤›n geniflli¤inde, ya’nî hanefîde k›rksekiz, di¤er üç mez-
hebde k›rkiki santimetredir. Buna göre, bir mil hanefîde 1920
metre, bir fersah ya’nî bir sâatlik yol 5 kilometre ve 750 metre,
bir merhale ya’nî bir günlük yol 34 kilometre 560 metredir. Müd-
det-i sefer, hanefî mezhebinde 103 kilometre ve 680 metre ol-
makdad›r. Di¤er üç mezhebde, müddet-i sefer onalt› fersah, 80
kilometredir. fiehrin kenâr›ndan müddet-i sefer uzak bir yere git-
me¤e niyyet ederek ayr›lan seferî olur. Müsâfir gitdi¤i yerde, gi-
rifl ve ç›k›fl günlerinden baflka, hanefîde onbefl gün, mâlikî ve flâ-
fi’îde ise dört gün kalma¤a niyyet ederse veyâ kendi mahalline
girerse, mukîm olur. [Hanefîde onbefl günden az kalma¤a niyyet
ederse, burada oldu¤u günler, müsâfir olur. Onbefl günden evvel
veyâ sonra, üç günlük uzakda bir yere gitmek için, yola ç›karsa,
yolda ve bu ikinci yerde, onbefl günden az kal›rsa, burada da se-
ferî olur.]

Müsâfir, dört rek’at olan farz nemâzlar› iki rek’at k›lar. Dört
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rek’at k›lmas› günâh olur. Orucu kazâya b›rakmas›, mest üzerine
üç gün mesh etmesi câiz olur. Cum’a ve bayram nemâzlar›n› k›lma-
s› ve kurban kesmesi lâz›m olmaz. Kad›n›n mahremsiz olarak sefe-
re gitmesi, üç mezhebde harâmd›r. fiâfi’îde, mahremsiz olarak iki
kad›n ile farz olan hacca gitmesi câizdir. Difl için flâfi’î veyâ mâlikî
mezhebini taklîd eden bir hanefî, gitdi¤i yerde, üç günden fazla ve
onbefl günden az kal›rsa, farzlar› dört rek’at k›lar. Çünki bunun ne-
mâzlar›n›n flâfi’î veyâ mâlikî mezhebine göre sahîh olmas› lâz›md›r.
fiâfi’î ve mâlikî mezheblerinde, seferde veyâ seferî oldu¤u yerde,
ikindiyi ö¤le nemâz›n›n vaktinde ve yats›y› akflam nemâz›n›n vak-
tinde takdîm ederek veyâ ö¤leyi ikindinin vaktinde ve akflam› yat-
s›n›n vaktinde tehîr ederek cem’ etmek, ya’nî birlikde k›lmak câiz-
dir. Yola ç›kmadan, nemâz kasr ve cem’ edilmez. Hanbelî mezhe-
binde, ifllerinden ayr›lmalar› mümkin olm›yanlar›n da, cem’ etme-
leri câizdir.

RECEB-‹ fiERÎF‹N FAZÎLET‹
69 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Re-

ceb-i flerîfin bir gün evvelinden, bir gün ortas›ndan ve bir gün de
sonundan oruc tutana, Receb-i flerîfin hepsini tutmuflcas›na,
Hak teâlâ hazretleri lutf-ü ihsânda bulunur.) Regâib gecesi, Re-
ceb ay›n›n ilk Cum’a gecesidir. Çok k›ymetlidir. Fekat, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” babas›n›n evlendi¤i gece de-
¤ildir. Böyle söylemek yanl›fld›r. (Tam ‹lmihâl) 355.ci sahîfeye
bak›n›z!

Mâla mülke olma ma¤rur, deme var m› ben gibi,
Bir muhâlif rüzgâr eser, savurur harman gibi.

fiA’BÂN-I fiERÎF‹N FAZÎLET‹
70 - fia’bân-› flerîfde oruc tutman›n da sevâb› çokdur. Resûl-i

ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (fia’bân-›
flerîf, benim kendime mahsûs bir ayd›r. Hak teâlâ hazretleri
Arfl-› a’lân›n meleklerine azamet-i flâniyle buyurur ki, ey benim
meleklerim, gördünüz mü, benim kullar›m sevgilimin ay›na na-
s›l ta’zîm ve hurmet ediyorlar. ‹zzim, celâlim hakk› için ben de
kullar›m› afv-ü ma¤firetime nâil eyledim.) Di¤er bir hadîs-i fle-
rîfde buyurdu ki, (Her kim fia’bân-› flerîfde üç gün oruc tutarsa,
Hak teâlâ, Cennet-i a’lâda ona bir yer hâz›rlar.) Bir hadîs-i fle-
rîfde, (fia’bân ay›n›n onbeflinci gecesini ihyâ edenleri, Allahü
teâlâ afv eder. Yaln›z, müflrikleri, sihr yapanlar› ve anaya baba-
ya eziyyet edenleri ve bid’at ehlini ve zinâ edenleri ve flerâb iç-
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me¤e devâm edenleri afv etmez) buyurdu. Bu geceye (Berât ge-
cesi) denir. Önce, yaln›z nemâz k›larken serhofl olmak harâm idi.
Bu hadîs-i flerîf, bu zemânlarda söylenmifl idi. Sonra, her zemân
içmek harâm olunca, (Fazlas› serhofl edenin damlas›n› içmek de
harâmd›r) buyurularak, bir damla dahî içki içenin tevbe etmedik-
çe afv edilmiyece¤i anlafl›ld›.

RAMEZÂN-I fiERÎF‹N FAZÎLET‹
71 - Ramezân-› flerîf ay›nda oruc tutdu¤un zemân bütün a’zâla-

r›nla tut ki, orucun oruc olsun ve orucun fazîletine ve derecesine
nâil olas›n. Habîb-i kibriyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz
buyurdular ki, (Yâ Ebâ Hüreyre! Oruc tutdu¤un vakt, orucunu er-
ken aç! [Ya’nî akflam oldu¤u anlafl›l›nca, hemen iftâr eyle.] Benim
ümmetimden hayrl› o kimsedir ki, akflam ezân› okundu¤u gibi, oru-
cunu açar ve sahûr yeme¤ini geç yer. Zîrâ sahûrda çok rahmet ve
bereket vard›r. Ve benim ümmetim Ramezân-› flerîfin orucunu gü-
zel ve tam olarak tutsa, Hak teâlâ hazretlerinin bayram gecesi ve-
rece¤i ecr-ü mesûbât›, in’âm ve ihsân›, kendi zât-i pâkinden baflka-
s› bilmez. Hak teâlâ hazretleri, azamet-i flâniyle buyurur ki: “Oruc
benim r›zâm içindir, verece¤im ecri de kendim bilirim.”) Bunun
içindir ki, kâfirler bütün ibâdetlerle puta tapd›lar. Fekat, oruc ile
tapmad›lar. Ramezân orucu, nemâz k›lmakdan sonra, bütün ibâ-
detlerden ve baflka aylarda tutulan oruclardan dahâ çok fazîletlidir.

[Oruc, insan› hasta yapmaz. Kuvvetlendirir ve zihnini açar. Din
düflmanlar›n›n yalanlar›na aldanmamal›d›r.]

Tenbîh: ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Redd-ül-muhtâr)
kitâb›nda buyuruyor ki: (Ramezân ay›n›n bafl›nda, gökde hilâli,
ya’nî yeni ay› aramak, âk›l ve bâli¤ olan her müslimân üzerine vâ-
cib-i kifâyedir. Görünce, kâdîya, ya’nî hâkime haber vermesi de
vâcibdir. Fâs›k›n haberini kabûl eden kâdî, günâha girer. Sözü kâ-
dî taraf›ndan red edilen kimsenin, yaln›z kendisi oruc tutar. Kâdî
kabûl ve i’lân edince, [her memleketde] bütün müslimânlar›n o
gün oruc tutmalar› farz olur. Fâs›k otuz gün tutdukdan sonra, bay-
ram yapamaz. Herkesle berâber bir gün dahâ tutar. Bulutlu hava-
da, âdil olan bir müslimân›n haberi kabûl edilir. Bulutsuz havada,
çok kimsenin haber vermesi lâz›md›r. Kâdîs› veyâ müslimân vâlî-
si bulunm›yan yerlerde, âdil bir müslimân›n gördüm demesi ile,
bunu iflitenlerin oruc tutmalar› lâz›m olur. Topu ve kandili kulla-
nanlar âdil müslimân iseler, kâdîn›n hükmüne alâmet olurlar.
Ramezân ay›n›n takvîm ile, hesâb ile bafllamas› câiz de¤ildir.
Âdil olsalar bile, Ramezân ay›n›n bafllamas› için, bunlar›n hesâb-
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lar›n›n k›ymeti yokdur. Bunlar›n, Ramezân hilâlinin do¤aca¤› gü-
nü önceden haber vermeleri ile, Ramezân orucu bafllamaz. fiâfi’î
âlimlerinden imâm-› Sübkî “rahime-hüllahü teâlâ”, (fia’bân›n otu-
zuncu gecesi hilâli gördü¤ünü söyliyen olsa, hesâb ise, hilâlin bir
gece sonra do¤aca¤› bildirilse, burada hesâba inan›l›r. Çünki, he-
sâbla anlafl›lan kat’îdir. Do¤madan bir gece evvel görülmesi im-
kâns›zd›r) diyor. fiems-ül-eimme Halvânî “rahime-hullahü teâlâ”
buyuruyor ki, (Ramezân ay›n›n bafllamas›, hilâlin görülmesi ile
olur. Hilâlin do¤mas› ile bafllamaz. Hesâb, hilâlin do¤du¤u geceyi
bildirdi¤i için, Ramezân-› flerîf ay›n›n bafllamas› hesâb ile anlafl›la-
maz. ‹ki âdil müslimân›n, (hilâli gördük) demeleri ile veyâ kâdîn›n
hükm etmesi ile, bir yerde Ramezân bafllay›nca, dünyân›n her ye-
rinde oruca bafllamak lâz›m olur. Hac, kurban ve nemâz vaktleri
böyle de¤ildir. Bunlar vaktlerinin bir yerde ma’lûm olmas› ile, bafl-
ka yerlerde de böyle olmalar› lâz›m gelmez.)) Yine ‹bni Âbidîn “
rahime-hullahü teâlâ” nemâz›n flartlar›n› bildirirken, k›ble ta’yî-
ninde diyor ki, (Nemâz vaktlerini ve k›ble cihetini anlamak için,
[âdil müslimânlar›n tasdîk etdikleri] takvîmlere ve astronomik he-
sâblara inan›l›r. Bunlar›n bildirdikleri kesin olmasa bile, kuvvetli
zan hâs›l eder. [Fekat, takvîmlerin, vaktleri anl›yan sâlih bir müsli-
mân taraf›ndan hâz›rlanm›fl oldu¤unu bilmek lâz›md›r.] Burada
kuvvetli zan etmek kâfî ise de, flübhe ve ihtimâl kâfî de¤ildir. Ra-
mezân›n bafllad›¤›n› anlamak için ise, astronomik hesâblara uyul-
maz. Çünki, Ramezân-› flerîfin bafllamas›, gökde hilâli görmekle
olur. Hadîs-i flerîfde, (Hilâli görünce, oruca bafllay›n›z!) buyuruldu.
Hilâlin do¤mas›, görmekle de¤il, hesâbla anlafl›l›r. Hesâb›n bildir-
di¤i kesin do¤ru olur. Fekat, hilâl do¤du¤u gece görülebilece¤i gibi,
o gece görülemeyip, ikinci gecesi görülebilir. Ramezân›n bafllamas›,
hilâlin do¤mas› ile de¤il, hilâlin görünmesi ile olaca¤› emr olundu.)
Takvîmler, hilâlin görülmesini de¤il, do¤mas›n› bildirdikleri için,
Ramezân ay›n›n bafllamas›, takvîmle anlafl›lamaz. Takvîm ile veyâ
âdil olm›yan kimselerin, ya’nî kâfirlerin, mezhebsizlerin, fâs›klar›n
sözleri ile bafllayan Ramezân aylar›n›n ilk ve son günlerinin Rame-
zân olup olmad›klar› flübhelidir. Ya’nî, Ramezân ay›, hakîkî zemâ-
n›ndan bir gün evvel bafllam›fl ise, birinci günü tutulan oruc, fia’bân
ay›nda tutulmufl olur. Bayram da, bir gün evvel yap›lm›fl olaca¤›
için, hakîkî Ramezân ay›n›n, son günü oruc tutulmam›fl olur. Rame-
zân ay›, hakîkî Ramezândan bir gün sonra bafllam›fl ise, Ramezâ-
n›n birinci günü oruc tutulmam›fl, sonunda da, bayram günü oruc
tutulmufl olup, bu oruc sahîh olmaz. Böyle bafllat›lan Ramezân ay›,
hakîkî Ramezân ay›n›n bafllamas›na uygun da olabilece¤i gibi, Ra-
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mezân olup olmamas›, flübheli olmakdad›r. Bu flübheli iki günde
Ramezân orucu tutman›n tahrîmen mekrûh oldu¤u ve müsli-
mân memleketinde olup da, ibâdetleri bilmemenin özr olmad›-
¤› ‹bni Âbidînde yaz›l›d›r. Bunun için, büyük islâm âlimi, ondör-
düncü asr›n müceddidi seyyid Abdülhakîm Efendi “rahime-hul-
lahü teâlâ”, (Böyle yerlerde bulunan müslimânlar›n bayramdan
sonra, diledi¤i zemân, kazâ niyyeti ile, iki gün dahâ oruc tutma-
lar› lâz›md›r) buyurdu. Takvîmlerde bildirilen geceden önceki
gecede (Hilâli gördük) demek yanl›fld›r. [Böyle yanl›fl söze uya-
rak Arafâta ç›km›fl olanlar›n haclar› sahîh olmaz. Bunlar hâc› ol-
mazlar.]

Yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Burhân. Yâ Zel-fadl›
vel-ihsân! Nercül-afve vel gufrân. Vec’alnâ min utekâi flehr-i Ra-
mezân, bi hurmetil Kur’ân! (Ramezân düâs›d›r.)

TERÂVÎH‹N FAZÎLET‹
72 - Terâvîh nemâz› k›lman›n fazîletini, emîrülmü’minîn haz-

ret-i Alîden “rad›yallahü teâlâ anh” sordular. Cevâb›nda buyur-
du ki, (Her kim Ramezân-› flerîfin birinci gecesinde terâvîh ne-
mâz› k›lsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün [tevbelerini kabûl ede-
rek], günâhlar›n› ba¤›fllar, ikinci gecesini k›lan kimsenin ana ba-
bas›n›n günâhlar› afv olunur. Üçüncü gece k›lsa, melekler, o ku-
la derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ hazretleri senin ibâ-
detini kabûl buyurdu, istedi¤in flerefe kavufldun, günâhlar›n› afv
etdi.” Dördüncü gece terâvîh nemâz›n› k›l›nca, Kur’ân-› kerîmi
hatmetmifl gibi sevâb kendisine ihsân edilir. Beflinci gece k›l›nca,
Mescid-i aksâda, Mekkede ve Medînede k›lm›fl gibi, Hak teâlâ
hazretleri sevâb ihsân eder. Alt›nc› gecesi k›lsa, Beyt-ül ma’mû-
ru tavâf etmifl gibi, yedinci gecesi k›lsa, Fir’avn ile yap›lan gazâ-
da bulunmufl gibi, sekizinci gece k›lsa, Bedr muhârebesinde Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile bulunmufl gibi, dokuzun-
cu gecesi için hazret-i Dâvüd aleyhisselâm ile berâber ibâdet et-
mifl gibi, onuncu gecesi için, dünyâ selâmet ve se’âdeti ihsân edi-
lir.)

Ramezân-› flerîfin sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece
ayr› ayr› birer fazîleti ve yüksek derece ve sevâblar› vard›r. Böyle-
ce âdâb ve erkân›na riâyet ederek, orucu tam olarak, bütün a’zâ-
lar› ile tutup, terâvîh nemâzlar›n› k›larak ve harâmlardan sak›na-
rak otuzuncu gecesini ikmâl edince, Hak teâlâ hazretlerinin emri
ile, Arfl-› a’lân›n alt›ndan bir sözcü hitâb ederek der ki: Her gece
terâvîh k›lan kullar Cehennemden kurtulmufl kullard›r. Kork-

– 433 –                      ‹slâm Ahlâk› - F:28



duklar› Cehennemden kurtulup arzû etdikleri ni’mete, Cennet ve
cemâl-i ilâhîye nâil oldular. Hak teâlâ hazretleri, azamet-i flâniyle
buyurur ki, izzim ve celâlim hakk› için, bu kullar›ma afv ile mu-
âmele eyledim. Bundan sonra, Hak teâlâ hazretleri emr eder, o
kullara birer berât yaz›l›r. Bütün kad›n ve erkeklerden, bu flartlar
dâhilinde ibâdetini ifâ ederek, cenâb-› Hakk›n bu lutfuna muhâtab
olanlara, Cehennem azâb›ndan kurtulup, s›rât› kolayl›kla geçmek
için, ellerine birer berât verilir.

Öyle ise, hulûs ve i’tikâd üzre Ramezân-› flerîf orucunu tutup,
kazâ nemâzlar›n› ve sonra terâvîhleri edâ ederek ve harâmlardan
kaç›narak, cenâb-› Hakk›n rahmetine kavuflal›m.

73 - Kadr gecesinde gâfil olma! Zîrâ Kadr gecesinin hurmeti,
bin ay ibâdet etmekden hayrl›d›r. Hâlbuki, bu bin ay ibâdet de, ge-
celeri nâfile ibâdet ile, gündüzleri ise, nâfile orucla geçmifldir.

74 - Ramezân-› flerîfin orucunu ta’zîm ve vakar ile tut. Her kim
Ramezân-› flerîfi Allahü teâlâ emr etdi¤i için ve güzelce tutsa, ha-
râmlardan sak›nsa, kazâ nemâzlar›n› k›lsa, Hak teâlâ hazretleri her
gün için, bin gün nâfile oruc tutmufl gibi sevâb ihsân eyler ve o kim-
se ile Cehennem aras›na birçok perdeler konur. [Nemâz k›lmayan-
lar da, oruc tutmal›d›r. Bunlar, oruc tutmaman›n günâh›ndan kur-
tulur. Bu günâh, pek büyükdür.]

75 - Zilhicce ay›n›n da fazîleti çok büyükdür. Rivâyet edildi¤i-
ne göre, hazret-i Âdemin tevbesi Muharrem veyâ Zilhicce ay›nda
kabûl buyurulmufldur. ‹bni Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” rivâyet
etdi¤i bir hadîse göre Zilhiccenin onuna kadar olan günler de, Ra-
mezân-› flerîfin günleri gibi ayr› ayr› fazîlet ve k›ymetleriyle tavsif
edilmifl ve onuncu gün için de flöyle beyân buyurulmufldur: (Zilhic-
cenin onuncu günü Kurban bayram› günüdür. Her kim, o gün bay-
ram nemâz›ndan gelip kurban›n› bo¤azlay›ncaya kadar birfley yi-
meyip, kurban›n›n böbreklerini yirse ve iki rek’at nemâz k›lsa, o
kimsenin kurban›n›n kan› yere düflmeden, kendi günâh› ve ana-ba-
bas›n›n günâhlar›, ehl-ü ›yâl, evlâd ve akrabâlar›n›n günâhlar› se-
vâba çevrilir.)

Kurban, Zilhicce ay›n›n onuncu günü bayram nemâz›ndan
sonra bafllay›p, onikinci günü günefl bat›ncaya kadar devâm eden
üç gün ve aralar›ndaki iki gecede kesilen deve, s›¤›r, koyun veyâ
keçidir. Yukar›da bildirilen üç günden önce veyâ sonra kesilen
hayvân kurban olmaz. Bir deveyi veyâ s›¤›r› yedi kifliye kadar
birkaç kimse ortaklafla kesebilir. Kad›n da, kendi kurban›n› ve
vekîl olarak baflkas›n›n kurban›n› kesebilir. Kurban› bayramdan
önce sat›n almak câizdir. Sat›n al›rken, (Bayram için veyâ yapd›-
¤›m adak için kurban sat›n alma¤a) niyyet etmesi lâz›md›r. Bu iki
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niyyetden hangisini niyyet ederse,o kurban kesilmifl olur. Sat›n al›-
nan kurban› diri olarak veyâ sat›n almay›p, paras›n› fakîrlere, yar-
d›m kurumlar›na vermek câiz de¤ildir. Böyle veren, kurban kesmifl
olmaz. Sadaka vermifl olur. Bu sadakan›n sevâb›, onu kurban kes-
memek azâb›ndan kurtaramaz.

Her kim kurban›ndan, havây›c-i asliyyeden mâ’adâ nisâb mik-
dâr› mal› olmayan ve nemâzlar›n› k›lan fukarâya verirse, k›yâmet
günü verdi¤inin çok fazlasiyle ikrâm ve ihsân edilecekdir. K›rkbi-
rinci sahîfeye bak›n›z!

Her kim Zilhicce-i flerîfin son günü ve Muharremin birinci gü-
nü oruc tutarsa, o senenin temâm›n› oruc tutmufl gibi fazîlete maz-
har olur. Her kim, Zilhiccenin on günü içinde fukarâya yard›m et-
se, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ta’zîm etmifl
olur. Bu on gün içinde, her kim bir hasta ziyâret eylese, Hak teâlâ
hazretlerinin dostlar› olan kullar›n hât›r›n› sormufl ve ziyâret eyle-
mifl gibi olur. Bu on gün içinde yap›lan her ibâdet, sâir günlerde
edâ edilen ibâdetlerden çok dahâ üstün ve pek fazla sevâba vesîle
olur.

Bu on gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse, Peygam-
berler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” toplant›s›nda bulunmufl gi-
bi olur. [Din ilmini ö¤renmek kad›n, erkek herkese farzd›r. Çocuk-
lar›na ö¤retmek, birinci vazîfedir.]

76 - Di¤er aylarda da oruc tutma¤› kendine âdet edin! Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki, (Her kim her ay›n
Perflembe ve Pazartesi günleri oruc tutsa, Hak teâlâ hazretleri, o
kula, yediyüz sene oruc tutmufl gibi sevâb i’tâ buyurur.)

77 - Eyyâm-› beyd günlerinde kudretin kâfî gelirse oruc tut.
[Eyyâm-› beyd, arabî aylar›n 13, 14, 15.nci günleridir.] Eshâb-› ki-
râm “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” her ayda tutarlard›. Haz-
ret-i Alî “kerremallahü vecheh” rivâyet buyurdu ki, birgün Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›na gitdim, buyurdular ki:
(Yâ Alî! Cebrâîl aleyhisselâm gelip bana dedi ki, yâ Resûlallah
“sallallahü aleyhi ve sellem”! Her ayda oruc tut! Ben dedim ki, yâ
Cebrâîl kardeflim, hangi günlerde tutay›m?

Cebrâîl aleyhisselâm cevâben buyurdular ki: Her kim beyd
günü oruc tutarsa, Hak teâlâ hazretleri, o tutdu¤u orucun birinci
gününe on y›l, ikinci gününe otuz y›l, üçüncü gününe yüz y›l oruc
tutmufl gibi sevâb lutfeder.) [Saymakda oldu¤umuz ibâdetlere
mukâbil va’dedilen bu say›s›z ecrler, bu ibâdetlerin kudsiyyetleri-
ne ve flereflerine inanarak, ta’zîm ve i’tikâdla yapanlara verile-
cekdir. Gâyet basît görünen bu ibâdetler hadd-› zât›nda cenâb-›
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Hakk›n emrlerini ifâ ve bu vesîle ile cenâb-› Hakka yaklaflmak ve
Ona hakîkî kul olmak flerefine müstenid olduklar›ndan büyük bir
k›ymet tafl›rlar. ‹nsanlar›n bir ibâdetine mukâbil, bire on, bire ye-
diyüz, bire sonsuz ecr verilece¤i Kur’ân-› kerîmde sâbitdir.]

Hazret-i Alî sordu, yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”!
Bu günlere niçin Eyyâm-› beyd dediler? Cevâben buyurdular ki:
(Hazret-i Âdem Cennetden ç›kd›klar› zemân, vücûdü birdenbire
karard›. Hazret-i Cebrâîl gelerek, Âdem aleyhisselâma dedi ki, yâ
Âdem! Vücûdünün eskisi gibi beyâz olmas›n› istersen, her ay›n 13,
14 ve 15 inci günlerinde oruc tut. Hazret-i Âdem, bu tavsiyeyi ye-
rine getirmekle vücûdü tâm olarak, eskisi gibi beyâz olmufldur.)
Bu üç güne (Eyyâm-› beyd) denildi.

78 - Gücün, kuvvetin yerinde iken oruc tut! Zîrâ k›yâmet gü-
nünde oruc, bir güzel sûret alarak, Hak teâlân›n hitâb›na mazhar
olacak ve Hak teâlâ hazretleri, oruca diyecek ki, yâ oruc, sen
memnûn oldu¤un flahslar› alarak Cennete gir! Dahâ sonra, Hak
teâlâ soracak, yâ oruc, benden baflka ne arzûn varsa iste. Oruc ise,
râz› oldu¤u kimseler için muhtelif fleref ve meziyyetleri Hak teâlâ-
dan isteyip almaya da muvaffak olacak ve böylece oruc tutanlar,
k›yâmet gününde yüksek bir flerefe nâil olacaklard›r. Bu meyan-
da, oruc tutanlar, birçok Cehennem ehli müslimâna flefâ’at edebil-
me imkân›na da kavuflacaklard›r. Bütün bunlar›n mâ-fevkinde
olarak, oruc tutanlar Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” komflu ve cenâb-› Hakk›n cemâlini görme¤e de nâil ola-
caklard›r.

79 - Aflûre günlerinde de oruc tut! Muharremin dokuzuncu,
onuncu ve onbirinci günleri oruc tutmak da çok fazîletlidir. Mu-
harremin onuncu günü, yaln›z olarak oruc tutulmaz. Zîrâ, yaln›z
bugün oruc tutulmas›n›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
nehy eylemifldir. Çünki yehûdîler, o güne hurmet ederler. Yehûdî-
lere benzememek için, yaln›z onuncu günü tutmay›p, dokuzuncu
ve onuncu ve onbirinci günlerini berâber tutmak lâz›md›r.

Tenbîh: Görülüyor ki, ibâdetleri, yehûdîlerin ve h›ristiyanlar›n
ibâdetlerine benzetmemek lâz›md›r. O hâlde, ibâdetlerimizi, câ-
mi’lerimizi ve ezân›m›z›, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizden ve hâlis ve temiz müslimân olan ecdâd›m›zdan gör-
dü¤ümüz ve buldu¤umuz gibi muhâfaza etme¤e çal›flmal›y›z ve
bunlarda ufak bir de¤iflikli¤e ve din düflmanlar›n›n, yenilefldirme,
kolaylafld›rma ve güzellefldirme ismleri takarak yapacaklar› boz-
gunculu¤a ve dinde reform yapma¤a aslâ göz yummamal› ve al-
danmamal›y›z. Dostu, düflman› tan›mal›y›z!

Her kim bu gibi k›ymetli günlere hurmeten bir yetîmin bafl›-
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n› okflasa, Hak teâlâ hazretleri, o yetîmin bafl›ndaki k›l say›s›nca, o
kimseye ni’met lutf eder. O günlerde, bir fakîr kimseye yemek ver-
se, bütün müslimânlara yemek vermifl gibi ihsân ve sevâba mazhar
olur. Bir adam ölünce veyâ zevcesini boflay›nca, o¤lu yedi yafl›na,
k›z› dokuz yafl›na kadar, bunlar› (Hidâne) ya’nî terbiye hakk›, ana-
lar›na âid olur. Analar› ölürse veyâ evlenirse, bunun kad›n akrabâ-
lar›na âid olur. Nafakalar›, dâimâ babalar›n›n üzerine olur. (Fey-
ziyye), fieyhul-islâm Feyzullah efendinin fetvâlar›d›r. 1115 de Edir-
nede flehîd edildi.

Tenbîh: Aflûre günü, onuncu gün demekdir. Bugün ibâdet ola-
rak yaln›z meflhûr aflûre tatl›s›n› piflirmek ve da¤›tmak bid’atd›r,
günâhd›r. O gün, mâtem tutmak da günâhd›r.

80 - Birkaç fley orucu bozar. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve
sellem” efendimiz buyurdu ki: (Gîbet etmek, nemîme, ya’nî söz
gezdirmek, yalan yere yemîn etmek, nâ mahremlere flehvetle bak-
mak gibi fleyler [nâfile] orucu bozarlar.) [Farz orucun da sevâblar›-
n› giderirler.] Gîbet, hem Allahü teâlân›n ve hem de insanlar›n
hakk› olmas› bak›m›ndan çok büyük mes’ûliyyeti mûcib bir hatâ ve
büyük bir günâhd›r. Gîbet edenlerin dili, k›yâmet günü feci’ bir
manzara arz ederek bütün mahlûkat aras›nda mahcûb ve rezîl ola-
cakd›r. Gîbet, Kur’ân-› kerîmde sarâhaten men’ edilmekde ve öl-
müfl kardeflinin etini yimek gibidir, denilmekdedir.

Tenbîh: ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” (Kimyâ-i se’âdet)
kitâb›nda, oruc bahsinde buyuruyor ki: Üç dürlü oruc vard›r: Bi-
rincisi avâm›n, ya’nî ictihâd makam›na yükselmiyenlerin orucudur.
Zemân›m›zdaki bütün hocalar›n, imâmlar›n, hâf›zlar›n, müftîlerin,
vâizlerin ve bütün müslimânlar›n oruclar› bu birinci derecededir.
Bunlar›n oruclar›, vücûda bir fley girmekle, ya’nî g›da veyâ devâ
sokmakla ve cinsî mübâfleretle bozulur. ‹¤ne ile ilâc fl›r›nga edince,
hanefîde de, flâfi’îde de bozulur. Câhillerin fetvâlar›na aldanma-
mal›d›r.

‹kinci derece, havâs›n ya’nî müctehidlerin orucudur. Bunlar›n
orucu, herhangi bir a’zân›n günâh ifllemesiyle bozulur. Meselâ, gî-
bet, yalan, söz tafl›mak, nâ mahreme bakmak ile bozulur. Ba’z›
âlimler, bunlar›n avâm orucunu da bozaca¤›n› bildirmifl ise de, Ha-
nefî mezhebinde, bunlar avâm için yaln›z mekrûhdur. ‹mâm-›
a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” [80 senesinde tevellüd ve
150 de vefât etdi. Ba¤dâddad›r.] yukar›daki hadîs-i flerîfi, (Orucun
sevâb›n› yok eder) ma’nâs›na alm›fld›r. Ya’nî bunlar, orucun s›hha-
tini de¤il, kemâlini giderir. Üçüncü derece de, Ehassülhavâs oru-
cudur ki, bunlar›n orucu, Allahü teâlâdan baflka bir fleyin kalbe
girmesi ile bozulur.

– 437 –



81 - Ma’lûmun olsun ki, Hak teâlâ her fleyden evvel akl› yarat-
m›fld›r. Ve ona ilm, zekâ, hulûs, do¤ruluk, cömerdlik, tevekkül,
korku, ümmîd hasletleri vermifldir. ‹flte, bu aklla müflerref olan
kimseler, yarat›l›fllar›ndaki gâyeyi, ya’nî cenâb-› Hakk›n ülûhiyyet
ve vahdâniyyetini tasdîk ederek, Onun r›zâs›na kavuflurlar. En-Nâ-
zi’at sûresi k›rk›nc› âyet-i kerîmesinde meâlen, (Cenâb-› Hakk›n
huzûrundan korkup, nefsini [gayr› meflru’] nefsânî arzûlardan
men’ eden kimselerin varacaklar› yer muhakkak Cennetdir) buyu-
ruldu.

Cenâb-› Hak akldan sonra, nefsi yaratm›fld›r. Buna, cehl, fleh-
vet, tama’kârl›k, yalan, harîslik, gadab, zulm, murdarl›k, fesâdl›k
ve flirk gibi afla¤› duygular vermifldir.

Bundan evvelki iki âyet-i kerîmede meâlen, (Her kim benim
emrimi tutmay›p nefsine uyarsa, varaca¤› mahal Cehennemdir)
ve (Zulm edip, yaln›z dünyâ hayât›n› seçen kimsenin varaca¤›
yer, Cehennemdir) buyurulmufldur. fiu hâle göre herkesin, akl›na
dan›fl›p ifl yapmas› îcâb eder. fiâyed akl›na dan›flmadan ifl yapar-
sa, nefsine uymufl olur ve nihâyet varaca¤› ebedî mevki’, Cehen-
nem olmufl olur. Akl› elden b›rakmay›p, nefs ve flehveti terk et-
mek îcâb eder. Çünki, nefs ve flehvet, insanlar için en büyük düfl-
mand›r. Akllar› erip tâm olarak düflünenler, Allahü teâlâya îmân
eder. Akl ile hareket etmeyip, nefsine uyanlar, her zemân dalâ-
letdedirler ve cenâb-› Hakka varan yolu hiçbir zemân bulamaz-
lar.

Akl› olup düflünmeyen ve gözü olup Hakk› görmiyenler ve ku-
la¤› olup hakîkati iflitmiyenler için cenâb-› Hak Kur’ân-› kerîmin
A’râf sûresi, yüzyetmifldokuzuncu âyetinde meâlen, (Onlar ancak
dört ayakl› hayvânlar gibidir, belki de hayvânlardan dahâ fenâd›r)
buyurmakdad›r. Müslimân evlâd› olup da, dâimâ nefsinin arzûsu-
na koflanlar da böyledir. Bunlar›n yaln›z ismi müslimând›r.

ÎMÂN BAHS‹
82 - Ey O¤ul! Îmân, kalb ile inanmak demekdir. Cebrâîl aley-

hisselâm, akl›, hayây› ve îmân› Âdem aleyhisselâma getirdi. Ve de-
di ki, (Yâ Âdem! Allahü teâlâ hazretleri selâm eder, sana getirdi-
¤im flu üç hediyyenin birini kabûl etsin dedi.) Âdem aleyhisselâm
akl› kabûl eyledi ve Cebrâîl aleyhisselâm, îmân ile hayâya, (siz gi-
din) deyince, îmân dedi ki, (Allahü teâlâ hazretleri bana emr eyle-
di ki, akl nerede ise, sen de orada ol!) Ondan sonra hayâ da ayn›
fleklde, Allahü teâlâ taraf›ndan emr olundu¤unu beyân ederek, her
ikisi, akl ile berâber Âdem aleyhisselâmda kald›lar.
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Binâenaleyh Allahü teâlâ kime akl verirse, hayâ ile îmân da
onunla berâberdir. Akl› olm›yan›n ne hayâs› ve ne de îmân› bulun-
maz.

Birgün Hasen-i Basrîye “rahime-hullahü teâlâ” bir kad›n gele-
rek sordu: (Yâ imâm! Din temizli¤i nedir? Din cevheri nedir. Din
hazînesi nedir?)

Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh” cevâben, (Siz söyleyin biz
dinleyelim) dedi. Kad›n, (Din temizli¤i abdest almakd›r. Din cev-
heri, Allahü teâlâdan korkmak ve hayâ etmekdir. Din kuvveti ise,
nemâzd›r. Çünki, Hak teâlâ hazretleri, hayâ eden kulunu medh ey-
lemifldir. Din hazînesi ilmdir. Çünki, her kimin abdesti olmazsa, dî-
ni temiz olmaz. Her kimin hayâs› olmazsa ve Allahü teâlân›n kor-
kusu olmazsa, onda dînin cevheri olmaz. Her kimin ilmi olmazsa,
dînin hazînesi olmaz) dedi.

Hasen-i Basrî “rahime-hullahü teâlâ” bu kad›n›n sözüne hay-
rân olarak, hak söyledi¤ini tasdîk eyledi.

Îmân› befl dürlü temsîl ederler: Îmân befl katl› bir kaleye ben-
zer. Birinci kat› alt›ndan, ikinci kat› gümüflden, üçüncü kat› demir-
den, dördüncü kat› tunçdan ve beflinci kat› ise bak›rdand›r.

Bak›r dedi¤imiz kat, edebdir. Bir kimsenin edebi olmazsa, her-
hâlde o katdan fleytân geçer. fiâyet edebi olup, fleytân› o katdan ge-
çirmezse, o kimsenin îmân› kurtulur.

Demir dedi¤imiz sünnetdir. Tunç tabakas› dedi¤imiz, farzd›r.
Gümüfl tabakas› dedi¤imiz, ihlâsd›r. Alt›n tabakas› dedi¤imiz Alla-
hü teâlâ hazretlerine yak›nl›kd›r. Her kimin edebi varsa, sünnete
yol bulur, ihlâs› varsa Allahü teâlân›n sevgisine kavuflma¤a yol bul-
mufl olur.

Bir kimse âdâb› gözetmezse, ya’nî edebi olmazsa, sünnete yol
bulamaz. Sünneti tutmayan kimse, farza yol bulamaz. Farz› tutma-
yan da, ihlâsa yol bulamaz.

Her kim verdi¤ini Allahü teâlâ hazretlerinin r›zâs› için verirse
ve sevdi¤ini de, Allah için severse ve düflmanl›¤›n› da, Allah için
yaparsa, o kimsenin îmân› temâm olur. Ahlâk› güzel olan›n da,
îmân› kâmil olur. Îmân›n alâmeti, kâfirleri kâfir olduklar› için sev-
memekdir. [Îmân› olan kimse, islâm düflmanlar›n›, komünistleri,
masonlar›, bid’at sâhiblerini sevmez.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz buyururlar
ki, (Sizin îmânen mükemmel olan›n›z, ahlâken güzel olup, insan-
lara iyilik yapanlard›r.) Zîrâ, Hak teâlâ hazretleri Kur’ân-› ke-
rîmde buyurur ki: (Muhakkak sen yüksek bir ahlâk üzerindesin.)
Ya’nî, Allahü teâlâ hazretleri Habîbinin “sallallahü aleyhi ve
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sellem” ahlâk›n› medh eylemifldir. Bir kimsenin ahlâk› güzel olsa,
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ahlâk› ile ahlâk-
lanm›fl olur ve Onun yolunu tutmufl olur. Korkdu¤undan kurtu-
lup, istek ve arzûlar›na kavuflur ve hakîkî mü’min olmufl olur. Bir
kimsenin akl›na gayri meflrû’ bir fley gelse, onun harâm oldu¤unu
bilmek de îmândand›r. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm
ecma’în” sordular: (Yâ Resûlallah! Kalbimize fenâ fleyler gelirse
ne yapal›m?) Buyurdu ki: (Kalbe iyi fley de gelir; fenâ fley de ge-
lir. Fenâ fleylerin fenâ oldu¤unu bilmek ve anlamak da îmândan-
d›r.)

83 - E¤er îmân›n kâmil olmas›n› istersen, kendini müslimân-
lardan yüksek görme! Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” buyurdular ki: (Bir kifli îmân›n›n kemâlini isterse, kendine
insâf versin [ya’nî tevâzu’ üzere hareket eylesin] ve fakîr oldu¤u
hâlde sadaka versin! Bu iki huy, îmân› kâmil derecesine yüksel-
tir.)

84 - Alkollü içkiler harâmd›r. fierâb ile îmân birlikde durmaz.
Hazret-i Osmân “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Allahü teâlâya ye-
mîn ederim ki, hamri eline al›p içerken, îmân o hamre der ki, ey
mel’ûn dur! Ben ç›kay›m da, ondan sonra sen gir.) ‹nsandan îmân
ç›kmadan flerâb girmez. Me¤er, S›dk ile, tevbe-i nasûh ederse,
îmân yine kalbine girer.

85 - Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” bildiriyor
ki, büyük günâh ifllemek küfr de¤ildir. Büyük günâh ifllemek îmâ-
n› yok etmez. Hadîs-i flerîf, günâh oldu¤una inanm›yan›n veyâ gü-
nâh› kötü bilmiyenin îmân›n›n gidece¤ini haber veriyor. Yâhud,
büyük günâha devâm eden tevbe etmezse, son nefesinde îmân› gi-
der dediler.

86 - Îmân›n za’îf olmamas›n› istersen, ya’nî dâim kendinde ka-
l›p, onunla berâber Allahü teâlân›n huzûruna ç›kmak istersen, flu
düây› günde k›rk def’a oku: (Yâ hayyü yâ kayyûm yâ zelcelâli vel
ikrâm, yâ lâ ilâhe illâ ente.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Dört
fley îmân› giderir: 1. ve 2. Bildi¤i ile amel etmeyip, bilmedi¤i ile
amel etmek. 3. ve 4. Bilmedi¤ini ö¤renmeye utan›p, ö¤reneni de
men’ etmek.) [Dînini, ilmihâlini ö¤renmiyenin îmân› sa¤lam kal-
maz. Böyle câhil kalan kimse, masonlar›n, komünistlerin ve dinde
reformcular›n yalanlar›na aldanarak îmân›n› kapd›r›r.]

Müslimân›m, gece-gündüz, tapd›¤›m dergâh bir,
bir dakîka tevhîdden ayr›lmad›m, Allah bir!
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TEVHÎD FASLI
[Osmânl› devleti âlimlerinden Kâd›-zâde Ahmed bin Muham-

med Emîn efendi “rahime-hullahü teâlâ”, îmân›n alt› flart›n› bil-
diren (Âmentü billâhi...)yi türkçe olarak flerh etmifl, böylece iki-
yüzelli sahîfelik bir kitâb meydâna gelmifldir. Bu kitâba (Ferâid-
ül-fevâid) ismini vermifldir. Büyük velî, derin âlim, Seyyid Abdül-
hakîm Efendi “rahime-hullahü teâlâ” bu kitâb›n ve di¤er eseri
olan (Birgivî vas›yyetnâmesi flerhi)nin çok k›ymetli olduklar›n›
söyler, gençlere tavsiye buyururdu. Kâd›-zâde Ahmed efendi
1197 [m. 1783] de ‹stanbulda vefât etmifldir. Bu kitâb›nda diyor
ki, Allahü teâlân›n (S›fât-i zâtiyye)si alt›d›r. Bunlara, (S›fât-i vü-
cûdiyye) ve (Ülûhiyyet s›fatlar›) da denir. Bu s›fatlar, Vücûd (var
olmak), K›dem (varl›¤›n›n evveli, bafllang›c› olmamak), Bekâ
(varl›¤›n›n âh›r›, sonu olmamak), Vahdâniyyet (nazîri ve flerîki
olmamak), K›yâm-› binefsihî (mekâna muhtâc olmamak. Madde,
mekân yok iken o vard›), Muhâlefetün lilhavâdis (mahlûklara,
hiçbirfleye benzememek)dir. Allahü teâlân›n (S›fât-› sübûtiyye)si
sekizdir. Bunlara, (S›fât-i hakikiyye) de denir. Bu s›fatlar, Hayât
(diri olmakd›r), ‹lm (bilici olmakd›r), Sem’ (iflitici olmakd›r), Ba-
sar (Görücü olmakd›r), Kudret (güçlü olmakd›r), ‹râdet (dileme-
si olmakd›r), Kelâm (söylemesi olmakd›r), Tekvîn (yarat›c› ol-
makd›r.) Âdet-i ilâhiyyesi flöyledir ki; herfleyi bir sebeb ile yarat-
makdad›r. Fekat, sebeblerin, vâs›talar›n, Onun yaratmas›na hiç
te’sîrleri yokdur. Vâs›tas›z mâlikdir. Ondan baflka yarat›c› yok-
dur. Bütün varl›klar› yokdan var etdi. ‹nsanlar›n ve hayvânlar›n
hareketlerini, sükûnlar›n›, düflüncelerini, hastal›klar›n›, flifâlar›n›,
hayrlar›n›, flerlerini, fâidelerini, zararlar›n› yaratan yaln›z Odur.
‹nsan, kendi hareketlerini, düflüncelerini, hiçbirfleyi yaratamaz.
‹nsan›n düflüncelerini, hareketlerini, keflflerini, bulufllar›n› hep o
îcâd etmekde, yaratmakdad›r. Ondan baflkas›na yarat›c› demek,
câhilce, bât›l bir sözdür. Allahü teâlân›n s›fât-i sübûtiyyesi de, s›-
fât-i zâtiyyesi gibi kadîmdirler. Bu s›fatlar› da, zât›ndan ayr›lmaz-
lar. Ya’nî s›fatlar› zât›n›n, kendinin ayn› da de¤ildirler, gayr› da
de¤ildirler.]

Tevhîd, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlüllah) demek-
dir. Ma’nâs› fludur: (Hak teâlâ hazretleri birdir, flerîki ve benze-
ri yokdur ve Muhammed aleyhisselâm sevgili kulu ve hak Pey-
gamberidir.) Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdu ki: (Bir kimse, kelime-i tevhîdi dese, Hak teâlâ hazretleri
ile o kelime aras›ndan perdeler kalkar ve kelime, do¤rudan do¤-
ruya Allahü teâlâ hazretlerine gider. Allahü teâlâ buyurur ki, ey
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kelime, dur! Kelime der ki, beni söyleyen kulu afvetmeyince du-
ramam. Hak teâlâ hazretleri, o zemân buyurur ki, izzetim, celâ-
lim, kudretim, kemâlim hakk› için beni zikreden kulumu afv et-
dim.)

87 - Bu kelime-i tevhîdi söyleyen kulu k›yâmet gününde melek-
ler ziyâret ederler. Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma me-
âlen, (Yâ Mûsâ! K›yâmet gününde meleklerin seni ziyâret etmesi-
ni istersen, kelime-i tevhîdi çok söyle) buyurdu. Bu kelime-i tevhî-
di dilinle söyleyip kalbinle flübhe etme! Aksi takdîrde, ebedî ola-
rak Cehennemde kal›rs›n.

Mûsâ aleyhisselâm dedi ki, yâ Rabbî, bir kulun, dili ile kelime-i
tevhîdi söyleyip, kalbi ile flübhe etse, sen ona nas›l bir cezâ verirsin?
Allahü teâlâ meâlen buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Ben onu dâimî olarak
Cehennemlik yapar›m. O kimseye ne Peygamber, ne Velî, ne fiehîd
ve ne de Meleklerden flefâ’at eden olmaz.)

88 - Bu kelime-i tevhîdi çok zikreyle! Zîrâ Mûsâ aleyhisselâm
cenâb-› Hakka sordu. Yâ Rabbî! Bir kulun kelime-i tevhîdi söyle-
se, sen o kula ne ecr verirsin? Allahü teâlâ hazretleri cevâb›nda
meâlen, (Ben o kulumdan râz› olup, Cennet ve cemâlimle onu
mesrûr eylerim) buyurdu.

‹flte bu kelime-i tevhîd söyleyen kimseye, Hak teâlân›n verece-
¤i in’âm ve ihsân› Allahü teâlâdan baflka kimse bilmez. Kelime-i
tevhîd söyleyince, Arfl-› a’lâ titrer. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki: (Hak teâlâ hazretleri bir direk yaratm›fld›r.
Kelime-i tevhîdden bu direk de titrer ve Arfl› titretir. Arfl titreyin-
ce, Hak teâlâ hazretleri Arfla, sâkin ol emrini verir ve Arfl›n mu-
kabelesiyle yine o kelime-i tevhîdi söyliyen kimse afv-› ilâhîye
mazhar olur.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Her kim
cân-ü gönülden, hâlisen, muhlisen bir kerre kelime-i tevhîd söyle-
se, Hak teâlâ hazretleri, o kimseye Cennet-i a’lâda dörtbin derece
ihsân eder ve dörtbin günâh›n› ba¤›fllar.) Eshâb-› kirâm “aleyhi-
mürr›dvân” sordular, yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”!
O kimsenin dörtbin günâh› olmazsa? Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” buyurdu ki, (Ehlinin, evlâd›n›n ve akrabâ ve teallukât›-
n›n günâhlar›ndan ba¤›fllan›r.)

89 - Kelime-i tevhîdi dilinle çok söyle! Sevâb›, bütün günâh-
lardan a¤›r gelir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyur-
du ki: (Mahfler günü bir kifli gelecek, doksandokuz defteri olup,
her bir defterin sath› göz gördü¤ü kadar genifldir. Hiç birinde iyi-
li¤i olmay›p, yaln›z bir parmak kadar, o kimsenin dünyâda söyle-
di¤i bir kelime-i tevhîd bulunur. O doksandokuz defter terâzînin
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bir kefesine ve bir kelime-i tevhîdi di¤er kefesine koyarlar. Keli-
me-i tevhîd taraf› a¤›r gelir.)

90 - Kelime-i tevhîdin sevâb hâssas› çokdur.
Tenbîh: ‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî

Serhendî “kuddise sirruh” hazretleri [971-1034 Hindistândad›r]
(Mektûbât) kitâb›n›n ikinci cildinin otuzyedinci mektûbunda Keli-
me-i tevhîdin fazîletini uzun bildirmekdedir. Bu mektûbun fârisî-
den türkçeye tercemesi (Se’âdet-i Ebediyye) ilmihâl kitâb›nda
mevcûddur.

ALLAH RIZÂSI
91 - Ey O¤ul! E¤er Hak teâlâ hazretlerinin r›zâs›n› bulmak is-

tersen bununla amel eyle! Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâ-
ma meâlen buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Benim için ne amel iflledin?)
Mûsâ aleyhisselâm: Yâ Rabbî, senin için nemâz k›ld›m, oruc tut-
dum, tesbîh okudum, sadaka verdim, dedi. Hak teâlâ buyurdu ki,
(Bunlar›n hepsi senin içindir. Nemâz k›larsan Cennet veririm, oruc
tutarsan sana kabr ve s›ratda nûr olur. Tesbîh okursan Cennet-i
a’lâda senin için a¤aç dikilir, sadaka verirsen, üzerine gelecek kazâ
ve belâ def’ ve ref’ olur. Yâ Mûsâ, benim için ne amel yapd›n?)
Mûsâ aleyhisselâm, yâ Rabbî, senin için ne amel yapmak gerekir?
dedi. Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki, (Benim için amel, dostumu
dost ve düflman›m› düflman tan›makd›r.) Allahü teâlân›n en be¤en-
di¤i ibâdet, müslimânlar› sevmek, kâfirlere düflman olmakd›r. Bu-
na, (Hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah) denir.

92 - Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Bir kimse, bir günâh yapmak istese ve sonra Allahdan korkup
onu terk eylese, Hak teâlâ hazretleri, o kula iki Cennet ihsân e-
der.) Öyle günâhlar ki, harâm yimek, fâiz yimek, [kar›s›n›, k›z›n›
aç›k gezdirmek, sinema ve televizyonda, müslimânl›kla alay eden,
ahlâk› bozan oyunlar› seyr etmek], harâma bakmak, zinâ, livâta, iç-
ki içmek, adam öldürmek, Allahü teâlâya flirk eylemek gibi... Bun-
lar›n hepsi günâh-› kebâirdir.

93 - Bir kiflinin sa’îd olmas›n›n niflân› fludur: Hak teâlâ hazret-
lerinin kazâ ve kaderine râz› olur. fiakî [fenâ adam] olman›n da ni-
flân› fludur: Kazâ ve kadere râz› olmay›p, bir musîbet geldi¤i ze-
mân, ça¤›r›r, ba¤›r›r, çok a¤lar, s›zlar.

94 - Allahü teâlâ hazretlerinin huzûrunda mutî’lerden olma¤›
istersen, her iflde inflâallah de! Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” buyurdu ki, (‹nsanlar için bundan dahâ fazîletli mutî’lik yok-
dur.)
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Bir kimse ile bir fley karârlafld›r›rken inflâallah deyip, sonradan
o ifli yerine getiremezsen yalanc› olmam›fl olursun.

95 - Üç yerde gönlünü hâz›rla ki, üzerine rahmet kap›s› aç›ls›n:
1- Kur’ân-› kerîm okunurken,
2- Allahü teâlân›n ismini söylerken,
3- Nemâz k›larken.
Ârif olan kimsenin niflân›, sükût etmesi fikr ola. Bakd›¤› ibret

ola ve diledi¤i tâat olad›r.
96 - fieyh Zünnûn-i M›srî “rahmetullahi teâlâ aleyh” [245 de

M›srda vefât etdi.] der ki, karn› yemekle dolu olan›n gönlünde hik-
met tutunamaz. Günâhdan sak›nan kimseye ne mutlu! Bu da vü-
cûdun fazla beslenmemesiyle olur. Hak teâlây› zikr etmek, insan›
Allahü teâlâya yaklafld›r›r.

Hak teâlâ hazretlerinden korkmaman›n alâmetleri flunlard›r:
1- Niyyet za’îfli¤i.
2- Kibrli olmak.
3- Ölümü yak›n bilmeyip, tûl-i emele saplanmak.
4- Hak teâlâ hazretlerinin r›zâs›n› terk edip, halk›n iste¤ini yap-

mak.
5- Sünneti b›rak›p, bid’at ifllemek.
6- Günâh›n› az görmekdir. Ne mutlu o kimseye ki, bu alt› fley-

den hiçbiri kendisinde bulunmaz. fii’r:

Mihneti zevk etmekdedir âlemde hüner,
gâm-u flâdiyyi kader, böyle gelir, böyle gider.

HAMD ETMEK FAZÎLET‹
97 - Birgün ‹brâhîm aleyhisselâm buyurdu ki: (Elhamdü lillâhi

kable külli ehad, vel hamdü lillahi ba’de külli ehad, el hamdü lillâ-
hi alâ külli hâl.)

Hak teâlâ hazretleri buyurdu: (Yâ Cebrâîl! Benim dostuma
benden selâm söyle! O üç kelâm› üç def’a söyledi, ben azîmüflflân
da, k›rk def’a kabûl olunmufl nâfile hac sevâb›n› kendisine verdim.
Her kim bu düây› okursa, ayn› sevâb› kendisine ihsân ederim.)
Hazret-i Enesin düâs›: (Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî fley’ün
fil Erd› ve lâ fissemâ’ ve hüvessemî’ul alîm.) Bu düâ sabâh ve ak-
flam üç kerre, Besmele ile okunur. Bununla birçok belâlardan ken-
disini muhâfaza etmifl olur.
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98 - Aks›rd›¤›n zemân, (El hamdülillah) de! Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir insan aks›rd›¤› zemân “El
hamdülillah” derse, Hak teâlâ o kimseyi yetmifl dürlü belâdan mu-
hâfaza eyler. Bir kimse, dört kelimeyi yüz kerre sabâh ve yüz kerre
de akflam okursa, o kimseden sevgili bir zât Hak huzûrunda ola-
maz.) Bunu Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle bu-
yurmufllard›. O dört kelime fludur: (Sübhânellahi velhamdü lillahi ve
lâilahe illallahü vallahü ekber.) Hamd, bütün ni’metleri yaratan ve
gönderen Allahü teâlâ oldu¤una inanmak ve söylemekdir.

Yine çok büyük fazîlet ve derecelere vesîle olan ve cenâb-› Hak
huzûrunda çok k›ymetli bir tesbîh (Sübhânellahi ve bi hamdihi
sübhânellahil azîm)dir. Bunu günde yüz kerre okumal›d›r.

ÎMÂN DÜÂSI
Muhammed Tirmüzîden “rahime-hullahü teâlâ” [209-279] rivâ-

yet olunur ki, her kim sabâh nemâz›n›n, sünneti ile farz› aras›nda
flu düây› sessizce okursa, îmânla rûhunu teslîm eder: (Yâ hayyü yâ
kayyûm yâ zel celâl-i vel ikrâm. Allahümme innî es’elüke en tuh-
yiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah
celle celâlüh.) 402. ci sahîfeye bak›n›z!

99 - Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Ey ümmet-ü eshâb›m, sizler sabâhlar› kalkarken flu düây› okuyun:
Sübhânellahi ve bihamdihi sübhânellahil azîm.) Bu düâ, okuyan›n
o günkü günâhlar›na keffâret olur.

Yine buyurdu ki, (Her kim bu düây› günde on kerre okursa,
Hak teâlâ o kimseye k›rkbin sevâb ihsân eder: Eflhedü en lâilâhe
illallahü vahdehü lâ flerîke lehû ilâhen vâhiden sameden lem yette-
hiz sâhibeten velâ veleden velem yekün lehû küfüven ehad.)

100 - Sultân-› Enbiyâ “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyur-
du ki, (Bulundu¤unuz toplant›dan kalkd›¤›n›z zemân, bu düây›
okuyun: “Sübhânek-allahümme ve bi hamdike, eflhedü en lâilâhe
illâ ente vahdeke lâ flerîke leke ve esta¤firüke ve etûbü ileyke.” O
meclisdeki günâhlar afv olunur.)

Kalbini öldürmemek için flu düây› oku! Çünki, bu düâ, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” tavsiye eyledi¤i bir düâd›r. (Yâ
hayyü yâ kayyûm yâ bedîassemâvâti vel erd› yâ zel celâli vel ikrâm,
yâ lâilâhe illâ ente-es’elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri ma’rifetike yâ
Allahü yâ Allahü yâ Allah celle celâlüh.)

Sultân-› Enbiyân›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ölüm zemân›n-
da dahî okudu¤u düâ:

– 445 –



“Sübhânellahi ve bi hamdihi esta¤firullahe ve etûbü ileyh.”
Soka¤a ve pazara ç›k›nca okunacak düâ: (Lâ ilâhe illallahü vah-

dehü lâ flerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtü ve
hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli fley’in ka-
dîr.)

101 - Yimek âdâb›:
(Fetâvâyi Hindiyye)de, beflinci cildde diyor ki, yime¤e bafllar-

ken ve bitdikden sonra elleri y›kamak sünnetdir. Bafllarken (Bis-
millâhirrahmânirrahîm) demek ve sonunda (Elhamdülillah) de-
mek sünnetdir. Sa¤ el ile yimek, sa¤ el ile içmek sünnetdir. Cünüb
olan erkek ve kad›n›n ellerini ve a¤z›n› y›kamadan evvel yimesi ve
içmesi mekrûhdur. Hayzl› kad›n için mekrûh de¤ildir. Kaynar fley
yimemeli, yeme¤i koklamamal› ve içine üflememelidir. Yolda yü-
rürken yimek ve içmek mekrûhdur. Bafl› aç›k yimek câizdir. Açl›k-
dan ölecek kimsenin lefl yimesi câizdir. Lefl bulamazsa ve birisi,
(Elimi kes yi!) veyâ (Benden bir parça kes yi!) dese kesmesi, yime-
si câiz olmaz. Kendi uzvundan et kesip yimesi de câiz olmaz. Bir
kimseye birfleyi kaça ald›n deseler, befl liraya dese, hâlbuki on lira-
ya alm›fl olsa, yalan söylemifl olmaz. Kokmufl et yimek harâmd›r.
Kokmufl ya¤, süt yimek harâm de¤ildir. Yemek ekflise, koksa necs
olmaz. Fekat yimesi harâm olur. A¤ac alt›na düflmüfl meyvalar›,
yerden al›p yimek sâhibinin halâl etdi¤i bilinirse halâl olur. Nehr
üzerinde sürüklenen meyvalar› al›p yimek halâl olur. Fakîr, zengi-
nin verdi¤i sadakadan, zengine hediyye etse, almas› câiz olur.

Habîb-i kibriyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:
(Yemekden sonra bu düây› okuyan kimsenin günâhlar› afv olunur:
“El hamdülillâhillezî et’amenâ hâzet-ta’âme ve rezekanâ min
gayr-› havlin minnâ ve lâ kuvvete”.)

‹sti¤farlar›n büyü¤ü:
Habîb-i kibriyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bu

düây› okuyan kimse, düây› sabâhleyin okursa ve akflama kadar
ölürse, flehîd derecesine vâs›l olarak ölür. Akflamleyin okursa, yine
sabâha kadar ölürse, ayn› fleklde ayn› dereceye ulafl›r. Düâ fludur:
Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve
ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min flerri mâ sa-
na’tü ebûü leke bi-ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fa¤firlî zünû-
bî feinnehû lâ ya¤firüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-
ke innî küntü minezzâlimîn.)

Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki, (Yâ Ebâ Hüreyre!
Her kim, günde yirmibefl def’a bu düây› okursa, Hak teâlâ, o flah-
s› âbidler zümresinden yazar.) Düâ fludur: “Allahümmagfir lî ve
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li- vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müs-
limîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ
erhamerrâhimîn.” Bu düâ (Se’âdet-i Ebediyye) 1037.ci sahîfesinde
de yaz›l›d›r.

TECDÎD-‹ ÎMÂN DÜÂSI
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm

düflmanlar›na ve bid’at ehline aldanarak, edindi¤im yanl›fl, bozuk
i’tikâdlar›ma ve bid’at, f›sk olan söylediklerime, dinlediklerime,
gördüklerime ve ifllediklerime nâdim oldum, piflmân oldum, bir
dahâ böyle yanl›fl inanmama¤a ve yapmama¤a azm, cezm ve kasd
eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim
sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmd›r. Bu iki Pey-
gambere ve ikisi aras›nda gelmifl geçmifl Peygamberlerin cümlesi-
ne îmân etdim. Hepsi hakd›r, sâd›kd›r. Bildirdikleri do¤rudur.
(Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve
âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i
Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi
velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve flerrihi minallâhi teâlâ vel-
ba’sü ba’delmevti hakkun eflhedü en lâ ilâhe illallah ve eflhedü en-
ne Muhammeden abdühu ve resûlüh.)

Tecdîd-i îmân düâs›: (Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâ-
ne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ-ilâhe illallah Muhammedün re-
sûlullah).

102 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” her yeni elbise
giydi¤i zemân bu düây› okurdu: (Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ
ûriye bihi avretî.)

[Büyük ‹slâm âlimi, 14. cü hicrî asr›n müceddidi, Seyyid Abdül-
hakîm Efendi “rahmetullahi aleyh” ‹stanbulun çeflidli câmi’lerin-
deki va’zlar›nda ve Medreset-ül-mütehass›sîndeki ve Vefâ lisesin-
deki derslerinde ve husûsî sohbetlerinde, (Temiz ve yeni elbise gi-
yiniz! Mevk›’ ve hürmet sâhibi olan kimseler gibi giyininiz! Halâl
olan elbiseleri ve yemekleri ve flerbetleri lüzûmu kadar kullan›n›z!
Gitdi¤iniz yerlerde ahlâk›n›zla, sözlerinizle islâm›n vekar›n›, k›y-
metini gösterdi¤iniz gibi, giyinmenizle de sayg› ve ilgi toplay›n›z!
Çeflidli, lezzetli yemeklerle ve tatl›, so¤uk flerbetlerle bedeninizi,
nefslerinizi râhat ve hofl tutunuz!) buyururdu. Seyyid Abdülhakîm
efendinin bu tavsiyeleri, Muhammed bin Süleymân-› Ba¤dâdînin
“rahime-hümallahü teâlâ” (Hadîkat-ün-nediyye) kitâb›nda da
uzun yaz›l›d›r. Bu kitâb, arabî olup, 1397 [m. 1977] senesinde, ‹s-
tanbulda ofset yolu ile Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan basd›r›lm›fld›r.]
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‹HLÂS SÛRES‹N‹ OKUMANIN FAZÎLET‹
103 - Ey O¤ul! Sûre-i ihlâs› çok oku! Peygamberimiz “sallallahü

aleyhi ve sellem” buyurdu ki,(K›yâmet gününde, bir ça¤›r›c› ça¤›r›r
ve der ki, Hak teâlâ hazretlerini zikr edenler ve ihlâs sûresini çok
okuyanlar gelsinler. Cennetdeki makâmlar›na vâs›l olsunlar.)

Bu sûre-i flerîfeyi Besmele ile bin kerre okuyan difl a¤r›s› gör-
mez olur.

Tenbîh: Hazret-i Alî “rad›yallahü anh” diyor ki: Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir meclisin, ya’nî
bir dersin, bir kitâb›n, Kur’ân-› kerîm okuman›n sonunda Sübhâne
Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasifûn âyetini, sonuna kadar okuya-
na k›yâmetde çok sevâb verilir.) Dinde derinleflmemifl birkaç kifli-
nin, terceme sûretiyle yazd›¤› kitâba, akllar› ile de ilâveler yaparak
müslimânlar› flafl›rtd›klar› ve çok günâha girdikleri görülmekdedir.
Meselâ, (Sübhâne Rabbike) yerine (Sübhâne Rabbinâ) demek da-
hâ iyidir diyorlar. Zîrâ düâ olarak okundu¤u için (Bizim Rabbi-
miz) diyerek cemâ’ati de kar›fld›rmal›d›r, diyorlar. Bunlar çok al-
dan›yor. Çünki, (Sübhâne Rabbike) âyet-i kerîmesi düâ de¤ildir,
tesbîhdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu âyeti
okuyunuz diyor, de¤ifldiriniz demiyor. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yal-
lahü teâlâ anh” diyor ki, (Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aley-
hi ve sellem” bir hatâs›n› bütün ibâdetlerime de¤iflirim.) Mukar-
reblerin, ya’nî Allahü teâlân›n sevdi¤i insanlar›n hatâs›, ebrâr›n,
ya’nî iyi insanlar›n hasenât›ndan k›ymetlidir. Bunlar, hâflâ, âyet-i
kerîmeyi düzeltmek, dahâ iyi yapmak m› istiyorlar? Kur’ân-› ke-
rîmdeki bir kef harfi, bütün ibâdetlerden dahâ k›ymetlidir. Bunu
de¤ifldirmek küfre bile sebeb olur.

Bu âyet-i kerîmeyi de¤ifldirerek okuyanlara, din âlimlerimizin
verdikleri cevâblar (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›m›zda yaz›l›d›r.

104 - Her sabâh Haflr sûresinin sonunda olan ve (Hüvellâhülle-
zî) ile bafllayan üç âyeti okumak da büyük sevâb kazand›r›r ve e¤er
akflama kadar ölürse, flehîd derecesi ile ölür.

105 - Amme sûresini günefl do¤arken okuyan kimse, bütün
âfetlerden emîn olur.

[Hakîkî islâm âlimi, büyük velî, Abdüllah-i Dehlevî “kadde-
sallahü sirrehül’azîz”, doksan›nc› mektûbunun sonunda buyuru-
yor ki, (Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bil-
dirdi¤i âyet-i kerîmeleri ve düâlar›, belli vaktlerinde okumal›d›r.
Bunlar ve nâfile nemâzlar, ihlâs ile, huzûr-› kalb ile okunmazsa,
sahîh olmazlar, fâideleri olmaz. Bunun için, bizler, farzlardan
ve müekked sünnetlerden baflka hiçbirfley okumay›p, nâfile ibâ-
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det yapmay›p, önce her an Allah›m›z› zikr ederek ve harâmlardan
ictinâb ederek, kalblerimizi ve ahlâk›m›z› temizleme¤e çal›flmal›-
y›z!) Yetmiflbirinci mektûbda diyor ki, (Zemân›m›zda, her yeri
küfr, f›sk ve bid’at kaplad›. Bu zemânda, Allahü teâlân›n, her an
hâz›r ve nâz›r oldu¤unu kalbe yerlefldirmek çok güçlefldi. Fekat,
kalb hastal›¤›ndan kurtulma¤a yine çal›flmak lâz›md›r. Bir kufl, se-
mâya ç›kmak için uçar da, semâya kavuflamazsa da, di¤erlerinden
yüksek olur ve kedilerin flerrinden âzâd olur.) Onikinci sahîfeye
bak›n›z! Abdüllah-i Dehlevî, Hâlid-i Ba¤dâdînin mürflididir. 1240
[m. 1824] de Delhide vefât etdi. ‹smi silsile-i aliyyede S›bgâtullah-i
Hîzânîden önce yaz›l›d›r. S›bgâtullah-i Arvâsî, Gavs-i Hîzânî ismi
ile meflhûrdur. Seyyid Tâhân›n halîfesi, Seyyid Fehîmin mürflidle-
rindendir. Hîzânda medfûndur. Abdürrahmân-› Tâg›nin mürflidi-
dir. Abdürrahmân-› Tâgînin kabri Nûrflindedir.]

SALEVÂT FASLI
106 - Bir kimse Cum’a günleri çok salevât-i flerîfe getirirse, Hak

teâlâ o kimsenin yüz hâcetini revâ k›lar, bunun otuzu dünyâ, yet-
mifli âh›ret hâcetidir.

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki, (Her kim günde
yüz def’a, [ma’nâs›n› düflünerek,] salevât-i flerîfe okursa, k›yâmet
gününde güneflin s›cakl›¤›ndan kurtulup, Arfl›n gölgesi alt›nda be-
nimle berâberdir. Ve her kim benim için bir salevât-› flerîfe getirir-
se, rahmet melekleri onun günâhlar›n›n afv olmas› için düâ ve is-
ti¤far ederler.)

107 - Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” üzerine çok sa-
levât-› flerîfe getir! Zîrâ bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki: (Yan›nda is-
mim an›l›p da, üzerime salevât-› flerîfe getirmeyenlere yaz›klar ol-
sun. Bir de, Ramezân-› flerîfe kavuflup, onu kemâl-i ta’zîm ile kar-
fl›lay›p râz› etmeyen ve ana-babas›n›n birine veyâ ikisine kavuflup
da, onlar›n r›zâlar›n› almayanlara da yaz›klar olsun.)

108 - Bil ki, her kim bir fakîre, onun gönlünün diledi¤i fleyi yi-
dirse, Hak teâlâ hazretleri, o kimseye Cennet-i a’lâda bin derece
verir ve Cennetde kendisine birçok ni’metler ihsân eder.

109 - Fakîrlere tasadduk etme¤i unutma! Ehline ve çoluk çocu-
¤una ve akrabâna verdi¤in fleyler de, sadaka yerine geçecekler. Ebû
Emâmenin “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlullahdan “sallallahü aley-
hi ve sellem” rivâyet etdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ehline ve akrabâs›na ih-
sân etmekden büyük derece ne olabilir?) buyuruldu. Önce, ehline,
evlâd›na halâl yidirmeli, halâl giydirmeli, sonra artan paran›n zekâ-
t›n› vermeli, ondan sonra da sadaka vermelidir.
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110 - Sana nasîhat fludur ki, bu dört huy ile huylan. Zîrâ muh-
sinler [ya’nî iyiler] zümresinden olursun.

1- Genifllikde [zenginlikde] zekât, darl›kda sadaka vermek.
2- Gazab zemân›nda gazab›n› ve h›rs›n› yenmek.
3- Baflkas›n›n ayb›n› görünce, onu açmay›p, kapatma¤a çal›flmak.
4- Hizmetciye, ehline, evlâd ve akrabâya ihsân ederek onlar›

hofl tutmak.
111 - Susam›fl kimseye su vermek de çok sevâbd›r. Peygambe-

rimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, Ceb-
râîl aleyhisselâma sordu: Yer yüzüne insen ne ifl yapard›n?

Cebrâîl aleyhisselâm buyurdu ki: Yâ Rabbî! Yapaca¤›m amel,
sence ma’lûmdur. Dört fley yapard›m:

1- Susam›fl kimselere su verirdim.
2- Çoluk çocu¤u fazla olana yard›m ederdim.
3- ‹ki darg›n aras›n› bulurdum.
4- Müslimânlar›n ayblar›n› kapat›rd›m.)
Yine Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Susa-

m›fl bir kimseye su içirenlerin amel defterine yetmifl senelik sevâb ya-
z›l›r. E¤er su bulunmad›¤› yerde içirirse, ‹smâ’îl aleyhisselâm evlâd›n-
dan birini kâfir elinden kurtar›p âzâd etmifl gibi sevâb verilir.)

112 - Her zemân çok iyilik yap! Hak teâlâ hazretleri hayrl› ifl ya-
pan kullar›n› çok sever. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
buyurdu ki, (Bir kimse bir fakîre bir lokma ta’âm verse, lokma o
kimseye befl fley ile müjde eder:

1- Bir dâne idim, beni ço¤altd›n.
2- Ben küçük iken, beni büyütdün.
3- Düflman iken, beni dost eyledin.
4- Fânî, yok olmak üzere iken, beni bâkî, sonsuz kal›c› eyledin.
5- fiimdiye kadar sen beni muhâfaza ederdin. Bundan sonra

ben seni muhâfaza ederim.)
113 - Sadaka ve zekât vermekle mal eksilmez, artar. Abdürrah-

mân ibni Avf “rad›yallahü anh”, Peygamberimiz aleyhisselâmdan
ifliterek buyurdu ki, üç fleye yemîn ederim:

1- Zekât vermekle mal eksilmez, ço¤al›r.
2- Zulm edilen kimse, zâlime hakk›n› ba¤›fllarsa, Hak teâlâ, k›-

yâmet gününde bu kulun derecesini yükseltir.
3- Dâimâ isteyici olan kimseyi, Hak teâlâ fakîrlikden kurtarmaz.
114 - Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”, Peygamberimizden “aley-

hisselâm” flöyle iflitdim, diyor: (‹nsanlar tasadduk etdi¤i fleyi, Allah
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r›zâs› için verirse, Hak teâlâ hazretlerine verilmifl gibi say›l›r ki, mu-
kâbilinde bin sevâb, [di¤er bir rivâyete göre ikibin sevâb] al›r.) Bir
kimseye ödünç verir isen, iyilikle ver ve iyilikle al! Ödünç verilen
adam fakîr ise ve nemâz k›l›yor, harâmlardan sak›n›yorsa, veren kim-
se, verdi¤ini ona ba¤›fllarsa k›yâmet günü arfl-› a’lân›n gölgesinde göl-
gelenecek ve Cennetde büyük bir dereceye nâil olacakd›r.

Tenbîh: Sadaka vermek nâfile ibâdetdir. Zekât vermek ve borç
ödemek, birinin hakk›n› iâde etmek ise, farzd›rlar. Üzerinde farz
borcu olanlar›n sünnetleri ve nâfileleri kabûl olmaz. O hâlde, bir
kurufl zekât› veyâ bir kurufl borcu olan kimsenin sadakalar› kabûl
olunmaz. Milyonlarca sadaka verse, binlerce hayr yapsa, zekât›n›
vermedikce veyâ borcunu ödemedikçe, hiçbiri kabûl olmaz, ya’nî
hiç sevâb kazanamad›¤› gibi, zekât ve borç günâh›ndan da kurtula-
maz. Zekât hakk›nda, 212. ci maddede genifl bilgi verilmifldir.

115 - Bir kimseye ödünç vermek, tasadduk etmekden dahâ
hayrl›d›r. Zîrâ, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bu-
yurdu ki: (Ödünç vermek, tasadduk etmekden onsekiz derece da-
hâ fazîletlidir.)

Bir kifliye bir ifl yapd›rd›¤›n vakt, hemen ücretini ver! fiâyed
vermeyip, hakk› k›yâmet gününe kalacak olursa, k›yâmet günü, o
flahs›n da’vâc›s›, Allahü teâlâ hazretleri olacakd›r. Birbirinize ifl
gördü¤ünüz zemân, ödünc al›p verdi¤iniz vakt, güzel muâmele ya-
p›n! Birbirinizin gönlünü k›rmay›n›z. Zîrâ iyilik yapaca¤›n›z yerde,
günâh ifllemifl olursunuz. Ödünç alan, ödemek niyyetiyle almal›d›r.
Üç sebeble ödünç al›n›r:

1- Çok fakîr olup çal›flma¤a kudreti olmayan›n nafakas›na sarf
edecek kadar ödünç almas›.

2- Bulundu¤u yerin âdetine göre, kirâ ile veyâ mülk olarak, ko-
runacak bir mesken te’min etmek için.

3- Evlenmek için.
Bu fleyler için Allahü teâlâya tevekkül ederek ve ödeme¤e niy-

yet etmek flart› ile borç alanlara, Allahü teâlâ çabuk ödemek nasîb
eder. Çok borç almay›n›z ki, râhat olas›n›z. Zîrâ, borcu alan, köle
gibi olur, gece gündüz üzüntülü olur.

