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Birinci K›sm

KIYÂMET ve ÂHIRET
ÖNSÖZÜ

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac›yarak, fâideli fleyleri ya-
rat›p göndermekdedir. Bütün insanlar›n, dünyâda ve âh›retde râhat ve
huzûr içinde yaflamalar› için, nas›l hareket etmeleri lâz›m oldu¤unu
bildirmifldir. Âh›retde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden di-
ledi¤ine ihsân ederek afv edecek, Cennete kavuflduracakd›r. Her can-
l›y› yaratan, her vâr›, her ân varl›kda durduran, hepsini korku ve deh-
fletden koruyan yaln›z Odur. Böyle bir Allah›n flerefli ismine s›¤›narak
bu kitâb› yazma¤a bafll›yoruz.

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun, verdi¤i ni’metlere, iyiliklere, son-
suz flükrler olsun! Herhangi bir kimse, herhangi bir zemânda, herhangi
bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi birfleyden dolay›, herhangi bir
sûretle hamd ederse, bu hamd ve flükrlerin hepsi, Allahü teâlâya yap›l-
m›fl olur. Çünki, herfleyi yaratan, terbiye eden, yetifldiren, her iyili¤i yap-
d›ran hep Odur. Kuvvet, kudret sâhibi yaln›z Odur. O hât›rlatmazsa,
hiçbir kimse, iyilik ve kötülük yapmay› irâde, arzû edemez. Kul irâde et-
dikden sonra, O da istemedikçe, kuvvet ve f›rsat vermedikçe, hiçbir
kimse hiçbir kimseye, zerre kadar iyilik veyâ kötülük yapamaz.

Onun Peygamberlerinin hepsine “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
ve önce, onlar›n en üstünü olan Muhammed Mustafâya “aleyhi ve aley-
himüssalevâtü vetteslîmât” selâmlar ve düâlar olsun! O yüce Peygam-
berin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ehl-i beytine ve Onun rûhlara
flifâ olan güzel yüzünü görmekle, fâideli sözlerini iflitmekle flereflenen,
böylece bütün insanlar›n en k›ymetlileri olan Eshâb›n›n herbirine “ra-
d›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” bizden selâmlar ve düâlar olsun!

Müslimân olmak için, (Kelime-i tevhîd) denilen (Lâ ilâhe illallah,
Muhammedün resûlullah) sözünü söylemek ve bunun ma’nâs›n› k›sa-
ca bilmek ve inanmak lâz›md›r. Bunun ma’nâs›n› bilmek de, alt› fleyi
bilmek demekdir. Bu alt› fleye (Îmân›n flartlar›) denir. Bu alt› fleyden
beflincisi âh›ret hayât›na inanmakd›r. (450) hicrî y›l›nda tevellüd ve
505 [m. 1111] de vefât etmifl olan, büyük islâm âlimi imâm-› Muham-
med Gazâlî “rahmetullahi aleyh” k›yâmet bilgilerini aç›klamak için
(Dürre-tül Fâhire fî-keflf-i ulûm-il-âh›re) ad›nda ayr›ca bir kitâb yaz-
m›fld›r. Bu kitâb›, (Keflf-üz-zünûn)da da bildirilmekdedir. Kastamoni
Askerî Rüfldiyye, ya’nî ortamekteb arabî mu’allimi Ömer be¤, bu k›y-
metli kitâb›, arabîden türkçeye çevirerek, (Kur’ân-› kerîmde k›yâmet
ve âh›ret hâlleri) ismini vermifl ve 13 Kas›m 1911 ve 5 Zilka’de 1329
hicrî y›l›nda Kastamonide bas›lm›fld›r. fiimdi, bu k›ymetli kitâb› yeni-
den basd›rmak, kitâbevimize nasîb oldu. Baflka mu’teber kitâblardan
alarak sonradan yap›lan aç›klamalar, bir köfleli parantez [ ] içine yaz›l-
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d›. Din kardefllerimize bu hizmetde bulunma¤› ihsân buyuran Allahü
teâlâya sonsuz flükrler olsun! Allahü teâlâ hepimize, Ehl-i sünnet
âlimlerinin bildirdi¤i do¤ru bilgileri ö¤renmek ve bunlara inanmak ve
sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i emrlere
ve yasaklara uyarak, iyi bir insan olmak nasîb eylesin! ‹yi bir insan,
herkese iyilik eder. Kimsenin mal›na, can›na, ›rz›na, nâmûsuna sald›r-
maz. Devlete, kanûnlara karfl› gelmez. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem” (‹slâmiyyet, k›l›nclar›n gölgeleri alt›ndad›r) buyur-
du. Bunun ma’nâs› (‹nsanlar, devletin, kanûnlar›n idâresi, himâyesi
alt›nda, râhat yaflarlar. ‹bâdetlerini râhat yaparlar) demekdir. Devlet
ne kadar kuvvetli olursa, râhat ve huzûr da o kadar artar. Bunun için,
müslimânlar›n devlete dâimâ yard›m etmesi, vergilerini vaktinde ver-
mesi, tatl› dil ve güler yüz ile herkese nasîhat etmesi lâz›md›r. Din
düflmanlar›n›n yalanlar›na, hîlelerine ve iftirâlar›na aldanarak, dînine
ve devletine hiyânet etmekden muhâfaza buyursun! Âmîn.

Bugün, bütün dünyâdaki müslimânlar üç f›rkaya ayr›lm›fld›r. Birin-
ci f›rka, Eshâb-› kirâm›n yolunda olan, hakîkî müslimânlard›r. Bunlara
(Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) ve (F›rka-i nâciyye), Cehennemden kurtulan
f›rka denir. ‹kinci f›rka, Eshâb-› kirâma düflman olanlard›r. Bunlara
(fiî’î) veyâ (F›rka-i dâlle) sap›k f›rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve
flî’îlere düflman olanlard›r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki
bunlar, ilk olarak Arabistân›n Necd flehrinde meydâna ç›km›fld›r. Bun-
lara (F›rka-i mel’ûne) de denir. Çünki, bunlar›n müslimânlara müflrik
dedikleri (K›yâmet ve Âh›ret) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›m›zda
yaz›l›d›r. Müslimânlara kâfir diyene Peygamberimiz la’net etmifldir.
Müslimânlar› bu üç f›rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingilizlerdir.

Hangi f›rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, Ce-
henneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’nî nefsin ya-
rat›l›fl›nda mevcûd olan küfrü ve günâhlar› temizlemek için, her zemân
çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye için, ya’nî nefsden ve fleytân-
dan ve kötü arkadafllardan ve zararl›, bozuk kitâblardan gelmifl olan
küfrden ve günâhlardan kurtulmak 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

TENBÎH Misyonerler, h›ristiyanl›¤› yayma¤a, yehûdîler, Talmûtu
yayma¤a, ‹stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yayma¤a, ma-
sonlar ise, dinleri yok etme¤e çal›fl›yorlar. Akl›, ilmi ve insâf› olan,
bunlardan do¤rusunu iz’ân, idrâk eder, anlar. Bunun yay›lmas›na yar-
d›m ederek, bütün insanlar›n dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflma-
lar›na sebeb olur. ‹nsanlara bundan dahâ k›ymetli ve dahâ fâideli bir
hizmet olamaz. Bugün h›ristiyanlar›n ve yehûdîlerin ellerindeki Tev-
rât ve ‹ncîl denilen din kitâblar›n›n, insanlar taraf›ndan yaz›lm›fl ol-
duklar›n› kendi adamlar› da söyliyor. Kur’ân-› kerîm ise, Allahü teâlâ
taraf›ndan gönderildi¤i gibi tertemizdir. Bütün papazlar›n ve haham-
lar›n, Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi¤i kitâblar› dikkat ile ve insâf ile
okuyup anlama¤a çal›flmalar› lâz›md›r.
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KIYÂMET ve ÂHIRET

Hamd, zât›n›n ebedî oldu¤unu bildiren Allahü teâlâya olsun.
Kendisinden baflka bütün varl›klar›n yok olmalar›n› diledi. Kâfir-
leri ve günâhkârlar› kabr azâb› ile cezâland›racakd›r. Kullar›n›n
dünyâ ve âh›ret se’âdetine kavuflmalar› için Peygamberleri vâs›ta-
s› ile emrlerini ve yasaklar›n› bildirdi. Kullar›n›n âh›retde azâb ve-
yâ mükâfât görmelerini dünyâdaki yapd›klar› birkaç günlük amel-
lerine ba¤lad›. Âh›ret yoluna girip, r›zâs›na kavuflma¤›, seçdi¤i ve
sevdi¤i kullar›na kolay eyledi.

Allahü teâlâ, sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma,
Onun Âline ve Eshâb›na salât ve selâm eylesin ki, onlar›n ismleri-
ni müslimânlar aras›nda pek yüksek eyledi.

Bilmelisin ki, herfleyi dirilten ve öldüren Allahü teâlâ, Âl-i ‹m-
rân sûresinin yüzseksenbeflinci ve El-Enbiyâ sûresinin otuzbeflinci
ve El-Ankebût sûresinin elliyedinci âyetinin meâl-i flerîfinde, (Her
canl› ölümü tadacakd›r) buyurdu. Bununla âlemlerin üç ölümünü
bildirdi. Dünyâ âlemine gelen elbette ölür. Ceberût âlemine ve
melekût âlemine gelenler de elbette ölür. Bunlardan dünyâ âle-
minde olanlar, Âdemo¤ullar› (insanlar) ile karada, denizde ve ha-
vada olan hayvanlard›r.

Melekûtî olan [ya’nî gözle görülemiyen] ikinci âlem, melekler
ile cin s›n›flar›n›n bulundu¤u âlemdir.

Ceberûtî olan üçüncü âlem ki, meleklerden seçilenlerin âlemi-
dir. Nitekim Kur’ân-› kerîmde, Hac sûresinin yetmiflbeflinci âyetin-
de meâlen, (Allahü teâlâ, meleklerden ve insanlardan Peygamber-
ler seçdi) buyuruldu.

‹flte bu üçüncü s›n›f Ceberût âleminin ehli, Kerûbiyân, Rûhâni-
yân, Hamele-i Arfl melekleri ve Surâd›kât-› celâl ehli olanlard›r.
Enbiyâ sûresinin ondokuz ve yirminci âyetlerinde meâlen, (Alla-
hü teâlân›n indinde olan öyle melekler vard›r ki, kendisine ibâdet-
de, kendilerini be¤enmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündüz hep
Allahü teâlây› tesbîh ederler, usanmazlar) buyurularak, bunlar›
bildirmekdedir. Allahü teâlâ onlar› bu âyet-i kerîme ile medh bu-
yurmufldur. Bunlar çok flerefli olup, Cennet ba¤çelerinde bulunur-
lar. Bunlar Kur’ân-› kerîmde bildirilmifl olup, s›fatlar› anlat›lm›fl-
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d›r. Bunlar cenâb-› Hakka yakîn olduklar› ve bulunduklar› mekân-
lar› Cennet oldu¤u hâlde yine ölürler. Allahü teâlâya yakîn olma-
lar›, ölmelerine mâni’ olmaz.

Sana önce dünyâ ölümünü anlataca¤›m. Haber verece¤im fleyi
dinlemek için kula¤›n› iyi ver ki, e¤er Allahü teâlâya ve Onun Re-
sûlüne, k›yâmet gününe ve âh›rete inan›yorsan; sana insanlar›n bir
hâlden di¤er bir hâle nas›l geçdiklerini nakl edip, onlar›n hâllerini,
vasflar›n› haber verece¤im. Çünki, bu haberler ancak delîl ve flâhid
iledir ki, anlatacaklar›ma Allahü teâlâ ve Kur’ân-› kerîm flâhiddir.
Kur’ân-› kerîm ile Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” nakl
edilen sahîh hadîsler sözümü tasdîk eder. [‹nsân ölünce, (Dünyâ
hayât›) biter. (Âhiret hayât›) bafllar. Âhiret hayât› üç k›smd›r: Tek-
râr dirilinciye kadar, (Kabr hayât›) d›r. Sonra, (K›yâmet hayât›),
bundan sonra, (Cennet ve Cehennem hayât›) d›r. Bu üçüncü ha-
yât, sonsuzdur.]

____________________

Dünyâda iyi, fâideli fleyler, kötü, zararl› fleylerle kar›fl›kd›r.
Se’âdete, râhat ve huzûra kavuflmak için, hep iyi, fâideli fleyleri
yapmak lâz›md›r. Allahü teâlâ çok merhametli oldu¤u için, iyi
fleyleri kötülerden ay›ran bir kuvvet yaratd›. Bu kuvvete (akl) de-
nir. Temiz ve sa¤lam olan akl, bu iflini, çok iyi yapar, hiç yan›lmaz.
Günâh ifllemek, nefse uymak, akl› ve kalbi hasta yapar. ‹yiyi kö-
tüden ay›ramaz. Allahü teâlâ, merhamet ederek, bu ifli kendi yap-
makda, iyi iflleri Peygamberler vâs›tas› ile bildirmekde ve bunlar›
yapma¤› emr etmekdedir. Zararl› fleyleri de bildirip, bunlar› yap-
ma¤› yasak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara (Din) denir. Mu-
hammed aleyhisselâm›n bildirdi¤i dîne (‹slâmiyyet) denir. Bugün,
yeryüzünde, de¤ifldirilmemifl, bozulmam›fl tek din vard›r. O da is-
lâmiyyetdir. Râhata kavuflmak için, islâmiyyete uymak, ya’nî müs-
limân olmak lâz›md›r. Müslimân olmak için de, hiçbir formaliteye,
imâma, müftîye gitme¤e lüzûm yokdur. Önce kalb ile îmân etme-
li, sonra da, islâmiyyetin emr ve yasaklar›n› ö¤renmeli ve yapma-
l›d›r.

____________________

Süâl melekleri kabre geleler,
Nemâz›n› do¤ru k›ld›n m› diyeler.
Hemen kurtuldun mu sand›n ölünce,
Senin için azâb hâz›r diyeler.
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B‹R‹NC‹ FASL
Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâm› yarat›nca, belini kudretiyle

mesh buyurdu¤u zemân, ondan iki avuç ald›. Birisini sa¤ taraf›n-
dan, di¤erini ise sol taraf›ndan ald›. Her insan›n zerresini birbirin-
den ay›rd›. Âdem aleyhisselâm onlara bakd› ki, onlar›n zerreler gi-
bi oldu¤unu gördü. El-Vâk›’a sûresindeki bir âyet-i kerîmede me-
âlen, (‹flte bu sa¤dakiler Cennet ehlinin amelini yapacaklar›ndan,
Cennetlik olanlard›r. Bana bunlar›n amellerinden bir fâide ve za-
rar yokdur. Bu soldakiler Cehennem ehlinin amelini yapacaklar›n-
dan, Cehennemlik olanlard›r. Bana bunlardan da bir fâide ve bir
zarar yokdur) buyuruldu.

Âdem “aleyhisselâm” Allahü teâlâya, (Yâ Rabbî! Cehennem
ehlinin ameli nedir?) diye sordu. Allahü teâlâ da, (Bana flirk kofl-
mak ve gönderdi¤im Peygamberlere inanmamak ve ilâhî kitâbla-
r›mda (Peygamberlere verilen kitâblar) olan emr ve nehyimi tut-
may›p, bana isyân etmekdir) buyurdu.

Bunun üzerine Âdem aleyhisselâm, Allahü teâlâya düâ ederek,
(Yâ Rabbî! Bunlar› kendilerine flâhid k›l. Umulur ki, Cehennem
ehli ameli ifllemezler) dedi. Allahü teâlâ da, nefslerini flâhid yap›p
(Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim?) buyurdu. Hepsi, (Rabbimizsin.
Biz flehâdet eyledik) dediler. Allahü teâlâ, melekleri ve Âdemi
“aleyhisselâm” de flâhid tutdu ki, onlar Allahü teâlân›n rubûbiyye-
tini ikrâr etdiler. Bu sözleflmeden sonra, onlar› tekrar eski mekân-
lar›na gönderdi. Çünki bunlar›n hayâtlar› yaln›z rûhânî bir hayât
idi. Cismânî bir hayât de¤ildi. Allahü teâlâ bunlar› Âdem aleyhis-
selâm›n sulbüne yerlefldirdi. Rûhlar›n› kabz edip, arfl›n hazînele-
rinden birinde muhâfaza k›ld›.

Bir baban›n nutfesi anan›n rahminde karar edip, çocu¤un cis-
mânî sûreti temâm oldu¤u zemân, henüz ölüdür. Melekûtî bir cev-
heri oldu¤undan, cesedin fenâlaflmas› men edildi. Allahü teâlâ
rahmde ölü olan bu çocu¤a rûh vermeyi murâd buyurdu¤unda, ar-
fl›n hazînelerinde bir müddet gizleyip muhâfaza buyurdu¤u rûhu, o
cesede iâde eder. Çocuk o zemân hareket etmeye bafllar. Çok ço-
cuk vard›r ki, anne karn›nda hareket eder. Vâlidesi ba’zan iflitir.
Ba’zan iflitmez. Allahü teâlân›n rûhlara, (Ben sizin rabbiniz de¤il
miyim) diye sordu¤u mîsâkdan (sözleflmeden) sonraki ölüm ya’nî,
rûhunu arfl›n hazînelerine göndermesi birinci ölüm ve flimdiki ana
karn›ndaki hayât, ikinci hayâtd›r.
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‹K‹NC‹ FASL
Bundan sonra, Allahü teâlâ, insan› hayât› boyunca, dünyâda

durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar ve r›zk› tükeninceye ka-
dar ve ezelde takdîr edilmifl olan amelleri bitinceye kadar, dünyâda
durur. Dünyâdaki ölümü yaklafld›¤› vakt, dört melek gelir. Bunla-
r›n biri, rûhunu sa¤ aya¤›ndan ve biri sol aya¤›ndan ve biri sa¤ elin-
den ve biri sol elinden çekerler. Çok def’a, rûhu gargara hâline gel-
mezden evvel (Âlem-i melekûtî)yi görme¤e bafllar. Melekleri, yap-
d›klar› ifllerin hakîkatini, âlemlerinde durduklar› hâl üzere görür.
E¤er dili söyler ise, onlar›n vücûdünü haber verir. Çok def’a da,
gördü¤ü fleyleri, fleytân›n bir ifli zan eder. Lisân› tutuluncaya kadar
hareketsiz kal›r. Bu hâlde, yine melâike rûhunu parmak uçlar›ndan
çekerler. Solu¤u ise, sanki saka k›rbas›ndan su boflal›r gibi, g›r›l g›-
r›l öter. Fâcirin rûhu da yafl keçeye tak›lm›fl olan diken çekilir gibi
ç›kar›l›r ki, bunu insanlar›n en üstünü olan Peygamberimiz “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” haber verdi. Bu hâlde ölü karn›n› diken ile
dolu zân eder. Rûhunu da, sanki bir i¤ne deli¤inden ç›k›yor ve gök
yere bitifliyor ve kendisi aras›nda kal›yor zan eder.

Hazret-i Kâ’bdan “rad›yallahü anh”, ölüm nas›l oluyor diye sü-
âl olundu. Buyurdu ki: (Bir diken dal›n› bir kiflinin içerisine koy-
mufllar. Ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor. Kesdi¤ini kesiyor. Ka-
lan kal›yor gibi buldum).

Peygamberlerin efendisi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu-
yurdu ki, (Elbette ölüm ac›lar›ndan birinin fliddeti, üçyüz kerre k›-
l›nç vurmakdan dahâ fliddetlidir).

‹flte bu zemânda insan›n cesedi terler. Gözleri sür’at ile iki ta-
rafa gider. Burnunun iki taraf› çekilir. Gö¤üs kemikleri kalkar, so-
lu¤u kabar›r, benzi sarar›r. Âifle-i s›ddîka “rad›yallahü anhâ” vâli-
demiz, Resûlullah kuca¤›nda iken, bu hâli görünce, gözünden yafl
dökerek flu meâlde fli’r söyledi:

(Nefsimi sana fedâ ederim yâ Resûlallah ki, seni fenâ hareket-
lerden birfley kederlendirmedi, incitmedi. Bu zemâna kadar seni
cin de çarpmad›. Birfleyden dahî korkmad›n. fiimdi ne oldu ki, gü-
zel yüzün inci gibi terle örtülmüfl görüyorum. Her ölünün rengi sol-
du¤u hâlde, senin mubârek yüzünün nûrlar› hakîkaten her taraf›
ayd›nlat›yor.)

Rûhu kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse rûhu gö¤süne gelmifl
iken konuflamaz. Bunun iki sebebi vard›r. Biri, ifl gâyet büyük ol-
du¤undan, gö¤üs nefeslerle s›k›fl›p, daralm›fld›r.

Görmezmisiniz, insan›n gö¤süne vurulsa bay›l›r. Ancak az son-
ra söze kâdir olur. Çok kerre de söyliyemez. ‹nsan›n neresine vu-
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rulsa seslenir. Gö¤süne vurulsa, hemen sessiz ölü gibi düfler.
‹kinci sebebi de, ses akci¤erlerinden d›flar› ç›kan havan›n hare-

ketinden hâs›l oluyor idi. Bu soluk ise kalmad›. Nefes al›p vereme-
di¤i için, bedenin harâreti kalmaz, so¤ur. Bu zemânda mevtâlar›n
hâlleri muhtelif olur.

Ba’z›lar› vard›r ki, melek zehr ile su verilmifl k›zg›n demir ile
vurur. Hemen rûh kaçar, hârice ç›kar. Melek onu eline al›r, civa gi-
bi titremeye bafllar. Çekirge kadar insan fleklinde olur. Sonra me-
lek onu zebânîye (azâb yap›c› mele¤e) teslîm eder.

Ba’z› mevtâ vard›r ki, rûhu azar azar çekilir. Tâ ki, bo¤az›nda
tutulur. Bo¤az›nda da kalmaz. Ancak kalbe ba¤l› olarak kal›r. Bu
zemânda, melek zehrli k›zg›n demir ile vurur. Zîrâ, o demirle vur-
may›nca, rûh kalbden ayr›lmaz. Bu demirle vurman›n sebebi, de-
mir ölüm denizine dald›r›lm›fld›r. Kalb üzerine konulunca, di¤er
yerlerine de sirâyet eden zehr gibi olur. Zîrâ, hayât›n s›rr› ancak
kalbdedir. Onun s›rr› ancak dünyâ hayât›nda te’sîr eder. Bunun
için, ba’z› kelâm âlimleri (hayât rûhun gayr›d›r) ve (hayât›n ma’nâ-
s›, rûhun beden ile kar›flmas›d›r) dediler.

Rûh çekilip, son ba¤› kopaca¤› zemân, kendisine birçok fitneler
âr›z olur. Bu, ol fitnelerdir ki, iblîs a’vân›n› (yard›mc›lar›n›) hâssa-
ten o kimseye musallat eder. O hâlde iken o insana gelirler ve
onun anas› ve babas› ve kardefli ve k›zkardefli ve sevdi¤i kimseler-
den vefât etmifl olanlar sûretinde görünürler ve ona derler ki:

(Ey filân! Sen ölüyorsun. Biz, bu hâlde seni geçdik. Sen yehûdî
dîninde olarak öl. Bu din, Allah indinde, makbûl olan hak dindir).
E¤er bunlar›n sözlerine aldanmaz, dinlemez ise, yan›ndan giderler.
Baflkalar› gelip, derler ki, (Sen nasrânî (h›ristiyan) olarak öl! Zîrâ
o din Mesîhin, ya’nî Îsâ aleyhisselâm›n dînidir ki, Mûsâ aleyhisse-
lâm›n dînini, nesh etmifldir.) Böylece, her milletin dinlerini ona
söylerler. O zemânda, Cenâb-› Hakk›n flafl›rmas›n› diledi¤i kimse fla-
fl›r›r. ‹flte bu; (Ey bizim Rabbimiz! Dünyâda iken bize îmân verdi¤in
gibi, ölürken de kalblerimizi flafl›rtma) meâlindeki Âl-i ‹mrân sûre-
sinin sekizinci âyet-i kerîmesinin haber verdi¤i hâldir.

Cenâb-› Hak bir kuluna hidâyet ve îmânda sebât›n› dilerse, o
kimseye rahmet-i ilâhiyye gelir. Ba’z›lar›, bu rahmetden maksad
Cebrâîl aleyhisselâmd›r, dediler.

Rahmet-i ilâhiyye, fleytân› uzaklafld›r›p, hastan›n yüzünden o
yorgunlu¤u giderir. O zemân insan ferahlar, güler. Çok kimselerin
bu hâlde güldü¤ü görülür ki, Allahü teâlâ taraf›ndan rahmet gelme-
si ile onu müjdeleyip, (Beni bilir misin, ben Cebrâîlim. Bunlar ise,
senin düflmanlar›n olan fleytânlard›r. Sen Millet-i Hanîfiyye ve dîn-i
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Muhammediyye üzre vefât et!) der. ‹nsana iflte bu melekden dahâ
çok sevgili ve ferahland›r›c› bir fley yokdur. (Yâ Rabbî, bize rahme-
tini ihsân eyle. ‹hsân sâhibi ancak sensin) meâl-i flerîfindeki, Âl-i
‹mrân sûresi sekizinci âyet-i kerîmesi, bu hâli haber vermekdedir.

Ba’z› kimseler vard›r ki, ayakda nemâz k›larken vefât eder.
Ba’z›s› uykuda iken, ba’z›s›, bir fleyle meflgûl iken, ba’z›s› da, çalg›
ve oyunlara dalm›fl iken, kimisi de, serhofl iken, ans›z›n vefât eder.
Ba’z› kimselere, rûhu ç›karken kendinden evvel geçen tan›d›klar›
gösterilir. Bunun için, etrâf›nda olan kimselere bakar. Bu zemân-
da, o kimse için horuldamak olur ki, insandan baflka herfley onu ifli-
tir. ‹nsan iflitmifl olsa, elbette helâk olur, korkudan ölürdü.

Ölünün his duygular›ndan en son gayb edece¤i fley iflitmesidir.
Zîrâ rûh kalbden ayr›ld›¤› vakt yaln›z görmesi bozulur. Fekat iflit-
mek, rûh kabz oluncaya kadar gayb olmaz. Bunun için Fahr-i âlem
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz, (Ölüm hastal›¤›nda
olanlara flehâdeteyn-i kelimeteyn ki, “Lâ ilâhe illallah Muhamme-
dün Resûlullah”d›r. Bu kelimeyi telkin ediniz!) buyurmufldur.
Ölüm hâlinde olan›n yan›nda çok söz söylemekden de nehy buyur-
mufldur. Çünki o zemân, insan fliddetli s›k›nt› içindedir.

E¤er ölünün a¤z›ndan tükrü¤ü akm›fl, duda¤› sarkm›fl, yüzü ka-
rarm›fl, gözü dönmüfl ise, bilmifl ol ki, o flakîdir. Âh›retdeki flekâve-
tini görmüfldür.

E¤er görür isen ki, a¤z› aç›k, sanki gülüyor, yüzü gülümsiyor,
gözü dahî k›rp›k gibidir. Bilmifl ol ki, o kimse âh›retde kavuflaca¤›
sürûr ile tebflir (müjde) olunmufldur.

Melekler, bu rûhu Cennet ipeklerinden bir ipe¤e sararlar. O
sa’îd olan kimsenin rûhu, bal ar›s› kadar insan fleklindedir. Akl›ndan
ve ilminden hiçbirfley gayb etmemifldir. Dünyâda ne yapm›fl ise,
hepsini bilir. O melekler, bu rûhla berâber semâya do¤ru uçarak
yükselirler. Bu yükselmeyi ba’z› ölü bilir, ba’z› ölü ise bilmez. Böy-
lece, önceki geçmifl Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ümmetlerini
ve yeni ölmüfl olanlar›, bir yere yay›lm›fl olan çekirgeler gibi görerek
geçerler ve birinci kat semâ olan dünyâ semâs›na var›rlar.

Bu meleklerin bafl›nda olan Cebrâîl “aleyhisselâm”, dünyâ se-
mâs›na ç›kar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrâîlim, yan›mdaki de fi-
lând›r, diyerek o kimsenin güzel ve sevdi¤i ismleri ile haber verir.
Dünyâ semâs›n›n bekçileri olan melekler, (Bu ne iyi bir kimsedir
ki, i’tikâd›, inanc› güzel idi. Ve hiç flübhesi yokdu) derler.