116 - Al›fl verifl yaparken ve ödünç verirken ribâdan, ya’nî (Fâ-
iz) al›p vermekden sak›n! Ödünç verdi¤in kimseden menfe’ât bek-
leme! Zîrâ, az›c›k ald›¤›n veyâ verdi¤in fâizin günâh› Allahü teâlâ
indinde, annesiyle yetmifl def’a zinâ etmifl gibidir. Ya’nî, fâizin az›
da, ço¤u da, almas› da, vermesi de harâmd›r. Fâize flâhid olan, kâ-
tib olan ve vekîl olan da, Allahü teâlâ indinde mel’ûn ve sorumlu-
dur. Çok sak›nmak lâz›md›r.
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Tenbîh: ‹mâm-› Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî-yi
Serhendî “kaddesallahü sirreh” hazretleri (Mektûbât)›n birinci cil-
di, yüzikinci mektûbunda buyuruyor ki: Bir müslimâna bir mikdâr
fazla ödemesi flart› ile borç verildikde, ödenilen paran›n fazlas› fâiz
olmakla kalm›yor. Evvelce yap›lan (akd), ya’nî mukâvele, sözleflme
fâiz oluyor. Böyle bir mukâvelenin kendisi harâmd›r ve harâm sebe-
bi ile al›nan herfley de harâmd›r. O hâlde, yüz lira borç verip, karfl›-
l›¤›nda, yüzon lira almak flart› ile yap›lan akd, ya’nî pazarl›k harâm
olup, al›nan yüzon liran›n hepsi fâiz olur, harâm olur. (Câmi’ur-ru-
mûz) f›kh kitâb›nda ve ‹brahîm fiâhînin kitâb›nda da bu, güzel anla-
t›lmakdad›r. Fâiz ile para alma¤a ihtiyâc› olanlara gelince, ribân›n
harâm oldu¤u Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›kça yaz›l›d›r
ve umûmîdir. Ya’nî ihtiyâc› olana da, olm›yana da harâmd›r. ‹htiyâ-
c› olanlar› ay›rmak, Allahü teâlân›n ve Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem” emrlerini de¤ifldirmek olur. (K›nye) kitâb›n›n, bu
emrleri de¤ifldirme¤e haddi ve salâh›yyeti yokdur. Lâhor flehrinde-
ki âlimlerin en büyü¤ü olan Mevlânâ Cemâl “rahime-hullahü teâlâ”
K›nye kitâb›n›n birçok sözlerine güvenilmez ve k›ymetli kitâblara
muhâlifdir, buyuruyor. K›nyedeki, ihtiyâc› olanlar›n fâiz ile borç al-
mas› câiz olur, sözünü do¤ru kabûl etsek bile, e¤er her ihtiyâc› ola-
na câiz dersek, fâizin harâm edilmesine sebeb kalmazd›. Çünki, her-
kesi, fâiz ile para alma¤a götüren, elbette bir ihtiyâcd›r. Kimse ihti-
yâc› yokken, kendi zarar›na ifl görmez ve hakîm olan, hamîd olan
Allahü teâlân›n bu emri fâidesiz ve lüzûmsuz olurdu. Allahü teâlâ-
n›n kitâb› olan Kur’ân-› kerîme böyle iftirâda bulunmak, çok çirkin
bir cesâretdir. Farz-› muhâl olarak her ihtiyâc› da özr kabûl edersek,
ihtiyâc, lüzûm demekdir. Lüzûmun da bir mikdâr› ve derecesi var-
d›r. Ziyâfet vermek için fâiz ile ödünç almak ihtiyâc de¤ildir ve bu-
na zarûret yokdur. Meselâ bir cenâze için yaln›z kefen ihtiyâcd›r,
buyurmufllard›r. Onun rûhu için helva piflirmek ihtiyâc de¤ildir, bu-
yurmufllard›r. Hâlbuki onun sadakaya ihtiyâc› her ihtiyâc›n üstünde-
dir. Böyle olunca, fâiz ile para alanlar›n ihtiyâclar›, ihtiyâc olur mu,
olmaz m› ve böyle para ile hâz›rlanan yemekleri yimek halâl olur
mu? Âilenin çok kifli olmas›n› ve askerli¤i ihtiyâca behâne etmek
ise, müslimânl›¤a yak›flacak bir fley de¤ildir. E¤er denirse ki, bugün
halâl lokma bulmak mümkin olmuyor. Evet bu söz do¤rudur. Fekat,
mümkin oldu¤u kadar harâmdan kaçmak lâz›md›r. Mahsûlün bere-
ketsiz olmamas› için tarlay› abdestsiz ekmemelidir, buyurmufllard›r.
Hâlbuki bugün bundan kurtulmak imkâns›zd›r. Fekat, fâiz ile para
almamak çok kolayd›r. Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde harâm
oldu¤u bildirilen fleyleri harâm bilmek, halâl oldu¤u bildirilen fley-

– 452 –



leri de halâl bilmek lâz›md›r. Bunlara inanmayan, kâfir olur. Aç›k-
ça bildirilmeyen halâl ve harâm ise, böyle de¤ildir. Meselâ, birçok
fleyler Hanefî mezhebinde harâm iken, fiâfi’îde halâldir. O hâlde,
ihtiyâc› olan›n fâiz ile para almas› câiz de¤ildir, diyene, (Sus! Halâ-
le harâm deme! Kâfir olursun) denemez. Çünki onun sözü hakîka-
te yak›nd›r, belki de tâm hakîkatdir ve ona verilen cevâb, tehlüke-
lidir. Harâm flübhesi olan fleyleri terk etmek evlâd›r. Tekrâr edelim
ki, ihtiyâc dâiresi çok genifldir. E¤er genifl tutulursa fâiz alm›yacak
kimse kalmaz ve Allahü teâlân›n fâizi harâm etmesi, hâflâ, abes ve
bofluna olmufl olur. K›nye kitâb› da nihâyet ihtiyâc› olan›n fâiz ile
para almas›na cevaz vermekdedir. Yoksa herkese de¤il. ‹htiyâc›
böyle flübheli yoldan ise, halâl yoldan aramal›d›r ve takvâ bereke-
ti ile ve ufak bir teflebbüs ile, ihtiyâc ortadan kalkar. Mektûbâtdan
terceme temâm oldu.

‹bni Nüceym Zeyn-ül-Âbidîn M›srî “rahime-hullahü teâlâ”
(Eflbâh) kitâb›nda, beflinci kâidenin sonunda, (Ba’z› ihtiyâclar za-
rûret kabûl edilir. Meselâ muhtâc olan›n fâiz ödeyerek ödünç al-
mas› câiz olur) diyor. Seyyid Ahmed Hamevî “rahime-hullahü te-
âlâ” buray› aç›klarken, (Meselâ on alt›n ödünç al›p, her gün belli
mikdâr bir fleyi fâiz olarak öder) diyor. Bundan anlafl›l›yor ki, na-
fakaya muhtâc olup, çal›flam›yan ve karz-› hasen bulam›yan âciz
kimsenin nafaka için, fâiz ile ödünç almas› câiz olur. Fekat, bu hâl-
de de (Mu’âmele sat›fl›) yolu ile almal›d›r. Meselâ, on alt›n al›p,
oniki alt›n ödemekde uyuflulunca, on alt›n› al›rken, kalem, defter,
kitâb gibi herhangi bir fleyi de iki alt›na sat›n al›p, oniki alt›n borç-
lan›r. Böyle, fesâd ile, bid’at ile karfl›lafl›ld›¤› zemân, islâmiyyete
uymak için, ihtiyâtl› yol arama¤a, (Hîle-i fler’›yye) denir. Âciz ola-
n›n, zarûrete düflenin, ibâdetini kaç›rmamas› veyâ harâm iflleme-
mesi için (Hîle-i fler’›yye) yapmas› lâz›m olur. ‹slâmiyyete uymak-
dan kaçmak için çâre arama¤a (Hîle-i bât›la) denir ki, harâmd›r.

Tenbîh 2: Dâr-ül-harbde ya’nî Fransa, ‹talya gibi putlara tap›-
nan kâfir hükûmetlerin topra¤›nda, kâfirlerden, kendi r›zâlar› ile
mal çekmek, meselâ onlara fâizle ödünç vermek câizdir. Fekat fâiz-
le ödünç para almak orada da câiz de¤ildir. Dâr-ül-harbdeki bir
bankaya para yat›r›p, fâiz almak, fâiz ile ödünç vermek için banka
ile ortak olmak demekdir. Bu bankadan para çekenlerin hepsi kâ-
fir ise, bankaya yat›r›lan paran›n fâizini almak halâl olur. Bankadan
fâiz ile para alanlar›n hepsi müslimân ise, bankaya yat›r›lan paran›n
fâizini almak harâmd›r. Bankadan ödünç para alan müflteriler,
müslimân ile kâfir kar›fl›k ise, al›nan fâiz mekrûhdur, ya’nî tahrî-
men mekrûhdur. Kâfir mikdâr› fazla ise, halâle yak›n tenzîhen
mekrûh olur. Mekrûhdan da sak›nmal›, fâize bulaflmamal›d›r. Ban-
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kaya yat›r›lan paran›n fâizini (Mu’âmele sat›fl›) semeni olarak al-
mal›d›r. Peygamberimiz “aleyhisselâm”: (Fâiz yiyenin flâhidli¤ini
kabûl etmeyin! E¤er kabûl ederseniz, Allahü teâlâ ibâdetlerinizi
kabûl etmez. Cemâ’at ile nemâz› terk edenin de, kabûl etmeyiniz)
buyurdu. Muhtâc oldu¤u mal› sat›n almak için, bankadan fâiz ile
ödünç para almamal›, banka bu mal› sat›n al›p, üzerine kâr koyarak
bu kimseye taksîd ile ödemek üzere veresiye satmal›d›r. (Riyâd-un-
nâs›hîn) kitâb›nda, k›rk nev’ fâiz oldu¤u misâller ile yaz›l›d›r.

ALIfi-VER‹fiDE YALAN SÖYLEMEK FASLI
117 - Bir kimse, al›fl veriflinde yalan söylerse, Allahü teâlân›n

rahmetinden mahrûm kal›r. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyur-
du ki: (K›yâmet günü Allahü teâlâ hazretleri üç k›sm insanlara rah-
met nazar› ile bakmaz:

1- Al›fl veriflinde yalan söyleyerek fâhifl fiyatla mal satana.
2- Gelifli güzel her fleye yemîn edene.
3- Kendisinde su oldu¤u hâlde, baflkas›na vermeyene.)
118 - Susuz olana su vermeyen insanlara k›yâmet günü, Allahü

teâlâ buyuracak ki, siz benim suyumu kullar›mdan esirgediniz.
fiimdi, sizden rahmetimi uzak eyledim.

119 - Bir fleyi sat›n alan piflmân olup geri getirse, o mal› geri al!
Zîrâ, geri almakdan ziyân olmaz. Allahü teâlâ bereketini ihsân bu-
yurur, on mislini verir.

120 - Ey O¤ul! Kile, terâzî ve arfl›n› yanl›fl ve hîleli kullananlar
hakk›nda, Allahü teâlâ, “Mütaffifîn sûresinde” meâlen, (Al›p sa-
tarken noksan ölçenlere fliddetli azâb vard›r) buyurdu.

121 - Kul hakk›ndan kork! Borcun varsa onu ödeme¤e çal›fl.
Bir kurufl borcu olan›n cenâze nemâz›n› Habîbullah k›lmam›fld›r.
O borcu ödemedikce, insan Cennete giremez. [Zevce istedi¤i ze-
mân, erke¤in (Mu’accel mehri)ni hemen vermesi, onu boflad›¤›
zemân da, (Müeccel mehr)i ona hemen ödemesi lâz›md›r. Zevc,
zevcesine olan müeccel mehr borcunu ay›rmal›, öldükden sonra
zevcesine verilmesi için vas›yyet etmelidir. Vas›yyet etmedi ise,
ölünce mîrâs taksîm edilmeden evvel mehrin hepsinin mîrâsdan
zevcesine hemen ödenmesi lâz›md›r. Zevcesini boflay›nca, meh-
rini ödemiyen, dünyâda habs, âh›retde azâb olunur. Zevc mehr
borcunu zekât, f›tra ve kurban nisâb›na katmaz. Zevce nisâb hi-
sâb›na katar. Fekat, nisâb mikdâr› teslîm ald›kdan bir sene son-
ra elinde kal›rsa, yaln›z o senenin zekât›n› verir. Akrabâs›na ve
emri alt›nda olanlara din bilgilerini ö¤retmek de kul borcudur.]
Hadîs-i flerîfde, (Bir kifli borçlu olsa ve vermek azminde olsa, Al-
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lahü teâlân›n yard›m› onunla berâberdir) buyuruldu.
[(Hadîka)da, ayak âfetlerini anlat›rken diyor ki, (Hayvân›n ve

kâfirin hakk› için de, k›yâmetde azâb yap›lacakd›r. Dünyâda halâl-
lafl›lmad› ise, âh›retde kâfirin hakk›ndan kurtulmak dahâ zor olur.
Hayvân hakk›ndan kurtulmak ise, bundan da zor olur.) Bunun
için, Dâr-ül-harbde de, kâfirlerin mallar›na, canlar›na, ›rzlar›na do-
kunmakdan çok sak›nmal›d›r. Onlar›n kanûnlar›na da uymal›, fit-
ne, fesâd ç›karmamal›d›r.]

VÜCÛD EMÂNET‹ [N‹’MET‹]
122 - Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:

(El, insana bir emânetdir, onunla harâm olan fleyi tutma! Aya¤›n
sana bir emânetdir. Onun ile harâm yere gitme! Tenâsül âleti sana
bir emânetdir, onunla zinâ etme!) Bunun gibi bedendeki bütün
a’zâlar birer emânetdir. Bu ni’metleri meflrû’ fleklde ve meflrû’ yer-
lerde kullan›rsan, emîn kimselerden olur, Cenâb-› Hakka karfl› tam
flükr yapm›fl olursun. Bu emânetleri gayr-› meflrû’ yerlerde kullanan
insan, Allahü teâlâya isyân etmifl ve hiyânet etmifl olur.

Tenbîh: Hastay› tedâvî etmek sünnetdir. Tedâvînin, ilâc ile, sa-
daka vermekle ve düâ ile yap›laca¤› bildirildi. Tecribe edilip,
te’sîrlerinin kat’î oldu¤u anlafl›lan afl›lar›, serumlar› ve mikrop öl-
düren ve benzerleri ilâclar› kullanmak farz oldu¤u (‹bni Âbidîn)in
“rahime-hullahü teâlâ”, (Hazar ve ibâha) k›sm›ndan anlafl›lmak-
dad›r. (Sular bâb›)n›n sonunda da diyor ki, (Harâm olan ilâc›n
te’sîri kat’i ise ve flifâ verecek halâl ilâc yoksa, domuz etinden bafl-
ka harâm ilâc›n kullan›lmas› câiz olur. fiifâ te’sîri zannî ise, câiz ol-
maz.) Oruc bahsinin sonunda diyor ki, (Müslimân hasta, müslimân
tabîb bulamad›¤› zemân, kâfir tabîbe gidip tedâvî olmas› câizdir.
Kâfir tabîbin sözü ile, ibâdetini terk ve tehîr etmesi [ve harâm olan
ilâc kullanmas›] câiz de¤ildir.) (Fetâvây› Hindiyye)nin Kerâhiyyet
k›sm›n›n onsekizinci bâb›nda diyor ki, (fiifân›n Allahü teâlâdan
geldi¤ine inanan hastan›n ilâc kullanmas› câizdir. ‹lâcdan flifâ bek-
lemek câiz de¤ildir. Allahü teâlân›n flifây› yaratmas› için, ilâc› se-
beb yapd›¤›na inanmak lâz›md›r. Domuz habîs oldu¤u için ve insan
muhterem oldu¤u için, ikisinin organlar›n› ilâc olarak kullanmak
câiz de¤ildir. Di¤er hayvânlar›n câizdir. ‹lâc kullanmay›p ölmek gü-
nâh de¤ildir. G›dâ almay›p ölmek günâhd›r. [Te’sîri kat’î olan ilâc,
g›dâ gibidir.] Fâidesi kat’î olan fleyleri kullanmamak harâmd›r. Ka-
d›n sütünü ilâc olarak kullanmak câizdir. Kad›n›n sak›z çi¤nemesi,
sözbirli¤i ile câizdir. Erke¤in çi¤nemesi ihtilâfl›d›r. Hastaya ve
hayvân sokana, flifâ için Kur’ân-› kerîm okumak veyâ kâ¤›da ya-
z›p muska olarak tafl›mas› yâhud tas içinde ›slat›p, bu suyu içme-

– 455 –



si, bu su ile, a¤r›yan yeri y›kamas› câiz diyen âlimlerin sözleri
mu’teberdir. Meflhûr düâlar ile muska ve ilâc câizdir. Nazar için
tütsü yapmak, kurflun dökmek câiz diyenler vard›r. Ba¤a, ba¤çeye,
tarlaya, nazar de¤memek için, ba’z› fleyler asmak câizdir. Çocuk
olmamas› için erke¤in tedbîr almas› câiz olur. Dört ayl›k çocu¤u-
nu ald›ran kad›n cezâland›r›l›r. Dahâ önce ald›rmas› câizdir.)

Süâl: fier’î nikâh› bulunan bir âilenin çocu¤u olmaz ise, (Sun’î
ilkâh) ve (Tüb bebek) denilen üsûl ile, çocuk olmas›na teflebbüs et-
mek câiz midir?

Cevâb: Bir erkekle k›z›n fler’î nikâh yaparak, Allahü teâlâdan
çocuk taleb etmelerini tergîb ve teflvîk buyuran hadîs-i flerîfler çok-
dur. Çocu¤u olm›yan zevceynin, Silsile-i aliyyeyi vâs›ta yaparak,
düâ etmeleri ve meflrû’ sebeblere teflebbüs etmeleri lâz›md›r. Zev-
ceynin menîleri al›n›p, bir tüpe konuluyor. Tüpde ilkâh vâk›’ ol-
dukdan sonra, zevcenin rahmine konuyor. Buna (Sun’î ilkâh) ve
(tüb bebek) deniyor. Bunun câiz olaca¤› anlafl›lmakdad›r. Ancak,
buna zarûret olmad›¤› için, bu ifli zevceynin kendilerinin yapmala-
r›, tabîb, hemflîre, ebe gibi yabanc›lar›n, bunlar›n avret mahallerini
görmemeleri ve sun’î ilkâh›n, nikâhs›z olan erkekle k›z aras›nda
yap›lmamas› lâz›md›r.

Abdül’Azîz Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ” 1386 [m. 1966]
senesinde, Efganistân›n Kâbil flehrinde bas›lan fârisî tefsîrinde,
Bekara sûresinin fazîletlerini bildirirken diyor ki, Abdüllah bin
Ahmed bin Hanbel “rahime-hullahü teâlâ”, (Zevâid-i Müs-
ned)inde ve Hâkim ile Beyhekî “rahime-hümallahü teâlâ”
(De’avât) kitâblar›nda, Übeyyübni Ka’b “rad›yallahü teâlâ anh”
diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›nda otu-
ruyordum. Bir köylü geldi. Kardeflinin a¤›r hasta oldu¤unu söyle-
di. (Hastal›¤› nedir?) buyuruldukda, cin çarpmas› dedi. (Kardefli-
ni buraya getir) buyuruldu. Kardefli gelip oturdu. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, flu âyetleri okuyup, hastaya üfledi. He-
men iyi olup, kalkd›: Fâtiha, Bekara sûresi bafl›ndan dört âyet,
(Ve ilâhüküm)den bafll›yarak, (Ya’k›lûn)e kadar, iki 163 ve 164.
cü âyetleri, Âyetel-kürsî, (Hâlidûn)e kadar, Bekara sûresi sonun-
daki (Lillahi)den bafll›yan üç âyet, (Âl-i ‹mrân) sûresinin (fiehi-
dallahü) ile bafll›yan tek onsekizinci âyeti, (A’râf) sûresinin (‹n-
ne-Rabbeküm) ile bafll›yan tek ellidördüncü âyeti, (Müminûn)
sûresinin (Fe-teâlallahü) ile bafll›yan tek yüzonalt›nc› âyeti, Cin
sûresinin (Ve ennehu teâlâ) ile bafll›yan tek üçüncü âyeti, Sâffât
sûresinin bafl›ndan on âyet, Haflr sûresinin sonunda (Hüvallâhü)
ile bafll›yan üç âyet, (‹hlâs) ve (Mu’avvizeteyn) sûreleri. [Seyyid
Ahmed “rahime-hullahü teâlâ” bu âyetleri topl›yarak (Âyât-i
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h›rz) risâlesi yazm›fld›r. Âyât-i h›rz, (muhâfaza edici âyetler) de-
mek olup, arabî (Teshîl-ül-menâfi’) tedâvî kitâb›n›n 1982 ve sonra-
ki târîhlerdeki ‹stanbul bask›s› sonuna, ilâveli olarak yaz›lm›fld›r.
Abdest al›p, yedi istigfâr ve onbir salevât okuyup hastan›n s›hhat›-
na niyyet ederek, günefl do¤dukdan ve ikindi nemâz›ndan sonra,
günde iki def’a hasta üzerine okuyup, iflâret bulunan yerlerde, has-
taya üfürmeli, flifâ bulunc›ya kadar [k›rk gün kadar] devâm etme-
li. Her def’as› sonunda, bir Fâtiha okuyarak, sevâb›n› Peygamber
efendimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Behâüddîn-i Bu-
hârî, Ahmed Rifâ-i ve imâm-› Rabbânînin rûhlar›na hediyye etme-
lidir. Bir nüsha [Muska] yaz›p, yan›nda tafl›rsa, sihrden, büyüden,
nazar de¤mesinden korur. Murâd› hâs›l olur. 138. ci maddeye ba-
k›n›z!

(Hizb-ül-bahr) okumak da, derdlerden kurtulmak için pek fâ-
idelidir. Bunu Ebül-Hasen fiâzilî hâz›rlam›fld›r.]

Dârimînin (Müsned)inde, Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü
anh” diyor ki, (Evde, Bekara sûresi bafl›ndan (Müflihûn)a kadar
befl âyet okundu¤u gece, fleytân o eve giremez.)

Meyyit defn edilince, bafl taraf›nda, Bekara sûresinin bafl›n›,
ayak taraf›nda sonunu okumak emr olundu.

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir evde, flu otuzüç âyet okundu-
¤u gece, y›rt›c› hayvân ve eflk›yâ, düflman, sabâha kadar can›na,
mal›na zarar yapamaz: Bekara bafl›ndan befl âyet, Âyetelkürsî ba-
fl›ndan (Hâlidûn)e kadar üç âyet, Bekara sonunda (Lillahi)den sû-
re sonuna kadar üç âyet, (A’râf) sûresinde (‹nne Rabbeküm)den
(Muhsinîn)e kadar, ellibeflden i’tibâren üç âyet, (‹srâ) sûresi so-
nundaki (Kul)den iki âyet, Sâffât sûresi bafl›ndan (Lâzib)e kadar
onbir âyet, Rahmân sûresinde (Yâ ma’flerelcin)den (Fe izâ)ya ka-
dar iki âyet, Haflr sûresi sonunda (Lev enzelnâ)dan sûre sonuna
kadar, Cin sûresinde bafl›ndan (fiatatâ)ya kadar dört âyet.)

Yedi kerre Fâtiha okuyup, derd, a¤r› olan uzva üflenirse, flifâ
hâs›l olur. (Tefsîr-i Azîzî)den terceme temâm oldu.

Abdüllah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”, yüzonyedinci mektû-
bunda buyuruyor ki, (Her iflde, Pîrân-› kibâr›n ervâh-› tayy›besini
vâs›ta yaparak, Allahü teâlâya ilticâ ve düâ etmelidir. [Bunun için
(Silsile-i aliyye)yi okumal›d›r.] Bunlar›n vâs›tas› ile, dînî ve dünye-
vî murâdlar› ihsân eder.) (Silsile-i aliyye), (Se’âdet-i Ebediyye) ve
(Eshâb-› Kirâm) kitâblar›nda yaz›l›d›r. Âyet-i kerîmenin ve düân›n
te’sîr etmesi için, okuyan›n Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmas›, kul
hakk›ndan sak›nmas›, harâm ve habîs fley yimemesi ve okunan
kimseden karfl›l›k istememesi flartd›r.

[‹lâc almak, âyet-i kerîme ve düâ okumak, üflemek ve yan›nda
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tafl›mak, insan›n ömrünü uzatmaz, ölüme mâni’ olmaz. Eceli gecik-
dirmez. Ömrü olan›n dertlerini, a¤r›lar›n› giderip, sihhatl›, râhat ve
nefleli yaflamas›na sebeb olurlar. Kalb nakli ve beyin, böbrek, ci¤er
gibi ameliyâtlar, afl›lar, serûmlar, ölüme mâni’ olmaz. Ömrü olan-
lara fâideli olur. Eceli gelen çok kimsenin ameliyât esnâs›nda öl-
düklerini bilmiyen yokdur. Düân›n kabûl olmas› için, istenilen fle-
yin sebebine yap›flmak lâz›md›r. Allahü teâlâ, herfleyi sebeb ile ya-
rat›r. Tedbîr almak, sebebi aramak lâz›md›r. Düâ edince, Allahü
teâlâ sebebe kavufldurur ve sebebde te’sîr, kuvvet yarat›r. Evliyâ-
ya, sevdiklerine sebebsiz de verir. Buna (kerâmet) denir. Sebebe
yap›flmadan düâ etmek, Allahü teâlân›n âdetine uymamak olur.

Düâ, Allahü teâlâdan birfley istemek demekdir. Düâ, iki dürlü-
dür: 1- Lafzî düâ, 2- Fi’lî düâ.

1– Lafzî düâ, Allahü teâlâdan lafz ile, söz ile istemekdir. Bu dü-
ân›n kabûl olmas› için flartlar vard›r. Bu flartlar, düâ edenin müsli-
mân olmas›, ihlâs sâhibi olmas›, nemâzlar›na devâm etmesi, fâs›k
olmamas›, ya’nî harâm ifllememesi, üzerinde kul hakk› bulunma-
mas› gibi fleylerdir. Bu flartlar bulunm›yanlar›n düâlar› kabûl olm›-
yor. S›k›nt› içinde yafl›yorlar.

2– Fi’lî düâ, istenilen fleyin sebebine yap›flmakd›r. Allahü teâlâ,
herfleyi, bir sebeb ile yaratmakdad›r. Allahü teâlâdan birfley iste-
yenin, bu fleyin yarat›lmas›na sebeb olan fleyi yapmas› lâz›md›r.
Meselâ, bir yeri a¤r›yan›n, a¤r› kesici bir ilâc kullanmas› lâz›md›r.
Bu ilâc› kullanmas›, fi’lî düâ etmek olur. Fi’lî düân›n kabûl olma-
s› için, sebebin te’sîrinin kat’î olmas›, iyi bilinmesi lâz›md›r. Lafzî
düâ ile fi’lî düâ birbirine uygun de¤ilse, fi’lî düâ kabûl olur. Müs-
limân›n, iyi ve câiz olan fleylerin sebeblerini bilip, düâ için, bu se-
bebleri yapmas› lâz›md›r. Bu sebebler yap›l›nca, Allahü teâlâ, is-
tenilen fleyi yarat›r. Çünki, sebebleri yap›lan fleyi yaratmas›, âdeti-
dir. Aç olan›n birfley yimesi, fi’lî sebebe yap›flmak, fi’lî düâ etmek
olur. (Düâ ediniz, kabûl ederim) buyurulmas›, fi’lî düâ etme¤i emr
etmekdedir.]

123 - Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Bir kifli geldi, Lokman hakîm hazretlerine sordu:

- Yâ Lokman! Sen bu mertebeye nas›l erifldin?
Lokman hazretleri buyurdu ki: Ben bu mertebeye üç fleyle erifl-

dim:
1- Emâneti yerine vermekle,
2- Do¤ru söylemekle.
3- Mâlâya’nîyi [ya’nî fâidesiz sözü] terk etmekle.)
124 - Mü’mînûn sûresinin sekizinci âyetinde meâlen, (Emânet-
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leri güzelce kullan›p, yerli yerine îfâ edeni, korkdu¤undan emîn k›-
l›p, Cennetime koyar›m) buyuruldu.

Tenbîh: Kitâb›n çeflidli yerlerinde, insan› Allahü teâlân›n rah-
metine kavuflduracak düâlar, iyi ifller yaz›l›d›r. Bunlar övülmekde,
yap›lmalar› teflvîk edilmekdedir. Unutmamal› ki, Âh›retde Allahü
teâlân›n rahmetine kavuflabilmek için, îmân ile ölmek lâz›md›r.
Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde aç›k bildirilenlere uygun
îmân› olm›yan ve harâmlardan sak›nma¤a ve islâm›n befl flart›n›
yapma¤a ehemmiyyet vermiyen kimse rahmete kavuflamaz. Ehl-i
sünnet i’tikâd›nda olm›yana (Bid’at ehli) denir. Bunun yapd›¤› ibâ-
detleri sahîh olup da, borcdan, azâb›ndan kurtulur ise de, va’d edil-
mifl olan sevâblar›na kavuflamaz. Âh›retde, dünyâda yapm›fl oldu-
¤u iyiliklerin, hayrât ve hasenât›n›n karfl›l›¤›na kavuflam›yacakd›r.
Dünyâdaki iyiliklerinin karfl›l›klar›na kavuflmak istiyenin, hemen
tevbe etmesi, îmân›n› düzeltmesi lâz›md›r.

125 - Hak teâlâ buyurur ki, ey kulum, ben ac›kd›m, beni doyur-
mad›n. Kul cevâben der ki: Yâ Rabbî! Bütün âlemleri doyuran
sensin! Ben seni nas›l doyurabilirim? O zemân cenâb-› Hak buyu-
rur ki, falan fakîr kulum aç idi, sen ise bol bol r›zklar içinde yüzü-
yordun. O fakîr kulumu doyursayd›n, benim r›zâm› kazanm›fl ola-
cakd›n. Yine Allahü teâlâ buyurur ki, ey kulum, ben susam›fld›m.
Bana niçin su vermedin? Kul ayn› fleklde: Yâ Rabbî! Bütün âlem-
lere su veren sensin, benim seni sulama¤a kudretim var m›d›r? Al-
lahü teâlâ buyurur ki, falan kulum susam›fld›, e¤er onu sulam›fl ol-
sayd›n, benim sevgi ve muhabbetimi kazanm›fl olacakd›n. Yine bu-
nun gibi, ç›plak olan› giydirmek için bu süâl-cevâb vârid olur. Yine
bunun gibi, ben hasta idim de, benim hâl ve hât›r›m› gelip sorma-
d›n. Yâ Rabbî, seni nas›l ziyâret edebilirdim? Allahü teâlâ buyurur
ki, falan kulum hasta idi, onu ziyâret edeydin, orada benim r›zâm›
bulacakd›n.

N‹’METLERE fiÜKR FASLI
126 - Hak teâlâ hazretleri buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Bir kimse

kendine verdi¤im ni’meti benden bilip kendinden bilmezse,
ni’metlerimin flükrünü edâ etmifl olur. Bir kulum r›zk›n› kendi ça-
l›flmas› ile bilip, benden bilmez ise, ni’metin flükrünü edâ etmemifl
olur.) ‹nsanlara lây›k olan, her zemân kendisine verilen r›zklar›
Allahü teâlâdan bilmekdir. Buna, (Hamd etmek) denir. Ve bun-
lara mukabil gece gündüz flükr ve tesbîh ile tahmîd eylemekdir.
Mûsâ aleyhisselâm bu kelâmlar› iflitince, (Yâ Rabbî! Bütün ke-
lâmlar›n hakîkatdir) dedi.
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BAYRAM FAZÎLET‹
127 - Bayram günü âile, çoluk çocuk ve yak›n akrabâna güzel

ve güler yüzlülükle muâmele eyle! Ramezân ay›nda ay›rm›fl oldu-
¤un zekât›n›, bayram günlerinde fakîrlere ver! Oruc tutam›yan, f›t-
ras›n› verir (Feyziyye). [Sadaka-i f›tr›n› bir kifli için yar›m sâ’ bu¤-
day olarak hesâb edip, kendinin ve f›tra nisâb›na mâlik olm›yan
küçük çocuklar›n›n f›tralar›n› bu¤day olarak veyâ k›ymeti kadar
alt›n, gümüfl, müslimân fakîrlere bayram›n birinci günü bayram ne-
mâz›ndan evvel ver. Nemâzdan sonra ve Ramezânda vermek de
câizdir. [(Tergîbüssalât) da ve (Ni’met-i islâm) da diyor ki, (Zekât
nisâb› mikdâr› kadar her nev’ mal› bulunan kimseye zengin denir.
Bayram›n birinci günü, fecr tulû’ ederken zengin olan müslimân›n
f›tra vermesi vâcib olur. Bu vaktden önce vefât eden veyâ fakîr
olan kimsenin ve sonra îmân eden veyâ do¤an ve zengin olan›n
vermesi vâcib olmaz. Önce îmân edenin ve sonra fakîr olan›n f›tra
vermesi lâz›md›r. Bayram nemâz›ndan evvel vermek efdaldir. Ni-
sâba mâlik oldukdan sonra, sene dolmadan fakîr olan›n, zekât ver-
mesi ise, afv olunmakdad›r. Sadaka-i f›tr vermek, flâfi’îde, Rame-
zân›n son günü, günefl gurûb ederken vâcib olur.)] Sâ’ (8) r›tl mer-
cimek alan bir hacm ölçüsüdür. Bir r›tl 130 dirhem veyâ 91 miskal-
dir. Bir miskal hanefîde 4,8 ve flâfi’îde 3,45 gramd›r. Yar›m sâ’ bu¤-
day hanefîde 1748 gramd›r. fiâfi’îde bir sâ’ 694 dirhem veyâ 1680
gramd›r. Bir dirhem-i fler’î, hanefîde 14 k›rat veyâ 3,36 gramd›r. fiâ-
fi’îde, 16,8 k›rat veyâ 2,42 gramd›r. Bir k›rat, hanefîde 0,24 gram,
flâfi’îde 0,144 gramd›r. Bir Osmânl› alt›n› 1,5 miskal, 7,2 gramd›r.
Kurbân nisâb›, f›tra nisâb›n›n ayn›d›r. Bu nisâba, her nev’ mâl dâ-
hil olur.]

128 - ‹lm meclisine gitmenin fazîlet ve derecesi çok büyükdür.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bir kimse din
âlimlerinin ve sâlihlerin [ya’nî ‹slâm›n befl flart›n› devâm üzere ya-
panlar›n] yan›na gitse, her bir ad›m›na Hak teâlâ, kabûl olmufl nâ-
file bir hac sevâb› ihsân eder. Zîrâ, âlimleri ve sâlihleri Hak teâlâ
sever. Allahü teâlân›n evi olsayd›, bu kimse o evi ziyâret eylesey-
di, ancak bu sevâb› kazan›rd›.)

129 - Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz buyur-
du ki: (Yâ âlim, yâ müteallim [ya’nî talebe] veyâhud bunlar› dinle-
yici ol! [Kitâblar›n› oku!] Bu üçünden olmay›p dördüncüsünden
olursan, [ya’nî hiçbirinden olmazsan] helâk olursun.) [‹lmihâl kitâ-
b› okumayan dînini ö¤renemez. Dînini ö¤renmiyenin dîni, îmân›
gider. Din düflmanlar›n›n yalanlar›na aldan›p kâfir olur.]

130 - Birbirine darg›n olanlar› bar›fld›rma¤a çal›fl! Hazret-i Mû-
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sâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya sordu: Yâ Rabbî! Birbiri ile dar-
g›n olan iki kifliyi bar›fld›ran ve Senin r›zân› bulmak için zulm et-
meyen kimseye ne ecr verirsin? Hak teâlâ buyurdu ki, (K›yâmet
gününde onlara selâmet verir, korkdu¤u fleylerden emîn eder,
umdu¤u fleylerle flereflendiririm.) Rivâyet edilir ki, Mûsâ aleyhis-
selâma cenâb-› Hak sordu: (Yâ Mûsâ, sana Peygamberlik verme-
me sebeb olan fleyi biliyor musun?) Mûsâ aleyhisselâm hay›r de-
di. Hak teâlâ buyurdu ki, (Sen birgün koyun bekliyordun. Bir ko-
yun sürüden ayr›larak kaçd›. Sen onu sürüye katmak için arka-
s›ndan yürüdün. Bir hayli yol gitdin. Hem sen ve hem de koyun
yoruldu. Nihâyet koyunu yakalad›¤›n zemân, koyunu tutup flöy-
lece hitâb eyledin: Yâ koyun, ne zorun vard› da, böylece hem
kendini ve hem de beni zahmete sokdun ve her ikimizi de yor-
dun? Hâlbuki, o ân›nda son derece yorgun ve hiddetli idin. ‹flte,
o hiddetli ve gazabl› zemân›nda h›rs›n› yenip r›fk ile [ya’nî güzel-
likle] muâmele etdi¤in için, sana Peygamberlik derecesini ihsân
eyledim.)

131 - Fakîrlere merhamet ile muâmele eyle! Zenginlere ise zen-
ginlikleri için tevâzu’ gösterme! Din düflmanlar›n›, islâmiyyeti be-
¤enmeyenleri, nemâz k›lmayanlar› sevme ki, k›yâmet gününde se-
lâmet ve se’âdet bulas›n.

Bir çocuk gördü¤ün zemân, bunun günâh› yokdur, benim günâ-
h›m vard›r. Binâenaleyh bu çocuk benden dahâ fazîletlidir. Bir
yafll› müslimân gördü¤ün zemân, bu benden dahâ fazla ibâdet ey-
lemifldir, binâenaleyh benden dahâ fazîletlidir. Bir islâm âlimi gö-
rünce, ben câhilim, bu benden ziyâde âlimdir, öyle ise, benden da-
hâ fazîletlidir. Bir câhil görünce, bu bilmeden günâh ifller. Fekat
ben bilerek ifllerim, öyle ise, bu benden efdaldir. Bir kâfir görsen,
olur ki, dünyâdan îmân ile gider. Benim îmânla gidip gitmeyece-
¤im ise, belli de¤ildir. fiu hâlde, benden dahâ fazîletlidir diye dü-
flünmelisin! Müslimânlara karfl› kibr yapmazsan, Hak teâlâ indin-
de yüksek derecelere vâs›l olursun.

132 - Peygamberimiz “aleyhisselâm”: (O kimseye bakma ki,
dinde senden afla¤›d›r, zîrâ kendini be¤enip, helâk olursun. Dinde
senden yukar›s›na bak ki, senden hayrl›d›r. Mal› çok olana bakma
ki, Allah›n k›smetine gazab edersin. fiu kimseye bak ki, yiyece¤ini
zahmet çekerek al›n teri ile hâz›rlar, o zemân da, Hak teâlân›n sa-
na verdi¤i ni’mete flükredersin) buyurdu.

133 - Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki, (Bir kimse-
nin dünyâs› selâmetli olursa, dîni eksik olur.) [Ya’nî, dünyâ lez-
zetlerine kavuflmak için, islâmiyyetin d›fl›na taflan kimse, âh›ret
lezzetlerine kavuflamaz.] Yine buyurdular ki, (Yâ Ebâ Hüreyre!
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‹slâmiyyetden ç›kana do¤ru yolu göster, câhile ilm ö¤ret ki, sana
flehîdlik mertebesi verilir.) [Çocuklar›na Ehl-i sünnet i’tikâd›n›,
farzlar›, harâmlar› ö¤retmeli, tan›d›klara din kitâb› vermelidir.]

134 - Çok mal ve mevki’ sâhibi olunca, kalbini karart›p Allahü
teâlây› unutma ve mal›na, rütbene güvenip de, ibâdetden geri kal-
ma! Mal› az olan, dahâ fazla Allahü teâlây› hât›rlar ve Ona dahâ
fazla ba¤lan›r.

Tenbîh: Müslimânl›kda çok mal ve mevki’ sâhibi olmak fenâ
de¤ildir. Alkollü içkileri satmakla ve çalg›, flark› ücreti ile ele geçen
ve sirkat, yalan, gasb, rüflvet ve fâiz ile toplan›lan mallar, paralar,
az olsalar da, habîsdir. Bunlar› kullanmak harâmd›r. Halâldan ka-
zan›lan ve zekât› verilen mal, para, ne kadar çok olursa olsun,
makbûldür. Cenâb-› Hak, Kur’ân-› kerîmde, halâl olan mal› hayr
diye ismlendirmifldir.

‹mâm-› Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” (Kimyâ-i se’âdet) kitâb›,
üçüncü fasl›nda buyuruyor ki: Kendini ve âilesini ve çocuklar›n›
kimseye muhtâc etdirmeyecek kadar çal›fl›p halâlden kazananlara
cihâd sevâb› verilir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”
bir sabâh oturmufldu. Sahâbeden, kuvvetli bir genç, erkenden dük-
kân›na do¤ru geçdi. Birisi, (Yaz›klar olsun buna ki, Allah için bi-
raz burada sizi dinlemeyip geçdi) deyince, (Böyle söyleme! E¤er
kendini, ana-babas›n› ve ehl ve evlâd›n› muhtâc etmemek için git-
di ise, Allah yolundad›r. E¤er zînet için, zengin olup müslimânlara
gösterifl niyyetinde ise, Cehennem yolundad›r) buyurdu. Bir hadîs-
i flerîfde, (Do¤ru olan tüccâr, k›yâmetde s›ddîklarla ve flehîdlerle
berâberdir) ve bir kerre de, (Allahü teâlâ, san’at sâhibi mü’mini se-
ver) buyurdu.

Bir kimse, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ”
meclisine k›rk gün devâm eylese, kalbi nûrlan›r. Çünki, islâmiyye-
tin emr etdi¤i ilmler kalbin ›fl›¤›d›r. [‹lmi olm›yan kimse, fleytâna ve
islâm düflman› olan kimselere ve gazetelerine aldan›r. Ehl-i sünnet
i’tikâd›nda olm›yan din adamlar›n›n yaz›lar›n› okuyan›n kalbi ka-
rar›r.] Allahü teâlâ, sana fazla mal verirse bahîl olma! Din u¤runa
sarf et! Hâlis müslimânlar›n yazd›¤› do¤ru ilmihâl kitâblar›n› al,
da¤›t! Cihâd sevâb›na kavuflursun. Peygamberimiz “aleyhisselâm”
birgün, (Yâ Ebâ Hüreyre! Mü’minlerin büyü¤ü, benden sonra o
kimsedir ki, Allahü teâlâ ona mal verir, o da gizli ve âflikâre Hak
yoluna harcar ve yapd›¤› iyilikleri kimsenin bafl›na kakmaz) buyur-
du.

135 - Mahlûkat›n hepsine merhamet eyle! Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Yer yüzündeki mevcû-
dâta merhamet eyleyin ki, göklerdeki mahlûkat size merhamet ey-
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lesin. S›ddîklar›n niflân› odur ki, sadaka verirken gizli verir, bir be-
lâya u¤rad›¤› zemân, ba¤›r›p ça¤›rmaz, kimseye flikâyet eylemez ve
o belây› herkesden gizler ve bir günâh iflledi¤i zemân ard›ndan he-
men sadaka verir ki, günâh›na keffâret olsun.)

136 - Fazla konuflma, kimse ile münâkafla etme! Her zemân sü-
kût etme¤e devâm eyle ki, iki cihânda selâmet bulas›n. Hak teâlâ
hazretlerini çok zikr edersen, kalbin ölmez ve fleytâna da gâlib gel-
mifl olursun. Hak teâlâ hazretlerini çok zikreyleyenlerin kalblerine
hikmet akar.

137 - Peygamberimiz “aleyhisselâm” Ebû Hüreyreye “rad›yal-
lahü teâlâ anh” buyurdu ki, (Bir kimse Hak teâlâ hazretlerine Nûh
aleyhisselâm›n ömrünce ibâdet eylese, kendisinde üç haslet bulun-
may›nca yapd›¤› ibâdetden bir fâide edinemez.)

1- ‹lmi ile amel etmek.
2- Yidi¤i yeme¤in halâl olmas› ve halâl› da israf etmemesi.

[Besmelesiz kesilen hayvânlar ve kitâbs›z kâfirlerin [müflriklerin]
kesdikleri necsdir. Bunlar› yimek harâmd›r. Bunlar› Besmele ile
kesen de bulundu¤u takdîrde, sat›n al›nan etin Besmelesiz kesildi-
¤i kat’î bilinmedikçe, yimesi halâl olur. Bal›k tutan›n müslimân ol-
mas› ve Besmele ile tutmas› flart de¤ildir.]

3- Allaha âsî olmakdan kaç›nmak. [Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ö¤-
renmiyen, îmân› bunlara uygun olm›yan ve harâmlar› ve farzlar›
bilmiyen ve bunlara uymayan kimse, Allahü teâlâya âsî olur.]

Tenbîh: Allahü teâlâya âsî olmak, ya’nî harâm ifllemek insan›
dünyâda ve âh›retde felâkete götürür. Harâmlardan en büyü¤ü
Ehl-i sünnet i’tikâd›n› bilmemekdir. ‹kincisi nemâz k›lmamakd›r.
Üçüncüsü içki içmekdir. (Enisül-vâizîn) kitâb› onuncu meclisin-
de diyor ki: fierâb ve serhofl eden her içki harâmd›r. Peygambe-
rimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (fierâb içmek, büyük günâh-
lar›n en büyü¤ü ve bütün fenâl›klar›n ve günâhlar›n anas›d›r) ve
(Bütün fenâl›klar bir yere toplanm›fld›r. Bu yerin kilidi zinâ,
anahtar› flerâbd›r ve bütün iyilikler bir yerde toplanm›fld›r. Bu
yerin kilidi nemâz, anahtar› abdest almakd›r) ve (Allahü teâlây›
seven ve K›yâmete inanan kimse, içki içilen yerde oturmas›n) ve
(fierâb› yapmak, üzümünü s›kmak, tafl›mak, da¤›tmak, satmak ve
içmek, günâhda berâberdir ve bunlar›n nemâzlar›na, oruclar›na,
haclar›na, zekâtlar›na ve sadakalar›na sevâb verilmez. Me¤er ki
tevbe ederler) ve (Hurma flerâb› da harâmd›r) ve (Üzüm fliras›
taze olup de¤iflmemifl ise halâldir) buyurdu. (Buhârî-yi flerîf) ve
(Müslim)de Ebû Mûsâ “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, (Bal-
dan ve arpadan yap›lan içkiler ve serhofl eden her içki harâmd›r.)
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‹mâm-› Muhammed “rahime-hullahü teâlâ”, (Çok içilince serhofl
eden içkinin az› da harâmd›r) buyurdu. Fetvâ da bunun üzerinedir.
Baflka ilâç varken, bunlar› ilâc olarak içmek de harâmd›r. Hâric-
den kullanmak câiz ise de, necsdirler, uçmakla temizlenemez, y›ka-
mak lâz›md›r. [(El-f›khü alel mezâhibil-erbe’a) kitâb›nda diyor ki,
(Serhofl eden s›v›lar›n hepsi, dört mezhebde de flerâb gibi galîz, fe-
nâ necâsetdir. Hanefîde avuç içi yüzeyinden fazlas› ile, di¤er üç
mezhebde görülebilen az mikdâr› ile k›l›nan nemâz sahîh olmaz.
fiâfi’îde ve hanefînin bir rivâyetinde, ilâc ve kolonya yapmakda
kullan›lan mikdâr›, çok olsa da afv edilmifl olup, nemâz›n s›hhatine
mâni’ olmaz.)] Esrar, afyon, eroin gibi uyufldurucu fleyleri keyf için
yimek, içmek harâm olup, tedâvî için câizdir. Enîs-ül-vâizînin kelâ-
m› temâm oldu. 380. ci sahîfeye bak›n›z!

Sigaraya gelince, ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Dürr-ül-
muhtâr) flerhinde buyuruyor ki, (Tütüne halâl ve harâm diyenler
oldu. Allahü teâlâ, her fleyi halâl edip sonra, harâmlar› bunlardan
ay›rm›fld›r. ‹slâmiyyetin harâm demedi¤ine, kimse harâm diyemez.
Tütün zât›nda mubâh ise de, so¤an gibi tabî’aten mekrûhdur.) fiâ-
fi’î ulemâs› tütünü nafakadan addetmifldir. O hâlde, az mikdârda
tütün içme¤e harâm diyen yan›l›yor. ‹srâf baflkad›r. O zemân gaze-
te paras› da isrâf ve harâm olur. Doydukdan sonra yimek de ha-
râmd›r.

‹bni Âbidîn (El-ukûd-üd-dürriyye) kitâb›n›n sonunda, tütün iç-
mek harâmd›r diyenlerin sözünü red etmekde, tütünün mubâh ol-
du¤unu vesîkalarla isbât etmekdedir. Bu fetvâ kitâb›n›n son k›sm›,
1977 senesinde ‹stanbulda, Hakîkat Kitâbevi taraf›ndan (El-habl-
ül-metin) kitâb›n›n sonunda basd›r›lm›fld›r.

Muâmelâtda, kâfir, fâs›k sözüne inanmak câizdir. ‹bâdetlerde,
yaln›z âdil olan müslimâna inan›l›r. Âdil mi, fâs›k m› belli de¤ilse,
zann-› gâlib ile amel olunur. ‹slâm düflmanlar›n›n yald›zl›, okflay›c›
yalanlar›na aldanarak, ibâdetleri de¤ifldirmemelidir.

Radyoya gelince: Radyo, sinema, televizyon ve kitâb ve gaze-
teler neflr âletleridir ve propaganda vâs›talar›d›r. Meselâ tabanca
da bir âletdir. Bir kimse, tabancas›n› bir gâziye verirse, gâzi cihâd
ederken, o kimse de sevâba girer. Yok e¤er bir flakîye, yol kesi-
ciye verirse, bu flakî cinâyeti ifllerken, o kimse de günâha girer.
Ayn› tabanca, insan› hem sevâba, hem günâha sokdu¤u gibi, rad-
yo, sinema ve gazeteler, müslimânlar taraf›ndan idâre edilip, yal-
n›z îmân, ibâdet, ilm, ahlâk, san’at, ticâret gibi Allahü teâlân›n
emr ve müsâade etdi¤i fleyleri bildirirlerse, câiz ve sevâbd›rlar.
Yok e¤er bunlar kâfirlerin, mürtedlerin elinde olup da, dinsiz-
lik neflriyyât› yapar, müslimânl›kla alay eder ve bunlarda bid’at
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veyâ harâm fleyler bulunursa, bunlar› almak, dinlemek, bakmak ve
okumak, bunlara gitmek, para vermek harâmd›r. Bir müslimân,
evlâd›n› da bu harâmlardan muhâfaza etmelidir. S›k›nt› gidermek
için kendi kendine tegannî günâh de¤ildir. Peygamberimiz “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” Kur’ân-› kerîm okurken, cenâze götürür-
ken, harb ederken, va’z ederken ba¤›rma¤› kerîh görürdü.

Tekkelerde ba¤›rmak ça¤›rmak harâmd›r. Evvel zemânda böy-
le ba¤›rmazlard›. Celâleddîn-i Rûmî “rahime-hullahü teâlâ” ney
çalmad›, raks etmedi, dönmedi. Bunlar›, sonradan câhiller uydur-
du. Hikmet [ya’nî fen ve san’at ve fâideli fleyler] ve nasîhat bildiren
fli’rler yazmak ve sesle okumak halâldir. fiehvete âid fli’rler oku-
mak harâmd›r. Bunlar› okumak kalbde nifâk yapar. Üflemekle,
vurmakla, temâs veyâ tel ile çal›nan bütün çalg›lar› çalmak, dinle-
mek ve dinleme¤e gitmek harâmd›r. Peygamberimiz “sallallahü te-
âlâ aleyhi ve sellem” çalg› çal›nan bir yere tesâdüf etdi¤inde, mü-
barek parmaklar›n› kulaklar›na t›kad›lar. [Kur’ân-› kerîmi, mevli-
di, ezân› ve ilâhileri çalg› çalarken okumak veyâ çalg› âletleri ile
okumak küfrdür.] Harâm bulunan fli’rleri okumak mekrûh, tegan-
nî ile okumak ve fuhfl olanlar› okumak harâmd›r. Hamam borusu,
sahur davulu çalmak halâldir.

138 - ‹bâdetleri, meselâ Kur’ân-› kerîmi, mevlid, ezân okuma¤›,
imâml›¤›, düây› para karfl›l›¤› yapmak, bunlarda pazarl›k etmek ala-
na da, verene de harâmd›r. Bunlar› Allahü teâlân›n r›zâs› için yap-
mal›, hediyye verilirse, kabûl etmelidir. Hediyye veren hasîs olma-
mal›, çok vermelidir. Ne kadar çok verirse, o kadar sevâb› çok olur.
Dünyâ iflleri için çok verip, Allahü teâlân›n r›zâs› için az vermekden
dahâ fenâ bahîllik, hasîslik olmaz. ‹mâm, müezzin ve di¤er ilmiyye-
nin ihtiyâc› Beyt-ül-mâlden te’mîn edilir. Nisâba mâlik olsalar bile,
ilm ö¤renen ve ö¤retenlere zekât ve uflr vermek efdaldir.

[(Mektûbât-i Ma’sûmiyye) ikinci cild, 36. c› mektûbunda diyor
ki, (Farz ve sünnet olan amelleri, zikri, hayrât›, hasenât› ve düâ,
âyet-i kerîme okuma¤› sevâb kazanmak için yaparken, kimseden
izn alma¤a lüzûm yokdur. Bunlar›, flifâ için, bir ihtiyâc›n hâs›l ol-
mas›, bir müflkülün hal olmas› için okurken, te’sîr etmeleri, mürfli-
din, üstâd›n izn vermesine ba¤l›d›r.) [Mürflidlerin kitâblar›ndan ö¤-
renip okumak, izn almak olur.] ‹mâm-› Rabbânî, üçüncü cild 25. ci
ve 34. cü mektûblar›nda buyuruyor ki, (Zikr etmek çok sevâbd›r.
Fekat, kalbi tathîr etmesi için, zikri izn ile yapmak lâz›md›r.) ‹zn
alan, izn verenin vekîli olur. Bunun okumas›, vekîl edenin okuma-
s› gibi te’sîrli, fâideli olur.]

‹bni Âbidîn buyuruyor ki: (Büyüklerin giymeleri ve içmeleri
ve yimeleri harâm olan fleyleri çocuklara giydirmek, yidirmek ve
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içirmek de harâmd›r. Abdest havlusu ve burun mendili kullanmak
günâh de¤ildir. Kur’ân-› kerîm ile ve düâ ile olan m›skalar› yapmak
ve kullanmak câizdir ve insan› korurlar. Kur’ân-› kerîm, maddî ve
ma’nevî her derde flifâd›r ve her harfi mubârekdir ve muhteremdir.
‹nsanlara, hayvânlara ve eflyâya nazar de¤er.)

139 - Takvân›n en yüksek mertebesi Allahü teâlân›n farz eyle-
di¤ini iflleyip, harâm k›ld›¤›n› terk etmekdir.

140 - Mü’min kardefllerini sevindirme¤e çal›fl! Zîrâ Peygambe-
rimiz, (Bir kimse, bir mü’min kardeflini sevindirirse, Hak teâlâ o
kimsenin kalbini k›yâmet gününde ferahland›r›r) buyurdu. Yine,
(Bir kimse, bir ma’sûm çocu¤u sevindirirse, Hak teâlâ o kimsenin
flirkden baflka geçmifl günâhlar›n› afv eder) ve (Her kim dünyâda
bir mü’min kardeflinin iflini görürse, Hak teâlâ, o kimsenin yetmifl
ifline kolayl›k ihsân buyurur. O yetmifl iflin on dânesi dünyâda, alt-
m›fl dânesi k›yâmet günündedir. Bir kimse, bir mü’min kardeflinin
ayb›n› kapat›rsa, Allahü teâlâ o kimsenin bütün ayblar›n› k›yâmet
günü kapat›r!) buyurdu.

141 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (‹n-
san›n iflledi¤i hayrl› amel dâimî olmal›, dâimî olarak ifllenen amel,
insan› maksad›na ulafld›r›r.)

ZÜHD VE TAKVÂ FASLI
142 - Dâimâ zühd ve takvâ üzere bulun! Yahyâ ibni Muâz “ra-

hime-hullahü teâlâ” [258 de Nîflâpûrda vefât etdi] buyurdu ki,
zühd demek, dünyâ zînetini terk etmekdir. Zîrâ Peygamberimiz
buyurdu ki, (Dünyây› sevmek, bütün hatâlar›n bafllang›ç noktas›-
d›r. Dünyâdan kendini sak›nan kimseler, zâhid olanlard›r.)

143 - Habîbullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Ümmetim üç fleyi sever, fekat o üç fley onlar›n de¤ildir:

1- Vücûddaki can› sevmek,
2- Mal› sevmek,
3- Dünyây› sevmek.) [Dünyâ, arabî bir kelimedir. Fen ilminde

(en yak›n fley) demekdir. Erd küresi, güneflden, aydan, y›ld›zlar-
dan dahâ yak›n oldu¤u için, Erd küresine dünyâ denir. K›yâmet-
den önceki zemân, k›yâmetden sonraki zemândan dahâ yak›n ol-
du¤u için, birincisine (Dünyâ hayât›), ikincisine (Âhiret hayât›)
denir. Dünyâ kelimesinin din bilgisindeki ma’nâs›, (En zararl›,
fenâ fley) demekdir. Küfre sebeb olan fleyler, harâmlar, mekrûh-
lar, dünyâ demekdir. Mubâhlar, ahkâm-› islâmiyyeye uyma¤a
mâni’ olunca, dünyâ olurlar. Muhabbet, sevmek, hep berâber ol-
ma¤› istemek, berâber olmakdan zevk, lezzet duymak demekdir.
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‹nsan sevdi¤ini hiç unutmaz. Muhabbetin yeri kalbdir. Kalb, yürek
dedi¤imiz et parças›nda bulunan bir kuvvetdir. Bu kuvvete gönül
diyoruz. Birfleyi ö¤renmek, akl ile olur. Akl, dimâg, beyin dedi¤i-
miz et parças›nda bulunur. Küfrü, harâmlar›, mekrûhlar› sevmek,
be¤enmek küfr olur. Farzlar›, sünnetleri, be¤enmemek de küfr
olur, dünyâ olur. Müslimân olmak için, dünyâ sevgisini kalbden ç›-
karmak lâz›md›r. Dünyây› hât›rlama¤› da kalbinden ç›karana (Sâ-
lih) müslimân denir. Dünyâ olsun, mubâh olsun, mâ-sivân›n, ya’nî
Allahü teâlâdan baflka herfleyi hât›rlama¤› kalbinden ç›karma¤a
(Fenâ-fillah) denir. Buna kavuflan müslimâna (Velî) denir. (Evli-
yâ) denir. Evliyâ, herfleyi ö¤renir, bilir. Ahkâm-› islâmiyyeye uy-
makda, dünyâ ifllerinde akl›n› kullan›r. Hesâb›n› yapmakda,
san’at›nda, ticâretinde hiç hatâ yapmaz. Fekat, akl›ndaki düflünce-
ler, kalbine sirâyet etmez, bulaflmaz. Dünyây› hât›rlayan kalb has-
tad›r. Kalbin temiz olmas›, dünyâ dedi¤imiz fleyleri sevmekden, hâ-
t›rlamakdan kurtulmas› demekdir. Kalb hastal›¤›n›n ilâc›, islâmiy-
yete uymak ve Allahü teâlây› çok zikr etmek, ya’nî ismini ve s›fat-
lar›n› hât›rlamak, kalbe yerlefldirmekdir. Mürflid-i kâmilin sohbeti
veyâ kitâblar›n› okumak, bu tedâvîyi kolaylafld›r›r. Bu sohbete, bu
kitâblara kavuflmak, dünyâ ve âh›ret se’âdetlerine kavuflma¤a se-
bebdir. Bu tedâvîye fâidesi olm›yan sohbetin ve kitâblar›n, taklîd,
sahte, zararl› oldu¤u, felâkete sebeb olaca¤› anlafl›l›r.] Halâl yoldan
gelen ve zekât› verilen fleyler ve isrâf edilmeyen mubâhlar dünyâ
say›lmaz. Mal kendinin de¤il, sen öldükden sonra veresenindir. Sen
de günâhlarla berâber gidersin.

144 - ‹nsan›n ömrünün uzun, r›zk›n›n bol oluflu, Allahü teâlâ ta-
raf›ndan bir imtihând›r. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” buyurdu ki, (Yâ Ebâ Hüreyre! Allahdan baflka hiç bir fleye
ümmîd ba¤lama! Allaha tevekkül eyle! Bir arzun varsa, Allahü te-
âlâ hazretlerinden iste! Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi flöyle cârî
olmufldur ki, her fleyi bir sebeb alt›nda yarat›r. Bir ifl için sebebine
yap›flmak ve sonra Allahü teâlân›n yaratmas›n› beklemek lâz›md›r.
Tevekkül de bundan ibâretdir.)

Bütün yer gök varl›klar› bir araya gelseler, Allahü teâlâ hazret-
leri murâd etmedikçe sana zerre kadar bir fenâl›k yapamazlar.

(Fetavâ-y› Hindiyye)de beflinci cild, 379. cu sahîfede diyor ki,
zelzele olunca evden ç›kmal›, aç›k yere gitmelidir. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, yolda e¤ri d›var›n önünden koflarak geç-
di. Allahü teâlân›n kazâ ve kaderinden mi kaç›yorsun dediklerin-
de, (Allahü teâlân›n kazâs›ndan, yine onun kazâs›na kaç›yorum)
buyurdu.

145 - Kabrde süâl meleklerine flöyle cevâb vereceksin:
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Rabbim Allahü teâlâ, Peygamberim hazret-i Muhammed aley-
hissalâtü vesselâm, dînim, dîn-i islâm, kitâb›m Kur’ân-› azîm-üfl-flân,
k›blem Kâ’be-i flerîf, i’tikâdda mezhebim Ehl-i sünnet vel-cemâ’at,
amelde mezhebim, imâm-› a’zam Ebû Hanîfe mezhebidir. [K›yâmet
günü insanlar›n, tâbi’ olduklar› mezheb imâm›n›n ismleri ile ça¤r›-
lacaklar›, meselâ (Hanefîler geliniz! Sünnîler geliniz!) denilece¤i
(Rûhül beyân) tefsîrinde ‹srâ sûresinin 71. ci âyetinde yaz›l›d›r.]

Bunlar› flimdiden ezberle ve çocuklar›na da ö¤ret!
Halâl lokma yimekle ve harâmdan sak›nmakla vücûdünü te-

mizle! Kalbinde müslimânlara düflmanl›k beslememekle ve kimse
için fenâl›k düflünmemekle kalbini, Ramezân-› flerîf ay›nda da oruc
tutmakla ve nefsine muhâlefet ve mukâvemet etmekle ve yalan, gî-
bet, iftirâ ve mâlâ-ya’nî söylememekle rûhunu temizle! Yalan, gî-
bet, iftirâ ve mâlâ-ya’nî söylemek harâmd›r. Kad›nlar›n, k›zlar›n,
bafllar›, kollar›, bacaklar› aç›k olarak soka¤a ç›kmalar› harâmd›r.
Bunlara ve aç›k gezmelerine izn veren erkeklerine çok günâh ya-
z›l›r. Kad›nlar›n çarflafla örtünmeleri flart de¤ildir. Bafl örtüsü ve
manto ile de örtünmeleri iyi olur.

fiunu da bilmelisin ki, mâlâ-ya’nîyi terk etmekle, ya’nî fâidesiz
söz konuflmamakla insan›n îmân› nûrlan›r.

Elin harâm tutmamal›, kulak harâm olan fleyi dinlememeli,
ayak da, harâm olan yere gitmemeli, mide ise harâm olan fleyi yi-
memeli, göz ise harâm olan fleye bakmamal›, dil de harâm söyle-
memeli. Bunun gibi insanda bulunan a’zâlar›n harâmla alâkalar›-
n›n kesilmesi lâz›md›r ki, fevz-ü felâh bulas›n. Aksi takdîrde ken-
dini helâk etmifl olursun. Göz kazâra veyâ gafletle harâm bir fley
görürse, günâh olmaz. Fekat, tekrâr bakmak günâhd›r. Tesâdüfen
görünce, bafl› baflka tarafa çevirmek lâz›md›r. 

146 - fiu yapd›¤›m nasîhatlar› tutar ve onlarla amel edersen, Al-
lah huzûrunda, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” mü-
vâcehesinde, melekler ve bütün insanlar nazar›nda yüzün ak olur.

Çeflidli bilgiler: (Fetâvâ-y› Hindiyye), beflinci cild, 350. ci sahî-
feden bafll›yarak diyor ki, (Yafll› kad›nlar›n ve erkeklerin kabr zi-
yâreti sünnetdir. Evde ve kabr bafl›nda Kur’ân-› kerîm okuyup, se-
vâb›n› rûhlar›na hediyye etmeli ve onlara düâ etmelidir. Kabri el-
leri ile mesh etmek, kabri öpmek, h›ristiyanl›k âdetidir. 122.ci sahî-
feye bak›n›z! Anan›n, baban›n kabrini öpmek câizdir. Kabristânda
türbe yapmak mekrûhdur. [Vehhâbîlerin dedi¤i gibi flirk de¤ildir.
Kabrin üstü bal›k s›rt› gibi kabar›k olmal›, düz olmamal›d›r. Kabr
içinde kireç ve çimento kullanmamal›, kerpiç, tafl ile d›vâr yap›lma-
l›d›r. Mülkü olan yerde türbe yapmak, mekrûh da de¤ildir.] Kabr
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üzerine gül, çiçek dikmek iyidir. H›ristiyanlar›n yapd›¤› gibi, kesilmifl
gül, çiçek demeti [çelenk] koymak mekrûhdur. Tarîkatc›lar›n oku-
duklar› ilâhîler ve raks etmeleri, dönmeleri harâmd›r. Onlar› seyr et-
mek de harâmd›r. Her çeflid çalg› çalmak harâmd›r. Yaln›z dü¤ünde,
bayramda, hac yolunda ve harbde def, davul çalmak câizdir.

[(Hadîka) ve (Berîka)da aç›kça bildiriliyor ki, yabanc› kad›n›n,
k›z›n söyledi¤i her çeflid flark›y›, hikâyeleri dinlemek, herkesin islâ-
miyyeti bozucu, yok edici, din ile alay edici, harâmlar› övücü, ibâ-
detleri küçültücü, flehveti, zinây›, hayâs›zl›¤›, nâmûssuzlu¤u, hükû-
mete isyân etme¤i, kanûnlara karfl› gelme¤i teflvîk edici, kardefli
kardefle düflman edici sözlerini ve her çeflid çalg›y›, kendilerinden,
radyolardan ve televizyonlardan dinlemek harâmd›r. Kendi dinle-
mese dahî, bunlar› evinde bulundurman›n da harâm oldu¤u bu iki
kitâbda uzun yaz›l›d›r. Hem halâl, fâideli, hem de harâm, zararl›
olan fleyi, ya’nî halâla da, harâma da birlikde sebeb olan fleyi eve
sokmak câiz de¤ildir.]

Ölmiyecek kadar yimek, içmek farzd›r. Ölmiyecek kadar ve te-
dâvî için ilâc kullanmak sünnetdir. ‹nsan›n ve domuzun etini hiçbir
sebeble yimek câiz de¤ildir, harâmd›r. Erke¤in kad›n sütünü ilâc
olarak içmesi câizdir. Tabîb-i müslim flifâ bundand›r, baflka ilâc›
yokdur derse, flerâb, bevl, kan ve leflin ilâc olarak al›nmas› câizdir.
Fekat kirpi, y›lan eti, câiz de¤ildir. Kad›n›n ve erke¤in sak›z çi¤ne-
mesi câizdir. Hastaya Kur’ân-› kerîmi okuyup üflemek, m›ska yaz›p
tafl›mas›, tasa yaz›p suyunu içmesi câizdir. Yoldan toplanan çer-çö-
pü yak›p nazar de¤en çocu¤un etrâf›nda döndürmek ve korkmufl
çocu¤a mum, kurflun dökmek ve flifây› Allahü teâlâdan beklemek
câizdir. Nazar de¤memek için tarlaya hayvân kafa kemi¤i ve ben-
zerlerini asmak câizdir. Uzvlar› hâs›l olmam›fl çocu¤u düflürmek
için ilâc kullanmak câizdir. Çocu¤un sünnet yafl› yedi ile oniki ara-
s›d›r. Dahâ küçük ve dahâ büyük de olur. Za’îf olan ihtiyâr müsli-
mân, sünnete dayanamazsa terk edilir. Özr ile vâcibin terki câiz
olunca, sünnetin terki evlâ olur. K›zlar›n, kad›nlar›n kulaklar›n›
delmek câizdir. Evin, ihtiyâc oldu¤u kadar büyük olmas› câizdir.
Odan›n d›varlar›na hal› asmak, so¤u¤a karfl› câizdir. Zînet niyyeti
ile mekrûhdur. Üzerinde canl› resmi olursa harâm olur.) 322. ci sa-
hîfede diyor ki, Kur’ân-› kerîmi okumak için de¤il, bereketlenmek,
fâidelenmek için evinde bulundurmak câizdir, hattâ sevâbd›r. Yük-
sekde okunan ezân› mahalle halk›n›n hepsi iflitmezse, hepsine iflit-
dirmek için vakf gelirinden minâre yapd›rmak câizdir. Minâresiz
hepsi iflitirse, vakf paras›ndan yapd›rmak câiz olmaz. [Minâreden
ve hiçbir yerden ho-parlörle ezân okumak câiz de¤ildir. (Cennet
Yolu ‹lmihâli)ne bak›n›z!]
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ANA-BABAYA ‹TÂ’AT FASLI
147 - Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Yâ

Mûsâ! Bir kimse, ana-babas›na karfl› gelirse, onun dilini kes ve her-
hangi bir a’zâsiyle ana-babas›n› gücendirirse, o a’zâs›n› kes!) Ana-
babas›n› râz› eden kimse için, Cennetde iki kap› aç›l›r. Ana-babas›
râz› olm›yan kimse için de Cehennemde iki kap› aç›l›r. Bir kimse-
nin ana-babas› zâlim dahî olsalar, onlara karfl› gelmek, onlarla sert
konuflmak câiz de¤ildir.

Hak teâlâ buyurdu ki: (Yâ Mûsâ! Günâhlar içinde bir günâh
vard›r ki benim indimde çok a¤›r ve büyükdür. O da, ana-baba ev-
lâd›n› ça¤›rd›¤› zemân, emrine muvâfakat etmemesidir.) Ana-baba
ça¤›rd›¤› zemân herhangi bir iflle u¤rafl›rsan, hemen onu terk edip,
derhal ana-baban›n emrine koflacaks›n! Anan-baban sana k›z›p
ba¤›r›rsa, onlara sen bir fley söyleme! Anan›n-baban›n düâs›n› al-
mak istersen, sana emr etdikleri iflleri çabuk ve güzel yapma¤a ça-
l›fl! Bu iflini be¤enmeyip sana gücenmelerinden ve bed-düâ etme-
lerinden kork! Sana dar›l›r iseler, onlara karfl› sert söyleme! He-
men ellerini öperek gazablar›n› teskin eyle! Anan›n-baban›n kalb-
lerine geleni gözet! Zîrâ senin se’âdetin ve felâketin, onlar›n kalb-
lerinden do¤an sözdedir. Anan-baban hasta ise, ihtiyâr ise, onlara
yard›m et! Se’âdetini onlardan alaca¤›n hayr düâda bil! E¤er onla-
r› incitip, bed-düâlar›n› al›rsan, dünyâ ve âh›retin harâb olur. At›-
lan ok tekrâr geri yaya gelmez. Onlar hayâtda iken, k›ymetini bil!

Allahü teâlân›n r›zâs›, dînine ba¤l› olan ana-baban›n r›zâs›nda,
Allahü teâlân›n gazab›, dînine ba¤l› olan ana-baban›n gazab›nda-
d›r. Habîb-i kibriyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i flerîfle-
rinde buyurdu ki: (Cennet analar›n aya¤› alt›ndad›r.) Ya’nî, sana
dînini, îmân›n› ö¤reten anan›n-baban›n r›zâs›ndad›r. Hak teâlâ
hazretleri Mûsâ aleyhisselâma dedi ki: (Yâ Mûsâ! Ana-babas›n›
râz› eden, beni râz› etmifl olur. Ana-babas›n› râz› edip bana âsi olan
kimseyi dahî iyilerden sayar›m. Ana-babas›na âsi olan, bana mutî’
olsa bile, onu fenâlar taraf›na ilhâk ederim.)

Îmân› olanlardan Cehennemden en sonra ç›kacak olanlar, Al-
lahü teâlân›n yolunda olan anas›n›n, babas›n›n islâmiyyete uygun
olan emrlerine âsî olanlard›r.

148 - Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ana-babaya
iyilik etmek, nâfile nemâz, oruc ve hac [ve ömreye gitmek] fazîlet-
lerinden dahâ fazîletlidir. Ana-babas›na hizmet edenlerin ömrü
bereketli ve uzun olur. Ana-babas›na karfl› gelip, onlara âsî olanla-
r›n ömrleri bereketsiz ve k›sa olur. Anas›na-babas›na âsî olan
mel’ûndur.)
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Hasen-i Basrî “rahime-hullahü teâlâ” Kâ’beyi ziyâret ve tavâf
ederken bir zât gördü ki, arkas›nda bir zenbil ile tavâf eder. O zâ-
ta dönüp dedi ki: Arkadafl, arkandaki yükü koyup öylece tavâf et-
sen dahâ iyi olmaz m›? O zât cevâben dedi ki, bu arkamdaki yük
de¤il, babamd›r. Bunu fiâmdan yedi kerre buraya getirip tavâf ey-
ledim. Çünki, bana dînimi, îmân›m› bu ö¤retdi. Beni islâm ahlâk›
ile yetifltirdi, dedi. Hasen-i Basrî hazretleri ona dedi ki, k›yâmet
gününe kadar böylece arkanda getirip tavâf eylesen, bir kerre kal-
bini k›rmakla bu yapd›¤›n hizmet havaya gider ve yine bir def’a
gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukâbil olur.

149 - Peygamberimize “aleyhisselâm” bir kifli geldi ve dedi ki,
yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Benim anam-babam
ölmüfldür. Onlar için ne yapmam lâz›md›r? Peygamberimiz “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Onlara dâimâ düâ eyle! Onlar
için Kur’ân-› kerîm oku ve istigfâr et!)

Eshâb-› kirâmdan biri “rad›yallahü teâlâ anh” dedi ki, yâ Resû-
lallah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bundan fazla yap›lacak bir fley
var m›? Buyurdular ki, (Onlar için sadaka verin ve hac eyleyin!) Bi-
ri ç›k›p dedi ki, anam-babam çok flefkats›zd›rlar, onlara nas›l itâ’at
eyleyeyim? Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Anan seni dokuz ay karn›nda gezdirdi. ‹ki sene emzirdi. Seni bü-
yütünceye kadar koynunda besledi ve saklad›, kuca¤›nda gezdirdi.
Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak se-
ni besledi. ‹dâre ve ma’ifletini te’mîn eyledi. Sana dînini, îmân›n›
ö¤retdiler. Seni islâm terbiyesi ile büyütdüler. fiimdi nas›l olur da,
flefkats›z olurlar? Bundan dahâ büyük ve k›ymetli flefkat olur mu?)

150 - Ana-baba hakk›nda hikâye olunur ki, hazret-i Mûsâ aley-
hisselâm, Tûr-i sînâda Hak teâlâ hazretleri ile mükâleme ederken,
(Yâ Rabbî! Âh›retde benim komflum kimdir?) diye sordu. Hak te-
âlâ buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Senin komflun, falan yerde, falan kasab-
d›r!) Mûsâ aleyhisselâm kasab›n yan›na giderek beni müsâfir eder
misin dedi. Yan›nda müsâfir oldu. Yemek zemân› gelince, kasab,
bir parça et piflirdi. D›vârdaki as›l› zenbili afla¤› alarak, orada bulu-
nan ve sâdece kemiklerden ibâret bir kad›na et verdi ve suyunu da
verdi. Üstünü bafl›n› temizleyip, zenbile koydu. Mûsâ ‘aleyhisse-
lâm” sordu, bu senin neyindir? Kasab, annemdir. ‹htiyâr olup bu
hâle girdi; iflte her sabâh, akflam kendisine böyle bakar›m dedi. Ka-
sab annesine yemek verirken, o za’îf ve âciz annesi, o¤luna düâ
ederek, yâ Rabbî! O¤lumu Cennetde Mûsâ aleyhisselâma komflu
eyle dedi¤ini Mûsâ aleyhisselâm dahî iflitmifl. Bunun üzerine kasa-
ba, Mûsâ aleyhisselâm müjde ederek, seni Allahü teâlâ afv ederek,
Mûsâ aleyhisselâma komflu etmifl, demifldir.
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151 - Gaflet ve flaflk›nl›¤a kap›larak ana-baban›n kalbini k›rar-
san, derhâl onlar›n r›zâs›n› alma¤a çal›fl, yalvar, minnet eyle ve her
ne yaparsan yap, onlar›n gönlünü al! Ana-baban›n evlâd üzerinde
haklar› çok büyükdür. Bunu dâimâ göz önünde tutarak, ona göre
hareket eyle!

Tenbîh: Anaya, babaya ve hocaya ve hükûmete isyân etmek,
karfl› gelmek câiz de¤ildir. ‹slâmiyyetin yasak etdi¤i birfleyi emr
ederlerse, ›syân etmemeli, suç ve günâh ifllememelidir.

fiemsül-eimme-i Serahsînin “rahime-hullahü teâlâ” [483 de ve-
fât etdi] (Siyer-i Kebîr) flerhi tercemesi 83. cü sahîfesinde diyor ki:
Ana-babaya iyilik etmek, onlar› zarardan ve s›k›nt›dan korumak
farz-› aynd›r. Cihâda gitmek ise, farz-› kifâye oldu¤undan, ana-ba-
badan izn olmad›kca harbe gitmek halâl olmaz. Ana-baba kâfir de
olsalar, onlara iyilik etmek, hizmet etmek farzd›r. Ticâret, hac ve
ömre için ana-babadan iznsiz sefere gitmek câizdir. ‹lm ö¤renmek
için gitmek de öyledir. Zîrâ bunlarda, harb gibi, ölüm tehlükesi ol-
mad›¤›ndan, ayr›l›k hüznleri, kavuflmak ümmîdi ile zâil olur. Ana-
baban›n ve hocan›n günâha sokacak olan emrlerine itâ’at lâz›m de-
¤ildir. Meselâ, h›rs›zl›k için veyâ birini öldürmek için veyâ yol kesi-
cilik için veyâ zinâ için bir kad›n› bir yere gönderirlerken, orada bu-
na mâni’ olabilecek bir adam bulunsa, fekat bu adam›n mâni’ olma-
s›na anas›-babas› müsâ’ade etmese, bunlar› dinlemeyip mâni’ olma-
s› lâz›md›r. Zîrâ, günâha mâni’ olmak farz-› aynd›r. Ana-babaya
itâ’at ise, günâh olm›yan emrleri için, farzd›r. Ana-baban›n farz›
terk etdirmesi günâh oldu¤undan bu emrleri yap›lmaz. Nisâ sûresi
ellidokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey mü’minler! Peygamberime
“sallallahü aleyhi ve sellem” ve sizden olan, âmirlerinize itâ’at edi-
niz!) buyuruldu. Günâh olm›yan emrlere itâ’at lâz›md›r. Peygam-
berimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bir yere ufak bir askerî birlik
göndermifldi. Bafllar›na da bir kumandan ta’yîn etmifldi. Âmirleri,
bunlara k›z›p, büyük bir atefl yakd›rd› ve bu atefle giriniz, bana itâ’at
farzd›r dedi. Askerlerin ba’z›s› girelim, dedi. Bir k›sm› da biz atefl-
den kurtulmak için müslimân olduk, girmeyelim, dedi ve girmedi-
ler. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu haber al›nca:
(E¤er itâ’at edip girselerdi, Cehennemde ebedî kal›rlard›) buyurdu.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Üzerinize âmir ta’yîn edilen müsli-
mân, her kim olursa olsun, harâm ile emr etmedikçe, ona itâ’at edi-
niz! Harâm olan emrlerine itâ’at etmeyiniz!) ‹tâ’at etmemek baflka-
d›r. ‹syân etmek, karfl› gelmek baflkad›r. Bu iki fleyi birbirine kar›fl-
d›rmamal›d›r.

[Siyer-i kebîrden, buraya kadar yaz›lanlardan anlafl›l›yor ki,
anan›n baban›n, hocan›n ve hükûmetin harâm olan fleyleri emr et-
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meleri hâlinde, bunlara isyân edilmez. Karfl› gelinmez. Bu emrleri,
dinde günâh olm›yacak ve devletin kanûnunda suç olm›yacak flekl-
de yap›l›r. Meselâ bir adama anas› evlenme derse veyâ falanca k›-
z› alm›yacaks›n veyâ âileni b›rakacaks›n derse veyâ falanca âlime
gidip dînini ö¤renmiyeceksin derse, bu sözleri islâmiyyetin îcâb et-
dirdi¤i bir sebeb ile de¤il ise, itâ’at îcâb etmez. Fekat, yine sert söy-
lemek, karfl›l›k vermek câiz de¤ildir.

Kâfir olan âmirlerin, din düflmanlar›n›n islâmiyyete uygun olan
emrleri, islâmiyyete uymak niyyeti ile yap›l›r. ‹slâmiyyete uym›yan
emrleri karfl›s›nda müflkil vaziyete düflerse, kanûnî yollardan hak-
k›n› arar.

Anan›n, baban›n, hocan›n, itâ’at lâz›m olm›yan emrleri yap›l-
mad›¤› zemân özr, behâne anlatmal› ve hafîf ve yumuflak söyleme-
lidir. Ya’nî, emri yapmamak, isyân ve hakâret fleklinde olmay›p,
kusûr ve kabâhat flekli verilerek fitneye sebeb olmamal›d›r. M›srl›
Hasen Bennâ ve bunun yetifldirmelerinden Seyyid Kutb gibi mez-
hebsiz, câhil din adamlar›, [yobazlar], (Cihâd, zulm edenlere ve zâ-
limlere karfl›d›r) âyet-i kerîmesini ileri sürerek, hükûmete isyân et-
diler. Hasen 1368 [m. 1949] de, Seyyid Kutb da 1386 [m. 1966] is-
yân›nda i’dâm edildi. Aldatd›klar› binlerce genç de, z›ndanlarda
senelerce iflkence çekdikden sonra öldürüldüler. (‹hvân-› müsli-
mîn), ya’nî müslimân kardefller denilen bu gençler, 1982 de Sûriye-
deki zâlim Es’ad hükûmetine de isyân ederek, Hama flehrinin ya-
k›l›p y›k›lmas›na ve on binlerce müslimân›n fecî’ flekilde öldürül-
mesine sebeb oldular. Hâlbuki, zâlim, hattâ kâfir hükûmetlere kar-
fl› isyân etme¤i, fitne ç›karma¤›, dînimiz yasak etmekdedir. Böyle
fitne ç›karmak, cihâd de¤il, ahmakl›kd›r. Büyük günâhd›r. Yukar›-
daki âyet-i kerîme, Hac sûresinde olup, Medînede yeni kurulan is-
lâm devletinin, Mekkedeki kâfirlerle cihâd yapmas›na izn vermek-
dedir. Bu âyet-i kerîme, islâm devletinin, zâlim, kâfir diktatörlerle
cihâd etmesine izn vermekdedir. Ya’nî cihâd›, devlet yapar. Dev-
letin ordusu yapar. ‹nsan›n öteye, beriye sald›rmas›na, hükûmete
karfl› gelmesine cihâd denmez. Eflk›yâl›k denir ki, büyük günâhd›r.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, kâfir, zâlim hükû-
mete bile ›syân etme¤i yasak etmifldir. Mezhebsiz, câhil din adam-
lar› [ya’nî z›nd›klar], Ehl-i sünnet âlimlerinin yüksekliklerini bil-
medikleri için ve tefsîr, f›kh kitâblar›n›n ma’nâlar›n› anlamad›klar›
için, kendilerini âlim san›yorlar. Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i fle-
rîflerden yanl›fl, bozuk ma’nâlar ç›kararak, islâm dînine ve müsli-
mânlara çok zarar yap›yorlar.

En büyük islâm devleti olan Osmânl›lara karfl› son ihtilâli ingi-
lizler hâz›rlad›. Merkezi Selânikde bulunan üçüncü ordunun ba’z›
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genç subaylar›, ingiliz câsûslar› taraf›ndan bol para ve makâm
va’dleri ile aldat›ld›. 7 temmuzda fiemsî pâfla, tegmen Ât›f taraf›n-
dan vuruldu.  23 temmuz 1908 de ikinci meflrûtiyyet i’lân edildi.
Devletin idâresi câhillerin eline geçdi. Ehliyyetli kimseler z›ndan-
lara at›ld›. Ço¤u i’dâm edildi. 1915 ocak ay›nda Enver pâfla, rus hu-
dûduna asker gönderilmesi için emr verdi. Tecribeli subaylar, yol-
larda kar var, martdan sonra gönderelim dediler. Hây›r, ben emr
ediyorum, flimdi gidilecek dedi, bu subaylar› cezâland›rd›. 86.000
asker Sar›kam›flda donarak öldü. Her tarafda verilen, böyle ah-
makca emrler ve i’dâmlar, milleti b›kd›rd›. Pâflalar bu hâli anlay›n-
ca, canlar›n› kurtarmak için Avrupaya kaçd›lar. Talât pâfla Berlin-
de, Enver pâfla 1922 de Rusyada, Cemâl pâfla Tiflisde öldürüldü.
Enver pâflan›n kemikleri 1996 da ‹stanbula nakl edildi. 1908 isyân›-
n›n milletimize verdi¤i nice büyük zararlar ve felâketler (Eshâb-›
Kirâm) kitâb›m›zda yaz›l›d›r.]

152 - Sana dînini ö¤reten hocana hurmet, sayg› ve ta’zîm eyle!
Hoca hakk› ana-baba hakk›ndan dahâ üstündür. Çünki, ana-baba
evlâd› büyütür, bakar. Kötülükden, harâmlardan korur. ‹bâdete
al›fld›r›r. Muallim ise, evlâda hem dünyâ ve hem de âh›ret hayât›n›
kazand›r›r, din ve diyânetini, Ehl-i sünnet i’tikâd›n›, farzlar›, ha-
râmlar› sana ö¤retir. Dînini, îmân›n› ö¤reten ana-baban›n hakk›,
hocan›n hakk›ndan da üstündür.

Hocan› gördü¤ün zemân hurmet ve sayg› ile karfl›la. 
153 - Tenbîh 1: Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹nsanlar, kendi-

lerine ihsân, iyilik edenleri sever. Bu sevgi, insan›n yarat›l›fl›nda
vard›r.) Yap›lan ihsân, ne kadar k›ymetli ve ne kadar çok olursa,
sevgi de o kadar fazla olur. Bunun için, herkes anas›n›, babas›n›,
hocas›n›, ustas›n›, hükûmetini, vatan›n›, din kardefllerini çok se-
ver. Bir müslimân›n mürflidi, ya’nî hocas›, kendisine, din ve dün-
yâ bilgilerini, îmân›n›, Allah›n›, Peygamberini, güzel ahlâk› ö¤ret-
di¤i için, onu herkesden, çok sever. Bu sevgi, cibillîdir. ‹nsan›n do-
¤uflunda vard›r. Bu sevgiden mahrûm olan kimse, hakîkî insan de-
¤ildir. Hayvân gibidir. Çok sevilen kimse, insan›n kalbinden, hât›-
r›ndan ç›kmaz. Onun flekli, kalbine yerleflir. Bu hâle (Râb›ta) de-
nir. Bir insan›n kalbinde, bir Mürflidin, bir Velînin râb›tas› hâs›l
olursa, onun kalbine, kendi mürflidlerinden gelmifl olan (Feyz)ler,
bunun kalbine de akar. Feyz, kalbden kalbe gelen, insana Allahü
teâlân›n râz› oldu¤u fleyleri yapd›ran nûrdur, bir kuvvetdir. Feyz-
ler, Resûlullah›n mubârek kalbinden yay›lmakda, Evliyân›n kalb-
leri vâs›tas› ile, Evliyây› çok seven kalblere gelmekdedir. Evliyâ-
n›n kalbleri ayna gibidir. Bir aynadan f›flk›ran ›fl›klar, karfl›s›nda-
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ki aynaya ve bundan da, bunun karfl›s›ndaki aynaya gelir. Böylece,
Resûlullah›n kalbinden f›flk›ran feyzler bizim zemân›m›zdaki Evli-
yân›n kalblerine gelir. [Bir ayna gibidir. Aynaya gelen ›fl›klar ve
karfl›s›nda bulunan cismler, karfl› aynada görülür. Aynan›n karfl›-
s›nda bulunan ikinci bir ayna ve bunun karfl›s›ndaki üçüncü ayna-
da da görünürler. Resûlullah›n mubârek kalbinden yay›lan feyzler,
ma’rifet nûrlar› da, bu kalbe ba¤l› olan kalblere gelir. Kalbleri ba¤-
l›yan ba¤, muhabbetdir. Eshâb-› kirâm, Resûlullah› çok sevdikleri
için, bu nûrlara kavufldular. Sevgi ne kadar çok olursa, gelen feyz
de çok olur. Sevmek, inan›p ve iflleri ve ahlâk› Onun gibi olmak de-
mekdir. Eshâb-› kirâm›n kalblerine gelen feyzler, sonraki asrdaki
gençlerin kalblerine de geldi. Bunlar›n da islâmiyyete uymalar› ko-
lay ve tatl› oldu. Her biri, birer Velî oldu. Uzak memleketde ve me-
zârda olan Velîden de feyzler yay›lmakda, âfl›klar›n›n kalblerine
gelmekde, kalbleri nûrlanmakdad›r. Resûlullah›n mubârek kalbin-
den yay›lan feyzlere sonraki asrdaki âfl›klar›n kalbleri de kavufla-
rak, zemân›m›zdaki Evliyân›n kalblerine geliyor ve bunlar›n kalb-
lerinden, kendilerini sevenlerin kalblerine ve bu arada bizlere de
geliyor.] ‹slâmiyyet ve fen bilgileri, düflünmek, hesâb yapmak, akl
ile olur. Akl dimâgda bulunur. Îmân, muhabbet ve ma’rifet ve bir-
fleyi hât›rlamak yeri kalbdir. Feyze kavuflan bir insan›n kalbi, ilm-
ler, ma’rifetler, kerâmetler hazînesi olur. Bu insana (Velî) ve (Mür-
flid) denir. Bu se’âdete kavuflmak için, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda ol-
mak ve ‹slâmiyyete tâbi’ olmak ve Mürflidi sevmek flartd›r. Bedeni
besliyen r›zklar ve kalbi temizliyen feyzler, ezelde takdîr ve taksîm
edilmifldir. Fekat, bunlara kavuflmak için, âdet-i ilâhiyyeye uymak,
sebeblerini aramak, bulmak için çal›flmak lâz›md›r. fiartlar›na uya-
rak çal›flana, elbet verilir. Diledi¤ine, çal›flmadan da, ihsân eder.

Tenbîh 2: Hocan öldükden sonra, onun rûhuna, Kur’ân-› kerîm
oku! Onun için sadaka ver, ona düâ et! Bunlar›n sevâblar› onun rû-
huna gider. Fâidesini görür. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, bü-
tün müslimânlar›n hocas›d›r. Onlar›n da haklar›n› unutma! Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, o beyâz, nûrlu yü-
zünü görmekle flereflenen müslimânlara Eshâb denir. Eshâb-› kirâ-
m›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”, Onun mübârek kal-
binden f›flk›ran nûrlarla tertemiz oldu. Rûhlara flifâ olan sözlerini
dinleyerek, güzel ahlâk› ile ahlâklanarak, Onun ilm deryâs›ndan
nasîb al›p, âlim olarak zâhiri ve bât›nî kemâlâta kavufldular. Dün-
yân›n her yerinde, her zemân gelmifl ve gelecek insanlar›n hepsin-
den dahâ üstün ve dahâ k›ymetli oldular. Dîn-i islâm› sonra gelen-
lere anlatd›lar. Allahü teâlân›n dînini, yeryüzüne bunlar yayd›.
Bütün müslimânlar›n ilk üstâdlar›, muallimleri oldular. Her müs-

– 475 –



limân›n Eshâb-› kirâm› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sevme-
si, onlar›n hocal›k haklar›n› gözetmesi lâz›md›r. Eshâb-› kirâm›n
hepsini sevenlere, herbirine sayg› gösterenlere, (Ehl-i sünnet) de-
nir. Bir k›sm›n› be¤enip, bir k›sm›n› sevmiyenlere (fiî’î) denir. Es-
hâb-› kirâm›n hepsine düflman olana (Râfizî) denir. Bunlar, Ab-
düllah bin Sebe’ yehûdîsinin yolundad›rlar. ‹slâm düflman›d›rlar.

Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki, (Eshâb-› kirâm› çok sev-
mek, ta’zîm ve hurmet etmek lâz›md›r. Bunun için, ismlerini yazar-
ken, okurken ve iflitince, “rad›yallahü anh” demek müstehabd›r).
Bunlar, (‹bni Âbidîn) beflinci cild, 480.ci sahîfesinde ve (Birgivî va-
s›yyetnâmesi)nin Kâd›-zâde flerhinde ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâ-
b›m›zda yaz›l›d›r.

Râfizîler, müslimânlar› aldatmak için, (Eshâb çok yüksekdir.
Yüksekliklerini bildirecek bir kelime yokdur. ‹smlerinin yan›na
“rad›yallahü anh” demek, onlara hakâret olur. Böyle fleyler söyle-
memelidir) diyorlar. Râfizîlere aldanmamal›y›z!

154 - Küçük kardeflin varsa ona islâm harfleri ile Kur’ân-› ke-
rîm okumas›n› ve ilm ö¤ret ve ona îmân› ve Ehl-i sünnet i’tikâd›n›,
Allahü teâlân›n emrlerini ve harâmlar› ö¤ret. Kötü kimselerle gö-
rüfldürme. Fenâ arkadafl çok zararl›d›r. Tatl› sözle nasîhat eyle.
Ona flefkat ile muâmele eyle ve himâye ederek koru! fiâyed karde-
flin senden büyük ise, ona ta’zîm ederek emrlerini tut!

Âh›ret kardefli ittihâz eyle! Peygamberimiz “aleyhisselâm” bu-
yurdu ki, (Allah için âh›ret kardeflli¤i yapan adam, âh›ret gününde
ana-baba kardeflinden dahâ fâideli yard›mlar›, o âh›ret kardeflin-
den görür. Bir kimse, âh›ret kardeflini ne kadar çok severse, Alla-
hü teâlâ da, o kimseyi o kadar çok sever.) [Bir erke¤in yabanc› ka-
d›nla âh›ret kardefli olmas› câiz ise de, âh›ret kardefli, kendi karde-
fli gibi mahrem olmaz. Yabanc›lar gibidir. ‹slâmiyyetde, erke¤in k›z
ile arkadafl olmas›, konuflmas› câiz de¤ildir.]

SILA-I RAHM BAHS‹
155 - Müslimân olan ve dînini kay›ran akrâbas›n› ziyâret eden

bir kimseye, yetmifl nâfile hac sevâb› verilir. Gönül almak ziyâreti
çok sevâbd›r. ‹’tikâd› bozuk olan, mezhebsiz olan akrabây› ziyâret
etmek sevâb de¤ildir.

156 - O¤luna ve k›z›na edeb ve islâm harfleri ile Kur’ân-› kerîm
okumas›n› ve ilm ö¤ret! Komflu, akrâba ve mahremlerini ziyâret
eyle! Mektûbla hâl ve hât›rlar›n› sor! Mahrem olm›yan, ya’nî ya-
banc› kad›nlarla görüflme!

157 - Çocuklar›n› küçük iken okut! Herfleyden evvel, Allahü
teâlân›n râz› oldu¤u, emr etdi¤i fleyleri ö¤ret! ‹yi bir mü’min ol-
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malar› için gayret et! Büyüdükden sonra, edeb zor olur. Onlar›n ve
ehlinin, ya’nî zevcenin suçlar›n› afv eyle. Peygamberimiz “aleyhis-
selâm” buyurdu ki, (Sadakan›n en fazîletlisi, çoluk çocu¤una yidi-
rip giydirdi¤indir.) O¤lunu, k›z›n› ve ehlini, harâmdan, günâhdan
ve fenâ arkadafllardan koru!

K›z›n, ilk mektebi bitirdikden sonra, para kazanmas› için, onu
bir ifle verme. Zevcenin ve k›zlar›n›n ihtiyâclar›n› te’mîn etmek
için, baban›n çal›fl›p kazanmas› farzd›r. K›z çal›fl›rken, bafl›, kollar›
aç›l›nca, babas› da günâha girer. Onu hemen evlendir. Allahü te-
âlâ, onun r›zk›n› kocas›na gönderir. ‹ster zengin, ister fakîr olsun,
Allahü teâlân›n emrini tutan, asl› belli kimseye ver! Dâmâd›n› çok
mehr ve çok çeyiz [eflyâ] verme¤e mecbûr k›lma! K›z›n› ihtiyâr
adama verme ve din ile alâkas› olm›yana, ilm-i hâlini bilmiyenlere,
harâmlardan sak›nm›yanlara verme!

Tenbîh: O¤lunu, k›z›n› on befl yafl›n› geçince evlendir ki, harâm-
dan korunsunlar. Bu zemânda evlenmiyen gençlerin harâmdan
kurtulmas› imkâns›zd›r. Evlâd›n› Cehennemden korumak istersen,
çabuk evlendir! Fakîrlikden korkma! Allahü teâlâ, onlara da mal
verir. Hemen sen tevekkül üzere ol! O¤luna k›z al, dul alma! Zîrâ
insan›n muhabbeti, ilk gördü¤ünde olur.

N‹KÂH FASLI
Tenbîh: (El-‹htiyâr) kitâb›nda diyor ki, (Nikâh), evlenmek için

yap›lan akd ya’nî sözleflme demekdir. Kur’ân-› kerîm, nikâh yapma-
¤› emr etmekdedir. (Nisâ) sûresinin üçüncü âyetinde meâlen, (Halâl
olan kad›nlardan nikâh ediniz!) ve yirmiüçüncü âyetinde meâlen,
(Onlar› sâhiblerinin izni ile nikâh ediniz!) ve Nûr sûresinin otuzikin-
ci âyetinde meâlen, (Zevci olm›yanlar› nikâh edin!) buyuruldu. Ha-
dîs-i flerîfde de, (Nikâh, ancak flâhidlerle olur) ve (Nikâhlan›n, ço¤a-
l›n! K›yâmet günü, ümmetlere karfl› sizinle övünece¤im) ve (Nikâh
yapmak, benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden de¤ildir)
buyuruldu. Âyet-i kerîmeler, hadîs-i flerîfler ve icmâ’› ümmet, nikâ-
h›n meflrû’ oldu¤unu, ibâdet oldu¤unu bildiriyorlar. Nikâhs›z evlen-
mek harâmd›r. Nikâh lâz›m oldu¤una ehemmiyyet vermiyen kâfir
olur. Evlenmek sünnet-i müekkededir. Ba’zan farz olur. Zulm, ifl-
kence yapmak korkusu olunca, mekrûh olur. Nikâh, iki müslimân›n,
mâdî olan [geçmifl zemân bildiren] kelime söylemesi ile yap›l›r. Me-
selâ, beni zevceli¤e al deyince, seni zevceli¤e ald›m demekle olur. Ni-
kâh kelimesi ile ve hediyye, sadaka olarak, mülk, sat›n al›fl, sat›fl ke-
limeleri ile de sahîh olur. Müflrikin, mürtedin nikâh› sahîh olmaz.
Hanefî mezhebine göre müslimânlar›n nikâh›nda iki müslimân erke-
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¤in veyâ bir erkekle iki kad›n›n flâhid olarak bulunmalar› lâz›md›r.
Müslimân›n, kitâbl› kâfir olan zimmî kad›n› nikâh ederken, iki flâ-
hidin de zimmî olmalar› câizdir. Mehr paras›n› konuflmak nikâh›n
sahîh olmas› için flart de¤il ise de, Mehr-i misil verilir. Ya’nî kad›-
n›n akrabâs›na, meselâ halas›na verilmifl olan kadar mehr verilir.
‹slâmiyyete uygun yap›lan nikâhdan sonra zevcin zevcesi isteyince
mu’accel mehri hemen ödemesi lâz›m olur. Bunun için, nikâh ya-
p›l›rken, mu’accel [hemen verilecek] ve müeccel [ayr›ld›klar› ze-
mân verilecek] mehrlerin mikdârlar› ayr› ayr› tesbît edilir ve evlen-
me cüzdân›na yaz›l›r. Dâmâd ve mevcûd iki flâhid imzâlay›p zevce-
ye teslîm edilir. Bu iki mehrin mikdârlar›n›n toplam› on dirhem
ya’nî yedi miskal gümüfl k›ymetinden az olmamal›d›r. fiimdi gü-
müfl, fler’î k›ymetinden düflük oldu¤u için, mehr bir miskal alt›n-
dan, ya’nî bir alt›n liran›n üçde ikisinden [5,5 gramdan] az olmama-
l›d›r. Zemân›m›zda, on ile elli alt›n lira aras›nda olmakdad›r. ‹slâ-
miyyet erke¤e zevcesini boflamak hakk›n› vermifl ise de, bu hakk›
kullanmak imkâns›z gibidir. Çünki, boflay›nca mehr paras›n› kad›-
na hemen ödemesini ve o¤ullar› yedi yafl›na, k›zlar› bülû¤ zemân›-
na gelinceye kadar, çocuklar›n›n nafakas›n› da analar›na devâml›
vermesini emr etmekde, ödemezse dünyâda habse, âh›retde de Ce-
henneme girece¤ini bildirmekdedir.

Bir erke¤in, annelerini, k›zlar›n›, k›z kardefllerini, halalar›n›,
teyzelerini, kardeflinin k›zlar›n›, ne kadar uzak olursa olsunlar ni-
kâh etmesi ebedî harâmd›r. Bunlara, (Mahrem akrabâ) denir. Ne-
sebden harâm olan bu yedi kad›n, süt ve zinâ sebebi ile de harâm-
d›rlar. Kay›n vâlideyi ve bunun annelerini ve gelini ve çocuklar›n›n
gelinlerini ve üvey k›z› ve üvey anneyi nikâh etmek de ebedî ha-
râmd›r. Dörtden fazla evlenmek ve baflkas›n›n zevcesi ile evlen-
mek câiz de¤ildir. Müslimân erke¤in, ehl-i kitâb kad›n ile ya’nî ye-
hûdî ve h›ristiyan dîninde olup, bir mahlûka ülûhiyyet s›fat› isnâd
etmiyen kad›n› nikâh etmesi câizdir. (Ni’met-i islâm)da diyor ki,
(Ehl-i kitâb›n nikâh›nda flâhidlerin müslimân olmalar› flart de¤il-
dir. Bir müslimân, kitâbl› olan zevcesini kiliseye gitmekden ve ev-
de flerâb yapmakdan men’ edebilir. Hayz ve nifâs sonunda da di-
yor ki: gusl abdesti alma¤a cebr edemez. Tesettür etmesi iyi olur.
Müslime üzerine kitâbiyye tezevvüc etmek câiz olur.) Kitâbs›z kâ-
fir kad›nla ve mürted olmufl kad›nla evlenmesi câiz de¤ildir. Müs-
limân kad›n›n hiçbir kâfirle evlenmesi câiz de¤ildir. fiî’îlerin, acem-
lerin yapd›klar› (Müt’a nikâh›) [ya’nî metres tutmak] ve (Muvak-
kat nikâh) harâmd›r. Müt’a nikâh›, bir kad›na para verip, belli ze-
mân, berâber yaflama¤a sözleflmekdir.

Nikâhda kad›nlar›n da sözü mu’teberdir. Ya’nî, âk›l, bâli¤ ka-
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d›n›n, kendini nikâh etmesi ve baflkas›n›n velîsi, vekîli olunca, onu
nikâh etmesi veyâ kendini nikâh etmesi için birini vekîl etmesi yâ-
hud baflkas›n›n kendisini bir kimseye nikâh etmifl oldu¤unu anla-
y›nca, izn vermesi, hep câizdir. [Kad›n›n kendisini tezvîc için, vekîl
etdi¤i kimse, kendisine nikâh edemez. Kad›n›n, kendisini ve bafl-
kas›n› boflama¤a hakk› yokdur.] Bâliga olan bâkire k›z› nikâhla-
mak için zorlamak câiz de¤ildir. Velîsi, bâliga k›za nikâh yap›lma-
s› için, bundan izn istemelidir. Cevâb vermez veyâ gülerse, yâhud
sessiz a¤larsa, izn say›l›r. Dul kad›ndan izn isteyince ve velîden
gayr›s› izn isteyince, sözle izn vermeleri lâz›md›r. Velînin bâli¤ ol-
mayan çocuklar›n›, kendilerinden izn almadan nikâh etmesi câiz-
dir. Velî, baba ve ced de¤il ise, çocuk bâli¤ olunca, nikâh› fesh ede-
bilir. Velî, mîrâs› düflen asebelerden en yak›n olan›d›r. [Erkek ve-
lî yok ise], ana ve kad›n asebeler de, k›z›n velîsi olurlar. Bu velîler
yoksa, kâdî [hâkim] velî olur. Çocuk ve kâfir, müslimâna velî ola-
maz. Bir kimse, iki taraf›n da velîleri veyâ vekîlleri yâhud birisinin
vekîli, di¤erinin velîsi veyâhud kendine asîl, di¤erine vekîl veyâ ve-
lî olabilir. Bu sonuncusu, amcas›n›n küçük k›z›n› kendine nikâh et-
mek gibidir ki, (fiâhid olunuz! Filancay› kendime nikâh etdim) de-
mesi ile nikâh sahîh olur. Kabûl edilmesine lüzûm olmaz. K›z ile
erke¤in din bilgileri, takvâ, neseb ve mevki’ ve servet bak›m›ndan
küfv [denk] olmalar› lâz›md›r. Sâlih kimsenin k›z› bir fâs›k ile ev-
lenirse, velîleri bu nikâhlar› red edebilirler. (‹htiyâr)dan terceme
temâm oldu. Zevc, sonradan fâs›k olursa, [meselâ içkiye, uyufldu-
rucuya bafllar, top oyununa, yüzme¤e dadan›p, avret mahallini
açarsa, nemâz› terk ederse] zevcesi boflanmak isteyemez (Feyziy-
ye).

Âdem aleyhisselâmdan beri yaln›z nikâh ibâdeti devâm et-
mifl, kald›r›lmam›fld›r. Her ibâdet gibi, nikâh›n da, sahîh olmas›
için, nikâh yaparken niyyet etmek lâz›md›r. Ya’nî, nikâhlanacak-
lar›n, Allahü teâlân›n emri ile sevgili Peygamberimizin sünnetine
uyarak nikâh yap›yorum, diyerek kalbinden geçirmeleri lâz›m-
d›r. ‹slâm nikâh› ile, evlenme memûrunun yapd›¤› evlenme iflle-
rini birbirine kar›fld›rmamal›d›r. ‹slâm nikâh› yapmak, Allahü te-
âlân›n emridir. Evlenme ifllemini yapd›rmak da, kanûnun emri-
dir. ‹kisinin ismi de, flartlar› da baflkad›r. ‹slâm nikâh› yapmamak
büyük günâhd›r. Evlenme ifllemini yapd›rmamak da suçdur. Bu
suçu yapan habs olunur. Müslimân›n günâh ifllememesi ve kanû-
nun suç sayd›¤› fleyden sak›nmas› lâz›md›r. Kanûna uymamak,
cezâya, zarara sebeb olur ve fitneye yol açar. Bunlar ise harâm-
d›r. Evlenme ifllemi yapd›rmak, dînimizde yasak de¤ildir. Kanûn
da, islâm nikâh›n› yasak etmemifldir. Osmânl›lar zemân›nda da,
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her ikisi yap›l›rd›. 1298 [m. 1880] senesinde ç›kar›lan karârnâme-
de, (Münâkehât ve tevellüdât ve vefiyyât, Belediyeye kayd etdi-
rilecekdir) yaz›l›d›r. Evlenmek için fler’î mahkemelerden izn al-
m›yanlar›n nikâh›n› k›yan imâmlara verilecek cezâlar› bildiren
fiûrây› devlet mazbatas›, (Cerîde-i muhâkim)in 2434. cü sahîfe-
sinde yaz›l›d›r. Bunun için, flimdi de, evlenmek istiyen müslimân,
önce belediyeye giderek kanûnun emr etdi¤i evlenme ifllemini
yapd›rmal›, sonra islâm nikâh›n› yapmal›d›r. ‹slâm nikâh›n› imâ-
m›n, din görevlisinin yapmas› flart de¤ildir. Din bilgisi olan, ne-
mâz k›lan, sâlih kimseler yapar. Dinsizler, mezhebsizler, islâm
nikâh›na; imâm nikâh› diyerek alay ediyorlar. Belediye nikâh›
yap›l›nca imâm nikâh›na lüzûm yok diyorlar. ‹mâm nikâh› yap-
mak yasakd›r, suçdur diyerek müslimânlar› aldat›yorlar. Hâlbu-
ki, islâm nikâh› yapmak yasak de¤ildir, suç de¤ildir. Belediyede
evlenme ifllemi yapd›rmamak suçdur. (‹slâm nikâh›na lüzûm
yokdur. Kur’ânda yaz›l› de¤ildir) gibi sözlerle nikâh› inkâr eden,
inanmad›¤› için yapm›yan ve yapd›rmayan kâfir olur, îmân› gi-
der. ‹slâm›n befl flart›ndan birini inkâr etmifl gibi olur. Evlenecek
erke¤in ve k›z›n müslimân olmalar› lâz›md›r. Bu flart, islâm nikâ-
h›n›n sahîh olabilmesi için lâz›m olan flartlar›n en mühimmidir.
Bunun için, nikâh yapmadan önce, flübhe olunan erke¤e ve k›za
îmân›n alt› flart›n› ve islâm›n befl flart›n› sormal›, bilmiyorlarsa
ö¤retmeli, ezberden okutmal› ve (Kelime-i flehâdet) okumal›d›r-
lar. (Tecdîd-i îmân) etdirmeli, bundan sonra nikâh yapmal›d›r.
fiâhidlerin de, böyle flübhesiz îmânl› olmalar› lâz›md›r. ‹slâm ni-
kâh› zevc ile zevce aras›nda muhabbete, mes’ûd yaflamalar›na se-
beb olur. Evlâdlar›n›n ve torunlar›n›n da müslimân ve sâlih ol-
malar›n› ve dünyâda ve âh›retde mes’ûd olmalar›n›, râhat etme-
lerini istiyen her müslimân›n, nikâha çok ehemmiyyet vermesi
lâz›md›r.

(Dürr-ül-muhtâr)da, ikinci cildde, kâfirin nikâh› sonunda di-
yor ki, kad›n, boflanmak için veyâ böyle düflünmeden mürted
olursa, tecdîd-i îmân etmesi ve nikâh›n›n tâzelenmesi için, hâkim
taraf›ndan, ebedî habs edilerek cebr olunur. Buhârâ âlimleri böy-
le dedi. Fetvâ da böyledir. Belh âlimleri, kad›n›n mürted olmas›
ve sonra tevbe etmesi ile nikâh› bozulmaz dediler. (Nevâdir) bil-
gilerine göre ise, mürted olan kad›n, Dâr-ül-islâmda da, câriye
olur ve Fey denilen mal olur. Zevci bunu imâm-ül-müslimînden
sat›n al›r veyâ Beyt-ül-mâldan hakk› var ise, imâm bunu zevcine
verir. Böylece, zevcinin câriyesi olur. Ömer “rad›yallahü anh”,
erkeklere flark› söyliyen kad›n› kamç› ile dö¤dü. Baflörtüsü aç›l-
d› dediklerinde, onun hurmeti, izzeti kalmam›fld›r dedi. F›kh
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âlimlerinden kâd› Ebû Bekr bin Ömer Belhî[1], bafl› ve kollar› aç›k
olarak nehrde çamafl›r y›kayan kad›nlar›n yanlar›ndan geçdi. (‹slâ-
miyyetin tesettür emrine ehemmiyyet vermedikleri için), hurmet-
leri kalmam›fld›r. Îmânlar› oldu¤u flübhelidir. Dâr-ül-harbden esîr
al›nan kâfir kad›nlar› gibidirler demifldir. Ya’nî, Nevâdir haberleri-
ne göre, câriye olmufllard›r. Fekat, mürted olan zevce için, nevâdir
haberlerine göre de¤il, Belh âlimlerinin sözlerine göre fetvâ ver-
mek iyi olur. Böylece, câriye de¤il, zevce olur.

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, Buhârâ âlimleri-
ne göre hareket etmekde meflakkat oldu¤undan, Belh âlimlerine
göre fetvâ verilir. Zevcin, zevcesini emîrden sat›n alarak veyâ hak-
k› varsa isteyerek, zevcesine mâlik olabilmesi için, Nevâdir haber-
lerine göre fetvâ vermek de iyi olur. Kad›n›n tekrâr müslimân ol-
mas›, kendisini esîrlikden kurtarmaz. Zevc, zevcesini, Dâr-ül-
harbde, ya’nî kâfir memleketlerinde yakalarsa, zâhir haberlerine
göre, ona mâlik olur. Ya’nî câriyesi olur. Sat›n almas› îcâb etmez.
Cengîzin ele geçirdi¤i islâm memleketleri Dâr-ül-harb olmufldu.
Dâr-ül-harbde mürted olan kad›n›n, zevcinin mülkü olabilmesi
için, Nevâdir haberlerine göre, fetvâ verme¤e hâcet yokdur. Haz-
ret-i Ömerin “rad›yallahü teâlâ anh” ve Ebû Bekr bin Ömer Bel-
hînin “rahime-hullahü teâlâ”, mürted olarak Nevâdir haberlerine
göre, câriye olduklar›n› bildirdikleri kad›nlar, Dâr-ül-islâmda,
kimsenin mülkü, ya’nî câriyesi olmazlar. Fey olurlar ve Emîrden
sat›n alan›n veyâ Beyt-ül-mâldan hakk› varsa, paras›z istiyenin
mülkü, ya’nî câriyesi olurlar. Fekat, Nevâdir haberlerine göre fet-
vâ, yaln›z zevcin, mürted olan zevcesinden ayr›lmamas› için veril-
melidir. Baflkalar› için, bu fetvâya zarûret yokdur. Nevâdir haber-
leri za’îfdirler. Zarûret olmad›kca, bunlarla fetvâ verilmez. Bun-
dan baflka mürted kad›n, Nevâdir haberlerine göre, Dâr-ül-islâm-
da câriye olaca¤› için, bunun kollar›na, bafl›na bakman›n câiz ol-
mas›, bunun mülk edilerek vaty edilmesine sebeb olmaz. Dâr-ül-
islâmdaki genel ev kad›nlar› da, böyle hurmetsiz iseler de, mülk ol-
mazlar. Vatyleri zinâ olur.

Müslimân erke¤in, zevcesinden ve kendi câriyesinden baflka,
müslimân olsun veyâ kâfir olsun, bir kad›n ile, Dâr-ül-islâmda da,
Dâr-ül-harbde de, ya’nî dünyân›n her yerinde, zinâ yapmas› ha-
râmd›r, büyük günâhd›r. Baflkas›n›n câriyesinin bafl›na, kollar›na,
ayaklar›na bakmak câiz ise de, bunlarla da zinâ yapmak harâm-
d›r. Bugün, dünyân›n hiçbir yerinde, dîne uygun câriye de yokdur.
Bunun için, (Ebedî mahrem) olan, ya’nî nikâh ile almas› ebedî ha-
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râm olan (Mahrem akrabâ), ya’nî onsekiz kad›ndan baflka, müsli-
mân olsun kâfir olsun her kad›n›n, hiçbir yerde, ellerinden ve yüz-
lerinden baflka yerlerine, flehvetsiz de bakmak harâmd›r. Kad›nla-
r›n yabanc› erkeklere görünmeleri, bir arada oturmalar›, arkadafll›k
etmeleri de harâmd›r. Kar›s›n›n, k›z›n›n zinâ yapaca¤›n› anlay›p da,
mâni’ olm›yan erke¤e, (Deyyûs) ve (Pezevenk) denir.

(Dürr-ül-muhtâr)da, üçüncü cildde, müste’min bâb›nda diyor
ki, (Dâr-ül-harbde bulunan müslimân esîrin ve müste’minin kâfir
kad›nlar›n›n ›rzlar›na sald›rmalar›, onlarla zinâ yapmalar› câiz de-
¤ildir.) Zevcesinden ve Dâr-ül-islâmda mâlik oldu¤u câriyesinden
baflka kad›nla cimâ’ halâl de¤ildir. Dâr-ül-islâmda bulunan hiç bir
kad›n câriye yap›lamaz. Dâr-ül-harbdeki kâfir kad›nlar› da, Dâr-
ül-islâma getirilmedikce, câriye olamazlar.

(Dürr-ül-muhtâr), kad›n› boflama¤› anlat›rken diyor ki, dört
mezhebe göre de, sahîh olan nikâhdan sonra, bir araya gelmemifl
olsalar bile, üç def’a boflayan veyâ bir def’a (üç kerre boflad›m) di-
yen kimse, bu kad›n› tekrâr nikâh yapabilmesi için, bu kad›n›n bafl-
ka erkekle nikâhlanarak vaty edilmesi ve bu erkekden boflanmas›
lâz›md›r. Buna (Hulle) yapmak denir. Bu ikinci erke¤in, boflan-
mak flart› ile, bu kad›n› nikâh etmesi harâmd›r. Bu erkek, bu kad›-
n› boflama¤a zorlanamaz. Bu erke¤in, bu kad›n› boflamak niyyeti
ile nikâh etmesi, harâm olmaz. Hattâ sevâb olur. Kad›n, erke¤in
boflamas›ndan emîn olmaz ise, nikâh yap›l›rken evvelâ kad›n›n
(beni zevceli¤e al!) demesi, sonra erke¤in (Seni zevceli¤e ald›m.
Meselâ, üçden fazla cimâ’ yaparsam, bâin olarak bofl ol!) demesi
iyi olur. Yâhud kad›n›n cevâb olarak, (Emrim, elimde olmak üze-
re, kendimi sana tezvîc etdim) diyerek, nikâhdan ve cimâ’dan son-
ra kendini boflamas› câiz olur. Birinci kimsenin ilk nikâh›, dört
mezhebe göre de sahîh ise, Hulle yapmak flart olur. Fekat meselâ,
nikâhda velî bulunmam›fl ise veyâ nikâh yerine hibe denilmifl ise
yâhud nikâh›n iki flâhidi fâs›k iseler, üç kerre boflad›kdan sonra,
hulle yapmadan tekrâr nikâhlanabilmek için, flâfi’î müftîye mürâ-
ce’at olunur. fiâfi’î müftî, flâfi’î mezhebine göre, flartlar› temâm ol-
mad›¤› için, nikâh›n flimdi ve flimdiden sonras› için bât›l olaca¤›n›,
geçmifl zemân için bât›l olmad›¤›n›, bu kad›n ile flâfi’î mezhebine
göre yeniden nikâh yapma¤› bildirir.

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, f›sk› zâhir
olan flâhid ile yap›lan nikâh ve velînin izn vermedi¤i nikâh, flâfi’î
mezhebinde sahîh olmaz. fiâfi’î âlimlerinden ‹bni Hacer-i Mek-
kî “rahime-hullahü teâlâ” (Tuhfet-ül-muhtâc) kitâb›nda diyor
ki, (Hâkim, hulleyi iskat etmek için, evvelki nikâh›n bât›l olaca-
¤›na karâr vermez. ‹kisinin aras›n› ay›r›r. Fekat, müftîye, hâkime
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gitmeyip, kendileri, flâfi’îyi taklîd ederek, yeniden nikâh yapma-
lar› câiz olur.) ‹bni Kâs›m “rahime-hullahü teâlâ” Tuhfenin hâfli-
yesinde diyor ki, (fiâfi’îyi taklîd ederek yeniden nikâh yapar. Hul-
le lâz›m olmaz.) Birinci nikâh›n geçmiflde sahîh olmas›, bir hane-
fînin niyyet etmiyerek abdest al›p, ö¤leyi k›lmas› ve ikindiden
sonra, flâfi’î olmas›na benzemekdedir. Bunun ö¤le nemâz› sahîh-
dir. ‹kindi nemâz› için ise, niyyet ederek yeniden abdest almas›
lâz›md›r. Talâk say›s›n›n en ço¤u üçdür. Üçden fazla söylenen sa-
y›, üç demekdir. Meselâ, dokuz kerre bofl ol demek, üç kerre bofl
ol demekdir.

(Emâlî kasîdesi) flerhlerinde diyor ki, (Serhofl iken, bilmiyerek
küfre sebeb olan birfley söyleyenin îmân› gitmez. Mürted olmaz.
Serhofl iken, zevcesini boflamas›, bey’ ve flirâ yapmas› sahîh olur.)
Zevcesine, seni üç kerre boflad›m diyen kimse, mürted iken söyle-
mifl veyâ yazm›fl ise, tecdîd-i îmân ve tecdîd-i nikâh yapar. Çünki,
mürted olurken nikâh› da bozulur. Nikâh› olm›yan›n talâk› sahîh
olmaz. Zevcesine üç talâk veren müslimân›n, nikâh› vaktîle kendi
mezhebinin flartlar›na uygun yap›lmam›fl ise, bu talâk› sahîh olmaz.
Yeniden, flartlar›na uygun nikâh yapmas› ve tevbe etmeleri lâz›m
olur. Nikâh› kendi mezhebine uygun, fekat di¤er üç mezhebden bi-
rine uygun olmam›fl ise, yine o mezhebe uym›yarak yeniden nikâh
yapar. Hulle yapd›rmakdan kurtulmak için, bu üç çâreden birine
bafl vurma¤a (Hîle-i fler’›yye) yapmak denir.

Allahü teâlâ, talâk kelimesini söyleme¤e izn verdi¤i hâlde, söy-
lenmesini hiç be¤enmez. Sonu piflmânl›k olan bu sözü flaka ile söy-
lemek, keskin k›l›nc ile oynama¤a benzer. Evlilik se’âdetini y›kan
bu zararl› sözü dillerine almamalar› için, Allahü teâlâ, erkeklere
hulle yapd›rmak belâs›n›, s›k›nt›s›n› verdi. Erkek, hulle yapd›rmak
azâb›n› düflünerek, talâk lâf›n› a¤z›na alamaz.

[Boflanan kad›na babas›n›n, babas› yoksa, ebedî mahrem akra-
bâs›ndan zengin olan›n bakmas› lâz›md›r. Bakmazlarsa, hükûmet
bunlardan zor ile al›p, kad›na verir. Akrabâs› yoksa, kad›na her ay
Beyt-ül-mâldan maâfl verilir. ‹slâmiyyetde hiçbir kad›n çal›fl›p ka-
zanma¤a mecbûr b›rak›lmam›fld›r. Bütün ihtiyâclar› onun aya¤›na
gelmekdedir.]

(Ni’met-i islâm) kitâb› sonunda diyor ki, efendisinden çocu¤u
olan câriyeye (Ümm-i veled) denir. Ümm-i veled sat›lamaz ve hi-
be olunamaz. Efendisi vefât edince âzâd olur ise de, zevce gibi vâ-
ris olamaz. O¤lu ise vâris ve hür olur. Bir câriye, efendisinin izni
ile nikâh olunabilir. Zevcinden hâs›l olan çocuk, efendisinin mül-
kü olur. Fekat, efendi bunu satamaz. Efendi vefât edince, anas›
ile birlikde âzâd olurlar. Evlâdl›k yap›lan çocuk, o kimsenin öz
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veledi olmaz. Mahremi, akrabâs› olmaz. Nafakas› ona âid olmaz.
Çocuk erkek ise, b›rakd›¤› zevcesini, k›z ise, kendisini nikâh ile ala-
bilir. Evlâdl›klar›, o kimseye vâris olamazlar. Süt çocuklar› da, vâ-
ris olamazlar ise de, mahrem olurlar.

SÜT KARDEfiL‹K
Türkçe (Ni’met-i islâm) kitâb›nda diyor ki: ‹ki veyâ ikibuçuk

yafl›ndan küçük çocu¤un, bir kad›ndan, bir kerre, süt emmesine
(R›dâ’) denir. Bu kad›n, çocu¤un süt annesi ve bu kad›n›n zevci de,
bu çocu¤un süt babas› olurlar. Bu çocuk, bunlar ile ve bunlar›n ne-
seb ve ridâ’dan olan mahremleri ile ebedî evlenemez. Kendinin ne-
sebden [soydan] mahremlerine bakd›¤› gibi, bunlara da bakabilir.
Fekat, birbirlerine vâris olamazlar. Sütünü emzikden emerse de,
r›dâ’ olur. Kafl›k ile, a¤›zdan, burnundan ak›t›l›nca da, sütün sâhibi
olan kad›n, yine süt annesi olur. Maksad, sütün mi’deye inmesidir.
‹ki yafl›ndan küçük iki çocuk, ayn› kad›ndan süt emince, süt karde-
fli olurlar. Birbirleri ile evlenemezler. Bir çocuk, bir kad›n›n sütü-
nü emince, bu sütün hâs›l olmas›na sebeb olan adam, bu çocu¤un
süt babas› oldu¤u gibi, bu adam›n babas› da, süt dedesi, anas› da,
süt ninesi, kardeflleri de süt amca ve süt halas› olurlar. Süt annenin,
bu r›dâ’dan evvel veyâ sonra, baflka erkekden de, nesebden veyâ
r›dâ’dan hâs›l olan çocuklar› ve süt baban›n, baflka kad›nlardan hâ-
s›l olmufl ve olacak, nesebden ve r›dâ’dan çocuklar›n›n hepsi, bu
çocu¤un süt kardeflleri olurlar. Bu çocuk, bu süt kardefllerinin hiç-
biri ile evlenemez. Fekat, bunlardan herbiri, bunun nesebden kar-
defli ile evlenebilirler. Bir adam›n iki zevcesi olup, ikisi de, bundan
çocuk getirmifl iken, birer çocuk emzirseler, emzirdikleri çocuklar,
babadan süt kardefl olup, birbiri ile evlenemezler. ‹kisi de k›z ise,
bir kimse, ikisi ile birlikde evli olamaz. R›dâ’da (Hurmet-i müsâhe-
re) dahî olur. Bunun için, kifliye süt o¤lunun boflad›¤› zevcesi ile ve-
yâ süt anaya, süt k›z›n›n zevci ile nikâhlanmas› ebedî harâm olur.
Bir kimse, zevcesinin süt k›z›na da, flehvet ile dokunsa, hurmet hâ-
s›l olup, zevcesi bofl olur. Zinâdan olan ridâ’ da, nikâhdan olan r›-
dâ’ gibidir. (Süt afla¤› akar, yukar› akmaz) sözü, islâmiyyete uy-
gun de¤ildir. Ayn› kad›ndan emmemifl olan o¤lan ile k›z, birbiri
ile evlenebilir. Buna misâl olarak, bir kimsenin, kendi anas›ndan
emen süt kardeflinin hemflîresi ile evlenmenin câiz oldu¤u yukar›-
da bildirilmifldi. Yabanc› iki kad›n birbirinin çocuklar›n› emzir-
dikden sonra, bu kad›nlardan birinin o¤lu, di¤erinin k›z› hâs›l ol-
sa, bunlar tek bir memeden emmez ise, ikisi birbiri ile evlenebilir.
O¤lan, kendi anas›ndan emen süt kardefllerinin hemflîresini alm›fl
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olur. Süt annenin ve zevcenin, nesebden ve r›dâ’dan olan akrabâ-
s›n›n hepsinin, süt çocu¤unun akrabâs› olduklar›n› yukar›da bildir-
mifldik. Süt çocu¤un akrabâs›, süt annesinin ve zevcinin akrabâs›
de¤ildirler. Süt annenin erkek kardefli, süt çocu¤unun nesebden
hemflîresi ile evlenebilir.

Bir kimsenin, kendi anas›ndan emen süt kardeflinin anas› ile yâ-
hud süt çocu¤unun nesebden kardefli ile evlenmesi halâldir. Hâl-
buki, bir kimsenin, nesebden olan babadan kardeflinin anas› ile,
ya’nî üvey annesi ile veyâ çocu¤unun babadan kardefli ile, ya’nî
üvey çocu¤u ile evlenmesi ebedî harâmd›r.

‹ki kimse aras›nda r›dâ’ bulundu¤unu isbât etmek, birisinde
alaca¤› mal oldu¤unu isbât etmek gibidir. Ya’nî, (‹krâr) etmekle
veyâ (Beyyine) ile anlafl›l›r. ‹krâr, erke¤in (Sen benim süt karde-
flimsin!) diye haber vermesidir. Erkek ikrâr edince, nikâhlar› bozu-
lur. Zevcesi ikrâr edince, zevcin tasdîk etmesi lâz›md›r. Bir kad›n,
bu ikisi, benim süt çocuklar›md›r dese, ikrâr olmaz. Zevc tasdîk et-
mezse, evlenmeleri câiz olur. Beyyine âdil olan iki erkek veyâ bir
erkek ile iki kad›n flâhid demekdir. ‹ki kad›n›n veyâ bir erkek ile
bir kad›n›n flâhid olmalar›, beyyine olmaz. R›dâ’ bulundu¤unu bil-
diren beyyineyi kabûl etmezlerse, mahkemede isbât edilmesi ve
hâkimin karâr› ile ayr›lmalar› lâz›m olur.

Kad›nlar, zarûret olmad›kca, baflkas›n›n çocu¤unu emzirmeme-
lidir. Emzirdi¤i çocu¤u ezberlemeli, ismini yazmal›d›r.

‹ki kad›n›n sütleri kar›fld›r›l›p, bir çocu¤a verilirse, ikisi de süt
annesi olur. Suya ve ilâca veyâ hayvân sütüne kar›fld›r›l›nca, yar›-
dan az ise, süt annesi olmaz. Yemek ile kar›fl›k ise, hiçbir zemân süt
annesi olmaz. Kad›n sütü, yo¤urt, peynir yap›lsa, bunu yiyen, süt
çocu¤u olmaz. A¤›z ve burundan baflka yoldan verilen süt ile, süt
annesi olmaz. [Çocu¤u, mama yiyecek hâle gelinciye kadar, emzir-
mek vâcib, bundan sonra, iki yafl›na kadar müstehab, ikibuçuk ya-
fl›na kadar ise, câizdir (‹bni Âbidîn).] ‹ki buçuk yafl›ndan büyük ço-
cu¤u zarûret olmadan emzirmek harâmd›r.

Zinâdan çocu¤u olan kad›n›, r›dâ’ için kirâlaman›n ve müsli-
mân olm›yan kad›n› kirâlaman›n zarar› yokdur. (Zarar› yokdur)
denilen fleyi yapmamak dahâ iyidir.

Dokuz yafl›na gelmifl bekâr k›zda süt hâs›l olursa, emzirdi¤i ço-
cuk, süt çocu¤u olur.

Bir kad›n, üç yafl›ndaki o¤lan› ve bir yafl›ndaki k›z› emzirse, bu
iki çocuk birbiri ile evlenebilir. Bir kimse, süt hemflîresinin k›z›n›
alamad›¤› gibi, süt hemflîresinin süt k›z›n› da alamaz.

Kendi anas›ndan olan süt kardeflinin anas›n› almak câizdir.
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Anas›n›n süt kardeflini almak câiz de¤ildir.
O¤lunun süt anas›n› almak câizdir. Amca k›z›n› almak câiz ol-

du¤u gibi, amcas›n›n süt k›z›n› almak da câizdir.
Nesebden kardeflinin süt anas›n› ve süt hemflîresini alabilir.
Bir kimse, anas›n›n anas›n› emzirmifl olan kad›n› alamaz.
Hemflîresinin k›z›n› emziren kad›n›n k›z›n› alabilir.
Süt anan›n hemflîresini almak câiz de¤ildir.
O¤lunun süt anas›n›n k›z›n› almak câizdir.
Süt kardeflinin süt k›z›n› almak câiz de¤ildir.
Birâderinin veyâ hemflîresinin süt k›z›n› alamaz.
Süt o¤lunun veyâ süt k›z›n›n hemflîresini alabilir.
Bir kad›n›, süt babas›n›n di¤er zevcesinden olan o¤lu alamaz.
Bir kad›n›, süt anas›n›n, süt kendinden olm›yan di¤er zevcinin

birâderi alabilir.
Anas›n›n veyâ hemflîresinin emzirmifl oldu¤u çocu¤un hemflîre-

sini ve süt hemflîresini alabilir. Hanefîde, bir yudum emen iki ço-
cuk süt kardefl olurlar. fiâfi’îde, süt kardefl olmak için, doyunc›ya
kadar befl kerre emmeleri lâz›md›r.

158 - Kâfirin, mürtedin yemîni mu’teber de¤ildir.
Ey müslimân! O¤lun dînini ö¤rendikden ve nemâza bafllad›k-

dan sonra, onu bir san’ata ver veyâ ticârete al›fld›r! San’at ve ticâret
ö¤renmesi için, müslimân, nemâz›n› k›lan, edebli, ahlâkl› bir usta
yan›na gönder! O¤lunun çok zengin olmas›n› de¤il, edebli, iyi huy-
lu, nemâz›n› k›lar ve harâmdan kaçar olmas›n› düflün ve temennî et!
Dînimiz san’at ve ticâreti emr etdi¤i gibi, flimdi bütün dünyâ millet-
leri de, bu ikisine çok ehemmiyyet veriyor ve bu yolda çocuklar›n›
çekirdekden yetifldiriyorlar. Avukatl›k, eczâc›l›k, her nev’ ihtiyâc
eflyâs›n› yapmak, birer san’atd›r. Sen de, san’at ve ticâret hakk›nda-
ki, islâmiyyetin emrlerini o¤luna ö¤ret ki, harâma düflmesin!

KOMfiU FASLI
159 - Ey O¤ul! Komflunu gördü¤ün zemân, hâl ve hât›r›n› sor!

Hasta olunca ziyâretine git. Komflunun evine gidince, izn almadan
içeriye girme! Elinden gelirse, komflunun ihtiyâc›na yard›m eyle!
Komflular›n hakk› çok mühimdir. Zîrâ Peygamberimiz “aleyhisse-
lâm” buyurdu ki, (Komflunun mîrâs gibi hakk› vard›r, o da komflu-
luk hakk›d›r. E¤er müslimân ise, sende iki hakk› vard›r: Biri kom-
flu hakk›, biri de müslimân hakk›.)

Komflunun yiyece¤i yok iken, sen elindeki yeme¤i yiyemezsin.
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Zîrâ onun, senin elindeki yemekde dahî hakk› vard›r. Her yemek
yidi¤in zemân, düflünmen lâz›md›r ki, acabâ komflular›mdan yiye-
cek yeme¤i olm›yan var m›d›r?

Her müslimân›n, bilhâssa yeni evlilerin, müslimân mahallesin-
de, ehl-i sünnet olan ve harâmlardan sak›nan, ibâdetlerini yapan
sâlih müslimânlar aras›nda ev aramas› lâz›md›r. Hadîs-i flerîfde bu-
yuruldu ki: (Ev sat›n almadan evvel, komflular›n nas›l olduklar›n›
arafld›r›n›z! Yola ç›kmadan evvel, yol arkadafl›n›z› seçiniz!) Bir ha-
dîs-i flerîfde, (Komfluya hurmet etmek, ana-babaya hurmet etmek
gibi lâz›md›r) buyuruldu. Komfluya hurmet onunla iyi geçinmek-
dir. Onu incitecek söz ve hareketlerde bulunmamakd›r. Her taraf-
dan birer, ikifler ve nihâyet k›rk ev, komfluluk hakk›na mâlik olur.
Komflunun mal, mülk haklar›, (Mecelle)nin 1192.ci ve sonraki
maddelerinde yaz›l›d›r.

MAHALLE ÂDÂBI HAKKINDA FASL
160 - Zarûrî bir iflin olmad›kça, toplant›lar aras›na girme! ‹çki,

kumar, çalg› bulunan, kad›n erkek berâber oturulan yerlere gitme
ve zevceni, çocuklar›n› gönderme! Böyle yerlere (F›sk meclisi) de-
nir. ‹ster kapal› olsun, ister aç›k saç›k olsun, yabanc› kad›nlara ve
k›zlara bakma! Bir k›z› görüp de, harâm oldu¤u için ona bakm›-
yanlara flehîd sevâb› verilir. Mahallede yürürken pencerelere bak-
ma! Gördü¤ün kad›na yak›n yürüme! ‹lk görünce senin bir fleyin
olmad›¤›n› anlars›n, art›k ondan sonra bir def’a dahâ bakma! ‹lk
görme¤e günâh yaz›lmaz. Bakma¤a devâm edince veyâ tekrâr ba-
k›nca yaz›l›r. Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyurdu ki, öm-
rümde bir kerre dahî kad›nlara flehvet ile bakmad›m. fiehvet naza-
r› ile kad›nlara bakmak, göz zinâs›d›r. Tevbe etmelidir. Her yere
burnunu sokma, yâ bir kazâya u¤rar, yâhud bir bühtâna, iftirâya
dûçâr olursun.

CUM’ANIN ÂDÂBI HAKKINDADIR
161 - Tenbîh: Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”

efendimiz buyurdu ki, (Cum’a, fakîrlerin hacc›d›r ve mü’minlerin
bayram›d›r ve gök ehlinin bayram›d›r ve Cennetde de bayram gü-
nüdür. Günlerin en iyisi, en flereflisi Cum’ad›r) ve bir hadîs-i fle-
rîfde, (Cum’a günü iyiliklerin hazînesidir ve güzel fleylerin men-
ba›d›r) buyuruldu. Ve bir hadîs-i flerîfde buyurdu ki: (Mûsâ aley-
hisselâm dedi ki: Yâ Rabbî! Bana cumartesi gününü verdin, Mu-
hammed aleyhisselâm›n ümmetine hangi günü vereceksin? Onla-
ra Cum’a gününü verece¤im, buyuruldu. ‹lâhî! Cum’a gününün
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k›ymeti ve sevâb› ne kadard›r diye sordu. Ey Mûsâ! Cum’a günü
yap›lan bir ibâdete, cumartesi günü yap›lan yüzbin ibâdet sevâb›
vard›r, buyuruldu. Bunun üzerine Mûsâ aleyhisselâm, yâ Rabbî!
Beni Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinden eyle diye düâ eyle-
di.) Kur’ân-› kerîmde Cum’a gününü bildiren âyet-i kerîmeyi geti-
rince, Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, yâ Muhammed “aleyhissalâtü
vesselâm”! Mûsâ aleyhisselâm›n ümmeti e¤er Cum’a gününün k›y-
metini bilselerdi buza¤›ya tapmakdan, yehûdî olmakdan kurtulur-
lard›. Îsâ aleyhisselâm›n ümmeti de bilselerdi h›ristiyan olmakdan
korunurlard›. Cum’a gününün fazîletini bildiren hadîs-i flerîfler
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n birinci k›sm, 71. ci madde sonunda
genifl olarak aç›klanm›fld›r.

Bir hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Cum’a günü geldi¤i için sevi-
nen bir mü’mine, k›yâmete kadar her gün, o kadar sevâb verilir ki,
adedini Allahü teâlâ bilir.) Bir hadîs-i flerîfde, (Cum’a günü vefât
eden mü’minlere flehîd sevâb› verilir ve kabr azâb›ndan onu korur-
lar) buyuruldu. (Tergîb-üs-salât)›n 123.cü sahîfesindeki Hadîs-i fle-
rîfde (Cum’a günü sabâh nemâz›ndan evvel üç kerre (Estagfirulla-
hel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh)
okuyan›n ve anas›n›n ve babas›n›n bütün günâhlar› afv olur) buyu-
ruldu.

Cum’a gününün yirmi sünneti ve edebi vard›r. Muhammed Re-
sûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” sevenlerin, bunlar› yapmas›
lâz›md›r:

1- Cum’ay› perflembeden karfl›lamal›d›r. Meselâ, yeni ve temiz
elbiseyi hâz›rlamal›, iflleri bitirip Cum’ay› ibâdetle geçirme¤e gay-
ret etmeli. Perflembe ikindiden sonra tesbîh ve isti¤far eylemeli.
Cum’a gecesi ehli ile gusl abdesti almal›. Her ikisine köle âzâd et-
mifl gibi sevâb verilir.

2- Cum’a günü, Cum’a nemâz› için gusl abdesti almal›d›r. Bu
gusl hakk›nda çok hadîs-i flerîf oldu¤undan, farz diyenler de var-
d›r.

3- Bafl› trafl etmeli. Sakal›n bir tutamdan fazlas›n› ve t›rnaklar›
kesmeli ve beyâz giymeli. [Sakal›n bir tutamdan k›sa olmas› bid’at
olup büyük günâh oldu¤u (Berîka)da yaz›l›d›r.]

Âlimlerin ço¤una göre, sakal b›rakmak sünnetdir. (Sahi-
hayn) denilen iki k›ymetli hadîs kitâb›ndan biri olan (Müslim)
kitâb›nda yaz›l›, hazret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” bildirdi¤i
hadîs-i flerîfde, (On fley f›tratdand›r: B›y›k kesmek, sakal› uzat-
mak, misvâk, mazmaza, istinflak, t›rnak kesmek, parmak bo¤um-
lar›n› y›kamak, koltuk ve kas›k temizlemek, bevlden istibrâ etmek)
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buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfi, ‹bni Nüceym “rahime-hullahü teâlâ”
(Bahr-ür-râ›k) kitâb›nda ve imâm-› Zeylâ’î “rahime-hullahü teâlâ”
(Tebyîn-ül-hakây›k) kitâb›nda, guslün farzlar›n› anlat›rken yaz-
makda ve buradaki f›trat›n sünnet demek oldu¤unu bildirmekde-
dir. Bu hadîs-i flerîf, sakal b›rakman›n di¤er peygamberlerin de
sünneti oldu¤unu, Muhammed aleyhisselâm›n dîninin fli’âr› olma-
d›¤›n›, bunun için, (sünnet-i zevâid) oldu¤unu aç›kça bildiriyor. Bu
sünnetler (fiir’at-ül-islâm)da da yaz›l›d›r. Çeflidli sakal fleklleri var-
d›r. Yehûdî sakal›, h›ristiyan sakal›, flî’î sakal›, vehhâbî sakal›, ko-
münist sakal› ve ‹slâm sakal›. Yaln›z ‹slâm sakal›n› b›rakmak sün-
netdir. Bu da, uzunlu¤u bir tutam olan ve yüzün her taraf›nda bu-
lunan sakald›r. Böyle olm›yan sakal, sünnet de¤il, bid’at olur. Mu-
hammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ” (Berîka) kitâb›nda diyor
ki, (Hadîs-i flerîfde, (B›y›¤› k›sa, sakal› uzun yap›n›z!) buyuruldu.
Bunun için, sakal› kaz›mak, kesmek ve sünnet mikdâr›ndan k›sa
yapmak men’ olundu. Sakal› bir kabza, bir tutam uzatmak sünnet-
dir. Sakal› bir kabzadan k›sa yapmak câiz de¤ildir. Bir kabzadan
fazlas›n› kesmek de sünnetdir.) Bir kabza, çenede sakal›n bafllad›-
¤› yerden dört parmak eni kadar uzun olmak demekdir. Sünnet
olan, hattâ mubâh olan fleyi sultân emr edince, bunu yapmak vâcib
olur. Sultân›n ve bütün müslimânlar›n yapmas› emr demekdir.
Böyle yerlerde sakal› bir tutam uzatmak vâcib olur. Bir tutamdan
k›sa yapmak veyâ kaz›mak, vâcibi terk etmek olur. Tahrîmen mek-
rûh olur. Bunun câmi’de imâm olmas› câiz olmaz. Böyle olm›yan
yerlerde ve Dâr-ül-harbde zulm görmemek, nafakadan olmamak,
yâhud emr-i ma’rûf yapabilmek, müslimânlara ve islâmiyyete hiz-
met edebilmek, dînini, nâmûsunu koruyabilmek için sakal›n› k›-
saltmak yine câiz olmaz ise de, kaz›mak câiz, hattâ lâz›m olur. Özr-
süz olarak kaz›mak mekrûh olur. Bir tutamdan k›sa sakal b›raka-
rak, böylece sünneti yapd›¤›na inanmak bid’at olur. Sünneti de¤ifl-
dirmek olur. Bid’at ifllemek, adam öldürmekden dahâ büyük gü-
nâh olur. Böyle k›sa olan sakal› bir tutama kadar uzatmak vâcib
olur. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, nemâz›n mekrûhlar›n›
anlat›rken diyor ki, (Bir müekked sünneti yapmak, bir mekrûh ifl-
leme¤e sebeb olursa, bu sünnet terk edilir, yap›lmaz. Birfleyin ya-
p›lmas›n›n sünnet mi, bid’at m› oldu¤unda flübhe edilirse, o fley
terk edilir, yap›lmaz.) Âdete uyarak, sakal k›saltmak mekrûhdur.
Fitne ç›karmamak için, sakal› kaz›mak câiz olur. K›sa sakal ile sün-
neti îfâ etdi¤ine inanmak ise, bid’atdir. Her iki hâlde de, sakal›n›
kaz›mas› lâz›m olur.

4- Cum’a nemâz›na mümkin oldu¤u kadar erken gitmeli. ‹lk
müslimânlar, çok sevâb kazanmak için Cum’a nemâz›na, karan-
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l›kda câmi’e giderlerdi.
5- Ön safa geçmek için, cemâ’atin omuzlar›ndan aflmamal›d›r.
6- Câmi’de nemâz k›lan›n önünden geçmemeli. D›var veyâ di-

rek arkas›ndan dolaflmal›d›r.
7- Erken gidip birinci safda yer almal›d›r.
8- Hatîb efendi minbere ç›kd›kdan sonra hiçbir fley söylememe-

li, ezân› da tekrârlamamal›d›r. Konuflana iflâretle bile cevâb ver-
memelidir. Hatîb efendinin de konuflmas› ve hutbeden baflka fley-
ler söylemesi harâm oldu¤u gibi, hutbe de, fâsid olur. Hutbe bozul-
du¤u için Cum’a nemâz› da kabûl olmaz. Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Hutbe, iki rek’at nemâz demek-
dir.) Hutbeyi, k›sa kesmek sünnetdir. Uzatmak mekrûhdur. Hut-
bede dört halîfenin ismlerini yüksek sesle okumak Ehl-i sünnet
alâmetidir, okumak istemiyenden kaçmal›d›r.

9- Nemâzdan sonra, Fâtiha, Kâfirûn, ‹hlâs, Felak ve Nâs sûre-
lerini yedi kerre okumal›d›r.

10- ‹kindiye kadar câmi’de kal›p, ibâdet etmelidir.
11- Dindâr olan ve Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü

teâlâ” kitâblar›ndan anlatan âlimlerin dersinde bulunmal›d›r. Böy-
le sâlih bir hocan›n dersinde bir sâat bulunmak, bin rek’at nâfile
nemâzdan efdaldir.

12- Cum’a günü düân›n kabûl oldu¤u vakti aramal›, bunun için
hep ibâdet etmelidir.

13- Cum’a günü çok salevât-› flerîfe getirmelidir.
14- Kur’ân-› kerîm ve Kehf sûresini okumal›d›r.
15- Az veyâ çok sadaka vermelidir.
16- Ana-babay› veyâ bunlar›n ve sâlih müslimânlar›n ve Evliyâ-

n›n kabrlerini ziyâret etmelidir. Evliyân›n rûhlar›ndan feyz almal›-
d›r.

17- Ehl ve evlâd›n yemeklerini bol ve tatl› yapmal›d›r.
18- Çok nemâz k›lmal›, nemâz borcu olanlar kazâ nemâzlar›n›

k›lmal›, nemâz borcu olm›yanlar nâfile niyyeti ile k›lmal›d›r.
19- Cum’a gününü, hep ibâdet iflleriyle geçirmelidir.
20- ‹kindiden sonra, seccâde üzerinde elinden geldi¤i kadar (yâ

Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Kavî, yâ Kadir) deyip, sonra düâ
etmelidir.

162- Cum’a günü güzel ve yeni elbiseni giy! Yeni elbisen yoksa
temiz elbise giy ve bafl›n›n sar›¤›n› otururken sarma, ayakda sar!
Güzel koku sürünerek Cum’aya git. Zîrâ melekler güzel kokudan
hofllan›rlar. Güzel koku, erkekler için sünnet, kad›nlar›n soka¤a
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ç›karken sürünmeleri ve bafllar›n›, kollar›n› açmalar› harâmd›r.
Çünki kad›nlar›n koku sürmesi ve soka¤a aç›k saç›k ç›kmalar› er-
kekleri cezbeder. Yaln›z ev içinde süslenebilir ve koku sürünebilir.
Cum’aya giderken tesbîh ve zikr eyle! Her ad›m›na on sevâb yaz›-
l›r.

163- Cum’a günü mümkinse boy abdesti [gusl] alarak câmi’e git,
nemâza erken git, hutbeyi iflitebilecek bir yerde otur! Hutbe oku-
nurken, kimse ile konuflma! Sa¤a sola bakma ve dönme! Zîrâ, hut-
be okunurken konuflmak günâhd›r ve Cum’an›n fazîletini kaybeder.
Câmi’e girince, bofl yer nerede bulursan, orada otur! Cemâ’ate zah-
met vererek ileriye geçme¤e çal›flma! Ön saflarda yerini al! Geç ge-
lirsen, kimseyi râhats›z etme, cemâ’ati sa¤a sola yanlat›p ilerleme¤e
çal›flma! ‹leriye gitmek için kardefllerine zahmet verme. Yürüyemi-
yen ihtiyâr›n ve hastan›n, Cum’a nemâz›n› k›lmas› farz de¤ildir.

ÂL‹MLER ‹LE SOHBET ÂDÂBI
164 - Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan ve harâmlardan sak›nan

âlimleri ziyâret et ve sohbetlerinde bulun! ‹’tikâdlar›, inançlar› bo-
zuk ve mürâî ve din câhili olanlardan veyâ islâmiyyete uym›yanlar-
dan sak›n, yanlar›na u¤rama! Zîrâ [mezhebsizler ve] mürâîler din
hâinleridir. Hak teâlâ, hadîs-i kudsîde buyurur ki, (Dostlar›m› in-
sanlar içinde gizlerim, onlar› kimse bilmez.) fiâyed bu flah›slar›n
sözleri, hareketleri ve ibâdetleri Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-
hümullahü teâlâ” kitâblar›nda yaz›l› olanlara uygun ise, o zemân
sohbetlerine devâm eyle ve nasîhatlerini ve düâlar›n› alma¤a çal›fl!

165 - Dînini bilen, nemâz k›lan, harâmlardan sak›nan, zevcesi-
ni, k›zlar›n› aç›k gezdirmiyen ve erkek, kad›n birlikde toplanma-
yan âlimlere (‹slâm âlimi) denir. Onlar›n yanlar›nda âdâb üzere
otur, onlardan istifâde fazlad›r. Onlardan ibret ve nasîhat ve feyz
alma¤a çal›fl! Feyz al›nca, kalbin nûrlan›r. Etrâfa nûr saçars›n. On-
lar›n yan›nda oturunca, fazla konuflma, konuflunca da hesâbl› ko-
nufl! Onlar›n din bilgisi fazla olanlar›, büyük bir hazînedir. Bunla-
r›n kalbini k›rma, düâs›n› alma¤a çal›fl ve yanlar›ndan ayr›l›rken se-
lâmla ayr›l, hâl ve hât›rlar›n› sor! ‹ki kifli konuflurlarken sözlerine
kar›flma! Birisi aks›r›p (Elhamdülillah) derse, ona (Yerhamükel-
lah) demek çok sevâbd›r. Yolda giderken büyüklerin ve âlimlerin
önünden yürüme!

[(Fetâvâ-y› Hindiyye), beflinci cild, 379. cu sahîfede diyor ki,
(Herkesle müdârâ ederek sohbet etmelidir. Ya’nî, hep tatl› dilli
ve güler yüzlü olmal›d›r. ‹yi ve kötü, sünnî ve sap›k herkes ile kar-
fl›lafl›nca, böyle olmal›d›r. Fekat, kötülere ve mezhebsizlere mü-
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dâhene etmemeli, onun sap›k yolundan râz› oldu¤unu zan etdir-
memelidir.) Müdârâ, islâmiyyetin d›fl›na ç›kmadan, gönül almak-
d›r. Müdâhene, birinin gönlünü al›rken, islâmiyyetin d›fl›na ç›k-
mak, günâha girmekdir.]

HÂK‹M VE DA’VÂCILAR FASLI
166 - Mahkemeye bir iflin düflünce, hâkim karfl›s›nda da’vâc› ile

veyâ da’vâl› ile kavga etme¤e kalk›flma! Ne sorulursa o kadar ce-
vâb ver! fiâyed flâhid olarak gidersen, hiç kimsenin te’sîri alt›nda
kalmadan ve kimseden korkmadan Allah r›zâs› için do¤ru konufl!
Zâlimlere do¤ru söyleyip de, müslimân›n mal›n›, can›n›, nâmûsunu
y›kmakdan sak›n! Olur olmaz bir ifl için hemen mahkemeye kofl-
ma! Dâimâ uzlaflmak ve uyuflmak taraf›n› tercîh eyle! Hem kendin
u¤raflmazs›n ve hem de müslimân› afv etmek sevâb›n› kazan›rs›n.
Zâten sulh, hükmlerin en büyü¤üdür.

Herkesin flahsiyyet ve makâm›na göre konuflmak lâz›md›r. Bir
köylü ile konufldu¤un gibi, bir ilm adam› ile de ayn› fleklde konufl-
ma! Herkesin anl›yabilece¤i gibi konufl ve her flahs›n yafl›na, ilmi-
ne ve salâhiyyetine göre konufl! Konuflurken dikkatli bulun, gelifli
güzel konuflma! Mahkeme ve hükûmet me’murlar› ile konuflma¤a
mecbûr kal›rsan, dahâ evvel müslimânlara dan›fl! Meflveret sün-
netdir ve çok sevâb ve çok fâidelidir. Onlarla müdârâ ile ve güle
güle konufl, sert söyleme ve sana geldikleri zemân, onlara yemek
veyâ bir fley ikrâm et! Me’murlarla latîfe etme, kendine hürmet et-
dir!

ARKADAfiLIK VE DOSTLUK
167 - Din kardeflini ziyârete gidece¤in zemân, onun müsâid bir

zemân›n› ö¤ren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemân-
da ziyârete git! Geç kalma! Evine girece¤in zemân, kap› aç›k olsa
bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince,
sa¤a sola bakma. ‹çerde çalg›, içki, kumar varsa ve hele kad›n er-
kek kar›fl›k oturuluyorsa, bir behâne ile oradan ayr›l! Sâlih bir
kimse yemek ikrâm ederse, yavafl ve âdâb› vechile yi! Fazla ko-
nuflma, dostunda fazla e¤lenme, giderken, tevâzu’ ile, selâm ile ay-
r›l!

Tan›d›¤›n bir müslimân, sana gelince, elinden geldi¤i kadar iyi
ve tatl› karfl›la, yemek ikrâm eyle! Kap›ya ç›k, kendisini karfl›la!
Selâm verince, selâm›n› al ve kendisine güzelce iltifatda bulunup:
Efendim safa geldiniz, hofl geldiniz, diyerek odan›n bafl taraf›na
oturmas›n› teklif eyle! Sen afla¤› tarafda otur! Dinden, ibâdetden,

– 492 –



harâmlar›n zararlar›ndan ve Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrâre-
hümül azîz” hayâtlar›ndan anlat! Birfleyler ö¤ret! Yemek yirken
onu utand›rmamak için, sen de çok yi! Giderken, onu u¤urla ve se-
lâm söyle ve düâ eyle!