Bundan sonra ikinci kat semâya ç›karlar. Kimsin denir. Cebrâ-
îl “aleyhisselâm” birinci kat semâdaki meleklere söyledi¤i sözünü
tekrâr eder. ‹kinci kat semâdaki melekler, o sâlih rûha, (Hofl safâ
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geldi. Dünyâda iken nemâzlar›n› bütün farzlar›na riâyet ederek
edâ ederdi) derler.

Sonra geçer, üçüncü kat semâya ulafl›rlar. Kimsin denir. Cebrâ-
îl “aleyhisselâm” dahâ önce söylediklerini tekrâr eder. Bunun üze-
rine (Mal›n›n hakk›n› muhâfaza edip zekât›n›, tarladan ald›¤› mah-
sûlün uflrunu emr olunan kimselere seve seve verip, hiç esirgeme-
yen bu zât hofl ve safâ geldi) denir. Oradan da geçerler.

Dördüncü kat semâya var›rlar. Kimsin denir. Dahâ önce söyle-
di¤i gibi cevâb verir. (Dünyâda, Ramezân orucunu tutup da, oru-
cu bozan fleylerden ve yabanc› kad›nlarla görüflmekden ve harâm
yimekden kendini muhâfaza eden kimse, hofl ve safâ geldi) denir.

Sonra geçerler. Beflinci kat semâya var›rlar. Kimsin denir. Da-
hâ önce söyledi¤i gibi cevâb verir. (Farz oldu¤u zemân hacc›n› ri-
yâs›z ve Allahü teâlâ için edâ eden kimse hofl ve safâ geldi) denir.

Sonra geçerler. Alt›nc› kat semâya var›rlar. Kimsin denir. Ev-
velce vermifl oldu¤u cevâb› verir. (Seher vaktlerinde çok isti¤fâr
eden, gizli çok sadaka veren ve yetimlere yard›m eden zât, hofl, sa-
fâ geldi) denir.

Oradan da geçerek (Surâdikât-i celâl) denilen, celâl perdeleri-
nin bulundu¤u bir makâma var›rlar. Kimsin diye sorulunca, önce-
kiler gibi cevâb verir. Yine (Hofl ve safâ geldi. Çok isti¤fâr edip,
[çoluk çocu¤una ve sözü geçenlere] emr-i ma’rûf yapan, Allahü te-
âlân›n dînini, Onun kullar›na ö¤reten, miskinlere [ve darda kalan-
lara] yard›m eden, sâlih kula ve güzel rûha merhabâlar olsun) de-
nir. Sonra meleklerden bir cemâ’ate u¤rarlar ki, hepsi onu Cennet
ile müjdeleyip, onunla müsâfeha ederler.

Sonra (sidret-ül-müntehâya) kadar giderler. Yine kimdir diye
sorulunca, öncekiler gibi cevâb verir. (Hofl safâ geldi. Her iyili¤ini
Allahü teâlân›n r›zâs› için yapan zâta merhabâ) denir.

Bundan sonra atefl tabakas›ndan geçer. Sonra nûr, zulmet, su
ve kar tabakalar›ndan geçer. Sonra so¤uk denizine u¤rar ve geçer-
ler. Her tabakan›n birbirine uzakl›¤› bin senelik yoldur.

Sonra Arfl-ur-Rahmân üzerine örtülmüfl olan perdeler aç›l›r ki,
seksen bin perdedir. Her perdede seksen bin flerefe vard›r. Her fle-
refede bin kamer ya’nî ay vard›r ki, Allahü teâlây› tehlîl ve tesbîh
ederler. Onlardan bir kamer dünyâda görünse, nûru âlemi yakar
ve herkes Allahü teâlâdan baflka olarak ona ibâdet ederdi. Bu ze-
mânda, perde arkas›ndan bir münâdî nidâ eder ki, bu getirdi¤iniz
rûh kimdir? Cebrâîl “aleyhisselâm” filân o¤lu filând›r, der.

Allahü teâlâ, (Bunu yak›nlafld›r›n. Ve sen ne güzel kulumsun
buyurur.) Allahü teâlân›n huzûr-i ma’neviye-i ilâhiyyesinde dur-

– 11 –



du¤u vakt, ba’z› levm-ü itâb (azarlamak) ile Hak teâlâ onu utand›-
r›r. Hattâ o kul, zan eder ki, hakîkaten helâk oldu. Sonra, Cenâb-›
Hak onu afv eder.

Nitekim Kâdî Yahyâ bin Eksem hazretlerinden rivâyet olundu.
Vefât›ndan sonra rüyâda görülüp de süâl olundu ki, Hak teâlâ sa-
na ne mu’âmele eyledi. Yahyâ bin Eksem, (Allahü teâlâ beni ma-
nevî huzûrunda durdurdu. Ey fieyh-i Sû [ya’nî fenâ ihtiyâr]! Sen
flunu ve bunu ifllemedin mi? buyurdu. Allahü teâlân›n yapd›klar›-
m› bildi¤ini anlad›¤›m zemân, beni korku kaplad› ve yâ Rabbî,
böyle süâl soraca¤›n› bana dünyâda bildirmediler, dedim. (Sana
nas›l bildirildi) buyurdu. Ben de, bana Mu’ammer, ‹mâm-› Zührî-
den, o da Urveden, o da Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ”dan, O
da hazret-i Peygamberden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, O da
hazret-i Cibrîlden, O da Zât-i teâlâdan haber verdiler. Raûf ve ra-
hîm olan Allahü teâlâ, (Ben azîmüflflan, islâmda a¤aran saç ve sa-
kala azâb etmekden hayâ ederim) buyurdu; dedim. O zemân Alla-
hü teâlâ buyurdu ki, (Sen ve Mu’ammer ve ‹mâm-› Zührî ve Urve
ve Âifle ve Muhammed aleyhisselâm ve Cibrîl sâd›ks›n›z. Ben de
seni ma¤firet etdim.)

[Kâdî Yahyâ bin Eksem “rahmetullahi aleyh” Ba¤dâdda kâdî
iken 242 [m. 856] de Medînede vefât etdi. fiâfi’î f›kh âlimi idi. (Ten-
bîh) ad›ndaki kitâb› meflhûrdur.

Mu’ammer bin Müsennâ, Ebû Ubeyd-i Nahvi ad› ile meflhûr-
dur. Edib idi. 110 da Basrada tevellüd, 210 [m. 825] da vefât etdi.
Hâricî idi. Çok kitâb yazd›. Hadîs ve târîh âlimi idi.

Muhammed bin Müslim Zührî tâbiîndendir. Kitâblar›n› d›var
gibi dizip, içine kapanarak okumakla vakt geçirirdi. Zevcesi bir
gün (Bu kitâblar bana üç ortakdan dahâ fliddetlidir) demifldi. 124
[m. 741] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”.

Urve bin Zübeyr, Zübeyr bin Avvâm›n ikinci o¤ludur. Esmâ
bint-i Ebî Bekrin o¤ludur. Fukahâ-i seb’adan biridir. Âifleden “ra-
d›yallahü anhâ” çok hadîs-i flerîf bildirdi. 22 de tevellüd, 93 de Me-
dînede vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”.]

Yine, Abdül’azîz ibni Nübâte rü’yâda görülüp, Allahü teâlâ
hazretleri sana nas›l mu’âmele buyurdu diye sorulunca, Allahü te-
âlâ bana buyurdu ki, (Sen flu kimse de¤ilmisin ki, sözünü k›salt›r.
Ve sana bu ne güzel fesâhatli söz söyler denilsin diye konuflur-
dun.) Ben de, (yâ Rabbî! Yüce zât›n› noksan s›fatlardan tenzîh ve
takdîs ederim ki, ben hakîr kulun, dünyâda zât-i rubûbiyyetini
vasf ve medh ve senâ ederdim.) (Öyle ise, dünyâda dedi¤in gibi
vasf eyle) buyurdu. Ben dahî, (Önce yokdan yaratan, onlar›n yine
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rûhlar›n› kabz ederek öldürür. Onlara nutk (konuflma hassas›) ve-
ren, yine nutklar›n› yok eder. Yok etdi¤i gibi, sonra yine yokdan
îcâd eder. ‹nsan öldükden sonra, uzvlar›n› birbirinden ay›rd›¤› gi-
bi, onlar› yine k›yâmet günü cem’ eder) dedim. Günâhlar› afv edi-
ci olan Allahü teâlâ, (Do¤ru söyledin. Git ben de seni ma¤firet et-
dim) buyurdu dedi. [‹bni Nübâte flâir olup, divân› vard›r. 405 [m.
1014] de Ba¤dâdda vefât etdi.]

Mensûr bin Ammâr da “rahmetullahi aleyh”, rü’yâda görülüp,
Allahü teâlâ sana ne mu’âmele buyurdu diye sorulunca, flöyle ce-
vâb verdi. Cenâb-› Hak, beni ma’nevî huzûrunda durdurup, (Bana
ne ile geldin ey Mensûr) buyurdu. Ben de, yâ Rabbî, otuzalt› hac
ile geldim. (Onlardan hiçbirini kabûl etmedim. Ne ile geldin?) bu-
yurdu Ben de; yâ Rabbî, senin r›zân için, okudu¤um üçyüzaltm›fl
hatm-i flerîf ile geldim. (Onlardan hiçbirini kabûl etmedim. Ne ile
geldin, ey Mensûr?) buyurdu. Ben de yâ Rabbî, rahmetin ile gel-
dim, dedim. Bunun üzerine, Allahü teâlâ da, (‹flte flimdi bana gel-
din, git ben de seni ma¤firet etdim) buyurdu dedi.

Bu hikâyelerin ço¤u ölümün korkulu hâllerini haber verir. Ben
sana, Allahü teâlân›n yard›m› ile, söz dinleyecek kimselerin uyabi-
lecekleri fleyleri haber verdim. Ba’z› insanlar vard›r ki, kürsîye
ulafld›klar› zemân bir nidâ iflitir. Ve orada, onu geri çevirirler.
Ba’z›lar› da, perdelerden geri çevrilir. Allahü teâlân›n huzûruna
ulaflanlar, Ârif-i billâh olanlard›r, ya’nî Evliyâ-i kirâmd›r. Vilâyetin
dördüncü derecesi ve dahâ üst makâmlar›nda olan kimselerin d›-
fl›ndakiler, Allahü teâlân›n huzûruna ulaflamazlar.

____________________

Beterdir günbegün hâlim, begâyet, yâ Resûlallah!
Düzelsin art›k ef’âlim, inâyet yâ Resûlallah!

Az›td› bu denî nefsim, beni fleytâna uydurdu.
Ne mümkin bunca isyânla, dehâlet yâ Resûlallah!

Aceb kâbil mi kurtulmak, hevây-i nefs-ü fleytândan?
Eriflmezse, e¤er senden, hidâyet yâ Resûlallah!

Gelince feyz-ü ihsân›n, günâhkâr kimseye bir ân,
Onun râh›, dü-âlemde, selâmet yâ Resûlallah!

Emri, nehyi ta’zîm etdim, harâma demedim halâl.
Her günâh›n sonu oldu, nedâmet yâ Resûlallah!

Ey ins-ü cinnin Resûlü, insanlar›n en üstünü,
‹hlâs›ma ba¤›flla k›l, flefâ’at yâ Resûlallah!
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ÜÇÜNCÜ  FASL
Fâcirin, ya’nî kâfirin rûhu sert olarak fliddet ile al›n›r ve yüzü

Ebû Cehl karpuzu gibi olur. Melekler ona hitâben, (Ey habîs olan
rûh! Habîs olan cesedden ç›k) der. O da merkeb gibi ba¤›r›r. Rû-
hu ç›k›nca, Azrâîl aleyhisselâm, onu yüzü gâyet çirkin ve siyâh el-
biseli ve fenâ kokulu zebânîlere (ya’nî azâb yapan meleklere) tes-
lîm eder ki, ellerinde yünden yap›lm›fl, eski kilim parças› gibi bir
bez vard›r. O rûhu buna sararlar. Bu zemânda, çekirge kadar insan
flekline çevrilir. Bunun sebebi, kâfirin cesedi âh›retde mü’minin
cisminden büyük olur. Hadîs-i flerîfde, (Cehennemde kâfirin bir
az› difli Uhud da¤› kadard›r) buyuruldu.

Cebrâîl aleyhisselâm, bu kötü rûhu yükseltir ve dünyâ semâs›-
na ulafl›rlar. Sen kimsin denir. Ben Cebrâîlim der. Yan›ndaki kim-
dir denir. Filân o¤lu filân diye, kötü, çirkin ve dünyâda sevmedi¤i
fenâ ismleriyle onu zikr eder. Onun için gök ve semâ kap›s› aç›l-
maz ve deve i¤ne deli¤inden geçmedikçe, bu gibi kimseler Cenne-
te girmezler denir.

Cebrâîl aleyhisselâm bu sözü iflitince, onu elinden b›rak›verir.
Rüzgâr onu uzaklara sürükler. ‹flte bu, Hac sûresinde, (Allahü te-
âlâya ortak koflan kimse, fluna benzer ki, gökden düflüp, kendini yâ
kufllar kap›fl›r. Yâhud rüzgâr onu uzak bir yere atar da orada helâk
olur) olan otuzbirinci âyet-i kerîmenin meâli flerîfidir. O kimse ye-
re düflünce, bir zebânî onu al›p siccîne götürür. Siccîn yerin alt›nda
veyâ Cehennemin dibinde büyük bir tafld›r ki, kâfir ve fâs›klar›n
rûhu oraya götürülür.

Yehûdî ile nasârân›n rûhlar› kürsîden kabrlerine geri gönderi-
lir. E¤er bunlar kendi dinleri üzere olurlarsa (bozulmam›fl yehûdî-
lik ve h›ristiyanl›k) kendilerinin y›kanmalar›n› ve defn olunmalar›-
n› seyr ederler.

Müflrik ya’nî dinlere inanmayanlar, bunlardan birfley seyrede-
mez. Zîrâ kendisi dünyâ semâs›ndan hakîr olarak b›rak›lm›fld›r.

Münâf›k, ikinciler gibi, ya’nî müflrik gibi,Allahü teâlân›n kahr›-
na u¤ram›fl ve red olunmufl olarak, mezâr›na geri gönderilir.

Mü’minlerden kullukda kusûr edenler çeflid çefliddir. Ba’z›lar›-
n›, k›lm›fl oldu¤u nemâz› geri çevirir. Zîrâ bir kimse, nemâz›n› ho-
rozun yem yedi¤i gibi çabuk çabuk k›larsa, nemâz›ndan h›rs›zl›k
etmifl olur. Onun nemâz› eski bir bez parças› gibi toplan›p yüzüne
vurulur. Sonra yükselir ve sen beni zâyi’ etdi¤in gibi, Allahü teâlâ
da, seni zâyi’ etsin der.

Ba’z›lar›n› zekât› geri çevirir. Zîrâ o kimse, zekât›n› filân kimse
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tesadduk ediyor, zekât›n› veriyor desinler diye verirdi. Ve çok
def’a kad›nlar›n muhabbetini çekmek için zekât›n› onlara verirdi.
Biz bunlar› gördük. Biz bunu müflâhede eyledik. Halâl olan fleyler-
le Allahü teâlâ herkese âfiyet versin.

Ba’z›lar›n› da orucu geri çevirir. Çünki o kimse yemekden oruc
tutmufl, fekat mâlâ-ya’nî sözlerden ve g›ybetden ve günâh ifllemek-
den kaç›nmam›fl idi. ‹flte bu oruc fuhfl ve hüsrând›r. Bu fleklde oruc
tutarken, Ramezân ay› ç›kar. Zâhirde oruc tutmufl, hakîkatde
ise,oruc tutmam›fl olur.

Ba’z› kimseleri de hacc› geri çevirir. Çünki o kimse, hac ediyor
desinler diye veyâ harâm mal ile hac etmifldir.

Ba’z› insan› da anaya-babaya âsî olmak gibi bir günâh› geri çe-
virir. Bu hâlleri, esrâr âleminden haberi olanlar ve Allahü teâlân›n
r›zâs› için ilm ö¤renen âlimler bilir.

fiimdiye kadar anlatd›¤›m›z husûslar hakk›nda, Peygamberi-
mizden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hadîsler, Eshâb-› kirâm-
dan ve tâbi’înden de haberler gelmifldir. Muâz bin Cebel “rad›yal-
lahü anh”›n rivâyetinde bildirildi¤i gibi, amellerin geri çevrilmesi
ve bunun d›fl›ndaki husûslarda çok haberler gelmifldir. Ben bu
mes’eleyi k›saca ay›rarak anlatmak istedim. E¤er k›saltmam›fl ol-
sayd›m, çok kitâblar› doldururdum. Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan
ya’nî do¤ru i’tikâd ve îmâna sâhib olanlar, çocuklar›n› bildikleri gi-
bi, bu anlatd›klar›m›z›n do¤ru oldu¤unu bilirler.

Rûh cesede geri döndürüldü¤ü zemân cesedi y›kan›rken bulur
ve bafl› ucunda gasli bitinceye kadar durur. Allahü teâlâ iyili¤ini is-
tedi¤i kimsenin gözünden perdeyi kald›r›r ve o kimse, ölünün rû-
hunu dünyâdaki insan sûretinde görür. Bir zât o¤lunu y›karken ba-
fl› ucunda oldu¤unu gördü. Kendisine korku gelip gördü¤ü taraf-
dan di¤er tarafa geçdi. Kefenine sar›l›ncaya kadar bu hâli gördü.
Kefene sar›l›nca, o flahs›n fleklindeki rûh kefene geri döndü. Na’fl,
ya’nî tabut içine koyunca da rûhu görenler oldu. Nitekim sâlihler-
den çok kimseden rivâyet olundu ki, na’fl üzerinde iken filân nere-
dedir. Rûh nerededir? diye ses iflitildi. Kefen gö¤üs taraf›ndan iki
yâhud üç kerre hareket eyledi.

Rebî’ bin Heysemden “rahimehullah” rivâyet edildi ki, bir zât,
y›kayan kimsenin elinde hareket etmifldir. Yine Ebû Bekr-i S›ddîk
“rad›yallahü anh” zemân›nda bir ölünün tabut üzerinde konufldu-
¤u görüldü ki, Ebû Bekr ve Ömer “rad›yallahü anhümâ” n›n fazî-
letlerini zikr etdi.

Mevtân›n bu hâlini görenler, melekler âlemini seyr eden Velî-
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lerdir. Allahü teâlâ diledi¤i kimsenin gözünden ve kula¤›ndan per-
deyi kald›r›r, o da bu hâli görür ve bilir.

Ölü kefene sar›ld›¤› zemân rûh hâricde olarak gö¤üse yak›n ge-
lir. Bu s›rada onun ba¤›rmas› ve inlemesi vard›r. Der ki, beni Rab-
bimin rahmetine acele götürünüz. E¤er bana ihsân olunan ni’met-
leri bilseydiniz, beni götürmekde acele ederdiniz.

E¤er flekâvet ile korkutulmufl ise, der ki, aman bana azâb-› ilâ-
hîden bir müddet mühlet verip, a¤›r götürünüz. E¤er bilseydiniz,
elbette beni omuzunuzda tafl›mazd›n›z. Bunun için, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, bir cenâze görünce, hemen aya-
¤a kalkarlar, k›rk ad›m kadar berâber giderlerdi.

Sahîh hadîsde bildirildi. Peygamberimizin “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” önünden bir cenâze geçirildi. Ta’zîm için Pey-
gamberimiz aya¤a kalkd›. Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân” (Yâ
Resûlallah, bu cenâze yehûdî cenâzesidir) dediler. Peygamberimiz
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (nefs de¤il midir?) buyurdu.
Ya’nî insan de¤il midir? Resûlullah efendimizin böyle yapmalar›-
n›n sebebi, mubârek zât›na melekler âlemi keflf olunmufl, gösteril-
mifldir. Bunun için, cenâze gördü¤ü vakt nefl’eli olurlar idi.

[(Halebî)de diyor ki, önünden cenâze geçen kimse, cenâze için
aya¤a kalk›p dikili durmamal›d›r. Cenâzeyi tafl›mak ve arkas›ndan
yürümek için kalkmal›d›r. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” efendimizin cenâze görünce kalkd›¤›, geçdikden sonra
oturdu¤u ve siz de böyle yap›n diye emr buyurdu¤u bildirildi ise
de, bu emr nesh edildi. Ya’nî bir zemân sonra, bu emrini de¤ifldir-
di. (Merâk-›l-felâh) ve (Dürr-ül-Muhtâr)da da cenâzeyi görenin
sayg› duruflu olarak aya¤a kalkmas›n›n câiz olmad›¤› yaz›l›d›r.]

Ölü kabre konuldu¤u zemân, üzerine toprak örtülünce, kabr
meyyite flöyle söyler ki, benim üzerimde iken ferah idin. fiimdi al-
t›mda mahzûn olursun. Benim üzerimde yemekler yirdin. fiimdi de
seni benim alt›mda kurtlar yir. Kabr dolup, toprakla üzeri örtülün-
ceye kadar böyle çok ac› sözler söyler.

‹bni Mes’ûddan “rad›yallahü anh” rivâyet olundu ki, Yâ Resû-
lallah, ölü kabre kondu¤u vakt, ilk karfl›lafld›¤› fley nedir diye sor-
du. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Yâ ‹bni Mes’ûd! Bunu bana senden baflka kimse sormad›. Ancak
sen sordun. Ölü kabre konuldu¤u vakt, önce bir melek seslenir. O
mele¤in ismi (Rûmân)d›r. Kabrlerin aras›na girer. Der ki, Yâ Ab-
dellah! Amelini yaz! O kimse der ki, benim burada ne kâ¤›d›m, ne
kalemim var. Ne yazay›m? O melek der ki; bu sözün kabûl edil-
mez. Senin kefenin kâ¤›d›nd›r. Tükrü¤ün mürekkebindir. Parmak-
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lar›n kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul
dünyâda her ne kadar yaz› yazmak bilmese de, orada sevâb›n› ve
günâh›n›, âdeta o bir günde ifllemifl gibi yazar. Bundan sonra me-
lek, o yazd›¤› kefen parças›n› dürer. O ölünün boynuna asar.) Bun-
dan sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz,
(Her insan›n yapd›¤› iflleri gösteren sahîfelerini biz boynunda k›l-
d›k) meâlindeki ‹srâ sûresinin onüçüncü âyet-i kerîmesini okudu-
lar.

Sonra, gâyet korkunç iki melek gelir. ‹nsan fleklinde görünür-
ler. Yüzleri gâyet siyâh olup, diflleriyle yeri yararlar. Bafllar›n›n
tüyleri yeryüzüne sarkm›fl görünür. Sözleri gök gürler gibi, gözleri
flimflek çakar gibidir. Nefesleri de, fliddet ile esen rüzgâr gibidir.
Herbirinin demir kamç›lar› vard›r ki, insanlar ve cinler bir araya
gelseler, yerden kald›ramazlar. Da¤lardan dahâ büyük ve a¤›rd›r.
Bir kerre, bir kimseye vurursa, mâzallah parça parça eder. Rûh
bunlar› görünce, hemen kaçar. Ölünün burnundan gö¤süne girer-
ler. Gö¤sünden yukar›s› dirilir. Ölece¤i zemândaki hâli gibi olur.
Hareket etme¤e kâdir olmaz. Fekat ne söylenirse onu iflitir ve gö-
rür. Bunlar ona fliddet ile süâl ederler. Cefâ ederek onu üzerler.
Toprak ona su gibi olmufldur. Ne vakt k›m›ldarsa yer aç›l›p bir bofl-
luk olur.

Bu iki melek (Rabbin kimdir? Dînin nedir? Peygamberin kim-
dir? K›blen neresidir?) diye süâl sorarlar. Allahü teâlâ, kimi mu-
vaffak eder ve kimin kalbine hak sözü yerlefldirirse, der ki, (Sizi ve-
kîl ederek bana kim gönderdi ise, rabbim odur. Benim rabbim Al-
lah, Peygamberim Muhammed aleyhisselâm, dînim Dîn-i islâmd›r.)
Buna ancak, ilmi ile âmil olan hayrl› âlimler böyle cevâb verir.

O zemân bunlar da der ki, (Do¤ru söyledi. Delîlini getirdi. Bi-
zim elimizden kurtuldu.) Bundan sonra onun üzerine kabrini bü-
yük bir kubbe gibi yaparlar. Onun için sa¤ taraf›na iki kap› açarlar.
Sonra da kabrini güzel kokulu fesle¤enlerle döflerler. Cennet ko-
kular›, o meyyitin üzerine gelir. Dünyâda yapd›¤› güzel amelleri,
en sevdi¤i dostu sûretinde gelip, onu e¤lendirir ve ona güzel haber-
ler söyler. Kabri nûr ile dolar. K›yâmet kopuncaya kadar kabrinde
nefl’eli ve sevinçli olur. O kimseye k›yâmet kopmas›ndan dahâ sev-
gili bir fley olmaz.

‹lmi ve ameli az olan ve ilmden ve melekût esrâr›ndan haberi
olm›yan mü’minlerin derecesi bundan afla¤›d›r ki, onun yan›na
Rûmândan sonra, güzel sûretde ve güzel kokulu ve güzel elbiseli
olarak ameli gelir. (Beni bilmez misin) der. O da der ki, (Sen kim-
sin ki, Allahü teâlâ seni benim flu garîb oldu¤um zemânda bana
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ihsân eyledi.) O da der ki, (Ben senin sâlih ifllerinim. Korkma,
mahzûn olma! Biraz sonra, Münker ve Nekîr melekleri gelirler ve
sana süâl ederler. Onlardan korkma) der.

Bundan sonra, süâl meleklerine söyleyece¤i fleyleri ö¤retirken,
Münker ve Nekîr melekleri gelir. fiimdi anlataca¤›m›z fleklde onu
s›k›fld›r›rlar. Onu oturturlar. Ona (Men Rabbüke), ya’nî Rabbin
kimdir, derler. O da evvelki söyledi¤i gibi söyler: (Rabbim Allah-
d›r. Peygamberim Muhammed aleyhisselâm, ‹mâm›m Kur’ân-› ke-
rîm, k›blem Kâ’be-i flerîf ve babam ‹brâhîm aleyhisselâmd›r ki,
Onun milleti benim milletimdir) der. Onun dili hiç tutulmaz. On-
lar da, (Do¤ru söyledin) derler. Önceki melekler gibi mu’âmele
ederler. Fekat onun için sol taraf›ndan Cehennemden bir kap›
açarlar. Cehennemin y›lan, akrep, zincir, s›cak suyu ve zakkûmu,
velhâs›l ne varsa hepsini görür. O kimse, onun üzerine pek çok fer-
yâd eder.

Ona (Korkma, buran›n dehfleti sana bir zarar vermez. Buras›
senin Cehennemdeki yerindir ki, Allahü teâlâ, bunu senin Cennet-
de olan yerinle de¤ifldirdi. Uyu, sen saîdsin) derler. Sonra onun
üzerine Cehennem kap›s› kapan›r. Aylarca, senelerce geçen zemâ-
n› bilmez, öylece kal›r.

Birçok kimsenin, ölürken dili tutulur. E¤er i’tikâd› bozuk olur-
sa, [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanma-
d›, bid’at ehline uydu ise], (Rabbim Allah) diyemez. Baflka söz
söyleme¤e bafllar. Melekler bir kerre vururlar, kabri ateflle dolar.
Sonra söner. Birkaç gün sönük olarak durur. Sonra yine kabrde,
onun üzerinde atefl hâs›l olur. K›yâmet kopuncaya kadar, bu hâl
devâm eder.

Birçok kimse dahî, (Dînim ‹slâmd›r) diyemez. Bunlar, yâ flüb-
he üzre vefât etmifllerdir. Yâhud, vefât ederken, kendisine fitneler-
den bir fitne âr›z olmufldur. [Ehl-i sünnet olm›yan kimselerin söz-
lerine, yaz›lar›na aldanm›fld›r.] Buna bir kerre vururlar. Kabri, yu-
kar›da denildi¤i gibi ateflle dolar.

Ba’z› kimseler (El-Kur’ân› imâmî) ya’nî Kur’ân-› kerîm imâ-
m›md›r diyemezler. Çünki bunlar, Kur’ân-› kerîmi okurlar, fekat
ondan nasîhat almazlard› ve Kur’ân-› kerîmde olan emrlerle amel
etmezler ve nehy etdi¤i fleylerden kaç›nmazlard›. Bunlara da önce-
kilere yapd›klar› gibi yaparlar.