168 - Evine gelip geçici sâlih bir müsâfir gelirse, onun hizmetini
iyice yap! Hemen yeme¤ini ver, belki ac›km›fld›r. Yan›nda fazla da
oturma. Belki yorgundur. Yatmadan önce, k›bleyi, halây›, seccâde-
yi ona göster. Abdest suyunu, abdest havlusunu ve di¤er ihtiyâcla-
r›n› te’mîn eyle! Sabâh olunca, sabâh nemâz›na kald›r. Ve cemâ’at
hâlinde berâber k›l›n›z! Erkence yeme¤ini hâz›rla, gidece¤i yol bel-
ki uzundur. Giderken kendisine bir din kitâb› hediyye eyle! ‹slâmiy-
yetde, k›z ile o¤lan›n arkadafl olmalar›, konuflmalar› câiz de¤ildir.

Kimseye sû-i zan etme, varsa akl-u flu’ûrun
Dünyâ var imifl, yâ ki yok imifl, ne umûrun!

YEMEK Y‹ME FASLI
169 - Yemek yiyece¤in zemân, ellerini y›kamak sünnetdir. Pey-

gamberimiz “aleyhisselâm”, yemek yirken sa¤ aya¤›n› diker, sol di-
zi üzerine otururdu. Masa etraf›nda sandalyede oturmak da câiz-
dir. Yemekden evvel Besmele-i flerîf söylemek sünnetdir. Resûlul-
laha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yimek âdâb› sorulunca:
(Biz kuluz, kul gibi yimeliyiz!) buyurdu.

Yemekde dört dâne farz vard›r:
1- Yeme¤i, r›zk› Allahdan bilmek.
2- Yidi¤in yemek halâl ve tayyib olmak.
3- Yemek hazm oluncaya kadar Allah›n emrinden ç›kmamak.

Yabanc› kad›nlarla birlikde yimemek.
4- Yemek hazm oluncaya kadar ondan hâs›l olan kuvvetle Al-

lah›n nehyini ifllememek.
Yemekde iki dâne harâm vard›r:
1- Karn› doydukdan sonra, yine t›ka basa yimek.
2- Sofrada çalg›, yabanc› kad›n, içki, kumar ve sâir harâm fley-

ler bulundurmak.
Yemekde üç dâne sünnet vard›r:
1- Yidi¤in kapda yemek art›¤› b›rakmay›p tam olarak yimek ve

yemek yidi¤in kab› tam olarak silmek.
Peygamberimiz “aleyhisselâm” yemek yidi¤i kab› mubârek

parma¤› ile s›y›r›p parma¤›n› yalad›¤› vâki’dir. Sen ise, kibr ile ye-
me¤in yar›s›n› kablara bulafld›r›p terk etme! Sonra yemeklere has-
ret çekersin.
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2- Yemek sofras›nda, önündeki ufalt›lar› yimek, yeme¤in flifâ-
s›ndand›r. Önünde küçük lokma varken büyü¤üne bafllama ve
ufalt›lar› yimekden çekinme!

3- Bedenin râhat›n› seversen az yemek yi! Yeme¤in âdâb› ve
sünnetleri çokdur. Fekat bafllarken Besmele ile bafllama¤›, sonun-
da da Elhamdülillah deme¤i unutma! Evvel ve sonunda tuzla bafl-
la ve bitir!

LÜZÛMLU B‹LG‹LER
(Fetâvâ-y› Hindiyye) beflinci cildde diyor ki, her dürlü tegan-

nî, ya’nî çalg› ile, kad›n ve o¤lan sesi ile flark› söylemek ve dinle-
mek harâmd›r. Ans›z›n iflitir ve oradan kaçarsa günâh olmaz.
Günâh olm›yan fleyleri böyle olm›yan seslerle dinlemek câiz
olur. ‹lm, ahlâk bulunan fli’r yazmak, söylemek câizdir. Diri ve
belli bir kad›n› anlatan söz, yaz› mekrûhdur. Kur’ân-› kerîm oku-
ma¤a, nemâz k›lma¤a vakt b›rakm›yan her mubâh ifl mekrûhdur.
Tekkelerde ilâhîler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek ha-
râmd›r. Bu tekkelere gitmek, oturmak da harâmd›r. fiimdi, din-
den haberi olmayan fâs›klar, böyle tarîkatc›l›k yap›yorlar. Dü-
¤ünlerde ve küçük çocu¤u e¤lendirmek için kad›n›n def çalmas›
câizdir. Halâl flark›larla, çalg› ile birlikde çalmas› câiz de¤ildir.
Erkeklerin bayramlarda def, davul çalmalar› da böyledir. Günâh
fley söylemeden ve baflkalar›n› güldürmek için olm›yan mizâh, la-
tîfe söylemek câizdir. Kuvvetlenmek için güreflmek câizdir.
Oyun ve e¤lence için mekrûhdur. Tavla, onalt› tafl, iskambil, briç
ve bilardo, bezik, futbol, voleybol gibi oyunlar, kumars›z da olsa-
lar, mâlâ-ya’nî olduklar› için harâmd›r. ‹lm ö¤renme¤e, nemâz
k›lma¤a mâni’ olan herfley harâmd›r. Satranç, kumar ile olursa
harâm, kumars›z mekrûhdur. Yalan söylemek harâmd›r. Yaln›z,
harbde düflmana ve iki müslimân› bar›fld›rmak için ve zâlimden
mazlûmu kurtarmak için câiz olur. Günâh iflleme¤i düflünmek,
iflleme¤e niyyet etmek, karâr vermek günâh olmaz, yapmak gü-
nâh olur.

Günâh iflleyene tatl› sözle Emr-i ma’rûf, ya’nî nasîhat edilir.
Dinlemezse, fitne ç›kacak ise edilmez, susulur. Sözü dinlenecek ise,
sert söylenir. Sö¤mek, kötü söylemekle Emr-i ma’rûf yapmamal›-
d›r. Karfl›l›k verecek kimseye, Emr-i ma’rûf ve nehy-i münker ya-
p›lmaz. Karfl›l›¤a sabr edebilirse yapmas› efdal olur. Âmirler el ile,
âlimler dil ile, câhiller kalb ile Emr-i ma’rûf yapar. ‹nsan evvelâ
kendine Emr-i ma’rûf yapmal›d›r. Câhil, âlime Emr-i ma’rûf yap-
mamal›d›r. Bir günâh› yapmak âdeti olan, o günâh› iflliyeni görün-
ce, Emr-i ma’rûf yapar. Günâh iflliyene Emr-i ma’rûf yapam›yan
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kimse, onun babas›na söyler veyâ yazar. Babas› Emr-i ma’rûf
yapmaz veyâ yapam›yacak ise, babas›na bildirmez. Zevcine, hü-
kûmete bildirmek de böyledir. Tevbe edenin günâh iflledi¤i bafl-
kas›na bildirilmez. H›rs›z› gören, zarar›ndan korkmazsa haber ve-
rir.

Günâh iflliyen zevce, nasîhat vermekle tevbe etmezse, bunu bo-
flamak vâcib olmaz. Çalg› âletlerini evinde muhâfaza etmek, kendi
kullanmazsa da, mekrûh olur. Âlimin câhil üzerine hakk›, hocan›n
talebesi üzerine olan hakk› gibidir. Zevcin zevcesine hakk›, bunlar-
dan dahâ çokdur. Mubâh olan emrlerine itâ’at etmesi ve mal›n› ko-
rumas› da lâz›md›r. Baflka yol yok ise, baflkas›n›n tarlas›ndan geç-
mek câiz olur. ‹zn vermezse geçemez.

‹bâdet ve kazanç ilmlerini ö¤renmek farzd›r. Dahâ fazlas›n›
ö¤renmek efdaldir. F›kh ö¤renmeyip, hadîs, tefsîr ö¤renmek iflâs
alâmetidir. K›ble ve nemâz vaktleri için ve cihâd için astronomi
ö¤renmek câizdir. Falc›l›k bilgileri ö¤renmek harâmd›r. Mücâde-
le, münâkafla için kelâm ilmi ö¤renmek mekrûhdur. Câhillerin,
bid’at f›rkalar› üzerinde, mezhebler üzerinde konuflmalar› câiz de-
¤ildir. Eski yunan felsefecilerinin ve bid’at ehlinin, mezhebsizlerin
din kitâblar›n› okumak, evinde bulundurmak câiz de¤ildir. Böyle
kitâblar, insan›n i’tikâd›n›, îmân›n› bozar. Din bilgilerini, îmân bil-
gilerini (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar›ndan ö¤renmeden ev-
vel, fen bilgilerini, felsefe bilgilerini ö¤renmek câiz de¤ildir. Her
müslimân, çocuklar›na, önce, islâm harflerini, Kur’ân-› kerîm oku-
mas›n›, nemâz k›lmas›n›, din ve islâm ahlâk›n› ö¤retmeli, ondan
sonra o¤lunu mektebe gönderip, fen ve san’at ve sâir lüzûmlu, fâ-
ideli fleyleri ö¤retmelidir. Her nev’ oyun, meselâ top oynamas›,
(Mâ-lâ-ya’nî) olur, ilm ö¤renilmesine mâni’ olur. ‹bni Âbidîn, be-
flinci cildde diyor ki: (Arabî, lisan-› Cennetdir. Di¤er lisanlardan
efdaldir). Arabca ö¤renmek ve ö¤retmek, ibâdetdir. ‹lmi, Allah r›-
zâs› için, islâm dînine ve müslimânlara hizmet için ö¤renmelidir.
Mal, mevk›’ kazanmak için, kibr ve flöhret için ö¤renmemelidir.
Hoca hakk›, ana- baba hakk›ndan öncedir. ‹lmi, Ehl-i sünnet âlim-
lerinden veyâ onlar›n yazd›klar› kitâblardan ö¤renmeli ve sâlih in-
sanlara ö¤retmelidir. ‹lmi iyi insanlardan esirgememelidir. [Sâlih
insan, iyi insan demekdir. Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan ve harâm
ifllemekden sak›nan müslimâna (sâlih) [iyi insan] denir. Ehl-i sün-
net i’tikâd›nda olm›yan müslimânlara bid’at sâhibi veyâ mezheb-
siz denir.] Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve harâmlar› ö¤renmek, binler-
ce ‹hlâs sûresi okumakdan dahâ sevâbd›r. F›kh ö¤renmek, hâf›z
olmakdan efdaldir. Hâf›z olmak da, nâfile ibâdetden efdaldir.
Va’z verirken, Allahü teâlâ demelidir. Yaln›z, Allah demek hur-
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metsizlikdir. F›sk meclisinde tesbîh, tahmîd ve Kur’ân-› kerîm, ha-
dîs-i flerîf ve f›kh okumak günâhd›r. F›ska mâni’ olmak için tesbîh
okumak câiz olur. [Görülüyor ki, kaval ile, zurna ile, çalg› ile birlik-
de veyâ bunlar›n fâs›las›nda, tekbîr, salevât okumak günâhd›r.]
Düâ ederken avuçlar› açmak, iki el aras› aç›k olmak, kollar› gö¤üs
hizâs›na kald›rmak, düâdan sonra elleri yüze sürmek müstehabd›r.
Köy halk›, imâm için tohum ekseler, mahsûl imâma teslim edilme-
mifl ise, mahsûl tohum sâhiblerinin olur. [Yard›m için toplanan pa-
ra, mal da böyledir.]

Ayakda bevl yapmak câizdir veyâ mekrûhdur. Özr varsa, mek-
rûh olmaz. Fekat, üstüne s›çratmamak ve bevl ç›kan yeri y›kamak
veyâ kurulamak lâz›md›r. [‹drâr kaç›ran, idrâr ç›kan yere bez sar-
mal›, bunu naylon torbac›¤a koyup a¤z›n› ba¤lamal›, idrâr bezi ›s-
lat›nca, torbadan ç›kar›p, y›kay›p, kurutup tekrâr kullanmal›d›r.
Böylece, iki, üç bez senelerce kullan›labilir.] Dünyâ s›k›nt›lar›ndan
kurtulmak için, ölümü istemek mekrûhdur. Zemân›n fitnesinden
kurtulmak, günâha düflmemek için istemek câiz olur. Zelzele olun-
ca, evden d›flar› kaçmak câizdir. ‹nsanlara müdârâ etmek müste-
habd›r. Ya’nî, herkese karfl› tatl› dilli, güler yüzlü olmal›d›r. Fekat
müdâhane etmemelidir. Ya’nî hât›r için, günâh ifllememelidir. Mâl
sâhibinin, kirâdaki mal›na girerek inceleme¤e hakk› vard›r. Ze-
mânda ve y›ld›zlarda u¤ursuzluk yokdur. Çocuklar› sâlih olan kim-
senin, mal›n›, bunlardan birine vermesi günâh olur. Fâs›k olanlar›
varsa, bunlara vermemesi câiz olur. Bülbülü kafesde habs câiz de-
¤ildir. [Kanarya gibi, kafese al›fl›k olanlar› kafesde beslemek câiz-
dir.] Dâr-ül-‹slâmda Hâkimin, sihrbaz›, büyücüyü öldürtmesi lâ-
z›md›r. Z›nd›k için de böyledir. Z›nd›k, Allahü teâlây› ve âh›reti in-
kâr eden ve baflkalar›n› da, inkâr etmeleri için, aldatan kimsedir.
[Fen yobazlar›, masonlar ve komünistler böyledir.] (Hindiyye)den
terceme temâm oldu.

SU ‹ÇMEK ÂDÂBI
170 - Su içerken bir solukda içme, üç def’ada iç! Terli iken so-

¤uk su içme, uyku aras›nda su içme, çok su içme! Bunlar›n hepsi-
nin vücûda zararlar› vard›r. Bir toplant›da su istendi¤i zemân, bafl
tarafdan su verme¤e baflla, sa¤dan dolafl! Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Su içece¤iniz vakt, ayakda içme-
yiniz! Vücûdünüze zararl›d›r. Yaln›z abdestden artan su ve zem-
zem-i flerîf ayakda içilebilir.)

171 - Pazar yerinde gezerken kimseyi râhats›z etme! Sokaklar-
da sümkürme, kimse ile alay etme! Yürürken ve insanlara karfl›
yemek yime! Kimse ile kavga eyleme, dostla da, düflmanla da mü-
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nâkafla etme! Satd›¤›n eflyây› geri getirirlerse red etme! Yalan söy-
leme! Harâm yime, kimseyi aldatma¤a kalk›flma!

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir
kimse çarfl›ya girince “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ flerîke leh, le-
hül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemû-
tü biyedihil hayr ve hüve alâ külli fley’in kadîr” okusun, bin günâ-
h› afv olur.)

Dükkân›n› Besmele ile aç ve kapa! Yinecek bir fley ald›¤›n ze-
mân, aç›k olarak tutup eve getirme, bir fleye sar ve örtülü fleklde yi-
yece¤ini eve götür! Eve gidince, çocuklar› herhangi bir fleyle sevin-
dir! Dükkân›na geç git ve erken kapa! [Di¤er zemânlar›nda ilmihâl
ö¤ren ve ö¤ret!]

172 - Bir kimse ile yolda arkadafl olursan, onun yürüdü¤ü kadar
yürü. Onunla konuflurken, sa¤a sola bakma! Ondan ayr›l›rsan er-
kence yan›na dön, onu bekletme! Arkadafl›n hakk›n› gözet, onu
gücendirme! Nemâzlar› onunla cemâ’at yaparak k›l. Ayr›l›rken
onunla halâllafl!

173 - Bir hastan›n ziyâretine gitdi¤in zemân, kap›ya var›nca,
içeri girme¤e müsâade iste! Besmele ile gir, sa¤ taraf›na otur, içeri
girince selâm ver, hâl ve hât›r›n› sor! Hastal›¤›na bir ilâc biliyorsan
söyle. Kelime-i flehâdet getirerek ona duyur ve âcil flifâlar dile!
Hastan›n yan›nda fazla oturma! Bir ihtiyâc› varsa yap! Ayr›l›rken
kendisine acele s›hhat bulmas› için düâ eyle!

174 - Cenâzeye yaln›z gitme! Mecbûriyet hâs›l olursa, yaln›z gi-
dersin. Cenâze sâhibine selâm vererek, Allahü teâlâ sabr versin di-
yerek teselli eyle! Cenâzenin defni için yard›m eyle! Cenâzeyi mev-
tân›n sa¤ omuzundan bafll›yarak tafl› ve yürüyerek git. Cenâzeyi ta-
fl›mak âdâb› (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Pey-
gamberimiz, cenâzeye yürüyerek gidip, binerek döndüler. Bunun
sebebini sordular, cevâben, (Cenâze giderken melekler de berâber
gider, onun için yürümelidir ve bir vâs›taya binmekden hayâ etme-
lidir) buyurdu. [Cenâzeyi kâfirler gibi tafl›mak, çelenk koymak, res-
mini ve mâtem iflâretleri takmak günâhd›r.]

175 - Âileni güzelce idâre eyle! Tatl› nasîhat ederek, Allahü te-
âlân›n emrlerini ona ö¤ret! Gusl abdesti almas›na, nemâza devâm
etmesine çok dikkat et! Her ihtiyâc›n›, idâresini halâlden te’mîn
eyle! Ona harâm lokma yidirme! Onu tarlada, fabrikada çal›fld›r-
ma! Onun kazand›¤›, onun mülkü olur. R›zâs› olmadan elinden al-
mak, sana harâmd›r. Âilene k›z›nca, dö¤üp seni boflar›m gibi keli-
meler kullanma ve kahbe dahî deme; a¤z›na ve gözüne sö¤me, kâ-
fir olursun. Ona r›fk ile muâmele eyle. Onu dö¤me! Sopa ile hiç
kimseyi dö¤mek câiz de¤ildir. Evine çalg›, içki sokma! Her kad›-
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n› evine kabûl edip, âilenin zihnlerini tahrîb eyleme! Âilenin s›rr›-
n› baflkas›na açma, ondan ödünç para alma!

176 - Evine Besmele ile gir! E¤er zemân›n müsâid ise, ‹hlâs sû-
resini oku! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Eve girer-
ken ‹hlâs-› flerîfi okuyan, yoksulluk görmez!) Eshâbdan Süheyl
“rad›yallahü anh”, Peygamberimizin “aleyhisselâm” bu tavsiyesi
üzerine zengin olmufldur. Eve girerken sa¤ aya¤›nla içeriye gir ve
selâm ver! Evde kimse yoksa, flu fleklde selâm verebilirsin: “Esse-
lâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.” Bununla berâber, bir kerre
(Kulhüvallâhü) sûresini ve bir kerre de (Âyetelkürsî)yi okursan
evine fleytân giremez. Her neye bafllarsan Besmele ile baflla! ‹fle ve
yeme¤e sa¤ elinle baflla! Yeme¤e hep berâber otur. Yemekden
sonra, düâ ve (Kulhüvallâhü) sûresini oku! Yemekden sonra bir
sâat geçmeyince su içme, vücûda iyi de¤ildir.

177 - Yata¤a yataca¤›n zemân Tebâreke sûresini oku! Peygam-
berimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Yatarken Tebâreke sûresini
okumadan yatma! Zîrâ ölürsen kabrde sana yoldafl olur. Her gece
Tebâreke sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmifl gibi se-
vâba nâil olur.)

Bir gece Sultân-› Enbiyâ, hazret-i Âifleye “rad›yallahü anhâ”
dedi ki, (Yâ Âifle! Kur’ân-› kerîmi hatm eyle, bütün Peygamberle-
ri kendine flefâatçi ve bütün mü’minleri kendinden hoflnud eder-
sin.) Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”: Anam-babam sana fedâ ol-
sun! Az bir zemân içinde bunlar› nas›l yapabilirim? Sultân-› Enbi-
yâ buyurdu ki, (Yâ Âifle, üç kerre “Kulhüvallâhü” sûresini oku.
Kur’ân-› kerîmi hatmetmifl gibi olursun. Bir kerre “Allahümme
salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bü-
tün peygamberler senden râz› olsun. Bir kerre de “Allahümma¤-
firlî ve li vâlideyye [ve li-meflây›hiyye] ve lil mü’minîne vel mü’mi-
nât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de,
bütün mü’minler senden râz› olur. Bir kerre de “Sübhânellahi vel
hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vellâhü ekber velâ havle velâ kuv-
vete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ hazretleri senden
râz› olsun.)

(Tam ‹lmihâl) 1010.cu sahîfesinde diyor ki, (Çeflidli kimseler,
çeflidli cüz’leri okuyunca, hatm sevâb› hâs›l olmaz. Hatmi tek bir
kimsenin okumas› lâz›md›r.) Bunlara, Kur’ân-› kerîm okumak se-
vâb› verilir. Bunlar da istedi¤ine hediyye eder.

178 - fiu sûreleri akflam, sabâh üçer kerre Besmele ile oku ve
zevcene, çocuklar›na da okut!

1- ‹hlâs, (Kulhüvallahü sûresi.) 2- Muavvizeteyn (ya’nî Kul
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e’ûzü birabbil felak ile Kul e’ûzü birabbinnâsi.) 3- Fâtiha-i flerîfe
(ya’nî Elhamdülillahi sûresi.)

Bu dört sûreyi akflam, sabâh üçer kerre okuyan, mal›n›, can›n›,
çoluk çocu¤unu, bütün belâlardan muhâfaza etmifl olur.

Bunlardan baflka (Kulyâeyyühelkâfirûn) sûresini akflam, sabâh
okuyan kimse, kendisini flirkden korumufl olur.

Akflam, sabâh bu düây› okuyan kimse, sihr ve zâlimlerin flerrin-
den ve belâlardan emîn olur. Düâ fludur:

“Bismillâhirrahmânirrahîm, bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmi-
hî fley’ün fil erd› velâ fissemâi ve hüvessemîul’alîm.”

Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri buyur-
du ki, (Hak teâlâ hazretlerinin üç ismi vard›r ki, dilde hafif, terâzî-
de ise çok a¤›rd›r. “Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illal-
lahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm.”
Bunun her bir kelimesine yüz sevâb verilir.)

Yata¤a yatarken ve yatakdan kalk›nca ve her nemâzda, [dü-
âdan ve salevâtdan sonra], istigfârlar›n en büyü¤ü olan flu düây›
oku ki, günâhlar afv olur. “Estagfirullahel azîm el kerîm ellezî lâ
ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.”

[Dört mezhebin f›kh bilgilerinin inceliklerine vâk›f, derin âlim,
Seyyid Abdülhakîm Efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu
ki: Yata¤›na E’ûzü ve besmele okuyarak gir. Sa¤ yan üzerine k›b-
leye karfl› yat. Sa¤ avucunu sa¤ yana¤›n alt›na döfle. E’ûzü besme-
le ile bir Âyet-el-kürsî oku. Sonra herbiri için besmele okuyarak,
üç ‹hlâs, sonra bir Fâtiha, sonra birer def’a iki Kul e’ûzüyü oku.
Sonra üç def’a istigfâr düâs›, ya’nî (Estagfirullahel’azîm ellezi lâ
ilâhe illâ hu) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü
ileyh) ilâve et! Sonra on kerre (tevekkeltü alellah ve lâ havle ve-
lâ kuvvete illâ billâh) oku! Buna (Kelime-i temcîd) denir. Onun-
cusuna (hil aliyyil azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu) ilâve et! Sonra, (Al-
lahümmagfir lî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minât) ve
bir salevât-i flerîfe ve bir (Allahümme Rabbenâ âti-nâ fiddünyâ
haseneten ve fil’âh›reti haseneten ve k›nâ azâbennâr bi-rahmeti-
ke yâ Erhamerrâhimîn) ve üç veyâ on veyâ k›rk yâhud yetmifl is-
tigfâr, ya’nî (Estagfirullahel’azîm) ve bir kelime-i tevhîd ya’nî
(Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) oku. Sonra, istedi¤in
tarafa dönerek uyu!] ‹mâm-› Rabbânî 174.cü mektûbunda buyu-
ruyor ki, kelime-i temcîd okumak cin çarpmas›na karfl› korur.
Büyüklerimiz, cinleri def’ etmek için bunu okurlard›. 174.cü
mektûba bak›n›z! Ey büyüklerin büyü¤ü Allah›m! Muhammed
aleyhisselâm›n haber verdi¤i gibi, sana inan›yorum. Beni kabûl
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et! Beni afv et! Muhammed aleyhisselâm, seni bize haber verme-
seydi, bu noksan akl›m›zla, kendimiz bulmak, seni tan›mak flerefi-
ne kavuflamazd›k. Hayvânlardan afla¤› olurduk. Cehennem ateflin-
de yanmak cezâm›z olurdu. Ey büyük Peygamber! Senin bizim
üzerimizdeki hakk›n sonsuzdur. Bizi, Allah›m›z› tan›makla fleref-
lendirdin. Müslimân olmak se’âdetine kavufldurdun. Sonsuz yan-
mak azâb›ndan kurtard›n. Bunun için, benden sana sonsuz selâm-
lar, sonsuz düâlar olsun. Ey büyüklerin büyü¤ü Allah›m! Bu büyük
Peygamberi bize tan›tan analar›m›za, babalar›m›za, hocalar›m›za
ve Ehl-i sünnet kitâblar›n› yazanlara ve yayanlara rahmet eyle!
Âmîn.

179 - Hak teâlây› çok zikr eyle ki, hakîkî kul olas›n.
Gece yar›s›ndan sonra k›l›nan teheccüd nemâz›, gündüz k›l›nan

bin rek’atden dahâ fazîletlidir. ‹ki rek’at kazâ nemâz› k›lmak da,
teheccüd k›lmakdan dahâ efdaldir. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Gece uyan›nca, flu düây› okuyan,
her istedi¤ine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ flerîke leh,
lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli fley’in kadîr sübha-
nellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ hav-
le velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.)

180 - Evinden ç›karken (Âyetelkürsî)yi oku! Zîrâ, her iflinde
muvaffak olur ve hayrl› ifller baflar›rs›n. Resûlullah “aleyhisselâm”
buyurdu ki, (Bir kimse, evinden ç›karken Âyetelkürsîyi okursa,
Hak teâlâ, yetmifl mele¤e emr eder, o kimse evine gelinceye kadar,
ona düâ ile isti¤far ederler.) Evine gelince de okursan, iki Âyetel-
kürsî aras›ndaki ifllerin hayrl› olur ve fakîrli¤in önlenir. Önce sa¤
ayakkab›n› giy! Sonra sol ayak ile evden, câmi’den ç›k!

181 - Besmelesiz cimâ’ etme! Araya fleytân kar›fl›r. Kurban bay-
ram› gecesinde, günefle karfl›, y›ld›zlara karfl›, yemifl a¤ac› alt›nda,
çocuk yan›nda, k›bleye karfl› ve hayz zemân›nda etme ve horoz gi-
bi çabuk etme ve uzun zemân fâs›la verme! Sonra, bevl etmeden
önce, gusl abdesti alma! Aç ve susuz iken etme ve tok karn›na et-
me ve sol yan›n üzerine yatarken etme! Evlâ olan iki diz üzere iken
etmekdir ve sonra hemen gusl abdesti almakd›r.

Evlâda din bilgisi ve islâm ahlâk› ö¤retirsen, dünyâya ve âh›re-
te hayrl› olurlar. ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor
ki, (Bir kimse cünüb olsa da, gusl abdesti almadan bir nemâz vak-
ti geçse, o kimseye ateflden gömlek giydirilecekdir.)

Hamamda çok oturma! Hamamda göbe¤in ile dizlerinin aras›-
n› açma! Erkeklerin ve kad›nlar›n, hamâmda da, avret mahallerini
açmalar› harâmd›r ve açan da, bakan da mel’ûndur.
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KADINLARIN HAYZ VE N‹FÂS HÂLLER‹
Tenbîh: ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Menhel-ül-vâri-

dîn)de diyor ki: Her erkek, evlenece¤i zemân, kad›nlar›n hayz ve
nifâs hâllerini ö¤renmeli, zevcesine ö¤retmelidir. Her müslimân
kad›n›n hayz ve nifâs bilgilerini ö¤renmesi farzd›r.

Osmânl› devletinin yetifldirmifl oldu¤u büyük islâm âlimlerin-
den Akflehrli Mustafâ Fehîm bin Osmân “rahmetullahi aleyh”
(Mürflid-ün-nisâ) kitâb›nda diyor ki:

(Hayz), sekiz yafl›n› doldurmufl s›hhatli bir k›z›n veyâ âdet ze-
mân› son gününden onbefl gün geçmifl olan kad›n›n önünden ç›kan
kana denir. Beyâzdan baflka her renge ve bulan›k olana hayz kan›
denir. Bir k›z, hayz görme¤e bafllay›nca (bâliga) olur. Ya’nî kad›n
olur. Kan görüldü¤ü andan, kesildi¤i güne kadar olan günlerin sa-
y›s›na (Âdet zemân›) denir. Âdet zemân› en çok on gündür. En az
üç gündür. fiâfi’î ve Hanbelî mezheblerinde, en ço¤u onbefl, en az›
bir gündür.

Hayz kan›n›n durmadan hep akmas› lâz›m de¤ildir. ‹lk görü-
len kan kesilip, birkaç gün sonra tekrâr görülürse, aradaki üç
günden az olan temizlik, sözbirli¤i ile hep akd› kabûl edilir. Üç
gün ve dahâ çok süren temizlik, imâm-› Muhammede göre, hay-
z›n onuncu gününden önce biterse, yine kan akd› kabûl edilir.
Kan akd› kabûl edilen bu temizlik günlerine (Fâsid temizlik) de-
nir. Bir gün, tam yirmidört sâat demekdir. (Kürsüf) denilen bez
veyâ pamuk üzerinde, aylarca hergün kan lekesi gören k›z her ay
on gün hayzl›, sonra yirmi gün istihâzal› kabûl edilir. Eskiden
âdeti olan böyle bir kad›n ise, âdetine göre hareket eder. Bir k›z,
üç gün kan görüp, bir gün görmese, sonra bir gün görse, iki gün
görmese birgün dahâ görüp bir gün görmese yine bir gün görse,
bu on günün hepsi hayz olur. Her ay, bir gün kan görse, bir gün
görmese, böyle on gün birer gün görüp görmese, gördü¤ü günler-
de nemâz› ve orucu terk eder. Ertesi günlerde gusl abdesti al›p
nemâzlar›n› k›lar. (Mesâil-i flerh› vikâye.) Üç günden, ya’nî yet-
mifliki sâatden, befl dakîka bile az olan ve yeni bafll›yan için on
günden çok süren ve yeni olm›yanlarda âdetden çok olup, on gü-
nü de aflan ve hâmile ve âyise [ihtiyâr] kad›nlardan ve dokuz ya-
fl›ndan küçük k›zlardan gelen kanlar, hayz olmaz. Buna (‹stihâza)
denir. Kad›n ellibefl yafllar›nda (Âyise) olur. Âdeti befl gün olan,
güneflin yar›s› do¤unca kan görüp, onbirinci sabâh›, güneflin üçde
ikisi do¤arken kan kesilse, ya’nî on günü birkaç dakîka aflm›fl olsa,
âdet zemân› olan befl günden sonra gelenler, istihâza olur. Çün-
ki, güneflin do¤ma zemân›n›n alt›da biri kadar, on günü ve on ge-
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ceyi aflm›fld›r. On gün temâm olunca gusl edip, âdetden sonraki
günlerde k›lmad›¤› nemâzlar› kazâ eder.

‹stihâza günlerinde bulunan bir kad›n, idrâr›n› tutam›yan veyâ
s›k s›k burnu kanayan kimse gibi, özr sâhibi olur. Nemâz k›lmas› ve
oruc tutmas› lâz›m olur ve kan gelirken dahî vaty câiz olur.

‹mâm-› Muhammede “rahime-hullahü teâlâ” göre, bir k›z, öm-
ründe ilk olarak, bir gün kan görse, sonra sekiz gün görmese ve
onuncu gün yine görse, on günün hepsi hayz olur. Fekat, birgün
görse, dokuz gün görmese, onbirinci günü yine görse, hiçbiri hayz
olmaz. Kan görülen iki gün istihâza olur. Çünki, onuncu günden
sonra görülen kandan önceki temizlik günlerinin hayz say›lm›yaca-
¤› yukar›da bildirilmifldi. Onuncu ve onbirinci günleri kan görürse,
aradaki temizlikler de hayz say›larak, on günü hayz, onbirinci gü-
nü istihâza olur.

‹stihâza kan›, hastal›k alâmetidir. Uzun zemân akmas›, tehlüke-
li olur. Tabîbe mürâce’at etmek lâz›m olur. Kardefl kan› (sang-dra-
gon) denilen k›rm›z› sak›z› veyâ damla sak›z› toz edip, sabâh-ak-
flam birer gram› su ile yutulursa, kan› keser. Günde befl gram al›-
nabilir.

Bir kad›n›n hayz›, çok def’a her ay ayn› gün say›s›nda olur. Bu-
rada bir ay, bir hayz bafl›ndan, ikinci hayz bafl›na kadar geçen ze-
mând›r. Her kad›n›n kendi gün say›s›n› ve sâatini (Âdetini) ezber-
lemesi lâz›md›r. Âdet çok sene de¤iflmez. De¤iflirse, yeni âdetini
ezberlemelidir.

(Bahr) ve (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, (Kan âdet zemân›n›
afl›p, on günden önce kesilince, kesildikden sonra, onbefl gün ve ge-
ce içinde hiç gelmezse, afl›r› geldi¤i günlerin hayz olaca¤›, sözbirli-
¤i ile bildirildi. Âdet günü de¤iflmifl olur. Onbefl gün ve gece içinde
bir kerre kan gelirse, âdetini aflm›fl olanlar hayz olmaz, istihâza
olur. ‹stihâza olduklar› anlafl›l›nca, o günlerde k›lmad›¤› nemâzlar›
kazâ eder.) Kesildi¤i nemâz vaktinin sonu yaklafl›ncaya kadar bek-
lemesi müstehab olur. Sonra gusl edip, o vaktin nemâz›n› k›lar.
Sonra vaty câiz olur. Beklerken, guslü ve nemâz› kaç›r›rsa, nemâz
vakti ç›k›nca, guslsüz vaty câiz olur.

(Menhel)de diyor ki: Üç günden önce kesilince nemâz vaktinin
sonu yaklafl›ncaya kadar bekler. Sonra, gusl etmeden yaln›z abdest
al›p, o nemâz› k›lar ve önce k›lmad›klar›n› kazâ eder. O nemâz› k›l-
d›kdan sonra kan yine gelirse, nemâz k›lmaz. Yine kesilirse, vakt
sonuna do¤ru yaln›z abdest al›p, o nemâz› k›lar ve k›lmad›klar›
varsa kazâ eder. Üç gün temâm olunc›ya kadar böyle yapar. Fekat
gusl etse bile vaty halâl olmaz.
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Kan gelmesi üç günü geçdi ise, âdetden önce kesilince, âdet
zemân› geçinceye kadar, gusl etse bile, vaty halâl olmaz. Fekat
nemâz vakti sonuna kadar kan lekesi görmezse, gusl edip o nemâ-
z› k›lar. K›lmad›klar›n› kazâ etmez. Oruc tutar. Kan lekesi görme-
di¤i gün, yeni âdetinin sonu olur. Fekat, kan yine bafllarsa, nemâ-
z› b›rak›r. Tutmufl oldu¤u orucu Ramezândan sonra kazâ eder.
Kan durursa, yine nemâz vaktinin sonuna yak›n gusl edip, nemâ-
z›n› k›lar. Oruc tutar. On güne kadar böyle devâm eder. On gün-
den sonra, kan görse de k›lar ve guslden önce vaty halâl olur. Fe-
kat vatydan önce gusl abdesti almak müstehab olur. Fecr do¤ma-
dan önce kan kesilse fecrin do¤mas›na, yaln›z gusl abdesti al›p el-
bisesini giyecek kadar zemân olur da, Allahü ekber diyecek ka-
dar fazla zemân kalmazsa, o günün orucunu tutar. Fekat, yats›y›
kazâ etmesi lâz›m olmaz. Tekbîri söyliyecek kadar da zemân
olursa, yats›y› kazâ etmesi de lâz›m olur. ‹ftârdan önce hayz bafl-
larsa, orucu bozulur. Ramezândan sonra kazâ eder. Nemâz için-
de hayz bafllarsa, nemâz› bozulur. Temizlenince farz nemâz› kazâ
etmez. Nâfileyi kazâ eder. Fecr do¤dukdan sonra, uyan›nca kür-
süfünde kan lekesi gören, o anda hayzl› olur. Uyan›nca, kürsüfü-
nü temiz gören, yatarken hayzdan kurtulmufldur. ‹kisine de yats›-
y› k›lmak farzd›r. (Feth). [‹drâr kaç›ran da böyledir.] Çünki, ne-
mâz›n farz olmas›, vaktinin son dakîkas›nda temiz olma¤a ba¤l›-
d›r. Vakt nemâz›n› k›lmadan önce hayz gören, bu nemâz› kazâ et-
mez.

‹ki hayz aras›nda en az onbefl gün temizlik bulunmas› lâz›m-
d›r. Onbefl veyâ dahâ çok gün ve gecede hiç kan gelmezse, önce-
ki ve sonraki kanlar›n baflka iki hayz olacaklar› söz birli¤i ile bil-
dirildi. Kan on günden önce kesilip, âdet zemân›n›n de¤iflip de¤ifl-
medi¤i anlafl›ld›kdan sonra, bu âdet zemân›ndan sonra onbefl gün
geçmeden görülen kanlar, (‹stihâza) olurlar, hayz olmazlar. On-
befl gün say›l›rken, arada bulunan istihâzal› günler de temiz say›-
l›rlar. Bu istihâzal› günlere, (Hükmî temizlik) günleri denir. Gö-
rülüyor ki, on günlük hayz müddeti içinde, kan görülen günler
aras›nda bulunan temizlik günleri hayz kabûl edilmekde, on gün-
den sonraki istihâzal› günler ise, temiz kabûl edilmekdedir. Âdet
zemân› belli oldukdan sonra bafll›yan onbefl gün içinde, hiç kan
görülmezse veyâ kan görülmeyen bir veyâ birkaç gün varsa, bu
onbefl günden sonra devâm eden veyâ bafll›yan kan, yeni hayz›n
bafllang›c› olur.

Onbefl gün içinde hiç temiz gün olmadan, kan her gün görü-
lürse, âdetine göre hesâb olunur. Ya’nî, bir evvelki ay içindeki te-
mizlik günü kadar temizlik ve âdeti kadar hayz kabûl edilir. Kan
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devâm etdi¤i müddetçe, böylece senelerce, hesâb ile hareket edi-
lir. Bu arada bir def’a kan kesilirse, tekrâr görüldü¤ü gün, yeni
hayz›n bafllang›c› olur. Bir k›z befl gün kan görse, sonra k›rk gün hiç
görmese, sonra her gün devâml› görse, bu son gördü¤ü, yeni hay-
z›n bafllang›c› olur. Âdet zemân› befl gün, temizli¤i k›rk gün olan
kad›n olur. Yeni hayz› devâml› oldu¤u için, bunun ilk befl günü
hayz olur. Bundan sonra k›rk gün temiz, ya’nî istihâzal› kabûl edi-
lir. Âdet zemân›n› unutan kad›na, (Muhayyire) denir.

(Nifâs), lohusa demekdir. Nifâs zemân›n›n az› yokdur. Kan
kesildi¤i zemân, gusl edip nemâza bafllar. Fekat, âdeti kadar gün
geçmeden cimâ’ edemez. En çok zemân› k›rk gündür. K›rk gün
temâm olunca kan kesilmese de, gusl edip, nemâza bafllar. K›rk
günden sonra gelen kan, istihâza olur. Birinci çocu¤unda, yirmi-
befl günde temizlenen kad›n›n âdeti, yirmibefl gün olur. Bu kad›-
n›n ikinci çocu¤unda kan, k›rkbefl gün gelse, nifâs› yirmibefl gün
say›l›p, yirmi günü istihâza olur. Yirmi günlük nemâzlar›n› kazâ e-
der. O hâlde nifâs gününü de ezberlemek lâz›md›r. ‹kinci çocuk-
da kan, k›rk günden önce, meselâ otuz befl günde kesilirse, bunun
hepsi nifâs olur ve âdeti yirmibefl günden, otuzbefl güne de¤iflmifl
olur.

Ramezânda, sahûrdan [ya’nî fecrden] sonra, hayzdan veyâ ni-
fâsdan kesilen, o gün yimez içmez. Fekat, o günü kazâ eder. Hayz
ve nifâs sahûrdan sonra bafllarsa, ikindiden sonra da olsa, o gün yi-
yip içer.

Hayz günlerinde nemâz, oruc, câmi’ içine girmek, Kur’ân-› ke-
rîm okumak ve tutmak, tavâf, cimâ’, dört mezhebde de harâm
olur. Oruclar› kazâ eder. Nemâzlar› kazâ etmez. Nemâzlar› afv
olur. Her nemâz vaktinde abdest al›p, seccâdesi üzerinde, o nemâ-
z› k›lacak kadar zemân oturup tesbîh okursa, en iyi k›lm›fl oldu¤u
bir nemâz›n sevâb›n› kazan›r.

(Cevhere) kitâb›nda buyuruyor ki, (Kad›n›n, hayz bafllad›¤›n›
kocas›na bildirmesi lâz›md›r. Kocas› sorunca bildirmezse, büyük
günâh olur. Temiz iken, hayz bafllad› demesi de büyük günâhd›r.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hayz›n bafllad›¤›n›
ve bitdi¤ini kocas›ndan sakl›yan kad›n mel’ûndur) buyurdu. Hayz
hâlinde de, temiz iken de kad›na dübüründen yaklaflmak harâm-
d›r. büyük günâhd›r. Buna (Livâta) denir.) Zevcesine böyle ya-
pan mel’ûndur. Pufltluk, ya’nî o¤lan ile livâta yapmak dahâ büyük
günâhd›r. Livâta yapanda, çok tehlükeli olan it uru ve Aids has-
tal›¤› hâs›l olmakdad›r. Enbiyâ sûresinde, livâtaya, (Habîs ifldir)
buyuruyor. Kâdî-zâdenin, (Birgivî) flerhinde, Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem”, (Lût kavmi gibi livâta yapanlar›, suç
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üstü yakalarsan›z, ikisini de öldürünüz!) buyurdu. Ba’z› âlimler,
yapan› da, yap›lan› da ateflde yakmal›d›r, dedi.

182 - Akflam, sabâh Âmentüyü okuyarak îmân›n› yeniden tâze-
le! Âmentü, îmân›n alt› flart›n› bildirmekdedir. Âmentünün ma’nâ-
s›n› da ezberle ve çoluk çocu¤una da ezberlet! Çünki, ne zemân
ölece¤iniz belli de¤ildir. Dâimâ kelime-i tevhîd oku ve inan›lmas›
lâz›m gelen alt› fleyi iyi ö¤ren ve tasdîk ve ikrâr eyle ve onlara da
ö¤ret! Bunlar› bilmiyenlerin îmân› gider.

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Bir kimse, bir
müslimân› islâmiyyete muhâlif iflden do¤ru yola teflvîk ederek ikâz
eylerse, k›yâmet gününde Hak teâlâ hazretleri, o kimseyi Peygam-
berlerle berâber haflreder.)

Tenbîh: Bir müslimân› islâmiyyete muhâlif iflden vazgeçirme¤e,
(Nehy-i anil münker) denir.

Bir müslimâna Allahü teâlân›n emrini ö¤retme¤e ve yapd›rma-
¤a, (Emr-i bil ma’rûf) denir. Emr-i ma’rûf ve nehy-i münker çok
sevâbd›r. (Vicdanlara tecâvüz etmemeli, Evliyâlar kimseye kar›fl-
mazd›) diyenler var. ‹mâm-› Rabbânînin mahdûm-i mükerremi
olan kayyûm-i Rabbânî, Halîfe-i ilâhî allâme-i nâ mütenâhî Mu-
hammed Ma’sûm “kaddesallahü sirrehül’azîz” 1079 [m. 1667] se-
nesinde vefât etmifldir. Bu büyük âlim, üç cild (Mektûbât)›n›n bi-
rinci cildi yirmidokuzuncu mektûbunda böyle söyliyenlere çok gü-
zel cevâb vermekdedir. Bu mektûbun tercemesi, (Se’âdet-i Ebe-
diyye) ilmihâl kitâb›nda mevcûddur.

183 - Ey O¤ul! Hasta ziyâretinden yüzyetmiflüçüncü maddede
bahs etmifldik. Yaln›z flunu da hât›rlatmak lâz›md›r ki, bir hastan›n
üç hâli vard›r:

1- Bir melek gelerek a¤z›n›n tad›n› al›r.
2- Bir melek de kuvvetini al›r.
3- Bir melek de gelip günâhlar›n› al›r.
Hasta iyi olunca, a¤z›n›n tad›n› alan melek, yavafl yavafl geriye

verir. Kuvvetini alan melek de, geriye verir. Günâhlar›n› alan me-
le¤e gelince, bu, Allahü teâlâya sorar. Bu günâh› ne yapay›m? Al-
lahü teâlâ, hadîs-i kudsîde buyurur ki: (Benim rahmetim gazab›ma
sebkat etmifldir. Binâenaleyh, hasta kulumun günâh›n› afv eyle-
dim!) Hastal›k, derd, keder, günâhlar› götürmez. Bu ac›lara sabr
etmek, günâhlar› götürür.

Sana iyilik yapana iyilik yap, fenâl›k yapan›, zulm edeni afv ey-
le, onlara nasîhat et! Sap›k inançl›, fenâ huylu kimselerden kaç!
Onunla arkadafll›k yapma!

184 - Ey O¤ul! Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem”,
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Ebû Hüreyreye buyurdu ki: (Hastan›n hâlini sormak için iki kilo-
metre git, küs olan kimseleri bar›fld›rmak için dört kilometre yürü,
alt› kilometre de, bir din kardeflini ziyâret etmek için git, bu kadar
da, ilm adam›ndan bir mes’ele ö¤renmek için git!) [Bir mil iki kilo-
metredir.]

185 - Her insana elinden geldi¤i kadar iyilik et! Müslimânla-
r›n ilm ö¤renmelerine ve ibâdetlerine yard›m et! En büyük yar-
d›m, onlara Ehl-i sünnet i’tikâd›n›, halâllar›, harâmlar›, farzlar›
ö¤retmek ve hât›rlatmakd›r. Bunlar› Allah r›zâs› için yap! Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Allahü teâlâya
Cebrâîl aleyhisselâm gibi ibâdet etseniz, mü’minleri, Allah için
sevmedikçe ve kâfirleri ve mürtedleri, Allah için kötü bilmedik-
çe, hiç bir ibâdetiniz, hayrat ve hasenât›n›z kabûl olmaz!) Allahü
teâlân›n en çok sevdi¤i ibâdet, hubb-i fillah ve bu¤d-› fillahd›r.
Ya’nî, müslimânlar› sevip, onlara yard›m ve hayr düâ etmek ve
dîn-i islâm› be¤enmeyenleri, islâmiyyete ve müslimânlara düfl-
manl›k edenleri sevmemek ve îmâna, hidâyete kavuflmalar› için
düâ etmekdir.

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Yâ Ebâ Hüreyre!
Benim ile Arfl gölgesinde gölgelenmek istersen, her gün yüz kerre
salevât-› flerîfe getir! Mahflerde benim havz›mdan içmek istersen,
mü’min kardeflinle üç günden fazla darg›n durma! Fekat, flerâb
[veyâ di¤er alkollü içkileri] içen ve harâm yiyenler ile konuflma,
kendini onlardan çek!)

186 - ‹slâm bilgilerinin [ya’nî din ve fen bilgilerinin] tahsîline
çok ehemmiyyet ver! Peygamberimiz “aleyhisselâm” bir hadîs-i
flerîflerinde, (‹lmi beflikden mezâra kadar tahsîl ediniz), di¤er bir
hadîs-i flerîfde, (‹lmi aray›n›z, velev ki, Çinde olsa) buyurdu.
[Ya’nî dünyân›n bir kenâr›nda ve kâfirlerde olsa dahî aray›n›z de-
mekdir.]

‹slâm bilgileri ikiye ayr›lm›fld›r: Din bilgileri ve fen bilgileridir.
Önce din, sonra fen bilgilerini ö¤renmek lâz›md›r.

Rivâyet olunur ki, imâm-› Ahmed ibni Hanbelin “rahime-hul-
lahü teâlâ” [164-242 Ba¤dâddad›r] yan›na gelip, ondan nasîhat is-
teyen bir kimseye flöyle nasîhat etmifldir:

(Hak teâlâ hazretleri senin ve bütün âlemin r›zk›na kefîldir.
R›zk için [elinden geldi¤i kadar çal›fld›kdan sonra] düflünme¤e hiç
lüzûm yokdur. Çünki, Hak teâlâ taraf›ndan bütün r›zklar taksîm
edilmifldir. Çal›flarak, hissene düflen r›zk› aray›p bulursun. Bir sa-
dakan›n yerine on misli ile mukâbele edildikden sonra, çal›flana
karfl›l›¤› verilece¤ine hiç flübhe yokdur. Cehennem azâb› hak ol-
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dukdan sonra, günâh iflleme¤e cesâret edilir mi? Bütün ifller, Hak
teâlân›n takdîri iledir. Sen fakîr olup, baflkalar›n›n zenginli¤ine ca-
n›n›n s›k›lmas›n›n ne fâidesi olur?)

Bunlar› dinleyip kabûl eden kimseye, nasîhat olarak bu kadar
yeter. Dinlemiyenlere bunun gibi bin dürlü nasîhat eylesen fâidesi
olmaz. Çünki nasîhatlar›n hemen hepsi bunlar›n içinde toplanm›fl-
d›r.

187 - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Hak
teâlâ, çal›flan bir kuluna r›zk› az verse, o kul a¤lay›p ba¤›rmasa ve
böylelikle fakîrli¤ine sabr eylese, Hak teâlâ hazretleri, meleklerine
karfl›, bu kul ile iftihâr eyler ve buyurur ki, ey benim meleklerim!
Sizler flâhid olun, bu kulumun her bir lokmas›na Cennet-i a’lâda
bir köflk ve bir derece ihsân eylerim.)

188 - ‹nsanlara dâimâ iyi muâmelede bulun! Gördü¤ün kü-
çük, büyük her müslimâna müslimân selâm› ver! ‹nsanlarla iyi
geçin ki, öldükden sonra seni yâd etsinler ve hayr düâ ile ans›n-
lar. Bir kimse, bir mü’min kardefline, (Selâmün-aleyküm) diye-
rek müslimân selâm› verse, on sevâb yaz›l›r. (Esselâmü-aleyküm
ve rahmetullah) derse, yirmi sevâb yaz›l›r. (Ve aleyküm selâm)
diye cevâb verene, on sevâb yaz›l›r. Selâm verene, cevâb vermek
farzd›r.

(Merâk-›l-felâh)da, nemâz›n müfsidlerine bafllamadan diyor ki:
(Bafl› veyâ bedeni e¤erek selâm vermek mekrûhdur. Yaln›z el ile
selâm vermek ve eli bafl›na kald›rarak vermek de mekrûhdur. A¤›z
ile ve el ile birlikde vermek mekrûh de¤ildir. Gelen büyü¤e karfl›
aya¤a kalkmak, gelen böyle yap›lmas›n› sevmezse, mekrûh de¤il-
dir. Severse, kendisine mekrûh olur. fierrinden korkup kalkana
mekrûh olmaz. Giderken kalkmak da böyledir. Âlimin ve âdil sul-
tân›n [sâlih olan hükûmet adamlar›n›n], anan›n, baban›n elleri
öpülür.)

189 - ‹fllerinde acele etme ve hemen karâr verme! Acele ile ve-
rilen karârlara fleytân kar›fl›r. Hadîs-i flerîfde, (Acele fleytândand›r.
Teennî Rahmandand›r) buyuruldu. Nefsin istedi¤i birfley hât›r›na
gelince, fleytân, (f›rsat› kaç›rma, hemen yap) der. O da, yapar. Kal-
be gelen fleyi yapmakdan Allahü teâlâ râz› olur mu düflünmeli, se-
vâb m›, günâh m› olaca¤›n› anlamal›. Günâh de¤il ise, yapmal›d›r.
Böylece, teennî etmifl, ya’nî acele etmemifl olur. Yaln›z befl yerde
acele etmek lâz›md›r:

1- Müsâfirin gelince, önüne yiyecek getir!
2- Hasbel befler bir günâh iflleyince, hemen tevbe, istigfâr ey-

le!
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3- Her befl vakt nemâz›n›, vakt geçmeden, acele, ya’nî erken
k›l!

4- K›z veyâ o¤lan çocuklar›na, din bilgilerini ve nemâz k›lmas›-
n› ö¤ret! Bulû¤a eriflince, gecikdirmeden evlendir!

5- Ölen flahs›n defn edilmesinde acele eyle! [Fekat bunun için,
befl vakt nemâz›n sonundaki, âyetel kürsî ve tesbîhleri terk et-
me!]

190 - Hiçbir günâh› iflleme! Allahü teâlân›n gadab› hangi gü-
nâhda oldu¤u belli de¤ildir. Sevâb olan ifllerin hepsini iflleme¤e ça-
l›fl! Zîrâ, Hak teâlân›n r›zâs›n›n hangi amelde oldu¤u belli de¤il-
dir.

191 - ‹ki günâhdan çok kork! Birisi, emrinde olan insanlara
zulm etme! En büyük zulm, onlar›n islâm bilgilerini ö¤renmeleri-
ne, ibâdet yapmalar›na mâni’ olmakd›r. ‹kincisi, din ve dünyâ yo-
lunda hâin olma! Her günâhdan kork! Bir kimse, bir günâh iflle-
mek istese, fekat Allahü teâlâdan korkarak ondan vazgeçse, Hak
teâlâ o kimseye Cennet-i a’lâda bir köflk ihsân eder. Bir müslimân,
sana zarar verirse, sen ona iyilik et! Hiç kimsenin ayblar›n› yüzle-
rine vurma!

192 - Elinden geldi¤i kadar yollar› ve sokaklar›, câmi’leri ta’mîr
et ve düzen içinde sakla, temizliklerine dikkat eyle!

193 - ‹bâdetlerine sevâb verilmesi ve düâlar›n kabûl olmas› için
halâl nafaka kazanmak flartd›r. R›zk›n›n halâl olmas› için her iflin-
de, her hareketinde, do¤rulukdan ayr›lma! ‹slâmiyyetin emrlerini
eksiksiz ve tâm olarak yap, san’at›nda, vazîfende ve me’mûriyetin-
de istikâmetden ayr›lma, hîle ve h›yânet yollar›na sapma ki, ald›¤›n
para, ücret ve ayl›k sana halâl olsun!

Sabâhleyin yeme¤i erken yimenin dört fâidesi vard›r:
1- A¤›z kokusunu giderir.
2- Sonra su içilse, vücûda ziyân etmez.
3- Bir yere gidecek olursa, karn› tok olur.
4- Kimsenin lokmas›nda ve yeme¤inde gözü kalmaz.
Az yimek, çok fâidelidir. Meselâ, suyu az içirir, uykuyu az uyu-

tur. Çok yimek ise, insan› tenbellefldirir, vücûdü yorar, fazla su içi-
rir ve mâlâ-ya’nîye sebeb olur. [Mâlâ-ya’nî lüzûmsuz, fâidesiz ifl ve
söz demekdir.]

Yeme¤e, içme¤e bafllarken (Bismillâhirrahmânirrahîm) oku!
Ramezânda iftâr ederken, Besmeleden sonra, (Zehebezzama’
vebtelletil-urûk ve sebetel ecr inflâallahü teâlâ) oku! Yemek yi-
dikden sonra, (Elhamdülillah) söyle. Sonra, olur olmaz fleylerle
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difllerini kar›fld›rma! [En iyi difl temizleme vâs›tas› misvâkd›r.]
194 - Gîbet günâh›ndan kendini çok koru! [Gîbet, bir müslimâ-

n›n gizli günâhlar›n› ve aç›k kusûrlar›n› arkas›ndan söylemek de-
mekdir. Pervâs›zca ve âflikâre yap›lan günâhlar› ve bilhâssa dîni
bozmak, müslimânl›¤› de¤ifldirmek isteyen dinde reformcular›
meydâna ç›karmak gîbet de¤ildir. Bunlar› müslimânlara haber ver-
mek lâz›md›r.] Gîbet yapmakla, günâhlar›n artd›¤› gibi, sevâblar›n
mahv olur. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki, (Gîbet yap-
mak, zinâdan dahâ a¤›r bir günâhd›r.)

195 - Sak›n, yalan söyleme ve yalan yere yemîn etme! Zîrâ, ya-
lan yere yemîn edenlerin nesli kesilir. [Yemîn hakk›nda, arabca
(Fetâvâ-yi Hindiyye) ve türkçe (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›nda
genifl bilgi verilmifl, hangi sözlerin yemîn etmek oldu¤u ve hangi
sözlerin yemîn olmad›¤› uzun bildirilmifldir.] Riyâ, gösterifl yapma!
Yalan yere sofuluk satma! Nas›l isen, öyle görün! Sende olmayan
bir fleyi var gibi gösterip, kendine bühtân eyleme! Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Kendini âlim gösteren
câhiller, Cehenneme gideceklerdir.)

Bir müslimân›n ayb›n› meydâna ç›karma¤a çal›flma, kimsenin
gizli hâllerini arafld›rma! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu
ki: (Mi’râc gecesi bir tak›m insanlar gördüm ki, çok fecî’ ve elîm bir
fleklde kendi kendilerine azâb ederler. Cebrâîl aleyhisselâma sor-
dum ki, yâ Cebrâîl, bunlar›n günâh› nedir? Niçin böyle kendi ken-
dilerine azâb ederler? Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, bunlar baflka-
lar›n›n ayblar›n› meydâna ç›karanlard›r.)

Mûsâ aleyhisselâm, Tûr-i Sînâ’da Hak teâlâya sordu ki, (Yâ
Rabbî! Baflkalar›n›n ayblar›n› meydâna ç›karanlar›n cezâs› nedir?)
Hak teâlâ buyurdu ki, (Tevbesiz giderlerse, yerleri Cehennemdir.)
‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyhi bârî” buyuruyor ki, günâhla-
r›n büyü¤ü üç dânedir. Bunlar:

1- Bahîllikdir.
2- Hased yapmakd›r.
3- Riyâd›r.
Bahîl, hasîs, cimri demekdir. Bahîllik fludur ki, bir kimse bir ifl

için sana muhtâc olur da sen k›skan›p, o fleyi ona ö¤retmezsin. [Ba-
hîllerin en fenâs› müslimânlara emr-i ma’rûf ve nehy-i münker
yapm›yanlard›r. Onlara dinlerini ö¤retmiyenlerdir. Veyâ yanl›fl ö¤-
retenlerdir.] Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurur ki: (Bahîl
olanlar, her ne kadar zâhid olsalar da Cennete giremezler.)

Hased ise, bir kimsenin hayrl› bir ifli veyâ evi, mal›, mülkü, il-
mi olsa, o kimseden bunlar›n gitmesini, onda olmay›p, kendinde
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olmas›n› istemekdir. [Onda oldu¤u gibi kendisinde de olmas›n› is-
temek hased olmaz. Buna g›bta etmek, imrenmek denir. Günâh
de¤ildir.]

Sultân-› Enbiyâ “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ha-
sed, ateflin odunu yidi¤i gibi, hasenât› [ya’nî iyilikleri] yir.)

Riyâ ise, nemâz, oruc, sadaka ve yol, câmi’i flerîf yapd›rmak gi-
bi hayrl› amelleri, insanlar görsün de be¤ensinler diye yapmakd›r.
‹flte böyle bir maksadla yap›lan ifllerin hepsi riyâ fasl›na dâhildir.
Riyâ, küçük flirkdir. Tevbe etmedikçe, kat’iyyen afv olunmaz. ‹lmi
ile amel etmemek, amelinde salâh ve ihlâs olmamak ve din âlimle-
rine, ibâdet edenlere, ezâna, mubârek günlere k›ymet vermemek
de flakâvet alâmetidir.

196 - Ey O¤ul! fiakîlerin alâmeti sende bulunmas›n! Bu alâmet-
lerin evveli, zulm etmekdir. Zulm üç k›smd›r:

1- Allahü teâlâya âsî olmak.
2- Zulm eden kimselere yard›m etmek.
3- Kendi emri alt›nda bulunanlara, ezâ, cefâ etmek. Onlar›n

ibâdet yapmalar›na mâni’ olmak.
Bu üç fi’li iflliyenlerin varaca¤› yer, nihâyet Cehennemdir.
Tenbîh: Allahü teâlâya âsî olmak iki dürlüdür:
1- Allahü teâlân›n emrlerini, ya’nî farzlar› yapmamakd›r. Farz-

lar›, vazîfe kabûl etmiyenler kâfir olur. Vazîfe bilip, tenbellikle
yapm›yanlar, ya’nî kazâ etmek, ödemek fikrinde olanlar, Hanefî
mezhebinde, kâfir olmaz. Fekat en büyük günâh olur.

2- Hak teâlân›n men’ etdi¤ini, ya’nî harâmlar› yapmakd›r. Ha-
râmdan kaçma¤› vazîfe bildi¤i hâlde, nefsine uyarak yapan ve son-
ra üzülenler kâfir olmaz. Harâm iflliyen müslimânlara (fâs›k), âsî
denir. Harâm ifllemiyenlere ve farzlar› yapanlara (sâlih) [iyi insan],
müttekî denir. ‹ttikân›n, ya’nî harâmdan kaçman›n sevâb›, farzlar›
yapman›n sevâb›ndan dahâ fazlad›r. Farzlar› yapmaman›n günâh›,
harâm ifllemek günâh›ndan dahâ çokdur. Harâmlar›n mikdâr› çok
de¤ildir. Meselâ, adam öldürmek, gîbet [arkadan çekifldirmek], zi-
nâ etmek, kad›nlar›n, k›zlar›n bafllar›, kollar›, bacaklar› aç›k soka-
¤a ç›kmalar›, h›rs›zl›k, yalan, içki içmek, kumar oynamak, alt›n, gü-
müfl kullanmak, erkeklere de kad›nlara da harâmd›r. Yaln›z ev
içinde süs için takmak kad›nlara câizdir. Erkeklere yaln›z gümüfl
yüzük câizdir. Gümüflden baflkas› harâmd›r.

Geçdi gençlik, tatl› bir rü’yâ gibi, ey çeflmim zâr!
Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr!
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D‹fi DOLDURMAK, KAPLATMAK
197 - Sallanan diflleri alt›n tel ile ba¤lamak, ‹mâm-› Muhamme-

de göre câizdir. ‹mâm-› a’zam ise, alt›n ile ba¤lamak câiz olmad›¤›-
n› ictihâd buyurmufldur. ‹mâm-› Ebû Yûsüf, bir rivâyetde imâm-›
Muhammed iledir ve ulemâ, sallanan difli alt›nla ba¤lama¤a cevâz
vermifldir. Eshâb-› kirâmdan Arfece bin Sa’da “rad›yallahü teâlâ
anh” alt›n burun takmas›na izn-i nebevî südûrunu, ‹mâm-› a’zam
yaln›z Arfeceye mahsûsdur demifldir. Nitekim Zübeyr ve Abdür-
rahmân “rad›yallahü teâlâ anhümâ” için, ipek giymelerine izn sâ-
d›r olmufldu ve yaln›z bunlara mahsûsdur, demifldir. Fekat fetvâ,
‹mâm-› Muhammed kavli iledir.

Sallanan diflleri ba¤layan alt›n teller ve protez denilen mütehar-
rik difller, gusl abdesti al›rken ç›kar›labilmekdedir. ‹mâmlar›n bu
ayr›l›¤›, ba¤layan telin alt›ndan olup olmamas›ndad›r. Yoksa gusl
abdesti bahsinde bütün imâmlar›m›z müttefikdir. Ya’nî, alt›n, gü-
müfl ve baflka dolgular›n altlar›na su geçmeyince, Hanefî mezhe-
binde, gusl abdesti sahîh olmaz. Ya’nî insan cenâbetlikden kurtul-
maz. Çünki, Hanefî mezhebinin âlimleri; (A¤z›n içi sâir derimiz gi-
bi vücûdün hâricidir. Bütün deriyi y›kamak farz oldu¤u gibi, a¤z›n
içini ve diflleri ve difl çukurlar›n› y›kamak da farzd›r) diyor. Bunun
için, t›rnaklar›nda oje bulunanlar›n ve Hanefî mezhebinde olup da
zarûretsiz difl dolduranlar›n ve kaplatanlar›n gusl abdesti sahîh ol-
maz. Gusl abdesti sahîh olmayan›n nemâz abdestleri ve nemâzlar›
da sahîh olmaz. (Mecmû’a-i cedîde) ad›ndaki fetvâ kitâb›n›n 1329
[m. 1911] y›l›ndaki ikinci bask›s›nda, Hasen Hayrullah Efendinin
“rahime-hullahü teâlâ”, (Difl dolgusu, gusl abdestine zarar ver-
mez) fetvâs› yaz›l›d›r. Ba’z› kimseler bu fetvâya dayanarak, difl
kaplatanlar›n ve dolduranlar›n gusl abdesti sahîh olur demekdedir.
Hâlbuki bu fetvâ, bu kitâb›n 1299 senesinde yap›lan birinci bask›-
s›nda yokdur. ‹ttihatc›lar zemân›ndaki câhiller, dînini kay›rm›yan-
lar taraf›ndan uydurulmufl ve kitâba sonradan sokufldurulmufldur.
Çünki, Hayrullah efendi 1294 de fleyh-ul-islâml›kdan ayr›lm›fld›r.
Böyle uydurma fetvâlara aldanmamal›d›r. (Misbâhul-felâh)da di-
yor ki: (Mum, sak›z, kat› hamur gibi birfley, vücûdün bir k›sm›n›
örtmüfl veyâ herhangi birfley, difl kovu¤unu doldurmufl bulunup da,
y›kand›¤› zemân, alt›na su geçmezse, gusl temâm olmaz.) (Mec-
mû’a-i Zühdiyye)de diyor ki: (Gerek az, gerek çok, difllerin aras›n-
da kalan yemek k›r›nt›s›, kat› hamur gibi olup da, suyu geçirmez-
se, gusle mâni’dir. (Halebî)de de böyle yaz›l›d›r.) (‹bni Âbidîn)
“rahime-hullahü teâlâ” diyor ki: (Difllerin aras›nda veyâ çukurun-
da kalan yemekler, kat› olup alt›na su geçmezse, gusl abdesti câiz
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olmaz.) Görülüyor ki, Hanefî mezhebinde guslün sahîh olmas›
için, difllere ve difl çukuruna suyun ulaflmas› lâz›md›r.

‹nsan› birfley yapma¤a zorl›yan semâvî sebebe, ya’nî insan›n
elinde olm›yan sebebe (Zarûret) denir. ‹slâmiyyetin emr ve yasak
etmesi ve fliddetli a¤r› ve bir uzvun yâhud hayât›n telef olmak teh-
lükesi ve baflka birfley yapamamak mecbûriyyeti hep zarûretdir.
Bir farz› yapman›n veyâ bir harâmdan sak›nman›n imkâns›z veyâ
meflakkatli, güç olmas›na (Harac) denir. Allahü teâlân›n emrlerine
ve yasaklar›na, (Ahkâm-› islâmiyye) denir. Ahkâm-› islâmiyyeden
bir hükm yap›laca¤› zemân, ya’nî bir emri yaparken veyâ bir yasak
ifli yapmakdan sak›n›rken, kendi mezhebinin âlimlerinin meflhûr
olan, seçilmifl olan sözlerine uyulur. Bu sözlerine uymakda harac
olursa, seçilmemifl, za’îf sözlerine uyulur. Buna uymakda da harac
olursa, bu hükm, harac bulunm›yan, baflka mezhebi taklîd ederek
yap›l›r. Baflka mezhebi taklîd etmekde de, harac olursa, haraca se-
beb olan fleyin hâs›l olmas›nda zarûret bulunup bulunmad›¤›na ba-
k›l›r. Zarûret de bulunursa, o farz› terk etmesi veyâ harâm› zarûret
mikdâr› ifllemesi câiz olur. Zarûret yoksa veyâ zarûret ile birkaç
fley yap›labilir ve bunlardan birini yapma¤› seçmek mümkin olur
ve harac bulunan› seçerse, farz› terk etmesi veyâ harâm› ifllemesi
câiz olmaz. Haraca sebeb olan fleyi yapmamas› lâz›m olur.

Kaplama, dolgu bulunan diflin alt›n› ›slatmakda harac oldu¤u
meydândad›r. Bu haracdan kurtulmak için, hanefî mezhebinde
ikinci bir yol da yokdur. Bunun için, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebi-
ni taklîd etmek îcâb etmekdedir. Çünki, gusl abdesti al›rken, bu
iki mezhebde, a¤z›n içini y›kamak, farz de¤il, sünnetdir. Taklîd
etmek mümkin oldu¤u için zarûret bulunup bulunmad›¤›n› arafl-
d›rma¤a lüzûm yokdur. Mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd müm-
kin olmasayd›, zarûret bulunmas›, o zemân arafld›r›l›rd›. Bunun
için, dolgu veyâ kaplama yapd›rmak istiyenin, (Mezhebler, Alla-
hü teâlân›n rahmetidir) hadîs-i flerîfine dayanarak, mâlikî veyâ
flafi’î mezhebini taklîd etmesi lâz›m olur. Baflka mezhebi taklîd
etme¤e sebeb olacak bir özrü bulunm›yan bütün hanefîlerin,
baflka mezheblerde farz olanlar› yapmalar› ve müfsid olanlardan
sak›nmalar› da müstehab oldu¤u, ‹bni Âbidînde ve ‹mâm-› Rab-
bânînin ikiyüzseksenalt›nc› mektûbunda yaz›l›d›r. Özrü olm›-
yanlar›n, baflka mezhebleri taklîd etmeleri de müstehab olunca,
özrü olan›n taklîd etmesine karfl› ç›kmak do¤ru olmaz. Mâlikî
veyâ flâfi’î mezhebini taklîd için, gusl ederken ve abdest al›rken
ve nemâza dururken veyâ unutulursa, nemâzdan sonra, niyyetin
farz oldu¤unu bilerek, mâlikî veyâ flafi’î mezhebini taklîd ediyo-
rum diye kalbinden niyyet edilir. Bu mezhebleri taklîd eden kim-
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senin guslü, abdesti ve nemâz› bu mezheblere göre sahîh olmal›d›r.
fiâfi’îde derisi, mahrem olan onsekiz kad›ndan baflka bir kad›n›n
derisine de¤ince ve elinin içi, kendi kaba avret yerine de¤ince, tek-
râr nemâz abdesti almal›d›r. ‹mâm arkas›nda Fâtiha okumas›, Fâ-
tiha ve zamm-› sûreden evvel besmele okumas› lâz›md›r. Üstünde,
bedeninde, ayaklar›n› ve bafl›n› koydu¤u yerde çok az necâset bu-
lunmamas› da lâz›md›r. 380. ci sahîfeye bak›n›z!

Bu sat›rlar›, kaplama ve dolgusu olan Hanefîlerin gusllerinin
sahîh olmas› için yaz›yoruz. Bunlara kolayl›k göstermek istiyoruz.
Kaplama veyâ dolgulu difli bulunan imâma uymay›n›z da demiyo-
ruz. Zarûret olunca veyâ zarûretsiz yap›lan bir fleyden dolay›, ken-
di mezhebine göre yap›lmas›nda harac bulunan bir ibâdeti, baflka
mezhebi taklîd ederek yapmak lâz›m oldu¤u, (‹bni Âbidîn)de,
Tahtâvînin (Merâk-›l-felâh flerhi)nde ve türkçe (Ni’met-i islâm) ki-
tâb›nda ve molla Halîl Es’irdînin “rahime-hullahü teâlâ” (Ma’fü-
vât) kitâb›nda yaz›l›d›r. (‹bni Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ” ric’î
talâk› anlat›rken buyuruyor ki, (Hanefî âlimleri, harac olunca, mâ-
likî mezhebi taklîd olunur dedi. Bir iflin nas›l yap›laca¤› hanefîde
bildirilmemifl ise, bu ifl, mâliki mezhebi taklîd edilerek yap›l›r.
Çünki mâliki mezhebi, hanefîye dahâ yak›nd›r.) ‹mâml›¤› anlat›r-
ken diyor ki, (Baflka mezhebdeki imâma uyman›n sahîh olmas› için
imâm›n, uyan kimsenin mezhebinin farzlar›n› da yapmas› ve uyan
kimsenin bunu bilmesi lâz›md›r. Kuvvetli kavl budur. ‹mâm bu
farzlar› terk ederse, uymak sahîh olmaz. Kendi mezhebindeki ce-
mâ’at varken, baflka mezhebdeki imâma uymak mekrûh olur.
Yoksa, yaln›z k›lmakdan efdal olur. Ba’z› âlimler “rahime-hümul-
lahü teâlâ” diyor ki, imâm›n kendi mezhebine göre nemâz› sahîh
ise, baflka mezhebdekinin buna uymas› sahîh olur.) Tahtâvînin
(Merâk-›l-felâh) hâfliyesinde de böyle yaz›l›d›r. Kaplamas› veyâ
dolgusu olm›yan hanefînin, kaplamas› veyâ dolgusu olan imâma
uymas›n›n sahîh olup olmamas› üzerinde iki kavl vard›r: Birinci
kavle göre, sahîh olmamakdad›r. ‹kinci kavle göre, imâm sâlih ise
ve mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd ediyorsa, buna uymas› sahîh
olur. Taklîd etmedi¤i bilinmedikce, kaplamas›, dolgusu olm›yan
hanefîler de, bu imâma uymal›d›r. Buna, taklîd edip etmedi¤ini
sormak, tecessüs etmek câiz de¤ildir. Hanefî imâm›n, kaplama ve-
yâ dolgusu olmasa da, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebine de uymas›n›n
müstehab oldu¤u, (Dürr-ül-muhtâr)da ve (Merâk-›l-felâh)da yaz›-
l›d›r. Harac oldu¤u zemân za’îf olan kavl ile amel etmenin evlâ ol-
du¤u (Hadîka)da, fitne bahsinde de yaz›l›d›r. Mezheblere k›ymet
vermiyen, dört mezhebden birine uym›yan kimsenin (Bid’at sâhi-
bi) sap›k veyâ mürted [Allaha düflman] oldu¤u anlafl›l›r. Nemâzla-
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r› sahîh olmaz. Buna uymak sahîh olmaz.
Vâ›z›n biri, kaplama difl üzerinde tedkîkler yapd›¤›n› söyliye-

rek, elde etdi¤i vesîkalar› flöyle s›ralam›fl:
1- (Gusl edecek kimsenin a¤z›ndaki difller kaplat›lm›fl veyâ dol-

durulmuflsa, hükm bunun üzerine intikâl eder. Bunlar›n y›kanma-
s› ile gusl temâm olur. Yara ve sarg› üzerine, mesh câiz olup, hükm
bunlar›n üzerine intikâl etmekle, sâdece üzerlerinin mesh edilme-
sinin kâfî gelmesine benzemekdedir. Yaran›n üzerindeki sarg›y›
söküp alt›n› y›kamak mecbûriyyeti olmad›¤› gibidir) diyor.

Bu yaz›, bu hükm, temâmen yanl›fld›r. ‹lmî de¤il, indîdir, uydur-
mad›r. Bunun do¤rusu f›kh kitâblar›nda, meselâ ‹bni Âbidînde flöy-
ledir: (Yara, k›r›k, ç›k›k, fliflik, a¤r› bulunan yeri veyâ buralara ko-
nan ilâc› veyâ sar›lm›fl olan sarg›y› ç›kar›p alt›ndaki deriyi y›kamak
farzd›r. So¤uk su ile y›kamak zarar verirse, s›cak su ile y›kar. Bu da
zarar verirse, yara üzerini mesh eder. Etrâf›ndaki sa¤lam deriyi y›-
kar. Etrâf›n› y›kamak yaraya zarar verirse, etrâf›n› da mesh eder.
Bu da zarar verirse, ancak o zemân sarg› üzerine mesh etmek câiz
olur. Ya’nî, ancak o zemân, hükm sarg› üzerine intikâl eder. Hükm
sarg› üzerine intikâl edince, sarg› üzerine mesh eder. Sa¤lam derisi
üzerindeki sarg›lar›n ve aradaki sarg›s›z olan sa¤lam deri k›smlar›-
n›n ço¤u üzerine mesh eder. Böyle yapmak, abdestde ve guslde ay-
n›d›r. Sarg›y› çözmek, ç›karmak, yara iyi oldukdan sonra bile, yara-
ya veyâ etrâf›na zarar verirse, ya’nî yaran›n kanamas›na, akmas›na,
yaran›n artmas›na veyâ dayanam›yacak kadar a¤r›, s›z› husûlüne se-
beb olursa yâhud tekrâr ba¤l›yamaz ve ba¤l›yacak kimse bulamaz-
sa, sarg›y› çözmez. Üzerini mesh eder. Ayak çatla¤›na konan mer-
hem [ve yara üzerine konulan flaster, kollodyum gibi fleyler ve ya-
ra üzerinde hâs›l olan kabuk] de sarg› gibidirler. Mesh de zarar ve-
rirse, terk edilir. Sarg›, merhem, yaran›n iyi olmas›ndan sonra dü-
flerlerse, üzerlerine yap›lm›fl olan mesh bât›l olur. Yara üzerini y›-
kamak lâz›m olur.)

Görülüyor ki, difldeki dolgunun, kaplaman›n üzerlerini y›ka-
mak, sarg› gibi de¤ildir. Çünki, sarg› ve benzerleri, yara üzerine ih-
tiyâc ile konulmufl ve baflka mezhebi taklîd mümkin olmad›¤› için,
zarûret hâlini alm›fld›r. A¤r› yapan difli ç›karma¤›, protez yapd›r-
ma¤› ise, kendisi istememifl, dolgu veyâ kaplama yap›lmas›n› iste-
mifl, baflka mezhebi taklîd mümkin oldu¤u için, dolgu veyâ kapla-
ma yap›lmas›nda, zarûret olmam›fld›r. Zarûret olmayan fleyi zarû-
ret olan fleye benzetmek do¤ru de¤ildir.

2- (Abdestde yüzü y›kamak farz oldu¤u hâlde, sakal› s›k olan
kimsenin, sakal›n›n üzerini y›kamas›n›n kâfî geldi¤i ve sakal›n›n
diplerini y›kamak mecbûriyyeti olmad›¤› gibi, kaplanm›fl diflin al-
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t›n› y›kamak îcâb etmez) imifl.
Bu sözü de, f›kh kitâblar›n›n beyânlar›n› yanl›fl anlad›¤›n› göste-

riyor. Bak›n›z (Mecma’ul-enhür)de ne diyor: (Sahîh olan rivâyete
göre, abdestde sakal›n üzerini y›kamak farzd›r. Çünki, vechi y›ka-
mak emr olundu. Sakal› s›k olanda, yüzün derisi vech olmakdan
ç›km›fld›r. Vech karfl›daki insan bak›nca, insan›n yüzünden gördü-
¤ü yer demekdir. Sakal› s›k olan›n, derisi de¤il, bu deri üzerindeki
sakal görünür. Bunun için, abdest al›rken, deri üzerini de¤il, sakal
üzerini y›kamak farzd›r.) (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, (‹mâm-›
a’zamdan gelen zâhir rivâyete göre, yüz hizâs›nda olan s›k sakal›n
üzerini y›kamak farzd›r. Fetvâ da böyledir. Çeneden sarkan sakal›
y›kamak ve mesh etmek farz de¤ildir. Yüzü üç kerre y›kad›kdan
sonra parmaklar›, afla¤›dan yukar› do¤ru sokarak, sarkan sakal› hi-
lâllamak sünnetdir. Seyrek sakal›n alt›ndaki görünen deriyi y›ka-
mak farzd›r.) Yukar›daki söz sâhibinin bu sakat k›yâs›na göre, ab-
dest al›rken s›k olan sakal›n yaln›z üzerini y›kamak kâfî oldu¤u için,
guslde de, sakal›n yaln›z üzerini y›kamak kâfî olup, sakal diplerini
ve s›k sakal alt›ndaki deriyi y›kamak lâz›m olm›yacakd›r. Hâlbuki,
hakîkat böyle de¤ildir. Guslde s›k sakal›n da alt›ndaki derinin y›-
kanmas›n›n farz oldu¤u f›kh kitâblar›nda aç›kca yaz›l›d›r. Meselâ,
(Merâk-›l-felâh)da ve bunun türkçe tercemesi olan (Ni’met-i ‹s-
lâm)da, guslü anlat›rken diyor ki, (Sakal› s›k olsa da, sakal›n arala-
r›n› ve alt›ndaki deriyi y›kamak farzd›r.) Guslde sakal› y›kamak, ab-
destde sakal› y›kama¤a benzetilemeyince, guslde diflleri y›kamak
abdestde sakal› y›kama¤a nas›l benzetilebilir? Yukar›daki söz, söz
sâhibinin ilmî de¤il, hissî konufldu¤unu gösteriyor. Bu sap›k mant›-
¤›na uyarak, guslde sakal›n›n alt›n› y›kamam›fl ise, hem kendisinin,
hem de buna inanan müslimânlar›n gusl abdestleri ve nemâzlar› sa-
hîh olmam›fld›r.

3- (Difl de vücûddan bir uzvdur. Bu uzvun telef olmamas› için,
zarûrete binâen difli doldurtmak ve kaplatmak câizdir) demifl. San-
ki baflkalar›, çürük difli doldurtmak ve kaplatmak câiz de¤ildir di-
yormufl gibi, böyle söylemifl. Evet biz de, çürük difli doldurtmak ve
kaplatmak câizdir diyoruz. Fekat, Hanefî mezhebi âlimlerinin f›kh
kitâblar›nda bildirdiklerine uymak da lâz›m oldu¤unu ve bunun
kolay yolunu kitâblardan bularak aç›kl›yoruz.

4- (‹mâm-› Muhammede göre, sallanan diflleri alt›n tel ile ba¤-
latmak, düflen ve ç›kar›lan difl yerine alt›n difl takmak câizdir. Fet-
vâ da böyledir. Diflleri alt›n ile kaplamada imâm-› Muhammedin
ictihâd› ile amel edilebilir) demifl.

Vesîka denilen bu söz, hakîkaten sâhibinin flâyân-› i’timâd ola-
m›yaca¤›n›n bir vesîkas›d›r. Sorar›z bu sözün sâhibine: ‹mâm-›
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Muhammedin “rahime-hullahü teâlâ” düflen ve ç›kar›lan difl yeri-
ne alt›n difl takmak câizdir dedi¤ini hangi kitâbda okumufl? Tabi’î
hiçbir kitâbda! ‹mâm-› Muhammed “rahime-hullahü teâlâ”, salla-
nan veyâ düflüp de tekrâr yerine konan difli alt›n tel ile de ba¤la-
mak câiz olur demifldir. (Tatarhâniyye) fetvâs›nda, difli düflen,
imâm-› Muhammede göre alt›ndan difl kor demesi, imâm-› Mu-
hammedin alt›n tel ile ba¤lamak câiz olur dedi¤i içindir. Bu fetvâ-
da bildirilen alt›n difl, kaplama ve dolgu de¤ildir. Tel ile yan›ndaki
difllere ba¤lanmakdad›r. Sökülüp ç›kar›lan diflin yerine alt›n veyâ
baflka maddeden konulmufl protez denilen sun’î müteharrik difl gi-
bi, guslde ç›kar›labilmekdedir. Alt›na su s›zaca¤› için ç›karma¤a bi-
le lüzûm yokdur. Bu yüce imâm›n söylemedi¤i sözü, söyledi demek
bir din adam›na yak›fl›r m›? Söylenmemifl bir söze uyarak amel edi-
lir demek, havanda hava dövmek gibi olmaz m›?

5- (Kaplama ve dolgusu olanlar›n abdestde ve guslde mâlikî ve-
yâ flâfi’î mezhebini taklîd etmelerine lüzûm yokdur. Zîrâ, imâm-›
Muhammedin cevâz› vard›r) demifl.

Kaplama ve dolgusu olan›n, Hanefî mezhebinde guslü sahîh ol-
mad›¤› için, abdestde ve guslde (Mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklî-
de niyyet etmesi) lâz›md›r diyoruz. Çünki, Hanefî mezhebi âlimle-
ri, (Zarûret olsa da, olmasa da, farza mâni’ olan fleyi yapan kimse,
baflka mezhebe uyarak, bu farz› terk edebilir) demifllerdir. Bu fet-
vân›n muhtâr oldu¤u, ‹bni Âbidînde, nemâz vaktleri sonunda ya-
z›l›d›r. Buna uyarak, birçok iflin yap›lmas›na izn vermifllerdir. Bu
fetvâ, Hanefî mezhebinde olanlar›n difl kaplatmalar›na ve doldurt-
malar›na da izn vermekdedir. ‹mâm-› Muhammed “rahime-hulla-
hü teâlâ”, difl kaplatanlar›n gusl abdestleri sahîh olur demedi. Sal-
lanan diflleri gümüfl tel ile ba¤lamak câiz oldu¤u gibi, alt›n tel ile de
ba¤lamak câiz olur dedi. Çünki, ba¤lanan difl a¤z› y›karken ç›kar›-
labilir. Alt›na su s›zaca¤› için ç›karma¤a lüzûm da olmaz. ‹mâm-›
Muhammed, kaplama difli olan›n gusl abdesti câiz olur dedi de-
mek, bu yüce imâma iftirâ olur ve müslimânlar› aldatmak olur.

6- Kaplama ve dolgusu olanlar›n gusl abdesti al›rken (Mâlikî
veyâ flâfi’î mezhebine uyuyorum) diye niyyet etmelerine lüzûm
olmad›¤›n› isbât edebilmek için, Peygamberimizin “sallallahü
aleyhi ve sellem”, (Kolaylafld›r›n›z, zorluk ç›karmay›n›z!) hadîs-i
flerîfini ileri sürmek, flafl›lacak bir fleydir. Bu hadîs-i flerîf, câiz ol-
masa da, kolay›n›za gelen fleyleri yap›n›z demek de¤ildir. Bir
mes’ele üzerinde çeflidli ictihâdlar varsa veyâ mubâh olan birfle-
yi yapmakda çeflidli yollar bildirilmifl ise, bunlar aras›ndan kola-
y›n› seçiniz demekdir. Ya’nî islâmiyyetin izn verdi¤i kolayl›kla-
r› yap›n›z demekdir. Bu hadîs-i flerîfi, Abdülganî Nablüsî “rahi-
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me-hullahü teâlâ”, (Hadîka) kitâb›n›n ikiyüziki (202) ve (207). ci
sahîfelerinde ve Muhammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ”, (Be-
rîka) kitâb›n›n yüzseksen [180]. ci sahîfesinde aç›klam›fllard›r. Mü-
nâf›klar ve mezhebsizler, bu hadîs-i flerîfi ileri sürerek, islâmiyye-
tin d›fl›na taflmakda, müslimânlar› aldatmak için, tuzak olarak kul-
lanmakdad›rlar.

7- (Difl doldurtmak için son zemânlarda Mûsâ Kâz›m efendi de
fetvâ vermifldir) sözü, vesîka olamaz. Fetvân›n f›kh kitâblar›ndan
al›nm›fl olmas› ve al›nm›fl oldu¤u kitâbdaki mehaz olan yaz›n›n fet-
vâ alt›nda bildirilmesi lâz›md›r. Mûsâ Kâz›m efendi böyle yapma-
m›fl, kendi mant›¤› ve düflüncesi ile birçok yanl›fl fetvâlar vermifldir.
Meflrûtiyyetin i’lân›ndan sonra, ittihâdc›lar›n ifl bafl›na getirdikleri
câhil, hattâ mason din adamlar› böyle bozuk fetvâlar vermekden
çekinmemifllerdir. Müslimân›n uyan›k olmas›, masonlar›n ve mez-
hebsizlerin, münâf›klar›n ve bid’at sâhiblerinin, bölücülerin güler
yüzlerine ve tatl› sözlerine aldanmamas›, onlar›n yaz›lar›na de¤il,
(Ehl-i sünnet) âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›na
uymas› ve bu kitâblara uyan hakîkî din adamlar›na tâbi’ olmas› lâ-
z›md›r.

8- ‹mâm-› Ahmed Rabbânî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb›n›n
üçüncü cild, yirmiikinci mektûbunun sonunda yaz›l›, (Müslimânla-
r› s›k›fld›rmak, onlar› incitmek harâmd›r. fiâfi’î âlimleri, kendi mez-
heblerinde yap›lmas› güçleflen fleylerin Hanefî mezhebine göre ya-
p›lmas›na fetvâ vermifl, müslimânlar›n iflini kolaylafld›rm›fllard›r)
sözleri, (Mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd etdirmek, müslimânla-
ra güçlük ç›karmakd›r) diyenlerin hakl› oldu¤unu göstermek flöyle
dursun, bu yaz›y› dikkat ile okuyan kimse, difl kaplatmak ve dol-
durtmak için mâlikî veyâ flâfi’î mezhebine göre gusl etme¤e niyyet
etmenin lâz›m oldu¤unu ve böyle yapman›n müslimânlara kolayl›k
oldu¤unu iyi anlar. [(Se’âdet-i Ebediyye) 70.ci sahîfeye bak›n›z!]

9- (Kaplama ve dolgusu olanlar›n bu mes’elede baflka mezhe-
be geçmelerine fetvâ verenler oldu¤unu ve bu mevzû’da yaz›lar
neflr etdiklerini müflâhede ediyoruz) sözü de iftirâd›r. Biz hiçbir ki-
tâb›m›zda, difl kaplatan›n ve dolduran›n Hanefî mezhebinden ç›-
karak, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebine geçmesi lâz›m oldu¤unu bildir-
medik. Bunlar›n yaln›z gusl ve abdest ve nemâz için niyyet eder-
ken, veyâ unutursa, nemâzdan sonra hât›rlad›¤› zemân, (Mâlikî
veyâ flâfi’î mezhebini taklîd etme¤e) niyyet etmeleri lâz›m geldi¤i-
ni yazd›k. Bu ise, Hanefî mezhebinden ç›karak mâlikî veyâ flâfi’î
mezhebine geçmek de¤ildir. Difl kaplatmak veyâ doldurtmak, Ha-
nefî mezhebinde guslün sahîh olmas›na mâni’ oluyor. Mâlikî ve-
yâ flâfi’î mezhebinde ise mâni’ olmuyor. Hanefî mezhebinde olan
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bir kimsenin, difl kaplat›nca veyâ doldurunca gusle, abdeste ve ne-
mâza niyyet ederken, mâlikî veyâ flâfi’î mezhebine göre de niyyet
etmesinin lâz›m oldu¤unu, imâm-› Rabbânî hazretlerinin yukar›da-
ki mektûbu gösterdi¤i gibi, f›kh kitâblar› da yazmakdad›r. Meselâ,
(Merâk-›l-felâh) hâfliyesinde, nemâz vaktlerini anlat›rken diyor ki,
(Zarûret olmasa da, baflka mezheb taklîd edilir. Fekat, o mezhebin
flartlar›n› yerine getirmek lâz›md›r. Çünki, hükm-i müleffak, söz-
birli¤i ile bât›ld›r. fiâfi’î mezhebini taklîd edenin, imâm arkas›nda
Fâtiha okumas› ve zî-rahm mahrem olm›yan kad›n›n cildine doku-
nunca abdestini tâzelemesi ve çok az necâsetden sak›nmas› lâz›m-
d›r.) (Dürr-ül-muhtâr)da nemâz vaktlerinin sonunda diyor ki, (Za-
rûret oldu¤u zemân baflka mezheb taklîd edilir. Fekat, o mezhebin
flartlar›n› yerine getirmek de lâz›md›r. Mezhebleri telfîk etmenin
bât›l oldu¤u söz birli¤i ile bildirildi.) ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü
teâlâ” bunu aç›klarken, (Zarûret yok iken de, hattâ, amelden son-
ra da taklîd edilir) diyor. (Fetâvel-hadîsiyye)de 113. sahîfede diyor
ki, (‹mâm-› Sübkî buyurdu ki, fler’î bir ihtiyâc› gidermek için baflka
mezheb taklîd edilir.) Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ”,
(Hülâsat-üt-tahkîk) kitâb›nda diyor ki, (fieyh Abdürrahmân ‹mâdî
“rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, Hanefî mezhebinde olan kim-
se, zarûret oldu¤u zemân, di¤er üç mezhebden birini taklîd ederek
bir farz› terk edebilir. Fekat, o mezhebin o ifldeki flartlar›na uyma-
s› lâz›md›r. Zarûret olmadan da, taklîd etmesi câiz olur diyen âlim-
ler çokdur.)

F›kh âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” yukar›daki be-
yânlar›ndan anlafl›l›yor ki, zarûret ile veyâ zarûret olmadan yap›-
lan birfley, farz›n yap›lmas›na mâni’ olursa veyâ harâm iflleme¤e
sebeb olursa ve bunu önlemekde harac bulunursa, insan, kendi
mezhebinin bildirdi¤i kolayl›klardan istifâde ederek o farz› ya-
par. Mezhebin kolayl›klar› ile de o farz yap›lamazsa, o iflin farz
olmad›¤› baflka bir mezhebe uyarak o ibâdet yap›l›r. O ifl, dört
mezhebde de farz ise veyâ baflka mezhebin flartlar›na uymak
mümkin olmazsa, o fley zarûret ile yap›lm›fl ise, ibâdetdeki o far-
z› yapmak sâk›t olur. Ya’nî yap›lmamas› câiz olur. Fekat, zarûret
ile yap›lmam›fl ise veyâ zarûret ile, harac bulunan ve harac bu-
lunm›yan birkaç fley yap›labilip, insan bu fleylerden diledi¤ini
yapmakda serbest olup, harac bulunan› yaparsa, yine baflka mez-
hebi taklîd eder. Taklîd etmesine imkân olmazsa, o farz›n yap›l-
mas› sâk›t olmaz. Harac bulunm›yan fleyi yaparak, o ibâdeti îfâ
etmesi lâz›m olur. Zarûret olmay›p, yaln›z harac bulunmas›nda
da böyledir. Haraca ya’nî zahmete, zorlu¤a sebeb olan fleyi yap-
mamak lâz›m olur. Difl çürüme¤e bafllay›nca, fliddetli a¤r› yapar.
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Buna mâni’ olmak zarûret olur. Bunun için de, kaplama, dolgu
yapmak veyâ protez yapmak lâz›md›r. Protez yapmak, s›hhat için
dahâ iyidir. Bugün Amerikal›lar, çürüme¤e bafll›yan difli hemen ç›-
kar›p, yerine protez veyâ yar›m yâhud bütün damakl› difller yap›-
yorlar. Ya’nî sun’î difl tak›yorlar. Sun’î difller, a¤z› y›karken ç›kar›-
labiliyor. Altlar› y›kan›yor. Bunun için, gusl abdestinin sahîh olma-
s›na mâni’ de¤ildirler. Kaplama ve dolgu ve protez yap›lan yerler-
de, kaplama ve dolgu zarûret olmakdan ç›kmakda, yaln›z harac
kalmakdad›r. Protez yapd›rmak istemeyip, kaplama ve dolgu yap-
d›ranlar›n gusl abdesti al›rken mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd
etmeleri lâz›md›r. Bu iki mezhebi taklîd mümkin olmasayd›, kap-
lama ve dolgu yapd›rmamalar›, a¤r› yapan difli ç›karmalar›, protez
yapd›rmalar› lâz›m olurdu.

Harac ya’nî zorluk oldu¤u zemân, baflka mezhebi taklîd etmek
mezheb de¤ifldirmek demek de¤ildir. Baflka mezhebi taklîd eden
bir hanefî, hanefî mezhebinden ç›km›fl de¤ildir. Meselâ, derisinden
kan ç›k›nca da, abdest almakda ve vitr nemâz›n› vâcib olarak k›l-
makdad›r. Gusl abdesti için taklîd edilince, yaln›z guslde, abdestde
ve nemâzda mâlikî veyâ flâfi’î mezhebini taklîd etmekdedir. Taklîd
etdi¤i mezhebin bir flart›n›, zarûret yok iken yapmazsa, bu ibâdet-
leri sahîh olmaz. ‹ki mezhebi zarûretsiz kar›fld›rm›fl, (Telfîk) etmifl
olur. Guslü ve nemâz› iki mezhebe göre de sahîh olmaz. Tekrâr
edelim ki, mezheb taklîdi, yaln›z niyyet etmekle, lâf ile olmaz. ‹kin-
ci mezhebin farzlar›n›, müfsidlerini ö¤renmek ve bunlar›n hepsine
uymak flartd›r.

Difllerinde kaplama veyâ dolgusu oldu¤u için mâlikî veyâ flâfi’î
mezhebini taklîd edenin nemâzlar›n›n bu mezhebe de uygun ol-
mas› lâz›m oldu¤undan, nemâz›n bu mezhebe göre farzlar›n› bil-
mek lâz›md›r. Afla¤›daki yaz›lar, (El-f›kh-ü alel-mezâhib-ül-er-
be’a) kitâb›ndan terceme edildi: Nemâz, islâm dîninin temellerin-
den en mühimmidir. Allahü teâlâ, kendisine ibâdet ve ni’metleri-
ne flükr etmek istiyenlere nemâz k›lmalar›n› emr etmifldir. Her
gün, befl vaktde, nemâz k›lma¤› farz etmifldir. Hadîs-i flerîfde, (Al-
lahü teâlâ, kullar›na hergün befl kerre nemâz k›lmalar›n› emr etdi.
Bu emri, birinci vazîfe bilerek yapan› Cennete sokaca¤›n› söz ver-
di) buyuruldu. Nemâz›n flân›n›, yüksekli¤ini bildiren ve nemâz k›l-
ma¤a teflvîk eden, çok hadîs-i flerîf vard›r. Bu emre ehemmiyyet
vermiyene ve nemâz k›lmakda tenbellik edene çok ac› azâblar ya-
p›laca¤› bildirilmifldir. Nemâz k›lmak, kalbleri temizler. Günâhla-
r›n afv edilmelerine sebeb olur. Fekat, kulluk vazîfesi oldu¤unu
düflünmeden, flehvetlerini, dünyâ ç›karlar›n› düflünerek k›l›nan
nemâz, flartlar›na uygun olup, sahîh olsa bile, dünyâda ve âh›retde
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fâidesi olmaz. Nemâz k›larken, Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü,
Onun emrini yapma¤› düflünmek lâz›md›r. Ancak, böyle k›l›nan
nemâz, kalbi temizler. ‹nsan› kötülük yapmakdan korur. Allahü
teâlâ, insan›n kalbine bakar. Görünüflüne, hareketlerine bak-
maz. Ya’nî temiz niyyet ile, Allah korkusu ile yap›lan iyilikleri
kabûl eder. Nemâz k›larken, önce niyyeti düzeltmek, sonra farz-
lar›na, flartlar›na uygun ve avret mahalli örtülü k›lmak lâz›md›r.
Bedeni, rûhu ile birlikde olarak nemâz k›lmal›d›r. Nemâz k›lar-
ken, Allahü teâlân›n, kendisini gördü¤ünü, okuduklar›n› iflitdi¤i-
ni, düflündüklerini bildi¤ini unutmamal›d›r. Böyle kuldan, kim-
seye zarar gelmez. Herkese iyilik yapar. Vatan›na, milletine fâ-
ideli olur.

Nemâz, lugatda, iyilik istemek, birinin iyili¤i için düâ etmek de-
mekdir. ‹slâmiyyetde nemâz, emr edilen hareketleri yaparak, emr
edilen fleyleri okumakd›r. Nemâza (‹ftitâh tekbîri) ile bafllan›r. Se-
lâm vermekle biter.

Hanefî mezhebinde, dört dürlü nemâz vard›r: Farz-› ayn olan,
farz-› kifâye olan, vâcib olan ve nâfile olan nemâzlar. Sünnetlerin
hepsine nâfile nemâz denir.

198 - fiâfi’î mezhebinde, nemâz›n flartlar› iki k›smd›r: Vücûb
flartlar› ve s›hhatinin flartlar›. Nemâz›n vücûbünün flartlar›, flâfi’îde
alt›d›r: Bu alt› flart kimde varsa, onun nemâz k›lmas› lâz›md›r. Müs-
limân olmak, nemâz›n emr oldu¤unu iflitmek, âk›l ve bâlig olmak.
Hayzdan ve nifâsdan temiz olmak, iflitir ve görür olmak. Nemâz›n
sahîh olmas› için, flâfi’î mezhebinde yedi flart vard›r: Hadesden ta-
hâret [ya’nî, abdest almak ve gusl etmek], necâsetden tahâret [ya’nî
bedenin, elbisenin ve nemâz k›laca¤› yerin temiz olmas›], setr-i av-
ret [ya’nî, avret yerini örtmek], istikbâl-i k›ble, nemâz vaktinin gel-
di¤ini bilmek, nemâz›n farzlar›n›, müfsidlerini [ya’nî, nemâz› bozan
fleyleri] bilmek ve müfsidlerden sak›nmakd›r.

fiâfi’î mezhebinde abdestin farzlar› alt›d›r: Birincisi, yüzü y›-
kama¤a bafllarken niyyet etmekdir. Elleri, a¤z›, burnu y›karken
yap›lan niyyet sahîh olmaz. ‹kinci farz, yüzü y›kamakd›r. fiâfi’îde
çenenin alt›n› ve sarkan sakal› y›kamak da farzd›r. Seyrek olup,
alt›ndaki deri görünen sakal› tahlîl ederek, alt›ndaki deriyi ›slat-
mak da farzd›r. S›k sakal›n tahlîli sünnetdir. Üçüncü farz, kollar›,
dirsekleri ile birlikde y›kamakd›r. T›rnak alt›ndaki kirleri temiz-
leyip, altlar›ndaki deriyi ›slatmak lâz›md›r. Dördüncü farz, bafl›n,
az olsa da, bir k›sm›n› mesh etmekdir. El ile mesh flart de¤ildir.
Bir k›sm›na su serpmekle de olur. Sarkan saç› mesh, sahîh ol-
maz. Beflinci farz, ayaklar›, hanefîde oldu¤u gibi y›kamakd›r. Al-
t›nc› farz, tertîb, yukar›da bildirilen dört uzvu, s›ray› bozmadan
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y›kamakd›r. S›ray› bozunca, abdest sahîh olmaz. S›ra ile y›kamak,
hanbelîde de farzd›r. Mâlikîde ve hanefîde ise, sünnetdir.

Bevl, mezî ve vedîden biri ç›k›nca, dört mezhebde de abdest
bozulur. Nikâhlar› ebedî harâm olan 18 kifliden baflka ihtiyâr er-
kek, ihtiyâr kad›n dahî derileri birbirlerine dokununca, biri ölü ol-
sa dahî flâfi’îde ikisinin de abdesti bozulur. Mesti aç›k olarak giyip,
sonra ba¤ veyâ baflka fleyle kapamak, dört mezhebde de câizdir.
Örtdükden sonra hiç delik bulunmamas› flâfi’îde flartd›r.

fiâfi’îde guslün farz› ikidir: Birincisi, niyyet etmekdir. ‹kincisi,
bütün bedeni y›kamakd›r. ‹lk y›kama¤a bafllarken niyyet etmek lâ-
z›md›r. Dahâ önce edilirse, gusl sahîh olmaz. Kad›n›n da, örgülü
saç› çözüp, aras›n› ›slatmas› farzd›r. Sünnet derisinin alt›n› y›ka-
mak farz oldu¤u için, flâfi’îde sünnet olmak vâcibdir.

fiâfi’îde, leflin bütün a’zâs›, kemi¤i, derisi, k›l›, kanad›, yünü
necsdir. Hanefîde, kemi¤i, t›rna¤›, gagas›, pençesi, boynuzu, k›l›
temizdir. fiâfi’îde, köpe¤in her yeri necsdir. Her çeflid kan ve sar›
su k›yh ya’nî cerâhat necsdir. Renksiz su, ter, temizdir. Hanefîde
renksiz su, hastal›kla akarsa, necsdir. Kabarc›klardan ç›kan su,
hastal›kla olmad›¤› için, tâhirdir. ‹nsan›n ve eti yinmiyen hayvân-
lar›n hattâ süt emen sabînin pislikleri, idrârlar› ve kusmuklar› her
mezhebde necsdir. Merkeb ve kat›r böyledir. Hanefîde, bunlar-
dan kufllar›n necâsetleri, hafîfdir. fiâfi’îde, eti yinen hayvânlar›n
pislikleri, bevlleri de necsdir. Hanefîde ise, hafîfe olup havada pis-
liyen, eti yinen kufllar›nki tâhirdir. fiâfi’îde, insan›n ve hayvânlar›n
menîsi tâhirdir. Di¤er üç mezhebde, menî, mezî ve vedî necsdir.
Mezî, zevk zemân›nda ç›kan, renksiz s›v›d›r. Vedî, idrârdan sonra
gelen beyâz s›v›d›r. Mi’deden gelmiyen kusmuklar, iki mezhebde
de temizdir. Kâfirin ve fâs›k›n ve cünübün ve eti yinen hayvânla-
r›n ve at›n art›klar› temizdir. H›nz›rdan baflka, eti yinmiyen hay-
vânlar›n sütleri, hanefîde tâhirdir. Di¤er üç mezhebde necsdir.
Necâset atefl ile yak›l›nca, külü ve duman› ve zemân ile toprak
olunca, hanefîde tâhir olur. Di¤er üç mezhebde tâhir olmaz.
Üzümden, hurmadan ve herfleyden elde edilen serhofl edici mâ-
y›’lerin [s›v›lar›n] hepsi dört mezhebde de necsdir. [Biran›n ve is-
pirtonun kaba necâset olduklar›, buradan anlafl›lmakdad›r. Çünki,
hanefîden baflka, üç mezhebde, necâsetlerin her çeflidi kabad›r.
Hafîf necâset yokdur.]

[Abdestde ve guslde kullan›lm›fl olan (Mâ-i müsta’mel) denilen
su, üç mezhebde, yaln›z tâhirdir. Fekat, mutahhir de¤ildir. Ya’nî
temizdir. Fekat, temizleyici de¤ildir. Mâlikîde, hem tâhirdir, hem
de mutahhirdir. (Mîzân).]

Mâlikîde, nemâz k›lan›n, necâseti temizlemesi farz veyâ vâcib
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de¤il, sünnetdir, dediler. Unutarak veyâ temizlemekden âciz ola-
rak k›l›nan nemâz›, iki kavle göre de sahîh olur. Necâset bulundu-
¤unu bilmiyerek veyâ bilip de ehemmiyyet vermiyerek k›lm›fl ise,
birinci kavle göre nemâz› sahîh olmaz. ‹kinci kavle göre sahîhdir.
Di¤er üç mezhebde, temizlenmesi farzd›r.

Hanefîde, kedi ve fâre idrâr›n›n elbiseden temizlenmesinde,
harac [meflakkat] ve zarûret oldu¤u bildirilerek, dirhemden fazlas›
da afv olundu. Necâsetden kalk›p, elbiseye konan sine¤in b›rakd›-
¤› leke afv edildi. Ölü y›kayan›n, üstüne s›çrayan müsta’mel su ve
necâset kar›flm›fl sokak çamuru ve hafîf necâsetin, elbisenin veyâ
bedenin dörtde birinden az k›sm›na bulaflmas› afv edildi. Necâset-
lerin bir mây›’a kar›flmas›nda, hafîfe veyâ galîza olmalar›na ve mik-
dârlar›na bak›lmaz. Mây›’ hemen necs olur.

fiâfi’îde, görülmiyecek kadar az necâset ve necâsetden atefl
te’sîri ile ç›kan buhâr›n az› ve atefl ile ›s›tmadan ç›kan›n ço¤u afv
edilmifldir. Tafl ile tahâretlenince kalan necâset eseri, nemâz›na
mâni’ olmaz. Sokakda, necâset kar›fl›k çamurun elbiseye, bedene
s›çramas›, meyvede ve peynirde hâs›l olan kurtca¤›zlar, peynir ya-
p›lan kuzu mi’desindeki madde, ilâclar› ve kokular› islâh için, içle-
rine konulan necs mây›’ler afv edilmifldir. Sinek tersleri [pislikleri],
havzdaki bal›k pisli¤i, uyuyan›n a¤z›ndan gelen sar› su, abdest al›-
nan havzlarda az fâre tersi, necs yara üstüne konan yak›ya bulaflan,
çocu¤un a¤z›ndan memeye bulaflan necâset, ak›c› kan› olm›yan
hayvân›n öldü¤ü su, veflm [ve fl›r›nga i¤nesi] yerinden ç›kan kana
kar›flan ilâc, burundan, kulakdan, gözden ç›kan kan›n az mikdâr›,
kabarc›k, ç›ban veyâ yaradan ç›kan kan›n, kendi s›k›p ç›karmam›fl
ise ve uzva yay›lmam›fl ise, elbiseye bulaflan fazla mikdâr› da, ken-
di ç›karm›fl ise az mikdâr› ve hacamat, i¤ne yerinden ç›kan çok
mikdâr›, flâfi’îde afv edilmifllerdir.

[fiâfi’î mezhebine göre, (özr sâhibi) olan›n, her nemâz vakti gi-
rince, önce istincâ etmesi, sonra ak›nt›y› durdurmak için, pamuk
koymas› veyâ bez ile sarmas›, sonra hemen abdest al›p, nemâz k›l-
mas› lâz›md›r. Nemâz k›larken, ak›nt› pamukdan d›flar› taflarsa, ne-
mâz› fâsid olmaz. Abdest al›rken, (nemâz k›lmak için abdest alma-
¤a) niyyet etmesi lâz›md›r. Nemâz vakti ç›k›nca, yeniden istincâ ve
abdest almak lâz›m olur. fiâfi’îde, dokuz yafl›ndan küçük k›zdan
gelen ve büyük olanlarda 24 sâatdan az ve onbefl günden çok de-
vâm eden kana, (‹stihâza) kan› denir.]

Hanefîde, iftitâh tekbîrini, vakt ç›kmadan al›rsa, nemâz vak-
tinde k›l›nm›fl olur. Nemâz›n hepsi, vakt ç›kmadan temâm ol-
mazsa, küçük günâh olur. Mâlikîde ve flâfi’îde, bir rek’atin hep-
si vakt içinde olmazsa, o nemâz edâ olmaz, kazâ olur. fiâfi’î mez-
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hebinde de, befl vakt nemâz›, vaktlerinin evvelinde k›lmak efdal-
dir. Kad›n›n sarkan saçlar›, flâfi’îde de avretdir. Avretini açarsa, ne-
mâz› hemen bozulur. ‹nce kumafl alt›ndaki cildin rengi belli olursa,
nemâz bât›l olur. Örtü cilde yap›fl›p, uzvun flekli belli olursa, bât›l
olmaz. Ç›plak olan, örtü bulmak ümmîdi varsa, vaktin sonuna ka-
dar beklemesi vâcib olur.

Nemâz d›fl›nda da, avret mahallini, kendinden ve baflkas›ndan
örtmek farzd›r. Zarûret olunca, zarûret mikdâr› aç›l›r. Müslimân
kad›n›n, yabanc› erkekler ve kâfir, mürted ve fâs›k kad›nlar yan›n-
da örtünmeleri farzd›r. [Üç mezhebde, yaln›z yüzlerinin ve elleri-
nin, hanefîde ise ayaklar›n›n da avret olmad›¤› (Mîzân-ül-kübrâ)da
yaz›l›d›r.] Hanbelîde, kâfir kad›nlar›na da örtünmez. fiâfi’îde, kü-
çük çocu¤un avret yeri, terbiye edenden baflkas›na harâmd›r. Er-
ke¤in dizi, hanefîde avretdir. Di¤er üç mezhebde de¤ildir. Uyluk-
lar› her mezhebde harâmd›r. Mekkede olan›n, nemâz›n› Kâ’benin
binâs›na karfl› k›lmas› farzd›r. Mekkeden uzakda olan için de flâ-
fi’îde böyledir. Zan-n› gâlibi Kâ’beye karfl› olmal›d›r. K›ble ciheti,
âdil olan bir müslimâna sorarak, câmi’ mihrablar›na, güneflin k›ble
sâatine gelmesine, y›ld›zlara, pusulaya bakarak anlafl›l›r. Bunlarla
anl›yamazsa, arafld›r›r. Yine bulamazsa, nemâz k›lanlara tâbi’ olur.
fiâfi’îde nemâz›n içinde olan farzlar onüçdür: Befli a¤›z ile, sekizi
kalb ve beden ile yap›l›r. A¤›z ile olanlar, iftitâh tekbîri, her rek’at-
de Fâtiha okumak, son rek’atde teflehhüd okumak, salevât oku-
mak, birinci selâm› söylemekdir. Kalb ve beden ile yap›lanlar: Niy-
yet, k›yâm, rükû’, kavmede dik durmak, iki secde aras›ndaki celse-
de oturmak, son rek’atde teflehhüd mikdâr› oturmak, bunlar› s›ra-
s› ile yapmakd›r. fiâfi’îde niyyet ederken, nemâz›n farz oldu¤una,
nemâz›n fleklini, ya’nî oturma¤›, rükû’unu, secdelerini, selâm ver-
mesini düflünmek, hangi nemâz› k›laca¤›n› niyyet etmek lâz›md›r.
Niyyet, iftitâh tekbîrini söylerken yap›l›r. Edâ veyâ kazâ oldu¤unu
niyyet etmek flart de¤ildir. Bu ikisini birbiri yerine düflünürse, ne-
mâz› sahîh olmaz. Rek’at adedi de böyledir. Sünnetlerin de cinsi-
ni, farzdan evvel veyâ sonra olduklar›n› niyyet lâz›md›r. Yaln›z k›-
lan, nemâz› aras›nda hâs›l olan cemâ’ate uyabilir. Nemâza bafllar-
ken, tekbîr getirmek, dört mezhebde de farzd›r. Hanefîde, tekbîr
olarak, (Allahü ekber) demek vâcibdir. Di¤er üç mezhebde farz-
d›r. ‹ftitâh tekbîrinin sahîh olmas› için, flâfi’îde onbefl flart vard›r:
Arabî olmak, farz nemâza ayakda niyyet etmek, Allahü ekber de-
mek, (ber) derken uzatmamak, (be)yi fleddeli okumamak, iki keli-
menin aras›nda veyâ önce (vav) harfi okumamak, iki kelime ara-
s›nda durmamak. Allahul-ekber veyâ Allahul’azîm ekber demek
câizdir. Kendi iflitecek kadar sesli okumak, nemâz vakti girmifl ol-
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mak, K›bleye karfl› söylemek, imâmdan sonra söylemek lâz›md›r.
Sünnet ve nâfile nemâzlar› ayakda k›lmak farz de¤ildir. Hane-

fîde Fâtiha okumak vâcibdir. Di¤er üç mezhebde farzd›r. fiâfi’îde,
imâm arkas›nda, cemâ’atin Fâtiha okumalar› farzd›r. Hanefîde ve
mâlikîde farz de¤ildir.

fiâfi’îde nemâz›n sünnetlerinden birisi, imâm›n ve yaln›z k›la-
n›n, sabâh, akflam, yats› nemâzlar›nda, Fâtiha ve zamm-› sûreyi
yüksek sesle okumakd›r. Yabanc› erkek yan›nda olmad›¤› zemân,
kad›n da yüksek sesle okur. Cemâ’at, kendi iflitecek kadar, sessiz
okur. ‹mâm yüksek sesle okudu¤u zemân, cemâ’at, imâm ile bir-
likde ve yan›ndaki iflitecek kadar yüksek sesle âmîn der. Sessiz
okudu¤u zemân ve kendi okuyunca sessiz der. ‹mâm›n, yüksek
sesle okudu¤u nemâzlarda, Fâtihay› okudukdan sonra, cemâ’atin
de Fâtihay› okuyacaklar› vakt kadar susup veyâ sessiz birfley oku-
yup, bundan sonra, zamm-› sûre okunma¤a bafllamas› sünnetdir.
[Buradan anlafl›l›yor ki, imâm yüksek sesle Fâtiha okurken ce-
mâ’at okumay›p, imâm› dinlerler. ‹mâm ile birlikde âmîn dedik-
den sonra, Fâtiha okurlar.] ‹mâm Fâtihay› bitirdikden sonra uyan,
Fâtihay› okumaz. Üç mezhebde, kendi iflitecek kadar sesli oku-
mak farzd›r. Mâlikîde farz de¤il, müstehabd›r. Eli üzerine secde,
üç mezhebde sahîh de¤ildir. Hanefîde mekrûhdur. Secdede, kalça
bafldan ve s›rtdan afla¤›da kalm›yacak kadar yükse¤e secde câiz-
dir. Hanefîde ise, secde yerinin, dizlerin kondu¤u yerden yar›m
zrâ’ [yirmibefl santimetre] yüksek olmas› câizdir. Fekat, mekrûh-
dur. Câmi’de bofl yer yoksa, önündekinin arkas›na secde edilebi-
lir. Fekat, öndekinin ayn› nemâz› k›lmakda olmas› ve yere secde
etmesi lâz›md›r. Mâlikîde ve flâfi’îde nemâz›n vâcibleri yokdur.
Hanbelîde ve flâfi’îde, nemâz›n sünneti, müstehab› demekdir.
Bunlar› terk edene, bir cezâ yap›lmaz. Yaln›z, sevâb›ndan mah-
rûm olur. Sesli okunan nemâzlarda, Fâtihadan sonra, yüksek ses-
le âmîn denir. Ayakda eller, göbek üstünde, biraz solda ba¤lan›r.
Ayakda, Fâtihadan sonra, bir sûre okumak, hanefîde vâcib, di¤er
üç mezhebde sünnetdir. fiâfi’îde, her rek’atda E’ûzüyü okumak
sünnetdir ve Fâtihadan evvel Besmele okumak farzd›r. Okumaz-
sa, nemâz› sahîh olmaz. Zamm-› sûreleri rükû’da temâmlamak,
dört mezhebde de mekrûhdur. Fâtihay› temâmlamak ise, hanefîde
mekrûhdur. Di¤er üç mezhebde, nemâz› ifsâd eder. Kalbi meflgûl
etmiyen canl› resmi nerde bulunursa bulunsun, flâfi’îde, nemâz›
mekrûh yapmaz. Özrlü olan›n özrsüz olana ve baflka mezhebde ola-
na imâm olmas› flâfi’îde ve mâlikîde sahîhdir. Ayn› imâma uyan ka-
d›n, erke¤in yan›nda veyâ önünde ise, üç mezhebde, ikisinin de ne-
mâz› bozulmaz. Hanefîde ise, iki yan›nda ve arkas›nda k›lan erkek-
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lerin nemâzlar› bât›l olur. Fekat, nemâzda iken imâma uyan kad›-
na, imâm veyâ cemâ’atden biri, geri çekilmesi için eli ile iflâret eder,
o da çekilmezse veyâ imâm, kad›nlara imâm olma¤a niyyet etme-
mifl ise, kad›n›n nemâz› fâsid olur, erke¤in olmaz. Bir hizâda, bir
rükn mikdâr› durmam›fl ise veyâ biri, bir adam boyundan fazla yük-
sekde k›l›yorsa yâhud aralar›nda dikili baston, direk veyâ bir adam
duracak kadar boflluk varsa, ikisinin de bozulmaz. Ayn› imâma uy-
mam›fl iseler de, bozulmaz ise de, kad›n için tahrîmen mekrûh olur.
Abdesti, guslü, teyemmümü, mest veyâ cebîre üzerine meshi boza-
cak birfley, selâm vermeden önce hâs›l olursa, üç mezhebde nemâz
bozulur. Son teflehhüdü okuma¤› bitirmeden önce olursa, hanefîde
de bozulur. Befl vakt nemâzdan sonra, hemen bir âyetelkürsî ve
doksandokuz tesbîh ve bir tehlîl okumak müstehabd›r. Farzdan ve-
yâ son sünnetden sonra okunurlar. fiâfi’îde birincisi, hanefîde ikin-
cisi efdaldir. Sonra, düâ edilir.

199 - (El-f›kh-u alel-mezâhib-il erbe’a)da diyor ki, (Mâlikî
mezhebinde, sa¤lam insandan ç›kan bevl, menî, mezî, vedî, isti-
hâza kan›, gâit ve yel abdesti bozar. Tafl, solucan, cerâhat, sar› su,
kan ç›k›nca bozulmaz. Abdesti bozanlar, hastal›k ile ç›karsa ve
ç›kmas› men’ olunamazsa, meselâ bevl, bir nemâz vaktinin yar›-
s›ndan çok devâm eder ve ç›kma zemân› belli olmazsa, abdesti
bozmaz. ‹kinci kavle göre, bu üç flart olmasa da, hastan›n abdes-
ti bozulmaz. Ç›kmad›¤› zemân abdest almas› müstehab olur. Ha-
nefî mezhebindeki özr sâhibi hastalar›n, ihtiyârlar›n, abdest al-
makda harac ve meflakkat oldu¤u zemân, bu kavli taklîd etmele-
ri sahîh olur. Bevlin kesildi¤i zemân› belli ise, bu zemânda abdest
almas› iyi olur. ‹stibrâ zemân› uzun süren veyâ sonralar› damla-
yan ve bir nemâz vakti devâml› akmad›¤› için özrlü olam›yan ha-
nefî ve flâfi’îler, mâlikî mezhebini taklîd eder. Bunun için, abdes-
te ve gusle bafllarken niyyet eder. Abdestde ve guslde her uzvu el
ile veyâ havlu ile hafîf delk etmeli, s›¤amal›, abdestde bafl›n her
yerini mesh etmelidir. Kulaklar üstündeki cild, bafl demekdir.
Mesh edilmesi farzd›r. Bu cildin, yüz say›larak gasl edilmesi, ha-
nefî kitâblar›nda yaz›l› de¤ildir. Her uzvu aral›ks›z y›kamak farz-
d›r. Kulaklar› mesh için elleri yeniden ›slatmak sünnetdir. Lezzet
kasd ederek, nikâhlamak câiz olan kad›n›n cildine, saç›na dokun-
mak ve avucunun veyâ parmaklar›n›n içi veyâ yanlar› ile zekeri-
ne dokunmak, abdest ald›¤›nda veyâ bozuldu¤unda flübhe etmek
abdestini bozar. Guslde a¤z› ve burnu y›kamak farz de¤il, sün-
netdir. Örgülü saç› çözüp mesh etmek lâz›md›r. Mest üzerine
meshin müddeti yokdur. Her nemâz vakti için ayr› teyemmüm ya-
p›l›r. Kelb [köpek] ve h›nz›r [domuz] necs de¤ildir. Fekat, yenil-
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meleri harâmd›r. Bal›¤›n dahî kan› necsdir. Eti yinen hayvânlar›n
bevli ve gâiti tâhirdir. Necâsetden tahâret bir kavle göre farz, di¤er
kavle göre sünnetdir. Bâsûr, idrâr, gâita damlalar› bedene, çamafl›-
ra bulafl›rsa afv olur. ‹nsan›n ve hayvân›n kan›n›n, yara, çiban su-
yunun avuç içi kadar› afv olur. Nemâzda her rek’atde Fâtiha oku-
mak, bir omuzuna selâm vermek ve iki secde aras›nda oturmak ve
rükû’da, secdelerde tumânînet [sâkin durmak] farzd›r. ‹mâm›n giz-
li okudu¤u rek’atlerde cemâ’atin Fâtiha okumalar› müstehab, âfli-
kâre okudu¤u zemân cemâ’atin de okumas› mekrûhdur. K›yâmda,
sa¤ el sol elin üstünde olarak, gö¤üs ile göbek aras›na koymak ve-
yâ iki eli iki yana sal›vermek müstehabd›r. Farzlarda (E’ûzü...)
okumak mekrûhdur. Fâtihay› rükû’da temâmlamak nemâz› bo-
zar.) Müsâfir ile mukîmin birbirlerine imâm olmalar› hanefîde câ-
iz, mâlikîde mekrûhdur. Mâlikîyi taklîd eden hanefî, üç gün kalma-
¤a niyyet etdi¤i yerde, dördüncü günde farzlar› dört rek’at k›lma-
¤a bafllar. Mukîm ile cemâ’at yapabilirler. Çünki, mekrûhda kendi
mezhebine tâbi’ olur.

200 - Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
Bir müslimânda üç fley bulunmazsa, ehl-i Cennetdir:

1- Kibr, 2- Hased, 3- H›yânet.
Her musîbete ve belâya sabr etmek, flikâyet etmemek lâz›m-

d›r. Zîrâ, sabr› bulunm›yan insanlar›n dinleri kolayl›kla helâk
olur. Derd ve belâ çekenlere sevâb olmaz. Derd ve belâlara sabr
edenlere, bunlar› Allahü teâlâdan bilip, Ona yalvaranlara sevâb
vard›r.

201 - Bir müslimân: Dünyâda azîz, âh›retde sa’îd olmas›n› ister-
se, kendisinde flu üç huy bulunsun:

1- Mahlûkatdan hiçbir fley beklememek.
2- Müslimânlar› [ve zimmî kâfirleri, ölmüfl iseler de] gîbet et-

memek.
3- Baflkas›n›n hakk› olan bir fleyi almamak.
Allahü teâlâ üç fleyi çok sever:
1- Cömertlik.
2- Korkmad›¤› kimsenin yan›nda do¤ruyu söylemek.
3- Gizli yerlerde de Allahü teâlâdan korkmak.
Allahü teâlâ, Tûr-i Sinâda, Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki:

(Bir kimseye, Hak teâlâdan kork deseler, o kimse de Allahdan
korkma¤› bana m› ö¤retiyorsun, sen Allahdan kork derse, en fenâ
insan odur.)

202 - Kimsenin günâh›n› bafl›na kakma! Müslimân olsun, kâ-
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fir olsun, bir kimsenin hakk›n› al›p da tevbe etmeyip onunla halâl-
laflmazsan, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sana la’net
eder. Ana-baban›n ve dînini ö¤reten hocas›n›n meflrû’ olan emrle-
rine âsî olanlar da mel’ûndur. Allahü teâlân›n r›zâs›n›n gayrine,
meselâ falanca kimseye diyerek kurban kesenler de bu la’net hal-
kas›na dâhildirler. K›z›na zinâ etdiren, ç›plak gezdiren, evlâdlar›na
îmân›, harâmlar› ö¤retmiyen babalar ve analar ve Allahü teâlâdan
baflkas›na ibâdet ve secde edenler de mel’ûndurlar.

[Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ” (Hadîka)da el ile
yap›lan günâhlar› anlat›rken diyor ki: (Zor ile gasb edilen ve rüflvet
olarak al›nan, çal›nan mallara ve kendinde emânet olan mallar› ti-
câretde kullanarak elde edilen kâra ve Dâr-ül-harbde ya’nî kâfir
memleketlerine gidenin [tüccâr›n, seyyâh›n], kâfirlerden, r›zâlar›
olmadan ald›¤› mala, (Mâl-› habîs) denir. Bunlar› kullanmas› harâm
olur. Sâhiblerine geri verilmeleri, sâhibleri bilinmiyorsa, fakîrlere
sadaka verilmeleri lâz›m olur. Baflkas›n›n [ve yetîmin] mülkünü,
ondan iznsiz kullanmak harâmd›r.) Müslimân, Dâr-ül-harbdeki kâ-
firlerin bile mallar›na, canlar›na, ›rzlar›na dokunmaz. Nakl vâs›tala-
r›n›n ücretlerini öder. Kimseye hiyânet etmez.]

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Bir kimse, birine
su verse ve o da, ona karfl› bir temennâ etse, e¤ilse, Allaha ortak
koflmak olur.) Yine buyurdu ki: (El kald›rarak selâm vermek ve
Allahdan baflkas›na yemîn eylemek de flirkdir.) Meselâ, (baban›n
can› için) diyerek yemîn etmemelidir.

[Yukar›daki hadîs-i flerîfde, el kald›rarak selâm vermenin flirk ol-
du¤u bildirildi. Hanefî mezhebinin büyük âlimleri ya’nî ictihâd ma-
kâm›na yükselmifl olan âlimler buna benziyen hadîs-i flerîfleri karfl›-
lafld›rm›fllar, hanefî mezhebinin üsûl ve kavâ’id-i mezhebiyyesine
göre incelemifller. Bu hadîsin mensûh oldu¤unu anlam›fllard›r.
Uzakda olana, yaln›z el kald›rarak selâm vermenin mekrûh oldu¤u-
nu, söz ile ve el ile birlikde selâm vermenin kerâhetsiz câiz oldu¤u-
nu anlam›fllard›r. Bunun gibi, ‹bni Âbidînde nemâz›n mekrûhlar›
sonunda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Nemâzlar›n›z› na’l›n ile k›l›n›z. Ye-
hûdîlere benzemeyiniz!) buyuruldu. Hâlbuki, f›kh âlimleri, ayaklar›
örtülü k›lman›n sünnet, ayaklar› aç›k olarak k›lman›n mekrûh oldu-
¤unu bildirdiler. Yine bunlar gibi, (Hadîka)n›n ikinci cildi, beflyüz-
seksenbirinci sahîfesinde, (Saç›n›, sakal›n› siyâha boyayanlar, Cen-
net kokusunu bulamazlar) hadîs-i flerîfini bildirdikden sonra, âlim-
lerin hepsi, siyâha boyamak mekrûhdur dedi. Câiz diyenler de ol-
du. (Mebsût)da böyle yaz›l›d›r. Hazret-i Osmân ve hazret-i Hüseyn
ve Ukbe bin Âmir ve ‹bni Sîrîn ve Ebû Bürde ve baflkalar› “rahi-
me-hümullahü teâlâ” siyâha boyarlard› diyor. (Hadîka), ikinci cild,

– 527 –



beflyüzseksenikinci sahîfede diyor ki, (Saç, sakal boyamakda, bu-
lundu¤u yerdekilerin âdetlerine uyulur. Bulundu¤u flehrin âdetine
uymamak, flöhret olur. Tahrîmen mekrûh olur.) (Miflkât)daki ha-
dîs-i flerîfde, (Müflriklere muhâlefet edip, sakal›n›z› uzat›n›z!) bu-
yuruldu. Hâlbuki, Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ” (Berîka)n›n bi-
nikiyüzyirmidokuzuncu sahîfesinde, (Sakal› kaz›mak sünnete mu-
hâlefet olur. Emr-i vücûbî olsayd›, harâm olurdu. Sakal› bir kabza
[bir tutam] uzatmak sünnetdir. Bundan k›sa yapmak ve kaz›mak
câiz de¤ildir. Ba’z› kimseler, sakal›n› kaz›yan›n veyâ k›saltan›n
imâm olmas› câiz olamaz. Yaln›z k›ld›¤› nemâz da mekrûh olur. Bu
kimse mel’ûndur, diyorlar. Bu sözlerini (Tahâvî)den ald›klar›n›
bildiriyorlar. Böyle sözler do¤ru de¤ildir) diyor. Ehl-i kitâba [ya’nî
yehûdîlere, h›ristiyanlara] ve müflriklere, muhanneslere [ya’nî kö-
tü o¤lana] benzemek fliddetle men’ olunmakdad›r. Tahtâvînin,
(Merâk-›l-felâh) hâfliyesi yüzseksenbeflinci sahîfesinde, (Ehl-i kitâ-
ba benzemenin dereceleri vard›r. Yimek, içmek gibi âdet olan za-
rars›z fleylerde benzemek câizdir. Kötü, zararl› fleylerde teflebbüh
kasd ederek benzemek harâmd›r. Teflebbüh kasd etmezse câiz
olur) diyor. Kâfirlerin dinlerine mahsûs olup, kâfirlik alâmeti olan
fleylerde, kasd olmadan da benzemek küfr olur. Fâideli dünyâ iflle-
rinde benzemek câiz, hattâ sevâb olur.]

203 - Hiç kimseye la’net eyleme. Zîrâ, la’net eyledi¤in adam
la’nete müstehak de¤il ise, yapd›¤›n la’net sana döner.

Hayvânâta dahî la’net eyleme! Zîrâ, melekler, sana la’net eder-
ler. Nemâz› terk edene, yüzüne karfl› da, arkas›ndan da la’net edi-
lir. Zîrâ, farz olan nemâz› özrsüz terk eden, dört kitâbda da
mel’ûndur. Elinden geldi¤i her zemân emr-i ma’rûf eyle, ya’nî islâ-
miyyetin emrlerini söyle, fenâ fleylerden men’ et! Peygamberimiz
“aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ahlâk-› zemîme [ya’nî fenâ ahlâk]
olan dört fleyden vazgeç, onlardan çok sak›n:

1- Çok mal toplay›p, yimemek.
2- Hiç ölmiyecekmifl gibi dünyâya sar›lmak.
3- Bahîl olmak [ya’nî, cimri olmak].
4- Harîs olmak.)
‹nsanda hayâ olmak, îmân niflân›d›r. Hayâs›zl›k, küfrü mûcib-

dir. Hayâ, evvelâ Allahü teâlâya karfl› olur.
204 - Herhangi bir iflini, bahîl, ya’nî hasîs kimselere dan›flma!

Çünki, seni sonra insanlar aras›nda rezîl ve rüsvâ eyler. Sâlih kim-
se ile meflveret et! Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak için çal›fla-
na (Sâlih kul) denir.
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SABR FASLI
205 - Sabr, derd ve elemi flikâyet etmemekdir. Derd ve elemden

kurtulmak için (Se’âdet-i Ebediyye)nin 110.cu sahîfesini okuyu-
nuz. Üç fleye sabr edersen, büyük derece kazan›rs›n:

1- Herhangi bir belâya sabr etmenin üçyüz sevâb› vard›r. Belâ-
ya çâre, devâ aramak, düâ etmek, sabr sevâb›n› azaltmaz.

2- ‹slâm bilgilerini ö¤renirken zahmet çekme¤e ve ibâdetleri
yapma¤a sabr etme¤e, Cennetde alt›yüz derece verilir.

3- Günâh ifllememek için sabr etmek.
Nefsin arzûlar›na sabr etmenin yediyüz derecesi vard›r. Musî-

bet için de her nefesi için ayr› bir derece ve sevâb al›r. Mal›n, evlâ-
d›n gitmesi büyük musîbet olup, bunlara sabr edenleri, Allahü te-
âlâ, terâzî bafl›na getirme¤e hayâ ederim, buyuruyor.

206 - Ölümden korkma! Ve ölümü isteme! Peygamberimiz
“aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ölümü hât›rlay›n›z ve düâ ederek de-
yin ki: Yâ Rabbî! Hakk›mda ölmek hayrl› ise, beni öldür, çok ya-
flamak hayrl› ise beni yaflat!)

Cenâzelerde hizmet etmekde bulun! Allah r›zâs› için cenâze-
nin mezâr›na bir kürek toprak at›ver! O atd›¤›n toprak, k›yâmet-
de terâzîne konacakd›r. Cenâzeye yap›lacak hizmetler (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›m›zda uzun yaz›l›d›r.

KABR Z‹YÂRET‹ FASLI
207 - Ey O¤ul! Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Bir

mü’minin kabrini ziyâret eyleyen, Hak teâlâ huzûrunda nâfile bir
hacdan ziyâde sevâba nâil olur!) Allahü teâlân›n r›zâs› için, (Âye-
telkürsî), (Fâtiha) ve (Kulhüvellahü)yü oku ve sevâb›n› mevtâlar›n
rûhlar›na ba¤›flla! Düân› bütün mü’minlerin rûhlar›na flâmil et!
Bütün ölülerin adedince sevâb alas›n.

208 - (Vehhâbîlik) denilen f›rkay›, Abdülvehhâb o¤lu Muham-
med ad›nda Necdli bir kimse vâs›tas› ile, ingilizler kurdu. Bu alçak
adam, 1206 [m. 1791] da öldü. ‹ngiliz plânlar›n› yaymak için çeflid-
li kitâblar yazd›. (Kitâb-üt-tevhîd) kitâb›n›, torunu Abdürrahmân
flerh ederek (Feth-ul-mecîd) ad›n› verdi. 1258 [m. 1842] de öldü.
Bu flerhin çeflidli yerlerinde diyor ki, (Ölüde his yokdur. Rûhu da
ind-i ilâhîdedir. Mülhidler, ervâh tesarruf ederler diyerek, ölüler-
den yard›m, flefâ’at istiyorlar. Bu hareketleri flirkdir. Melek, Nebî,
Velî, kimseye yard›m edemezler. Ölü, yâ hazret-i Hüseyn gibi Cen-
net ni’metlerindedir, yâhud, Ticânî müflriki ve habîsi gibi veyâ
Muhyiddîn-i Arabî ve Ömer ibnül Fâr›d putlar› gibi azâbdad›rlar.
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Kendilerine yap›lan düâlardan haberleri olmaz. Ölü iflitir, yard›m
eder diyenler, dinden îmândan ç›k›yorlar. Allah›n izn verdi¤i kim-
se, flefâ’at olunmas›na izn verilene flefâ’at edecekdir. Ölüye düâ et-
mekle, yalvarmakla izn verilmez. M›sr halk›n›n en büyük tanr›lar›
olan Ahmed Bedevînin ne oldu¤u belli de¤ildir. Ölülerin mezârla-
r›na türbe yapmak, ta’zîm etmek flirkdir. Abdülkâdir Geylânî, ken-
dine yalvaran› iflitir, yard›m eder diyorlar. Bu sözleri küfrdür. Bun-
lar›n türbeleri birer puthânedir. Hepsini y›kmak vâcibdir.) diyorlar.

Yukar›daki yaz›lar gösteriyor ki, vehhâbîlik f›rkas›n›n zuhûru,
sonra (Sü’ûdî arab) devletinin kurulmas›, ingilizlerin islâmiyyete
hücûmlar›n›n bir zaferi oldu. Bunlar Ehl-i sünnete, ya’nî bize kâfir
diyorlar. (Türbeler bid’atdir. Resûlullah zemân›nda türbe yokdu.
Sonradan yap›ld›) diyorlar. Bunlara deriz ki, biz (Ehl-i sünnet)
mezhebindeyiz. Bizim i’tikâd›m›za göre, (Edille-i fler’›yye) dört-
dür. Ya’nî din bilgilerinin kayna¤› dörtdür. Bu dört kaynak, kitâb,
sünnet, k›yâs-› fukahâ ve icmâ’› ümmetdir. Kitâb, Kur’ân-› kerîm-
dir. Sünnet, hadîs-i flerîflerdir. K›yâs-› fukahâ, dört mezhebin f›kh
kitâblar›d›r. ‹cmâ’› ümmet, ilk iki asr›n âlimlerinin sözbirli¤idir.
Bu âlimlerden, hiçbiri, türbelere karfl› birfley demedi. F›kh kitâbla-
r›, türbelerin câiz oldu¤unu yaz›yorlar. fiu hâlde, türbe yapmak ve
türbe ziyâret etmek dînimizde yasak de¤ildir. Vehhâbîler inkâr
ediyorlar. ‹slâm dîni, vehhâbî câhillerinin ve dinde reformcu deni-
len mezhebsizlerin sakat mant›klar›, sap›k düflünceleri ve yald›zl›
sözleri de¤ildir. ‹slâm dîni, (Edille-i fler’›yye)den elde edilen bilgi-
lerdir. Vehhâbîli¤in kurucusu Muhammedin kardefli Süleymân bin
Abdülvehhâb, Ehl-i sünnet âlimi idi. Kardeflinin tutdu¤u yolun bo-
zuk oldu¤unu bildirmek ve müslimânlar›n ona aldanmalar›n› önle-
mek için çok kitâb yazd›. (Savâik-ul-ilâhiyye firreddi-alel-vehhâ-
biyye) kitâb›nda vehhâbîlere cevâb vermekde, yollar›n›n yanl›fl ol-
du¤unu isbât etmekdedir. Bu kitâb, (Hakîkat Kitâbevi) taraf›ndan
‹stanbulda neflr edilmifldir. Alt›nc› sahîfesinde diyor ki, (Evet, veh-
hâbîlerin fleyhul-islâm ismini verdikleri ve yaz›lar›n› sened olarak
ald›klar› ‹bni Teymiyye ve talebesi ‹bnülkayy›m Cevziyye, gâib
olandan ve ölüden yard›m istemek, onun için adak yapmak veyâ
Allahdan baflkas› için kurban kesmek, kabri öpmek, topra¤›n› ala-
rak bereketlenmek harâmd›r dediler. fiirk-i ekber demediler. Hiç-
bir âlim, böyle yapan müflrik olur demedi. Dört mezheb âlimleri,
küfre sebeb olan fleyleri uzun yazd›lar. Böyle yapan›n mürted ola-
ca¤›n› hiçbiri bildirmedi. Böyle yapanlar›n müslimân olduklar›n›
bildirdiler.) Yûsüf Nebhânî “rahime-hullahü teâlâ” (fievâhid-ül-
hak) kitâb›n›n yüzk›rkbirinci sahîfesinde diyor ki, flâfi’î âlimlerin-
den fiihâbüddîn Remlî “rahime-hullahü teâlâ” fetvâs›nda buyur-
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du ki, (Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” öldükden
sonra mu’cizeleri, Velîler de “kaddesallahü teâlâ esrârehü-
mül’azîz” öldükden sonra kerâmetleri devâm eder. Bunun için, öl-
dükden sonra da bunlara istigâse, tevessül edilir.) Abdülhay fiernb-
lâlî de, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ile ve Evli-
yâ “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” ile tevessülün câiz oldu-
¤unu uzun isbât etmekdedir. ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”,
birinci cild sonunda buyuruyor ki, (Âlimlerin, Seyyidlerin, Velîle-
rin, umûma vakf edilmifl olm›yan yerdeki kabrleri üzerine türbe
yapmak câizdir.) Beflinci cildde lebs fasl›nda diyor ki, (Evliyân›n,
sâlihlerin kabrleri üzerine, sanduka, örtü, sar›k sarmak mekrûh de-
nildi. Bize göre, meyyite ta’zîm ve hurmete sebeb olmak, hakâret
edilmemek, gâfillerin edebli olmalar› için, bunlar câizdir. Ameller
niyyete göredir.) Vehhâbîler, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere
yanl›fl ma’nâ veriyorlar. Kendi anlad›klar›na inanm›yanlara kâfir
diyorlar. [(Feth-ul-mecîd) ad›ndaki vehhâbî kitâb›nda yaz›l› olan
yalanlara ve iftirâlara, (K›yâmet ve Âh›ret) kitâb›m›zda vesîkalar-
la uzun cevâblar verilmifl, kitâb›n yazar› rezîl edilmifldir.]

[Tenbîh: ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, bâgîleri anlat›r-
ken diyor ki, (Hâricî denilen kimseler, flübheli olan (birkaç ma’nâ
ç›kar›labilen) delîlleri te’vîl ediyorlar. Ya’nî ba’z› âyet-i kerîmele-
re ve mütevâtir olan hadîs-i flerîflere, aç›k ve meflhûr olm›yan
ma’nâlar veriyorlar. Hazret-i Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” aske-
rinden ayr›larak ona karfl› harb edenler böyle idi. Hâkim ancak Al-
lahd›r. Hazret-i Alî, iki hakemin hükmüne uyarak, hilâfeti Mu’âvi-
yeye “rad›yallahü teâlâ anh” b›rakmakla büyük günâh iflledi, dedi-
ler. Onunla harb etmelerine bu yanl›fl te’vîlleri sebeb oldu. Kendi-
leri gibi inanm›yanlara kâfir dediler. Hâricîler ve vehhâbîler gibi,
flübheli delîlleri yanl›fl te’vîl ederek, kat’î delîle uym›yan ifl yapan-
lara, müctehid olan f›kh âlimleri kâfir demediler. Bâgî, âsî, bid’at
ehli olduklar›n› söylediler. Türkçede sap›k, denilmekdedir. Delîl-
lerde kat’î, (aç›k olarak) anlafl›lan tek bir ma’nâya inanm›yan ise
kâfir olur. Âlemin yok olaca¤›na, ölülerin tekrâr dirileceklerine
inanmamak böyledir. Alî ilahd›r, Cebrâîl vahy getirirken yan›ld›
diyen de kâfir olur. Çünki bu sözler, te’vîl ederek, ictihâd için u¤-
raflarak anlafl›lan ma’nâlar de¤ildir. Nefse uymakdand›r. Hazret-i
Âifleyi “rad›yallahü teâlâ anhâ” kazf eden [ya’nî kötüleyen] ve ba-
bas›n›n “rad›yallahü teâlâ anh” sahâbî oldu¤una inanm›yan da kâ-
fir olur. Çünki ikisi de, Kur’ân-› kerîmde aç›k olarak bildirilen de-
lîli inkârd›r. Fekat, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömeri seb eden
ve halîfeliklerine inanm›yan›n te’vîli varsa, kâfir olmaz. Müsli-
mânlar›n mallar›na, canlar›na sald›rmak gibi kat’î aç›k olan harâm-
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lara te’vîli olmadan halâl diyen kâfir olur. Kitâbdan ve sünnetden,
flübheli bir delîli te’vîl ederek söyleseydi, kâfir olmazd›.)

Görülüyor ki, müslimân oldu¤unu söyleyip ibâdetlerini yapan,
ya’nî (Ehl-i k›ble) denilen bir kimsenin Ehl-i sünnete uym›yan bir
inan›fl›, ma’nâs› aç›k olan bir delîli inkâr olursa, te’vîl ile olsa da, ol-
masa da küfr olur. Buna (Mülhid) denir. Bu inan›fl, aç›k olmay›p,
flübheli olan bir delîli inkâr olursa veyâ aç›k delîle uymayan bir ifl
ise, te’vîli varsa, küfr olmaz. Bid’at olur. Te’vîlden haberi olmay›p,
bid’at sâhibi âlimleri taklîd ile veyâ nefse uyarak, dünyâ ç›karlar›
için ise, yine küfr olur.

‹ster Ehl-i sünnet olsun, ister bid’at sâhibi olsun, dînini dünyâ
ç›karlar›na âlet eden, ya’nî dünyâl›¤a kavuflmak için dîninden ve-
ren câhillere, (Din yobaz›) denir. Îmân› olmad›¤› hâlde, müslimân-
lar› aldatarak îmânlar›n› yok etmek, islâmiyyeti içerden y›kmak
için, müslimân görünüp, küfre sebeb olan fleyleri isbât etmek için,
delîlleri yanl›fl te’vîl edene, (Z›nd›k) denir. Kendisini müslimân ve
fen adam› tan›t›p, dîni, îmân› bozan fleyleri fen bilgisi diyerek söy-
liyen yalanc› kâfirlere, (Fen yobaz›) denir. Fen yobazlar›n›n da z›n-
d›k olduklar› evvelki maddelerde bildirilmifldi. Fen yobazlar›, itti-
hâdc›lar taraf›ndan, Tanzîmât›n i’lân›ndan beri, ingilizlerden, ma-
sonlardan para, mevk›’ gibi menfe’atler sa¤l›yarak, islâmiyyete sal-
d›rm›fllard›r. Hakîkî islâm âlimleri, din yobazlar›na, kuvvetli ce-
vâblar vererek onlar› susdurmufllar, müslimânlar› bunlar›n flerle-
rinden kurtarm›fllard›r. Fen yobazlar› ise, islâm düflman›, ilerici de-
nilen devlet adamlar›ndan yard›m görmüfller, istediklerini çekin-
meden söylemifller ve yazm›fllar, birbirlerini överek, yalanlar›n›n
yay›lmas› kolay olmufl, islâmiyyete dahâ çok zarar vermifllerdir.]
‹slâm bilgilerinde âlim olan bid’at sâhiblerine ve mülhidlere ve
bunlar›n yolunda olan câhil taklîdcilere, (Mezhebsiz) denir. Mez-
hebsizler ve îmân h›rs›zlar› olan z›nd›klar, (Dinde reformcu) ola-
rak ortaya ç›kmakdad›rlar. ‹cmâ’, delîl de¤ildir diyen kâfir olmaz.
Bid’at sâhibi olur. Hâricîler, flî’îler, vehhâbîler böyledir. Bunlar›n
icmâ’a muhâlif sözleri küfr olmaz.

209 - Âdetler, (Delîl-i fler’î) olamaz. Din, âdetlere tâbi’ olamaz.
Âdetlerin, modalar›n islâmiyyete uygun olmas› lâz›md›r. Bir iflin
islâmiyyete uygun olmas›n› sa¤lamak için, bu ifl ile ilgili çeflidli
kavller varsa, bunlardan zemâna ve flahsa uygun, elveriflli olan kav-
le uygun olmas› sa¤lan›r. (Ahkâm zemân ile de¤iflir) sözünün bu
demek oldu¤u, (Berîka)da, fitne bahsinde yaz›l›d›r.

210 - Çocuklar›na dinlerini, îmânlar›n› ö¤retmek, kul hakk›d›r.
Yar›n ö¤retme¤e vakt bulamazs›n.

211 - Befl k›sm insanlar Cehenneme gideceklerdir:
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1- Befl vakt nemâz› özrsüz terk edenler. Kazâ etmeyenler.
2- ‹çki içip ve tevbe etmeyen.
3- Zekât ve uflur vermeyen.
4- Ana-babas›na karfl› gelen.
5- Câmi-i flerîflerde dünyâ için konferans verenler, nutuk söyle-

yenler. Hele hutbe esnâs›nda cemâ’atin veyâ hatîbin hutbeden
baflka konuflmalar› büyük günâhd›r.

Âk›l ve bâlig olan her müslimân›n, hergün vaktleri gelince, befl
kerre nemâz k›lmalar› ve her birisini vaktinde k›ld›¤›n› bilmeleri
farzd›r. Câhillerin, mezhebsizlerin hâz›rlad›klar› takvîmlere uya-
rak, vaktinden evvel k›lmak büyük günâh olur ve bu nemâz sahîh
olmaz. K›z ve o¤lan çocuk yedi yafl›na gelince, nemâz k›lmalar›n›
emr etmek velîsi üzerine vâcib olur. Oruc tutmalar› için de emr
eder. ‹çki içmemesi için de emr eder. ‹yi ifllere al›fld›r›r. Kötü iflle-
ri yapmamas›n› emr eder. On yafl›na gelince, nemâz k›lmalar› için,
el ile vurulur. De¤nek ile dö¤ülmez. Falaka ile vurulmaz. El ile
üçden ziyâde dahî vurulmaz. Velîsinden baflkas› dö¤mez. [Velîsi
izn verirse, hocas› el ile, üç kerre dö¤er. Falakaya ba¤lay›p ayak-
lar›na sopa ile vurmak câiz de¤ildir.] De¤nek ile dö¤mek, âk›l, bâ-
lig olup cinâyet iflliyen kimseye [ve hâkimin karâr vermesi ile] câ-
iz olur. [Erke¤in zevcesini sopa ile dö¤mesi de câiz de¤ildir.] On
yafl›ndaki çocuklar›n yataklar› da ayr›l›r. Kimse, kimsenin yerine,
onun borcu olan nemâz› k›lamaz. Kendi k›ld›¤› nemâz›n ve baflka
ibâdetlerinin sevâb›n›, diri veyâ ölü olan baflkas›na hediyye etmek
câizdir. Alacakl›n›n, alaca¤›n› istememesi için, nemâz k›l›p, sevâ-
b›n› ona ba¤›fllamak câiz de¤ildir. Bir Dank, ya’nî bir dirhem gü-
müfl k›ymetinin alt›da biri kadar [Takrîben iki buçuk k›rât-› fler’î
veyâ yar›m gram gümüfl kadar] borc için, flartlar›n› gözeterek k›l-
m›fl oldu¤u nemâzlardan, yediyüz nemâz›n›n sevâb›, k›yâmet gü-
nü, alacakl›s›na verilecekdir. Borclunun sevâblar› biterse alacak-
l›s›n›n o kadar günâh›, ona yükletilecekdir. [Zevcesini boflay›nca,
mehr paras›n› ona hemen vermek de, kul hakk›d›r. Ödemezse,
dünyâda cezâs› ve âh›retde azâb› çok fliddetlidir. Kul haklar›ndan
en mühimmi ve azâb› en çok olan›, akrabas›na ve emri alt›nda
olanlara Emr-i ma’rûf yapmamakd›r. Bunlara din bilgisi ö¤retme-
¤i terk etmekdir. Onlar›n ve bütün müslimânlar›n dinlerini ö¤-
renmelerine ve ibâdetlerini yapmalar›na, iflkence ederek veyâ al-
datarak mâni’ olan›n kâfir oldu¤u, islâm düflman› oldu¤u anlafl›-
l›r. Bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin, sözleri ile, yaz›lar› ile,
Ehl-i sünnet i’tikâd›n› de¤ifldirmeleri, dîni, îmân› bozmalar› da
böyledir. Nemâz›n farz oldu¤una, birinci vazîfe oldu¤una inanm›-
yan, ehemmiyyet vermiyen, kâfir olur.] Farz oldu¤una inan›p da,
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tenbellik ile, özrsüz k›lm›yan fâs›k olur. K›l›ncaya veyâ ölünceye
kadar, hâkim taraf›ndan habs olunur. Arada bir nasîhat verilir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Kâfiri müslimândan ay›ran fley, nemâz k›lmamas›d›r)
buyuruldu. Bunun için, tenbellik ederek nemâz k›lm›yana, hanbe-
lî mezhebinde kâfir denilmifldir. Terk etmek, tenbellikle, bile bile
k›lmamak demekdir. [Özr ile kaç›rma¤a, fevt etmek denir.] Özr ile
vaktinde k›l›nm›yan nemâzlar› acele kazâ etmek farzd›r. Âilesinin
nafakas›n› kazanacak kadar tehîr etmesi câiz olur. ‹bni Teymiyye-
nin (Kazâ nemâz› k›lm›yan›n, hayrâtü hasenât› kazâ nemâz› olur.
Bunun kazâ k›lmas› lâz›m gelmez) sözü dalâletdir.

ZEKÂT VERMEK
212 - Tam mülk olan mâl›n zekât›n› ve uflrunu vermek farzd›r.