Ba’z› kimsenin de ameli, korkunç flekl al›r. Bunu çekerler. Kab-
rinde günâhlar› kadar azâb olunur. Ahbârda vârid oldu ki, (Ba’z›
insanlar›n ameli hunût flekline çevrilir.) Hunût, h›nz›r yavrusuna
derler.
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Ba’z› kimse de, Peygamberim Muhammed “aleyhisselâm”d›r
diyemez. Zîrâ bu kimse, dünyâda sünnet-i nebeviyyeyi (ya’nî islâ-
miyyetin emrlerini ve yasaklar›n›)unutmufl idi. Zemâna, modaya
uymufl idi. Çocuklar›na Kur’ân-› kerîm okutmam›fl, Allahü teâlâ-
n›n emrlerini, yasaklar›n› ö¤retmemifl idi.

Ba’z› kimse, k›blem Kâ’be-i flerîf diyemez. Zîrâ, nemâz k›lmak
için k›bleye az yönelmifl, yâhud abdestinde fesâd bulunurmufl, yâ-
hud nemâz›nda baflka fleylere iltifât eder, dünyâ iflleri ile meflgûl
olurmufl, yâhud rükû’ünde ve sücûdünde noksânl›k olup, ta’dîl-i
erkâna riâyet etmezmifl.

Sana, Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet
olunan (Allahü teâlâ, üzerinde kazâya kalm›fl nemâz borcu bulu-
nan kimsenin ve harâm elbise [cilbâb] giyen kimsenin nemâz›n›
kabûl etmez) hadîs-i flerîfi kifâyet eder. [Bundan anlafl›l›yor ki,
farz nemâz›n› kazâya b›rakan kimselerin sünnetleri ve nâfileleri
kabûl olmaz.] Ba’z› kimse, (Ve ‹brâhîmü ebî) ya’nî ‹brâhîm “aley-
hisselâm” babamd›r diyemez. Zîrâ, bir gün ‹brâhîm “aleyhisse-
lâm” yehûdîdir, yâhud nasrânîdir diye söz iflitmifl ve bunun için
flübheye düflmüfldü. [Yâhud, kâfir olan Âzer, ‹brâhîm aleyhisselâ-
m›n babas›d›r demifldi.] Buna dahî evvelkilere yap›ld›¤› gibi yap›-
l›r. Bunlar›n hepsini (‹hyâ-ül-ulûm) kitâb›m›zda genifl olarak bil-
dirdik.

[Yukar›daki hadîs-i flerîf, nemâz›n› özrsüz olarak k›lmam›fl ve
derhâl kazâ etmemifl olan kimsenin, bundan sonra k›laca¤› nemâz-
lar›n›n hiçbirinin kabûl olm›yaca¤›n› bildiriyor. Sonra k›ld›¤› ne-
mâzlar flartlar›na uygun olarak ve do¤ru, ihlâs ile k›l›n›rsa, sahîh
olurlar, ya’nî nemâz k›lmak vazîfesini yerine getirmifl, bunlar›n gü-
nâh›ndan kurtulmufl olur. Bu nemâzlar›n›n hiç biri kabûl olmaz de-
mek, Allahü teâlân›n va’d etdi¤i sevâblara kavuflamaz, bunlar›n fâ-
idesini görmez demekdir. Befl vakt nemâz›n sünnetleri, sevâb ka-
zanmak için k›l›n›yor. Bu kimsenin sünnet nemâzlar› kabûl olun-
m›yaca¤› için, sünnetleri bofluna k›lm›fl olur. Sünnet nemâzlar›n›n
kendisine hiç fâidesi olmaz. Bunun için, farz nemâz› özrsüz k›lm›yan
kimse, bu nemâz›n› hemen kazâ etmelidir. K›lmad›¤› nemâzlar›n sa-
y›s› çok ise, sünnetleri k›larken, o vaktin k›l›nmam›fl nemâz›n› kazâ
etme¤e niyyet etmelidir. Böylece, nemâz›n› kazâ etdi¤i için, bunun
büyük azâb›ndan kurtulmufl olur. Kazâlar› çabuk biterek, sünnetle-
rin sevâb›na da kavuflma¤a bafllar. Özr ile kaç›r›lm›fl olan farz ne-
mâzlar böyle de¤ildir. Bu hadîs-i flerîf, özrsüz olarak, tenbellikle k›-
l›nmayan nemâzlar içindir. Bu husûsda (Se’âdet-i Ebediyye) kitâ-
b›nda, kazâ nemâzlar› bahsinde genifl bilgi vard›r.]
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DÖRDÜNCÜ  FASL
Fâcire, ya’nî kâfir olanlara Münker ve Nekîr melekleri (Men

Rabbüke) dedikleri vakt, (Lâ-edrî), ya’nî (Ben bilmem)der. Onlar
da, bilmedin ve hât›rlamad›n derler.

Sonra onu demirden kamç› ile döverler. Tâ ki, yedinci kat ye-
rin alt›na girer. Sonra yer silkelenir. Yine kabrine ç›kar. Böyle ye-
di def’a döverler. Sonra da, bunlar›n hâlleri baflka baflka olur.
Ba’z›s›n›n ameli köpek flekline çevrilip k›yâmete kadar onu ›s›r›r.
Bunlar, k›yâmet ve islâmiyyetin bildirdi¤i husûslarda flübhe eden-
lerdir. Kabrde bulunanlar›n karfl›laflacaklar› hâller çeflid çefliddir.
Ancak biz burada çok k›sa anlatd›k. Bu azâb›n asl› flöyledir ki, bir
insan dünyâda en çok neden korkarsa, kabrde onunla azâb olunur.

Meselâ, ba’z› insanlar, y›rt›c› hayvan yavrusundan çok korkar.
‹nsanlar›n tabî’atleri bunda muhtelifdir. Allahü teâlâdan selâmet
ve nedâmetden evvel ma¤firet isteriz.

Mevtâlardan çok def’a rivâyet olunmufl ve rü’yâda görülüp,
hâlleri sorulmufl ve cevâblar al›nm›fld›r. Bunlardan birisine hâli so-
rulunca, (Birgün abdestsiz nemâz k›lm›fl idim. Allahü teâlâ, bana
bir kurtca¤›z musallat etdi. Onunla hâlim pek fenâd›r) dedi. [Ne-
mâz k›lm›yanlar›n ve k›lmad›¤› nemâz› kazâ etmiyenlerin hâlleri-
nin ne olaca¤›n›, buradan anlamal›d›r.]

Bir di¤eri de, rü’yâda görülüp, Allahü teâlâ sana ne mu’âmele
buyurdu diye sorulunca, (Bir gün cenâbetden gusl etmemifldim.
Allahü teâlâ, ateflden bir elbise giydirdi. Onun içinde, k›yâmete ka-
dar bir yerden bir yere çevirerek bana azâb ediyorlar) dedi. [Her
müslimân ana ve baba, çocuklar›na gusl abdesti almas›n› ö¤retme-
lidir.]

Bir di¤eri de, rü’yâda görülüp, Allahü teâlâ sana ne mu’âmele
buyurdu diye sorulunca, (Beni y›kayan kimse, bir tarafdan bir ta-
rafa fliddet ile çevirirken, teneflirdeki demir çivi vücûdümü t›rma-
lad›. Bundan çok zahmet çekdim) dedi. Sabâh olunca, y›kayan
kimseden sorulunca, (‹stemiyerek böyle birfley olmufldu) dedi.

Bir baflkas› da, rü’yâda görülüp, hâlin nas›ld›r, sen ölmemifl
miydin? diye sorulunca, (Evet, ben hayr üzereyim, lâkin üzerime
toprak at›l›rken, bir tafl düflüp, iki kemi¤imi k›rd›. Bana çok s›k›n-
t› verdi) dedi. Bunun üzerine kabrini açd›lar. Dedi¤i gibi buldular.

Bir kimse o¤luna, rü’yâs›nda gelip, (Ey fenâ o¤ul! Baban›n
kabrini düzelt! Zîrâ, ya¤mur çok ezâ verdi) dedi. Bunun da kabri-
ni açd›lar. Âdeta su ark› (hark›) gibi dolmufl buldular ki, sel dol-
durmufl idi.
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A’râbîden biri, rivâyet eder ki, o¤luma, Allahü teâlâ sana ne
mu’âmele etdi diye sordum. (Zarar›m yok, lâkin filân fâs›k›n yan›-
na defn olundu¤umdan, ona olunan azâblardan kalbime korku gi-
riyor) dedi. Çok def’a haber verilen, bunlar gibi hikâyelerden aç›k-
ca anlafl›lan fludur ki, kabr ehli kabrlerinde azâb çekerler. Onun
için, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ölünün kemikle-
rini k›rmakdan nehy buyurmufllar ve bir kimseyi kabrin bir taraf›n-
da oturdu¤unu gördüklerinde, (Mevtâya kabrlerinde ezâ etmeyi-
niz) ve (Diri kimseler evlerinde nas›l elemi ve azâb› duyar ve his
ederlerse, mevtâ da kabrinde öylece elem ve azâb› duyar, his eder)
buyurmufldur.

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” vâlideleri
hazret-i Âminenin kabrini ziyâret etdiklerinde a¤lad›lar. Yanlar›n-
da bulunanlar› da a¤latd›lar. Buyurdular ki, (Rabbimden bunun için
ma¤firet taleb etme¤e izn istedim. ‹zn vermedi), sonra (Kabrini zi-
yâret etmek için izn istedim, izn verdi. Öyle ise, siz de kabrleri ziyâ-
ret ediniz! Zîrâ, ziyâret ölümü hât›rlama¤a sebebdir.) [Resûlullaha,
mubârek anas›na, babas›na ma¤firet için sonradan izn verildi. Zâten
mü’min idiler. Sonradan diriltilip, bu ümmetden de oldular.

Bu hadîs-i flerîf, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
muhterem ana ve babas›n›n mü’min olduklar›n› göstermekdedir.
Çünki, kâfirlerin kabrini ziyâret etmek yasakd›r. Bunlar›n kabrle-
rini ziyâret etme¤e izn verilmesi, kâfir olmad›klar›n› aç›kca bildiri-
yor. Ma¤firet için izn verilmemesinin de sebebi vard›. Cenâb-›
Hak, Habîbinin hât›r› için, Onun flerefi için, mubârek ana babas›n›
dahâ büyük ni’mete kavufldurmak istiyordu. Ta’yîn buyurdu¤u,
takdîr etdi¤i zemân gelince, onlar› diriltecek, o¤ullar›n›n Peygam-
berlerin en üstünü oldu¤unu gösterecek, Ona îmân edecek, ümme-
ti olmakla flereflenecek ve sahâbîlik yüksek derecesine kavuflacak-
lard›.

Niflânc› zâde Muhammed bin Ahmed efendinin “rahmetullahi
aleyh” [1] yazd›¤› türkçe (Mir’ât-ül-kâinât) kitâb›, birinci k›sm, iki-
yüzyirmiyedinci sahîfede diyor ki:

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek ana babala-
r›n›n îmân edip etmediklerinde, âlimler baflka baflka söyledi. 911
[m. 1505] de vefât eden Abdürrahmân bin Ebî Bekr Süyûtî (Mesâ-
lik-ül-hunefâ) kitâb›nda ve baflka birçok k›ymetli kitâblar›nda befl
çeflid haber bildirmifldir:
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1 – Onlar›n ikisi de, Resûlullah›n dîne ça¤›rmas›ndan ya’nî
bi’setden önce, câhillik zemân›nda vefât etdi. fiâfi’î âlimlerinin
hepsine ve hanefîlerin ço¤una göre, bir Peygamberin dînini iflitmi-
yen kimsenin îmân etmesi vâcib olmaz. Çünki, Peygamberin dîni-
ni iflitmeden önce düflünerek îmân› akl ile bulmak vâcib de¤ildir.
‹flitdikden sonra, Allahü teâlân›n var oldu¤unu düflünüp anlamak,
îmân etmek lâz›m olur. Câhillik zemân›nda, geçmifl Peygamberler
unutulmufl idi. Çünki asrlar boyunca, kâfirler, zâlimler idâreleri ele
alarak, dinleri ortadan kald›rm›fllar, din adamlar›na bask›, iflkence
yapm›fllar, îmânl›lar azalm›fl, gizlenmifl, böylece, dîni, îmân› bilen
kalmam›fld›. Her asrda gelen zâlimler, kötü rûhlu, alçak kimseler,
böyle çal›flmakda, din adamlar›n›, din bilgilerini yok etmek için
îmânl›lara karfl› amans›z bir kin ile, canavar gibi sald›rmakdad›r.
‹ngilizler ve komünistler böyledir. Fekat, bu zâlimlerden hiçbiri
îmân› yok edememifl, kendileri kahr olmufl, çok ac›, perîflan hâlde,
saltanatlar›ndan ayr›lm›fl, zevklerine doyamadan ölümün pençesi-
ne düflmüfller, ismleri la’net ile an›lm›fl veyâ unutulmufldur. Allahü
teâlâ, bir Peygamber veyâ bir âlim yaratarak, îmân ›fl›¤› ile yer yü-
zünü yeniden ayd›nlatm›fld›r. Akl› olanlar›n, bundan ibret almas›,
uyanmas›, dünyâda ve âh›retde rezîl olmamak için, din düflmanla-
r›na aldanmamas› lâz›md›r.

2 – Câhillik zemân›nda yaflam›fl olanlar, k›yâmet günü imtihân
edilecek, orada îmân edenler, Cennete girecekdir, diyen âlimler de
varsa da, bu sözün za’îf oldu¤u (Mektûbât Tercemesi) kitâb›nda,
259. ncu mektûbun tercemesinde aç›klanm›fld›r.

3 – Allahü teâlâ, sevgili Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” mubârek ana babas›n› diriltdi. O¤ullar›na îmân edip,
ona ümmet olmakla flereflendiler ve tekrâr vefât etdiler. ‹mâm-›
Süyûtî “rahmetullahi aleyh”, bunlar›n diriltildi¤ini bildiren hadîs-i
flerîfi yaz›yor. (Za’îf bir hadîs ise de, çok kimse bildirdi¤i için, kuv-
vetli olmufldur. Âlimlerin ço¤una göre, kuvvetli hadîsdir. ‹bâdetle-
rin k›ymetini, bir müslimân›n üstünlü¤ünü bildiren za’îf hadîse
uyulur) buyuruyor.

4 – Fahrüddîn-i Râzî [1] ve birçok âlimler buyuruyor ki, Tevbe
sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Müflrikler necesdir) bu-
yuruldu. Ya’nî bütün kâfirler pisdir. Hâlbuki, Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” (Ben her zemânda, temiz babalardan, temiz
analara geçerek geldim) buyurdu. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Her
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asrda, o zemân›n insanlar›n›n en hayrl›lar›ndan getirildim) buyu-
ruldu. Kâfire hayrl› demek ise, câiz de¤ildir. Hele fiuarâ sûresinde-
ki ikiyüzondokuzuncu âyetinde meâlen, (Seni secde edicilerden
geçirir) buyuruldu. Buradan, bütün babalar›n›n, analar›n›n
mü’min olduklar› anlafl›lmakdad›r. ‹brâhîm aleyhisselâm›n babas›
denilen Âzerin kâfir oldu¤u Kur’ân-› kerîmde bildiriliyor ise de,
Abdüllah ibni Abbâs ve ‹mâm-› Mücâhid, (Âzer, ‹brâhîm aleyhis-
selâm›n amcas› idi) dediler. Arabistânda amcaya baba denilir. Ha-
dîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Cehennemde en hafîf azâb, Ebû Tâli-
bin azâb›d›r). Ebû Tâlibin azâb›, azâblar›n en hafîfi olunca, Resû-
lullah›n mubârek ana-babas› Cehennemde olsayd›, azâb›n en hafî-
fi, bu ikisinin azâb› olurdu. Bu hadîs-i flerîf de, bu bak›mdan, ikisi-
nin de mü’min oldu¤unu göstermekdedir.

5 – Âlimlerden ço¤u, bu mes’elede edebe, sayg›ya ayk›r› konu-
flulmamas›n›, iflin do¤rusunu Allahü teâlâ bilir deyip, susulmas›n›
uygun görmüfldür. fieyh-ul-islâm allâme Ahmed ibni Kemâl Pâfla
da, (Ebeveyn) risâlesinin sonunda buyuruyor ki, (Ölüleri kötüle-
yerek dirileri incitmeyiniz!) hadîs-i flerîfi ve Tevbe sûresinin (Re-
sûlullah› incitenlere Allah la’net eylesin!) meâlindeki altm›flikinci
âyet-i kerîmesine göre, (Resûlullah›n babas› Cehennemdedir) di-
yen kimse mel’ûndur. (Mir’ât-ül-kâinât)›n yaz›s› temâm oldu].

Peygamberimiz “aleyhisselâm” bir kabr yan›nda hâz›r oldukla-
r› vakt, (Dünyâ ve âh›ret selâmeti, müslimânlardan ve mü’minler-
den bu kabrde bulunanlar›n üzerine olsun. Biz inflâallah size lâh›k
oluruz [kavufluruz]. Siz bizden evvel göçdünüz. Biz de, size tâbi’
olup, sonradan var›r›z. Yâ Rabbî! Bizi ve bunlar› ma¤firet et ve af-
v›nla günâhlar›m›zdan geç) buyururdu. Peygamber efendimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” mubârek zevcelerine de “rad›yallahü te-
âlâ anhünne” kabr ziyâretinde bu kelâm› (düây›) söylemelerini
emr ederdi.

Sâlih-i Müzenî “rahimehullah” buyurdu ki, ba’z› ulemâdan
(Kabristânda nemâz k›lmak niçin nehy olundu?) diye süâl eyle-
dim. Bunun hakk›nda hadîs-i flerîf vârid oldu diye haber verdiler.
(Siz kabrler aras›nda nemâz k›lmay›n›z. Zîrâ bu, nihâyeti olm›yan
hasretdir). Ya’nî piflmân olursunuz hadîs-i flerîfini okudular. [‹s-
mâ’îl Müzenî, imâm-› fiâfi’înin talebesi idi. 264 [m. 878] de M›srda
vefât etdi.]

Bunun içindir ki, necâset bulunan yerlerde, meselâ kabristânda
ve hamâmda nemâz k›lmak mekrûhdur.

Bir zâtdan rivâyet olundu. Dedi ki, birgün kabrler aras›nda ne-
mâza durdum. Güneflin s›cakl›¤› pek fliddetli idi. Hemen pederime
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benzer bir flahs› kabrinin üzerinde oturur gördüm. Korkarak ne-
mâz›n secdesini noksan etdim. ‹flitdim ki, (Yeryüzünün geniflli¤i
sana dar geldi de, buray› m› buldun? Nemâz›nla bir zemân, bize
ezâ edersin) dedi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir yetîme rastgeldi.
Babas›n›n kabri bafl›nda, yüksek sesle a¤l›yordu. O yetîme merha-
met ederek, kendileri dahî a¤lad›lar. Buyurdular ki, (Ölü elbette
yak›nlar›n›n ba¤›rarak a¤lamas› sebebi ile azâb olunur. Ya’nî hüzn
ve fenâl›k gelir.) 

Nice ölü vard›r ki, rü’yâda görülüp, süâl eden kimseye, hâlim
pek fenâd›r. Filân ve filândan eziyyet görüyorum. Onlar›n çok a¤-
lay›p, feryâd ve figân› bana ezâ ediyor diye, haber verdi¤i vâki’dir.
Lâkin z›nd›klar [k›sa akllar›na uyarak], bunu inkâr ediyorlar.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz: (Sizlerden bi-
riniz dünyâda bildi¤iniz bir ölmüfl kimsenin kabrine u¤ray›p da, se-
lâm verince, o mü’min sizi tan›r ve selâm›n›za cevâb verir) buyurdu.

Yine bunun gibi, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” bir cenâze defninden geldikde, (Ölü, ayaklar›n sesini iflitir ve
iflitirim iflitirim diyerek üzüldü¤ünü bildirir) buyurdu.

F›kh âlimlerinden “rahime-hümullahü teâlâ”, rivâyet olunur ki,
bir kimse vas›yyet etmeden vefât etmifldi. Sonra, gece çoluk çocu-
¤unu dolafl›p (Filâna ve filâna flu kadar ekin verin. Filân kimseden
emânet ald›¤›m kitâb›n› verin) dedi. Sabâh olunca, her biri di¤eri-
ne gördükleri rü’yây› söylediler. Ekini verdiler. Lâkin kitâb› arafl-
d›rd›lar, bulamad›lar. Buna te’accüb etdiler. Bir zemân sonra, evin
bir köflesinde buldular.

Bir zâtdan rivâyet olundu ki, babam bizim için terbiye edici bir
kimse ta’yin eylemifldi. Bize evde yaz› ö¤retirdi. Bu zât vefât eyle-
di. Alt› gün sonra kabrine vard›k. Allahü teâlân›n emrini düflünü-
yorduk. Oradan bir tabak incir geçiriyorlard›. Onu sat›n ald›k, yi-
dik. Saplar›n› oraya atd›k. O gece bizim üstâd›m›z babam›z›n
rü’yâs›nda görünüp, hâlin nas›ld›r, diye sorunca, iyidir, ben de hayr
üzereyim. Fekat evlâd›n kabrimi mezbele ya’nî süprüntülük etdi-
ler. Fenâ lâflar söylediler dedi. Babam bize sordu. Biz ise (Sübhâ-
nallah! Bizi dünyâda terbiye etmifl iken, âh›rete gitdi¤i hâlde, yine
terbiye ediyor) dedik. Bu gibi fleyler hakk›nda anlat›lanlar çokdur.
Fekat bu kadar va’z ve nasîhati kâfî gördüm ki, az sözden çok ib-
ret al›ns›n.
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BEfi‹NC‹ FASL
Kabrde ölüler dört hâlde bulunur. Ba’z›s› ökçesi üzere oturur.

Gözü da¤›l›p, bedeni fliflip, cismi toprak oluncaya kadar bu hâlde
kal›r. Sonra rûhu, dünyâ gö¤ünden baflka melekût âlemini dolafl›r.

Ba’z›s›na cenâb-› Hak bir uyku verir. Birinci sûra kadar ne ol-
du¤unu bilmez. Birinci sûrda uyan›r, sonra yine ölür.

Ba’z›s› kabrinde iki ay kadar yâhud üç ay kadar durur. Sonra
rûhu bir Cennet kuflu üzerine biner, kufl onu Cennete kadar uçu-
rur. Bunlar› bildiren hadîs-i flerîfler sahîhdir. ‹slâmiyyetin sâhibi
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Mü’minin rûhu kufl ile
berâberdir. Cennet a¤açlar›ndan birine as›lm›fl durur).

Bunun gibi flehîdlerin rûhlar›ndan sorulunca:(fiehîdlerin rûhla-
r›, yeflil kufl kursaklar›nda olarak Cennet a¤açlar›na as›l› dururlar)
buyurdu.

Ba’z› insanlar, diledikleri zemân makâmlar›ndan yükselirler.
Ba’z›lar› da, sûr üfleninceye kadar orada durur.

Dördüncü nev’ - Enbiyâ ve Evliyâya mahsûsdur. Bunlar›n
ba’z›s› k›yâmete kadar uçar ve ço¤u gece görünür. Ben inan›yorum
ki, Ebû Bekr-i S›ddîk ve Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü teâlâ anhü-
mâ” bunlardand›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, üç âlemi (Âlem-i nâ-
sût, Âlem-i melekût, Âlem-i ceberût) dolaflmakda serbestdir. Bu-
na tenbîh ve iflâret için bir gün Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem” efendimiz, (Allahü teâlâ beni üçden ziyâde yeryüzünde
durdurmamas›n› kereminden ricâ ederim) buyurdu. Hakîkaten, üç
aflerat olunca ya’nî otuz olunca, hazret-i Alî, Resûlullah›n vefât›n-
dan otuz sene sonra [k›rkbirinci y›lda] flehîd olup, hazret-i Peygam-
ber yerin ehâlîsine gücendi. Mubârek rûhu temâmen semâya yük-
seldi.

Bunu ba’z› sâlihler rü’yâs›nda gördü [1]. Bir zât buyurdu ki: (Yâ
Resûlallah! Babam, anam sana fedâ olsun! Ümmetinin fitnelerini
görmüyor musun?) Hazret-i Peygamber “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Allahü teâlâ fitnelerini ziyâde eder. Hazret-i Hüseyni de fle-
hîd etdiler. Benim hürmetimi muhâfaza etmediler) buyurdu. Dahâ
çok söylediler ise de, di¤erlerine râvînin flübheleri oldu¤undan terk
olundu.
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[1] Çünki fleytân her fleye temessül eder. Fekat Enbiyâ sûretine temessül
edemez. Bunun için, Peygamberimiz “aleyhisselâm” rü’yâda görül-
dükde, elbette sahîh ve do¤ru olur. Bu cihetle, bu rü’yâlar bize delîl
olur.



Bunlardan ba’z›s› (‹brâhîm aleyhisselâm gibi) yedinci kat se-
mây› seçmifl olup, orada bulunur. Peygamberimiz “aleyhisselâm”
Mi’râc gecesi ‹brâhîm aleyhisselâma u¤rad›. Gördü ki: Beyt-i
ma’mûre s›rt›n› vermifl, müslimânlar›n çocuklar›na oradan fliddetli
nazarla bakmakdad›r.

Îsâ aleyhisselâm da, beflinci kat gökdedir. Her gökde Resûller
ve Nebîler “aleyhimüsselâm” vard›r ki, oradan ç›kmazlar ve git-
mezler. K›yâmete kadar orada dururlar. Bunlardan istedi¤i yere
gitmekde muhayyer olanlar›, ancak hazret-i ‹brâhîm ve hazret-i
Mûsâ ve hazret-i Îsâ aleyhimüsselâmla, hazret-i Muhammed Mus-
tafâ “sallallahü aleyhi ve sellem”dir. Bunlar, üç âlemdeki istedik-
leri yere gidebilirler.

Evliyâ-i kirâmdan ba’z›lar› k›yâmet gününe kadar tavakkuf
ederler, dururlar. Nitekim Bâyezîd-i Bistâmînin “rahimehullahü
teâlâ” Arfl› a’lâ alt›ndaki sofradan yemek yimede oldu¤u rivâyet
olundu.

‹flte kabrde olanlar›n halleri bu dört flekldedir. Ya’nî azâb olu-
nurlar, rahmet olunurlar, tahkîr olunurlar, ikrâm olunurlar.

Evliyâ-i kirâmdan “rahimehümullahü teâlâ” çok kimse vard›r
ki, ölüm hâlindeki bir kimseye dikkat ile bakarlar. O kimseye ge-
nifl menziller daral›r. Çok kerre de aç›l›r. Bu hâli görürler ve haber
verirler. Ben, bu cinsden haber vereni gördüm.

Ba’z› arkadafllar›m› gördüm ki, kalb gözünden perde kald›r›l›p,
ölmüfl olan çocu¤unun evine girdi¤ini gördü. Bu bât›nî (gizli) fâ-
ideler, ikrâmlar ancak kerîm yâhud nesîb, mubârek olan kimseler
içindir.

Kabrde olanlardan ba’z›s›, Cum’a ile bayram› bilirler. Dünyâ-
dan bir kimse ç›kd› m› onun yan›na toplan›rlar. Onu tan›rlar. Kimi
han›m›ndan sorar. Kimi de babas›ndan. Her biri kendisi ile alâka-
s› olan fleylerden süâl ederler.

Çok ölüler vard›r ki, bildi¤i kimselerden dahâ önce ölmüfl olan
birine tesâdüf etmez. Çünki, onun dünyâda iken kendinde bulunan
fley, ölüm hâlinde gitmifldi. Bunun içindir ki, ba’z›s› yehûdî olarak
ölür. Ba’z›s› nasrânî olarak ölür de onlar›n içine gider. Bir kimse
dünyâdan ç›k›p mevtâlar›n yanlar›na vard› m›, mevtâlar, ona dün-
yâdaki komflular›ndan sorarlar ve filân nerededir derler. O, çok-
dan ölmüfldü der. Biz onu görmedik, belki Hâviye Cehennemine
gitmifldir, derler.

Bir kimse, rü’yâda görülüp (Allahü teâlâ sana ne mu’âmele bu-
yurdu?) diye sorulunca, (Ben ve filân ve filân diyerek arkadafllar›n-
dan befl kimseyi say›p, cümlemiz çok hayr ve ni’metlere nâil olduk)
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der. Hâlbuki, onu arkadafllar› ile berâber, hâricîler ya’nî yezîdî deni-
len sap›klar öldürmüfldü. Komflusundan süâl olundukda, biz onu
görmedik, dedi. Hâlbuki o kimse de, kendini denize at›p bo¤ularak
vefât etmifldi. Yemîn ederek dedi ki: (Vallahi ben onu, intihâr eden-
lerle, ya’nî kendisini öldürenlerle berâber oldu¤unu zan ederim).