Kullan›lmas› câiz ve mümkin olan mala (Tam mülk) denir. Dört
dürlü zekât mal› vard›r:

1- Alt›n ile gümüfl.
2- Ticâret için sat›n al›nan her dürlü eflyâ.
3- K›rda ve çay›rda otlayan dört ayakl› hayvânlar.
4- Toprak mahsûlleri, ya’nî uflr.
Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki:
Ya¤mur veyâ nehr ile sulan›p yerden ç›kan ekinin, meyvan›n ve

sebzenin ve bal›n mikdâr› ne kadar olursa olsun, mahsûlü al›r al-
maz, satarak onda birini fakîrlere vermek farzd›r. Buna (uflr) de-
nir. Uflrunu vermeden yimek harâmd›r.

Alt›n ve gümüflün ve ticâret eflyâs›n›n zekât›n› vermek için,
nisâb mikdâr› olmalar› lâz›md›r. (Nisâb) zenginlik ile fakîrlik
aras›ndaki s›n›r demekdir. Nisâb mikdâr›, alt›n için yirmi miskal-
dir. Gümüfl için ikiyüz dirhemdir. ‹htiyâc eflyâs›ndan baflka, nisâb
mikdâr› her cins mal› olana (Zengin) denir. Bu kadar mal› olm›-
yana (Fakîr) denir. Alt›n para ve eflyâ ve kad›n zînetlerinin ve difl
üzerindeki alt›n kaplamalar›n ve her cins ticâret eflyâs›n›n a¤›rl›k-
lar›n›n toplam› yirmi miskal olursa, gümüfl eflyân›n ise, ikiyüz dir-
hem olursa ve bundan sonra bir hicrî sene, ya’nî arabî sene elde
kal›rsa, o zemân a¤›rl›klar›n›n k›rkda biri ayr›l›p Kur’ân-› kerîm-
de bildirilen sekiz s›n›f insandan birine veyâ birkaç›na verilecek-
dir. Buna (Zekât) denir. Bir miskal yirmi k›râtd›r. Bir k›rât-›
fler’î befl arpa, ya’nî yirmidört santigramd›r. Bir miskal, dörton-
dasekiz [4,8] gram olur. Yirmi miskal, doksanalt› [96] gram olu-
yor. Doksanalt› gram alt›n› olan, bir arabî sene sonra, ikibuçuk
[2,5] gram alt›n›, zekât niyyeti ile ay›r›p, istedi¤i zemân, istedi¤i
fakîre verecekdir. Bir dirhem-i fler’î ondört k›rât-› fler’îdir. Ya’nî
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üç gram ve üçyüzaltm›fl miligram [3,360 gram] olup, gümüflün ni-
sâb› alt›yüzyetmifliki gram [672 gram] veyâ yirmisekiz mecîdiyye-
dir. Bir mecîdiyye, yüz k›rât-› fler’î veyâ yirmidört gramd›r. 96
gram alt›n ve 672 gram gümüfl, ayn› nisâb mikdâr›n› gösterdikleri
için, k›ymetleri birbirinin ayn› demekdir. Buradan, alt›n›n ayn›
a¤›rl›kdaki gümüflden yedi def’a dahâ k›ymetli oldu¤u anlafl›l-
makdad›r. Türkiyede kullan›lan bir liral›k alt›nlar›n her çeflidi bir-
buçuk miskal, ya’nî otuz k›rât [7 gram ve 20 santigram] oldu¤un-
dan alt›n nisâb›, [20:1,5=13,33] onüç aded alt›n lira ve bir liran›n
üçde biri olmakdad›r. Ya’nî, bu kadar aded bir liral›k alt›nd›r.
Dirhem-i urfî, dirhem-i fler’îden dahâ küçük olup, tâm üç gram
idi. Çünki, dirhem-i urfî onalt› k›rât-› urfî idi. Bir k›rât-› urfî ise,
dört arpa idi. [‹bni Âbidîn.] Osmânl›lar›n son zemânlar›nda kul-
land›¤› bir k›rât, yirmi santigram, bir dirhem de 3,207 gram idi.

Ticâret eflyâs›n›n, nisâb› hesâb edilirken al›fl fiyât›n›n, para ola-
rak kullan›lan damgal› alt›na veyâ gümüfle nazaran k›ymetleri ni-
sâb mikdâr› olunca, bu ticâret eflyâs›n›n zekât›, alt›n veyâ gümüfl
yâhud, ticâret eflyâs›ndan verilir. fiimdi, al›flveriflde kullan›lan kâ-
¤›d paralar alt›n lira karfl›l›¤› olan senedlerdir. fiimdi, gümüflün al-
t›na nazaran k›ymeti, islâmiyyetdekinden, ya’nî yedide birden çok
düflük oldu¤u için, zekât hesâblar›n›n yaln›z alt›n lira ile k›ymetlen-
dirilmesi lâz›md›r. [(‹bni Âbidîn) 1271 Bulak bask›s›, cild 4, sâhife
28 ve 182.]

Alaca¤› olan bir insan›n, elinde senedleri varsa, zekât›n› verme-
si lâz›md›r. Fekat, senedlerin k›rkda birini veremez. Çünki sened-
ler (deyn) olan, ya’nî elde bulunm›yan mal› gösterir. Deyn olan
mal›n zekât›n› vermek lâz›md›r. Fekat zekât, (ayn) olarak verilir.
Deyn olan mal verilmez. Ya’nî elde bulunan maldan verilir. Fakî-
re mal› teslim etmek lâz›md›r. Sened, ayn olan mal de¤ildir, kâ¤›d
parças›d›r. Senedde yaz›l› olan alt›n ise, alt›n vermesi, gümüfl ise
gümüfl vermesi lâz›md›r.

Kâ¤›d liralar da ayn olan mal de¤ildir. Deyn olan mal› göster-
mekdedirler. Hükûmetlerin imzalad›¤› bir deyn senedidir ve alt›n
karfl›l›¤›d›rlar. Gümüfl karfl›l›¤› de¤ildirler. Elinde onbin liral›k kâ-
¤›d paras› bulunan bir kimse, bunun karfl›l›¤› olan alt›n› bankaya
veyâ sarrafa ödünç vermifl kimse demekdir. Elindeki kâ¤›d para, o
alt›nlar›n senedi demekdir. O hâlde, bu kimsenin, o alt›nlar›n zekâ-
t›n› ayn olarak vermesi, hem de alt›n olarak vermesi lâz›md›r. Nite-
kim, fulûsun, ya’nî bak›r paran›n zekât› k›ymetinden verilir. Fulûs
olarak verilmez. Bir mal›n k›ymeti, piyasaya göre karfl›l›¤› olan al-
t›n lira adedi demekdir. Bunun için, k›rkbin kâ¤›d liras› olan, gaze-
tede yaz›l› alt›n fiyâtlar›ndan fiyât› en az olan alt›n lira üzerinden,
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nisâb› hesâb eder. Fiyât› en az olan Hamîd alt›n› ise ve bir Hamîd
alt›n›n›n karfl›l›¤› binbeflyüz kâ¤›d lira ise, o gün için, kâ¤›d paran›n
zekât nisâb›: 13,3 x 1500 = 19950 lira olup, k›rkbin liran›n zekât›n›
alt›n olarak vermek lâz›m gelir. Bunun zekât› bin lirad›r. Fakîre,
bin kâ¤›d liran›n karfl›l›¤› olan bir yar›m alt›n lira ile bir çeyrek al-
t›n veyâ bir alt›n›n üçde ikisi kadar, ya’nî yaklafl›k befl gram a¤›rl›-
¤›nda bir alt›n parças›, meselâ bileyzik veyâ yüzük verir.

Eski Libya hükûmeti, Evkaf müdirli¤indeki ilm hey’eti taraf›n-
dan ç›kar›lan ayl›k (Hedy-ül-islâmî) mecellesinin 1393 Ramezân
[m. 1973] târîhli say›s›nda, fleyh Milâd Celâsî imzâs› ile diyor ki,
(Evrâk-i mâliyyenin, ya’nî kâ¤›d paralar›n da zekât›n› vermek lâ-
z›md›r. Kâ¤›d paralar›n nisâb›, zekât verecek kimsenin bulundu¤u
yerdeki hükûmetin ç›kard›¤› alt›n lira karfl›l›¤›ndaki k›ymetleri ile
alt›n olarak hesâb edilir. Gümüfl ile hesâb edilmez. Kâ¤›d parala-
r›n nisâb›, yaln›z alt›n lira ile hesâb edilir. Çünki kâ¤›d paralar, al-
t›n karfl›l›¤› de¤erlenmekdedir.) M›srdaki islâm âlimlerinden fleyh
Abdürrahmân Cezîrînin riyâsetindeki bir hey’etin dört mezhebe
göre yazd›¤› (Kitâb-ül-f›kh alel-mezâhib-il-erbe’a) kitâb› befl cild
olup, bas›lmas› 1392 [m. 1972] de temâmlanm›fld›r. Hakîkat Kitâ-
bevi taraf›ndan ‹stanbulda ofset bask›s› da yap›lm›fld›r. Kâ¤›d pa-
ralar›n alt›n karfl›l›¤› borç senedi olduklar›, bu kitâbda da uzun ya-
z›l›d›r.

Hulâsa, hükûmetin ç›karm›fl oldu¤u alt›n liralardan, piyasada-
ki geçer de¤eri en afla¤› olan›ndan onüç alt›n ve üçde bir alt›n kar-
fl›l›¤› kadar veyâ dahâ fazla kâ¤›d paras› olan›n, bir arabî sene son-
ra, bu kâ¤›d paran›n k›rkda biri de¤erinde alt›n› zekât olarak ver-
mesi lâz›md›r. [Bu kâ¤›d paralar›n alt›n karfl›l›klar›n›n mikdâr›,
borsaya tâbi’ olarak, zemânla de¤iflmekdedir.] Çünki, zekât fakîr-
lere olan borçdur. Her dürlü borç, zekât mal›ndan verilir. Zekât
borcu, ayn olan mal›n kendisini fakîre temlik etmekle, ya’nî fakî-
rin veyâ vekîlinin eline vermekle ödenir. Kâ¤›d para olarak veril-
mez ve kabûl olmaz. Evvelce kâ¤›d olarak verilen zekâtlar›, alt›n
olarak devr sûretiyle kazâ etmek lâz›md›r. Mülkünde gümüflü de
bulunan bir kimse, fakîrlere fâideli olmak için, nisâb› gümüflden
hesâbl›yabilirse de, bu takdîrde, kâ¤›d paran›n zekât›n› da, gümüfl
olarak vermesi lâz›m olur ki, bu kadar gümüfl para bulunsa da, fu-
karâya yaramaz. Bir kimse, yan›ndakine söyliyerek veyâ uzakda
olana mektûbla yâhud birisi ile haber göndererek, (Benim için, flu
kadar alt›n zekât ver. Ben sana sonra öderim) dese, o da alt›nlar›
fakîrlere verse, câiz olur. Kendisine onbin kâ¤›d lira verilip veyâ
gönderip, (Bu benim zekât›md›r. Bunu islâmiyyete uygun olarak,
falanca hayr müessesesine [derne¤ine] ver!) diye emr alan kimse,
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o günkü piyasaya göre, de¤eri en az olan alt›n liray› ö¤renir. De-
¤eri en az olan alt›n lira meselâ Hamîd alt›n› ise ve bunun o gün-
kü fiyât› binbeflyüz kâ¤›d lira ise, onbin liran›n karfl›l›¤›, 6,6 adet
Hamîd alt›n liras› olur. Bu kimse, yedi adet, herhangi bir cins alt›n
liray› veyâ bunlar›n a¤›rl›¤› k›rkyedi buçuk gram veyâ dahâ fazla
yüzük, bileyzik gibi alt›n› bir müesseseden veyâ sarrâfdan sat›n
al›r. Bunlar›, bu iflleri bilen, güvendi¤i fakîr bir flahsa verir. Fakîr
bu alt›nlar› teslîm ald›kdan sonra, bu kimseye hediyye eder. Böy-
lece, zekât alt›n olarak verilmifl olur. Bu kimse sonra, bu alt›nlar›
emr edilmifl olan hayr müessesesine verir. Hanefî mezhebindeki
büyük âlimlerden ‹bni Nüceym Zeynül-Âbidîn-i M›srî, (Eflbâh)
kitâb›n›n son k›sm›nda buyuruyor ki, (Elindeki mal›n zekât›n› ay-
r›ca vermeyip, fakîrdeki alaca¤›n› buna karfl›l›k yapmak isteyen
kimse, fakîre zekât›n› [alt›n olarak] verip, sonra borcu için bunu
tekrâr geri al›r. Çünki, ayn olan mal›n zekât›, deyn olan maldan
verilmez. Bunun gibi, bir fakîrdeki alacak veyâ bunun bir k›sm›
baflkas›ndaki alaca¤›n zekât› olmaz. Bir zengin, bir fakîrde olan
alaca¤›n›, ona verece¤i zekât yerine sayamaz. Ya’nî fakîr, borcunu
ödemifl olmaz ve zengin, bu fakîre o kadar zekât vermifl olmaz.
Zenginin bu kadar zekât› fakîre teslim etmesi, fakîrin de bu ald›¤›
zekât› zengine geri vererek borcunu ödemesi lâz›md›r. Fakîr, ald›-
¤› zekât› geri vermezse, zengin bundan zor ile al›r. Zor ile alamaz-
sa, mahkeme vâs›tas› ile al›r. Yâhud, borclu, zekât›n› almak ve bu-
nu alacakl›s›na vererek borcunu ödemek için, zenginin gösterdi¤i
birini vekîl yapar. Vekîl, zekât› al›nca, fakîrin mülkü olur. Bunun-
la fakîrin zengine olan borcunu öder. Fakîrin baflkas›na da borcu
varsa, zengin verdi¤i zekât ile, onun borcunun ödenmesinden kor-
kuyorsa, fakîr ald›¤› zekât› zengine hediyye ederek geri verir. Zen-
gin hediyyeyi al›nca, alaca¤›n› borçlusuna halâl eder, ba¤›fllar.)
(Fetâvâ-› Hindiyye)nin alt›nc›, ya’nî son cildinde de bunlar yaz›l›-
d›r. Yâhud, (Fakîr baflka birinden, zengine olan borcu kadar alt›n
ödünç al›p, bunu zengine hediyye eder. Zengin, bunu zekât› niyye-
ti ile fakîre geri verir. Sonra, alaca¤›n› fakîre halâl eder.) Kâ¤›d pa-
ras›n›n zekât›n› kâ¤›d para olarak da¤›tmak istiyen zengin de böy-
le yapar. Bunun için, bir tan›d›¤›ndan, da¤›taca¤› kâ¤›d liralar›n
karfl›l›¤› kadar alt›n ödünç al›p, bunlar› tan›d›¤› ve güvendi¤i bir fa-
kîre zekât niyyeti ile verir. Fakîr teslîm ald›kdan sonra zengine he-
diyye ederek geri verir. Sonra zengin da¤›taca¤› kâ¤›d paras›n›n
bir k›sm›n› bu fakîre hediyye eder. Geri kalan› diledi¤i hayr ve ha-
senâta sarf eder. ‹slâmiyyete uyma¤a mâni’, fesâd bulundu¤u ze-
mân, bu vazîfeyi yapabilmek için, kolay olan bir çâre arama¤a,
(Hîle-i fler’›yye) denir. ‹slâmiyyete uyabilmek için, Hîle-i fler’›yye
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yapmak lâz›m oldu¤u (Hadîka) ve (Hindiyye) kitâblar›nda yaz›l›-
d›r. ‹slâmiyyete uygun olmas› için, zekât› alt›n olarak vermek ve fa-
kîrlere kolayl›k olmak için kâ¤›d lira olarak da¤›tabilmek niyyeti
ile, yukarda bildirilen hîle-i fler’›yyeyi yapmak lâz›md›r. Fekat, fa-
kîrden veyâ vekîlinden alt›nlar› geri ald›kdan sonra, zekât verilmifl
oldu diyerek fakîrlere, islâma hizmet eden yerlere kâ¤›d para ver-
memek, böylece islâmiyyete uymakdan kaçmak için hîle-i fler’›yye
yapmak harâmd›r. Büyük günâhd›r. Müslimânlara, böyle harâm
olan hîle-i fler’iyyeyi ya’nî (Hîle-i bât›la) yapma¤› ö¤reten, f›kh ki-
tâblar›n› okumamal›d›r. Kendi düflüncelerini din bilgisi olarak söy-
liyen, müslimânlar› mezhebsiz yapan câhil din adam›na, (Müftî-yi
mâcin) denir. Müftî-yi mâcini hâkimin ta’zîr etmesi, cezâland›rma-
s› lâz›m olur. Ticâret yapan, zekât›n› alt›n olarak da, ticâret mal›n-
dan da verebilir. 292. ci ve sonraki sahîfelere bak›n›z!

YARDIM DERNEKLER‹, KUMAR, S‹GORTA
213 - Yeflilay, K›z›lay, Çocuk Esirgeme Kurumu, ‹hlâs Vakf› gi-

bi çeflidli ismler alt›nda kurulmufl olan yard›m teflkilât›, dînin (Hi-
be) ahkâm›na tâbi’dirler. Ya’nî bunlar, yard›m yerleridir. Vakf de-
¤ildirler. Vakf mal›, vakf eden kimsenin koydu¤u flartlara göre idâ-
re edilir. Yard›m müesseseleri [dernekleri] ise, reîslerinin [baflkan-
lar›n›n] emrine, arzûsuna göre ifl görür. Dernekde toplanan hediy-
yeler [mallar, paralar], baflkan›n mülküdür. Bunlar, baflkan›n emri
ile, fakîrlere, âfet, zarar görenlere, her nev’ hayrât ve hasenâta ve
din, fen, ahlâk kitâblar› basd›r›l›p, da¤›t›lmas›na, mekteblere, has-
tahânelere sarf olunur. ‹dâre heyeti üyeleri, baflkan›n müflâvirleri-
dir. Müflterek al›nan karârlar, dinde, baflkan›n emri demekdir. Üc-
retli ve ücretsiz ifl görenler, baflkan›n memurlar›, vekîlleridir. Bafl-
kas› baflkan seçilince, eskisinin, bütün mallar› buna temlîk ve tes-
lîm etmesi lâz›md›r. Derne¤e yap›lan her ba¤›fl, baflkan›n flahs›na
hibe edilmifl olur.

(‹htiyâr) kitâb› (Hibe)yi anlat›rken diyor ki: Hibe, hediyye
vermek, karfl›l›ks›z temlîk, ba¤›fllamak demekdir. Ba¤›fl sâhibleri
verdim der, baflkan [veyâ vekîlleri] de ald›m der ve sözleflilen
yerde veyâ sonra, hibeyi yapan›n izni ile kabz eder. Ya’nî teslîm
al›r. Kabzdan önce, îcâb veyâ kabûlden vaz geçebilirler. Bu îcâb
ve kabûl ve kabz ifllemleri yap›l›nca, ba¤›fl baflkan›n mülkü olur.
Küçük çocu¤a verilen hediyyeyi, kendisi, anas› veyâ velîsi kabz
edebilir. Taksîmi mümkin olm›yan mal› hibe etmek câizdir. Mal
hibe olunur. Menfe’at hibe olmaz. Bir mal›n yaln›z menfe’atini,
ya’nî kullan›lmas›n› hibe etme¤e (Âriyet) denir. Bu mal, kullana-
n›n elinde emânet olur. Evi, oturmak için âriyet vermek câizdir.
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Taksîmi mümkin olan mal›n parças› taksîmden sonra hibe olunur.
Binân›n parças›, a¤açdaki meyve ve tarladaki ekin böyledir. ‹ki ki-
flinin ortaklafla mâlik olduklar› bir mal› [meselâ bir evi], bir kifliye
hibe etmeleri câizdir. Bir kiflinin [bir mal›] iki [veyâ dahâ fazla] ki-
fliye hibe etmesi câiz olmaz. [Taksîmi mümkin ise, ay›r›p, parçala-
r›n› herbirine ayr› ayr› vermelidir. Bunun için, ba¤›fl›n yard›m ku-
rumuna de¤il, kurumun baflkan›na yap›lmas› lâz›md›r. Ba¤›fl, hük-
mî flahsa de¤il, hakîkî flahsa verilince, sahîh olur.] [Bir mal›n] iki fa-
kîre sadaka verilmesi câizdir. Fakîre hibe edince, sadaka olur. Zen-
gine sadaka diyerek verilen, hibe olur. Mahrem akrabâs› veyâ ni-
kâhl›s› olm›yan kimseye hibe edilen mal› geri almak câizdir. Fekat
karfl›l›¤› verilmifl ve kabz edilmifl ise, verilen fley ço¤alm›fl ise yâhud
ikisinden biri ölmüfl ise veyâ verilenin mülkünden ç›km›fl ise, geri
al›namaz. Hayvân›n yafllanmas›, büyümesi, nebât›n büyümesi, ku-
mafl›n boyanmas›, kesilip biçilmesi, ço¤almas› say›l›r. Verilen fleyin
mikdâr›n›n veyâ k›ymetinin azalmas›, geri al›nmas›na mâni’ olmaz.
Karfl›l›¤› bir baflkas› da verebilir. Karfl›l›k oldu¤u söylenmiyerek
verilen fley karfl›l›k olmaz. Karfl›l›k az veyâ çok olabilir. [Hibeyi
alan›n verdi¤i makbûz karfl›l›k olur.] Belli bir fleyi karfl›l›k vermesi
flart› ile hibe etmek câizdir. Karfl›l›¤› kabzdan önce herhangi biri
vazgeçebilir. Kabz edildikden sonra, ancak ikisinin r›zâs› ile vazge-
çilebilir. Birisine, (Ölünciye kadar evimde otur!) demek câizdir.
Ölünce ev, sâhibine, ölmüfl ise vârisine geri verilir. (Evimde otur.
Birimiz ölünce, ev kalan›n olsun!) demek bât›ld›r. Biri birinin öl-
mesini bekleyece¤i için, buna (Rukbî) denildi. Mülk sâhibi olma¤›
ölüme ve baflka tehlükelere ba¤lamak sahîh de¤ildir. [Yang›n,
ölüm, kazâ gibi sigortalar, bu bak›mdan câiz olmad›klar› gibi, ku-
mar olduklar› için de harâmd›rlar.] Sadaka verilen fley, hiç geri al›-
namaz. Mal›ndan bir mikdâr›n› sadaka verme¤i adayan kimse, bu
sadakay› zekât mal›ndan verir. [Ticâret mal› yoksa, alt›n veyâ gü-
müflden geçerli olan› verir.] Baflka mallardan veremez. Mikdâr bil-
dirmedi ise, her cins zekât mal›ndan mâlik olduklar›n›n hepsini ve-
rir. [Kâ¤›d ve her metal para, zekât mal› de¤ildirler. Alt›n ve gü-
müflden para olarak geçerli olan›n karfl›l›¤› olarak kullan›lan se-
nedlerdir. Bunlar›n yerine, k›ymetleri kadar, alt›n, gümüfl verilir.]
Evini [veyâ belli bir mal›n›] sadaka etme¤i adayan kimse, bunu ve-
yâ k›ymeti kadar alt›n, gümüfl sadaka verir. (‹htiyâr)dan terceme
temâm oldu.

214 - Afla¤›daki yaz›lar, (Mecelle) kitâb›ndan al›nm›fld›r:
833) Bir mal›, karfl›l›ks›z olarak baflkas›na verme¤e (Hibe) de-

nir. Mal› teslîm ald›¤› zemân, onun mülkü olur.
834) Hibe etmek için birisine getirilen veyâ gönderilen mala
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(Hediyye) denir. [Birisine hediyye göndermek, ona olan sevgiyi
bildirmek olur. Hadîs-i flerîfde, (Bir din kardeflinizi seviyorsan›z,
sevdi¤inizi kendisine bildiriniz!) buyuruldu. Bunun için, hediyye
vermek ve hediyye kabûl etmek sünnetdir.]

835) Sevâb kazanmak için fakîre hibe olunan mala (Sadaka)
denir.

836) Birfleyi karfl›l›ks›z yimesi için birine izn verme¤e (‹bâha)
etmek denir.

839) Birfley demeden karfl›l›kl› vermek, hibe olur.
840) Birinin göndermesi, ötekinin kabz› hibe olur.
841) Bu mal› sana hibe etdim dese, öteki de, orada kabz etse,

ya’nî alsa hibe temâm olur.
845) Müflteri, mal› teslîm almadan baflkas›na hibe edebilir.
847) Alaca¤›n› borçluya hibe etse veyâ borçluyu (ibrâ) etse,

ya’nî alaca¤›m yokdur dese, borç kalmaz.
849) Kabz olunmadan önce, ikisinden birisi ölse, hibe bât›l olur.
850) Âk›l, bâlig olan çocu¤una hibe edince, kabz etmesi lâz›m-

d›r.
853) Bâlig olmam›fl, âk›l çocu¤un da kabz› lâz›md›r.
854) Gelecek ay bafl›nda, flu mal› sana hibe etdim demek sahîh

olmaz.
855) Bir kimse, kendi borcunu edâ etmek flart› ile birine birfley

hibe etdikde, borç ödenince, hibe lâz›m olur. Ödemezse, hibeden
vazgeçebilir. Ölünciye kadar nafakas›n› vermek ve kendine hizmet
etmek flart› ile evini birine hibe ve teslîm etdikde, hizmete bafllar-
sa, evi geri alamaz.

856) Hibe ederken mal›n mevcûd olmas› flartd›r. Hâz›r olmas›
flart de¤ildir.

857) Baflkas›n›n mal›, ondan iznsiz hibe edilmez.
858) Mal ma’lûm ve mu’ayyen olmal›d›r.
859) Hibe edenin âk›l ve bâlig olmas› flartd›r. [Bundan dolay›,

meyyitin günâhlar›n›, borçlar›n›n iskât› için devr yap›l›rken, fakîrler
aras›na çocuk oturtulmaz.] Fekat, çocu¤a hibe etmek sahîhdir.

860) Cebr ve ikrâh ile hibe sahîh de¤ildir.
861) Hibe kabz edilince mülk olur. Sat›n al›nan mal ise, söz ke-

silince, kabz edilmeden evvel mülk olur.
862) Kabz edilmemifl hibe geriye al›nabilir.
873) Alaca¤›n› borçlusuna veyâ baflkas›na hibe eden, vazgeçe-

mez.
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876) Dü¤ünlerde getirilen hediyye, getirilen kimse belli de¤il
ise, memleketin âdetine bak›l›r.

879) Ölüm hastas›, vârislerinden bir k›sm›na hibe edemez. Mal›-
n›n üçde birini vârislerinden baflkas›na hibe ve vas›yyet edebilir.

Bir kimse, birkaç kifli aras›ndan diledi¤ine hibe yapabilece¤i gi-
bi, bunlar aras›nda (Kur’a) çekerek isâbet edene de hibe yapabilir.
Kur’a, baflkas› taraf›ndan yap›lan ikrâmiyyeye, yard›ma kavuflmak
istiyenler aras›nda çekilir. Kur’aya kat›lacaklardan hiçbir karfl›l›k
istememek flartd›r. Birfley al›rsa, ald›klar›n› da¤›tm›fl olur. Ald›kla-
r› kendinde emânet olup, bunlar› sâhiblerine vermesi lâz›m idi.
Kullanmas› harâm idi. O ise kulland› ve ço¤unun haklar›n› ödeme-
yip, di¤erlerine verdi. Harâm olarak verdiklerine kendi mal›ndan
da ekledi.

215 - Birfley satan kimsenin, akd yaparken, ya’nî söz kesilirken,
müflterîye hediyye verece¤ini flart eylemesinin câiz olmad›¤›, fekat
fâsid flart› akdden evvel söyleyip, akd yaparken söylemezlerse, câ-
iz olaca¤› (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n (Fâsid olan sat›fllar) mad-
desinde yaz›l›d›r. Buna göre, ba’z› müflterîlerine ayr›ca hediyye ve-
rece¤ini ve hediyye vermenin kaç sat›fl devâm edece¤ini ilk sat›fl-
dan evvel haber verip, akd esnâs›nda flart etmez ise, akdden sonra
bu va’dini söylemesi ve yerine getirmesi câiz olur. Çünki hediyye-
yi böyle flart etmesi, akdden sonra, semenden bir mikdâr›n› tenzîl
etmek olup câizdir. Semen kabz edilmifl ise, bu tenzîl, yeniden akd
olur. Tenzîl edilen mikdâr› müflterîye geri verir. Semen kabz edil-
memifl ise, birinci akd, tenzîlli semen ile yap›lm›fl olur. Her iki hâl-
de de, hediyye müflterinin mal›, mülkü olmakdad›r. Müflterîler ara-
s›nda piyango çekerek, hediyyeyi yaln›z kazananlara vermesi ha-
râmd›r. Çünki, kazanmayanlar›n mal›n› gasb edip, bunlar› kaza-
nanlara vermifl olur.

‹bnî Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” (Redd-ül-muhtâr) dördün-
cü cildi, M›sr bask›s›n›n yüzyirmibirinci sahîfesinde diyor ki,
(Bey’in îcâb› olm›yarak, sat›c›ya veyâ müflterîye fâidesi olan bir flart
ile yap›lan sat›fl fâsid olur. Bây›’den bu¤day› un yapd›kdan veyâ
meyveyi toplad›kdan sonra teslîm etmesini veyâ peflin olarak pa-
zarl›k edince, semeni [paras›n›] vermeden önce mal› teslîm etmesi-
ni yâhud semeni baflka köyde verme¤i veyâ bây›’in müflterîye bir-
fley hediyye etmesini, mebî’i belli bir zemân sonra teslîm etmesini
flart etmek, bey’i ifsâd eder. Fâsid sat›fl yapmak harâmd›r. Fesh et-
meleri [vazgeçmeleri] vâcibdir. Baflka yerdeki birine, falanca mal›-
m› sana flu kadara satd›m veyâ seni nikâh etdim yazsa veyâ haberci
gönderse, o da, teklîf olunan› anlay›nca, kabûl etse, sahîh olur.) Gö-
rülüyor ki, sat›c›n›n, al›c›lara bir mal hediyye edece¤ini gazete ile
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önceden ilân etmesi, okuyanlar›n da, bu mal› bunun için sat›n al-
malar›, fâsid sat›fl olmaz. Meselâ, sat›n al›nan mal aras›ndan ç›kan
kâ¤›dda, (Size flu hediyyemiz verilecekdir. Gelip al›n›z!) yaz›l› ise,
bunu almas› câiz olur. Gazeteci önceden bildirip, gazete sat›n al›-
n›rken söylenmezse almas› câiz olur. Tüccâr›n ve gazetecinin flart
eyledi¤i hediyyeler, ilm kitâb› ise, emr-i ma’rûf da olur.

(Hindiyye)de diyor ki, (Falandan alaca¤›m para ile diyerek sa-
t›n almak fâsiddir.) Borçlusundan alm›fl oldu¤u (Bono) denilen se-
nedi vererek birfley sat›n alman›n câiz olmad›¤›, buradan da anla-
fl›lmakdad›r. Kendisi, yeniden yaz›p vermelidir.

216 - Birkaç kimse, aralar›nda para, mal topl›yarak piyango çe-
kip, isâbet etmiyenlerin, isâbet edenlere mal, para vermelerini söz-
leflmelerine (Kumar) denir. Oyun, yar›fl, torbadan ism, numara
çekmek, içinde kendi ismi yaz›l› birfleye kavuflmak veyâ bir zarara,
felâkete yakalanmak, bir süâlin cevâb›n› bulabilmek gibi flartlar›n
hâs›l olmas› flekllerinde piyangolar vard›r. Sat›c›lar›n yapd›klar› pi-
yangolar ve ziyân ve felâket sigortalar›, milletleri, fakîrleri, iflçileri
sömürme vâs›talar›d›r. Çünki, ziyân ve felâket sigortalar›, kumar-
hâneler ve bankerler, birçok kimsenin mal›n› elinden alarak, bunu
kumar ve fâiz ile baflkalar›na vermekde, baflkalar›ndan ald›klar›
harâm paran›n arslan pay› da piyangocunun, bankac›n›n, ceblerine
girmekdedir. ‹flçi sigortalar› yukar›dakiler gibi düflünülmemelidir.
Bu sigortalarda ve emânetcide toplanan ve ma’âfllardan kesilen
mallar›n, paralar›n (Lukata) hükmünde olduklar›n›, büyük âlim
Abdülhakîm efendi, va’zlar›nda bildirmifldir. Lukata, yerde bulu-
nan mal demekdir. Bunlar ve mâl-› habîs, sâhiblerine geri verilir.
Sâhibleri bulunamazsa, fakîrlere verilir. Eline geçen fakîrin mülkü
olurlar.

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” beflinci cildde diyor ki, ok
atmak ile, at koflusu ile yar›flmak câizdir. Yar›flan iki kimseden
yaln›z birinin, (Beni geçersen, sana flunu verece¤im. Ben geçer-
sem, senden birfley istemem) demesi veyâ yar›flmaya kar›flm›yan
birinin, (‹kinizden kazanana flunu verece¤im. Kazanm›yan birfley
vermiyecek) demesi câizdir. (Kazanam›yan, kazanana flunu vere-
cek) denirse, kumar olur. Harâm olur. Kumar sözü, kamerden
gelmekdedir. Kumarc›lardan herbirinin mal›n›n artmak ve azal-
mak ihtimâli vard›r. Birinin mal›n›n yaln›z artmas›, ötekinin yal-
n›z azalmas› ihtimâli varsa, kumar olmaz. E¤er, üçüncü bir kimse,
ikisinin atlar›n› geçmesi flübheli olan bir at ile yar›fla kat›l›p, (Sizi
geçersem, ikinizden de al›r›m. Siz beni geçerseniz, size birfley ver-
mem, hanginiz ötekini geçerse, ondan al›r) demesi de câiz olur.
‹ki ilm adam›, bir süâle farkl› cevâb verdiklerinde, mal üzerinde
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sözleflmeleri de böyledir. Evkaf idâre meclisi reîsi Kemâl Ât›f be¤
“rahime-hullahü teâlâ”, 1330 [m. 1912] târîhli (Mecelle flerhi),
1151. maddesinde diyor ki, (Kur’a üç nev’dir: Ortaklardan ba’z›s›-
n›n hakk›n› ibtâl etmek, bunu hakk›ndan mahrûm etmek için olur
ki, bât›ld›r. Harâmd›r. Ayn› vasflar›, flartlar› hâiz kimseler aras›n-
dan birini seçerken, kalbleri k›r›lmas›n diye aralar›nda kur’a çek-
mek câizdir. Bir mala müflterek mâlik olanlardan her birinin hisse-
sini ay›rmak için de, kur’a çekmek câizdir.)

217 - Büyük f›kh âlimi ‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”
(Ukûd-üd-dürriyye) fetvâ kitâb›nda diyor ki:

Bir mescide vakf veyâ hediyye edilen mumun yar›dan az› kalsa,
imâm›n, müezzinin al›p evine götürmesi âdet olan yerlerde alma-
lar› câiz olur.

Tarladan alaca¤› mahsûlün belli k›sm›n› Ömere verece¤ini va’d
edince, vermesi lâz›m olmaz. Verirse, iyi olur.

Yabanc› kad›nla bir yerde yaln›z kalma¤a (Halvet) denir ki, ha-
râmd›r. Fekat, borclusu kad›n kaçarsa, arkas›ndan evine girip, bor-
cunu almak, ihtiyâr kad›nla kalmak ve aralar›nda perde olunca
kalmak câiz olur.

Erke¤in, nikâh ile almas› ebedî harâm olan kad›nlar›n, meselâ
zevcesinin annesinin ve büyük annelerinin ve kendi halas›n›n, tey-
zesinin ve anas›, babas› halalar›n›n, teyzelerinin bafllar›na, kollar›-
na ve bacaklar›na flehvetsiz bakmas› câizdir. Süt ile akrabâ da, ne-
seb ile akrabâ gibidir. [Âh›ret kardefli, böyle akrabâ de¤ildir.]

Çalg› ve oyun âletlerini satmak, sat›n almak ve bunlar› ve çalg›-
c›, flark›c› insanlar› ve zinâ eden kad›n› kirâ ile tutmak câiz de¤il-
dir.

Evliyân›n kabrlerine örtü, sar›k koymak, üzerlerine türbe yap-
mak, câhilleri, gâfilleri edebli, terbiyeli yapaca¤› için câizdir. Onla-
r›n mubârek rûhlar›, kabrlerinde hâz›r olurlar. Burada edebli, ter-
biyeli bulunanlar, rûhlar›ndan feyz, bereket al›rlar. [Sanduka, tür-
be yapmak, örtü, sar›k koymak, ölüler için de¤ildir. Dirilerin edeb-
li olarak feyz almalar›, fâidelenmeleri içindir. Görülüyor ki, bun-
lar, ölü için de¤il, diriler için yap›lmakdad›r.]

Dirilerin yapd›¤› düâlar›n ölülere fâide verece¤ini, âlimler söz-
birli¤i ile bildirmifllerdir. Kur’ân-› kerîm okuyup da sevâb›n› ölüle-
rin rûhlar›na gönderince, onlara fâide verece¤ini üç mezheb âlim-
leri bildirmifldir.

Kandil, bayram gecelerinde minârelerde ve baflka yerlerde faz-
la ›fl›k yakmak câiz de¤ildir.

Kad›n›n güzelli¤ini ve baflka harâm fleyleri bildiren flark›,
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bunlar› tegannî harâmd›r.
Âlimin, delîllerini bilerek [dîne hizmet niyyeti ile] mezheb de-

¤ifldirmesi câizdir. Câhilin, dünyâl›¤a, flehvetine kavuflmak için
baflka mezhebi taklîd etmesi câiz de¤ildir, mekrûhdur. Âlimin böy-
le yapmas› harâmd›r. Bulundu¤u mezhebin f›kh bilgilerini ö¤ren-
mesi güç olan kimsenin, ö¤renmesi kolay olan mezhebe geçmesi
vâcib olur. Zîrâ, dört mezhebden birinin f›kh bilgilerini ö¤renmek,
câhil kalmakdan hayrl›d›r.

Fenâ kokulu fley yiyenlerin ve üstü, bafl›, yaras› fenâ kokanlar›n
câmi’lere ve toplant›lara girmeleri câiz de¤ildir.

Biti, akrebi ve her hayvân› diri iken yakmak câiz de¤ildir. ‹çin-
de kar›nca bulundu¤u zan olunan odunu [bir yere çarparak silke-
ledikden sonra] yakmak câizdir. Kuduz köpek gibi zararl› hayvân-
lar› eziyyet etmeden öldürmek câizdir. Baflka çâre olmay›nca yak-
mak câiz olur. Zarar vermiyen hayvânlar› öldürmek mekrûhdur.

Kabûl edece¤i zan olunan kimseye emr-i ma’rûf yapmak vâcib-
dir. Kul hakk›d›r.

Hadîs-i flerîfde, (Sakal›n›z› uzatarak ve b›y›¤›n›z› k›rkarak müfl-
riklere muhâlefet ediniz!) buyuruldu. Üstü, bafl›, elbisesi temiz, gü-
zel olan›n sözü, nasîhat›, te’sîrli, k›ymetli olur. Böyle olmak sün-
netdir. Bunun için, b›y›¤›n k›sa olmas› sünnetdir. [‹bni Âbidîn “ra-
hime-hullahü teâlâ” (Redd-ül-muhtâr)da, orucun mekrûhlar›nda
diyor ki, (Hadîs-i flerîfde (Sakal› uzat›n!) buyuruldu. Bu emr, saka-
l› bir tutamdan k›sa yapmay›n ve kaz›may›n demekdir. Sakal› bir
tutam, ya’nî dört parmak eninde uzatmak sünnetdir. Fazlas›n› kes-
mek de sünnetdir. Bir tutamdan k›sa olmas›na hiçbir âlim izn ver-
memifldir. Bir tutam, çeneyi alt dudak kenâr›ndan avuçl›yarak öl-
çülür. Kaz›mak da, yehûdîlere ve mecûsîlere benzemek olur.) Kâ-
firlerin kötü ifllerini taklîd etmenin mekrûh oldu¤u, nemâz›n mek-
rûhlar›nda yaz›l›d›r. Zemâna uymak için kaz›mak mekrûhdur. Sa-
kal›, kad›nlara benzemek için kaz›mak harâmd›r. Özr ile kaz›mak
câizdir. Ba’zan fitneye sebeb olmamas› için kaz›mak lâz›m olur.
Sakal› bir tutamdan k›sa yaparak, sünnet olan sakal› uzatd›¤›n›
zannetmek bid’atdir. Bid’at ifllemek harâmd›r. Büyük günâhd›r.
Böyle k›sa sakal› bir tutama kadar uzatmak vâcib olur.]

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” dedeleri, nine-
leri, Âdem aleyhisselâma kadar, hep mü’min idi. Mâlikî âlimle-
rinden Ebû Bekr Arabî “rahime-hullahü teâlâ”, (Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek babas› Cehennemdedir di-
yen mel’ûndur) buyurdu. Bu, i’tikâd mes’elesi de¤ildir. Kalb ile
bir ilgisi yokdur. Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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incitecek fley söylemek câiz de¤ildir.
Müctehid bulunmad›¤› zemânda, evvelce vefât etmifl olan müc-

tehidin fetvâs› ile amel etmek câizdir. Menfe’ati olan bir fleyin ha-
râm oldu¤u bildirilmemifl ise, o fley mubâh olur. Zararl› olan fleyi
yimek, içmek harâmd›r. Menfe’ati ve zarar› bilinmiyen fleye halâl
denir. Bunun için, tütün içme¤e harâm dememelidir. Hem de, din-
de bid’at de¤ildir. Âdetde bid’atdir. Ba’z› kimselere zarar verirse,
yaln›z bunlara zarar verecek mikdârda içmek harâm olur.

Bir fleyin, zemân›n, yerin u¤ursuz olmas›, yehûdîlikde vard›r.
‹slâmiyyetde u¤ursuzluk yokdur. Câhillerin sünnet veyâ vâcib sa-
nacaklar› fleyi yapmak mekrûh olur.

Avâm›n, ya’nî câhillerin f›kh kitâblar›na göre amel etmeleri lâ-
z›md›r. Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden hükm ç›karma-
lar› câiz de¤ildir. Yüzdokuzuncu sahîfeye bak›n›z! F›kh kitâblar›na
uym›yan bir âyet-i kerîme veyâ bir hadîs-i flerîf görülürse, bunun
mensûh veyâ te’vîlli, yâhud mercûh oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Bunun
için, imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahime-hullahü teâlâ” bir sözü,
bir hadîs-i flerîfe uygun olmazsa, bu hadîs-i flerîfi bilmiyormufl de-
mek câiz de¤ildir. Çünki, bu hadîsi iflitmifl, fekat sahîh oldu¤una
inanmam›fl veyâ te’vîl edilmesi lâz›m oldu¤unu anlam›fld›r demeli-
dir. [Bu sat›rlar, (Berîka)n›n doksandördüncü sahîfesinde de yaz›-
l›d›r. Vehhâbîlerin, Seyyid Kutubcular›n ve Teblîg-› cemâ’atc› de-
nilen mezhebsizlerin yanl›fl yolda ve haks›z olduklar›n› göstermek-
dedir.]

Câizdir demek, sahîh olur, halâl olur demekdir.
Ba¤l› oldu¤u mezhebe sâd›k olmak, her iflini mezhebine uygun

yapmak vâcibdir. Fekat, teassub câiz de¤ildir. Teassub, di¤er üç
mezhebi haks›z bilmek, onlar› incitmekdir. Çünki, dört mezhebin
herbiri hakd›r, do¤rudur.

[Bir mezhebde bulunan, di¤er üç mezhebdeki müslimânlar›
kardefl bilir. Onlar› incitmez. Birbirlerini severler, yard›m ederler.
Allahü teâlâ, müslimânlar›n îmânda birleflmelerini, Eshâb-› kirâm
gibi inanmalar›n› emr ediyor. Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” îmânlar›n› ö¤renip, kitâblar›na yazanlara, (Ehl-i
sünnet) denir. Bütün müslimânlar›n, Ehl-i sünnet âlimlerinin “ra-
hime-hümullahü teâlâ” bildirdikleri gibi îmân etmeleri lâz›md›r.
Sonradan ç›kan selefiyye ve mezhebsizlik inan›fllar›n›n bozuk ol-
du¤unu bilmemiz lâz›md›r.

‹nan›fllar› birbirine uymayan ve Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü
teâlâ anhüm ecma’în” inan›fllar›na hiç benzemeyen kimselerin bir-
leflmeleri, kardefl olmalar› düflünülemez. Müslimânlar› aldatmak
için, kendi felâket yollar›na sürüklemek için, kardefllik maskesi
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alt›nda bölücülük yap›yorlar.
Bütün müslimânlar›n tek ve do¤ru olan Ehl-i sünnet inan›fl›nda

birleflerek Allahü teâlân›n emrine uymalar›, bu ortak inan›fl›n hâ-
s›l edece¤i rahmet-i ilâhiyyeye, kardeflli¤e, seviflme¤e kavuflmalar›
lâz›md›r. Ehl-i sünnetin amelde dört mezhebe ayr›lmalar›n› dîni-
miz emr etmekde, bu ayr›l›¤›n rahmet ve merhamet netîcesi oldu-
¤unu bildirmekdedir.

Amelde mezheblerin bir aded olmay›p, dört olmas›n›n, lüzûm-
lu, fâideli oldu¤u, akl ile de kolay anlafl›lmakdad›r. ‹nsanlar›n ya-
rat›l›fllar› birbirlerine benzemedi¤i gibi, s›cak çölde yafl›yanlara, bir
mezhebe uymak kolay olurken, kutublara yak›n yerlerde yafl›yan-
lara, baflka mezhebe uymak kolay geliyor. Da¤da yafl›yanlara, bir
mezheb kolay iken, denizcilere, bu mezheb güç oluyor. Bir hasta-
ya bir mezheb kolay iken, baflka hastal›k için, baflka mezheb kolay
oluyor. Tarlada çal›flanlarla, fabrikada, askerlikde çal›flanlar için
de, bu farkl›l›k görülmekdedir. Herkes, kendine dahâ kolay gelen
mezhebi seçip, taklîd ediyor veyâ bu mezhebe temâmen intikal
ediyor. (Cemâ’at-i teblîg›yye) denilen mezhebsizlerin, Mevdûdîci-
lerin, Abdühün ve Seyyid Kutb gibilerin istedikleri gibi, tek bir
mezheb olsayd› ve herkes tek bir mezhebe uyma¤a zorlansayd›, bu
hâl çok güç, hattâ imkâns›z olurdu.]

Hakk›n› kurtarmak için ve zâlimden kurtulmak için, yalan söy-
lemek [ve rüflvet vermek] câiz olur.

Arabîden baflka dillerdeki f›kh kitâblar› delîl, sened olamaz. ‹ç-
lerinde terceme hatâs› bulunabilir.

Nemâzdan sonraki tesbîhleri okurken otuzüç adedine dikkat
etmek lâz›md›r. ‹slâmiyyetin emrlerinde, hikmetler, fâideler var-
d›r. Bu adedler, ilâc›n mikdâr› gibidir. Ziyâde veyâ noksan olursa,
istenilen fâide hâs›l olmaz.

Ekme¤i öpmek, âdetde bid’atdir. Niyyete göre müstehab veyâ
mekrûh olur.

‹mâm-› Muhammed Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ”, kendi ze-
mân›ndaki f›kh âlimlerinin en üstünü idi. fiâfi’î f›kh kitâblar›, hep
onun kitâblar›ndan vesîkalar vermekdedir.

[Kâfirler, mezhebsizler, vehhâbîler, bu büyük islâm âlimine
ve benzerlerine, (‹slâm felesofu), yaz›lar›na ve bütün (‹lm-i ke-
lâm), ya’nî (Akâid) kitâblar›na da, (‹slâm felsefesi) diyorlar.
Hâlbuki, islâmiyyetde felsefe yokdur. ‹slâm âlimleri, felesof de-
¤ildir. Felsefe, din, rûh ve ictimâî bilgi câhillerinin, bu bilgilerden,
kendi k›sa akllar› ile ve zemânlar›ndaki fennî keflflere göre, anla-
d›klar›na, ya’nî bozuk düflüncelerine denir. ‹slâm âlimlerinin ki-
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tâblar› ise, ilm sâhiblerinin, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîfler-
den ç›kard›klar› bilgilerdir. ‹slâm bilgilerine felsefe demek, p›rlan-
tay› cam parçalar›na benzetmek gibidir. ‹slâm âlimlerine felsefeci
demek de, aslana kedi demek gibi olup, bu yüksek âlimlere hakâ-
ret etmek olur.]

Hadîs-i flerîfler, Kur’ân-› kerîmin örtülü ma’nâlar›n› aç›klamak-
dad›r. Müctehidlerin ictihâdlar› bu ikisini aç›klamakdad›r. Hanefî
mezhebindeki müctehidler, ‹mâm-› a’zam›n “rahime-hullahü te-
âlâ” sözlerini aç›klamakdad›r. F›kh ve fetvâ kitâblar› da, bu imâm-
lar›n sözlerini aç›klamakdad›r.

Di¤er üç mezheb de böyledir.
Fetvâ vermek ve ilm ö¤retmek farz-› kifâyedir.
Müslimânlar aras›nda sene târîhleri, hazret-i Ömerin “rad›yal-

lahü teâlâ anh” emri ile bafllad›. Târîh bafllang›c›n›n, hicret senesi
Muharrem ay›n›n birinci günü olmas›, Eshâb-› kirâm›n “rad›yalla-
hü teâlâ anhüm ecma’în” sözbirli¤i ile kabûl edildi.

Tarladaki meyve a¤açlar› kesilip sat›l›nca uflru verilmez. Mey-
velerinin uflru verilir. Meyvesi olmay›p bey’ için yetifldirilen a¤aç-
lar›n ve istifâde edilen dut yapraklar›n›n uflru verilir. Ba¤çedeki
meyvelerin uflru verilmez.

Nemâz borçlar›n›n iskât› için vasiyyet etmek ve iskât› defnden
sonra da yapmak sahîhdir. [Mezhebsizlerin, vehhâbîlerin, dînimiz-
de, iskât diye birfley yokdur. ‹skât›, devri hocalar uydurmufldur, gi-
bi sözlerine inanmamal›d›r.]

Hac etmemifl fakîrin baflkas› yerine hacca gitmesi câiz ise de,
Kâ’beyi görünce kendisine de hac etmek farz olur. Bunun için
Mekkede kal›p, sonraki sene de kendi hacc›n› yapmas› lâz›m olur.
Evvelki hacc›nda, memleketine dönmedi¤i için, meyyitin hacc›
noksan kalm›fl olur. Hac için vekîl yap›lan kimseye para verilirken,
istedi¤ini yap dense, bunun meyyit için bir baflkas›n› vekîl etmesi
câiz olur.

Bâliga, âkile ve reflîde olan k›z›, babas› bundan iznsiz ve vekâ-
letini almadan tezvic etse, k›z haber al›nca red edebilir. Bâliga, âk›-
le, reflîde k›z, babas›ndan, amcas›ndan izn almadan kendini küfvü-
ne nikâh edebilir.

‹lm, din ve salâh sâhibinin k›z›n›, vekîli olan kimse, bir câhile,
fâs›ka nikâh etse câiz olmaz. Çünki, zevc ile zevcenin küfv [denk]
olmalar› lâz›md›r.

Vefât eden adam›n zevcesine, iddeti zemân›nda, adam›n b›rak-
d›¤› maldan nafaka vermek lâz›m olmaz. [Çünki bu malda, vâris-
lerin haklar› da vard›r.] ‹ddet zemân› dört ay on gündür. Bu ze-
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mân temâm olm›yan kad›n evlenemez.
Zevcesini b›rak›p kaçan kimsenin babas›n›n, gelinine nafaka

vermesi vâcib olmaz. Zevcenin birisinden ödünç istemesi, zevci ge-
lince ödemesi lâz›m olur.

Hasta kad›n›n zevci zengin ise, zevcesinin ve hizmet eden kad›-
n›n nafakas›n› vermesi lâz›m olur.

Fakîr olan yetîmlere, amcalar›n›n o¤lunun nafaka vermesi lâ-
z›m olmaz. Çünki, bunlar›n vârisi ise de, mahremleri de¤ildir. Ça-
l›flamaz hâlde fakîr adam›n k›z›n›n o¤ullar›, f›tra verecek kadar
zengin iseler, bunun ve zevcesinin nafakalar›n› verirler. Fakîr ve
âciz kad›n›n, erkek kardeflinin yetîm o¤lu zengin ise, bunun mal›n-
dan kad›na nafaka vermesi için, vasîsine emr olunur. Vasî, vas›yye-
ti kabûl eden kimsedir.

Bu¤day ö¤ütemiyen ve ekmek pifliremiyen kad›na zevcinin hâ-
z›r ekmek ve ta’âm getirmesi lâz›md›r.

Ana, çocu¤unu emzirmek istemezse, baban›n süt anne tutmas›
lâz›m olur. K›z›n›n çocuklar›n› besliyen, masraf›n› babalar›ndan is-
tiyebilir.

Fakîr ve âciz kad›n›n nafakas›n›, zengin olan erkek ve k›z ço-
cuklar› müsâvî olarak verirler.

Fakîr, hasta adam›n nafakas›n› zengin kardefli verir. Zengin ak-
rabâs› yoksa, Beytül-mâl verir.

[Hasta veyâ ihtiyâr oldu¤u için çal›flamayan adam ve her kad›n
fakîr iseler, zengin olan yedi mahrem akrabâs›n›n bunlara bakma-
lar› vâcibdir. Bakmazlarsa, mahkemenin ta’yîn etdi¤i ma’âfl bun-
lardan al›n›r. Zengin akrabâlar› yoksa, devlet, beytülmâl›n uflr ve
hayvân zekâtlar› bedellerinin topland›¤› k›sm›ndan bol ma’âfl ve-
rir. Dâr-ül-islâmda bulunan her müslimân fakîre böyle yard›m
edilmesini islâm dîni emr etmekdedir. Bunun için, dâr-ül-islâmda
muhtâc kimse yokdur. ‹slâm dîninin bu ni’metinden fâidelenmek
için, dâr-ül-harbdeki müslimânlar›n dâr-ül-islâma hicret etmeleri
vâcibdir. Dâr-ül-islâmdaki ve dâr-ül-harbdeki müslimânlar›n ze-
kâtlar›n› kolay verebilmeleri için, (Zekât toplama merkezleri) kur-
malar› iyi olur.]

Mürted olan›n nikâh› hemen fesh olur. Talâk adedi azalmaz.
Tecdîd-i nikâh etmeden evvel olan çocu¤u veled-i zinâ olur. [Bir
kad›n› nikâh etmeden evvel, bununla cimâ’ yapmak, zinâ olur. Zi-
nâdan hâs›l olan çocuk (veled-i zinâ) olur. Bunun babas› olmaz
(Feyziyye). Bu kad›n› sonra nikâh ederse, bu çocuk bu erke¤in
meflrû çocu¤u olur.] Mürted, âdet üzere kelime-i flehâdet söyle-
mekle müslimân olmaz. Küfrüne sebeb olan sözünden tevbe et-
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mesi lâz›md›r. Sözünün küfre sebeb olaca¤›n› bilmemesi özr olmaz.
Veresiye sat›flda, paran›n k›ymeti de¤iflse, sözleflilen mikdârda

ödenmesi lâz›m olur. Ödünç almak da böyledir. (Ukûd-üd-dürriy-
ye)den terceme temâm oldu. ‹flbu tercemenin arabî asl›, Hakîkat
Kitâbevinin basd›rd›¤› (Habl-ül-metin) kitâb›n›n sonuna ilâve ola-
rak basd›r›lm›fld›r.

‹bni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”, hazar bahsinin sonunda di-
yor ki, (Ba’z› yerleri alt›n ve gümüfl ile kapl› eflyây›, kapl› yerlerine
temâs etmeden kullanmak câizdir. Üzerlerine temvîh, t›lâ yap›lm›fl,
ya’nî yald›zlanm›fl ise, buna temâs ederek de kullanmak câizdir.

Her kâfirin, müslimândan sat›n ald›¤›n› söyliyerek verdi¤i eti
yimek câizdir. Mecûsîden, mürtedden sat›n ald›¤›n› söylerse, yinil-
mez. Zîrâ, bu sözleri dünyâl›k iflleri haber vermekdedir. [Çünki,
eskiden kasablar kendileri kesip satarlard›.] Bu eti sat›n alm›fl ise,
bey’ bât›l olmaz. Semenini kâfire öder. Bu eti müslimân veyâ mür-
ted kesdi derse, inan›lmaz. Zîrâ, bu söz din iflini haber vermekde-
dir. Kâfirin, fâs›k›n, mu’âmelâtdaki sözü kabûl edilir. Diyânâtdaki
sözü kabûl edilmez. Diyânâtda âdil bir müslimân›n sözü kabûl edi-
lir. Mülk zâil olmas› için haber verenin iki kifli olmas› lâz›md›r. Fâ-
s›k›n ve hâli bilinmiyenin mu’âmelâtdaki haberinin do¤ru olup ol-
mad›¤› (Teharrî) edilir, arafld›r›l›p, kendi zann-› gâlibine göre ha-
reket eder. Bir âdil bir suya temiz dese, di¤er âdil necs dese, tâhir
kabûl edilir. Biri ete tâhir dese, di¤eri necs dese, necs kabûl edilir.
‹ki âdilin sözü bir âdile tercîh edilir. Tahtâvî “rahime-hullahü te-
âlâ”, (Merâk-›l-felâh) hâfliyesi bafl›nda, (Teharrî) fasl›nda diyor ki,
([Dâr-ül-harbdeki veyâ ›ss›z bir yerdeki] bir ete, bir âdil müslimân,
bunu mürted kesdi dese, di¤er bir âdil müslimân ise, bunu müsli-
mân kesdi dese, yimesi halâl olmaz. Çünki, bu hayvân›n kendili¤in-
den ölerek veyâ dinsiz keserek, vurarak lefl olmas› asld›r, esâsd›r.
Müslimân›n ahkâm-› islâmiyyeye uygun kesdi¤i anlafl›l›nca [veyâ
zan edilince, yimesi halâl olur. Dâr-ül harbde müslimân kasab ara-
mal›. Bundan, bu niyyetle sat›n almal›d›r.] halâl olur. Bu misâlde,
müslimân›n kesdi¤i anlafl›lmam›fl, esâs olan harâml›k devâm etmifl-
dir. Müslimânlar›n ve dinsizlerin kar›fl›k oldu¤u bir yerde, ele ge-
çen eti, müslimân›n kesdi¤i anlafl›lmad›kca, yimesi halâl olmaz.
Çünki, harâm olmas› asld›r, esâsd›r. Harâml›¤›n gitmifl oldu¤u
ise, flübhelidir. Müslimânlar çok ise, yimesi halâl olur. Bir suyun
necs olmas› flübheli ise, temiz kabûl edilir. Çünki, suyun asl› te-
mizdir. Mal› harâm ile kar›fl›k olan›n bu mal›n› sat›n almak, al›nan
harâm mal›n kendisi oldu¤u bilinmedikce, câiz olur. Çünki, mal›-
n›n asl›n›n nas›l oldu¤u bilinmemekdedir. Bunun için, bundan sa-
t›n almak mekrûh olur.) [S›¤›r, koyun, tavuk gibi eti yinen hayvân-
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lar›n etlerini yimek halâl olmas› için, ahkâm-› islâmiyyeye uygun
kesilmeleri lâz›md›r. Ya’nî bir müslimân›n veyâ ehl-i kitâb›n kes-
mesi ve keserken Allah ismini söylemesi lâz›md›r. Ahkâm-› islâ-
miyyeye uygun kesilmiyen hayvân lefl olur. Bunun etini yimek ve
satmak harâm olur. Hayvân kesenlerin ve satan müslimânlar›n bu-
nu iyi bilmeleri lâz›md›r. Et sat›n al›rken, bunun nas›l kesildi¤ini
sormak lâz›m de¤ildir. Çünki müslimâna hüsn-i zân olunur.]

Dü¤ün yeme¤ine da’vet olunan›n gitmesi sünnetdir. Baflka zi-
yâfetlere gitmek müstehabd›r. Harâm flark›, [çalg›, kumar, içki, ka-
d›n], oyun, bid’at, gîbet bulunan da’vetlere gidilmez. Dü¤ün, bay-
ram gibi günlerde yerlere ipek örtüler sermek ve alt›n, gümüfl zînet
eflyâs›n› raflara koymak, sultân›n emrine uymak için olup, kibrlen-
mek, ö¤ünmek için olmazsa câizdir. Fekat, bunlara temâs etme-
mek, kullanmamak lâz›md›r. Mefl’ale, kandil, mumlar, elektrik
lambalar› yakmak isrâf olduklar› için câiz de¤ildir. Böyle fleyleri
yapmak, ancak hükûmetin cezâ, ikâb yapmas›ndan korkulunca câ-
iz olur. Harâm fleyler bulunan, kad›n erkek kar›fl›k olan yere (F›sk
Meclisi) denir. Bunlara gitmek de böyledir. Tegannî, düzgün sözü
düzgün ses ile okumakd›r. Kad›n, içki, çalg›, gîbet bulunan sözü ve-
yâ bunlar›n bulundu¤u yerde okumak harâm olur. Dü¤ünlerde da-
vul, zilsiz def ve sahur davulu, hamam borusu ve harbde, resmî yer-
lerde, belli zemânlarda [müzika, mehter ile millî ve askerî] flark›lar
çalmak câizdir. Tekkelerde, ibâdethânelerde her nev’ çalg› harâm-
d›r.)

218 - ‹flbu (Ey O¤ul) kitâb›nda yaz›l› olan hadîs-i flerîfler ve ke-
lâmlar sahîhdir. [Lâtin harfleri ile bas›l›rken ilâve edilen tenbîhler
de, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar›ndan al›nm›fld›r. Bu kitâb›
kalbine yerlefldir! Müslimânl›¤›, mezhebsizlerin kitâblar›ndan ö¤-
renmifl kimselerin sözlerine ve yaz›lar›na ve yurd d›fl›ndaki vehhâ-
bî kitâblar›ndan yap›lan tercemelere aldan›p da, îmân›n› ve ameli-
ni zâyi’ eyleme!]

Bu eseri tasnîf ederken, müellif fakîr Süleymân ibni Cezâ’›n
“rahime-hullahü teâlâ” istifâde eyledi¤i kitâblar flunlard›r:

‹hyâ-i Ulûm, Câmi-ül-Usûl, Resûl-i Enver, Bostânül ârifîn, Me-
sâbih, Meflâr›k, ‹rflâdüssâbirîn, Kûtül kulûb, Câmi-i Tirmüzî, Câ-
mi-ül-Cinân, Behcet-ül Envâr, Mev’izâ-i Mûsâ, Vas›yyet-i Ebû
Hüreyre. Bu onüç kitâbdan ihtisâr edip ç›kard›¤›m flu eseri, müsli-
mânlar›n çocuklar› için, hâz›rlad›m. 

Son bask›s› Birinci tab’ târîhi Kitâb›n te’lîf târîhi
H.K. 1428 [m. 2007] H.K. 1302 [m. 1895] Hicrî Kamerî 960 [m. 1553]

Hicrî fiemsî: 1385 Hicrî fiemsî: 1273 Hicrî fiemsî: 931
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HAKÎKÎ MÜSL‹MÂN NASIL OLUR?
Nasîhatlerin birincisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin, kitâblar›nda

bildirdiklerine göre, i’tikâd› düzeltmekdir. Bu âlimler, kitâblar›n-
da Eshâb-› kirâmdan iflitdiklerini bildirmifller, kendi kafalar›ndan
hiçbirfley yazmam›fllard›r. Cehennemden kurtulan, yaln›z bu âlim-
lere tâbi’ olanlard›r. Allahü teâlâ, o büyük insanlar›n çal›flmalar›-
na, bol bol mükâfât versin! Dört mezhebin ictihâd derecesine yük-
selmifl müctehidlerine ve bunlar›n yetifldirdikleri büyük âlimlere
(Ehl-i sünnet) âlimi denir. ‹’tikâd› (Îmân›) düzeltdikden sonra,
ahkâm-› islâmiyyeye uymak, ya’nî f›kh kitâblar›n›n bildirdi¤i ibâ-
detleri ö¤renmek ve yapmak ve yasak etdiklerinden kaç›nmak lâ-
z›md›r. Befl vakt nemâz›, üflenmeden, gevfleklik yapmadan, flartla-
r›na ve ta’dîl-i erkâna dikkat ederek k›lmal›d›r. Nisâb mikdâr› ma-
l› ve paras› olan, zekât vermelidir. ‹mâm-› a’zam buyuruyor ki,
(Kad›nlar›n süs olarak kulland›klar› alt›n ve gümüflün de zekât›n›
vermek lâz›md›r.)

K›ymetli ömrü, lüzûmsuz mubâhlara bile harcamamal›d›r. Ha-
râm ile geçirmemek, elbette lâz›md›r. Tegannî ve flark› ve çalg›
âletleri ile meflgûl olmamal›, bunlar›n nefse verecekleri lezzete al-
danmamal›d›r. Bunlar bal kar›fld›r›lm›fl, flekerle kaplanm›fl zehr gi-
bidir.

(Gîbet) etmemelidir. Gîbet harâmd›r. [Gîbet, bir müslimân›n
veyâ zimmînin gizli bir kusûrunu, arkas›ndan söylemekdir. Harbî-
lerin ve bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin ve aç›kca günâh iflliyen-
lerin bu günâhlar›n› ve zulm edenlerin ve al›fl veriflde aldatanlar›n
bu fenâl›klar›n› duyurarak, müslimânlar›n, bunlar›n flerrinden sa-
k›nmalar›na yard›m etmek ve müslimânl›¤› yanl›fl söyliyenlerin ve
yazanlar›n bu iftirâlar›n› herkese söylemek lâz›md›r. Bunlar› söyle-
mek, gîbet olmaz (Redd-ül muhtâr: 5-263).]

(Nemîme) yapmamal›, ya’nî müslimânlar aras›nda söz tafl›ma-
mal›d›r. Bu iki günâh› iflliyenlere çeflidli azâblar yap›laca¤› bildiril-
mifldir. Yalan söylemek ve iftirâ etmek de harâmd›r, sak›nmak lâ-
z›md›r. Bu iki fenâl›k, her dinde de harâm idi. Cezâlar› çok a¤›r-
d›r. Müslimânlar›n ayblar›n› örtmek, gizli günâhlar›n› yaymamak
ve kusûrlar›n› afv etmek çok sevâbd›r. Küçüklere, emri alt›nda
bulunanlara [zevceye, çocuklara, talebeye, askere, iflçiye] fakîrle-
re merhamet etmelidir. Kusûrlar›n› yüzlerine vurmamal›d›r. Olur
olmaz sebeblerle o zevall›lar› incitmemeli, dövmemeli ve sövme-
melidir. Hiç kimsenin dînine, mal›na, can›na, flerefine, nâmûsuna
sald›rmamal›, herkese ve hükûmete olan borclar› ödemelidir.
Rüflvet vermek ve almak harâmd›r. Yaln›z, zâlimin zulmünden
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kurtulmak için ve ikrâh, tehdîd edilince vermek, rüflvet olmaz. Fe-
kat bunu da almak harâm olur. Herkes, kendi kusûrlar›n› görmeli,
Allahü teâlâya karfl› yapd›¤› kabâhatleri düflünmelidir. Allahü te-
âlân›n, kendisine cezâ vermekde acele etmedi¤ini, r›zk›n› kesmedi-
¤ini bilmelidir. Anan›n, baban›n, hükûmetin, ahkâm-› islâmiyyeye
uygun emrlerine itâ’at etmeli, ahkâm-› islâmiyyeye uygun olma-
yanlara isyân etmemeli, karfl› gelmemeli, fitneye sebeb olmamal›-
d›r. [K›sacas›, hakîkî müslimân, medenî, ilerici insand›r. (Mektû-
bât-› Ma’sûmiyye) ikinci cild, 123. cü mektûba bak›n›z!]

‹’tikâd› düzeltdikden ve islâmiyyetin emrlerini yapd›kdan son-
ra, bütün zemânlar›, Allahü teâlân›n zikri ile geçirmelidir. Zikre
büyüklerin bildirdi¤i gibi, devâm etmelidir. Zikre, ya’nî kalbin, Al-
lahü teâlân›n ismini, (S›fât-› zâtiyye)sini hât›rlamas›na, anmas›na
mâni’ olan herfleyi, kendine düflman bilmelidir. ‹slâmiyyete ne ka-
dar çok yap›fl›l›rsa, hergün befl vakt nemâz k›l›n›rsa, Onu anman›n
lezzeti artar. ‹slâmiyyete uymakda, gevfleklik, tenbellik artd›kca, o
lezzet de azal›r ve kalmaz olur. Zikrin çeflidleri vard›r. Bunlardan
biri, (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
Allahü ekber ve lillâhilhamd)d›r. Buna (Tekbîr-i teflrîk) de denir.
Her gün çok söylemelidir. (‹stigfâr düâs›) da, fâidesi pek çok olan
bir zikrdir. ‹slâm düflmanlar›, Allahü teâlân›n emrlerinin, yasakla-
r›n›n yok edilmesine çal›fl›yorlar. Müslimânlar, böyle bölücü, y›k›-
c› yaz›lar yayan gazeteleri, televizyonlar› evlerine sokmamal›, on-
lar›n yalanlar›na, iftirâlar›na aldan›p da, tuzaklar›na düflmeme¤e
çok dikkat etmelidir.

‹hlâs ile yap›lmayan ibâdetin fâidesi olmaz, sevâb› olmaz. (‹h-
lâs), herfleyi yaln›z Allah r›zâs› için yapmakd›r. ‹hlâs, Allahü te-
âlâdan baflka hiçbir fleyi sevmemekle, yaln›z Onu sevmekle, ken-
dili¤inden hâs›l olur. Kalbin yaln›z Onu sevmesine (Kalbin tasfi-
yesi), (Kalbin itmînân›) veyâ (Fenâ fillah) denir. Kalbin itmînâna
kavuflmas›, ancak Onu çok hât›rlamakla, büyüklü¤ünü, ni’metle-
rini düflünmekle olaca¤›n›, Ra’d sûresinin yirmisekizinci âyeti bil-
dirmekdedir. ‹nsanda, akl, kalb ve nefs denilen üç kuvvet vard›r.
Akl›n ve nefsin yeri dimâgd›r. Kalbin yeri yürekdir.  Akl, mekteb
dersleri, fen bilgileri, san’at hesâblar›, mal sâhibi olmak, âh›reti
kazanmak yollar› gibi fâideli fleyleri düflünür. ‹sterse düflünür. ‹s-
temezse düflünmez. Akl›n bu düflüncelere ve insan›n bunlara ka-
vuflmak için çal›flmas› lâz›md›r. Hattâ, çok sevâb olur. Harâm
olan düflüncelerin kalbe sirâyet etmeleri zararl›d›r. Nefs, dâimâ
harâmlar›, zararl› fleyleri yapma¤› düflünür. Kalbin kendinde hiç
düflünce yokdur. Onu, akl›n ve nefsin ve his uzvlar›ndan dimâga
ve dimâgdan kalbe ulaflan harâm fleylerin düflünceleri gelerek, has-
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ta yapar. Kalbi bu hataralardan kurtarmak gücdür. Bu hât›ralar
[düflünceler] gelmezse Allahü teâlây› hât›rlar, düflünür. Ya’nî kalb,
hiç düflüncesiz kalmaz. Kalbin Allahü teâlây› hât›rlamas›, ismini
çok söylemekle veyâ bir Velîyi severek görmekle olur. Bir Velîyi
bulamazsa, ismini iflitdi¤i bir Velînin hayât›n› okuyup ö¤renir, onu
çok sever. Ona (Râb›ta) yapar. Ya’nî hep onu düflünür. Bir Velîyi
görmek, Allahü teâlây› hât›rlama¤a sebeb olaca¤›, hadîs-i flerîfde
bildirilmifldir.

‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhen-
dî Hindî hazretlerinin (Mektûbât) kitâb› üç cilddir. Birinci cildde
313, ikinci cildde 99, üçüncü cildde 124 mektûb vard›r. Birinci
cildden bir mektûbun tercemesi afla¤›dad›r:

B‹R‹NC‹ C‹LD, 46. c› MEKTÛB
Bu mektûb, nakîb seyyid fleyh Ferîde “rahmetullahi teâlâ

aleyh” yaz›lm›fld›r. Allahü teâlân›n var ve bir oldu¤u ve Muham-
med aleyhisselâm›n Onun resûlü oldu¤u bedîhîdir, pek meydânda-
d›r. Düflünme¤e bile, lüzûm olmad›¤›n› bildirmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, kerîm olan babalar›n›z›n yolundan ay›rma-
s›n. Onlar›n en üstünü olan birincisine ve geri kalanlar›n hepsine,
bizden düâlar ve selâmlar olsun! Allahü teâlân›n var oldu¤u ve
bir oldu¤u, hattâ Muhammed aleyhisselâm›n, Onun resûlü oldu-
¤u ve hattâ onun getirdi¤i her emrin ve haberlerin, do¤ru oldu¤u,
günefl gibi meydândad›r. Düflünme¤e, isbât etme¤e hiç lüzûm
yokdur. Kalbin bunlara inanmas› için, kalbin bozuk olmamas›,
ma’nevî hastal›¤› bulunmamas› lâz›md›r. Kalb hasta ve bozuk
olunca, kalbin inanmas› için, akl ile düflünmek, incelemek lâz›m
olur. Ancak bu sûretle kalb (tasfiye) bulur, ya’nî hastal›kdan kur-
tulur. (Basîret)den ya’nî kalb gözünden ma’nevî perde kalkarsa,
bunlara seve seve inan›l›r. Meselâ, safras› bozuk kimse, flekerin
tad›n› duymuyor. fiekerin tatl› oldu¤unu ona anlatmak, isbât et-
mek lâz›m olur. Fekat, safra hastal›kdan kurtulunca, isbât etme-
¤e lüzûm kalmaz. Hastal›kdan dolay› isbât etmek lâz›m olmas›,
flekerin tatl›l›¤›na bir kusûr vermez. fiafl› olan, bir fleyi iki görür ve
iki kifli var san›r. fiafl›daki göz hastal›¤›, karfl›s›ndaki bir fleyin, iki
olmas›n› îcâb etdirmez. O iki gördü¤ü hâlde, görünen yine birdir.
Bunun bir oldu¤unu isbât etmek çok zordur. [Doppelsehen deni-
len göz hastal›¤› olanlara ahvel denir.] [Müslimân olmak için,
yaln›z kalbin îmân etmesi, inanmas› lâz›md›r. Fekat, her müsli-
mân›n kalbine, dâhilî düflman› olan nefsinden ve hâricî düflman-
lar› olan fleytânlardan ve kötü arkadafllardan hastal›k gelmek-
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dedir. Nefs, yarat›l›flda ahkâm-› islâmiyyeye düflmand›r. Kalbin
hasta olmas›, [nefse uymas› demekdir, ya’nî islâmiyyete uymak is-
tememesidir. Ya’nî, islâmiyyetin emrlerinin tad›n› duymamak, ya-
sak etdiklerinden zevk almakd›r.] Bu yasaklara (dünyâ) denildi¤i,
yüzdoksanyedinci mektûbda yaz›l›d›r. Dünyâya düflkün olmak,
kalbdeki îmân› za’îfletmekdedir. Bir kimse, nefslerinin esîri olan
gâfil insanlar›n sohbetlerinden, sözlerinden, yaz›lar›ndan, kitâbla-
r›ndan, radyolar›ndan, televizyonlar›ndan uzaklafl›rsa ve nefsi (tez-
kiye) olursa,ya’nî inkâr hastal›¤›ndan kurtulursa, bu dâhilî ve hâri-
cî düflmanlardan kalbe hastal›k gelmez. Mevcûd hastal›k da, islâ-
miyyete uyarak ve (istigfâr okuyarak) tasfiye edilince, kalb hakîkî
îmâna kavuflur. Nefsin cibillî hastal›¤›ndan tezkiyesi ve kalbin hâ-
ricden gelen hastal›kdan tasfiyesi, mürflid-i kâmilin sohbetinde bu-
lunmakla, kitâblar›n› okumakla ve ahkâm-› islâmiyyeye uymakla
nasîb olur. K›rkikinci ve elliikinci mektûblara bak›n›z! Mürflid-i
kâmil, bütün sözleri, bütün iflleri, islâmiyyete uygun olan, Ehl-i
sünnet âlimi demekdir. ‹slâmiyyeti iyi bilmesi, derin âlim olmas›
lâz›md›r.]

Din bilgilerini, akl ile isbât ederek [kalbe] inand›rmak, kolay
de¤ildir. Yakînî, vicdânî bir îmân elde etmek için, isbât yoluna git-
mekdense, kalbi hastal›kdan kurtarmak lâz›md›r. Nitekim, safra
hastas›n›, flekerin tatl› oldu¤una inand›rmak için, isbât etme¤e kal-
k›flmakdansa, onu hastal›kdan kurtarmak lâz›md›r. [Safras› bozuk
olan hastaya] flekerin tatl› oldu¤u, ne kadar isbât edilirse edilsin,
yakîn hâs›l edemez. Çünki, fleker a¤z›na ac› gelmekde, vicdân› ac›
oldu¤unu bilmekdedir.

[Seyyid Abdülhakîm “kuddise sirruh” buyurdu ki: (Müdrike)
ya’nî bir fleyi (anlamak) kuvveti üçdür: Üçünün de do¤ru anl›yabil-
meleri için, bulunduklar› uzvlar›n hasta olmamalar› lâz›md›r. Bi-
rincisi, görünen (his organlar›ndaki kuvvetler) olup, görme, iflitme,
koklama, g›dân›n lezzetini alma ve s›cakl›k, sertlik anlama. Bu
kuvvetler, insanda bulundu¤u gibi, hayvânlarda da vard›r. Bu kuv-
vetler olmasayd›, insanlar, tafl gibi, odun gibi olurdu. 

‹kincisi, (akl kuvvetleri) olup, hiss-i müflterek, hâf›za, vâhime,
mütesarr›fa ve hazânet-ül-hayâl denilen görünmiyen befl organda-
ki kuvvetlerdir. Bu kuvvetler, insanlar›n dimâg›nda [beyninde] bu-
lunur. Hayvânlarda yokdur. Bir fleyin varl›¤›n›, bu kuvvetler,
güvenilen bir haberi iflitmekle veyâ tecribe ile yâhud hesâb ile
anlar. ‹yiyi fenâdan, fâideliyi zararl›dan ay›r›rlar. Fen bilgileri, he-
sâb, bu kuvvetlerle yap›l›r.

Üçüncüsü, (kalb kuvveti) olup, müslimânlar›n havâss›na,
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ya’nî yüksek olan seçilmifl kimselere mahsûsdur. Kalbdeki bu
ma’nevî anlama kuvvetine (Basîret) denir. Bu kuvvet ile anlafl›lan
din bilgileri, akl ve his kuvvetleri ile anlafl›lamaz. Akl kuvvetleri ile
anlafl›lan fleyleri, insan, hayvânlar›n en üstünü olan ata, senelerce
u¤raflsa, anlatamaz. Bunun gibi, kalb kuvvetleri ile anlafl›lan
bilgileri [din bilgilerini ve meselâ ma’rifetullah›], bu seçilmifller,
baflka insanlara senelerce söylese, onlar anl›yamaz. Bunlardan da-
hâ yüksek seçilmifllerin seçilmiflleri vard›r. Bunlardan da dahâ üs-
tün Nebîler, Nebîlerden dahâ üstün Resûller, bunlardan da üstün
Ülül’azm dereceleri vard›r. Bunlar›n üstünde de Kelîmiyyet, Rû-
hiyyet, Hullet ve Mahbûbiyyet mertebeleri vard›r ki, bu en üstün
derece, Muhammed aleyhisselâma mahsûsdur. Kalb [gönül] deni-
len kuvvet, yürek dedi¤imiz et parças›nda bulunur. Elektri¤in am-
pulde, miknâtisin elektrik tellerinin makaras›nda hâs›l olmas› gibi-
dir.]

‹nsanlarda bulunan nefs-i emmâre, din bilgilerine inanmamak-
da, tabî’ati, yarat›l›fl›, islâmiyyete uymamakdad›r. [Bunun için, is-
lâmiyyete uymak, nefse ac› gelmekde, ona uymak istememekde-
dir. Kalb ise, yarat›l›fl›nda temizdir, sâlimdir. Fekat, nefsin islâmiy-
yete uymak istememesi hastal›¤›, kalbe sirâyet ederek, kalb de is-
lâmiyyete uymak istemiyor. ‹slâmiyyete inan›yor ise de, uymas›
ac› geliyor.] ‹slâmiyyetin do¤rulu¤unu isbât için, ne kadar u¤rafl›-
l›rsa u¤rafl›ls›n, hasta olan kalbde buna yakîn hâs›l olmas›, çok güç
olur. [Kalbde yakîn hâs›l olmas› için, dâhilden ve hâricden hasta-
l›k gelmemesi, gelmifl olan›n da tasfiyesi lâz›md›r. Bunun için, nef-
si (tezkiye) etmekden, ya’nî cibillî olan inkâr hastal›¤›ndan ve kal-
bi fleytândan ve fenâ arkadafldan kurtarmakdan baflka çâre yok-
dur. Nefsi tezkiye, ahkâm-› islâmiyyeye uymakla, sonra (kelime-i
tevhîd denilen Lâ ilâhe illallah zikrini çok söylemekle), sonra bir
Velînin sohbeti ile, sonra râb›tas› ile, sonra hayât hikâyesini oku-
makla olur. Kalbin tasfiyesi, ibâdet yapmakla, bilhâssa farz ne-
mâzlar› k›lmakla ve çok istigfâr okumakla olaca¤›, (Herkese Lâ-
z›m Olan Îmân) kitâb›n›n 1999 târîh ve sonraki bask›lar›n›n doku-
zuncu sahîfesinde ve (Se’âdet-i Ebediyye) 64.cü sahîfesinde ve
(Hak Sözün Vesîkalar›) 125.ci sahîfesinde yaz›l›d›r. Kalb böyle te-
mizlendi¤i gibi, nefsin de, (Kelime-i Tevhîd) okumak ile temizle-
nece¤i 52. ve 78.ci mektûblarda yaz›l›d›r. Mekteb, meslek arkada-
fl›, ö¤retmen, gazete, televizyon, radyo, islâmiyyete, ahlâka muhâ-
lif ise, bunlar›n fenâ arkadafl olduklar› anlafl›l›r. Kalb, bu üç düfl-
man›n [Nefsin, fleytân›n, kötü arkadafl›n] flerrinden, hücûmundan
kurtulunca, (tasfiye) bulur, ya’nî harâmlar› sevmek hastal›¤›ndan
kurtulur. Allah sevgisi, kendili¤inden yerleflir. Suyu boflalan flifle-
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ye havân›n dolmas› gibi olur.]Veflflemsi sûresi dokuzuncu âyetinde
meâlen, (Nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini günâhda, cehâlet-
de, dalâletde b›rakan, ziyân etdi) buyuruldu.

[(Mevâkib tefsîri)nde diyor ki, (Nefs tezkiye edilince, kalb tas-
fiye bulur. Ya’nî nefs, kötü isteklerden kurtar›l›nca, kalbin mah-
lûklara, harâmlara ba¤l›l›¤› kalmaz.Fârisî beyt tercemesi:

Harâmlar› istemekden, kesilmedikçe nefs,
kalb ilâhî nûrlara, ayna olamaz hiç!

Nefsin kötülükleri, pislikleri demek, islâmiyyetin be¤enmedi¤i,
harâm etdi¤i fleyler [ya’nî, dünyâ] demekdir). fiimdi ba’z›lar›, Alla-
hü teâlân›n fenâ dedi¤i, yasak etdi¤i fleylere, moda, asrîlik, ilerici-
lik diyor. Allahü teâlân›n be¤endi¤i, emr etdi¤i fleylere gericilik,
câhillik diyor. Harâm iflleyenlere san’atkâr, ayd›n, ilerici insan,
müslimânlara mürtecî, yobaz, gerici diyenler oluyor. Bunlara al-
danmamal›. Dîni, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan ö¤renme-
lidir.]

Görülüyor ki, bu aç›k, parlak islâmiyyete ve temiz, do¤ru yola
inanm›yan kimsenin kalbi, flekerin tad›n› anl›yam›yan safral› gibi,
hastad›r. Fârisî m›sra’ tercemesi:

Bir kimse, kör ise, güneflin suçu ne?
Seyr ve sülûkdan [ya’nî tesavvuf yolunda ilerlemekden] mak-

sad, nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye etmekdir. Ya’nî nefsi ve kalbi
hastal›klardan kurtarmakd›r. Bekara sûresinde, (Kalblerinde has-
tal›k vard›r) meâlindeki dokuzuncu âyet-i kerîmede bildirilen has-
tal›k tedâvî edilmedikçe, hakîkî îmân ele geçmez. Bu âfetler var
iken, akl yolu ile kalbde hâs›l olan îmân, îmân›n sûretidir. Çünki
nefs, bu îmân›n tersini istemekde, küfründe inâd ve isrâr etmekde-
dir. Böyle îmân, safra hastas›n›n, flekerin tatl› oldu¤una îmân etme-
si gibidir. Herne kadar inand›m dese de, vicdân›, flekeri ac› bilmek-
dedir. Safras› düzeldikden sonra, flekerin tatl› oldu¤una hakîkî
îmân hâs›l olur. Îmân›n hakîkati de, nefsin tezkiyesinden ve kalbin
itmînân›ndan sonra kalbde hâs›l olur. [‹tmînân, hakîkî inanmak
demekdir.] ‹flte böyle hakîkî îmân yaln›z Evliyâda bulunur ve el-
den gitmez. Yûnüs sûresinde, (Biliniz ki, Allahü teâlân›n Evliyâs›
için, azâb korkusu, ni’metlere kavuflmamak üzüntüsü yokdur!)
meâlindeki altm›flikinci âyet-i kerîmedeki müjde, böyle îmân sâ-
hibleri içindir. Allahü teâlâ, hepimizi bu kâmil, hakîkî îmânla fle-
reflendirsin! Âmîn.
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Muhammed Ma’sûm Fârûkînin (Mektûbât)› üç cilddir. Fârisî-
dir. Birinci cildde 239, ikincide 158, üçüncüde 255 mektûb vard›r.
Bu 652 mektûbdan onbir adedi afla¤›da yaz›l›d›r.[1]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 10. cu MEKTÛB
En büyük se’âdet, iki cihân›n en üstün insan› olan Muhammed

aleyhisselâma tâbi’ olmakd›r. Cehennem azâb›ndan kurtulmak
için, Allahü teâlân›n seçdi¤i, sevdi¤i insanlar›n reîsine uymak lâ-
z›md›r. Cennet ni’metlerine kavuflmak, Ona tâbi’ olanlara mahsûs-
dur. Allahü teâlân›n sevgisine kavuflmak için, Ona tâbi’ olmak
flartd›r. Ona uym›yanlar›n [meselâ, nemâz k›lm›yanlar›n ve avret
mahalli aç›k olarak baflkalar›n›n yan›na ç›kanlar›n] tevbeleri,
zühdleri, tevekkülleri ve düâlar›, ibâdetleri kabûl olmaz. Onun yo-
lunda olm›yanlar›n zikrleri, fikrleri, flevkleri ve zevkleri k›ymetsiz-
dir. Peygamberler, Onun hayât veren deryâs›ndan bir kadehe ka-
vuflmakla, o derecelere yükselmifllerdir. Evliyâ, Onun sonsuz bah-
rinden bir yudum içmekle murâdlar›na ermifllerdir. Yer yüzündeki
melekler, Onun hizmetcileri, göklerdekiler, âfl›klar›d›r. Herfley,
Onun flerefine yarat›lm›fl, bütün varl›klar, Onun mubârek rûhun-
dan feyz alm›fllard›r. Allahü teâlân›n varl›¤›n› O aç›klam›fl, herfle-
yin yaratan›, Onun r›zâs›n› almak istemifldir. Ona ve Onun Âline
ve Eshâb›na bizden düâlar olsun. O yüce Peygamber, hepimizden
râz› olsun!

[Ey! Se’âdete kavuflmak istiyen akl sâhibleri! Bütün gücünüzle
Ona tâbi’ olma¤a çal›fl›n›z! Bu devlete, bu ni’mete mâni’ olan her-
fleyden kaç›n›z! Hârikalar gösteren bir din yobaz›n› ve yüksek
mevk›’ler, diplomalar ele geçirmifl olan bir fen yobaz›n›, ya’nî Ona
tâbi’ olmak flerefinden mahrûm olan bir câhili, bir gâfili görürse-
niz, bunun sözlerinin, yaz›lar›n›n, radyolardaki, televizyonlardaki
saçmalar›n›n, yalanlar›n›n, insan› felâkete sürükliyece¤ini ve hiç
böyle gösterifl yapm›yan, fekat çok dikkat ile ve titizlikle Ona tâbi’
olana inanman›n, Onu sevmenin, felâketlerden kurtar›c› çok k›y-
metli ilâc oldu¤unu biliniz!]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 33. cü MEKTÛB
Biliniz ki, se’âdete kavuflmak için, bir Velîye ma’nevî ba¤ ile

ba¤lanmak lâz›md›r. Bu da, onun, Allahü teâlân›n sevgili kulu
oldu¤una inanmak ve onu sevmekdir. [Allahü teâlân›n ni’metle-
rini, ihsânlar›n› düflünen, Onu sever. Çünki, ihsân sâhibini sev-
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mek, insanl›k îcâb›d›r. Onun sevmesini kazanmak için, islâmiyye-
te uyana ve bir mürflidi sevene (Sâlih) [iyi insan] denir. Allah›n
sevmesini kazanm›fl olana (Velî) denir. Baflkalar›n›n da kazanma-
s› için çal›flan Velîye (Mürflid) denir.] Velîye ma’nevî ba¤ [ya’nî
muhabbet] çok olunca, [Resûlullah›n mubârek kalbinden ç›k›p]
Velînin kalbinden gelen feyzlerden, bereketlerden almak da çok
olur. Velîyi görür, sesini iflitirse ve O da, teveccüh ederse, ya’nî
feyz vermek isterse, dahâ çok feyz al›r. Fekat, herkese isti’dâd›, kâ-
biliyyeti kadar kalbe feyz gelir. Kâbiliyyet, islâmiyyete uymakla ar-
tar. ‹slâmiyyete uym›yana, feyz gelmez. Ma’nevî râb›tas› bozuk
olan, mürflidi tan›m›yan, kendine gelen feyzlerden alamaz. Sene-
lerce riyâzet yapmak, onu bu se’âdete kavuflduramaz. [Feyz gelen
kalb, dünyâ hayât›n› hayâl gibi görür.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 34. cü MEKTÛB
Dünyâ hayât›nda his ve hareket vard›r. Kabr hayât›nda yaln›z

his vard›r. Harekete ihtiyâc yokdur. Dünyâ ve âh›ret hayâtlar›nda
ise, hem his, hem de hareket lâz›md›r.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 65. ci MEKTÛB
Yavrum! Gençlik, ömrün en k›ymetli zemân›d›r. ‹nsan›n s›h-

hatli, kuvvetli oldu¤u zemând›r. Bu zemân, her gün geçiyor, aza-
l›yor. Erzel-i ömr olan ihtiyârl›k yaklafl›yor. Yaz›klar olsun ki, en
flerefli, en lüzûmlu ifl olan, ma’rifet-ullah› kazanma¤›, hayâl olan
erzel-i ömre b›rak›yorsun. En flerefli olan zemânlar›n›, en zarar-
l›, en kötü fley olan, nefsin arzûlar›na kavuflmak için sarf ediyor-
sun. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yar›na yapa-
r›m, yar›na yapar›m diyenler, aldand›) buyurdu. Allahü teâlâ, in-
sanlar› ve cinleri (Ma’rifet-ullah)a ve Allahü teâlây› tan›mak ve
Onun r›zâs›na, sevgisine kavuflmak için yaratd›. Nefslerimizin
arzûlar› peflinde koflan biz ahmaklar, ne zemân akl›m›z› bafl›m›-
za toplayaca¤›z? Ne zemâna kadar, bu ni’metden mahrûm kala-
ca¤›z? Nefsi ve fleytân› sevindirme¤e ve Allahü teâlân›n r›zâs›n-
dan mahrûm kalma¤a ne kadar devâm edece¤iz? Dünyâ lezzet-
leri nefsin arzûlar›d›r. ‹nsan›n, Allahü teâlân›n ma’rifetine ka-
vuflmas›na mâni’ olan en kuvvetli düflman da, nefsin arzûlar›d›r.
Bu arzûlar bitmez ve tükenmez. Hepsi de çok zararl›d›r. (Mak-
sûdün, ma’bûdündür) sözü meflhûrdur. (Nefslerinin arzûlar›n›
ilah edinenleri görmedin mi?) âyet-i kerîmesi, bu sözümüzün ve-
sîkas›d›r. [Ma’rifetullah, Allahü teâlân›n zât›n› ve s›fatlar›n› tan›-
mak demekdir. Zât›n› tan›mak, anlafl›lam›yaca¤›n› anlamakd›r.
S›fatlar›n› tan›mak, mahlûklar›n s›fatlar›na benzemediklerini
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anlamakd›r. Allahü teâlâ, dünyâ lezzetlerini yasak etmedi. Bunla-
r›n, azg›nca, taflk›nca, zararl› olarak kullan›lmas›n› yasak etdi.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 72. ci MEKTÛB
‹nsana gelen marazlar, elemler, takdîr-i ilâhî ile gelmekdedir.

Râz› olmak lâz›md›r. ‹bâdetlere devâm, elemlere, hastal›klara
sabr edilmelidir. Allahü teâlân›n kereminden âfiyet beklemelidir.
Mahlûklardan birfley beklememeli, herfleyin Hak teâlâdan geldi-
¤ini bilmelidir. Derdlerden, elemlerden kurtulmak için düâ ve is-
tigfâr etmelidir. [Te’sîri, fâidesi kat’i olan sebeblere yap›flmal›, se-
beblerin te’sîrini Allahü teâlâdan beklemelidir.] Onun takdîri,
irâdesi olmad›kca, kimse kimseye zarar veremez. Bununla berâ-
ber, sebeblere yap›flmak, Peygamberlerin yoludur. [Esbâba te-
flebbüs etmemizi, tehlükelerden, zararlardan korunmam›z› emr
etdi. En büyük zarar, nefsimize ve islâm düflmanlar›na aldanmak-
d›r. Devletin yeni silâhlar yapmas›, milletin de devlete yard›mc›
olmas› lâz›md›r. Sebeblerin te’sîrini Allahü teâlâdan taleb etme-
lidir.]

B‹R‹NC‹ C‹LD, 127. ci MEKTÛB
Mümkinin, ya’nî mahlûklar›n asl›, esâs› ademdir, yoklukdur.

Kemâlât-i vücûdînin, ya’nî hakîkî mevcûdün kemâlât›n›n aksleri,
görünmeleri ile var zan olunmakdad›r. [Bütün mevcûdât, aynada,
sinema perdesinde ve televizyon levhas›nda görünen fleyler gibidir.
Bunlar, hakîkatde mevcûd de¤ildirler. Hakîkatda mevcûd olan
fleylerin aynadaki, perdedeki ve levhadaki hayâlleridirler. Bu fley-
ler yok olurlarsa, hayâlleri de yok olurlar.] Birer hayâl olan müm-
kin, kendini mevcûd ve kemâl s›fatlar›na mâlik zan etmekdedir.
Allahü teâlâ merhamet ederek, insan, asl mevcûdün kemâllerini ve
kendindeki kemâllerin hiç olduklar›n›, hayâl olduklar›n› anlarsa,
(fenây› hakîkî) ile flereflenir. Kemâlât›n kendinden oldu¤unu, ken-
dinin hayr menba’› oldu¤unu zan ederse, hâin olur. Kulun kemâli,
kemâl sâhibi olmad›¤›n› anlamas›d›r. Mümkinin bu hakîkati göre-
bilmesi, asla olan muhabbetinden hâs›l olur. Muhabbet afl›r› olun-
ca, muhib fânî olur, yok olur. Yaln›z mahbûb mevcûd olur. Bunu
anl›yabilene (Ârif) denir.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 182. ci MEKTÛB
Sebeblere yap›flmak lâz›md›r. Bu ise, tevekküle muhâlif de¤il-

dir. Sebeblerin te’sîr etmesinin Allahü teâlâdan oldu¤unu bilen
ve te’sîri Allahü teâlâdan bekleyen ve te’sîri tecribe edilmifl fâide-
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li sebebleri kullanan kimse, Allahü teâlâya tevekkül etmifl, yaln›z
Ona güvenmifl olur. Te’sîr etmiyen, hayalî sebebleri kullanmak,
tevekkül olmaz. Te’sîri çok görülmüfl olan fâideli sebebleri kul-
lanmak lâz›md›r. Atefl yakar. Fekat, atefle yakmak kuvvetini ve-
ren, Allahü teâlâd›r. Aç olan, birfley yir. Bu fleye doyurma kuvve-
tini veren Odur. Lâz›m oldu¤u zemân, böyle fâideli sebebleri kul-
lanmad›¤› için zarar gören kimse, Allaha âsî olur. Sebebler üçe
ayr›l›r: Hayâlî sebebleri terk etmek, tecribe edilmifl fâideli sebeb-
leri kullanmak vâcibdir. fiübheli olanlar, ba’zan kullan›l›r. Allahü
teâlâ, meflveret etme¤i, bilenlere dan›flma¤› emr etdi. Meflveret
de, sebebe yap›flmakd›r. Meflveretden sonra tevekkülü emr eyle-
di. Âhiret ifllerinde tevekkül olmaz. Bunlarda çal›flmak emr olun-
du. Burada, azâb›ndan korkmak ve merhametinden ümmîdli ol-
mak lâz›md›r. Allahü teâlân›n keremine, ihsân›na güvenmeli ve
emr olunan ibâdetleri yapmal›d›r. ‹slâmiyyete uymam›z, ya’nî
emr edilenleri yapmam›z ve yasak edilenlerden sak›nmam›z vazî-
femizdir. (Tevekkül) budur ve kulluk böyle olur. Din bilgilerini
ve fen bilgilerini ö¤renmek ve cihâd yapmak için en yeni silâhla-
r› yapmam›z ve bunun için hükûmete yard›m etmemiz de ibâdet-
dir.

Baflkalar›n›n düflüncelerini keflf etmek, gaybdan haber vermek,
düâlar›n›n kabûl olmas› ve hârikalar, kerâmetler göstermek, Alla-
hü teâlân›n sevgisini göstermez. Bunlar kâfirlerde de bulunur. On-
lara (‹stidrâc) olarak verilir. Bunlar, riyâzet, s›k›nt› çekenlerde hâ-
s›l oldu¤u gibi, riyâzet çekmiyenlere de verilebilir. Velînin de, riyâ-
zet çekmesi ve kerâmet göstermesi flart de¤ildir. Büyük velî fiihâ-
büddîn Sühreverdî[1], bunlar› (Avârif) kitâb›nda uzun yazmakda-
d›r.

Az yimek, az uyumak iyidir. Fekat, ibâdet yapma¤a mâni’ ola-
cak ve akl›, dimâ¤› sarsacak ve hayâllere sebeb olacak kadar az ol-
mamal›d›r. Riyâzetden, s›k›nt›dan sünnete uygun olanlar› mubâ-
rekdir. Papazlar›n yapd›klar› gibi, zararl› olmamal›d›r. Evliyân›n
keflflerini hayâl sanmamal›d›r. Bunlar, Allahü teâlân›n kalbe ilhâm
etdi¤i bilgilerdir. Câhil tarîkatc›lar›n hayâllerine keflf denmez.
Bunlara i’timâd edilmez. Evet, ilhâm olunan bilgileri anlamakda,
vehmin ve hayâlin fâidesi vard›r. Vehm, Allahü teâlâ ile kullar ara-
s›ndaki elli bin senelik yolu bir anda gider. Hayâl de, kalbe gelen
hâlleri ve gaybdeki ifllere ve rûhlardan gelen ilmlere, flekl vererek,
bilinenlere benzeterek anlafl›lmalar›n› kolaylafld›r›r.

Ba’z› düâlar ile tayy-› mekân olunur [az zemânda çok uzakla-
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ra gidilir] diyorlar. Bu söze flafl›lmaz. Allahü teâlân›n bundan da-
hâ ziyâde te’sîri vard›r. Düâ etmeden de tayy-› mekân nasîb
olur.

Nemâzda hâs›l olan hâller, nemâz hâricindeki hâllerden efdal-
dir. Nemâz›n tad›n› duymak, zevk ile k›lmak için, çal›fl›n›z! Hele
farz nemâzlardan zevk almak, ancak nihâyete yükselmifl olanlara
nasîb olur. Nemâz çok mühimdir. Müstehab olan vaktlerinde ve
cemâ’at ile ve flartlar›na, edeblerine ve ta’dîl-i erkân›na dikkat ede-
rek ve sükûnet ve vekar ile edâ ediniz! Hadîs-i flerîfde, (Nemâzda
kul ile Rab aras›ndaki perdeler kalkar) buyuruldu.

Âlem-i misâlde flekllerin görülmesi ve bunlarla sohbet etmek
iyidir. Birçok fleyler ö¤renme¤e müjdedir. Fekat, özlenen fley bu
de¤ildir. Ma’nevî irtibâta zararl› olmad›¤›ndan fâidelidir.

H›z›r aleyhisselâm›n hayâtda olmas› üzerinde, âlimler baflka
baflka söylediler. Ba’z› Evliyân›n konuflduklar› bildirildi ise de,
bu haberler diri oldu¤unu göstermez. Rûhu insan fleklini al›p, ifl
yapabilir. Yâhud, o vaktlerde hayâtda olup, flimdi de¤ildir diye-
biliriz. Rûhlar, ba’zan (Âlem-i misâl)deki flekllerinde görünür.
Her mevcûdün âlem-i misâlde bir flekli vard›r. Hattâ, ma’nâlar›n
da, fleklleri vard›r. Bu flekllerin görünmesi, vehm ve hayâl de¤il-
dir. Âlem-i misâl de, bu bildi¤imiz (Âlem-i flehâdet) gibi bir var-
l›kd›r.

[Kendisi veyâ eserleri [yapd›¤› ifller] his uzvlar›m›za te’sîr, et-
ki eden fleylere (Mevcûd), varl›k denir. Mevcûd ikidir: Birincisi,
ebedî, sonsuz, hep var olan (Hâl›k), yarat›c› olup, ismi (Al-
lah)d›r. Kendisi [zât›] da, sekiz s›fat› da hep vard›r. ‹kincisi,
(Mahlûk) ve (Hâdis) ve (Âlem) ve (Mâ-sivâ) denilen varl›klar,
yok idi. Sonradan yarat›ld›lar. Mahlûklar üç k›smd›r: (Âlem-i ec-
sâm), kendilerini his etdi¤imiz, basît veyâ mürekkeb cismlerdir.
Bunlar, (Arfl) küresinin içinde bulunurlar. Maddenin flekl alm›fl
parçalar›na (Cism) denir. ‹kinci k›sm, Arfl›n d›fl›nda bulunan
(Âlem-i ervâh), ya’nî rûhlar âlemidir. Rûhlar›n kendilerini de¤il,
eserlerini his ediyoruz. Mahlûklar›n üçüncü k›sm›, (Âlem-i mi-
sâl)dir.] Rûhlar, cism fleklini almay›p, kendileri, rûhumuza görü-
nebilir. Böyle konuflur ve iflitirler. Rûhlar› ve kabr hayât›n› anlat-
mak, çok zordur. Bunlar üzerinde zan ile, tahmîn ile konuflma-
mal›, (Nass)larda [Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde] bildiril-
mifl olanlara k›saca îmân etmelidir. Kabrde ni’metler ve azâblar ol-
du¤una îmân ederiz. Bunlar›n nas›l oldu¤unu arafld›rmay›z. Mey-
yitlerin birbirleri ile konuflduklar› bildirildi. Kabrde azâb olunan-
lar›n na’ra ve sayhalar› haber verildi. (Bunlar›, insanlardan ve cin-
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den baflka her canl› iflitir) buyuruldu. Rûhun kendisi ba¤›r›r. Yâ-
hud cesed vâs›tas› ile sayha eder. Hudûs, ya’nî yokdan var edilmifl
olmak lekesi, insandan dünyâda ve öldükden sonra da gitmez. ‹n-
san, Allahü teâlâya yaklaflsa da, kemâl derecelerine yükselse de,
rûhu da, cismi de, dünyâda da, âh›retde de, mümkin ve hâdis ol-
makdan kurtulamaz. Allahü teâlâdan baflka, her mevcûdün hâdis
olduklar› (‹cmâ’) ile ya’nî sözbirli¤i ile bildirildi. Buna inanmayan,
kâfir olur. Âhiretde, Cehennemdeki ebedî, sonsuz azâbdan kurtul-
mak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine îmân etmek
[inanmak] lâz›md›r. Evliyân›n, bu bildirilenlere uym›yan keflfleri
k›ymetsizdir. Tesavvufdan maksad, nefsin gizli ayblar›n› anlamak-
d›r ve islâmiyyete uyman›n kolay olmas›d›r ve ihlâsa kavuflmakd›r.
Ya’nî (‹tmînân-› nefs) hâs›l olarak, flirkin, küfrün gizli inceliklerin-
den kurtulmakd›r. ‹nsanl›k s›fatlar›n›n örtülmesine (Adem makâ-
m›) denir. Temâmen yok olmas›na (Fenâ makâm›) denir.

B‹R‹NC‹ C‹LD, 197. ci MEKTÛB
K›ymetli kardeflim Muhammed Sücâdil! Ma’nevî nisbet [ya’nî

bir Velîye muhabbet], kuvvetli olursa, ondan gelen feyzleri almak-
da sohbetin ve uzakda olman›n fark› olmaz. Allahü teâlâ, enfüsde
[insanda] ve âfâkda [insan›n hâricinde] de¤ildir. Onu bu ikisinin
hâricinde aramal›d›r. Buna akl ermez.

Büyüklerimiz, befl vakt nemâzdan sonra, elleri kald›rarak, Fâti-
ha okumad›. (Hazânet-ül rivâyât) kitâb›nda diyor ki, (Hâcetlere
kavuflmak için, farzlardan sonra, Fâtiha okumak bid’atdir.) Müsâ-
feha da böyledir. ‹mâm-› Nevevî (Ezkâr) kitâb›nda diyor ki, (Kar-
fl›lafl›nca müsâfeha etmek müstehabd›r. Fekat, bunu sabâh ve ikin-
di nemâzlar›ndan sonra, âdet etmemelidir. Ba’zan yapmak sünnet-
dir.[1])

Dostun firâk›, az sürse de az de¤ildir,
Gözde bir k›l›n bulunmas›, çok a¤›r gelir!

B‹R‹NC‹ C‹LD, 202. ci MEKTÛB
Bu k›sa ömrü çok k›ymetli fleylerde kullan›n›z! Geceleri ibâ-

det yapma¤› ve seher vaktlerinde a¤lama¤› elden kaç›rmay›n›z!
Karanl›k geceleri, Kur’ân-› kerîm okumakla, düâ ve istigfâr ve
Onun ismini söylemekle nûrland›r›n›z! Ticâretde s›dk ve emânet
üzere olunuz! Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, sâd›k [do¤ru] olan

– 562 –

[1] ‹mâm-› Nevevî 676 [m. 1277] de vefât etdi.



tüccâr› sever) buyuruldu. Fâsid ve fâizli sat›fllardan sak›n›n›z! Bu
zemânda bunlardan sak›nan acabâ var m›d›r? Bunlar› islâmiyyete
ba¤l› olan [Ehl-i sünnet] âlimlerinden sorup ö¤reniniz!

B‹R‹NC‹ C‹LD, 230. cu MEKTÛB
(Tesavvuf), seyr ve sülûk demekdir. Seyr ve sülûkdan ve riyâzet

çekmekden ve mücâhede yapmakdan maksad, mahlûklara olan
meyli, muhabbeti yok etmekdir ve kulluk yapma¤› ö¤renmekdir ve
insan›n, âciz ve muhtâc oldu¤unu anlamas›d›r. Ademden geldi¤ini
ve ademe gidece¤ini idrâk etmesidir. Yoksa, insan›n kullukdan kur-
tulmas›, ma’bûd olmas› ve ma’bûdün kemâlât›na ortak olmas› de¤il-
dir. Muhammed Behâüddîn Buhârî hazretleri[1], (Âbid, ma’bûd ile
ifltirâk edemez) buyurdu. ‹bni Sînân›n[2] bozuk düflünceleri, Ehl-i
sünnet i’tikâd›na uygun de¤ildir ve küfrüne ve dalâletine sebeb ol-
makdad›r. ‹mâm-› Rabbânî 245 ve 266. c› mektûblar›nda, (‹mâm-›
Gazâlî[3] “rahmetullahi aleyh” Hukemân›n bozuk düflüncelerini yaz-
d›kdan sonra, Fârâbî[4] ve ‹bni Sînân›n ve benzerlerinin kâfir olduk-
lar›n› bildirdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bir Ve-
lîye, rüyâda, ‹bni Sînâ için, (Allahü teâlân›n çok ilm vererek, dalâle-
te sürükledi¤i kimsedir) buyurdu. Sâlik, kalbine gelen hâlleri yanl›fl
anlasa da, bir Velîyi taklîd etmesi lâz›md›r. (Tevhîd-i vücûd) bilgisi,
akla ve nakle uygun görünüyor diyorsunuz. Nakl dedi¤iniz haberler,
aç›k bildirilmifl de¤ildirler. Böyle haberlere (Müteflâbihât) denir.
Böyle haberler (Te’vîl) olunur. Ya’nî, meflhûr olm›yan ma’nâlar› ve-
rilir. Akl›n kabûl etdi¤i fleyler ise, inand›rmak için söylenir. Sâhas›
çok genifldir. Celâlüddîn-i Devânî[5], böyle bilgilere akl ermez dedi.
Mevlânâ Câmî “kuddise sirruh”[6], (Akl ermez demek, keflf ve müflâ-
hede ile kalbde hâs›l olup, akl›n anl›yam›yaca¤› fleylerdir. Akl›n an-
lad›¤› fleyleri, his kuvvetlerinin anl›yamamas› da böyledir) dedi.
[Meselâ akl, güneflin yer küresinden büyük oldu¤unu anl›yor. Göz
ise, günefli pencerenin içinde gördü¤ü için, bunu anl›yam›yor.]

Felsefeciler, (Mevcûd olan fley yok olmaz. Yok olan fley de var
olmaz) dediler. [Frans›z kimyâger Lavoisier de[7] böyle söyledi.
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Bu sözleri do¤ru de¤ildir. Zan ile söylemifllerdir. Bu söz, Allahü te-
âlân›n sonsuz kudretini inkâr etmekdir. Lavazye, bu sözü umûmî
olarak söylemeseydi, kimyâ hâdiselerinde var ve yok olmaz desey-
di, sözü do¤ru olurdu. ‹slâm düflman›, fen yobazlar›n›n, tekrâr di-
rilme¤i inkâr ederken Lavoisiernin bu yanl›fl sözünü ileri sürmele-
ri, ilme, fenne büyük iftirâd›r.] Allahü teâlâ, dünyây› ve âh›reti,
ya’nî herfleyi yokdan var etdi. Hepsini tekrâr yok edecek ve K›yâ-
met günü, yine var edece¤ini, Peygamberleri vâs›tas› ile haber ver-
di. Yaratmas› ve yok etmesi, Onun sonsuz kudretine göre, flafl›la-
cak birfley de¤ildir. Felesoflar›n yukar›daki sözleri, âlemin yok edi-
lece¤ini inkâr etmekdir. Böyle söylemek küfrdür. Bu sözlerine ina-
nan, Allahü teâlân›n verdi¤i habere inanmam›fl olur, kâfir olur.
Bütün dinler, âlemin yokdan var edildi¤ini ve tekrâr yok edilece-
¤ini sözbirli¤i ile bildirmekdedir. Felesoflar›n bu sözleri, mahlûkla-
r›n varl›kda durmalar› için, Allahü teâlâya muhtâc olmamalar›n›
da îcâb etdirmekde ve Allahü teâlân›n varl›klar› yok etme¤e kâdir
olmayaca¤›n› göstermekdedir. Cismlerin ve s›fatlar›n›n var olduk-
lar›n› ve yok olduklar›n› görüyoruz. [Meselâ deniz sular›, buhar hâ-
line, bulut, ya’nî zerreler hâline ve kar, buz hâline dönmekdedir.
Suyun bir hâli yok olup, di¤er hâli var olmakdad›r. Cismlerin hâl-
lerini yok iken var eden ve var iken yok eden Allahü teâlâ, cismle-
rin kendilerini de, yok iken var etme¤e ve var iken yok etme¤e kâ-
dirdir. Bugün bütün dinler, öldükden sonra, tekrâr dirilme¤e, Cen-
nete, Cehennem azâb›na inan›yorlar. 1989 da Amerikan›n en bü-
yük (Misûrî) harb gemisi ‹stanbula geldi. ‹çinde iki büyük kilise
var. (Kitâb-› mukaddes) dedikleri incîli ingilizce basd›rm›fllar. Ma-
roken cildlemifller. Her ziyâretciye hediyye ediyorlar. Bizdeki ile-
riciler, Avrupaya, Amerikaya âfl›k olduklar›n› söylüyorlar. Onlar
gibi, morfinli, içkili kad›nlarla, k›zlarla otel odalar›nda, parklarda,
her nev’ zevklerini ve pilaj e¤lencelerini yap›yorlar. Bunlara ileri-
cilik diyorlar. Müslimânlara, Cennete, Cehenneme inand›klar› ve
Allah›n emrlerine uyduklar› için gerici diyorlar. Bütün dünyâdaki
inananlara gerici demediklerine göre, nefsânî, hayvânî zevklere ve
islâm düflmanl›¤›na ilericilik dedikleri anlafl›l›yor.]

‹K‹NC‹ C‹LD, 11. ci MEKTÛB
Allahü teâlâ, insanlar› bafl› bofl b›rakmad›. Her istediklerini

yapma¤a izn vermedi. Nefslerinin arzûlar›na ve tabî’î, hayvânî
zevklerine, taflk›n ve flaflk›n olarak tâbi’ olmalar›n›, böylece felâket-
lere sürüklenmelerini dilemedi. Râhat ve huzûr içinde yaflamalar›
ve sonsuz se’âdete kavuflmalar› için arzûlar›n› ve zevklerini kullan-
ma yollar›n› gösterdi ve dünyâ ve âh›ret se’âdetine sebeb olan fâ-
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ideli fleyleri yapmalar›n› emr etdi. Zararl› fleyleri yapmalar›n› yasak
etdi. Bu emrlere ve yasaklara (Ahkâm-› islâmiyye) denildi. Dünyâda
râhat yaflamak, se’âdete kavuflmak istiyen, islâmiyyete uyma¤a mec-
bûrdur. Nefsinin ve tabî’atinin, islâmiyyete uymayan arzûlar›n› terk
etmesi lâz›md›r. ‹slâmiyyete uymazsa, sâhibinin, yaratan›n›n gadab›-
na, azâb›na dûçâr olur. ‹slâmiyyete uyan kul, müslimân olsa da, kâfir
olsa da, dünyâda mes’ûd, râhat olur. Sâhibi ona yard›m eder. Dünyâ
zirâ’at yeridir. Tarlay› ekmeyip, tohumlar› yiyerek zevk ve safâ süren,
mahsûl almakdan mahrûm kalaca¤› gibi, dünyâ hayât›n›, geçici zevk-
leri, nefsin arzûlar›n› taflk›n ve flaflk›n olarak yapmakla geçiren de,
ebedî ni’metlerden, sonsuz zevklerden mahrûm olur. Bu hâl, akl› ba-
fl›nda olan›n kabûl edece¤i birfley de¤ildir. Sonsuz lezzetleri kaç›rma-
¤a sebeb olan, geçici lezzetleri zararl› fleklde yapma¤› tercîh etmez.
[Allahü teâlâ, dünyâ zevklerinden, geçici lezzetlerinden, nefse tatl›
gelen fleylerden hiçbirini, men’ etmedi, yasak etmedi. Bunlar›, islâ-
miyyete uygun, zarars›z olarak kullanma¤a izn verdi.] ‹slâmiyyete
tâm uymak için, evvelâ (Ehl-i sünnet) âlimlerinin, Eshâb-› kirâmdan
ö¤renip ve Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlay›p bildirdik-
leri (Akâid)e uygun îmân etmek, sonra harâm, yasak edilmifl olanla-
r› ö¤renip bunlardan sak›nmak ve yapmas› emr olunan farzlar› ö¤re-
nip yapmak lâz›md›r. Bunlar› yapma¤a (‹bâdet) etmek denir. Ha-
râmlardan sak›nma¤a (Takvâ) denir.

Niyyet ederek ahkâm-› islâmiyyeye uyma¤a (‹bâdet etmek) de-
nir. Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na (Ahkâm-› islâmiyye)
ve (Ahkâm-› ilâhiyye) denir. Emr edilenlere (Farz), yasak edilen-
lere (Harâm) denir. ‹bâdetlerin en k›ymetlisi ve islâm dîninin te-
meli hergün befl vakt (Nemâz) k›lmakd›r. [Nemâz k›lmak, ayakda
k›bleye karfl› Fâtiha okumak ve k›bleye karfl› e¤ilmek ve k›bleye
karfl› bafl›n› yere koymak demekdir. Bunlar› k›bleye karfl› yapmaz-
sa, nemâz k›lmak olmaz.] Nemâz k›lan, müslimând›r. Nemâz k›l-
mayan, yâ müslimând›r, yâ kâfirdir. Nemâz k›lmakla hâs›l olan
kurb-› ilâhî [ya’nî, Allahü teâlân›n sevmesi], baflka ibâdetleri yap-
makla nâdir nasîb olur. Hergün, befl vakt nemâz›, cem’›yyet ile
[ya’nî dünyâ ifllerini düflünmeden] ve cemâ’at ile ve ta’dîl-i erkân
ile ve abdesti dikkatli alarak ve müstehab olan vaktlerinde k›lmal›-
d›r. Nemâz k›larken, Allahü teâlâ ile kul aras›ndaki perdeler kal-
kar. Befl vakt nemâz k›lan, hergün befl kerre y›kan›p temizlenen
kimse gibi, günâhlardan temizlenir. Hergün befl vakt nemâz› do¤ru
olarak k›lana yüz flehîd sevâb› verilir.

Ticâret eflyâs›n›n ve k›rda otl›yan hayvânlar›n [ve tarladan,
a¤açlardan elde edilen mahsûlün ve kâ¤›d liralar›n ve alacakla-
r›n] zekâtlar›n› emr olunan yerlere seve seve vermelidir. Zekât›
verilen mâl azalmaz. Zekât› verilmiyen mâl, Cehennemde atefl
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olur. Allahü teâlâ, çok merhamet ederek, ihtiyâcdan fazla olan
mâl, nisâb mikdâr› olursa, bir sene sonra zekât›n› verme¤i emr et-
di. Cân› ve mâl› veren Odur. Mâl›n hepsini ve cân› verme¤i emr et-
seydi, Onun âfl›klar› hemen verirdi.

Ramezân-› flerîf ay›nda, Allahü teâlâ emr etdi¤i için, seve seve
oruc tutmal›d›r. Bu açl›¤› ve susuzlu¤u se’âdet bilmelidir.

‹slâm›n binâs› befldir: Birincisi, (Eflhedü en-lâ-ilâhe-illallah ve efl-
hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü) demek ve bunun
ma’nâs›n› bilmek ve inanmakd›r. Buna (Kelime-i flehâdet) denir.
Dördü de, nemâz, zekât, oruc ve hacd›r. Bu befl esâsdan biri bozuk
olursa, islâmiyyet de bozuk olur. ‹’tikâd› düzeltdikden ve islâmiyyete
uydukdan sonra, Sôfiyye-i aliyyenin yolunda ilerlemek lâz›md›r. Al-
lahü teâlân›n ma’rifeti, bu yolda hâs›l olur ve nefsin arzûlar›ndan kur-
tulmak nasîb olur. Sâhibini tan›mayan kimse, nas›l yafl›yabilir, nas›l
râhat eder! Bu yolda ma’rifet sâhibi olmak için, (fenâ bil-ma’rûf) lâ-
z›md›r. Ya’nî, Allahü teâlâdan baflka herfleyi unutmak lâz›md›r. Ken-
dini var bilen kimse, ma’rifete kavuflamaz. (Fenâ) ve (Bekâ) vicdân-
da, kalbde hâs›l olan fleylerdir. Anlatmakla anlafl›lmaz. Ma’rifet
ni’metine kavuflm›yan›n, bunu dâimâ aramas› lâz›md›r. Tahkîri emr
olunan ve muvakkat olan fleyin ta’mîri ile u¤raflmamal›d›r.

S‹HR=BÜYÜ: Cinlerin insanlarda yapd›klar› hastal›klara
(Sihr=Büyü) denir. Müslimân olan cinlerin insanlarla bir alâkas›
yokdur. Bunlar, yaln›z ibâdet ederler. Ehl-i sünnet âlimleri bunla-
r› tan›r. Arkadafl olurlar. Sâlih insanlar gibi görünür. Sohbet eder-
ler. Bunlardan insanlara zarar gelmez. Kâfir olan cinler, insandan
ayr›lmazlar. Cinler her fleklde görünürler. Böcek flekline, mikrob
flekline de girerler. ‹nsan›n damarlar›nda dolafl›rlar. Yaln›z
mü’minlerin kalbine giremezler. Kâfir cinler, iyi insan flekline de
girer. Her iyili¤i yapar. ‹nsanlara fâideli olurlar. Kâfir ve fâs›klarla
arkadafll›k yap›nca, hiç ayr›lmazlar. Kâfir insanlar gibi, her iyili¤i
yap›nca, arkas›ndan küfre, f›ska sebeb olurlar. ‹nsan›n gösterece¤i
kimselerde hastal›k, sihr yaparlar. Bu hastal›kdan kurtulmak için,
bu cinni öldürmek veyâ kovmak lâz›md›r. Cinnin zarar›ndan kur-
tulmak için en te’sîrli iki silâh (Kelime-i temcîd) ve istigfâr düâs›-
d›r. Kelime-i temcîd, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm)dir. Bunu okuyandan, cinlerin kaçd›¤›n›, büyünün bozuldu-
¤unu, imâm-› Rabbânî 174.cü mektûbunda ve istigfâr düâs›n›n her
derde devâ oldu¤u hadîs-i flerîflerde bildirilmekdedir. 122.ci sahî-
feye bak›n›z!

5.ci C‹LD, 113.cü MEKTÛB
[Bu mektûbda zikrin nas›l yap›laca¤› yaz›l›d›r. Bu mektûb (K›-

yâmet ve Âh›ret)in, 165.ci sahîfede de yaz›l›d›r.]
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TENBÎH: ‹lk mekteb yafl›ndaki çocuklar, ba¤çede, umûmî yer-
lerde oynarlar. Hofllar›na giden ve arkadafllar›ndan gördükleri fley-
lerle vakt geçirirler. Analar›, babalar› zararl› fleylerle oynamalar›-
na mâni’ olur. Söz dinlemezlerse, döverek zararl› oyunlara mâni’
olurlar. Anan›n, baban›n terbiyesi ile yetiflen çocuklar, büyüyünce
kendilerine ve cem’›yyete fâideli olurlar. Bunun gibi, insanlar,
nefslerinin ve kötü kimselerin isteklerine uyarak zararl› ifller yap›-
yor. Allahü teâlâ çok merhametli oldu¤u için, fâideli ve zararl› fley-
leri bildirmifl, fâideli olanlar› yapma¤›, zararl› olanlardan sak›nma-
¤› emr etmifldir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Muhammed
aleyhisselâm›n bildirdi¤i dîne (islâmiyyet) denir. ‹slâmiyyete uyan-
lar, hep fâideli ifller yaparlar. Kimseye zararlar› dokunmaz. Bunla-
r› Allahü teâlâ da, kullar da sever. Dünyâda ve âh›retde se’âdetle-
re kavuflurlar. Görülüyor ki, islâmiyyet, insanlar› se’âdete kavufl-
duran sebebdir. Bu sebebe yap›flmak, insanlara külfet ve eziyyet
de¤il, se’âdete kavuflmalar› için vesîledir. Allahü teâlâ, herfleyi bir
sebeb ile yaratmakdad›r. Analar, babalar, bu âdet-i ilâhiyyeye uya-
rak, evlâdlar›n›n, iyi adam olmalar› için, terbiye etmek sebebine
sar›ld›klar› gibi, Allahü teâlâ da, kullar›n›n dünyâda râhat yaflama-
lar›, âh›retde de sonsuz se’âdete kavuflmalar› için, islâmiyyet
ni’metini sebeb olarak yaratm›fld›r. Herkes, bu sebebe yap›flsa,
kimse, derd, keder çekmez. Üzüntü, s›k›nt› kelimeleri unutulur,
her yer güllük, gülistânl›k olur.

Kitâb› yazma¤a (Besmele) okumakla bafllam›fld›k. Son söz ola-
rak da, Rabbimize hamd edelim: VELHAMDÜ L‹LLÂH‹ RAB-
B‹L ÂLEMÎN.

Âdem o¤lu aç gözünü, yeryüzüne k›l, bir nazar,
gör bu latîf çiçekleri, hangi kuvvet yapar, bozar.

Herbir çiçek bir nâz ile, ö¤er Hakk›, niyâz eder,
kurdlar, kufllar, durmaz söyler, ol Hâl›ka âvâz eder.

Ö¤er onun kâdirli¤in, herbir ifle hâz›rl›¤›n,
ille onun kâhirli¤in, anlay›nca, rengi döner.

Rengi döner günden güne, topra¤a dökülür yine,
bu ibretdir anlayana, hakîkat›, ârif sezer.

Ger bu s›rr› duya idin, yâ bu gamm› yiye idin,
yerinde eriye idin, insan de¤il misin, me¤er.

Bilir, gelen gider imifl, konan geri göçer imifl,
mevt flerbetin içer imifl, her kim, bu ma’nâdan geçer.
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K›ble sâatini bulmak
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fiehrin üfk-› hakîkîsi

90-a

90-d

∞

á

(1)

(2)

K K›ble zâviyesi: tan K = : ‹stanbul için 29 derecedir.

a, a' : fiehrin ve Mekkenin arz dereceleri
t, t' : fiehrin ve Mekkenin tûl dereceleri
∞ : Güneflin meyl derecesi. fi, flehrin flâkûlünün semâ küresini

kesdi¤i nokta ve Z, zevâl noktas›.
Dik kürevî müselleslerde Napier düstûru:

ABfi’de: cos (90-a)= cot i æ cot K’d›r. Dâimâ tan A æ cot A = 1
oldu¤u için: sin a = 1 / tan i æ 1 / tan K 
olur…(1)

ABC’de dir. … (2)

ABfi’de : cos i= tan a æ cot d olaca¤›ndan (2) düstûru:

… (3) olur.

(1).ci düstûrdan i zâviyesi ve (3)den (i+H) ve buradan K›ble
vaktinin H Fadl-› dâirinin, ya’nî CZ kavsinin derecesi bulunur ki,
zemâna çevrilip, hakîkî zevâl vaktinden fark›, ta’dîl-i zemân ve tûl
fark›n› hesâba katarak, müflterek sâate göre (K›ble sâati) olur.
Meselâ, 2 fiubatda ∞= –17 derece oldu¤undan hesâb makinesi ile,
‹stanbul için, i=70,5 derece ve H 1 sâat 45 dakîka bulunur. 380. ci
sahîfeye bak›n›z!

cos (i + H) = tan ∞ æ cos i / tan a

cos ( i + H) = tan ∞ æ cot d

tan i = 1 ÷ (sin a æ tan K)

sin(t' - t)

sin (a - a')

(1) fiimâl-cenûb istikâmeti. (2) fiark-garb istikâmeti.
AZ= nisfünnehâr



Temkin Cedveli

S›f›r dereceden altm›fl derece arz›na kadar ve yirmibefl metre fark ile, beflyüz
metre irtifâ’a kadar hesâb olunmufl temkin cedveli.

Birinci sat›rdaki rakamlar arz derecelerini göstermekdedir.

‹rtifâ’: Bir mahallin en yüksek yerinin en afla¤› yerinden i’tibâren yüksekli¤idir. ‹s-
tanbulun en yüksek tepesi olan Çaml›can›n irtifâ’› 267 metredir. Bu irtifâ’
için inhitât-› üfuk zâviyesi 29,4 dakîka, irtifâ’ zâviyesi 1 derece 29 dakîka
ve güneflin hakîkî gurûbdan sonra, bu irtifâ’› inmek zemân› olan temkin 7
dakîka 52,3 sâniye olur ki, 2 dakîka ihtiyât ilâve ederek, senelik vasatîsi 10
dakîkad›r.
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NOT: Bu de¤erler 1986 + 4N (N = 0,1,2,3...) y›llar› içindir. 1987 + 4N için 6 sâat ön-
ceki, 1988 + 4N için Marta kadar 12 sâat önceki Martdan i’tibâren 12 sâat
sonraki 1989 + 4N için 6 sâat sonraki de¤erler kullan›l›r. Meselâ 0 Ocak 1989
(31 Aral›k 1988) için:
Meyl= - 23°07' - (-23°07-(-23°03)) x 6/24=-23°06' olur.
Rub’-› dâire, ya’nî Üsturlâb âletini yaparak, güneflin irtifâ’›n› ilk ölçen müsli-
mân, ‹brâhîm Fezârî Ba¤dâdîdir. (Zeyc-i Fezârî) ve (Amel-i bil-üsturlâb) ve
(Kitâb-ül-mikyâs-iz zevâl) ve di¤er kitâblar› çok k›ymetlidir. 188 [m. 803] de
vefât etmifldir. 426 da vefât eden Üsbû’ G›rnâtînin (Kitâb-ül-üstürlâb) › ve 801
[1398] de M›srda vefât eden Alî bin Ahmed Ba¤dâdînin (Ridâyet-ül mübtedî fî
ma’rifet-il-evkât bi-Rub-iddâire) kitâb› çok k›ymetlidir.
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TA’DÎL-‹ ZEMÂN VE MEYL-‹ fiEMS CEDVEL‹
GÜNEfi 1986

Oh UNIVERSAL (GREENWICH) ZEMÂNI
Ta’dîl-i Meyl-i

Târih zemân flems
dak. s °  ’

Ocak 0–02 48 –23 07
1 03 16 23 03
2 03 44 22 58
3 04 12 22 52
4 04 40 22 47

5–05 07 –22 40
6 05 34 22 33
7 06 01 22 26
8 06 27 22 19
9 06 52 22 11

10–07 17 –22 02
11 07 41 21 53
12 08 05 21 44
13 08 28 21 34
14 08 51 21 24
15–09 13 –21 13

16 09 34 21 02
17 09 55 20 51
18 10 15 20 39
19 10 34 20 27

20–10 52 –20 14
21 11 10 20 01
22 11 26 19 48
23 11 42 19 34
24 11 58 19 20

25–12 12 –19 05
26 12 26 18 51
27 12 39 18 35
28 12 51 18 20
29 13 02 18 04

30–13 13 –17 48
31 13 22 17 32

fiubat 1 13 31 17 15
2 13 39 16 58
3 13 46 16 40

4 13 53 –16 23
5 13 59 16 05
6 14 04 15 46
7 14 08 15 28
8 14 11 15 09

9–14 13 –14 50
10 14 15 14 31
11 14 16 14 11
12 14 16 13 52
13 14 16 13 32

14 14 14 –13 12
15 14 12 –12 51

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

fiubat 15–14 12 –12 51
16 14 09 12 31
17 14 06 12 10
18 14 01 11 49
19 13 56 11 28

20–13 51 –11 06
21  13 44 10 45
22 13 37 10 23
23 13 29 10 01
24 13 21 09 39

25–13 12 –09 17
26 13 02 08 55
27 12 52 08 32
28 12 42 08 10

Mart 1 12 31 07 47

2–12 19 –07 24
3 12 07 07 01
4 11 54 06 38
5 11 41 06 15
6 11 28 05 52

7–11 14 –05 29
8–10 59 05 05
9 10 45 04 42

10 10 30 04 18
11 10 14 03 55

12–09 59 –03 31
13 09 43 03 08
14 09 26 02 44
15 09 10 02 20
16 08 53 01 57

17–08 36 –01 33
18 08 19 01 09
19 08 01 00 46
20 07 44 –00 22
21 07 26 +00 02

22–07 08 +00 26
23 06 50 00 49
24 06 32 01 13
25 06 13 01 37
26 05 55 02 00

27–05 37 +02 24
28 05 19 02 47
29 05 00 03 11
30 04 42 03 34
31 04 24 03 57

Nisan 1–04 16 +04 20
2–03 48 +04 44

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

Nisan 1–04 06 +04 20
2 03 48 04 44
3 03 30 05 07
4 03 13 05 30
5 02 55 05 53

6–02 38 +06 15
7 02 21 06 38
8 02 04 07 01
9 01 47 07 23

10 01 31 07 45

11–01 15 +08 08
12 00 59 08 30
13 00 44 08 52
14 00 28 09 13
15–00 13 09 35

16+00 01 +09 56
17 00 15 10 18
18 00 29 10 39
19 00 43 11 00
20 00 56 11 21

21+01 09 +11 41
22 01 21 12 01
23 01 33 12 22
24 01 44 12 42
25 01 55 13 01

26+02 06 +13 21
27 02 16 13 40
28 02 25 13 59
29 02 34 14 18
30 02 43 14 37

May›s 1+02 51 +14 55
2 02 58 15 13
3 03 05 15 31
4 03 11 15 49
5 03 17 16 06

6+03 22 +16 24
7 03 26 16 40
8  03 30 16 57
9 03 34 17 13

10 03 36 17 29

11+03 39 +17 45
12 03 40 18 00
13 03 41 18 15
14 03 42 18 30
15 03 42 18 45

16+03 41 +18 59
17+03 40 +19 13

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

17+03 40 +19 13
18 03 38 19 26
19 03 36 19 40
20 03 33 19 52
21 03 30 20 05

22+03 26 +20 17
23 03 22 20 29
24 03 17 20 40
25 03 12 20 51
26 03 06 21 02

27+03 00 +21 13
28 02 53 21 23
29 02 46 21 32
30 02 38 21 42
31 02 30 21 51

Haziran 1+02 21 +21 59
2 02 12 22 07
3 02 02 22 15
4 01 52 22 22
5 01 42 22 29

6+01 31 +22 36
7 01 20 22 42
8 01 09 22 48
9 00 58 22 53

10 00 46 22 58

11+00 34 +23 02
12  00 22 23 07
13+00 09 23 11
14 -00 03 23 14
15 00 16 23 17

16–00 29 +23 20
17 00 42 23 22
18 00 54 23 24
19 01 07 23 25
20 01 20 23 26

21–01 33 +23 26
22 01 46 23 27
23 01 59 23 26
24 02 12 23 25
25 02 25 23 24

26–02 38 +23 23
27 02 50 23 21
28 03 03 23 18
29 03 15 23 16
30 03 27 23 12

Temmuz 1–03 39 +23 09
2–03 50 +23 05



Zevâl Vakti (UT=Greenwich zemân› olarak) = 12
h

tûl derecesi kadar zemân - tâ’dîl zemân

Ta’dîl-i zemân = Hakîkî zemân - Vasatî zemân

Yukar›daki de¤erler Londrada o gün sâat s›f›r, ya’nî bir evvelki gün sâat 24 (gece yar›s›) iken tesbît edilmifldir.
‹lgili tûl derecesi ve zemâna göre do¤ru orant› kabûl edilerek tashîh edilip kullan›l›r. Meselâ müflterek (standard) bir
vakt (V) için meyl (∞) ∞ = ∞1 + (∞2 - ∞1) æ (V – S / 15) / 24formülü ile hesâb edilir. Burada, ∞1 ve ∞2 s›ras›yla o günkü
ve ertesi günkü meyl, S = Standard (memleket sâatbafl›) tûl derecesidir. ‹flaretleri ile kullan›l›rlar.

– do¤u
+ bat›
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Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

Temmuz 1–03 39 +23 09
2  03 50 23 05
3 04 02 23 00
4 04 13 22 55
5 04 24 22 50

6 04 34 +22 45
7 04 45 22 39
8 04 54 22 32
9 05 04 22 25
10 05 13 22 18

11–05 21 +22 11
12 05 29 22 03
13 05 37 21 54
14 05 44 21 46
15 05 51 21 37

16–05 57 +21 27
17 06 03 21 17
18 06 08 21 07
19 06 12 20 57
20 06 16 20 46

21–06 20 +20 34
22 06 23 20 23
23 06 25 20 11
24 06 27 19 59
25 06 28 19 46

26–06 28 +19 33
27 06 28 19 20
28 06 28 19 06
29 06 26 18 53
30 06 25 18 38

31–06 22 +18 24
A¤ustos 1 06 19 18 09

2 06 16 17 54
3 06 12 17 39
4 06 07 17 23

55–06 02 +17 07
6 05 56 16 51
7 05 49 16 34
8 05 42 16 17
9  05 34 16 00

10–05 26 +15 43
11 05 17 15 25
12 05 08 15 08
13 04 58 14 50
14 04 47 14 31

15–04 36 +14 13
16–04 24 +13 54

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

16–04 24 +13 54
17 04 12 13 35
18 03 59 13 16
19 03 46 12 57
20 03 32 12 37

21–03 17 +12 17
22 03 03 11 57
23 02 47 11 37
24 02 32 11 17
25 02 16 10 56

26–01 59 +10 36
27 01 42 10 15
28 01 25 09 54
29 01 07 09 33
30 00 49 09 11

Eylül 31–00 31 +08 50
1–00 13 08 28
2+00 06 08 06
3 00 25 07 45
4 00 45 07 23

5+01 05 +07 00
6 01 24 06 38
7 01 45 06 16
8 02 05 05 53
9 02 26 05 31

10+02 46 +05 08
11 03 07 04 45
12 03 28 04 23
13 03 49 04 00
14 04 11 03 37

15+04 32 +03 14
16 04 53 02 51
17 05 15 02 27
18 05 36 02 04
19 05 58 01 41

20+06 19 +01 18
21 06 41 00 54
22 07 02 00 31
23 07 23 +00 08
24 07 44 –00 16

25+08 05 –00 39
26 08 26 01 02
27 08 46 01 26
28 09 07 01 49
29 09 27 02 12

30+09 47 –02 36
Ekim 1+10 06 –02 59

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

Ekim 1+10 06 –02 59
2 10 25 03 22
3 10 44 03 46
4 11 03 04 09
5 11 21 04 32

6+11 39 –04 55
7 11 57 05 18
8 12 14 05 41
9 12 31 06 04
10 12 47 06 27

11+13 03 –06 50
12 13 19 07 12
13 13 34 07 35
14 13 48 07 57
1515 14 02 08 20

16+14 16 –08 42
17  14 29 09 04
18 14 41 09 26
19 14 53 09 48
20 15 04 10 09

21+15 15 –10 31
22 15 24 10 52
23 15 33 11 13
24 15 42 11 34
25 15 50 11 55

26+15 57 –12 16
27 16 03 12 36
28 16 08 12 57
29  16 13 13 17
30  16 17 13 37

31+16 20 –13 56
Kas›m 1  16 23 14 16

2  16 24 14 35
3 16 25 14 54
4 16 25 15 13
5+16 24 –15 31

6 16 22 15 50
7 16 20 16 08
8 16 17 16 25
9 16 13 16 43

10+16 08 –17 00
11 16 02 17 17
12 15 55 17 33
13 15 48 17 50
14 15 40 18 06

15+15 30 –18 21
16+15 21 –18 36

Ta’dîl-i Meyl-i
Târih zemân flems

dak. s °  ’

Kas›m 16+15 21 –18 36
17 15 10 18 51
18 14 58 19 06
19 14 46 19 20
20 14 32 19 34

21+14 18 –19 48
22 14 03 20 01
23 13 48 20 14
24 13 31 20 27
25 13 14 20 39

26+12 55 –20 51
27 12 37 21 02
28  12 17 21 13
29 11 57 21 23
30 11 35 21 34

Aral›k 1+11 14 –21 43
2 10 51 21 53
3 10 28 22 02
4 10 04 22 10
5 09 40 22 18

6+09 15 –22 26
7  08 50 22 33
8 08 24 22 40
9 07 58 22 46
10 07 31 22 52

11+07 04 –22 57
12 06 36 23 02
13 06 09 23 07
14 05 40 23 11
15  05 12 23 15

16+04 43 –23 18
17  04 14 23 20
18 03 45 23 22
19 03 15 23 24
20  02 46 23 25

21+02 16 –23 26
22 01 46 23 27
23  01 16 23 26
24 00 47 23 26
25+00 17 23 25

26–00 13 –23 23
27  00 43 23 21
28 01 12 23 19
29 01 42 23 16
30 02 11 23 12

31–02 40 –23 08
32–03 09 –23 04

TA’DÎL-‹ ZEMÂN VE MEYL-‹ fiEMS CEDVEL‹
GÜNEfi 1986

Oh UNIVERSAL (UT)



Meselâ, ‹stanbul’da 2 fiubâtda, Meyl-i flems -16 derece 48 dakîka oldu-
¤undan, gâye irtifâ’› -16 derece 48 dakîka + 49 derece = 32 derece 12 da-
kîka, bir metre, dik çubu¤un en k›sa gölgesi 1.58 m. ve ikindi gölgesi 2.58
m. ve ikindi irtifâ’› 21 derece 20 dakîka olur. Hesâb makinesi ile fadl-›
dâir 2 sâat 41 dakîka bulunur. ‹kindi vakti, ezânî 9 sâat 42 dakîka ve müfl-
terek 3 sâat 9 dakîka olur. Çünki, Ta’dîl-i zemân -13 dakîka 39 sâniyedir.
Yukar›daki cedveli kullanmadan da, privileg hesâb âletinin 90-32.12
µ = tan + 1 = arc tan MS 90 - MR = ¥ iflâretlerine parmak ile ba-
s›nca, güneflin asr-› evveldeki irtifâ’› 21 derece 8 dakîka olur. Yâhud rub-
› dâirede, hayt, kavs-i irtifâ’ üzerinde gâye-i irtifâ’ rakam›na getirilince,
hayt›n (z›ll-i mebsût) kavsinde rastlad›¤› rakam, fey-i zevâl gölge uzun-
lu¤u olur.
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Her arz derecesi için ikindi nemâz› vaktinin irtifâ’lar›

Gâye
irtifâ’›
° '

0 15
0 30
0 45
1 00
1 15
1 30
1 45
2 00
2 15
2 30
2 45
3 00
3 15
3 30
3 45
4 00
4 15
4 30
4 45
5 00
5 30
6 00
6 30
7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00

Fey-i
Zevâl

m.

229.182
114.589
76.390
57.290
45.829
38.188
32.730
28.636
25.452
22.904
20.819
19.081
17.611
16.350
15.257
14.301
13.457
12.706
12.035
11.430
10.385
9.514
8.777
8.144
7.596
7.115
6.691
6.394
5.976
5.671

Gâye
irtifâ’›
° '

10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30
21 00
21 30
22 00
22 30
23 00
23 30
24 00
24 30
25 00

Fey-i
Zevâl

m.

5.395
5.145
4.915
4.705
4.511
4.331
4.165
4.011
3.867
3.732
3.606
3.487
3.376
3.271
3.172
3.078
2.989
2.904
2.824
2.747
2.675
2.605
2.539
2.475
2.414
2.356
2.300
2.246
2.194
2.145

Gâye
irtifâ’›
° '

25 30
26 00
26 30
27 00
27 30
28 00
28 30
29 00
29 30
30 00
30 30
31 00
31 30
32 00
32 30
33 00
33 30
34 00
34 30
35 00
35 30
36 00
36 30
37 00
37 30
38 00
38 30
39 00
39 30
40 00

Fey-i
Zevâl

m.

2.097
2.050
2.006
1.963
1.921
1.881
1.842
1.804
1.767
1.732
1.698
1.664
1.632
1.600
1.570
1.540
1.511
1.483
1.455
1.428
1.402
1.376
1.351
1.327
1.303
1.280
1.257
1.235
1.213
1.192

Gâye
irtifâ’›
° '

40 30
41 00
41 30
42 00
42 30
43 00
43 30
44 00
44 30
45 00
45 30
46 00
46 30
47 00
47 30
48 00
48 30
49 00
49 30
50 00
51 00
52 00
53 00
54 00
55 00
56 00
57 00
58 00
59 00
60 00

Fey-i
Zevâl

m.

1.171
1.150
1.130
1.111
1.091
1.072
1.054
1.036
1.018
1.000
0.983
0.966
0.949
0.933
0.916
0.900
0.885
0.869
0.854
0.839
0.810
0.781
0.754
0.727
0.700
0.675
0.649
0.625
0.601
0.577

Gâye
irtifâ’›
° '

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Fey-i
Zevâl

m.

0.554
0.532
0.510
0.488
0.466
0.445
0.424
0.404
0.384
0.364
0.344
0.325
0.306
0.287
0.268
0.249
0.230
0.213
0.194
0.179
0.158
0.141
0.123
0.105
0.087
0.070
0.052
0.035
0.017
0.000



Abdest alma âdâb› 232, (367), 372,
374.

Abdest alman›n fâideleri 365.
Abdest düâlar› (235).
Abdesti bozan fleyler (233), 241, 279,

(368), 378, 399, 525.
Abdestin farzlar› (230), (366), 515, 520.
Abdestin mekrûhlar› (233), (368).
Abdestin sünnetleri (231), (366).
Abdestin müstehablar› (232), (367).
Abdestin nâfileleri (367), 374.
Abdülganî Nablüsî 147, 258, 516, 518,

527.
Abdülhakîm Efendi 46, 108, 118, 120,

153, 169, 299, 409, 433, 441, 447,
499, 542, 554.

Abdülkâdir-i Geylânî 129, 409, 530.
Abdüllah-i Dehlevî 68, 248, 308, 357,

448, 457.
Abdüllah-i Ensârî 157.
Abdürrahmân Sâmî pâfla 350, 351.
Abdürreflîd efendi 163.
Acele etmek 43, 97, 507.
Acele yaln›z befl yerde câizdir 43, 507.
Aç›k gezmek harâmd›r 119, 185, 194,

208, 210, (315), 319, 331.
Aç›k konuflmal›d›r 86.
Adâlet 14, 26, 79, 95, 147, 161, 165.
Adam öldürmek 23, 60, 90, 121.
Adem (Yokluk) 31, 559.
Âdem aleyhisselâm 42, 49, 57, 69, 74,

100, 124, 138, 139, 172, 173, 181,
182, 195, 199, 204, 267, 343, 360,
434, 436, 438, 447, 479, 544.

Âdet 123, 319, 336, 528.
Âdet delîl-i fler’î olamaz 528, 532.
Âdet zemân› 222, 223, 226, 228, 501,

503.
Âdet-i ilâhiyye 46, 47, 56, 328, 441,

459, 467.
Âdil olmak 278, 397, (426), 432, 549.
Âfiyet 85, 89, 122.
Afv etmek 17, 54, 78, 79, 92, 114, 122,

151, 442.
A¤›rl›k birimleri 460, 535.
Ahd 89, 91.
Âh›rete îmân 143, 154, 182, 564.
Âh›ret hayât›na bütün dünyâ inan›yor

154, 564.

Âh›ret kardefli 476, 543.
Ahkâm-› islâmiyye 30, 31, 95, 154,

170, 173, 186, 189, 205, 214, 290,
347, 362, 373, 512, 554, 565.

Ahkâm-› islâmiyyeye uymal› 10, 86, 95,
125, 154, 170, 214, 356, 414, 550,
551, 552, 554, 565.

Ahkâm-› islâmiyyenin ehemmiyyeti 24,
190, 197, 290, 355.

Ahkâm-› islâmiyyeye uyan herkes ka-
zan›r 86, 170, 173, 467, 512.

Ahlâk de¤iflir mi? 126, 127, 170, 533.
Ahlâk ilmleri 8, 127, 128, 135, 146.
Ahlâk kitâblar› 8, 129.
Ahlâk-› hamîde 166, (323).
Ahlâk-› hasene 323, 439, 462. 466.
Ahlâk-› zemîme 13, 528.
Ahmakl›k 9, 14, 31, 34, 44, 49, 57, 156.
Ahmed bin Hanbel 58, 83, 184, 318,

352, 456, 506.
Ahmedî f›rkas› 62.
Âile r›zk› kazanmak sevâb› 450, 462.
Âifle “rad›yallahü anhâ” 74, 112, 191,

287, 289, 316, 325, 332, 334, 345,
401, 402, 410, 424, 426, 488, 498,
531.

Akâid bilgisi 36, 153, 173, 373.
Akîka kurban› 307.
Âk›l bâlig olmak 23, 108, 175, 221,

279, (362), 381.
Akl bilgileri 135, 438, 563.
Akl nedir. 9, 14, 44, 45, 47, 77, 106,

135, 140, 467.
Akla uymak 29, 31, 117, 170, 192, 438.
Akrabây› ziyâret 335, 476.
Aks›r›nca okunacak düâ 445, 491.
Âlem hâdisdir 561.
Âlem-i emr 105.
Âlem-i ervâh 105, 561.
Âlem ve k›smlar› 105, 561.
Âlem-i islâm kitâb› 163.
Âlem-i misâl 105, 144, 145, 561.
Alî bin Emrullah 8, 138.
Âlimin alâmeti 54, 56, 491.
Âlimler vârislerdir 52, 103.
Âlimleri ziyâret 460, 462, (491).
Alî-yül mürtedâ 28, 43, 50, 58, 94, 96,

154, 160, 191, 257, 262, 287, 288,
316, 326, 332, 357, 433, 435, 436,
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448, 487, 531.
Al›fl-veriflde noksan ölçenler 454.
Alkollü içkiler harâmd›r 311, 372, 440,

463.
Allah korkusu 37, 40, 92, 94, 111, 115,

438, 443, 508, 526.
Allah rahîmdir 12, 23, 31, 44, 70, 72,

92, 125, 165, 208.
Allah r›zâs› 13, 37, 38, 45, 57, 63, 78,

125, 439, (443), 475.
Allah sevgisi 188.
Allah zulm etmez 24, 25.
Allaha hamd etmek 7, 167, 444, 445.
Allah› görmek 144.
Allahü teâlâ vard›r 25, 34, 106, 124,

131, 142, 167, 171, 360.
Allahü teâlâdan korkm›yanlar›n alâmeti

55, 444.
Allahü teâlâya hürmet 495.
Allahü teâlâya inanmak 154, 360, 438.
Allahü teâlân›n s›fatlar› 154, (177),

(178), 179, 180, 441.
Alt›n difl kaplatmak (511).
Alt›n ile gümüfl zekât› 534.
Alt›n kullanmak harâmd›r 510, 549.
Alt›n ile gümüfl paralar 164, 296, 535.
Amelde mezheb 175, 184, 192, 204,

468.
Amelsiz ilm 53.
Âmentünün ehemmiyyeti 143, 447,

505.
Âmentüyü ö¤renmelidir 176, 188, 205,

308.
Âmirler, kumandanlar 164.
Ana-baba hakk› 108, 185, 193, 311,

323, 353, 449, (470), 487, 488.
Ana-babaya itâ’at 311, 372, (470), 471,

472, 474, 527, 552.
Ana-babaya iyilik etmek 285, 309, 552.
And içmek 203.
Arab ne demekdir? 195, 495.
Arabada nemâz 261.
Arabî ö¤renmek ibâdetdir 495.
A’raz 129.
Ârifler 174, 559.
Âriflerin alâmeti 444.
Âriyet vermek 538.
Arkadafll›k 15, 16, 99, 323, 476, (492),

497.
Art›klar 521.
Asr-› sânî [ikindi] vakti 388.

Astronomi ö¤renmeli 25, 106, 306,
397, 495.

Aflûre günü 436.
Ateist 18, 49, 80, 131.
Atom 136.
Avâm ve ictihâd makâm› 437.
Avârif-ül-me’ârif kitâb› 129, 560.
Avret mahalli 194, 210, 312, (315), 316,

317, 318, 321, 347, 361, 426, 468,
478, 523.

Avret yerini açan ve bakan mel’ûndur
194, 318, 321, 500.

Avrupal›lar, amerikal›lar, islâmiyyete
uygun çal›fl›p, kazan›yor 131, 209.

Aya¤a kalkmak 58.
Aya¤›, kollar› ve bafl› aç›k nemâz k›l-

mak 419.
Ayakda bevl yapmak 496.
Âyât-i h›rz 456, 457.
Ayb›n› anlamak 15, 16, 28, 38, 450.
Âyet-el-kürsî okumak 251, 352, 405,

500.
Âyet-el-kürsînin fazîleti (405), 498, 500.
Âyise olmak 223, 501.
Ayn ve deyn olan mal 295, 298, 535.
Âzer 195.
Az konuflmak 17, 24, 491.
Az yimek fâidelidir 444, 485, 508.
Az yimeli 485, 508, 560.
Azîmetle amel etmek 91, 316, 358.
Azm etmek 72.
Bahîl olmak 312, 462, 509, 528.
Bâli¤a olmak 175, 176, 222, 479, 501,

547.
Bankalar 454.
Basit cism 129, 136.
Bafl› aç›k gezmek ve yimek 38, 446.
Baflka mezhebi taklîd etmek câizdir

201, 214, 215, 217, 399.
Bât›n›yye f›rkas› 110.
Bayram günleri 302, 303.
Bayram›n fazîleti 434, (460).
Bayram nemâzlar› 279, 434.
Bayram tekbîrleri 242, 249, 279.
Bayram ve Cum’a hutbeleri 276, 277,

278.
Beddüâ etmek 79, (107), 203.
Bedeni yormamal› 32.
Behâîler 62.
Behîmî kuvvetler 134.
Belâdet 14, 147, 156.
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Belâlardan kurtulmak için 239, 445,
448, 458, 499, 559.

Berât gecesi 80, 431.
Besmele okumak 202, 207, 208, 231,

241, 322, 330, 370, 374, 497, 498,
508.

Besmelesiz kesilen hayvan 463.
Befl vakti cemâ’at ile k›lanlar 404.
Bey’ ve flirâ 454, 462, 562.
Beydâvî tefsîri 28.
Beytül-mâl 55, 300, 548.
B›y›k k›rkmak 200, 201.
Bid’at ifllemek 12, 29, 30, 35, 99, 117,

184, 201, 248, 257, 277, 282, 428,
444, 488.