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir kimse
kendini bir demir parçasiyle öldürürse, k›yâmet gününde, o demir
parças› elinde karn›na vurarak gelir. Cehennem içinde müebbed
olarak kal›r. Ve bir kimse kendisini da¤dan atar da öldürürse, ken-
dini Cehennem atefline atar).

Bir kad›n da böyle yapar, intihâr ederse, onun ac›s›n› sûr üfürü-
lünceye kadar duyar. [Bu hadîs-i flerîf, dünyâda s›k›nt›dan kurtu-
lup râhata kavuflmak için intihâr edenler içindir. Çünki böyle dü-
flünmek âh›ret azâb›n› inkâr etmek olur ki, küfrdür. Akl›n› kaybe-
derek intihâr eden veyâ hemen ölmeyip tevbe eden ise, kâfir ol-
maz.] Sahîh haberde bize geldi ki, Âdem aleyhisselâm Mûsâ aley-
hisselâm ile bulufldu.  Mûsâ aleyhisselâm ona dedi ki: (Sen o kim-
sesin ki, Allahü teâlâ seni kudretiyle yaratd› ve sana rûh verdi. Se-
ni Cennetine koydu. Niçin Ona isyân etdin?) Âdem aleyhisselâm
da dedi ki: (Yâ Mûsâ! Allahü teâlâ seninle konufldu ve sana Tev-
rât› indirdi. Tevrâtda görmedin mi ki, (Âdem, Rabbine karfl› ken-
disinden zelle sâd›r oldu.) Mûsâ aleyhisselâm, (Evet, gördüm) de-
di. Hazret-i Âdem, (Ben bunu ifllemeden kaç sene önce takdîr
olundu) dedi. Mûsâ aleyhisselâm, (Sen ifllemeden ellibin sene ev-
vel takdîr olundu) deyince, yine hazret-i Âdem: (Öyle ise yâ Mû-
sâ, benim üzerime, ifllemeden ellibin sene evvel takdîr olunan bir
günâh ile mi beni aybl›yor ve k›n›yorsun) dedi.

[Böyle konuflmalar›, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n ikinci k›sm,
ellinci maddesinde dahâ genifl yaz›l›d›r. Âdem aleyhisselâm›n bu ce-
vâb›n›n (Bu iflin yap›lmas›n› irâde ve ihtiyâr edece¤imi, Allahü te-
âlân›n ezelde bildi¤ini Tevrâtda okudu¤un hâlde ve bu iflden mey-
dâna gelecek nice fâideleri bildi¤in hâlde, beni ayblamak sana yak›fl-
maz) demek oldu¤u (Se’âdet-i Ebediyye)de uzun yaz›l›d›r.]

Sahîh olan hadîs-i flerîfde haber verildi ki: Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” Mi’râc gecesi Peygamberlerle “aleyhimüssa-
levâtü vetteslîmât” iki rek’at nemâz k›ld›. Hârûn aleyhisselâma se-
lâm verdi. Hârûn aleyhisselâm da hazret-i Peygambere ve ümme-
tine rahmet ile düâ buyurdu.

‹drîs aleyhisselâma da selâm verip, o da Peygamberimize “a-
leyhissalâtü vesselâm” ve ümmetine rahmet ile düâ eyledi. Hâl-
buki, Hârûn aleyhisselâm Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
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sellem” peygamberli¤i bildirilmeden evvel vefât etmifl idi. Mubâ-
rek rûhu göründü. ‹flte bu hâyat, hayât-i rûhânîdir.

Bu dünyâ hayât›ndan sonra üçüncü bir hayât dahâ vard›r. Birin-
ci hayât, ya’nî dirilmek, Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâm›n belin-
den ç›kar›p flehâdet etdirdi¤i ve (Ben sizin rabbiniz de¤il miyim?)
buyurdu¤u vakt, (Evet, biz kabûl etdik. Sen bizim rabbimizsin. Yâ
Rabbî) dedikleri zemând›r. Dünyâ hayât›na i’tibâr olunmaz. Zîrâ bu
hayât, insan›n ni’metlenmesine vâs›ta olup, geçici ve gidicidir.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (‹nsanlar uykuda-
d›rlar, öldükleri vakt uyan›rlar) buyurdu.

Bu hadîs-i flerîf üçüncü hayât›, ya’nî kabr hayât›n› bildiriyor.
Kabr hayât›ndaki hâller, mevtâlar›n hakîkatleri, s›fatlar› zâhir

oldu¤u vaktdeki hâllerdir. Mevtân›n ba’z›s› yerinde kal›r. Ba’z›s›
dolafl›r. Ba’z›s› dö¤ülür. Ba’z›s›na da fliddetli azâb edilir. Bunun
do¤rulu¤una delîl, Mü’min sûresinin, (Nâr, füccar üzerine sabâh
akflam arz olunur. K›yâmet gününde de, Cehennemde vazîfeli olan
meleklere, Fir’avna tâbi’ olanlar› azâb›n en fliddetli mahalline at›n)
meâlindeki k›rkalt›nc› âyet-i kerîmesidir.

ALTINCI FASL

Allahü teâlâ, Sûr üfürüldükden  sonra, k›yâmetin kopmas›n›
murâd buyurdu¤u vakt, da¤lar uçar, bulutlar gibi yürüme¤e bafllar.
Denizlerin ba’z›s› ba’z›s›na taflar. Güneflin nûru giderek simsiyâh
olur. Da¤lar toz hâline gelir. Âlemler birbirine girer. Y›ld›zlar, di-
zili incinin kopup da¤›ld›¤› gibi olur. Gökler gülya¤› gibi erir ve de-
¤irmen döner gibi deverân eder ki, fliddetli bir fleklde hareket eder.
Ba’z› kerre toplan›r, ba’z› kerre de dümdüz olur. Allahü teâlâ, gök-
lerin parça parça olmas›n› emr eder. Yedi kat yerde ve yedi kat
gökde ve kürsîde diri olarak kimse kalmaz. Her canl› vefât etmifl
olur ve e¤er rûhânî ise, rûhu gitmifl olur. Her dürlü varl›k ölür.
Yerde tafl tafl üstünde kalmaz. Göklerde hiç canl› kalmaz.

Allahü teâlâ ilâhl›k makâm›nda tecellî buyurup, yedi kat gökle-
ri sa¤ kudreti dâhiline ve yedi kat yeri sol kudreti dâhiline al›p der
ki: (Ey alçak dünyâ! Senin içinde rabl›k da’vâs› edenler ve ahmak-
lar›n rab tan›d›klar› âcizler nerededir ve senin güzel ve latîf görüne-
rek aldatd›¤›n ve âh›reti unutdurdu¤un kimseler nerededir?) Bun-
dan sonra kahr, yok edici kuvveti ve hikmeti ile iftihâr eder. Sonra,
Mü’min sûresinde bildirildi¤i gibi, meâlen, (Mülk kimindir) der.
Hiç kimse cevâb vermez. Kahhâr olan Allahü teâlâ kendi kendine
meâlen, (Vâhid ve kahhâr olan cenâb-› Allah›nd›r) buyurur.
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Bundan sonra evvelkinden dahâ büyük bir irâde ve kudret-i ilâ-
hiyye zâhir olur. Sonra meâlen, (Ben azîmüflflân, Melik-ü deyyâ-
n›m [Ya’nî k›yâmet gününün tek hâkimi ve sâhibiyim]. Benim ver-
di¤im r›zk› yiyip de, bana ortak koflanlar ve benden gayr›, putlara
ibâdet edenler nerededirler? Benim verdi¤im r›zk ile kuvvetlenip
de âsî olan cebbâr ve zâlimler nerededirler? Kibrlenen ve ö¤ünen-
ler nerededirler? fiimdi mülk kimindir?) buyurur. Buna cevâb ve-
recek kimse bulunmaz. Hak sübhânehu ve teâlâ, murâd etdi¤i bir
zemân kadar bekler, sessizlik olur ki, o zemân, Arfl-› a’lâdan ma-
kâm-› ehâdiyyete kadar düflünen ve görünen bir canl› yokdur. Zî-
râ cenâb-› Hak, hûrî ve g›lmân›n da Cennetlerinde rûhlar›n› kabz
etmifldir.

Bundan sonra Allahü teâlâ, Cehennem derekelerinden, çukur-
lar›ndan olan Sakardan bir kap› açar. Oradan atefl f›flk›r›r. ‹flte bu
atefl, her fleyi yakd›¤› gibi, ondört denizi kurutup, yeryüzünü kap-
kara eder ve gökleri sar› zeytinya¤› yâhud erimifl bak›r gibi bir hâ-
le koyar. Sonra, ateflin fliddeti göklere yak›n oldu¤u vakt, Allahü
teâlâ öyle bir dehflet ile men’ eder ki, temâmen söner. Ateflden hiç
eser kalmaz.

Bundan sonra, Allahü teâlâ, Arfl-› a’lân›n hazînelerinden birini
açar. Onda hayât denizi vard›r. Bu deniz, Allahü teâlân›n emri ile
yer üzerine fliddetli ya¤mur ya¤d›r›r. Ya¤mur, o derece devâm
eder ki, yeryüzünü kaplay›p, k›rk arfl›n kadar yukar› yükselir. O ze-
mân, toprak olmufl olan insanlar ve hayvanlar, ot gibi biterler. Zî-
râ, hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (‹nsan kuyruk sokumu kemi¤in-
den yarat›lm›fld›r. Sonra yine ondan yarat›lacakd›r). Di¤er bir ha-
dîs-i flerîfde, (Kiflinin her yeri mahv olup çürür. Lâkin, kuyruk so-
kumu kemi¤i çürümez. ‹nsan ondan ç›km›fld›. Yine ondan iâde
olunur) buyuruldu. [Bu kuyruk sokumu kemi¤i omurgan›n son ke-
mi¤idir.] Nohud kadar bir kemikdir ki, içinde ili¤i olmaz.

Canl›lar ve bütün parçalar›, mezârlar›nda yeflil ot gibi biter. Her
biri o kemikden nefl’et ederler. Ba’z›s› ba’z›s›na girmifl a¤ örgüsü
gibi dolanm›fl olur ki, birinin bafl› di¤erinin omuzunda, öbürünün
eli, di¤erinin s›rt›nda olarak insan›n çoklu¤undan böyle girift olur-
lar. Allahü teâlâ Kaf sûresinin dördüncü âyetinde meâlen, (Hakî-
katen biz biliriz ki, arz onlardan birini noksân etmez. Zîrâ, bizim
indimizde mahfûz kitâb vard›r. Ya’nî biz yaratd›klar›m›z›n hepsini
biliriz) buyurur.

Bu dirilmek hâli temâm olunca, hesâb üzere, sabî, yine sabîdir.
‹htiyâr, yine ihtiyârd›r. Olgun yaflda olanlar, yine öyledir. Yi¤it o-
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lanlar yine delikanl›d›r. Ya’nî Fenâ âlemi olan dünyâdan Bekâ âle-
mi olan âh›rete geçdikleri zemân ya’nî ölürken ne hâldeyseler, yi-
ne o sûret ile dirilirler. Allahü teâlâ, Arfl-› a’lân›n alt›nda bir latîf
rüzgâr esdirir. Bu rüzgâr yeryüzünü bafltanbafla kaplar. Yeryüzü
toz gibi ince kum hâline girer.

Bundan sonra, Allahü teâlâ, ‹srâfil aleyhisselâm› diriltir. Kudüs
flehrindeki mubârek tafldan sûr üfürülür. Sûr, nûrdan boynuz gibi
bir mahlûkdur ki, ondört parçad›r. Bir parças›nda karada olan hay-
vanlar›n adedince delikler vard›r. Karada olan hayvânât›n rûhlar›
onlardan ç›kar. Ar› sesi gibi sesler iflitilir. Yerle gök aras›n› doldu-
rur. Sonra her bir rûh kendi cesedlerine girerler. Hak sübhânehu
ve teâlâ bunlara kendi cesedlerini ilhâm eder. Hattâ da¤larda öl-
müfl olan, vahflî hayvanlar›n ve kufllar›n yimifl oldu¤u insanlar›n
rûhlar›, kendi cesedlerini bulur. Nitekim Allahü teâlâ Zümer sûre-
sinin altm›flikinci âyetinde meâlen, (K›yâmetin yok edici sûrundan
sonra, ikinci bir sûr üflenir. Bu sese bütün befleriyyet tâbi’ olur. Bu
emr ile kalk›p, hâz›r olurlar) buyurur.

‹nsanlar kabrlerinden ve yan›p kül olduklar›, çürüdükleri yer-
lerden kalkd›klar› vakt görürler ki, da¤lar at›lm›fl pamuk gibi, de-
nizler susuz kalm›fl, yer ise, kendisinde ne i¤rilik, ne de yükseklik
var. Hepsi dümdüz olmufl, bir kâ¤›d sahîfesi gibi görünür. ‹flte in-
sanlar, kabrlerinin üzerine oturduklar› vakt, uryân olarak, her ta-
rafa hayret ve düflünceli bir fleklde bakarlar. Nitekim, hazret-i Pey-
gamber “sallallahü aleyhi ve sellem” sahîh olan hadîsde: (‹nsanlar
her biri elbisesiz olup, hepsi ç›plak ve sünnetsiz olduklar› hâlde
haflr olunurlar) buyurur. Fekat gurbetde elbisesiz olarak vefât etdi
ise, onlara Cennetden elbise getirilir ve giydirilir. fiehîdlerin ve
sünnet-i seniyyeye [ya’nî ahkâm-› islâmiyyeye] tutunup vefât etmifl
olanlar›n i¤ne deli¤i kadar elbisesiz yeri kalmaz. Zîrâ Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Ey ümmetim ve Eshâb›m! Siz
ölülerinizin kefeninde mübâlaga ediniz! Zîrâ, benim ümmetim ke-
fenleriyle haflr olunurlar. Hâlbuki sâir ümmetler ç›plakd›rlar) bu-
yurdu. Bu hadîs-i flerîfi, Ebû Süfyân “rad›yallahü anh” rivâyet ey-
ledi. Yine Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurmufl-
dur ki: (Ölüler kefenleri ile haflr olunur).

Bir hastan›n, ölüm hâline gelince, bana filân elbisemi giydirin
dedi¤ini iflitdim. ‹stedi¤ini giydirmediler. Tâ ki, üzerinde bir k›sa
gömlek oldu¤u hâlde vefât etdi. Baflka hiç kefen de bulunmad›.
Birkaç gün sonra, rü’yâda görüldü. Üzüntülü idi. (Sana ne oldu?)
diye süâl olundukda; (Benden, istedi¤im elbiseyi men etdiniz. Be-
ni bu k›sac›k gömlekle haflr olunma¤a terk eylediniz) dedi.
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YED‹NC‹  FASL
BU FASL, ‹K‹ NEFHA ARASINDAK‹
TEVAKKUFU B‹LD‹RMEKDED‹R

Birinci nefhada olan ölüm ikinci ölümdür. Çünki bu ölüm bât›-
nî hisleri de giderir, yok eder. Birinci ölüm ise, sâdece [konuflma,
iflitme, tadma gibi] zâhirî hisleri gidermifldi. O zemân ba’z› cesed-
ler hareket ederdi. [Peygamberlerin kabrlerinde nemâz k›ld›¤›n›
bildiren hadîs-i flerîf bunun aç›k delîlidir. Buna bozuk i’tikâdl› kim-
seler inanm›yor.] ‹kinci ölümden sonra ise, nemâz k›lamazlar.
Oruc tutamazlar. ‹bâdet edemezler. Allahü teâlâ bir yere melek
koysa elbette orada dururdu. Zîrâ melek de âleminde bulunma¤a
h›rsl›d›r. Nefs [ya’nî rûh] basîtdir. E¤er cesedde olursa his etme¤e
ve harekete sebeb olur. Âlimler bu iki nefha aras›ndaki mevt ze-
mân›nda ihtilâf etdiler. Çok âlimlere göre k›rk senedir.

‹lm ve ma’rifetde kâmil oldu¤una inand›¤›m bir zât haber verip,
bunu Allahdan baflka kimse bilmez. Bu ilâhî s›rlardand›r, dedi. Yi-
ne bana haber verdi ki, (‹llâ men flâ Allah) âyet-i kerîmesindeki is-
tisnâ, hâssaten Allahü teâlâd›r, dedi. Ben de cevâben dedim ki:
Hazret-i Peygamber aleyhisselâm›n, (K›yâmet gününde, ilk benim
kabrim aç›lacakd›r. O zemân, kardeflim Mûsâ aleyhisselâm›, Arfl-›
a’lân›n aya¤›na yap›flm›fl bulurum. Benden evvel mi ba’s olundu
veyâ Allahü teâlân›n istisnâ etdi¤i kimselerden midir bilmiyorum)
hadîs-i flerîfinin ma’nâs› nedir?

Bizim anlad›¤›m›za göre, e¤er cismsiz olup, Mûsâ aleyhisse-
lâm›n rûhu cism olarak görülmüfl ise, bu hadîs-i flerîfden hâric ol-
maz ve hazret-i Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” is-
tisnâs›ndan sonra, emr-i fezada ya’nî dehflet ve korku zemân›nda
olur ise yine böyledir. Zîrâ her cânl›, o zemân korku ve fezadad›r.
Ya’nî, birinci sûr üfürüldü¤ü vakt insan› korku al›r ve hemen vefât
ediverir. ‹kinci nefhaya kadar, o hâlde devâm eder. ‹flte o zemân
mahlûkâtda cesedli, cüsseli birfley bulunmaz. Hazret-i Fahr-i âle-
min kendisine yerin yar›lmas› zemân› bu zemând›r.

Nitekim Ka’b-ül-ahbâr “rahmetullahi aleyh”, hazret-i Ömerin
“rad›yallahü anh” meclisinde, bu makâm›n korku ve fliddetinden
haber verdi¤i zemân dedi ki: (Yâ Hattâb o¤lu! Bu zemânda yet-
mifl Peygamberin amelini yapm›fl olsan, zan ederim ki, sen kurtu-
lamazs›n, bu meflakkat ve feryâddan Allahü teâlân›n müstesnâ
k›ld›¤› kimseler kurtulur. Onlar da dördüncü kat semâda bulunan
kimselerdir.) fiübhesiz Mûsâ aleyhisselâm onlardand›r. Allahü
teâlân›n müstesnâ buyurmas›, (Bugün mülk kimindir) ilâhî süâli-
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nin beyân›ndan öncedir. E¤er emr olundu¤u zemân, bir kimse bu-
lunsayd›, Allahü teâlân›n (Limen-il-mülk-ül-yevm) süâline cevâb
verip, muhakkak (Ey Vâhid, ey Kahhâr olan Allah›m, elbette se-
nindir) derdi.

SEK‹Z‹NC‹  FASL
Herkes kabri üzerine ç›k›p, ba’z›s› ç›plak, ba’z›s› siyâh, ba’z›s›

beyâz elbiseli, ba’z›s› da nûr saçar bir hâlde oturur. Her biri baflla-
r›n› e¤mifl olarak, ne yapaca¤›n› bilmiyerek, bin sene kadar durur-
lar. Sonra magribden bir atefl zuhûr eder ki, onun gürültüsüyle
halk mahflere sürülür. Bu zemânda her mahlûk dehflete düfler. ‹n-
san olsun, cin olsun, vahflî hayvanlar olsun, her birini kendi ameli
al›p, kalk mahflere git, der.

Ameli güzel olan kimsenin ameli eflek, ba’z›s›n›n da kat›r sûre-
tinde görünür. Amel sâhibini üzerine al›p mahflere götürür. Ba’z›-
s›n›n da, koç fleklinde görünür. Ba’z› kerre amel sâhibini üzerine
al›r götürür, ba’zan da b›rak›r. Her mü’minin bir nûru olur ki,
önünden ve sa¤ yan›ndan, o zemânki karanl›k içerisinde her taraf›
ayd›nlat›r.

Sol taraflar›nda nûr yokdur. Belki karanl›kda hiçbir kimse hiç-
birfley göremez. O karanl›kda kâfirler hayretde kal›r. Îmânlar›nda
flek ve flübhe olan kimseler [ve bid’at sâhibi olanlar, mezhebsizler]
flafl›r›rlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în”
bildirdiklerine uygun olarak do¤ru inanm›fl olan [Sünnî] mü’min-
ler ise, onlar›n zulmet ve tereddütlerine bak›p, Allahü teâlân›n
kendilerine hidâyet nûru verdi¤ine hamd ederler. Zîrâ, Cenâb-›
Hak, mü’minler için, azâb gören flakîlerin hâllerini ortaya koyar ki,
bunda ba’z› fâideler vard›r. Nitekim, Cennet ehli ve Cehennem eh-
li ne yapm›fllarsa hepsi belli olur. Onun için, Allahü teâlâ meâlen,
(Arkadafl›na nazar etdi. Onu Cehennem ateflinde gördü), buyurdu.
A’râf sûresinin k›rkyedinci âyetinde de meâlen: (Cehennem ehline
bakd›klar› zemân, Cennet ehli: Ey Rabbimiz! Bizi zâlim kavmler-
le berâber k›lma derler) buyurdu. Zîrâ, dört fley vard›r ki, kadrini,
k›ymetini ancak dört kimse bilir:

Hayât›n kadrini ancak ölü bilir. Ni’metin kadrini azâb çeken bi-
lir. Servetin kadrini fakîr bilir. (Burada dördüncüsü yaz›lmam›fl.
Fekat, Cennet ehlinin kadrini, Cehennem ehli bilir, demekdir).

Ba’z›s›n›n nûru, iki aya¤› üzerinde ve parmaklar› ucunda görü-
nür. Ba’z›s›n›n nûru, bir parlar, bir söner. Bunlar›n nûrlar› îmânla-
r› kadard›r. Kabrlerinden kalkd›klar› vakt, hareketleri de, amelle-
ri mikdâr›d›r. Sahîh olan bir hadîs-i flerîfde Peygamber efendimize
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“sallallahü aleyhi ve sellem” (Yâ Resûlallah! Biz nas›l haflr olunu-
ruz?) diye sorulunca, cevâb›nda, (‹ki kifli bir deve üzerinde, befl ki-
fli ve on kifli bir deve üzerinde haflr olunur) buyurdu.

Allahü teâlâ bilir, bu hadîs-i flerîfin ma’nâs›: (Bir kavm, islâm-
da birbirine yard›m eder, dîni, îmân›, halâli, harâm› birbirlerine ö¤-
retirlerse, Allahü teâlâ onlara rahmet eder. Onlar›n amelinden de-
ve yarat›r da, onun üzerine binerler. Öylece haflr olunurlar) de-
mekdir. Bu ise, amelin za’îf olmas›ndand›r. Çünki bunlar›n, kendi
amelleri bir deve olamad›¤›ndan, ancak bir kaç›n›n ameli bir deve
olmakda ve buna müflterek binmekdedirler.

Bunlar flu insanlara benzerler ki, yolculu¤a ç›km›fllar. Fekat hiç
kimsenin bir hayvan sat›n alma¤a vakti olmad›¤›ndan, hayvan al›p
gidecekleri yere gidemezler. Bunlardan iki veyâ üç kifli, bir hayvan
sat›n al›p yolda ona müflterek binerler. Bu yolda ba’zan bir deveye
on kifli binerler. Bu âcizlik amellerindendir. Bunun ma’nâs›, malda
elini k›smakd›r. Ya’nî hasîs olmakd›r. Bununla berâber, selâmete
ç›kar›l›rlar. Öyle ise, bir amel iflle ki, o amel sebebiyle Allahü teâlâ
sana binek hayvan›n› nasîb etsin.

fiunu bilmelidir ki, bu kimseler âh›ret ticâretinde fâide görüp,
kâr edenlerdir. Bu takdîrde Allahü teâlâdan korkanlar,Allahü te-
âlân›n dînini yayanlar, binicilerdir. Bunun için, Allahü teâlâ Mer-
yem sûresinin seksenbeflinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâdan
korkanlar, o gün, Rablerinin ni’metlerine müflterek olarak gider-
ler) buyurdu.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” birgün Eshâb›na
buyurdular ki: (Benî-‹srâilde bir kifli vard›. Çok hayr yapard›. Hat-
tâ, o zât sizin içinizde haflr olunacakd›r). Eshâb-› kirâm dediler ki:
(Yâ Resûlallah! Bu zât ne hayr yapard›?) Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ona babas›ndan çok mal kalm›fld›.
Bununla, bir bostan sat›n al›p, onu fakîrlere vakf etdi. Rabbim hu-
zûruna vard›¤›m zemân, bu, benim bostan›m olur dedi. Yine bir
çok alt›n ay›r›p, onu fakîr ve za’îf kimselere verdi. Bununla da, ce-
nâb-› Hakdan câriye ve köle sat›n al›r›m, dedi. Yine birçok köle
âzâd etdi. Bunlar dahî, Allahü teâlân›n huzûrunda benim hizmet-
çilerim olur, dedi. Birgün de, bir a’mâya rast geldi. Gördü ki,
ba’zan yürür, ba’zan düfler. Ona bir binecek hayvan sat›n al›p, bu
da, Allahü teâlân›n huzûrunda benim binecek hayvan›md›r dedi.)

Peygamber efendimiz bu hikâyeyi haber verdikden sonra da,
(Nefsim, kudreti elinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, bu
hayvan onun için eyerlenmifl ve gem vurulmufl hâz›r oldu¤unu gö-
rüyorum. Bu zât, ona biner de mahflere öylece gelir) buyurdu.
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(S›rât-› müstekîm üzre gidenle, gözleri a’mâ olup yüzüstüne git-
di¤i yolu bilmiyen müsâvi midir) meâlindeki Mülk sûresi yirmi-
ikinci âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyuruldu ki, Allahü teâlâ, k›-
yâmet günü için mü’minlerin haflr olunmas› ile, kâfirlerin haflrine,
bu âyet-i kerîmeyi misâl k›ld›.

Nitekim Meryem sûresi seksenalt›nc› âyet-i kerîmesinde me-
âlen, (Kâfirleri yüzleri üzerine sürünerek, Cehenneme göndeririz)
buyurdu. Bu ma’nâ, ba’z› kerre yürürler, ba’z› kerre de sürünürler
demekdir. Çünki, cenâb-› Hak, baflka bir âyet-i kerîmede, (Yürür-
ler) buyuruyor. Nûr sûresi yirmidördüncü âyetinde meâlen, (Ve
yapd›klar›n› dilleri, elleri ve ayaklar› haber verir) buyurdu. Bunun
gibi, âyet-i kerîmedeki (Kör olarak) ma’nâs› da, kâfirler, mü’min-
lerin önünde ve sa¤ yan›nda parlayan nûrdan mahrûm olurlar de-
mekdir. Temâmen kör olurlar demek de¤ildir. Ya’nî karanl›kda
kal›r, göremezler demekdir. Çünki, biliyoruz ki, kâfirler semâya
bakarlar, bulut ile yar›lm›fl oldu¤unu, meleklerin indi¤ini, da¤lar›n
yürüdü¤ünü, y›ld›zlar›n döküldü¤ünü görürler.

K›yâmet gününün korkular›, meâli, (Bu Kur’ân-› kerîm sihr mi-
dir? Yâhud siz onu göremiyorsunuz) olan Tûr sûresinin onbeflinci
âyet-i kerîmesinin tefsîridir. Bunun için, k›yâmetde olan a’mâl›k-
dan murâd, karanl›¤a dalmakd›r. Ve Allahü teâlân›n cemâl-i ilâhî-
sini görmekden men’ olunmakd›r. Çünki, Allahü teâlân›n nûru ile
mahfler yeri ayd›nlan›r. Hâlbuki, o zemân, onlar›n gözlerine perde
gelip bu nûrlardan birfley görmezler.

Allahü teâlâ, onlar›n kulaklar›na da perde çeker. Kelâmullah›
iflitmezler. Hâlbuki melekler, meâl-i flerîfi, (fiimdi sizin üzerinize
korku yokdur. Siz mahzûn dahî olmazs›n›z. Siz ve zevceleriniz,
Cennete sevincle dâhil oldunuz) olan A’raf sûresi k›rkdokuzuncu
ve Zuhruf sûresinin yetmiflinci âyetleri ile nidâ ederler. Mü’minler
bunu iflitir, kâfirler iflitmezler.

Kâfirler konuflmakdan da men’ olunur. Onlar dilsiz gibidirler.
Bu da, Allahü teâlân›n meâli, (Bu bir zemând›r ki, onlar söylemez-
ler ve söyleme¤e izn dahî  verilmez) olan, Mürselât sûresinin otuz-
befl ve otuzalt›nc› âyet-i kerîmelerinden anlafl›lmakdad›r.

‹nsanlar dünyâdaki ifllerine göre haflr olunur. Ba’z›lar› çalg›
çalmakla ve dinlemekle meflgûl olmufldur. [Her çalg› kasd olun-
makdad›r. ‹bâdetleri, Kur’ân-› kerîm ve zikr okuma¤›, çalg› ile
yapmak da buna dâhildir. Çünki hiçbir çalg›da Allahü teâlân›n r›-
zâs› yokdur.] Hayâtlar›nda çalg› çalma¤a ve dinleme¤e devâm
edenler, kabrinden kalkd›¤› vakt, sa¤ eliyle onu al›r ve atar. O çal-
g›ya der ki, (La’net olsun sana! Beni Allahü teâlân›n zikrinden
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meflgûl etdin!). O çalg› ona geri gelir. Der ki, (Allahü teâlâ, ara-
m›zda hükm edinceye kadar, ben senin arkadafl›n›m. O vakte ka-
dar ayr›lamam). Böylece dünyâda alkollü içki içenler, serhofl ola-
rak haflr olunur. Bafllar›, kollar›, bacaklar› aç›k olarak soka¤a ç›kan
kad›nlar, k›zlar, buralar›ndan kanlar, irinler akarak haflr olunur.
Zurnac› zurna çalarak haflr olunur. Her kimse, böyle Allahü teâlâ-
n›n yolundan ayr›l›rsa, o hâl üzere haflr olunur.

Sahîh olan hadîs-i flerîfde rivâyet olundu ki: (fierâb içen kimse,
ateflden flerâb kab› boynuna as›lm›fl ve kadehi elinde olarak yeryü-
zündeki lefllerin hepsinden dahâ fenâ kokdu¤u ve yeryüzündeki
eflyân›n hepsi ona la’net etdi¤i hâlde haflr olunur).

Zulm edilerek ölenler, zulm olunduklar› üzre haflr olunurlar.
Sahîh olan hadîs-i flerîfde buyuruldu ki: (Allah yolunda öldürülüp,
flehîd olanlar, k›yâmet gününde, yaralar›n›n kan› akarak gelirler.
Rengi kan ve kokusu misk kokusu gibi olur. Huzûr-› Mevlâya haflr
oluncaya kadar, bu hâl üzre bulunurlar.)

Bu zemânda melekler, onlar›, f›rka f›rka, cemâ’at cemâ’at  sevk
ederler. Herbirinin alt›nda, kendilerine zulm edenler bulunarak
haflr olunurlar. ‹nsan, cin ve fleytân ve y›rt›c› hayvanlar ve kufllar,
bir yerde toplan›rlar. O zemân yeryüzü düz beyâz, gümüfl gibi düz
olur.

Melekler, yeryüzündeki bütün cânl›lar›n etrâf›nda bir halka ol-
mufllard›r. Yeryüzünde bulunanlardan on katdan ziyâdedir.

Bundan sonra, Allahü teâlâ, ikinci kat gök meleklerine emr
eder ki, birinci kat gök meleklerini ve mahlûkât› çevirirler. Bunlar
da, hepsinin yirmi mislinden ziyâdedir.

Sonra, üçüncü kat melekleri nâzil olup, hepsinin etrâf›n› bir
halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin otuz mislinden ziyâde-
dir.

Sonra dördüncü kat melekleri, hepsinin etrâf›n› bir halka ola-
rak çevirirler. Bunlar da hepsinin k›rk mislinden ziyâdedir.

Sonra, beflinci kat gö¤ün melekleri nâzil olup, bir halka olarak
çevirirler. Bunlar da hepsinin elli mislinden ziyâdedir.

Dahâ sonra, alt›nc› kat gök melekleri nâzil olup, hepsinin etrâ-
f›n› bir halka olarak çevirirler. Bunlar da hepsinin altm›fl mislinden
ziyâdedirler.

En sonra, yedinci kat gök melekleri nâzil olup, bir halka olarak
hepsini çevirirler ki, bunlar cümlesinin yetmifl mislinden ziyâdedir-
ler.
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Bu zemânda, halk birbirine karma kar›fl›k olur. ‹zdihâm›n çok
olmas›ndan birbirlerinin ayaklar›na basarlar. Herkes, günâh›na gö-
re, tere gark olur. Ba’z›s›, kulaklar›na kadar, ba’z›s› bo¤az›na ka-
dar, ba’z›s› gö¤süne kadar, ba’z›s› omuzlar›na kadar, ba’z›s› dizle-
rine kadar, hamamdaki gibi bir tere gark olunmufllard›r. Ba’z› kim-
seler de vard›r, susuz olan kimse, su içdi¤i vakt, nas›l terlerse, o ka-
dar az terler.

(Eshâb-› rey) ki, onlar minber sâhibi olanlard›r. (Eshâb-› r›flh),
terliyenlerdir. (Eshâb-› ka’beyn), [ya’nî topuklar›na kadar terli-
yenler] suda bo¤ularak vefât edenlerdir. Melekler bunlara: (Sizin
için flimdi korku ve hüzn yokdur) diye nidâ ederler.

Ba’z› Ârifler bana haber verdi ki, bunlar (Evvâbûn)durlar. (Fu-
dayl bin ‹yâd) “rahmetullahi aleyh”[1] ve gayr›lar› bunlardand›r.
Çünki, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Günâh›ndan
tevbe eden kimse, hiç günâh ifllememifl gibidir) buyururdu. Bu ha-
dîs-i flerîf mutlakd›r. Ya’nî bir flarta ba¤l› de¤ildir. Bu üç s›n›f, ya’nî
(ehl-i rey, ehl-i r›flh, ehl-i ka’b), (O gün ba’z›lar›n›n yüzleri ak,
ba’z›lar›n›n ise siyâh olur) meâlindeki Âl-i ‹mrân sûresinin yüzal-
t›nc› âyet-i kerîmesince, yüzleri beyâz olanlard›r. Bunlardan gayri-
sinin yüzleri siyâh olur. Nas›l ›zd›râb ve terlemek olmas›n ki, günefl
bafllar›na yaklaflm›fld›r. Hattâ bir kimse elini uzat›rsa yap›flaca¤›m
zan eder. Güneflin harâreti flimdiki gibi de¤ildir. Yetmifl kat kadar-
d›r. Ba’z› selef dedi ki: E¤er günefl, k›yâmetde oldu¤u gibi, flimdi
yer üzerine do¤sa, elbette yeryüzünü yakar, tafllar› eritir ve ›rmak-
lar› kuruturdu.

Bu zemânda, mahlûkât Arasât meydân›nda beyâz yerde, gâyet
fliddet ile s›k›nt› çekerler. Bu beyâz yeri, Allahü teâlâ, meâl-i flerî-
fi, (O gün, Vâhid ve Kahhâr olarak yeryüzünü baflka flekle, gökle-
ri de baflka flekle çevirdi¤im zemând›r. O gün, herfley bana itâat
eder) olan ‹brâhîm sûresinin k›rksekizinci âyetinde beyân buyur-
mufldur.

O zemân, yeryüzünde bulunanlar, çeflidli flekllerdedirler. Dün-
yâda büyük görünenler, büyüklenenler, mahflerde zerre kadard›r.
Hadîs-i flerîfde kibrlilerin zerre gibi olacaklar› bildirilmifldir. Onlar
hakîkaten zerre kadar küçük de¤ildirler. Belki ayaklar alt›nda ka-
l›p çi¤nendiklerinden, zelîl ve hakîr olmalar›ndan, zerreler gibidir
buyurulmufldur.

Bunlar›n aras›nda bir kavm, tatl› ve so¤uk sâf sular içerler. Zî-
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râ, sabî, küçük çocuk iken vefât eden mü’min çocuklar, babalar›-
n›n etrâf›nda, Cennet ›rmaklar›ndan doldurduklar› kâselerle dö-
nerler ve onlara su verirler.

Selef-i sâlihînden ba’z›lar›ndan rivâyet olundu ki, bir zât›n
rü’yâs›nda k›yâmet kopmufl. O zât, mevk›fde gâyet susuz olarak
dururmufl. Küçük çocuklar›n su da¤›td›¤›n› görmüfl. O zât buyurur
ki:(Aman bana da bir yudum su verin). ‹çlerinden bir sabî dedi ki:
(Bizim içimizde senin çocu¤un var m›d›r?) Ben hay›r dedim. (Öy-
le ise Cennet flerâb›ndan sana nasîb yokdur) dedi.

Bu hikâyede evlenme ve çocuk sâhibi olman›n efdal olmas›na
iflâret vard›r. Su da¤›tan çocuklar›n flartlar› (‹hyâ-ül-ulûm) kitâb›-
m›zda anlat›ld›.

Bir k›sm insanlar da bulunur ki, bafllar›na yak›n bir gölge gel-
mifl. Mahflerin harâretinden onlar› muhâfaza eder. Bu gölge ise,
dünyâda verdi¤i zekât ve sadakalard›r.

Bu hâlde bin sene kadar dururlar. (‹hyâ-ül-ulûm) kitâb›m›zda
anlat›lan Müddessir sûresinde meâl-i flerîfi, (Sûra üfürüldü¤ü ze-
mân) olan âyet-i kerîmeyi iflitince bu hâlde dururlar. Bu âyet-i ke-
rîme Kur’ân-› kerîmin s›rlar›ndand›r.

Sûra üfürmenin dehfletinden tüyler titrer, gözler nereye baka-
ca¤›n› flafl›r›r ve mü’min ve kâfirler sevk olunurlar. Bu k›yâmet gü-
nünün fliddetini ziyâdelefldiren bir azâbd›r.

Bu vakt, Arfl› sekiz melek yüklenip götürür. Onlardan bir me-
lek bir ad›m›nda, yirmibin senelik dünyâ yolunu yürür.

Melekler ve bulutlar, Arfl-› a’lâ karâr edinceye kadar, akllar›n
anlayam›yaca¤› tesbîhler ile tesbîh ederler. Bu fleklde, Arfl-› a’lâ,
Allahü teâlâ kendisi için halk eyledi¤i beyâz arz›n üzerinde karar
k›lar. Bu zemân, hiçbirfleyin tâkat getiremiyece¤i, Allahü teâlân›n
azâb›ndan, bafllar afla¤› e¤ilir. Cümle halk s›k›nt› içinde mahbûs ve
flaflk›n kal›p, flefkat ararlar. Peygamberlere ve âlimlere korku gelir.
Evliyâ ve flehîdler “rahmetullahi aleyhim ecma’în” hiç tâkat getiri-
lemiyecek olan Allahü teâlân›n azâb›ndan feryâd ederler. Bunlar,
bu hâl üzereyken, güneflin nûrundan çok dahâ fazla olan bir nûr
bunlar› içine al›r. Zâten güneflin harâretine tâkat getiremiyen kim-
seler, bunu müflâhede etdikleri gibi, karma kar›fl›k olurlar. Bin se-
ne de, bu hâl üzere kal›rlar. Allahü teâlâ taraf›ndan kendilerine bir
fley söylenmez.

Bu vakt insanlar, ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâma gi-
derler. (Ey insanlar›n babas›! Hâlimiz pek fenâd›r). Kâfirler ise:
(Yâ Rab! Bize merhamet et. Bizi flu fliddet ve meflakkatden kur-
tar), derler.
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‹nsanlar Âdem aleyhisselâma derler ki, (Yâ Âdem “aleyhisse-
lâm”! Sen azîz ve flerîf bir Peygambersin ki, Allahü teâlâ seni ya-
ratd›. Melekleri sana secde etdirdi. Sana kendi rûhundan üfledi.
Kazâ ve hesâba bafllamas› için bize flefâ’at eyle ki, Allahü teâlâ ne
murâd ederse, onunla mahkûm olal›m. Ve nereye emr ederse, her-
kes oraya gitsin. Herfleyin hâkimi ve mâliki olan Allahü teâlâ,
mahlûklar›na diledi¤ini yaps›n) diye yalvar›rlar.

Âdem aleyhisselâm buyurur ki: (Ben Allahü teâlân›n yasak et-
di¤i a¤ac›n meyvesinden yidim. Bu zemânda Allahü teâlâdan uta-
n›r›m. Fekat siz, Resûllerin ilki olan Nûh aleyhisselâma gidiniz).
Bunun üzerine bin sene aralar›nda meflveret ederek dururlar.

Sonra Nûh aleyhisselâma giderler de: (Sen Resûllerin ilkisin.
Hiç dayan›lmayacak bir hâldeyiz. Bizim muhâkememizin çabuk
yap›lmas› için bize flefâ’at eyle! fiu mahfler cezâs›ndan kurtulal›m)
diye yalvar›rlar. Nûh aleyhisselâm onlara cevâb olarak: (Ben Alla-
hü teâlâya düâ eyledim. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, o düâ
sebebiyle bo¤uldu. Bunun için, Allahü teâlâdan utan›r›m. Fekat
siz, ‹brâhîm aleyhisselâma gidiniz ki, o Halîlullahd›r. Allahü teâlâ
Hac sûresinin son âyetinde meâlen, (‹brâhîm “aleyhisselâm” siz
dünyâya gelmezden evvel, size müslimân diye ism verdi) buyurdu.
Belki o size flefâ’at eder) der.

Yine evvelki gibi aralar›nda bin sene dahâ konuflurlar. Sonra,
‹brâhîm aleyhisselâma gelirler. (Ey müslimânlar›n babas›! Sen o
zâts›n ki, Allahü teâlâ, seni kendine halîl, dost eyledi. Bize flefâ’at
eyle! Allahü teâlâ, mahlûkat aras›nda, hükmünü versin) derler. ‹b-
râhîm aleyhisselâm onlara: (Ben dünyâda üç kerre kinâye söyle-
dim. Bunlar› söyliyerek din yolunda mücâdele etdim. fiimdi Alla-
hü teâlâdan bu makâmda flefâ’at izni istemekden utan›r›m. Siz Mû-
sâ aleyhisselâma gidiniz. Zîrâ, Allahü teâlâ onunla konufldu ve
kendisine ma’nevî yak›nl›k gösterdi. O, sizin için flefâ’at eder) bu-
yurur. Bunun üzerine yine bin sene durarak birbirleriyle istiflâre
ederler. Fekat bu zemânda hâlleri gâyet güçleflir. Mahfler yeri ise,
çok daral›r. Sonra Mûsâ aleyhisselâma gelip, derler ki: (Yâ ibni
‹mrân! Sen o zâts›n ki, Allahü teâlâ seninle konufldu. Sana Tevrâ-
t› indirdi. Hesâb›n bafllamas› için bize flefâ’at eyle! Zîrâ burada
durmam›z çok uzad›. ‹zdihâm pek ziyâdelefldi. Ayaklar birbirleri
üzerine birikdi). Mûsâ aleyhisselâm onlara der ki: (Ben, Allahü te-
âlâya, âl-i Fir’avn›n senelerce hofllanm›yacaklar› fleylerle cezâlan-
d›r›lmas› için düâ etdim. Sonra gelenlere ibret olmalar›n› ricâ eyle-
dim. fiimdi flefâ’at etme¤e utan›r›m. Fekat, Cenâb-› Hak rahmet,
ma¤firet sâhibidir. Siz Îsâ aleyhisselâma gidiniz. Çünki yakîn cihe-
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tiyle Resûllerin en esahh›, ma’rifet ve zühd cihetinden, en efdali ve
hikmet cihetinden en üstünüdür. Size O flefâ’at eder) buyurur.
Bunlar, aralar›nda bin sene müflâvere ederler. Hâlbuki, onlar›n s›-
k›nt›lar› dahâ ziyâde olur.

Sonra Îsâ aleyhisselâma gelirler. Derler ki: (Sen Allahü teâlâ-
n›n rûhu ve kelimesisin, Allahü teâlâ senin için Âl-i ‹mrân sûresi-
nin k›rkbeflinci âyetinde meâlen, (Dünyâda ve âh›retde “Vecîh”
ya’nî çok k›ymetli) buyurdu. Bize Rabbinden flefâ’at eyle!) Îsâ
aleyhisselâm buyurur ki: (Benim kavmim, beni ve annemi Allah-
dan baflka ilâh ittihâz eylediler. Nas›l flefâ’at ederim ki, bana da
ibâdet etdiler. Ve bana o¤ul ve Allahü teâlâya baba ismini verdi-
ler. Fekat, siz gördünüz mü ki, birinizin kesesi olsun da, içinde na-
fakas› olmas›n. Ve a¤z› da mühürlü olsun. O mührü bozmadan o
nafakaya vâs›l olsun. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu Mu-
hammede “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gidiniz. Zîrâ O, da’ve-
tini ve flefâ’atini ümmeti için hâz›rlad›. Çünki, kavmi Ona çok ker-
re ezâ etdiler. Mubârek aln›n› yard›lar. Mubârek diflini k›rd›lar.
Kendisine delilik isnâd etdiler. Hâlbuki, o yüce Peygamber “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” onlar›n iftihâr cihetinden en iyisi ve fleref ci-
hetinden en yükse¤i idi. Onlar›n tehammül olunm›yacak ezâ ve ce-
fâlar›na mukâbil, Yûsüf aleyhisselâm›n kardefllerine söyledi¤i,
(fiimdi sizin, bafl›n›za kakmak yokdur. Erhamürrâhimîn olan Ce-
nâb-› Allah, size ma¤firet eder) meâlindeki âyet-i kerîme ile cevâb
verirdi.) Îsâ aleyhisselâm, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” fazîletlerini anlat›r, hepsi Muhammed aleyhisselâma bir an
evvel kavuflmak ister.

Hemen Muhammed aleyhisselâm›n minberine gelirler. Derler
ki: (Sen Habîbullahs›n! Habîb ise, vâs›talar›n en fâidelisidir. Bize
Rabbinden flefâ’at eyle! Zîrâ, Peygamberlerin birincisi olan Âdem
aleyhisselâma gitdik. Bizi Nûh aleyhisselâma gönderdi. Nûh aley-
hisselâma gitdik. ‹brâhîm aleyhisselâma gönderdi. ‹brâhîm aley-
hisselâma gitdik. Mûsâ aleyhisselâma gönderdi. Musâ aleyhisselâ-
ma gitdik. Îsâ aleyhisselâma gönderdi. Îsâ aleyhisselâm ise, size
gönderdi. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi ve sellem”! Senden son-
ra gidecek bir yer yokdur).

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”efendimiz: (Allahü te-
âlâ izn verir ve râz› olursa, flefâ’at ederim) buyurur.

(Surâdikât-i celâl), ya’nî celâl perdesine var›r. Allahü teâlâdan
flefâ’at için izn ister. Kendisine izn verilir. Perdeler kalkar. Arfl-›
a’lâya girer. Secdeye kapan›r. Bin sene secdede durur. Bundan
sonra, cenâb-› Hakk› bir hamd ile hamd eder ki, âlem yarat›ld›¤›n-
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dan beri, hiç kimse, Allahü teâlây› böyle medh etmemifldir.
Ba’z› ârifler dedi ki: (Allahü teâlâ âlemleri yarat›nca kendisini

böyle hamdler ile medh ve senâ buyurmufldu). Arfl-› a’lâ, Cenâb-›
Hakka ta’zîmen hareket etmekdedir. Bu müddet içinde hâlleri pek
ziyâde kötüleflir. Meflakkat ve zahmetleri artar. ‹nsanlardan her bi-
ri, dünyâda s›ms›k› saklad›klar› mal› boyunlar›na geçirmifllerdir.
Deve zekât›n› vermiyenlerin, boynuna deve yüklenir. Öyle ba¤›r›r
ve a¤›rlafl›r ki, büyük da¤lar gibi olur. S›¤›r, koyun zekât› vermi-
yenler de, böyle olur. Bunlar›n feryâdlar› âdetâ gök gürlemesi gi-
bidir.

Ekin zekât›n›, ya’nî uflrunu vermiyenlerin boynuna ekin denk-
leri yüklenir ki, dünyâda hangi cins ekinin zekât›n› vermemifl ise, o
nev’den, o denkler dolmufldur. E¤er bu¤day ise, bu¤day, arpa ise
arpa dolmufldur ki, a¤›rl›¤›ndan alt›nda “vâveylâ”, “vâseburâ” [1]

diye ba¤›r›r. Alt›n, gümüfl ve [kâ¤›d] para ve sâir ticâret mal› zekâ-
t›ndan vermeyenler de, dehfletli bir y›lan› yüklenir ki, o y›lan›n ba-
fl›nda yaln›z iki örgüsü vard›r. Kuyru¤u burnuna girmifldir. Boynu
ile halkalanm›fl, boynu üzerinde yüklenmifl, hattâ de¤irmen tafllar›-
n› yüklenmifl kadar a¤›rl›¤› vard›r. Ba¤›r›rlar, bu nedir, derler. Me-
lekler onlara: (Bunlar, dünyâda zekât›n› vermedi¤iniz mallar›n›z-
d›r) derler. ‹flte bu dehfletli hâl, Âl-i ‹mrân sûresinin meâl-i flerîfi,
(Dünyâda esirgedikleri, k›yâmet günü boyunlar›na tak›l›r) olan,
yüzsekseninci âyet-i kerîmesi ile bildirilmifldir.

Di¤er bir f›rka ise, avret yerleri gâyet büyümüfl, cerâhat ve irin
akar. Onlar›n fenâ kokusundan etrâfda bulunanlar çok râhats›z
olur. Bunlar, zinâ yapanlar ve bafllar›, saçlar›, kollar›, bacaklar›
aç›k soka¤a ç›kan kad›nlard›r.

Di¤er bir f›rka da vard›r ki, a¤aç dallar›na as›l›rlar. Bunlar dün-
yâda livâta yapanlard›r.

Di¤er bir f›rkas› da, dilleri a¤›zlar›ndan ç›km›fl ve gö¤üslerine
sarkm›fl, gâyet çirkin bir hâldedirler ki, insan görmek istemez.
Bunlar yalan ve iftirâ söyliyenlerdir.

Bir f›rka dahî, kar›nlar› yüksek da¤lar kadar büyümüfl oldu¤u
hâlde bulunur. Bunlar, dünyâda zarûret olmadan ve muâmele yap-
madan fâizli mal ve para al›p verenlerdir. Bu gibi harâm iflliyenle-
rin günâhlar›, fenâ hâlde aç›¤a vurulur. [Fâiz için zarûretin ne ol-
du¤u ve muâmele ile sat›fl yaparak fâiz almak (Se’âdet-i Ebediyye)
kitâb›nda bildirilmifldir.]
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DOKUZUNCU FASL
Allahü teâlâ meâlen buyurur ki, (Yâ Muhammed, bafl›n› sec-

deden kald›r! Söyle, dinlenir. fiefâ’at et, kabûl olunur). Bunun
üzerine, Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem”: (Yâ Rabbî!
Kullar›n aras›ndan iyileri ve kötüleri ay›r ki, zemânlar› gâyet uza-
d›. Herbiri, günâhlar›yle arasât meydân›nda rezîl ve rüsvây oldu-
lar) der.

Bir nidâ gelir: (Evet yâ Muhammed!) “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” denilir. Cenâb-› Hak, Cennete emr eder ki, her cins zîneti ile
zînetlenir. Arasât meydân›na getirilir. O derece güzel kokusu var-
d›r ki, beflyüz senelik yoldan duyulur. Bu hâlden kalbler ferâhlan›r.
Rûhlar dirilir. [Lâkin kâfirler, mürtedler ve müslimânlarla alay
edenler, Kur’ân-› kerîme hakâret edenler, gençleri aldatarak îmân-
lar›n› çalanlar ve] amelleri habîs, kötü olanlar, Cennetin kokusunu
duymazlar.

Cennet, Arfl-› a’lân›n sa¤ taraf›na konulur. Bundan sonra, ce-
nâb-› Hak, Cehennemi getirme¤i emr eder. Cehenneme korku ge-
lir, feryâd eder. Kendisine gönderilen meleklere: (Allahü teâlâ, ba-
na azâb etdirmek için bir mahlûk yaratd› da, onunla bana azâb m›
edecek) der. Onlar da: (Allahü teâlân›n izzeti ve celâli ve ceberû-
tü hakk› için, Rabbin seninle âsîlerden, islâm düflmanlar›ndan inti-
kam almak için, bizi sana gönderdi. Sen ise, bunun için halk olun-
dun) derler. Cehennemi dört taraf›ndan çekerek götürürler. Yet-
miflbin ip tak›p çekerler ki, her bir ipde yetmiflbin halka vard›r.
Dünyâdaki demirlerin hepsi toplansa onun bir halkas› kadar ola-
maz. Her halkada, zebânî denilen azâb meleklerinden yetmiflbin
melek vard›r ki, yaln›z birine dünyâdaki da¤lar› koparmak emr o-
lunsa, parça parça ederdi. O vakt, Cehennemin ba¤›rmas› ve gürül-
tüsü ve atefl saçmas› ve fliddetli duman› vard›r ki, bütün gökyüzü-
nü simsiyâh eder. Mahfler yerine bin senelik yol kal›nca, melekle-
rin ellerinden kurtulur. Gürültüsü ve gümbürtüsü ve s›cakl›¤› te-
hammül olunm›yacak derecededir. Mahflerdekilerin hepsi, bundan
çok korkarlar. Bu nedir diye sorarlar. Haber verilir ki, Cehennem,
zebânîlerin elinden kurtulmufl, size yaklafl›yor da, onun gürültüsü-
dür derler. Bunun üzerine, herkesin dizinin ba¤› çözülüp çöküve-
rirler. Hattâ Peygamberler ve Resûller dahî kendilerini tutamaz.
Hazret-i ‹brâhîm, hazret-i Mûsâ, hazret-i Îsâ, arfl-› a’lâya sar›l›r. ‹b-
râhîm aleyhisselâm kurban etdi¤i ‹smâ’îl aleyhisselâm› unutur.
Mûsâ aleyhisselâm birâderi Hârûn aleyhisselâm› ve Îsâ aleyhisse-
lâm vâlidesi hazret-i Meryemi unuturlar. Her biri: (Yâ Rabbî! Bu-
gün nefsimden baflka birfley istemem) der.

– 41 –



O zemân Muhammed “aleyhisselâm” ise: (Ümmetime selâmet
ve necât ver yâ Rabbî) der.

Orada buna tehammül edebilecek kimse bulunmaz. Zîrâ Alla-
hü teâlâ, bunu haber verip; Câsiye sûresinin yirmisekizinci âyetin-
de meâlen, (Her ümmeti, dizleri üzre cenâb-› Hakk›n korkusundan
çökmüfl olarak görürsün. Herbiri, dünyâda iflledikleri amellerin ki-
tâb›na da’vet olunurlar) buyurmufldur. Cehennemin böyle kurtu-
lup kükremesi üzerine, herkes bo¤ulma derecesinde ve kederlerin-
den yüzleri üzerine kapan›rlar. Bu da, Allahü teâlân›n Furkân sû-
resinin onikinci âyetinde meâlen: (Nâr, ehl-i mahfleri uzak mahal-
den gördü¤ü vakt, nâs ondan bo¤uk ve çirkin ve gâyet büyük ses
iflitirler) buyurmas›yle sâbitdir.

Allahü teâlâ, Mülk sûresinin sekizinci âyetinde meâlen, (Gayz
ve fliddetinin çoklu¤undan, Nâr ikiye ayr›lacak gibi olur) buyurur.
Bunun üzerine, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” orta-
ya ç›k›p, Cehennemi durdurur. Buyurur ki, (Hakîr ve zelîl olarak
geriye dön! Tâ ki, sana ehlin gürûh gürûh gelsinler). Cehennem
dahî (Yâ Muhammed, bana müsâ’ade et! Zîrâ, sen bana harâm-
s›n) der. Arfldan nidâ gelerek: (Ey Cehennem, Muhammed aley-
hisselâm›n kelâm›n› dinle! Ve ona itâ’at et) der. Sonra Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, Cehennemi çeker, Arfl-› a’lân›n sol
taraf›nda bir yere yerlefldirir. Mahflerdekiler, Peygamber efendi-
mizin bu merhametli mu’âmelesini birbirine müjdelerler. Korku-
lar› bir mikdâr azal›r. Enbiyâ sûresinde yüzyedinci âyet-i kerîme-
nin (Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) meâl-i flerîfi zâhir
olur.