Bid’at sâhibleri (29), 35, 72, 80, 98,
109, 110, 113, 117, 154, 174, 175,
184, 194, 217, 247, 257, 278, 282,
358, 428, 459, 495, 513, 532, 533,
551.

Bilici kuvvet 134.
Binâ yapmak 42.
Bira içmek harâmd›r 185, 372.
Birinci vazîfe ne olmal›d›r? 13, 24, 36,

128, 167, 287, 291, 356, 409.
Bismillah düâs› 444.
Bitkisel rûh 133.
Bono ile sat›fl 542.
Borç ödemek farzd›r 43, 451, 455, 536,

551.
Bofl yere vakt geçirmek 458.
Boflamak 455, 479, 482.
Boy abdesti 368, 369.
Bölücüler 56, 62, 517, 546.
Buhâra flehrinin âlimleri 358.
Buhârî kitâb› 21, 35, 91, 200, 284, 289,

315, 317, 320, 341, 463.
Buhl 70.
Bühtân 113, 487, 509.
Büyü 80, 186, (566).
Büyüden korunmak için 457, 499.
Büyüme 133.
Cad› (büyücü) 80.
Ca’ferî mezhebi 358.
Câhiller 18, 51, 64, 86, 96, 107, 117,

127, 131, 143, 148, 153, 158, 183,
190, 217, 248, 258, 332, 363, 408,
437, 465, 474, 495, 511, 533, 543,
546.

Calinos 127.
Câmi’ âdâb› (403), 404, 420, 533.

Câmi’e gitmek sevâb› 403.
Câmi’lere hizmet sevâb› 421.
Can 129.
Canavar 119.
Canavar kuvvetler 134.
Câriye denilen kad›nlar 480, 481.
Cebîre üzerine mesh 377.
Cebrâîl 52, 54, 93, 139, 180, 181, 192,

267, 340, 438.
Cehâlet (26).
Cehâlet özr de¤ildir 321, 332, 408,

433, 462.
Cehennem 19, 24, 25, 51, 174, 193,

194, 197, 198.
Cehennem azâb› 12, 19, 24, 145, 156,

321, 557.
Celâleddîn-i Devânî 8, 563.
Celâleddîn Rûmî 465.
Cemâ’at ile nemâz 247, 251, 258, 282,

404, 405, 419, 427, 523.
Cemâ’at ile nemâz›n ehemmiyyeti

(258), 404, (407), 408, 415.
Cemflid acem flâh› 196.
Cenâze hizmetleri 43, 203, 288, 337,

338, 529.
Cenâze nemâz› 203, 337, 338, 423.
Cenâze tafl›mak 423, 497.
Cennet 19, 24, 25, 46, 50, 174, 197,

198, (264), 319.
Cennet ni’metleri 25, 46, 143, 144,

145, 156, 264, 544.
Cennet analar›n ayaklar› alt›ndad›r 470.
Cerbeze 14, 147, 156.
Cesâret 14, 146.
(Cevâb veremedi) kitâb› 17, 99, 181.
Cevher 128, 129.
Cevr 79, 155.
Cihâd 15, 32, 43, 61, 62, 63, 75, 102,

103, 160, 373, 473, 560.
Cihâd-› fî sebîlillah 373, 462, 472.
Cilbab 113, 193, 320, 364.
Cimâ’ âdâb› 500.
Cin çarpmas› 316, 457, 499, 566.
Cism 129, 130, 132, 136, 561.
Cismânî 130.
Cömertlik 151, 158, 526.
Cûkiyye kâfirleri 358.
Cum’a gününün fazîleti 487, 488, 490.
Cum’a nemâz› 237, (274), 277.
Cum’a nemâz› için teyemmüm yap›l-

maz 237.
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Cum’a ve bayram hutbeleri 276, 277,
278, 490.

Cübn 14, (84), 155, 157.
Cünüb gezmek âfetdir, harâmd›r 219,

313, 376, 500.
Çalg› çalmak 313, 465, 469, 494, 495,

497, 550, 551.
Çalg› ile, ney ile Kur’ân okumak 21,

205, 465.
Çal›flmak lâz›md›r 69, 75, 95, 462, 486,

559.
Çarflaf sonradan meydâna ç›kd› 193,

319, 320, 337.
Çarfl› pazar âdâb› 496.
Çekirdek olaylar› 131.
Çeflidli bilgiler 468.
Ç›plak gezenler 194, 468, 510, 527.
Çocuk ald›rmak 456.
Çocuk düflürmek 456, 469.
Çocu¤a ism koymak 108.
Çocu¤un îmân› 23.
Çocu¤unu çabuk evlendirmeli 43, 108,

288, 477, 508.
Çocuk hakk› 108.
Çocuklar› harâmdan korumal›d›r 267,

346, 462, 466, 476, 527, 532.
Çocuklar› hangi mekteblere vermeli

108.
Çocuklar› sünnet etmek 469.
Çocuk terbiyesi 108, 164, 175, 176,

267, 279, 331, 466, 476, 486, 495,
508, 532, 533.

Çok konuflmamal› 463, 468.
Çok mal fenâ de¤ildir 462.
Çok yimenin âfetleri 444.
Çürümek 59, 131.
Da¤da yetiflen kâfirler ve kâfir çocukla-

r› Cehenneme girmiyecekdir. 19.
Dahve-i kübrâ vakti 38, (301), 389.
Dalâlet 117.
Dâmâd seçmek 477.
Dank denilen para 533.
Darg›nlar› bar›fld›rmak 83, 450, 460.
Darg›nl›k 82.
Dâr-ül-harb 22, 60, 61, 82, 101, 164,

176, 194, 201, 207, 244, 270, 301,
305, 365, 366, 454, 455, 481, 482,
489, 527, 548, 549.

Darwin nazariyyesi 138, 172.
Da’vete icâbet 59, 68, 321, 550.
Dâvüd aleyhisselâm 69, 70.

Davul çalmak 494.
Dayak yasakd›r 268, 279, 334, 533.
Def çalmak 494.
Defn 337, 457.
Dehâ 148.
Dehrî 49.
Derd, belâ çekenler 239, 457, 559.
Derdlerden, elemlerden kurtulmak

368, 457, 458, 529, 593.
Dernekler (538).
Devr ve iskât 239, 268, (271), 272, 283,

540, 547.
Deyn olan mal 295, 298, 535, 537.
D›hye-i kelebî 20.
Dikkat 149.
Diktatörlük 8, 61, 62.
Dilencilik 451.
Dilenmek 68.
Din adam› 35, 37, 52, 53, 77, 98, 100,

221, 259.
Din bilgileri 8, 35, 52, 64, 98, 156, 191,

361.
Din bilgisi ö¤renmek farzd›r 132, 221,

310, 336, 356, 361, 372, 435.
Din düflmanlar› 35, 49, 56, 60, 62, 83,

131, 248, 347, 361, 431, 436, 460,
461, 473.

Dinde reformcular 35, 55, 62, 81, 170,
217, 426, 440, 509, 530, 532.

Din düflmanl›¤› 49, 131, 154, 163, 172,
183, 194, 564.

Din h›rs›zlar› 52, 99, 358.
Din ilmlerini ö¤renmek birinci vazîfedir

168, 372, 435, 495, 506.
Din kardeflli¤i 75, 114.
Din kitâblar› 35, 65, 162, 169, 185, 336,

361, 495.
Din nedir? 164, 186, 360, 373, 567.
Din yobaz› 36, 361, 532, 557.
Dinde cehâlet 408, 438, 494, 544.
Dinden haberi olm›yanlar 7, 19.
Dînâr denilen para 297.
Dirhem-i fler’î 240, 271, 280, 293, 378,

460, 478, 533, 535.
Difl a¤r›s› 448.
Difl kaplatmak, difl doldurtmak 213,

214, 215, 216, 239, 369, 408, (511),
513.

Difl kaplatmak ve gusl abdesti 213,
512, 516, 517.

Diyânâtda âdil müslimâna inan›l›r 397,
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549.
Dizlerini, uyluklar›n› açmak 316.
Domuz eti harâmd›r 208, 379, 469.
Do¤ru yol 117, 155.
Doydukdan sonra yimek 444, 493.
Dört cevher 192.
Dört halîfe 325, 357.
Dört mezheb 34, 91, 154, 175, 184,

192, 298, 545, 546.
Düâ etmek 63, 78, 107, 193, 252, 499.
Düân›n fazîleti 445, 449.
Düân›n kabûl olmas› için 10, 63, 87,

364, (413), 422, 458, 508.
Düâ iki dürlüdür 458.
Düâ nas›l yap›l›r? 251, 402, 406, 421,

458, 496.
Dü¤ün yeme¤i 331, 550.
Duhâ vakti 389, 399, 422.
Duygu organlar› 133.
Dünyâ lezzetleri 27, 30, 31, 32, 37, 41,

42, 95, 96, 154, 461, 467, 558, 565.
Dünyâda azâb 103.
Dünyâya düflkün olmak 42, 52, 53, 94,

95, 96, 358, 461, 467, 528.
Dünyây› seçenler 42, 461, 467.
Dünyâ sevgisi 40, 312, 466.
Düflmandan kaçmak 311.
Ebû Bekr-i S›ddîk 30, 56, 183, 262,

325, 357, 448, 531.
Ebû Cehl 104, 199.
Ebû Hanîfe 21, 28, 29, 30, 58, 96, 107,

184, 192, 222, 230, 233, 238, 274,
288, 295, 303, 368, 369, 382, 388,
389, 398, 437, 468, 511, 515, 534,
545, 547, 551.

Ebû Mansûr Mâtürîdî 30, 191, 192.
Ebû Süfyân 20.
Ebû Leheb 25, 65.
Ebû Tâlib 28, 104.
Ecel de¤iflmez 44, 84, 94, 160, 339,

458, 467.
Edeb 16, 323, 438.
Edille-i fler’›yye 183, 191, 258, 530.
Ef’âl-i mükellefin sekizdir 205, 372.
E¤ilmek 68.
Ehl-i k›ble 80, 339, 426, 532.
Ehl-i kitâb 12, 403, 478, 528, 550.
Ehl-i sünnet âlimleri 28, 33, 35, 55, 63,

65, 67, 71, 75, 99, 117, 124, 143,
153, 167, 169, 175, 177, 185, 201,
271, 276, 327, 346, 349, 356, 361,

414, 417, 440, 462, 474, 476, 490,
495, 545, 551, 556, 566.

Ehl-i sünnet i’tikâd› 36, 77, 117, 153,
175, 192, 286, 288, 313, 323, 327,
332, 364, 408, 413, 415, 417, 458,
462, 474, 476, 491, 495, 506, 563.

Ehl-i sünnet mezhebi 47, 167, 275.
Ehl-i sünnet olanlar›n on alâmeti 338.
Ekme¤i öpmek 546.
El ile selâm 527.
Elbise giymek âdâb› 447.
Elementler 131, 136, 171.
El-f›kh-u alel-mezâhib-il-erbe’a kitâb›

35, 219, 241, 245, 280, 298, 320,
354, 464, 519, 525, 536.

Elli dört farz (308).
El öpmek 97, 507.
Emâli kasîdesi 483.
Emânet 90, 458.
Emânete h›yânet (455), 457,526.
Emel 41, 42.
Emr-i ma’rûf 37, 39, 61, 87, 88, 98,

100, 101, 102, 194, 201, 310, 489,
494, 505, 509, 528, 533, 542, 544.

Emr-i teklîfî 328.
Emr-i tekvînî 328.
Enver pâflan›n ahmakca emrleri 474.
Erkek gibi giyinen kad›nlar 317.
Enderûn mektebi 148.
Eserden müessiri anlamak 34.
Eshâb-› kirâm 10, 16, 28, 36, 53, 58,

61, 63, 84, 95, 153, 182, 183, 284,
286, 316, (325), 326, 357, 358, 421,
424, 426, 435, 440, 475, 545.

Eshâb-› kirâm birbirlerini çok severdi
182, 325, 475.

Esmâ-i hüsnâ 24.
Efl’arî mezhebi 29, 30.
Eflk›yâl›k büyük günâhd›r 61, 474.
Et sat›n almak 549.
Eve girmek âdâb› 498, 500.
Ev idâresi 497.
Evlâd terbiyesi 107, 108, 336, 462,

466, 476, 477, 486, 495, 496, 508,
527, 533.

Evlâda ve akrabâya ihsân 450.
Evlâdl›k yapmak 483.
Evlenmek 288, (331), 477, 508.
Evlenmek sevâb› 333, 477.
Evlenmek câiz olm›yan kad›nlar 335,

478.
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Evliyâ 24, 43, 124, 191, 199, 271, 301,
325, 352, 414, 458, 467, 475, 490,
493, 531, 557, 562.

Evsâf-› Peygamberî (195).
Evvâbîn nemâz› 195, 409.
Ey o¤ul ilmihâli 363.
Eyyâm-› beyd orucu 304, 435, 436.
Ezânî sâat makinesini ayârlamak 391,

398.
Ezâna hürmet 185, 186, 313, 314, 408,

424, 436, 465.
Ezândan sonra düâ 403, (423).
Ezân-› Muhammedî 23, 185, 186, 211,

242, 243, (244), 245, 246, 250, 274,
380, 397, 408, 418, (423), 427, 470,
510.

Fâcir 98, 101.
Fadl-› dâir 393.
Fâideli konuflmal› veyâ susmal› 24.
Fâidesiz ilm ö¤renmemeli 495.
Fâite nemâzlar 269, 270.
Fâiz al›p-vermek harâmd›r 186, 205,

207, 311, (451), 452, 453.
Fakîrlik 68, 157, 159, 292, 435, 534.
Fakîrli¤e sebeb olan fleyler 283.
Falc›ya inanmamal› 77, 313, 495.
Fârâbî 563.
Farzlar 205, 206, 208.
Farzlar›n ehemmiyyeti 289, 290.
Farzlara ehemmiyyet vermiyenler 412.
Farz borcu olanlar›n sünnet ve nâfilele-

ri kabûl olmaz 290, 408, 409, 410,
413, 423, 451.

Farz sünnetden efdaldir 409, 410.
Farzlar terk edilmez 33, 44, 118, 
Farz nemâzlardan sonra âyet-el kürsi

251, 405.
Fâs›k kime denir? 97, 98, 122, 173,

207, 268, 290, 334, 397, 425, 510.
Fâs›klar 54, 98, 107, 173, 207, 246,

268, 278, 428, 432, 494.
Fâs›k imâma uyulmaz 207, 244, 274,

278, 408, 422.
Fâs›klar› sevmek (97), 467.
Fâsid kan 228.
Fâsid sat›fl 77, 90, 541, 542.
Fâsid temizlik 221, 225, 227, 228, 501.
Fât›ma-tüz-zehrâ 84, 94, 191, 326, 334.
Fazîlet 146.
Fehm 149.
Felsefeciler 19, 130, 183, 356, 495,

546, 547, 563.
Fen adam› 36, 106, 131, 158.
Fen bilgileri 7, 8, 52, 64, 131, 163, 172,

205, 360, 361, 373, 506, 552.
Fen taklîdcileri 172, 361.
Fen yobazlar› 36, 138, 173, 204, 361,

496, 532, 557, 564.
Fenâ arkadafl 16, 170.
Fenâ fillah 467, 552, 559, 562, 566.
Ferâhl›k ilâc› 17, 122.
Ferâid-ül-fevâid 198, 441.
Fetvâ 90.
Fey-i zevâl 390, 394.
Feyz almak 10, 129, 191, 248, 290,

359, 475, 490, 543, 557, 558, 562.
Feyziyye fetvâlar› 229, 304, 331, 377,

437, 460, 479, 548.
F›kh bilgisi lâz›md›r 35, 75, 111, 124,

297, 313, 336, 355, 373, 476, 495,
506, 537, 545, 546, 551.

F›kh kitâblar› 35, 75, 297.
F›sk 30, 97, 98, 113, 280, 314, 338,

426, 429, 449, 482, 566.
F›sk meclisi 321, 487, 496, 550.
F›tra 293, 460.
Fidye vermek 268.
Fir’avn 19, 49, 60, 199, 287, 291, 433.
Fitne zemân›nda ne yapmal›? 76, 94,

98, (100), 101, 102, 103.
Fitne ç›karmak harâmd›r 76, 98, 100,

101, 153, 324, 365, 455, 473, 474.
Fizik olaylar› 133.
Fuhfl söylemek 16, 73, 88, 99, 110,

310, 465.
Fücûr 14, 147, 155, 157.
Fülûs denilen paralar 295, 296, 297.
Futbol oynamak 495.
Gadab 14, 15, 23, 79, 81, 84, 85, 87,

88, 89, 134, 147, 322, 340, 438, 508.
Gadr (89), 91.
Gaflet 32, 45, 48, 70, 89, 106, 177,

314, 468, 472.
Gayb› bilmek 56, 203, 560.
Gaybdan haber verenler 110, 177,

313, 560.
Gasb edilen mal 203, 294, 527.
Gayret 71, 73, 81, 82, 86, 88, 103, 323.
Gayret-i ilâhiyye 51, 70, 73.
Gayr-› müslimler 60, 82, 112, 193, 364.
Gazevât-i Peygamberî 195, 196.
Gemide nemâz 260.
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Gençlik 39, 41, 57, 97, 558.
Gençleri aldatanlar 33, 36, 110, 131,

162, 173, 358, 473.
Gece nemâz› 16, 290, 413, 420, 500.
Genelev kad›nlar› 481.
Gerici 8.
Gîbet harâmd›r 29, 38, 76, 78, 80, 102,

104, (112), 121, 186, 202, 230, 301,
312, 332, 340, 437, 468, 509, 510,
526, 550, 551.

G›bta 73, 323, 510.
G›nâ harâmd›r 314, 465, 494.
Gusl abdesti (212), 218, 362.
Gusl abdesti almamak 219, 500.
Guslde difllerin ›slanmas› flartd›r 212,

369, 512.
Guslün farz› üçdür (212), (369).
Guslün sebebleri (369), 376.
Guslün sünnetleri 218, 369.
Güler yüzlü, tatl› dilli olmal› 104, 194,

290, 322, 323, 460, 491, 496.
Günâh-› kebâir 193, (311), 412, 440,

443, 463, 474, 504, 510.
Günâh iflleyenler 12, 16, 23, 38, 53, 55,

72, 73, 77, 96, 111, 121, 150, 193,
206, 207, 208, 495, 509.

Günâh ifllemek küfre sebeb olmaz 23.
Günâh iflleten emrlere de karfl› gelme-

meli 473.
Güneflin irtifâ’lar› 382.
Günâhlar› afv etdiren düâ 445.
Güzel ahlâk 8, 9, 16, 17, 75, 79, 83,

126, 131, 145, 152, 154, 158, 194,
321, 440, 450, 464, 475, 506.

Güzel san’atlar 110.
Habere inanmak 549.
Hacca gitmek 24, 205, 209, (307), 430,

432.
Hac sevâb› 37, 115.
Hacca vekîl göndermek 547.
Hacer-ül-esved 110.
Hadesden tahâret 210, 365, 368, 371,

520.
Hadîkatün nediyye kitâb› 30, 72, 90,

116, 147, 217, 258, 293, 311, 314,
403, 447, 455, 469, 513, 517, 527,
538.

Hadîs-i kudsî 93.
Hadîs-i flerîfler 34, 93, 169, 174, 547.
Hafaza melekleri 250, 316.
Hâf›za 134.

Hâf›zlar 53, 54, 112, 416, 437, 495.
Hâinler 91, 159.
Hak yol 30, 35, 63, 154, 155.
Hâkân 20.
Hakîkat Kitâbevi 11, 62, 64, 117, 147,

358, 397, 447, 464, 530, 536, 549.
Hakîkî müslimân nas›l olur? (551).
Hâkim olmak 27.
Hâl 146.
Halâl kazanmak 42, 69, 95, 422, 462,

508.
Halâl yimek 330, 414, 422, 446, 463,

508.
Halâya girmenin âdâb› 367.
Halk etmek 46, 105.
Halvet etmek 317, 320, 543.
Hamâm âdâb› 500.
Hamd etmek 7, (444), 445, 459.
Hamiyyet 86, 150.
Hanbelî mezhebi 30, 91, 154, 212, 222,

230, 268, 288, 298, 321, 327, 366,
373, 376, 399, 400, 430, 501, 521,
523, 524, 534.

Hanefî mezhebi 38, 91, 154, 184, 192,
201, 210, 212, 214, 215, 216, 217,
230, 231, 234, 237, 241, 248, 249,
250, 254, 260, 267, 270, 280, 286,
288, 298, 307, 327, 354, 366, 371,
373, 378, 380, 389, 397, 399, 410,
429, 453, 460, 464, 477, 483, 486,
510, 515, 517, 523, 525, 547.

Hannâs 43.
Harac, meflakkat 212, 214, 217, 268,

311, 380, 512, 513, 518, 522, 525.
Harâma sebeb olan da harâmd›r 358.
Harâmlar 23, 27, 33, 37, 42, 55, 71, 72,

76, 79, 92, 98, (111), 154, (208), 311,
312, 313, 357, 372, 416, 443, 463,
493, 494, 543, 549, 565.

Harâmlar›n en büyü¤ü 473.
Harâmdan sak›nmak 184, 189, 193,

243, 309, 310, 355, 403, 414, 422,
433, 449, 451, 455, 468.

Harâm ile tedâvî 469.
Harâm yiyenler 42, 77, 193, 202, 208,

364, 443, 506.
Hâricîler 531, 532.
Hased harâmd›r 58, (71), 72, 76, 77,

185, 312, 509, 526.
Hasenât 76, 96, 112, 115, 448, 510.
Hasîs olmamal› 71, 509, 528.
Hastal›kda abdest ve nemâz 238, 239,
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273, 279, 280, (281), 377.
Hasta tedâvîsi 455, 458.
Hasta ziyâreti 435, 486, 497.
Haflhaflîler 131.
Haflr sûresi 448.
Hatem-i Esâm 30.
Hât›ra 43, 72, 92.
Hatm okumak 498.
Havây›c-i asliyye 41, 68, 435.
Havf 40, 188, 243, 209, 323.
Havlu, mendil kullanmak câizdir 466.
Havva vâlidemiz 74, 172.
Hayâ 39, 42, 88, 106, 123, 150, 188,

317, 323, 438, 439, 528.
Hayâ duygusu 192, 326.
Hayâl 134, 560.
Hayra sebeb olmak 74.
Hayrat, hasenât 11, 16, 26, 76, 92, 95,

166, 208, 232, 290, 293, 299, 308,
329, 354, 459, 465, 506, 534, 537,
538.

Haysiyyet 157.
Hayvanlar 121, 138, 145, 544.
Hayvan yak›lmaz 544.
Hayvanî arzûlar 31, 79.
Hayvânî rûh 14, 79, 133, 134, 142.
Hayz ve nifâs 218, (220), 221, 229,

310, 313, 478, (501).
Hediyye 22, 38, 65, 68, 69, 97, 121,

152, 176, 272, 294, 299, 322, 352,
465, 533, 540.

Heraklius, Mûte muhârebesinde çok
müslimân flehîd etdi 20, 21.

Hevâ 31, 42, 70, 170.
Hevâ-yi nefs (30), 42, 70, 322.
Heykel 12.
Heyûla 132.
H›kd 58, (78), 79.
H›rs 14.
H›rs›zl›k 60, 68, 84, 193, 311, 338, 364,

472, 510.
H›ristiyanlar 12, 18, 62, 64, 99, 126,

131, 132, 181, 200, 204, 352, 436,
469, 528.

H›ristiyanl›k 8, 60, 121, 148, 469, 478,
488.

H›z›r aleyhisselâm 66, 561.
Hibe etmek 482, 538, 539, 540.
Hicr (82).
Hicret etmek 102, 196, 207, 548.
Hicrî sene bafl› 196.

Hidâyet 28, 60, 78, 103, 126, 141, 150.
Hikmetli söz 8, 14, 147, 323, 444, 463,

546.
Hîle-i fler’›yye 120, 453, 483, 537, 538.
Hîle yapmak harâmd›r 193, 323, 364,

366, 454, 508.
Hilm 79, 84, 85, 88, 89, 149, 323.
Hilye-i se’âdet 195.
Himmet 149.
Hind âlimlerinin fetvâlar› 276, 278.
Hisse-i fecr 301.
Hiss-i müflterek 134.
His organlar› 10, 29, 57, 128, 133, 144,

158.
Hiyânet 50, 61, (90), 91, 159, 193, 309,

312, 364, 508, 526.
Hizb-ül-bahr okumal› 457.
Hoca hakk› büyükdür 58, 59, 474, 495.
Ho-parlör ile ezân ve nemâz 23, 209,

244, 245, 247, 248, 249, 257, 290,
418, 424, 425, 426, 429, 470.

Hubb-i fillah bu¤d-› fillah 75, 83, 92, 99,
102, 184, 186, 309, 323, 443, 506.

Hulle 116, 482, 483.
Humûd 14, 147, 157.
Huneyn gazâs› 70.
Huflû’ 243, 323.
Hutbe nas›l okunur? 274, 275, 276,

277, 421, 490.
Hutbe okunurken konuflulmaz 490,

491, 533.
Huy 13, 146, 155, 156.
Huy de¤iflir mi? 15, 126.
Huzûr 359.
Hücre 131, 137.
Hükmî temizlik 221.
Hükûmete isyân edilmez 75, 83, 101,

153, 164, 165, 299, 323, 324, 473,
552.

Hürriyyet 151.
Hüseyn vâ’›z 8.
Hüsn-i kazâ 152.
Hüsn-i flirket 152.
Hüsn-i zân 23, 24, 87, 92, 93.
‹bâdet 12, 33, 35, 91, 152, 167, 173,

209, 565.
‹bâdet de¤ifldirilemez 167, 429.
‹bâdetlerin efdali 17, 285, 286, 398.
‹bâdetlerin en k›ymetlisi 398, 415, 505.
‹bâdetlerin kabûl olmas› 40, 44, 102,

111, 192, 364, 463, 508.
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‹bâdet sevâb› hediyye edilir 38, 273,
354, 469, 543.

‹bâdetleri pazarl›kla yapmak harâmd›r
465.

‹bâha etmek 540.
‹blis 49, 53, 165.
‹bn-i Sînâ 143, 145, 563.
‹bn-i Teymiyyeciler 80, 530, 534.
‹brâhîm aleyhisselâm 69, 73, 86, 87,

139, 181, 195, 444.
‹brâhîm Edhem 15, 113.
‹cmâ’-› ümmet 36, 81, 111, 183, 191,

321, 325, 357, 410, 477, 530.
‹ctihâd 34, 35, 81, 174, 217, 268, 437,

511, 516, 527, 547, 551.
‹çki içenler 185, 208, 268, 347, 463,

493, 506.
‹çki harâmd›r 288, 311, 372, 431, 440,

463, 464, 510.
‹ddet zemân› 547.
‹drâk 14, 134, 
‹ffet 14, 108, 147, (150).
‹ftâr düâs› 508.
‹ftirâ 29, 131, 
‹ftitâh tekbîri 211, 249, 250, 254, 258,

(262), 269, 279, 281, 400, 404, 520,
522, 523.

‹ftitâh tekbîrinin sevâb› (262), 404.
‹gfâl 170.
‹hlâs 10, 13, 37, 39, 40, 52, 55, 57, 63,

92, 98, 110, 115, 168, 189, 190, 192,
197, 243, 309, 323, 364, 405, 414,
420, 439, 449, 510, 562.

‹hlâs sûresi 38, 79, 178, 251, 352, 353,
415, 421, (448), 457, 490, 495, 498,
499.

‹hsân 17, 54, 79, 188, 323, 359, 475.
‹hsân sevâb› 17, 95.
‹htikan [lavman] 229, 233.
‹htiyâc eflyâs› 31, 41, 95, 151, 164,

296, 297, 
‹htiyârî hareketler 14, 47, 130.
ihvânüssafâ [‹hvân-› müslimîn] denilen

kimseler 473.
‹hyâ-ul-ulûm kitâb› 147.
‹kindiden sonra okunacak tesbîh 490.
‹kindi nemâz›n›n sünneti 409.
‹ki nemâz› cem’ etmek 261, 380, 399,

400, 430, 
‹krâmiyye 541.
‹krâh (tehdîd) 36.

‹lâc 14.
‹lâc kullanmak 456, 469, 
‹lericiler 8, 158, 564.
‹lericilik 8, 131, 361, 564.
‹lhâd 92, 117.
‹lhâm 42, 138.170, 560.
‹lk insan 172.
‹lm edinmek 13, 16, 19, 25, 37, 52, 98,

194, 221, 310, 462, 476, 495, 506.
‹lmâniyye [lay›kl›k] 132.
‹lmihâl kitâblar› 35, 75, 98, 154, 169,

244, 336, 338, 409, 420, 460, 462, 
‹lmi ile amel etmiyen 110, 440, 463,

510.
‹lmin ve âlimlerin k›ymeti 52, (64), 65,

204, 297, 313, 356.
‹lm ö¤renmenin sevâb› 221, 321, 333,

372, 422, 435, 460, 463, 495.
Îmâ ile nemâz k›lmak 238, 261, 279,

282.
‹mâm olmak 26, 278, 338, 408, 418,

419, 524.
‹mâma uymak 217, 248, 249, (258),

274, 400, 404, 418, 422, 427, 513,
524.

‹mâm nas›l olmal›? 201, 207, 278, 403,
415, 418, 419, 428, 489, 

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe 21, 28, 29,
30, 58, 96, 107, 184, 192, 222, 230,
233, 238, 274, 288, 295, 303, 369,
382, 388, 389, 398, 437, 468, 511,
515, 547, 551.

‹mâm-› Gazâlî 17, 31, 33, 71, 85, 104,
107, 114, 135, 147, 363, 415, 437,
462, 500, 509, 546, 563.

‹mâm-› Muhammed Ma’sûm 61, 122,
135, 390, 409, 505, 557.

‹mâm-› Nevevî 209, 562.
‹mâm-› Rabbânî 2, 7, 19, 31, 35, 97,

100, 105, 120, 128, 129, 192, 209,
232, 289, 290, 308, 355, 359, 443,
452, 457, 465, 499, 505, 512, 517,
518, 553, 566.

‹mâm-› Sübkî 30, 434, 518.
‹mâmeyn 288.
Îmân 18, 24, 25, 34, 77, 99, 106, 154,

167, (173), (177), 184, 186, 187, 188,
(196), 201, (438), 439, 505.

Îmân›n alt› flart› 143, (175), (176), 308,
441, 480, 505.

Îmân›n alâmetleri 439, 440.
Îmân düâs› 24, 440, (445), 447.
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Îmâns›z gitmemek 184, 185, 259, 339,
440, 441, 459.

‹msâk vakti 300, 387, 393.
‹nâd (104).
‹ncîller 17, 21, 64, 180, 181.
‹ngilizlerin islâm düflmânl›¤› 35, 64,

132, 141, 148, 162, 163, 275, 316,
327, 362, 474, 529, 530, 532.

‹nhitât-› üfuk zâviyesi 385, 387, 395.
‹nsan irâdesi 328.
‹nsan iyili¤e elverifllidir 127, 139, 142.
‹nsan mecbûr de¤ildir 45, 46.
‹nsan melekden üstündür 139.
‹nsan ve maymun 172.
‹nsan zevall›d›r 41, 49, 51, 60, 125,

162, 563.
‹nsanlar üç k›smd›r 104.
‹nsanl›k vazîfesi 62, 73, 83, 142, 166,

323, 560.
‹nflâallah demek 444.
‹ntihâr etmek 161, 314, 338.
‹ntisâr 79.
‹ntizâm 151.
‹pek giymek erkeklere harâmd›r 185,

313.
‹pekli kumafl kullanmak 511, 550.
‹râde 179, 328, 441.
‹râde-i cüz’iyye 25, 46, 47, 
‹rtidâd 24, 76, 116, 
(‹rtifâ’-gölge uzunlu¤u cedveli) 391,

572.
Îsâ aleyhisselâm 12, 15, 17, 19, 31, 45,

53, 69, 79, 85, 139, 180, 182, 488.
Îsâr 95, 151.
‹sfirâr vakti 388, 399.
‹slâm ahlâk› 13, 75, 123, 153, 366, 495,

500.
‹slâm âlimleri 43, 54, 99, 110, 124, 153.
‹slâm devleti 62, 132, 
‹slâm düflmânlar› 33, 35, 49, 56, 60,

62, 64, 131, 162, 170, 172, 174, 194,
310, 318, 532, 552, 559.

‹slâm›n befl flart› 209, 566.
‹slâm ilmleri 8, 13, 64, 98, 99, 110, 153,

163, 506, 530.
‹slâm kad›n› 96, 336, 481, 497.
‹slâmiyyet 13, (171), 173, 186, 189,

361, 512, 567.
‹slâmiyyetde cehâlet 408, 437.
‹slâmiyyetde felsefe yokdur 546.
‹slâmiyyetde zarûretin ma’nâs› 214,

512.
‹slâmiyyete yap›flmal› 132, 355, 461,

462.
‹slâmiyyete uym›yan emr 473.
‹slâmiyyeti iflitmiyenler 7, 19, 
‹slâmiyyetin, küfre sebeb olaca¤› ifli

yapan kâfir olur 21.
‹slâmiyyet üç k›smd›r 13.
‹slâmiyyet flerefi 51, 61, 83.
‹slâmiyyet ve fen 131, 136, 162.
‹slâmiyyet yok edilemez 132.
‹smâ’îliyye bid’at f›rkas› 110, 183, 
‹sm koymak 107
‹spirtolu s›v›lar 311, 380, 463, 464.
‹srâf harâmd›r 159, 464, 550.
‹stibrâ 210, (240), 367, 488, 525.
‹stidrâc 82, 177, 560.
‹stigfâr 89, 115, 116, 121, (122), 134,

135, 230, 322, 471, 507, 554, 555,
559, 562.

‹stigfâr düâs› (122), 135, 251, 362, 421,
457, 499, 552, 566, 593.

‹stihâre 37.
‹stihâza 221, 222, 223, 225, 229, 279,

378, 501, 503, 522. 525.
‹stikâmet 155, 323, 508.
‹stikbâl-i k›ble 210, 380, 568.
‹stincâ 210, 218, (240), 302, 367, 380,

522.
‹stiska düâs› 421.
‹stiflâre 90, 492.
‹syân etmemeli 75, 100, 324, 472.
‹flrâk vakti 389, 399, 413.
‹’tikâd bilgileri 173, 174, 191, 192, 196.
‹’tikâdda mezheb 29, 192, 196, 204.
‹tminân-› nefs 562.
‹ttihâdc›lar 215, 217, 517, 532.
‹ttika 510.
‹yi ahlâk 9, 14, 15, 63, 146, 152, 154, 
‹yi insan 16, 17, 26, 41, 48, 126, 162.
‹yilik yapmak 78, 322, 450.
‹zmirli ‹smâîl Hakk› 215, 216.
‹zn almak, vekîl olmakd›r 465.
‹zzet-i nefs 86.
Kabr 51, 131, 182, 197, 257, 266, 302,

346, 423, 443, 469, 498, 543, 558.
Kabr azâb› 21, 41, 59, 102, 112, 182,

266, 314, 350, 488, 561.
Kabr süâli 182, (346), 349, 350, 467,

468.
Kabr ziyâreti 38, 230, 320, (352), 353,
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468, 469, 490, (529).
Kad›n gibi giyinen erkek 313, 317.
Kad›n para kazanmaz 483, 497.
Kad›nlara bakanlar 194, 312.
Kad›nlara mahsûs ahkâm 57, 242.
Kad›nlar›n aç›k gezmesi harâmd›r 186,

194, 208, 316, 319, 468, 510, 527.
Kad›nlar›n, k›zlar›n örtünmeleri lâz›md›r

186, 194, 208, 210, (316), (319), 320,
(335), 336, 347, 468, 523, 527.

Kad›nlar›n hayz ve nifâs hâlleri 218,
(501), 504, 

Kad›nlar›n nemâz k›lmas› 242, 275,
400.

Kad›nlar›n saçlar›n› kaz›mas› 242.
Kad›nlar›n sefere ç›kmas› 242, 307.
Kad›n sesi avretdir 242, 247, 469.
Kâdîyâniler 62.
Kadr gecesi 434, 498.
Kâfir 12, 22, 23, 60, 73, 80, 82, 89, 100,

107, 116, 131, 164, 173, 199, 347,
372, 531.

Kâfir hakk› 365, 455, 527.
Kâfire inan›l›r m›? 131, 464, 549.
Kâfire de zulm yap›lmaz 83, 193, 365.
Kâfirler ebedî azâb görecekdir 24, 350.
Kâfirlere, fâs›klara benzememeli 318,

436, 527, 528.
Kâfirlere verilen ni’metler 96, 146.
Kâfirleri be¤enenler 199, 202, 204.
Kâfirler, ahkâm-› islâmiyye ile muhâtab

de¤ildir 187, 270.
Kâfirler için istigfâr edilmez 28.
Kâfirin nikâh› 478.
Kâfirin ölümü 348.
Kâfirleri sevmemeli 309, 439, 461.
Kâfirin ibâdet yapmas› 202.
Kâ¤›d para 164, 297, 535, 536, 537.
Kâ¤›d paralar›n zekât› 296, 297, 298,

535, 536, 537.
Kâhin 76, 77.
Kalb 9, 13, 14, 18, 22, 26, 47, 92, 104,

105, 128, 467.
Kalb ilmleri 10, 105, 110, 552.
Kalbin kararmas› 70, 170, 174, 248,

290, 358, 361, 417, 462, 
Kalbin kararmamas› için 177, 356, 445,

462.
Kalb ayna gibidir 475.
Kalb k›rmak 75, 157, 451.
Kalb hastal›¤› 8, 11, 12, 14, 84, 449,

467, 552.
Kalbin temizli¤i 10, 11, 13, 27, 73, 94,

170, 177, 321, 467, 552.
Kan da’vâs› 121.
Kanâ’at 150, 323.
Kanûnlara karfl› gelmemelidir 61, 75,

83, 102, 162, 164, 194, 309, 313,
324, 338, 364, 472, 479.

Kap›dan ç›karken okunacak düâ 500.
Karâmita devleti 110.
Kardâvî mezhebsizdir 200, 201, 319.
Kardefl hakk› 476.
Kar›-koca haklar› 312, 331, 332, 333,

334.
Kasabdan al›nan et 549.
Kayser 20.
Kazâ nemâzlar› 33, 118, 120, 206, (266),

269, 270, 282, 409, 410, 411, 523.
Kazâ nemazlar› olan sünnetler yerine

kazâ k›lmal›d›r 120, (409), 423.
Kazâ nemâzlar›n› ödemiyenler 119,

267, 409, 410, 411, 422.
Kazâ-kader 25, 46, 68, (182), 309, 444,

468.
Kâzm 84, 85.
Keffâret 271, 272, 273, 301, 302, 303.
Kefen 337.
Kehânet 76. 
Kelâm-i ilâhî 416.
Kelime-i flehâdet 24, 189, 190, 197,

209, 367, 375, 480, 497, 566.
Kelime-i temcîd 400, 499, 566.
Kelime-i tenzîh 2.
Kelime-i tevhîd 176, 189, 308, 441,

442, 443, 499, 505, 555.
Kendini be¤enmek 20, 29, 30.
Ken’an 57.
Kerâhet zemânlar› 388, 398, 399.
Kerâmet 24, 46, 325, 358, 458, 475,

531, 560.
Kerem 151.
Kesb 170.
Keflf 358, 560.
K›ble 23, 196, 202, 210, 256, 380.
K›bleye dönmek 256, 380, 523, 568.
K›bleye ayak uzatmak 201.
K›ble sâati 256, 380, 568.
K›rat denilen a¤›rl›k 460, 535.
K›yâmet alâmetleri 54, 65, 100, 
K›yâmet günü 99, 143, 155, 182, 466,

468.
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K›ymetli kitâblar 35.
K›yâs-› fükahâ 22, 35, 191, 530.
K›zlar› fâs›klar ile görüfldürmemeli 186,

477.
K›z›n evlenmesi 288, 477, 507, 547.
K›zmamal› (86), 450, 461.
Kibr 20, (48), 50, 52, 60, 70, 305, 318,

403, 420, 444, 461, 493, 495, 550.
Kibr harâmd›r 55, 185, 310, 312, 526.
Kimseye la’net etmemeli 528.
Kimyâ tepkimeleri 131.
Kin beslemek 58.
Kisrâ 20.
Kitâblara îmân (180).
Kitâbl› kâfir 12, 478.
Koku sürünmek 490, 491.
Komflu hakk› 186, 193, 323, 476, (486),

487.
Komünistler 8, 62, 80, 154, 162, 204,

361, 439, 440, 489, 496.
Konuflmak 17, 103, 492.
Konuflmak âdâb› 470, 492.
Korkakl›k 14, (84).
Kötü arkadafl 7, 16, 126, 139, 150,

170, 189, 336, 553, 555.
Kötü din adam› 38, 43, 54.
Kötü huylar (11), 13, 18, 146, 156, 528.
Kötü huylu olmak 15, 126, 127.
Kötü ism takmamal› (107).
Kul hakk› 12, 50, 52, 79, 97, 115, 120,

(121), 122, 192, 193, 284, 302, 310,
323, 324, 364, 414, 454, 458, 532,
533, 544.

Kumar oynamak 372, 510, 538, 539,
542, 550.

Kur’a çekmek 543.
Kur’ân-› kerîm 21, 75, 109, 110, 169,

173, 174, 180, 415, 417, 459, 476,
498.

Kur’ân-› kerîmi okumak 38, 190, 211,
246, 248, 256, 275, (313), 314, 354,
356, 416, 444, 448, 465, 490.

Kur’ân tercemesi 108, 169, 174, 183,
211, 531.

Kur’ân-› kerîme hürmet 205, 219, 229,
375, 416, 417, 504.

Kur’ân-› kerîmi do¤ru okumak 211,
416.

Kurban sevâb› 37, 120, (306), 434.
Kurbet 208, 246, 306, 307.
Kufl beslemek 496.

Kuflluk nemâz› 422.
Kurflun dökmek 456, 469.
Kutb-› medâr 43.
Kutublarda nemâz ve oruc 268.
Küçük günâha devâm büyük günâh

olur 207, 278, 313.
Küçük k›yâmet 135.135.
Küfr 11, (18), 23, 24, 30, 60, 72, 76, 98,

115, 116, 117, 173, 180, 200, 201,
218, 286, 321, 368, 483, 548, 556,
562, 563.

Küfr alâmeti olan fleyler (199), 200,
201.

Küfre sebeb olan fleyi giyen kâfir olur
22.

Küfre sebeb olan fleyler 21, 22, 23, 98,
107, 116, 173, 180, (199), 200, 202,
204, 205, 287, 314, 465, 467, 528,
530, 532.

Küfr-i hükmî (21), 22, 199.
Kütüb-i sitte 35, 
La’b 95, 
La’net etmemeli 78, 528.
Latin harfleri ile Kur’ân 211.
Lavoisier 131, 563, 564.
Lay›kl›k 132.
Lehv 95.
Lefl 23, 24, 312, 379, 446, 549, 550.
Levh-ul-mahfûz 46, 
Livâta her dinde harâmd›r 186, 204,

208, 229, 311, 443, 504.
Lokman hakîm 15, 458.
Lukata 542.
Madde 129, 142.
Ma’denlerle teyemmüm yap›lmaz 236.
Magfiret düâs› 122.
Mahkemeye gitmek âdâb› 492.
Mahrem olan ve olmayan akrabâ 335,

478, 481.
Mâ-i müsta’mel 230, 233, 521.
Mal toplamak 17, (26), 57, 78, (94),

462, 467.
Mâlâ-ya’nî olan fleyler günâhd›r 120,

243, 494, 495, 508.
Mâlâ-ya’nî söylememeli 56, 243, 458,

468.
Mâl-› habîs 294, 462, 527.
Mâlikî mezhebi 30, 38, 154, 212, 214,

215, 217, 230, 231, 232, 234, 236,
239, 241, 261, 268, 273, 280, 286,
288, 354, 366, 371, 373, 375, 376,
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377, 380, 389, 408, 429, 512, 513,
516, 517, 519, 521, (525), 526.

Mâlikî ve flâfi’î imâma uyulur 217, 513.
Mal›n fazlas› fenâ de¤ildir 462.
Mao 49, 60.
Ma’rîfetullah 110, 189, 475, 558, 566.
Mâ-sivâ 561.
Masonlar 62, 80, 132, 141, 148, 215,

361, 439, 440, 474, 496, 532, 
Mason din adamlar› 215, 216, 217,

517.
Ma’sûmlar›n ölümü 343.
Mâtürîdî mezhebi 29, 30, 192.
Mecelle kitâb› 487, 536, 539, 543.
Mecûsîler 110.
Medenî olmak 8, 162, 163, 322, 552.
Medh olunmak 29, 37.
Medh olunma¤› seven, nasîhat kabûl

etmez 26.
Mehr paras› 12, 50, 193, 310, 454,

477, 478, 533.
Mekrûh 201, 205, (208), 269, 277, 372.
Mektebler 108.
Mektûbât kitâb› 2, 19, 35, 129, 144,

(289), 290, 355, 443, 452, 517, (553).
Meleke 146.
Melekler 135, 173, 187, 205, 262, 316,

325, 339.
Mel’un olanlar 407, 415, 527, 528.
Mendûb 230, 240, 372.
Merhâmet 461, 551.
Mescidler 54.
Mesnevî kitâb› 35.
Mest üzerine mesh 370, 373, (376),

377, 525.
Mes’ûd olmak için 169, 173.
Meflveret sünnetdir 90, 492, 528, 560.
Mevcûdlar 561.
Mevdûdîciler 62, 80, 109, 117, 153,

324, 546.
Mevk›’ h›rs› 17, 20, (26).
Mevlid okumak 38, 39, 247, 314, 321,

358, 465, 
Mevzû’ 128.
Meyl-i tabî’î 59.
Meyyit için nemâz iskât› (devr) (271),

547.
Meyyitin gasli 337.
Mezârda çürümek 131.
Mezheb imâmlar› 91, 192.
Mezhebler 29, 30, 35, 91, 111, 154, 175,

184, 192, 214, 327, 373, 545, 546.
Mezhebler, rahmetdir 512.
Mezhebsizler 62, 80, 109, 117, 154,

194, 200, 211, 215, 217, 297, 324,
336, 361, 426, 474, 495, 532, 545.

Mezheb taklîdi 35, 91, 201, (214), 215,
233, 239, 268, 297, 373, 398, 430,
482, (512), 516, (518), 545, 546.

Midye, istridye yimek 372.
Mil, uzunluk birimi 237, 261, 317, 429.
M›shaf 173.
Minârelerde kandil yakmak 543, 550.
Minnet 70.
Mi’râc gecesi 52, 183, 262, 267, 407,

509.
Mîrâs b›rakmak 486.
Mîsâk 89.
Miskal denilen a¤›rl›k 240, 293, 297,

378, 380, 460, 478, 534, 535.
Miskinlik 157.
Misvak kullanmal› 38, 206, (232), 249,

275, 374, 509.
Misyonerler 62, 148.
Mizâh 22, 24, 69, 114.
Modaya uymak 318.
Moleküller 130, 136.
Moral e¤itim 110.
Mu’âmelât 82, 124.
Mu’âmele ile sat›fl 453, 454.
Mu’âviye “rad›yallahü anh” 78, 160,

244, 531.
Muavvizeteyn sûresi 456, 498, 499.
Mubâh olan fleyler 31, 33, 38.
Mu’cize 46, 
Muhabbet 10, 188, 475, 558, 559, 562.
Muhammed aleyhisselâm 7, 12, 17,

18, 20, 25, 26, 34, 36, 50, 63, 73, 75,
124, 125, 127, 139, 162, 169, 173,
178, 180, 186, 188, 196, 199, 209,
271, 308, 345, 348, 349, 355, 404,
441, 447, 487, 488, 489, 499, 500,
553, 555, 557.

Muhammed aleyhisselâm›n dedeleri
195.

Muhammed Ma’sûm Fârûkî 61, 122,
135, 390, 409, 505, 557.

Muhannes ile görüflmemeli 317.
Muharrem ay›n›n fazîleti 436.
Muhteseb 88.
Mukarrebler 180, 448.
Mûsâ aleyhisselâm 19, 49, 65, 83, 96,
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106, 107, 139, 203, 365, 413, 442,
443, 459, 460, 461, 470, 471, 472,
487, 488, 509, 526.

Mûsâ Beykiyef 35.
Muska [m›ska] kullanmak 456, 457,

466, 469.
Mu’tezîle f›rkas› 327.
Mutlak su 379.
Mücâhede 32, 42, 128, 144, 243.
Müceddid olan âlimler 34.
Mücerred varl›k 129.
Müctehid 34, 81.
Müdâhene 102, (103), 104, 492, 496.
Müdârâ (103), 104, 491, 492, 496.
Müdrike 134, 135, 147.
Müezzin olmak 422.
Müfsid olan fleyler 208, 254.
Müftî 81.
Müftî-yi mâcin 538.
Mükâfât 152.
Mülhid 117, 174, 175, 177, 532.
Mülk-i habîs 294.
Mü’min 173.
Mü’minin kalbini k›rmak 312.
Mü’mini sevindirmek 450, 466.
Mü’mini ziyâret sevâb› 406, 476.
Mü’minlerin haklar› 193, (321), 335.
Münâf›klar 53, 98, 105, 116, 187, 190,

340.
Münâf›kl›k alâmeti 90, 91, 105, 415.
Münâkafla 16, 37, 59, 87, 150, 322,

338, 463, 495.
Mürflid 10, 43, 98, 105, 174, 336, 359,

465, 467, 475, 554, 558.
Mürflid-ün-nisâ kitâb› 501.
Mürtedler 12, 24, 116, 117, 175, (176),

210, 308, 313, 372, 415, 477, 548.
Mürüvvet 151.
Müsâfeha (406), 562.
Müsâfire ikrâm çok sevâbd›r 492, 507.
Müsâlemet 150.
Müsâmeha 152.
Müslim kitâb› 35, 284, 286, 289, 315,

317, 318, 319, 398, 402, 463, 488, 
Müslimân olmak için 34, 61, 63, 106,

124, 171, 173, 308, 372, 565.
Müslimânlar›n ayb›n› örtmeli 420, 450,

466, 509, 551.
Müslimân kanûna karfl› gelmez 9, 100,

164, 194, 
Müslimânlar üç dürlüdür 10.

Müslimân suç ifllemez 61, 90, 162,
164.

Müslimân han›m nas›l giyinir? 319, 320.
Müslimânlar›n derd, belâ çekmesi 146.
Müstehab 108, 205, 207, 307.
Müflâhede makâm› 359.
Müflâhin 80.
Müflrik 12, 80, 117, 477.
Müt’a nikâh› 478.
Mütesarr›fa kuvveti 134.
Müteflâbihat 563.
Müvâsât 152.
Müzik 161, 313, 465.
Nafaka 69, 119, 150, 242, 273, 292,

(335), 337, 412, 437, 453, 464, 478,
484, 489, 508, 534, 540, 547.

Nâfile ibâdetler 120, 206, 209, 289,
290, 308, 329, 334, 354, 356, 372,
434, 449, 451, 495.

Nâfile nemâzlar ve farzlar 207, 219,
253, 260, 276, 289, 291, 327, 332,
365, 408, 410, 413, 422, 449, 471,
490, 520, 524.

Nâfile ve sünnetler yerine kazâ k›lmal›-
d›r 290, 410, 421, 422.

Nakdeyn 164.
Nakflibendî tarîkati 355.
Nâ-mahrem akrabâ 330.
Nâmûs 14.
Nasârâ 77, 99.
Nasîhat 37, 58, (74), 78, 87, 98, 113,

117, 170, 476, 491, 494, 551.
Nasîrüddîn-i Tûsî 8, 143.
Nasslar 34, 111, 561.
Nazar de¤mesi hakd›r 457, 466, 469.
Nebîler 139.
Necâsetden tahâret 210, 260, 280,

311, 378, 380, 464, 520, 526.
Necâflî 20.
Necdet 149.
Necdî f›rkas› 10.
Nefs-i emmâre 10, 26, 30, 31, 32, 43,

47, 68, 91, 150, 170, 314, 355, 356,
438, 551, 553, 555.

Nefs, bedene tadl› gelen fleylere düfl-
kündür. Arzûlar›, islâmiyyetin emrleri-
ne uygun olmaz 9.

Nefse hâkim olmak 30, 32, 57, 91, 150,
355, 438, 558.

Nefse uyanlar 10, 26, 30, 31, 55, 68,
106, 357, 438, 554.
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Nefs ile cihâd 32.
Nefsin fâidesi 32.
Nefsi nât›ka 32, 129.
Nehy-i münker 37, 39, 61, 88, 101,

494, 505, 509.
Nemâz dînin dire¤idir 406, 415, 519,

534, 565.
Nemâz iskât› 268, (271), 283, 547.
Nemâz k›lmak harâm olan vaktler

(398).
Nemâz k›lm›yanlar 118, 266, 267, 269,

279, 288, 312, 407, 412, 528, 534.
Nemâz nas›l k›l›n›r? (209), (241), 251,

(400), 418, 419, 523.
Nemâz mü’minin mi’râc›d›r 415, 562.
Nemâz vaktleri 210, 244, 267, (381),

393, 413, 425, 432, 533.
Nemâza ehemmiyyet vermiyenler 118,

185, 203, 533.
Nemâza inanm›yanlar 118, 533.
Nemâzda abdesti bozulan, Mâlikîyi

taklîd eder 241.
Nemâzda elbise ile oynamak 422.
Nemâzda otururken parmak oynat›l-

maz 402.
Nemâzda ta’dîl-i erkân 185, 249, (259),

401, 561, 565.
Nemâzdan sonraki tesbîhler 79, 250,

251, 402, 546.
Nemâz› bozanlar (254).
Nemâz› cemâ’at ile k›lmal› 407.
Nemâz›n âdâb› (250), 282.
Nemâz›n edâs›, k›l›nmas› 400, 404,

418.
Nemâz›n ehemmiyyeti 13, 33, 115,

118, 185, 266 (284), 285, 406, 407,
412, 415, 420, 534, 557, 565.

Nemâz›n kazâs› 118, 119, 239, 269,
291, 410, 411, 412, 413.

Nemâz›n mekrûhlar› (252), 419, 527.
Nemâz›n müstehablar› (250).
Nemâz›n rüknleri (210).
Nemâz›n sünnetleri (249), 412, 524.
Nemâz›n flartlar› 364, (380).
Nemâz›n üstünlü¤ü 33, 243, 266, 413,

561.
Nemâz›n vâcibleri (249).
Nemâzdan sonra düâ 79, (252), 402,

562.
Nemâzlar› cem’ ederek k›lmak 399,

430.
Nemâz›n sünnetleri yerine kazâ 119,

120, 409, 423.

Nemîme 29, 76, 301, 312, 437, 551.
Nemmâml›k 29, 76.
Nemrûd 49, 199, 
Nesh 124, 181, 195.
Nevâdir haberleri 480, 481.
Nevruz günü 196, 
Ney çalmak 313, 465.
Nezr 95, 120, 294, 296, 299, 301, 304,

307, 330, 
N›sf fadla zemân› 395.
Nifâk 91, (105), 465.
Nifâs [lohusal›k] 218, 220, 229, 231,

301, 376, 501, 504, 520.
Nikâh ve evlenme ifllemi 23, 24, 331,

(477), 478, 543.
Nikâh› harâm olanlar 335, 478.
Nikâh›n bozulmas› 23, 24, 116, 372.
Nikâh›n flart› 23, 201, 203, 288, (331).
Ni’met-i islâm 63, 70, 96, 
Nisâb 41, 292, 293, 534.
Niyyet etmek 22, 27, 38, 57, 73, 91,

170, 190, 206, 210, 212, 218, 231,
236, 328, 366, 370.

Niyyet kalb ile olur 38, 400.
Niyyetin ehemmiyyeti 306, 403, 406,

411, 414, 444, 520.
Nûh aleyhisselâm 57, 69, 139, 181,

463.
(Nûr-ül-yakîn) kitâb› 346.
Nutk kuvveti 14, 135, 142.
Nükleer reaksiyon 133.
Oflu Muhammed Emîn efendi 411.
Oje kullanmamal› 214, 242, 373, 374,

377, 511, 
Oniki imâm 358.
Organik cism 137, 
Orta yol 155, 156.
Oruc tutmak 38, 83, 219, 220, 268,

(300), 432.
Orucu bozan fleyler 301, 437.
Orucun nev’leri 301, 437.
Orucun sevâb› 431, 433, 434, 435.
Osmân Zinnûreyn 262, 287, 326, 352,

357, 440, 527, 
Osmânl› devleti 62, 110, 148, 163, 175,

279, 327, 441, 474, 479, 501, 535.
Otobüsde nemâz 261, 282.
Oyunlar 194, 205, 335, 443, 479, 494,

495, 542.
Ödünc almak 50, 271, 294, 295, 372,

451, 453, 454, 498, 537, 548.
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Ödünc vermek 372, 451, 452, 454,
535.

Ölmek 17, 31, 41, 59, 130, 133, 145,
349.

Ölülere düâ 38, 352, 543.
Ölülere sevâb ba¤›fllan›r 38, 353, 354.
Ölüm hâli (339), (344).
Ölümden kaçmak ve ölümü istemek

496, 529.
Ölüler için yap›lacak fleyler 475, 529,

543.
Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh” 15,

30, 51, 87, 97, 183, 262, 287, 289,
317, 325, 326, 357, 425, 480, 481,
531, 547.

Ömer bin Abdül’azîz 41, 98.
Ömreye gitmek 209, 308, 329, 471,

472.
Ömr de¤iflmez 44, 78, 94, 160, 339,

458.
Övülme¤i sevmek (29), 36, 37, 68.
Özr (108), 119, 279, 378, 412.
Özr sâhibi 241, 270, 279, 378, 522,

524, 525.
Papa¤an kuflu 142.
Para kazanmak 12, 119, 
Peygamberimizin dedeleri 195, 544.
Peygamberler 21, 69, 93, 127, 139,

169, 181, 182, 360.
Piyango çekmek 541, 542.
Put 12.
Râb›ta 475, 553, 555.
Radyo [Mizyâ’], televizyon, sinema ve

gazeteler 16, 194, 333, 336, 357,
443, 464, 552.

Radyoda ezân ve Kur’ân okumak 23,
245, 418, 425.

Râfizîler 326, 357, 476.
Rahmet-i ilâhî 459.
Ramezân-› flerîf 209, 302, 305, 421,

(431), 432, 434, 449, 468, 566.
Recâ 31, 40, 188, 243, 323, 
Receb-i flerîf 430.
Regâib gecesi 430.
Resm asmak 12, 470, 497, 
Resûller 139, 565.
Resûllere tâbi’ olmak 473.
Resûlullah›n babalar›, dedeleri hep

mü’min idiler 195, 544.
Resûlullah›n çocuklar› 191.
Resûlullah›n zevceleri 191.

Rezâlet 146, 147, 155, 364.
R›fk 89, 150, 323, 461, 497.
R›tl denilen ölçü 460.
R›zk 68, 73, 80, 94, 95, 119, 165, 257,

310, 331, 
R›zk herkese gelir 177, 203, 239, 309,

339, 459, 475, 477, 493, 506, 508,
552.

Riyâ (36), 45, 58, 68, 510.
Riyâkâr olanlar 510.
Riyâzet 16, 32, 128, 144, 558, 560,

563.
Rub’-› dâire 385, 393, 394, 397, 570,

572.
Rûh hastal›klar› 19, 126, 
Rûhlardan istifâde 458, 490, 543, 560.
Rûh nedir? 129, 133, 139, 561.
Rûh ölmez 130, 
Rûh vard›r 128, 
Rûhlar›n hâz›r olmas› 204.
Rûhun iki kuvveti 14, 134.
Rûhun yükselmesi 139, 142.
Ruhsatlar 91, 
Ruhsat ile amel 316, 403.
Rükû’ nas›l yap›l›r? 209, 211, 241, 401,

415.
Rüsûm 124.
Rüflvet 294, 312, 527, 546, 551, 552.
Rü’yâ 144.
Sâ’ denilen hacm ölçüsü 271, 460.
Sabâh akflam okunacak 499.
Sabâh kahvalt›s› 508.
Sabâh nemâz› vakti 386, 389, 397.
Sabâh nemâz›na uyanmak için 283.
Sabr 68, 150, 160, 526, 529, 559.
Sabr sevâb› (529).
Sadaka 48, 78, 115, 443, 450, 451,

453, 539, 540.
Sadaka-i f›tr 120, 460.
Sadaka sevâb› 121, 204, 290, 293,

435, 440, 463, 475, 477.
Sadâkat 15, 152, 526.
Sa’deddîn Teftazânî 145.
Sadist 106.
Sahâbî 28, 53, 61, 70, 78, 475.
Sahîh kan 221, 228.
Sa’îd olman›n alâmetleri 443, 526.
Sakal boyamak 201, 527, 528.
Sakal trafl› 201, 488, 489, 544.
Sakal uzatmak 201, 489, 528, 544.
Sak›z çi¤nemek 374.
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Salât ne demekdir? 257, 284.
Salâten tüncînâ 362.
Salevât okumak 402, 405, (449), 457,

490, 496, 499, 506.
Salât-› vitr 210.
Sâlih insan 13, 16, 43, 96, 98, 173, 174,

460, (467), 479, 495, 510, 528, 558.
San’at 69, 110, 132, 163.
San’at sâhibi olmak 486.
Sandalyede nemâz 261, 282.
Sanem [put] 12.
Sap›k din adamlar› 216, 217, 297, 361.
Sap›k insanlar 29, 34, 62, 153, 156.
Sarg› üzerine mesh 213, 238, 239, 281,

371, 374, 377, 514.
Se’âdete kavuflmak için 17, 42, 52,

125, 127, 170, 173, 557, 565.
Se’âdet-i ebediyye kitâb› 10, 80, 119,

144, 229, 245, 305, 311, 338, 363,
389, 393, 396, 409, 425, 430, 443,
447, 448, 457, 476, 488, 497, 505,
509, 517, 529, 541, 555.

Sebât 149.
Sebebler 63, 328, 329, 567.
Sebeb olmak 39, 68, 73, 74.
Sebeblere yap›flmak lâz›md›r 26, 31,

46, 441, 456, 465, 559, 567, 593.
Secde 210, 211, 241, 400, 401, 414,

523.
Secdeyi do¤ru yapmak 401.
Secde-i sehv 208, 249, 259, 399.
Secde-i tilâvet 206, 246, 399, 426.
Secde yere edilir 281, 282, 401.
Sefâhet 110, 147.
Seferî olmak 260, 429, 430.
Sehâvet 151, 
Selâmlaflmak 68, 76, 98, 107, 202,

207, 255, 321, 507, 527.
Selef-i sâlihîn 16, 34, 358.
Selefîler 62, 80, 545.
Semâhat 152, 159.
Semen denilen mal 296, 297.
Sene bafl› 196, 547.
Serhoflluk 463, 483.
Setr-i avret 186, 194, 210, (315), 319,

320, 321, (334), (335), 380, 426, 456,
479, 500, 520, 523, 557.

Sevâb 72, 76, 92, 
Sevâb olan fleyler 207, 208.
Sevâb hediyye edilir 38, 279.
Sevginin alâmeti 99, 475.

Sevmek 99, 322, 467, 475.
Seyyid kutb 80, 109, 117, 153, 324,

473, 546.
S›bgâtullah-i Arvâsî 449.
S›cak taâm yimenin zararlar› 330.
S›ddîk Gümüfl 107.
S›ddîklar›n alâmeti 463.
S›fat 129.
S›fât-› sübûtiyye 154, (179), 441.
S›fât-› zâtiyye 154, (178), 441.
S›k›nt›dan kurtulmak için 17, 122.
S›la-i rahm 152, 476.
S›la-i rahm sevâb› (476).
S›r saklamak 77.
S›rat köprüsü 125, 155, 
Sigara içmek harâm de¤ildir 204, 464,

545.
Sigortal›lar 538.
Sihr 14, 80, 186, 430, (566).
Sihrden korunmak için 457, 499,
Silsile-i aliyye 457.
Simâ’ 314.
Siyâsî ifller 89, 124.
Sohbetin fazîleti 435, 460, 467, 491,

554, 562.
Sol ayak ile soka¤a ç›kmal› 500.
Son nefes 56, 60.
Sporcular›n dizlerini, uyluklar›n› açma-

lar› 316.
Stalin 49, 60.
Su da¤›tmak sevâb› 450, 454, 459.
Su içmek âdâb› (496).
Sular hakk›nda bilgi (230).
Sulh 492.
Sun’î ilkâh 456.
Suûd o¤ullar›n›n zararlar› 275, 327.
Sû-i zan (kötülemek) 23, 24, 72, 87,

(92), 108, 112, 403.
Sü’âl 126.
Sübhâne rabbike âyetini okumak 448.
Sübhânallah düâs› 405, 414, 445, 446,

498, 499.
Sükûn 149, 441.
Süleymân aleyhisselâm 26, 182.
Sünnet nemâz ne demekdir 120, 402,

410, 411.
Sünneti terk etmek 277, 372, 374, 411.
Sünneti terk edenler 33, 38, 209, 357,

410.
Sünnet nemâzlara nâfile denir 206,

290, 410.
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Sünnet-i seniyye 191, 206, 207, 277,
319.

Sünnet olan gusller (369).
Sünnetlerin k›ymetleri 290.
Sünnet yerine kazâ k›lmak 119, 120,

206, (410), 412, 423.
Sünnî müslimânlar 62, 
Sür’at-i fehm 149.
Süt kardefllik (484), 485, 543, 548.
fia’bân-› flerîf ay›n›n fazîleti (430).
fiâfi’î mezhebi 30, 38, 91, 154, 194,

212, 214, 215, 217, 222, 231, 241,
261, 268, 269, 280, 286, 288, 293,
311, 354, 371, 373, 378, 379, 380,
389, 430, 453, 460, 464, 483, 486,
501, 513, 518, 520, 521, 522, 523.

fiâhidlik yapmak 425, 454, 478, 492.
fiakî 8, 45, 464, 510.
fiakîlerin alâmeti 443, 510.
fiark› söylemek 314, 462, 480, 494,

543, 550, 551.
fiartl› sat›fl 372, 541.
fiecâ’at 14, 84, 86, 147, 149, 159, 160.
fiefâ’at 12, 33, 174, 195, 206, 207,

352, 354, 436, 529.
fiefkat 152.
fiehâmet 150.
fiehîd olmak 160, 328, 347.
fiehîdler ölürken hiç ac› çekmez 348.
fiehvânî kuvvet 14, 77, 119, 134.
fiemâtet (82).
fierâb içmek harâmd›r 185, 205, 208,

288, 311, 463.
fiereh 14.
fierh-i mekâs›d kitâb› 145.
fier’î zevâl yeri 388, 393, 399.
fieytân 38, 42, 43, 44, 46, 74, 94, 150,

156, 165, 189, 315, 317, 498, 500,
507.

fieytân›n hîleleri 43, 44, 45, 46.
fiifâ için 122, 456, 457, 465, 469.
fiihâbüddîn Sühreverdî 129, 560.
fiî’î f›rkas› 10, 109, 326, 357, 476, 478.
fii’r 465, 494.
fiirk 12, 24, 122, 197, 329, 499, 510,

527, 529, 530, 562.
fiöhret 26, 37.
fiübheli fleyler 549, 560.
fiükr 7, 75, 85, 165, 323, (459).
Ta’âm âdâb› 207, (327), 328.
Tâ’at yapmak 293.

Tabi’atc›lar 130.
Ta’dîl-i erkân 185, 249, (259), 282, 401,

415, 551, 561, 565.
Ta’dîl-i zemân 390, 391, 393, 571.
Tahâret 373.
Taklîd 34, 81, 91.
Taktîr 151.
Takvâ 11, 32, 57, 91, 207, 243, 288,

355, (466), 479, 565.
Tamâ’ (42), 
Talâk 482, 483, 548.
Tam mülk 294, 534.
Tam temizlik 221, 227, 228, 
Tansiyon 81.
Tanzîmât 149, 532.
Tarîkatc›lar 18, 43, 92, 117, 159, 358,

469, 494, 560.
Tarîkatlar 358.
Tatl› dil 104, 290, 322, 491, 496.
Ta’yîn etmek 295.
Tayyârede nemâz 261, 282.
Tayy› mekân 560.
Ta’zîr 74, 88.
Tazmîn etmek 294.
Te’akkul 149.
Teassub 545.
Tebâreke sûresi 498.
Tebasbus 150.
Teblîg 181.
Teblîg-i cemâ’atc›lar 62, 109, 117, 153,

545, 546.
Tecdîd-i îmân 24, 116, (447), 548.
Tecdîd-i nikâh 24, 116, 548.
Tecribî ilmler 135.
Tecvîd ile Kur’ân okumak 416, 417.
Tedâvî sünnetdir 151, 455, 466.
Tefekkür 105, 106, 243.
Tefsîr (109), 110, 211.
Tefvîz 42.
Tegannî 245, 313, 314, 465, 494.
Tegannî harâmd›r 314, 416, 494, 550.
Tehaffuz 149.
Tehammül 150.
Teharrî 549.
Teheccüd nemâz› 195, 413, 420, 500.
Tehevvür 14, (84), 147, 156, 158.
Teh›yyet-ül-mescid nemâz› 120, 411,

420.
Tehlükeye at›lmamal› 84.
Tekbîr-i teflrîk 242, 249, 279, 552.
Tekebbür 48, 50, 55, 60.
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Tekkeler 465, 494, 550.
Televizyon 16, 194, 336, 464, 469.
Televizyondaki imâma uyulmaz 248,

257.
Telfîk-i mezâhib 35, 91, 518, 519.
Telkin vermek (346).
Temelluk 48.
Temennî 31.
Temiz olmal› 318, 321.
Temkin zemân› 306, 392, 393, 569.
Terâvîh nemâz› 421, (433).
Terman 148.
Tesavvuf 18, 105, 144, 562, 566.
Tesbîh 115.
Tesbîh okumak 405, 414.
Tesbîh nemâz› 414.
Tesettür 208, 315, 320, 335, 478.
Teslîm 152, 323.
Test üsûlü 148.
Tesvîf (97).
Tevâdu’ 48, 55, 58, 60, 63, 67, 69, 78,

150, 158, 323, 440, 461.
Tevbe 23, 24, 41, 71, 93, 111, (115),

116, 119, 120, 122, 174, 194, 204,
309, 321, 323, 339, 412, 510.

Teveddûd 152.
Tevekkül 41, 152, 188, 323, 358, 438,

451, 467, 560.
Teverrük 211.
Tevessül 531.
Tevhîd 189, (441).
Tevhîd düâs› 219.
Te’vîl 109, 111, 531, 563.
Tevrât kitâb› 21, 64, 180.
Teyemmüm (236), 281, (370), 376.
Teyemmümün farzlar› (236), (370), 525.
Teyemmüm nas›l yap›l›r? (236), 237,

370, 
Tezekkür 149.
Tezellül (67), 68, 158.
Ticâret 77, 535, 562.
Ticâret âdâb› 452, 454, 562.
Turistler 60, 82.
Tûl-i emel (41), 42, 444.
Türkiye gazetesi 65.
Tûtî kuflu 138, 142.
Tübba’ 20.
Tüb bebek 456.
Türbe yapmak 469, 530, 543.
Türbeleri ziyâret âdâb› 353.
Tütün harâm de¤ildir 204, 464, 545.

Ucb 31, 45, 48, (70), 71.
U¤ursuzlu¤a inanmamal› 72, 496, 545.
Uhud gazâs› 78.
Ulemâ-i sû’ 38.
Ulül-emre itâ’at 473.
Uflur 292, 293, 534, 547, 548.
Utanmak 28.
Uzlet 27.
Uzunluk ölçü birimleri 261, 429.
Uzvî cismler 137.
Ücret ile ibâdet 37, 38.
Üfuklar 381, 384.
Ülfet 152.
Ülûhiyyet s›fatlar› 12, 154, 178, 329,

441, 478.
Ümmet-i Muhammed 73.
Ümmid 40.
Ümm-i veled 483.
Vâcib 206, 208, 276, 277.
Va’d 38, 72, 89, (90).
Vahdet-i vücûd 563.
Vaftiz: (Fâideli Bilgiler ve Cevâb Vere-

medi)
Vahflî 8.
Vahy (93), 98, 139, 170, 173.
Va’îd 90.
Vakf 531, 538.
Vakt, nemâz›n flart›d›r 381, 389, 407.
Vaktin evvelinde k›lmal› 407.
Varl›k 561.
Vas›y 548.
Vas›yyet 120, 166, 187, 272, 273.
Va’z 37, 58.
Vefâ 152, 323.
Vehhâbîler 62, 109, 163, 209, 217, 275,

326, 469, 529, 530, 531, 545, 547.
Vehhâbîler kâfir olmakdad›r 182.
Vehm 93, 560.
Vekâr 104, 151.
Veled-i zinâ 24, 548.
Velî 13, 43, 98, 105, 120, 174, 271,

467, 475, 479, 558.
Vera’ ve takvâ 32, 151, 207, 355, 403.
Veresiye sat›fl 549.
Vergi ödemelidir 9, 60, 75, 194, 323.
Vesvese 42, 43, 74, 86, 87, 97, 170,

403.
Vitr nemâz› 210.
Vücûd, beden ni’meti (455).
Yabanc› kad›na bakmak 210, 319, 487,

494.
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Yabanc› kad›n sesi 244, 247.
Yabanc› kad›nla halvet harâmd›r 315,

317, 543.
Ya¤mur düâs› 37, 421, 422.
Yalan söylemek 312, 494, 509, 546.
Yalan söyleyenler 454, 509, 
Yalanc› flâhidlik 193, 311.
Yap›c› kuvvet 134.
Yaratmak 46, 70, 73, 106, 328, 329,

360.
Yara üzerine mesh 377, 514.
Yard›m dernekleri 537, (538).
Yard›mlaflmak 68, 69, 76, 114, 
Yatakdan kalkmak âdâb› 498.
Yatmak âdâb› 498, 499.
Yehûdî 8, 77, 94, 99, 154.
Yehûdîlere benzememeli 436, 528.
Yemîn 38.
Yemîn etmemeli 185, 203, 205, 311,

353, 509.
Yeni ve temiz giyinmeli 447.
Yetîm mal› yimek 311.
Yetîmleri okflamak sevâb› 436.
Yetmifliki f›rka 153, 174, 183, 426.
Y›lbafl› 196.
Y›ld›zlar 106.
Yimek âdâb› ve düâs› 327, 328, 330,

446.
Yimek, içmek âdâb› 207, 327, 328,

330, 372, 446, 469, (493), (496), 508,
560.

Yimesi harâm olanlar 37, 446, 463,
469, 493, 549.

Yobaz 36, 130, 316, 556.
Yolculukda nemâz 256, (260), 282,

(429).
Yunan feylesoflar› 19, 127, 128, 183,

495.
Yûsüf aleyhisselâm 73, 182.
Yürümek âdâb› 423, 487, 497.
Yüz suhuf 180.
Yüzük takmak 510.
Zâhid 27, 95, 96, 
Zâlim 8, 22, 26, 49, 60, 79, 82, 97, 107,

165.

Zâlimlerden kurtulmak için düâ 499.
Zamm-› sûre nedir? 402.
Zan 92, 93, 464.
Zarûret 67, 68, 95, 151, 214, 268, 317,

512.
Zebûr kitâb› 180.
Zekâ 148, 149, 166.
Zekât 78, 83, 94, 268, 450.
Zekât vermek (292), 298, 310, 312,

450, 451, (534), 535, 566.
Zelzele 468, 496.
Zengin olmak 41, 68, 69, 461, 534.
Zevâl vakti dâireleri 387.
Zevc ve zevce haklar› 96, 332, 333,

335, 336, 479, 495, 497, 533.
Zevk ve safâ düflkünleri 17, 132, 240,

314, 426.
Z›nd›k 35, 36, 92, 110, 116, 204, 496,

532.
Zihn 78, 149.
Zikr edenin kalbi kararmaz 10, 94, 449,

500.
Zikr etmek 10, 43, 94, 190, 191, 322,

323, 356, 358, 444, 465, 552.
Zikr-i ilâhi 10, 83, 356, 552.
Zilhiccenin sevâb› 434.
Zimmî 60, 107, 294, 295.
Zinâ 51, 74, 199, 204, 207, 311, 469,

478, 481, 543, 548.
Zînet 37, (95), 462, 470.
Zînet eflyâs› 50, 151, 296.
Ziyâfet 68, 331, 550.
Ziyâret 335, 352, 406, 459, 486, 497,

(505).
Zrâ’ denilen ölçü 261, 371, 429.
Zuhr vakti 388, 390, 393, 395.
Zulm 25, 49, 60, 77, 79, 80, 88, 97,

107, 113, 147, 157, 163, 185, 310,
438, 477, 505, 508, 510.

Zulm yapanlar 49, 83, 113, 163, 165,
193, 505, 510.

Zühd 95, 207, (466).
Zülkarneyn 79, 182.
Zünnâr kufla¤› 22.
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Hak teâlâ, intikâm›n, kul eli ile al›r.
‹lm-i hâli bilmiyenler, onu kul yapd› san›r.