Bu zemânda nas›l oldu¤u bilinmiyen mîzân kurulur. Mîzân›n
iki kefesi, ya’nî gözü vard›r. Birisi nûrdan ve biri zulmetden ya’nî
karanl›kdand›r.

Bundan sonra, Allahü teâlâ zemândan, mekândan, cismden
münezzeh ve berî, uzak oldu¤u hâlde, kudretini izhâr buyurmas›
üzerine, insanlar ona ta’zîm ederek, secdeye var›rlar. Fekat kâfir-
ler, mürtedler, secde edemezler. Zîrâ, onlar›n belleri demir kesilip
secde etmeleri mümkin olmaz. ‹flte bu da, Nûn sûresi, k›rkikinci
âyet-i celîl-i ilâhiyyesinin (Gözlerden perde kald›r›l›p s›k›nt›lar›n
artd›¤› zemânda secde etme¤e ça¤r›l›rlar. Fekat secde edemezler)
meâl-i flerîfidir.

‹mâm-› Buhârînin “rahmetullahi aleyh”,[1] bunun tefsîrinde,

– 42 –

[1] Muhammed Buhârî 256 [m. 870] de Semerkandda vefât etdi.



Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kadar senedi-
ni ya’nî râvîlerini zikr ederek bildirdi¤i hadîs-i flerîfde buyuruldu
ki, (Allahü teâlâ k›yâmet gününde sâk›ndan keflf eder. [Paçalar s›-
van›r. Ya’nî çok çetin ve s›k›nt›l› bir hâl olur. Secde ediniz denir.]
Bütün mü’minler secde ederler). Ben, bu hadîs-i flerîfin te’vîlin-
den korkdum. Meseldir diyerek söz söyliyenlerin sözünü dahî be-
¤enmedim. Mîzân ya’nî terâzî de, melekûta mahsûs olan bilinmi-
yen fleylerdendir, dünyâ terâzîlerine benzemez. Zîrâ iyilikler ve
kötülükler, madde ve cism de¤ildir. A’raz, ya’nî s›fatd›rlar. A’raz-
lar›, özellikleri, bildi¤imiz terâzîler ile, maddeyi dartar gibi, vezn
etmek sahîh olmaz. Ancak, bilinmiyen terâzî ile dartmak sahîh
olur.

Mü’minler secdede iken, Allahü teâlâ nidâ eder. Yak›ndan ve
uzakdan iflitilir. ‹mâm-› Buhârînin rivâyet etdi¤i gibi, cenâb-› Hak
[hadîs-i kudsîde]; (Ben azîm-üfl-flân herkese mücâzât eden deyyâ-
n›m. Bana hiçbir zâlimin zulmü tecâvüz etmez. E¤er tecâvüz eder-
se, ben zâlim olurum) buyurur.

Bundan sonra, hayvânât aras›nda hükm eder. Boynuzlu koyun-
dan, boynuzsuz koyunun hakk›n› al›verir. Da¤ hayvanlar›yle kufl-
lar aras›ndaki haklar› ödefldirir. Sonra da bunlara: (Toprak olu-
nuz) der. Hemen hayvanlar toprak oluverirler. Kâfirler, bu hâli gö-
rünce her biri, Nebe’ sûresi k›rk›nc› âyetinin meâlinde haber veril-
di¤i üzere (Ne olayd›, toprak olayd›m) derler.

Sonra, Allahü teâlâ taraf›ndan nidâ olunup, (Levh-i mahfûz
nerededir?) buyurur. Bu ses, akllara hayret verecek sûretde ifliti-
lir. Allahü teâlâ, (Ey Levh! Tevrât ve ‹ncîl ve Kur’ân-› azîm-üfl-
flândan sende yazd›¤›m fley nerededir?) der. Levh-i mahfûz der ki:
(Yâ Rabb-el’âlemîn! Bunu Cebrâîl “aleyhisselâm”dan süâl bu-
yur!).

Bu vakt, Cebrâîl “aleyhisselâm” getirilir ki, âdetâ kendisini tit-
remek al›r. Hayretinden diz üstü çöker. Cenâb-› Hak buyurur ki:
(Yâ Cebrâîl! Bu Levh der ki, sen benim kelâm›m› ve vahyimi kul-
lar›ma nakl eylemiflsin, do¤ru mudur?) Cebrâîl “aleyhisselâm”
(Yâ Rabbî do¤rudur) der. Allahü teâlâ, (Onu nas›l yapd›n?) bu-
yurur. Cebrâîl aleyhisselâm, (Yâ Rabbî, Tevrât› Mûsâ aleyhisse-
lâma, ‹ncîli Îsâ aleyhisselâma, Kur’ân-› kerîmi Muhammed aley-
hisselâma inzâl ve her bir Resûle risâleti ve her bir suhuf sâhibi
Peygambere de sahîfelerini ulafld›rd›m) der.

Bir nidâ gelir ki; (Yâ Nûh!), Nûh aleyhisselâm getirilir. Titredi-
¤i hâlde, huzûr-i ilâhîye gelir. Ona hitâben: (Yâ Nûh! Cebrâîl aley-
hisselâm der ki, sen Resûllerdensin). (Evet yâ Rabbî! Do¤rudur)
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der. Yine buyurur ki, (Kavminle ne ifl gördün?). Nûh aleyhisse-
lâm, (Yâ Rabbî! Onlar› gece ve gündüz îmâna da’vet etdim. Be-
nim da’vetim onlara bir fâide vermedi. Benden kaçd›lar). O ze-
mân, yine nidâ olunarak, (Yâ Nûh kavmi!) denir. Onlar bir f›rka
olarak getirilir. Denilir ki, (‹flbu kardefliniz Nûh aleyhisselâm der
ki, size benim risâletimi teblîg etmifl). Onlar: (Ey bizim Rabbimiz,
yalan söylüyor. Bize birfley teblîg etmedi) derler. Risâleti inkâr
ederler.

Allahü teâlâ, (Yâ Nûh! Senin flâhidin var m›d›r) buyurur. Nûh
aleyhisselâm, (Yâ Rabbî! Benim flâhidim, Muhammed aleyhisse-
lâm ile ümmetidir) der.

Allahü teâlâ, (Yâ Muhammed!) “aleyhisselâm”. Bu Nûh
aleyhisselâm risâleti teblîg etdi¤ine seni flâhid k›lar) buyurur.
Peygamberimiz “aleyhisselâm”, Nûh aleyhisselâm›n risâleti teb-
lîg etdi¤ine flâhid olup, Hûd sûresinin yirmi beflinci âyet-i kerî-
mesini okur. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Biz Nûhu insanlara
Peygamber olarak gönderdik. Onlar› Allahü teâlân›n azâb› ile
korkutdu. Allahü teâlâdan baflka fleylere ibâdet etmeyiniz dedi)
buyurulmufldur. Cenâb-› Hak, Nûh aleyhisselâm›n kavmine: (Si-
zin üzerinize azâb hak oldu. Zîrâ, azâb kâfirler üzerine lây›kd›r)
buyurur.

Böylece, hepsi Cehenneme at›l›r. Ne amelleri tart›l›r, ne de he-
sâb olunurlar.

Bundan sonra (Âd kavmi nerededir?) diye nidâ olunur. Nûh
aleyhisselâm›n kavmine yap›ld›¤› gibi, Hûd aleyhisselâm ile, kavmi
olan Âd kavmi aras›nda mu’âmele cereyân eder. Peygamberimiz
“aleyhisselâm” ile ümmetinin hayrl›lar› flehâdet ederler. Peygam-
berimiz fiuarâ sûresinin yüzyirmiüçüncü âyet-i kerîmesini okur. Bu
kavm de Cehenneme at›l›r.

Bundan sonra (Yâ Sâlih veyâ Semûd) diye nidâ olunur. Sâlih
aleyhisselâm ve kavmi gelirler. ‹nkârlar› üzerine, hazret-i Peygam-
berden flehâdet taleb olunur. Peygamberimiz “aleyhisselâm” fiu-
arâ sûresinin yüzk›rkbirinci âyet-i kerîmesini okur. Onlar da, ev-
velkiler gibi Cehenneme at›l›r.

Kur’ân-› azîm-üfl-flân›n haber verdi¤i gibi, ümmetler, birbiri ar-
kas› s›ra, Allahü teâlân›n huzûruna gelirler. Furkân sûresinin otuz-
sekizinci ve ‹brâhîm sûresinin sekizinci âyet-i kerîmeleri bunu ha-
ber vermekdedir. Bunda tenbîh vard›r ki, bunlar âsî ve azg›n
kavmlerdir. (Bârîh, Mârih, Duhâ, Esrâ) kavmleri ve bunlar gibi
kâfirlerdir. Bunlardan sonra, nidâ, Eshâb-› res ve tübba’ ve ‹brâ-
hîm aleyhisselâm›n kavmine gelir. Bunlar›n hiç birinde mîzân ku-
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rulmaz. Ve hesâb sorulmaz. Bunlar, o gün Rablerinden mahcûb-
durlar. Allahü teâlân›n kelâm›n› onlara bir tercümân söyler. Çün-
ki, bir kimse, nazar ve kelâm-› ilâhîye mazhar olursa, o kimse azâb
olunmaz.

Bundan sonra, Mûsâ aleyhisselâma nidâ olunur. fiiddetli rüz-
gârda yapraklar nas›l titrerse, öyle titreyerek gelir. Cenâb-› Hak,
ona hitâben: (Yâ Mûsâ! Cebrâîl sana risâletini ve Tevrât› kavmine
teblîg etdi¤ine flehâdet ediyor) buyurur. Mûsâ aleyhisselâm, (Evet
yâ Rabbî) der. (Öyle ise, minberine ç›k! Sana vahy olunan fleyleri
oku!) buyurulur. Mûsâ aleyhisselâm, minbere ç›kar, okur. Herkes
kendi mevk›’inde sükût ederler. Tevrât› dahâ yeni nâzil olmufl gibi
okur. Yehûdî âlimleri, sanki bundan evvel, Tevrât› hiç görmemifl-
ler, bilmemifller gibi olurlar.

Sonra da, Dâvüd aleyhisselâma nidâ olunur. Bu da, sanki flid-
detli rüzgârda yaprak titrer gibi, son derece titreyerek gelir.

Allahü teâlâ: (Yâ Dâvüd! Cibrîl “aleyhisselâm” Zebûru üm-
metine teblîg etdi¤ine flehâdet ediyor) deyince, Dâvüd aleyhisse-
lâm, (Evet yâ Rabbî!) der. Cenâb-› Hak, (Minberine ç›k ve sana
vahy olunan fleyi tilâvet eyle) buyurur. Dâvüd aleyhisselâm min-
bere ç›kar. Güzel sesle Zebûr-u flerîfi okur. Hadîs-i flerîfde bildi-
rildi ki, Dâvüd aleyhisselâm Cennet ehlinin münâdîsidir. [Dâvüd
aleyhisselâm›n sesi çok güzel ve gür idi.] Nidâ edince sesini tâ-
büt-i sekînenin imâm› iflitir ve cemâ’atin içine girerek saflar› ya-
rarak, Dâvüd aleyhisselâm›n yan›na gelir. Ona sar›l›r. Der ki:
(Sana Zebûr va’z vermedi mi ki, benim için yanl›fl niyyet etdin?).
Hazret-i Dâvüd, çok utan›r, s›k›l›r. Cevâb veremez. Arasât ›zd›-
râba gelir. ‹nsanlar Dâvüd aleyhisselâmdan gördü¤ü hâllerden
dolay› çok üzüntülü olurlar. Bundan sonra Dâvüd aleyhisselâma
sar›l›p, huzûr-i Mevlâya ç›kar›r. Üzerlerine perde iner. Tâbütün
imâm› der ki: (Yâ Rabbî! Dâvüd aleyhisselâm›n hürmetine bana
rahmet eyle ki, bu beni harbe gönderdi. Hattâ öldürüldüm. Ni-
kâh etmek istedi¤im hâtunu kendine almak istedi. Hâlbuki o ze-
mân bundan baflka, doksandokuz hâtunu vard›). Allahü teâlâ,
Dâvüd aleyhisselâma sorar, (Yâ Dâvüd! Bunun sözü do¤ru mu-
dur?) buyurur. Dâvüd aleyhisselâm utanc›ndan ve Allahü teâlâ-
n›n azâb› korkusundan, ma¤firet va’dini ricâ ederek, bafl›n› afla¤›
e¤er. Zîrâ, insan birfleyden korkar ve mahcûb olursa, bafl›n› önü-
ne e¤er. Birfley umar ve ricâ ederse, bafl›n› yukar› kald›r›r. Bu
vakt, Allahü teâlâ tâbütün imâm› olan zâta buyurur ki: (Ben, bu-
na mukâbil, sana köflk ve vildândan flu kadar, bu kadar fley ver-
dim. Râz› m›s›n?) O zât da: (Râz›y›m yâ Rabbî) der. Bundan
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sonra, Dâvüd aleyhisselâma: (Sen de yâ Dâvüd, git seni de ma¤-
firet etdim) buyurur.[1]

Bundan sonra Dâvüd aleyhisselâma: (Minberine dön, Zebûrun
devâm›n› oku) buyurur. O da, Allahü teâlân›n emrini yerine geti-
rir. Bu zemânda, Benî ‹srâîle iki k›sm olmalar› emr olunur. Bir k›s-
m›, mü’minler ile, bir k›sm› da, kâfirler ile berâber olur.

Bundan sonra, bir ses iflitilir ki: (Îsâ “aleyhisselâm” nerede-
dir?) der. Îsâ aleyhisselâm getirilir. Allahü teâlâ ona hitâben Mâ-
ide sûresinin yüzondokuzuncu âyet-i kerîmesinin meâl-i flerîfi
olan, (Yâ Îsâ! Sen insânlara Allahdan baflka beni ve annemi ilâh
edininiz dedin mi?) buyurur.

Îsâ aleyhisselâm, Allahü teâlâya hamd eder ve çok senâlar
eder. Sonra meâl-i flerîfi, (Yâ Rabbî! Seni noksan s›fatlardan ten-
zîh ve takdîs ederim ki, hakk›m olm›yan fleyi benim için söylemek
olmad›. E¤er ben onu söyledimse, hakîkaten Sen onu bilirsin. Yâ
Rabbî! Sen benim nefsimde olan› bilirsin. Ben Senin zât›nda olan›
bilmem. Yâ Rabbî! Sen gâibleri bilensin) olan Mâide sûresinin yü-
zonalt›nc› âyet-i kerîmesi ile cevâb verir.

Bunun üzerine cenâb-› Hak, cemâl s›fât›n› gösterir ve meâl-i fle-
rîfi, (Bu zemân, sâd›klara s›dk›n›n menfe’at verece¤i zemând›r)
olan Mâide sûresi yüzondokuzuncu âyet-i kerîmesini buyurur ve
(Yâ Îsâ! Sen do¤ru söyledin. Minberine git! Sana Cebrâîlin teblîg
etdi¤i ‹ncîli tilâvet eyle) der. Îsâ aleyhisselâm, (Evet Yâ Rabbî)
der. Sonra tilâvete bafllar. Tilâvetin te’sîrinden herkesin bafl› yuka-
r› kalkar. Zîrâ, Îsâ aleyhisselâm rivâyet cihetinden insanlar›n en zi-
yâde hakîmidir. Okumada, o kadar tâzelik ve nezâket gösterir ki,
h›ristiyanlar, ruhbânlar, kendilerini, ‹ncîlden hiçbir âyet bilmiyor-
larm›fl zannederler.

Bundan sonra, nasârâ da, iki k›sm olurlar. Bozuk olanlar›, ya’nî
h›ristiyanlar kâfirlerle, bozulmam›fl olan mü’minleri, mü’minlerle
haflr olunur.

Bundan sonra, bir nidâ iflitilir ki, (Muhammed “aleyhisselâm”
nerededir?) Peygamberimiz “aleyhisselâm” gelir. Cenâb-› Hak
buyurur ki: (Yâ Muhammed! Cibrîl, sana Kur’ân-› kerîmi teblîg
etdim diyor). O da: (Evet yâ Rabbî) der. Cenâb-› Hak: (Yâ Mu-
hammed, minberine ç›k ve Kur’ân-› kerîmi k›râet et) buyurur.
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Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”Kur’ân-› kerîmi tilâ-
vet edip, gâyet güzel ve tatl› bir fleklde okur. Mü’minleri müjdeler.
Onlar›n yüzleri güler ve sevinirler. Kur’ân-› kerîme inanm›yanla-
r›n, bu mubârek kitâba (Hâflâ) çöl kanûnu diyenlerin ise, yüzleri
gâyet çirkin olur.

Buraya kadar beyân olunan Peygamberlere olunacak süâli,
A’râf sûresindeki, (Biz kendilerine Peygamber gönderilen kavme
elbette süâl ederiz. Peygamberlere de süâl ederiz) meâlindeki be-
flinci âyet-i kerîmesi haber vermekdedir.

Ba’z›lar›, Mâide sûresinin yüzonikinci (Allahü teâlâ, büyük
Peygamberleri cem’ eyledi¤i vakt, kavminizden nas›l icâbet ve ka-
bûl olundunuz?) meâlindeki âyet-i kerîme ile haber verilmifldir
dediler. O zemân Peygamberler: (Yâ Rabbî! Seni tesbîh ederiz ki,
bizim için hiç ilm yokdur. Sen gaybleri en iyi bilensin) derler. Ev-
velki âyet-i kerîmenin haber verdi¤ini söyliyen âlimlerin sözü da-
hâ do¤rudur. (‹hyâ-ül-ulûm) ad›ndaki kitâb›m›zda da bunu bildir-
dik. Zîrâ Peygamberlerin dereceleri vard›r. Îsâ “aleyhisselâm” ise,
onlar›n büyüklerindendir. Zîrâ O (Rûhullah)d›r. (Kelimetul-
lah)d›r. Peygamberimiz “aleyhisselâm” Kur’ân-› kerîmi tilâvet bu-
yurdu¤u zemân, ümmeti zan eder ki, hiç iflitmemifllerdir. Bu bahs-
de, hazret-i Esma’îye[1] dediler ki: (Sen Kur’ân-› kerîmi en ziyâde
ezberlemifl olans›n. Sen de, böyle mi olursun?) Cevâb›nda, (Evet,
hazret-i Peygamberden iflitdi¤im vakt, hiç iflitmemifl gibi olurum)
buyurdu.

Kitâblar›n k›râ’eti temâm oldukdan sonra bir nidâ gelir ki: Ey
mücrimler, flimdi sizler ayr›l›n›z!) denir. Bu nidâ üzerine, mevk›f
ya’nî Arasât meydân› harekete gelir. O zemân, herkesi büyük kor-
ku al›r. Birbirlerine girift olurlar. Melekler cin ile ve cin insanlar ile
kar›fl›r. Bundan sonra, nidâ gelir ki: (Yâ Âdem! Evlâd›ndan Ce-
henneme lây›k olan› gönder!) Âdem “aleyhisselâm” ise, (Yâ Rab-
bî! ne kadar?) diye süâl eder. Cenâb-› Hak, buyurur ki: (Binde do-
kuzyüzdoksandokuzu Cehenneme ve biri Cennete). Kâfirlerden
ve Ehl-i sünnetden “rahmetullahi aleyhim ecma’în” ayr›lm›fl mül-
hidlerden ve gâfillerden, ç›kara ç›kara, ancak Allahü teâlân›n bir
avuç buyurdu¤u kadar mü’min geride kal›rlar. Ebû Bekr-i S›ddîk›n
“rad›yallahü anh” (Rabbimizin avuçlar›ndan bir avuç kal›r) buyur-
du¤unun ma’nâs› budur.
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Bundan sonra ‹blîs fleytânlar›yle birlikde getirilir. Bunlar›n mîzâ-
n›n›n da seyyiâtlar›, hasenâtlar›n›n üzerine a¤›r gelmifldir. Her kime
ki, din ulaflm›fld›r, onun sevâblar› ile günâhlar› muhakkak dart›la-
cakd›r. fieytânlar, günâhlar› a¤›r gelip, azâb göreceklerini yakînen
bildikleri vakt: (Bize Âdem zulm etdi. Zebânî denilen melekler saç-
lar›m›zdan tutarak bizi Cehenneme sürükledi) derler.

Bunun üzerine, cenâb-› Hak taraf›ndan bir nidâ gelir ki,
Mü’min sûresinin onyedinci âyet-i kerîmesinin, (Bu zemânda zulm
yokdur. Allahü teâlâ hesâbda sür’atlidir) meâlindedir. Herkes için
büyük bir kitâb ç›kar›l›r ki, flark ve garb aras›n› tutar. Onda mah-
lûklar›n bütün amelleri yaz›l›d›r. Küçük ve büyük hepsini bildirir.
Allahü teâlâ, hiçbir kimseye zulm etmez. Mahlûklar›n her gün yap-
d›klar› amelleri bu kitâb ile Allahü teâlâya arz olunur. Allahü te-
âlân›n emri ile Abese sûresinin onalt›nc› âyet-i kerîmesinde bildi-
rilen (Kirâmün berere) meleklerine ya’nî kerîm ve itâ’atkâr me-
leklere, o amelleri yazma¤› emr eder. Bu kitâb iflte odur. Câsiye sû-
resinin yirmisekizinci âyet-i kerîmesinin (Biz yapd›¤›n›z amellerin
hepsini yazd›rd›k) meâl-i flerîfi bunu haber vermekdedir.

Bundan sonra, bir münâdî herkesi ayr› ayr› ça¤›r›r. Herkes, ay-
r› ayr› hesâba çekilir. Nûr sûresi, yirmidördüncü âyetinde meâlen,
(Yapd›klar›n›n hepsine, o gün dilleri ve elleri ve ayaklar› flehâdet
eder) buyuruldu.

Do¤ru haberde bize bildirildi ki, bir kimse Allahü teâlân›n hu-
zûrunda durdurulur. Cenâb-› Hak ona (Ey fenâ kul! Sen mücrim
ve âsî oldun) der. O kul: (Yâ Rabbî! Ben ifllemedim) der. (Senin
aleyhine delîller ve flâhidler vard›r) denir. O kimsenin Hafaza me-
lekleri getirilir. O kimse: (Onlar benim üzerime yalan söylediler)
der. Bu hâl, meâl-i flerîfi (O gün herkes getirilir. Herkes kendi nef-
si ile mücâdele eder) olan, Nahl sûresinin yüzondördüncü âyetin-
de bildirilmekdedir. Sonra a¤z›na mühür vurulur. Bu da Yasîn-i fle-
rîfin altm›fl beflinci âyetinin (K›yâmet gününde, ben azîmüfl-flân,
mücrimlerin a¤›zlar›n› mühürlerim. Ne ki kazan›p kesb etdiler ise,
bize elleri söyler ve ayaklar› flehâdet eder) meâl-i flerîfi ile bildiril-
mifldir. Öyle ise, âsîlerin a’zâs› flehâdet edip Cehenneme götürül-
meleri emr olunur. Mücrimler [din düflmanlar›, harâm iflliyenler,
nemâza ehemmiyyet vermiyenler] a’zâlar›na levm etme¤e, ba¤›r-
ma¤a bafllar. A’zâs› da, der ki, (Bu flehâdet bizim ihtiyâr›m›zla de-
¤ildir. Bizi Allahü teâlâ söyletdi. Herfleyi söyleten Odur). Bunlar
Fussilet sûresinin yirmibirinci âyet-i kerîmesinde bildirilmekdedir.

Hesâbdan sonra, bütün insanlar S›rât köprüsüne gönderilecek-
dir.
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S›rât köprüsünden geçemeyip düflen mücrimler, Cehennem ha-
zenesine, ya’nî azâb meleklerine teslîm olunurlar. A¤lama¤a ve in-
leme¤e bafllarlar. Hele mü’minîn ve müvahhidînin âsîleri Cehen-
neme konulurken, gâyet dehfletli a¤larlar. Melekler bunlar› yaka-
lay›p atarken, (‹flte bu, va’d olundu¤unuz k›yâmet günüdür) der-
ler. Bu hâl Enbiyâ sûresinin yüzüçüncü âyet-i kerîmesinde bildiril-
mekdedir.

Büyük feryâd – Cehennem ehlinin çok feryâd edip a¤lad›klar›
dört yerden birincisi, sûr üfürüldü¤ü vaktde, ikincisi, Cehennem
meleklerden kurtulup, mahfler ehli üzerine s›çrad›¤› vaktde, üçün-
cüsü, Âdemi “aleyhisselâm” Allahü teâlâya flefâ’atci göndermek
için ç›kd›klar› vaktde, dördüncüsü, Cehennemdeki azâb melekleri-
ne teslîm olunduklar› zemând›r.

Cehennemlik olanlar mahallerine gidip, Arasât meydân›nda
yaln›z, Mü’minler, Müslimler, hayr ve ihsân edenler, Ârifler, S›d-
dîklar, Velîler, fiehîdler, Sâlihler ve Resûller kal›r. Îmânlar›nda
flübheleri olanlar, münâf›klar, z›nd›klar, bid’at sâhibleri [ya’nî
Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olm›yan mü’minler], zâten Cehenneme
gönderilmifllerdir. Allahü teâlâ (Ey insanlar! Rabbiniz kimdir?)
buyurur. Onlar (Allahd›r) derler. Allahü teâlâ: (Siz Onu bilir mi-
siniz?) buyurur. (Evet biliriz yâ Rabbî) derler. O zemân, onlara
Arfl-› a’lân›n sol taraf›ndan bir melek görünür. O melek, o kadar
azametlidir ki, yedi deniz baflparma¤›n›n ucuna konsa içine al›p,
hiçbir damlas› gözükmez. O melek, mahflerde bulunanlara Allahü
teâlân›n emri ile, imtihân cihetinden (Ene Rabbüküm) ya’nî, ben
sizin Rabbinizim der. Ehl-i mahfler: (Senden Allahü teâlâya s›¤›-
n›r›z) derler.

Arfl›n sa¤ taraf›nda bir melek görünür ki, e¤er aya¤›n›n ucu ile
basm›fl olsa, ondört deniz, görünmez olurdu. Ehl-i mahflere (Ene
Rabbüküm) der. Ya’nî, sizin Rabbinizim der. Ona dahî (Senden
Allahü teâlâya s›¤›n›r›z) derler.

Bundan sonra, Allahü teâlâ, onlara istedikleri fleklde gâyet yu-
muflak ve hofl mu’âmele buyurur. Mahfler ehlinin hepsi, secde
ederler. Cenâb-› Hak, onlara (Öyle bir yere geldiniz ki, sizin için
yabanc›l›k ve korku yokdur) buyurur.

Allahü teâlâ bütün mü’minleri S›rât üzerinden geçirir.
Mü’minler derecelerine göre Cennete götürülür. ‹nsanlar gürûh
gürûh geçerler. Önce Resûller, sonra Nebîler, Sonra S›ddîklar,
sonra Velîler, Ârifler, sonra hayr ve ihsân edenler, sonra fiehîdler,
sonra di¤er mü’minler götürülür. Müslimânlardan günâhlar› afv e-
dilmiyenler yüz üstü düflmüfl, ba’z›lar› da A’râfda mahbus kal›rlar.
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Îmân› za’îf olanlardan ba’z›s› S›rât› yüz senede, ba’z›s› da bin sene-
de geçerler. Bununla berâber, Cehennemde yanmazlar.

Bir kimse ki, Rabbini görür, o kimse Cehenneme sokulmaz.
Müslim ve muhsin olanlar›n makâmlar›n› (‹stidrâc) nâm›ndaki ki-
tâb›m›zda anlatd›k. Onlar yüzü gülenlerdir. Ço¤u S›rât› flimflek gi-
bi geçer. Ço¤u da, açl›k ve susuzlukla giderler ki, ci¤erleri parça
parça olmufl, soluklar› âdetâ duman gibi ç›kar. Bunlar, kâseleri
gökdeki y›ld›zlar adedince ve suyu, kevser ›rma¤›ndan ve büyüklü-
¤ü Kudüsden Yemene kadar ve Adenden Medîne-i münevvereye
kadar olan Kevser havz›ndan içerler. ‹flte bu, Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” (Benim minberim, havz›m üzerinde-
dir). Ya’nî, minberim, Kevser havz›n›n iki kenâr›ndan biri üzerin-
dedir buyurmasiyle sâbitdir. Kevser havz›ndan uzak olanlar, kabâ-
hatlerinin derecesine göre, S›râtda habs olunurlar.

Nice abdest alanlar vard›r ki, abdesti güzel almaz ve temâm et-
mez. Ve nice nemâz k›lanlar vard›r ki, sorulmad›¤› hâlde, nemâz›n›
baflkalar›na anlat›r. Hudû’ ve huflû’ ile k›lmazlar. E¤er kendini ka-
r›nca ›s›rm›fl olsa, nemâz› b›rak›p o kar›nca ile meflgul olurlar. Hâl-
buki, Allahü teâlân›n azamet ve celâletini ârif olanlar›n ellerini ve
ayaklar›n› kesmifl olsalar hiç direnmezler. Zîrâ onlar›n ibâdetleri
Allahü teâlâ içindir. Allahü teâlân›n huzûrunda duran kimse, Onun
“celle celâlühü” heybet ve azametini bildi¤i, tefekkür etdi¤i kadar
huflû’ eder, korkar. Öyle olur ki, pâdiflâhlardan birinin huzûrunda
kifliyi akreb sokar, o da sabr eder. Pâdiflâha hürmet için hiç hareket
etmez. ‹flte bu, adamlar›n mahlûkla berâber oldu¤u vaktdeki hâli-
dir. Mahlûk ise, o derece menfe’at ve zarar›n› ay›ramaz.

O, azîz ve celîl olan Allahü teâlân›n huzûrunda duran›n hâli na-
s›l olur ki, heybet ve saltanat ve azamet ve ceberût ve kahr-ü gale-
be-i ilâhiyyeyi bilen bir kimsenin Allahü teâlân›n huzûrunda dur-
mas›, elbette ziyâde huzûru ve huflû’u îcâb etdirir.

‹bâdetleri yapd›¤› hâlde, zulm eden ve tevbe etdi ise de, maz-
lûmu bulam›yan, bununla dünyâda  halâlleflmiyen bir kimse hak-
k›nda hikâye olundu ki, Allahü teâlân›n huzûruna götürülür.
Dünyâda halâlleflemedi¤i kul haklar› varsa, meydâna ç›kar›l›r.
Mazlûm onun boynuna sar›l›r. Allahü teâlâ mazlûma (Ey maz-
lûm! Yukar›ya bak) buyurur. O mazlûm bakd›¤› vakt görür ki, bir
köflk var. Gâyet büyükdür. Zîneti ve büyüklü¤ü akllara hayret ve-
rir. O mazlûm: (Yâ Rabbî! Bu nedir?) der. Allahü teâlâ: (Bu sat›-
l›kd›r. Benden sat›n al›r m›s›n?) buyurur. O mazlûm ise: (Yâ Rab-
bî! Bunun k›ymetini ödeyecek benim birfleyim yokdur) der. Alla-
hü teâlâ buyurur ki: (Kardeflini zulmden afv edip halâs edersen,
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köflk senindir). O kul da: (Yâ Rabbî! Emr-i ilâhin sebebiyle onda-
ki hakk›mdan vazgeçdim) der.

Allahü teâlâ tevbe eden zâlimlere böyle mu’amele eder. Nitekim
‹srâ sûresinin yirmibeflinci âyetinde meâlen, (Ben azîm-üfl-flân, tev-
be eden kimseleri ma¤firet ederim) buyurur. Tevbe eden, zulmden,
günâhdan ayr›l›p da, ebediyyen bir dahâ o günâh› ifllemiyendir. Dâ-
vüd aleyhisselâm (Evvâb) ile tesmiye olunur. [Hâlbuki, Dâvüd aley-
hisselâm hiç günâh ifllemedi. Ondan (Hilâf-i evlâ) sâd›r oldu.] Re-
sûllerden hazret-i Dâvüdun gayrileri de böyledir.

____________________

Ey gönül, yakd› vücûdüm, o gizli nâr›n senin,
F›flk›r›p ç›kd› semâya âh ile zâr›n senin!

Çok garîb bir divânesin, niçin hiç uslanmazs›n?
Herkesin rüsvâs› oldun, yokmudur âr›n senin?

Ebedî aflk tuza¤›na düfldü¤ün günden beri,
Meyve mi verecek aceb, soldu behâr›n senin?

ONUNCU FASL
(Arasât meydân›)na (mevk›f) ve (mahfler yeri) de denir. Bura-

da bulunanlar›n nas›l da’vet edileceklerini âlimlerimiz baflka bafl-
ka söyledi. Tefsîrlerde anlat›ld›¤› gibi, sahîh hadîslerde de bildiril-
mifldir. Allahü teâlân›n en önce hükm edece¤i, kâtillerdir. Ve en
önce ecrlerini verece¤i kimseler de îmân› do¤ru olan a’mâlard›r.
Evet! Bir münâdî nidâ eder ki: (Dünyâda görmekden men’ olu-
nanlar nerededirler?) Onlara denilir ki: (Siz Allahü teâlân›n ce-
mâline bakma¤a herkesden dahâ çok lây›ks›n›z). Bundan sonra
cenâb-› Hak, onlara hayâ mu’âmelesi eder de (Sa¤ tarafa gidiniz!)
buyurur.

Bunlar için bir sancak ba¤lan›p fiu’ayb aleyhisselâm›n eline ve-
rilir. fiu’ayb aleyhisselâm onlara imâm olur. Onlarla berâber, nûr
meleklerinden, hesâbs›z melek vard›r. Adedlerini Allahü teâlâdan
baflka kimse bilmez. Onlar›n yan›na var›rlar. Ve s›rât› y›ld›r›m gibi
geçerler. Sabrda ve hilmde onlardan herbiri, Abdüllah ibni Abbâs
“rad›yallahü anhümâ”[1] ve ona bu ümmet içinde, benzeyen kimse-
ler gibidir.

Bundan sonra (Belâlara sabr edenler nerededir?) diye nidâ
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olunur. Ve meczûmîn ya’nî cüzzâm denilen miskin hastalar› ve sâ-
rî hastal›klara yakalanm›fl olanlar getirilir. Allahü teâlâ, onlara se-
lâm verir. Onlar dahî sa¤ tarafa emr olunurlar. Onlar için de, yeflil
bir sancak ba¤lan›r. Eyyûb aleyhisselâm›n eline verilir. Eshâb-› ye-
mînin imâm› olur. Mübtelâ olan›n s›fat› sabr ve hilmdir. Ukayl ib-
ni Ebî Tâlib “rad›yallahü anh” ve bu ümmetden Onun emsâli gibi
olanlar böyledir.

Bundan sonra nidâ olunur ki: (‹slâm düflmanlar›n›n yalanlar›-
na, iftirâlar›na aldanmay›p, Ehl-i sünnet i’tikâd›na s›ms›k› sar›lan
ve bu do¤ru îmân›n› ve nâmûsunu kemâl derecede muhâfaza eden
îmânl› ve iffetli gençler nerededirler?) Bunlar da getirilir. Allahü
teâlâ bunlara da selâm verip, merhabâ, der. Ve murâd buyurdu¤u
kelâm ile iltifât eder. Bunlara dahî (Sa¤ tarafa gidiniz) buyurur.
Bunlar için de, bir sancak ba¤lan›p Yûsüf aleyhisselâm›n eline ve-
rilir. Yûsüf aleyhisselâm onlar›n imâm› olur. Böyle gençlerin s›fat›
harâmlardan, yabanc› kad›n ve k›zlardan sak›nmakd›r. Râflid bin
Süleymân “rahimehullahü teâlâ” ve bu ümmetden onun emsâli gi-
bi olanlar böyledir.

Bundan sonra bir nidâ dahî ç›kar ki: (Allahü teâlâ için birbirle-
rine muhabbet edenler ve müslimânlar› sevenler ve kâfirleri, mür-
tedleri sevmiyenler nerededir?) denir. Onlar dahî Allahü teâlân›n
huzûruna götürülür. Allahü teâlâ, onlara da merhabâ deyip, ne
murâd buyurur ise, onunla iltifâta mazhar olurlar. Sa¤ tarafa git-
me¤e emr olunurlar. Allahü teâlân›n düflmanlar›n› sevmiyenlerin
s›fat› da sabr ve hilmdir ki dünyevî sebeblerden dolay› mü’minlere
ne dar›l›rlar ve ne de kötülük ederler. Hazret-i Alî “rad›yallahü
anh” ve bu ümmetden Ona benzeyenler bunlardand›r.

Bundan sonra, bir nidâ dahî ç›kar ki: (Allahü teâlân›n korku-
sundan harâm ifllemiyenler ve a¤layanlar nerededir?) denir. Onlar
da götürülür. Bunlar›n gözyafllar›, flehîdler kan› ve ulemân›n mü-
rekkebi ile dart›l›r. Gözyafl› a¤›r gelir. Bunlar›n da sa¤ tarafa git-
mesi emr olunur. Onlar için her renkle süslenmifl bir sancak ba¤la-
n›r. Zîrâ bunlar, muhtelif harâm iflliyenlerin aras›nda bulundu¤u,
Allah rahîmdir, afv eder diye aldat›lma¤a çal›fl›ld›¤› hâlde, harâm
ifllememifllerdi. Çeflidli günâhlardan sak›narak Allahü teâlân›n
korkusundan a¤lam›fllard›. Meselâ, biri Allahü teâlân›n korkusun-
dan, biri dünyâya düflkün olmakdan ve öbürü piflmânl›kdan a¤la-
m›fld›. Bunlar›n sancaklar› Nûh aleyhisselâma verilir. Âlimler on-
lar›n önlerine geçmek isterler. (Bunlar›n a¤lamalar›n›n Allah için
olmas›n› biz ö¤retdik) derler. Bir nidâ gelir ki: (Yâ Nûh, oldu¤un
gibi dur!). Nûh aleyhisselâm hemen durur. O cemâ’at de Onunla
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berâber dururlar.
Ehl-i sünnet âlimlerinin mürekkebi ile flehîdlerin kan› dart›-

l›r. Âlimlerin mürekkebi a¤›r gelip, sa¤ tarafa emr olunurlar.
fiehîdler için de safranl› bir sancak emr olunur. Yahyâ aleyhis-
selâm›n eline verilir. Yahyâ aleyhisselâm önlerinden gider.
Âlimler önlerine geçmek istiyerek derler ki: (fiehîdler bizim il-
mimizden ö¤renerek çarp›fld›lar. Biz onlardan ileri gitme¤e da-
hâ ziyâde lây›k›z). Bu zemânda Allahü teâlâ lütfünü ortaya ko-
yup, meâlen buyurur ki: (Âlimler benim yan›mda Peygamber-
lerim gibidir). Âlimlere hitâben: (Diledi¤iniz kimselere flefâ’at
ediniz) buyurur. Âlimler, ehl-i beytine ve komflusuna ve
mü’min kardefllerine ve talebelerinden kendilerine tâbi’ olanla-
ra flefâ’at ederler.

fiöyle ki, âlimlerden her biri için bir mele¤e nidâ etdirilir. Me-
lek insanlara ba¤›r›r ki: (Filân âlime Allahü teâlâ flefâ’at etmek-
le emr eyledi. Kim ki onun bir iflini görüverdiyse, yâhud bir lok-
ma yemek yidirdiyse, yâhud bir içim su verdiyse, yâhud kitâbla-
r›n› yayd› ise, onlara flefâ’at edecekdir) der.  O âlime bir iyilik ya-
panlar, kitâblar›n› da¤›tanlar kalkarlar. O âlim de, o kimselere
flefâ’at eder.

Hadîs-i flerîfde bildirildi ki, en önce flefâ’at edenler Resûller-
dir. Sonra Nebîler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, sonra Âlim-
lerdir. Âlimler için bir beyâz sancak ba¤lan›r. ‹brâhîm aleyhisse-
lâma verilir. ‹brâhîm aleyhisselâm gizli ma’rifetleri ortaya ç›kar-
mak bak›m›ndan Resûllerin en ileride olan›d›r. Bunun için san-
cak kendisine verilir.

Bundan sonra yine bir münâdî nidâ eder ki: (Nafakas› için
hergün çal›fl›p terliyen ve kazand›¤› ile kanâat eden fakîrler ne-
rededir?) denir. Fakîrler de Allahü teâlân›n huzûruna götürülür.
Allahü teâlâ taltîf edip, (Merhabâ ey dünyâ kendileri için zindân
olan kimseler) buyurur. Bunlar›n da Eshâb-› yemîn (Cennet eh-
li) ile berâber olmalar› emr olunur. Bunlar için de, bir sar› san-
cak ba¤lan›p, Îsâ aleyhisselâm›n eline verilir. Îsâ aleyhisselâm
bunlara imâm olur.

Bundan sonra yine bir münâdî nidâ eder ki: (Agniyâ ya’nî
flükr eden, mallar›n›, paralar›n›, dînî kuvvetlendirmek, müsli-
mânlar› zâlimlerden korumak için veren zenginler nerededir?)
denir. Onlar da götürülür. Onlara ihsân etdi¤i fleyleri cenâb-›
Hak, beflyüz sene ta’dâd etdirir. Ya’nî zenginlik ile ne yapd›kla-
r›n›n hesâb›n› sorar. Bunlar için dahî renklerle bir sancak ba¤la-
n›p Süleymân aleyhisselâma verilir. Süleymân aleyhisselâm bun-

– 53 –



lara imâm olur. Bunlara da, Eshâb-› yemîne ulaflmalar›n› emr
buyurur.

Hadîs-i flerîfde bildirildi ki, dört fley, dört fleye flehâdet etmele-
rini taleb ederler. Mallar› ile, mevki’leri ile müslimânlara eziyyet
edenlere nidâ olunur ki, (Sizi Allahü teâlâya ibâdetden ne mal
meflgûl etdi?). Onlar der ki: (Allahü teâlâ bize mülk ve rütbe ver-
di. Bizi onlar, Allahü teâlân›n hakk›n› yerine getirmekden men’
eyledi). Yine onlara (Mal mülk cihetinden siz mi büyüksünüz,
yoksa Süleymân aleyhisselâm m› büyükdür?) denir. Onlar (Süley-
mân aleyhisselâm büyükdür) derler. (Öyle ise, onu benim için ibâ-
det etmekden, o mal mülk men’ etmedi de sizi mi men’ etdi) bu-
yurur.

Bundan sonra, (Ehl-i belâ nerededir?) denilir. Onlar da geti-
rilir. Onlara denilir ki: (Sizi Allahü teâlâya ibâdetden men’ eden
fley nedir?) Onlar da derler ki: (Allahü teâlâ, bizi dünyâda derd-
lere, s›k›nt›lara mübtelâ k›ld›. Onun için zikrinden ve hakk›yle
ibâdetden mahrûm olduk). Onlara denilir ki:(Belâ cihetinden si-
ze gelen belâ m›, yoksa Eyyûba aleyhisselâm gelen belâ m› çok
idi?). Onlar (Eyyûb aleyhisselâma gelen çok idi) derler. (Öyle
ise, Onu Allahü teâlân›n zikrinden ve Onun dînini kullar›na yay-
makdan ve hakk›n› ikâmeden belâ men’ etmedi de sizi mi etdi)
denir.

Bundan sonra (Gençler ve memlûkler ya’nî köle ve câriyeler
nerededir?) derler. Onlar da, Allahü teâlân›n huzûruna getirilir.
Onlara denilir ki; (Sizi Allahü teâlâya ibâdetden men’ eden fley
nedir?). Onlar da, (Allahü teâlâ bize cemâl ve güzellik verdi.
Onunla aldand›k, gençlik zevklerine dald›k. Gençlik bizde hep
kalacak sand›k. Allahü teâlân›n dînini ö¤renmedik. Hakk›n› ye-
rine getiremedik) derler. Memlûkler de (Kölelik ve câriyelik ve
be¤lere kulluk etdik. Dünyâ büyüklerine tap›nd›k. Din câhili
kald›k. Aldand›k. Yâ Rabbî, Senin hakk›n› yerine getirmekden
mahrûm olduk) derler. Onlara hitâben denilir ki; (Siz mi, yoksa
Yûsüf aleyhisselâm m› dahâ güzel idi?) Onlar (Yûsüf aleyhisse-
lâm idi) derler. (Öyle ise, hazret-i Yûsüfü, kul itâ’atinde iken
hakkullah› ikâme etmekden hiç birfley men’ etmedi de sizi mi et-
di) denir.

Bundan sonra (Çal›flm›yan, tenbel, fukarâ nerededir?) diye
nidâ olunur. Onlar da götürülür. Onlara da, (Sizi Allahü teâlâya
kulluk vazîfesini yapmakdan men’ eden nedir?) denilir. Onlar
(‹fl yapmad›k. San’at ö¤renmedik. [Kahvelerde, sinemalarda,
maçlarda vakt geçirdik.] Allahü teâlâ da, bizi dünyâda fakîrlik i-

– 54 –



le mübtelâ k›ld›. Fakîrlik ve tenbellik bizim kulluk vazîfemizi
yapmam›za mânî’ oldu) derler. Onlara hitâben, (Siz mi dahâ fa-
kîrdiniz, yoksa Îsâ aleyhisselâm m›?) diye süâl olunur. Onlar da
(Îsâ aleyhisselâm bizden dahâ fakîr idi) derler. (Öyle ise, o kadar
fakîrlik Onu kulluk vazîfelerini yapmakdan, din bilgilerini yay-
makdan men’ etmedi de, sizi mi men’ etdi?) denir.

Bir kimse bu dört fleyden birine yakalan›rsa, bunlar›n sâhibi-
ni düflünsün! Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
düâs›nda (Yâ Rabbî! Zenginlik ve fakîrlik fitnesinden sana s›¤›-
n›yorum) diye düâ ederdi.

Îsâdan “aleyhisselâm” ibret al›n›z ki, dünyâda birfleye mâlik ol-
mad›. Bir yün cübbeyi yirmi sene giydi. Seyâhati esnâs›nda, ancak
bir bardak ve bir kara kilim ve bir tara¤› vard›. Birgün, birinin, eli
ile su içdi¤ini gördü. Barda¤› atd›. Birgün de, bir adam›n eliyle sa-
kal›n› tararken gördü. Tara¤› da atd›. Der ki, benim hayvan›m aya-
¤›md›r. Evim ma¤aralard›r. Yiyece¤im yerin otlar›d›r. ‹çece¤im ›r-
maklar›n sular›d›r. [Hâlbuki, islâm dîni böyle de¤ildir. Çal›fl›p ha-
lâl kazanmak ibâdetdir. Çok çal›fl›p, çok kazanmak ve kazand›¤›n›,
islâmiyyetin emr etdi¤i iyi yerlere vermek lâz›md›r.

(Râmûz-ül-ehâdîs)de yaz›l› hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Eshâ-
b›m için, fakîr olmak se’âdetdir. Âhir zemânda gelecek olan ümme-
tim için, zengin olmak se’âdetdir.) fiimdi âhir zemânday›z. Günâh ifl-
leyenlerin, fitne ç›karanlar›n, ibâdetlere bid’at kar›fld›ranlar›n ço¤al-
d›¤› bir zemânday›z. Bu zemânda halâl›, harâm›, bid’atleri ve küfre
sebeb olan fleyleri ö¤renmek ve bunlara uymak ve halâl yoldan ka-
zanarak zengin olmak büyük ibâdetdir. Kazand›¤› ile fakîrlere ve
Ehl-i sünnet bilgilerini yayan müslimânlara yard›m etmek büyük
se’âdetdir. Bu se’âdete kavuflanlara müjdeler olsun!]

Allahü teâlân›n indirdi¤i ba’z› suhûflarda da bildirilmifldir ki,
(Ey Âdem o¤lu! Hastal›k ve günâh ifllemek hayât hâllerindendir.
Müte’ammiden [kin güderek] adam öldürmenin keffâretinden, ha-
tâen öldürmenin keffâreti ehven görülür, buna k›sâs olunmaz ise
de, bu da çok kötü ifldir. Bundan da sak›n!)

Büyük günâhlar›n sâhibinin kalbinde îmân varsa, azâbdan
sonra flefâ’ate kavuflur. Allahü teâlâ, onlara ikrâm eder. Binler-
ce sene geçdikden sonra, onlar› Cehennemden ç›kar›r. Hâlbuki,
Cehennemdekilerin derileri yand›kdan sonra, tekrâr yarat›lmak-
dad›r. Hasen-i Basrî “rahmetullahi aleyh”,[1] (Keflke ben, böyle
olan kifli olsayd›m) buyururdu. fiübhe yokdur ki, Hasen-i Basrî
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“rahmetullahi aleyh” âhiret hâllerini iyi bilen bir zâtd›r. K›yâmet
gününde, bir müslimân getirilir. Onun hiç hasenesi (iyili¤i) yok-
dur ki, mîzân›nda a¤›r gelsin. Allahü teâlâ, onun îmân›na hürme-
ten ona rahmet olarak buyurur ki: (‹nsanlara git, sana hasene ve
sevâb verecek bir kimse ara. Onun ikrâm› sebebiyle Cennete gi-
resin!). O kimse gider. ‹nsanlar aras›nda arzûsuna kavuflduracak
bir kimse arar. Hâlini anlatacak bir kimse bulamaz. Kime söyler
ve sorarsa: (Benim de mîzân›m›n hafîf gelmesinden korkuyorum.
Ben senden dahâ çok muhtâc›m) der. Bu hâline çok üzülür. Ya-
n›na bir kifli gelerek, (Ne istiyorsun?) der. Bu da, (Bir haseneye
[sevâba] muhtâc›m. Onu belki bin kifliden istedim. Her biri behâ-
ne edip esirgediler) der. Bu kifli, ona der ki, (Allahü teâlân›n hu-
zûruna vard›m. Sahîfemde bir sevâbdan baflka sevâb bulamad›m.
O da beni kurtarma¤a yetmez. Onu sana hibe edeyim. Benden
onu al!). O kimse, ferah ve sevinçli olarak gider. Allahü teâlâ, o
kulun hâlini bildi¤i hâlde, (Nas›l geldin?) diye süâl eder. O kifli ile
olan mâcerây› haber verir. O hasenesini veren kulu da Allahü te-
âlâ huzûruna ça¤›r›r. Buyurur ki: (Îmân sâhiblerine benim kere-
mim, senin kereminden, ihsân›ndan dahâ çokdur. Din kardeflinin
elinden tut, Cennete gidiniz).

Mîzân›n iki gözü berâber olup, sevâb gözü a¤›r gelmezse, Alla-
hü teâlâ buyurur ki: (Bu, ne Cennet ehlindendir, ne de Cehennem
ehlindendir). Bunun üzerine, bir melek; bir sahîfe getirip seyyiât
[günâh] kefesi üzerine kor ki, onda yaln›z (üf) yaz›lm›fld›r. O göz
hasene üzerine a¤›r basar. Çünki (üf) lâfz›, anaya, babaya isyân ke-
limesidir. Kifli bununla, Cehenneme at›lmas› emr olunur. O kifli
ise, iki tarafa bak›n›r. Allahü teâlâ taraf›ndan kendisinin ça¤r›lma-
s›n› talep eder. Allahü teâlâ bunu ça¤›r›r. Ve der ki: (Ey âsî kul! Ni-
çin seni ça¤›rmam› istiyorsun?) O kul: (Yâ Rabbî! Anlad›m ki ana-
ma babama âsî oldu¤um için Cehenneme gidece¤im. Onlar›n azâb›-
n› bana ilâve buyur da, onlar› Cehennemden azâd et!) deyince, Al-
lahü teâlâ buyurur ki: (Anana babana dünyâda âsî oldun. Âh›retde
ikrâm etdin. Onlar›n elinden yap›fl da, Cennete götür).

Cennete gönderilmiyenleri melekler yakalarlar. Çünki melek-
ler, âh›ret ahkâm›n› çok iyi bilirler. Hattâ, âh›retden nasîbi olm›-
yan bir kavme nidâ olunur ki, bunlar âh›retin odunudurlar. Ce-
hennemi doldurmak için halk olundular. Onlara hitâben Allahü
teâlâ Sâffât sûresi yirmidördüncü âyetinde meâlen, (Onlar› dur-
durun, onlar süâl olunacaklard›r) buyurur.

Bunlar habs olunurlar. Tâ ki, kendilerine, Sâffât sûresi yirmi-
beflinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Size ne oldu ki, birbirinize
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yard›m etmiyorsunuz?) buyuruluncaya kadar kal›rlar. Böylece,
teslîm olurlar. Günâhlar›n› i’tirâf ederler ve hepsi Cehenneme
gönderilirler. Bu fleklde ümmet-i Muhammedin büyük günâh iflli-
yenleri getirilir. ‹htiyâr, genç, erkek, kad›n nerede ise hepsi bir ara-
ya toplan›r. Cehennemin bekçisi olan (Mâlik) onlara bakd›¤› vakt
der ki: (Siz, eflkiyâ zümresindensiniz. Ammâ görüyorum ki, ne eli-
niz ba¤lanm›fl ve ne de yüzünüz kararm›fl. Sizden güzel kimse Ce-
henneme gelmedi). Onlar da (Yâ Mâlik! Biz Muhammed aleyhis-
selâm›n ümmetiyiz. Lâkin iflledi¤imiz günâhlar Cehenneme sürük-
ledi. Bizi b›rak da günâhlar›m›za a¤l›yal›m) derler. Mâlik onlara:
(A¤lay›n›z! Fekat flimdi size a¤lamak fâide vermez!) der.

Nice orta yafll›lar (derdlerim, s›k›nt›lar›m artd›!) diyerek a¤lar-
lar.

Bir ihtiyâr erkek ellerini beyâz sakal› üzerine koyup (Âh gençlik
geçdi. Elem, üzüntü artd›. Zelîl oldum, rezîl oldum!) diye a¤lar.

Nice delikanl›lar (Âh gençli¤i elden kaç›rd›m! Ya’nî gençli¤i-
min k›ymetini bilmedim!) diye a¤larlar.

Nice kad›nlar, saçlar›ndan tutup (Eyvâh! Yüzüm kara oldu, re-
zîl oldum!) diye a¤larlar.

Allahü teâlâ taraf›ndan (Yâ Mâlik! Bunlar› birinci Cehenne-
me koy) diye nidâ gelir. Cehennem bunlar› içine al›rken, (Lâ ilâ-
he illallah) diye ba¤›r›fl›rlar. Cehennem bu sözü iflitince, bunlar-
dan beflyüz senelik öteye kaçar. [Bir fleyin çok oldu¤unu bildir-
mek için, bunu büyük rakamla bildirmenin Arabistânda âdet ol-
du¤u (‹bni Âbidîn)in[1] (El-hazer vel-ibâha) k›sm›nda yaz›l›d›r.
Ya’nî büyük rakamlar, mikdâr› de¤il, çoklu¤u bildirirler.] Yine
bir nidâ gelir ki: (Ey Cehennem! Bunlar› içine al! Yâ Mâlik!
Bunlar› birinci Cehenneme koy!) Bu zemân gök gürültüsü gibi,
bir gürültü iflitilir. Cehennem bunlar›n kalblerini yakmak isteyin-
ce, Mâlik, Cehennemi men’ eder. (Ey Cehennem, kendisinde
Kur’ân-› kerîm olan ve îmân kab› olan kalbi yakma! Rahmân
olan Allahü teâlâya secde eden al›nlar› yakma!) der. Bu hâl üzre,
Cehenneme at›l›r. Görülür ki, bir kiflinin feryâd› Cehennem eh-
linin seslerinden dahâ çokdur. Bunu Cehennemden ç›kar›rlar.
Hâlbuki, sâdece derisi yanm›fl. Allahü teâlâ ona: (Sana ne oldu ki,
Cehennem ehlinin en çok ba¤›ran› sensin?) buyurur. O kifli der
ki: (Yâ Rabbî! Beni hesâba çekdin. Senin rahmetinden dahâ
ümmîdimi kesmedim. Bilirim ki, sen beni iflitirsin. Onun için
çok ba¤›rd›m) der. Allahü teâlâ, meâl-i flerîfi, (Bir kimse Allahü
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teâlân›n rahmetinden ümmîdini keserse, o kimse ehl-i dalâletdir)
olan Hicr sûresinin ellialt›nc› âyet-i kerîmesi ile hitâb buyurup,
(Git seni ma¤firet etdim) der.

Yine bir kifli Cehennemden ç›kar. Allahü teâlâ: (Ey kulum, Ce-
hennemden ç›kd›n. Hangi amelinle Cennete gireceksin?) diye süâl
eder. O kul: (Yâ Rabbî! Ben âcizim, az›c›k fleyden baflka bir fley is-
temem) der. O kimse için Cennetden bir a¤aç gösterilir. Allahü te-
âlâ: (Gördü¤ün flu a¤ac› sana versem, baflkas›n› ister misin?) buyu-
rur. O kul; (Yâ Rabbî! ‹zzetin ve celâlin hakk› için, baflkas›n› iste-
mem) der. Allahü teâlâ (Bu sana benden hibe olsun!) buyurur. O
a¤ac›n meyvesinden yiyip gölgesinde gölgelendikden sonra, ondan
dahâ güzel baflka bir a¤aç gösterilir. O kimse, o a¤aca çokca bakar.
Allahü teâlâ: (Sana ne oldu? Ona da m› muhabbet etdin?) buyu-
rur. O kul, (Evet yâ Rabbî) der. Allahü teâlâ: (Sana onu da ver-
sem, baflkas›n› istemez misin?) buyurur. (‹stemem yâ Rabbî) der.
O a¤ac›n meyvesinden yir. Gölgesinde gölgelenir. Ondan dahâ gü-
zel bir a¤aç gösterilir. Bu kimse, ona da bakakal›r. Cenâb-› Hak
ona hitâben: (Bunu da sana versem, baflkas›n› istemez misin?) bu-
yurur. (‹zzetin hakk› için, istemem yâ Rabbî) der. O zemân, Ce-
nâb-› Hak, râz› olup, o mü’min kimseyi, afv buyurur. Cennete id-
hâl eder.

Âh›retin flafl›lacak ifllerindendir ki, bir kifli de Allahü teâlân›n
huzûruna götürülür. Allahü teâlâ, onu hesâba çeker. Hasenât ve
seyyiâti dart›l›r. O kimse, herhâlde bilir ki, Allahü teâlâ, o ze-
mân, o kimsenin hesâb›ndan baflka bir fleyle meflgûl olmad›. Fe-
kat öyle de¤il. Belki o anda milyonlarca, say›s›n› Allahü teâlâ-
dan baflka kimse bilemiyece¤i mikdârda kimselerin hesâb›na ba-
k›ld›. Onlar›n her biri zan eder ki, hesâb, o anda ancak ona mah-
sûsdur.

Orada ba’z›s› ba’z›s›n› görmez. Birisi di¤erinin kelâm›n› iflit-
mez. Belki, her biri, Cenâb-› Hakk›n perdeleri alt›ndad›r. Sübhâ-
nallah ki, ne kuvvet ve ne büyük kudretdir. ‹flte bu Lokman sûre-
sinin yirmisekizinci âyetinin, (Sizin dünyâda ve sonra âh›retde ya-
rat›lman›z bir nefes alacak kadar zemândad›r) meâl-i flerîfi ile bil-
dirilen zemând›r. Cenâb-› Hakk›n bu kavlinde s›rlar vard›r ki, o
zemâns›z ve mekâns›z olmak s›rr›d›r. Çünki, Allahü teâlân›n mül-
kü için, ef’âli ve iflleri için had ve gâye yokdur. Fe-subhânallah ki,
fi’llerinden hiçbiri baflka iflleri yapmas›na mâni’ olmaz.

‹flte bu zemânda, kifli o¤luna gelir ve: (Ey o¤ul! Ben sana el-
biseler giydirdim ki, sen kendin elbise giymeye kâdir de¤ildin.
Seni doyurdum ve su verdim ki, bunlardan elbette sen âciz idin
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ve çocuklu¤unda seni muhâfaza eyledim ki, sen kendine zarar ve-
ren fleyleri def’ etme¤e ve fâide veren fleyi isteme¤e kâdir de¤il-
din. Nice meyveleri benden istedin. Sat›n al›p sana getirdim. Sa-
na dînini, îmân›n› ö¤retdim. Seni Kur’ân-› kerîm hocas›na gön-
derdim. Lâkin, iflte k›yâmetin fliddetini görüyorsun. Günâh›m›n
çoklu¤unu da biliyorsun. Bir mikdâr›n› üzerine al! Tâ ki, günâh›m
azals›n. Bana bir iyilik, bir sevâb ver ki, mîzân›m onun sebebi ile
ziyâde olsun) der. O¤lu ondan kaçar ve der ki: (O bir sevâba, ben
senden dahâ çok muhtâc›m).

Böylece, evlâd ile ana aras›nda bu mu’âmele geçer, zevc ve zev-
ce de birbirleriyle böyle konuflurlar. Kardefl kardeflle bu mu’âme-
leyi yaparlar. ‹flte Allahü teâlâ hazretlerinin (Abese) sûresinin yir-
midördüncü âyetinin, (O gün insân kardeflinden ve ana evlâd›ndan
kaçar) meâl-i flerîfi bu hâli haber vermekdedir.

Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (‹nsanlar k›yâmet günü ç›plak
haflr olunurlar). Âifle-i S›ddîka “rad›yallahü anhâ” vâlidemiz, bu-
nu iflitdikleri vakt, (Ba’z›s› ba’z›s›na bakmazlar m›?) buyurdu.
Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Abese
sûresindeki, (K›yâmet gününde herkesin hâli, kendisini di¤erinin
hâlinden ve durumundan uzaklafld›r›r) meâlindeki otuzyedinci
âyet-i kerîmeyi okuyuverdiler. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem” bu hadîs-i flerîfi ile murâd buyurdular ki, k›yâmet gü-
nünün fliddeti ile meflakkati, insanlar›n birbirlerine bakmalar›na
mâni’ olur.

‹nsanlar bu zemânda bir yerde toplan›rlar. Onlar›n üzerine si-
yâh bir bulut gelir. O bulut insânlar üzerine (Suhûf-i müneflflere)
ya’nî amel defterlerini ya¤d›r›r. Mü’minin sahîfesi, sanki gül yap-
ra¤› üzerine yaz›lm›fld›r. Kâfirlerin ise, sedir yapra¤› üzerine ya-
z›lm›fl gibidir.

Sahîfeler uçarak iner. Herkesin sa¤ veyâ sol taraf›ndan gelir.
Bu ise, ihtiyârî de¤ildir. Nitekim, Cenâb-› Hak, ‹srâ sûresinin
onüçüncü âyetinde meâlen, (Biz azîm-üfl-flân insan için sahîfesi
aç›lm›fl olarak kendisine vâs›l olan kitâb göndeririz) buyurur.

Âlimlerden ba’z›lar› buyurur ki, Kevser Havz› S›rât› geçdikden
sonra getirilir. Bu ise, yanl›fld›r. Zîrâ S›rât› geçen kimse, bir dahâ
Havza gelmez.

Yetmiflbin [ya’nî pek çok] kimse ki s›k›nt›l› hesâba çekilme-
den Cennete girerler. Onlar için mîzân kurulmaz. Onlar sahîfeler
almazlar. Ancak onlara verilen sahîfeler üzerinde, (Lâ ilâhe illal-
lah, Muhammedün resûlullah. Bu filân ibni filân›n Cennete gir-
mesinin ve Cehennemden kurtulmas›n›n berât›d›r) yaz›l›d›r. Bir
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kulun günâhlar› ma¤firet oldu¤u vakt, bir melek onu Arasât mey-
dân›na götürür. Ve nidâ ederek: (Bu filân o¤lu filând›r. Allahü te-
âlâ, onun günâh›n› afv eyledi. Bir dahâ flakî olm›yacak, se’âdetle
sa’îd oldu) der. O kimseye, bu makâmdan ziyâde sevgili hiçbir
makâm olmaz.

K›yâmet gününde, Resûller “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
minberler üzerindedirler. Her bir Resûlün minberi, kendi merte-
besi mikdâr›ncad›r. Ulemâ-i âmilîn, ya’nî Ehl-i sünnet i’tikâd›nda
olan ve bildikleri ile amel eden âlimler “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în” dahî nûrdan kürsîler üzerinde olurlar. Allahü teâlân›n dî-
nini korumak ve yaymak için flehîd olanlar ile sâlihler, ya’nî ah-
kâm-› islâmiyyeye uymufl olanlar, Kur’ân-› kerîmi hürmet ile ve
tegannî etmeden okuyan hâf›zlarla, ezân› sünnete uygun olarak
okuyan müezzinler, topra¤› miskden olan yerlerdedirler. Bunlar,
ahkâm-› islâmiyyeye tâbi’ olarak, iyi amel iflledikleri için, kürsi sâ-
hibidirler ki, Âdem aleyhisselâmdan Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” efendimize kadar gelen bütün Peygamberlerden
sonra kendilerine, flefâ’at izni verilecek olanlardand›r.

Hadîs-i flerîfde bildirildi ki, (Kur’ân-› kerîm k›yâmet gününde
yüzü güzel ve ahlâk› güzel bir kimse sûretinde gelir. Kendisinden
flefâ’at taleb olunur ve flefâ’at eder. Kendisini mûsikî ile [gazel
okur gibi okuyanlardan ve çalg› ve oyun yerlerinde keyflenmek
için okuyanlardan ve para kazanmak için] okuyanlardan da’vâc›
olur. Böyle kimselerden hakk›n› ister. Râz› oldu¤u kimseleri al›p
Cennete götürür).

Dünyâ [ya’nî ibâdet etmeye mâni’ olan ve harâm ifllemeye se-
beb olan fleyler ve kimseler] da, ihtiyâr, ak saçl› ve kad›nlar›n en
çirkini sûretinde görülür. ‹nsanlara denilir ki: (Siz bunu bilir misi-
niz?) Onlar: (Biz bundan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z) derler. (Siz dün-
yâda buna kavuflmak için birbirinizle çekiflirdiniz. Birbirinize de
bu¤z ederdiniz) denilir.

Bu fleklde Cum’a dahî sevimli bir insan sûretinde gösterilir.
Mü’minler ona dikkat ile bakarlar. Cum’a gününe k›ymet verenle-
ri misk ve kâfûr kumlar› üzerinde h›fz eder. Cum’a nemâz› k›lan
mü’minler üzerinde nûr bulunur ki, herkes ona bak›p te’accüb
ederler. Cum’a gününe yapd›klar› sayg› sebebi ile Cennete götürü-
lürler.

Ey müslimân kardeflim! Allahü teâlân›n rahmetine ve Kur’ân-›
kerîmin ve islâm›n ve Cum’an›n cömerdli¤ine bak ki, Kur’ân-› ke-
rîm ehli nas›l k›ymetlidir. Nemâz, oruc, zekât, sabr ve güzel ahlâk-
dan ibâret olan islâmiyyet ise ne kadar çok k›ymetlidir.
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Ölüm zemân›nda insan›n ç›rp›nmas›ndan, s›k›nt›l› görünmesin-
den ma’nâ ç›karan kimseye k›ymet verilmez. Zîrâ yevm-i Hendekde
Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin (Ey, çürüyecek
olan cesedlerin Rabbi ve yok olacak olan rûhlar›n yarat›c›s› olan
Rabbim!) düâs› gösteriyor ki, Allahü teâlân›n diledi¤i her cesed çü-
rür. Ve rûhlar da, k›yâmet zemân› gelince, fenâ bulur. Bunlar›n hep-
sinin yarat›c›s› ve Rabbi Allahü teâlâd›r. Bu anlat›lanlar›n hepsi, ay-
r› ayr› ilmlere muhtâcd›r. Di¤er kitâblar›m›zda bunlar› anlatd›k.

‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” burada âh›ret hâllerini gâ-
yet k›sa bir fleklde anlatd›¤›n› haber veriyor. Diyor ki, biz bu kitâb-
da, Ehl-i sünnetin tarîklerine müslimânlar sülûk etsin için, ihtisâr
kasd eyledik. ‹slâmiyyetin aleyhine olan bid’atlere [mezhebsizlere,
dinde reformculara] iltifât etme! Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîf-
lerden Ehl-i sünnet âlimlerinin ç›kard›klar›, anlad›klar› ma’nâlara
sar›l! Baflkalar›n›n, insan fleytânlar›n›n uydurdu¤u bid’atlere al-
danma! Onlardan sak›n! Bu sebebden, mü’minleri, Ehl-i sünnet
yoluna sar›lanlar› müjdele!

Allahü teâlân›n emni ve keremi ve ihsân› ile, ismet ve muvaffa-
kiyyet isteriz. Âmîn ve hasbünallah ve ni’mel-vekîl ve sallallahü
alâ Muhammedin ve âlihi vesahbihi ecma’în.

____________________

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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KIYÂMET VE ÂHIRET K‹TÂBININ SON SÖZÜ
Dünyâda ve âh›retde se’âdete kavuflmak için, (Ehl-i sünnet i’ti-

kâd›)n› ö¤renip, îmân›n› buna göre düzeltmek, bundan sonra, f›kh
bilgisi ö¤renip, onunla amel etmek ve cenâb-› Hakk›n dostlar›n›,
sevgili kullar›n› sevmek ve islâm dîninin düflmanlar›n› tan›y›p, onla-
ra aldanmamak lâz›md›r. Ehl-i sünnet i’tikâd›n› ve farzlardan ve ha-
râmlardan lâz›m olanlar› ö¤renmek, her müslimâna farz-› aynd›r.
Bunlar› ö¤renmemek suçdur, büyük günâhd›r. Ö¤renilmesi zarûrî
olan bu bilgiler, do¤ru ve aç›k olarak (TÂM ‹LM‹HÂL-
SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE) ve (‹slâm Ahlâk›) kitâblar›nda yaz›l›d›r.
Her müslimân Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan toplanarak hâ-
z›rlanm›fl olan bir ilmihâl kitâb› al›p, çolu¤una çocu¤una, arkadaflla-
r›na, sevdiklerine okutmal›d›r. Dünyâya ve âh›rete fâidesi olm›yan,
hattâ zararl› olan, dîni ve ahlâk› bozan bölücü gazete, mecmû’a ve ki-
tâblar› okumamal›, lüzûmlu ve fâideli olan kitâblar› okuyup, ö¤ren-
melidir. Lüzûmlu kitâblardan çok k›ymetlisi imâm-› Gazâlînin kitâb-
lar› ile, imâm-› Rabbânînin “kuddise sirruhümâ”[1] (Mektûbât) ad›n-
daki kitâb›d›r. Bu ikisinin hâl tercemeleri (Se’âdet-i Ebediyye) ve di-
¤er kitâblar›m›zda yaz›l›d›r. Hadîs-i flerîfde, (Evliyân›n an›ld›¤› yere
rahmet iner) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Evliyây› severek hât›rlaya-
n›n, feyz ve berekete kavuflaca¤›n› ve düâlar›n›n kabûl olaca¤›n› ha-
ber veriyor. Herkes muhabbeti mikdâr›nca, o büyüklerin feyzlerin-
den ve nûrlar›ndan istifâde eder. Onlar›n bak›fllar› devâ, sohbetleri
hasta ve ölü kalblere flifâd›r. Onlar› gören, Allahü teâlây› hât›rlar.
fiimdi onlar› bulmak, görmek imkâns›z oldu ise de, kitâblar›n› oku-
yup, yüksek, seçilmifl olduklar›na inanan ve bunun için onlar› seven,
onlar›n rûhlar›ndan feyz al›r, fâidelenir. Bu husûsda, bu kitâb›m›z›n
içinde okuyaca¤›n›z, (Müslimâna nasîhat) k›sm›nda genifl bilgi var-
d›r. Peygamberler “aleyhimüsselâm”, kullar› Allahü teâlâya yaklafl-
d›ran vâs›ta ve sa¤lam ipdirler. Hadîs-i flerîfde, Evliyân›n, ya’nî (Ah-
kâm-› islâmiyyeyi iyi bilip, bildi¤i ile amel eden âlimlerin, Peygam-
berlerin vârisleri oldu¤u) bildirildi. Bunun için, Evliyâ da “aleyhi-
mürrahme”, insan›, Allahü teâlân›n r›zâs›na ve merhametine kavufl-
duran vâs›ta ve ipdirler. Kur’ân-› kerîmde, (Allahü teâlâya yaklafl-
mak için vesîle aray›n›z!) buyuruluyor. Bu vesîlelerin en büyüklerin-
den biri Peygamberler “salevâtullahi aleyhim ecma’în” ve onlar›n
vârisleri olan âlimlerdir “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Hüccet-ül
islâm imâm-› Muhammed Gazâlî ve imâm-› Ahmed Rabbânî mü-
ceddid-i ve münevvir-i elf-i sânî Fârûkî Serhendî “rahmetullahi
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aleyhimâ”, bu vârislerdendirler. Peygamber efendimizin “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” vârisi olan ve Onun mubârek kalbinde-
ki nûrlar›n› ve ma’rifetlerini al›p, temiz kalblere ulafld›ran, bu iki
büyük zât› vesîle ederek se’âdete kavuflmak çok kolayd›r. Zîrâ,
bunlar›n eserlerini, hâl tercemelerini okuyarak, kendilerini tan›-
mak ve sevmek pek kolay olur. Evliyây› sevenler, ma¤firet olun-
makla müjdelenmifllerdir.

____________________

Aflk›n ba¤›nda açan güllere, bülbül olan,
‹slâm›n hasret ile, bekledi¤i kahramân,
ma’flûkunun aflk›ndan yan›p yan›p kül olan,
a¤lasa yeri vard›r, seni görmiyen zemân!

‹lmîle, irfânîle, sâhib olan (S›la)ya,
‹ki temel bilgiyi, vasl eden bir araya,
dal›p ucsuz bucaks›z, o mu’azzam deryâya,
ve bu Zikr deryâs›ndan en büyük pay› alan!

Kimi sâhile gider ve bu bana yeter der;
kimi uzakdan görür, mest olur, bafl› döner;
kimi yaln›z seyr eder, kimi bir katra içer;
bir sensin, bu deryâdan, içip içip de kanan!

Kur’ândan, hadîslerden sonra, gelir eserin,
rûhlara flifâ olan, o mubârek sözlerin,
bafl kumandan›s›n sen velîlerin erlerin;
ve (Müceddid-i elf-i sânî) ad›n› alan!

Bize seni duyuran, f›traten dostun olan,
ve cihânda bir tekdir, senin izinde kalan,
(Seyyid Abdülhakîm) o, senin aflk›nla yanan,
hurmetine nasîb et, bize flefâ’at›ndan!

Eserinle cihân›, yeniden tenvîr eden,
sihrli bir kuvvetle, bizi kendine çeken
ondördüncü yüz y›l›n, zulmetini gideren,
(Arvâs)›n ›fl›¤›d›r, gerisi hayâl, yalan!

Biz onun talebesi, o sizin tâlibiniz,
muhakkak aks yapar, o nûrlu kalbleriniz,
belli, birbirinize, âfl›ks›n›z ikiniz,
ve size âfl›k olur, (Mektûbât)› anl›yan!
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NEFS MUHÂSEBES‹
Büyük islâm âlimi imâm-› Muhammed Gazâlî “rahmetullahi

aleyh” [450] hicrî senesinde Tus flehrinde tevellüd etmifl, 505 [m.
1111] senesinde, yine orada vefât etmifldir. Yüzlerce kitâb› içinde,
son yazd›¤› (Kimyâ-i se’âdet) ismindeki kitâb›nda, dördüncü rük-
nün alt›nc› asl›nda, fârisî olarak buyuruyor ki:

Enbiyâ sûresi, k›rkyedinci âyetinde meâlen, (K›yâmet günü te-
râzî kuraca¤›m. O gün, kimseye zulm edilmiyecekdir. Herkesin,
dünyâda yapm›fl oldu¤u zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydâ-
na ç›kar›p, terâzîye koyaca¤›m. Herkesin hesâb›n› yapma¤a yetifli-
rim) buyurdu. Bunu haber verdi ki, herkes dünyâda kendi hesâb›-
na baks›n. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Akll› flu
kimsedir ki, günü dörde ay›r›p, birincisinde, yapd›klar›n› ve yapa-
caklar›n› hesâb eder. ‹kincisinde, Allahü teâlâya münâcât eder,
yalvar›r. Üçüncüsünde, bir san’atde veyâ ticâretde çal›fl›p, halâl
para kazan›r. Dördüncüsünde, istirâhat eder ve mubâh olan fley-
lerle kendini e¤lendirip, harâm fleyleri yapmaz ve onlara gitmez).
‹kinci halîfe, Ömer-ül-Fârûk “rad›yallahü anh”, [23 senesinde
Medîne-i münevverede vefât etdi. Hucre-i se’âdetdedir] buyurdu
ki, hesâb›n›z görülmeden evvel, kendinizi hesâba çekiniz! Allahü
teâlâ, meâlen buyurdu ki: (fiehvetlerinizi, [ya’nî nefsin arzûlar›n›]
harâmlardan almama¤a u¤rafl›n›z ve bu cihâdda sebât ediniz, da-
yan›n›z!). Bunun içindir ki, din büyükleri, bu dünyân›n bir pazar
yeri gibi oldu¤unu ve burada, nefs ile al›fl-veriflde olduklar›n› an-
lam›fllard›r. Bu ticâretin kazanc› Cennetdir. Ziyân› da Cehennem-
dir. Ya’nî kâr›, ebedî se’âdet, ziyân› da, sonsuz felâketdir. Bunlar
nefslerini, ticâretdeki ortak yerine koymufllard›r. Ortak ile, önce
flartnâme yap›l›r, sözleflilir. Sonra, ifllerine, sözünde durup durma-
d›¤›na dikkat edilir. Nihâyet hesâblafl›l›p, h›yânet yapm›flsa mah-
kemeye verilir. Bunlar da, nefsleri ile, bir ortak gibi, s›ra ile flu ifl-
leri yaparlar: fiirket kurmak, onu murâkabe edip gözetmek, mu-
hâsebe, ya’nî hesâblaflmak, mu’âkabet ya’nî cezâland›rmak, mü-
câhede ya’nî onunla u¤raflmak ve muâtebet ya’nî onu azarlamak-
d›r:

1 - Birinci ifl, flirket kurmakd›r. Ticâret orta¤› insan›n para ka-
zanmakda orta¤› oldu¤u gibi, ba’zan da, h›yânet yap›nca, düflman›
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olur. Hâlbuki, dünyâda kazan›lan fleyler, muvakkatdir. Akl›
olan, buna k›ymet vermez. Hattâ, ba’z›lar›, (Geçici olan hayr,
sonsuz kalan flerden dahâ k›ymetsizdir) dedi. ‹nsan›n herbir ne-
fesi, k›ymetli bir cevher gibidir ki, bunlardan bir hazîne yap›la-
bilir. Asl bunu hesâb etmek îcâb eder. Akl› olan kimse, hergün,
sabâh nemâz›ndan sonra, hât›r›na hiçbirfley getirmeyip, orta¤›
olan nefsine demelidir ki: (Benim sermâyem, yaln›z ömrümdür.
Baflka birfleyim yokdur. Bu sermâye, o kadar k›ymetlidir ki, her
ç›kan nefes, hiçbir fleyle tekrâr ele geçemez ve nefesler say›l›d›r,
azalmakdad›r. Ömr bitince, ticâret sona erer. Ticârete sar›lal›m
ki, vaktimiz azd›r ve âh›ret uzun ise de; orada ticâret ve kâr ol-
maz. Bu dünyâ günleri, o kadar k›ymetlidir ki, ecel gelince, bir
gün izn istenir, fekat ele geçmez. Bugün, bu ni’met elimizdedir.
Aman nefsim, çok dikkat et de, bu büyük sermâyeyi elden ka-
ç›rma! Sonra a¤lamak, s›zlamak, fâide vermez. Bugün, ecelin
geldi¤ini, dahâ bir gün müsâ’ade etmeleri için, yalvard›¤›n›, s›z-
lad›¤›n› ve sana, bir gün ba¤›fllad›klar›n› ve flimdi, o günde bu-
lundu¤unu farz et! O hâlde, bu günü elden kaç›rmakdan, bu-
nunla, se’âdete kavuflmamakdan dahâ büyük ziyân olur mu?
Yar›n ölecekmifl gibi, dilini, gözlerini ve yedi a’zân› harâmdan
koru!)

Cehennemin yedi kap›s› var, demifllerdir. Bu kap›lar senin ye-
di uzvundur. Bu uzvlar› harâmdan korumaz isen ve bugün ibâdet
yapmaz isen, seni cezâland›r›r›m! Nefs âsî, emrleri yapmak iste-
mez ise de, nasîhat dinler ve riyâzet yapmak, istediklerini verme-
mek, ona te’sîr eder. ‹flte nefs muhâsebesi böyle olur. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Akll› kimse, ölmeden
önce hesâb›n› gören, ölümden sonra kendisine yar›yacak fleyleri
yapan kimsedir). Bir kerre de buyurdu ki: (Yapaca¤›n her ifli, ön-
ce düflün, Allahü teâlân›n râz› oldu¤u, izn verdi¤i bir ifl ise, onu
yap! Böyle de¤ilse, o iflden kaç!). ‹flte hergün, nefs ile böyle flart-
laflmal›d›r.

2 - ‹kinci ifl, murâkabedir. Ya’nî, nefsi kontrol etmek, ondan
gâfil olmamakd›r. Ondan gâfil olursan, kendi flehvetlerine ve ten-
belli¤ine döner. Allahü teâlân›n, her yapd›¤›m›z›, her düflündü¤ü-
müzü bildi¤ini unutmamal›y›z. ‹nsanlar, birbirinin d›fl›n› görür.
Allahü teâlâ ise, hem d›fl›n›, hem içini görür. Bunu bilen bir kim-
senin, iflleri ve düflünceleri edebli olur. Buna inanm›yan kâfirdir.
‹nan›p, muhâlefet etmek ise, büyük cesâretdir. Allahü teâlâ me-
âlen buyuruyor ki: (Ey insân! Seni her ân gördü¤ümü bilmiyor
musun?). Bir Habefl, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimizin huzûruna gelip, (Çok günâh iflledim. Tevbem kabûl o-
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lur mu?) dedikde, (Evet, olur) buyurdu. O günâhlar› ifllerken, O,
görüyor mu idi? dedi; (Evet) buyurunca, Habefl, bir âh! çekdi ve
y›k›l›p cân verdi. Îmân ve hayâ böyle olur. Peygamberimiz “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlây› görür gibi
ibâdet ediniz! Siz, Onu görmüyorsan›z da, O sizi görüyor). Onun
gördü¤üne inanan, Onun be¤enmedi¤i birfleyi yapabilir mi? Bü-
yüklerden biri, bir talebesini, baflkalar›ndan dahâ çok severdi.
Ötekiler, bu hâle üzülürdü. Her birine bir kufl verip, (Bunu, kim-
senin görmedi¤i bir yerde kesip getiriniz) dedi. Hepsi tenhâ bir
yerde kesip getirdi. O talebe ise, kesmeden getirdi. (Niçin sözü-
mü dinlemedin, cânl› getirdin?) buyurdukda, (Kimsenin görme-
di¤i bir yer bulamad›m. O, heryeri görüyor) dedi. Di¤erleri, bu-
nun müflâhede makâm›nda oldu¤unu anlad›lar. M›sr mâliye nâz›-
r›n›n zevcesi olan Zelîha, Yûsüf aleyhisselâm›, kendisine ça¤›r›n-
ca, önce kalk›p büyük oldu¤unu sand›¤›, bir heykelin yüzünü ört-
dü. (Bunu, niçin örtdün?) buyurdukda, ondan utand›¤›m için, de-
di. (Sen, bir tafl parças›ndan utan›yorsun da, ben yerleri ve yedi
kat gökleri yaratan, Rabbimin görmesinden utanmaz m›y›m?)
buyurdu. Biri, Cüneyd-i Ba¤dâdîden (207-298 [m. 910] Ba¤dâd-
da) “kuddise sirruh” sorup, (Sokakda, kad›nlara, k›zlara bak-
makdan kendimi men’ edemiyorum. Bu günâhdan kurtulmak
için ne yapay›m?) dedikde, (Allahü teâlân›n seni, senin o kad›n›
görmenden dahâ çok gördü¤ünü düflün!) buyurdu. Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Allahü teâlâ, Adn
ismindeki Cenneti, flu kimseler için hâz›rlad› ki, günâh iflliyecek-
leri zemân, Onun büyüklü¤ünü düflünüp, Ondan hayâ ederek,
günâhlardan kaç›n›rlar).

[Kad›nlar›n, saçlar›, kollar›, bacaklar› aç›k olarak soka¤a ç›k-
malar› harâmd›r. Îmân› olan kad›nlar, Allahü teâlân›n gördü¤ü-
nü düflünmeli, yabanc› erkeklere ç›plak görünmemelidir]. Ab-
düllah ibni Dînâr “rad›yallahü anh” diyor ki, Ömer “rad›yallahü
anh” ile Mekke-i mükerremeye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü
da¤dan indiriyordu. Halîfe “rad›yallahü anh” buyurdu ki, bu ko-
yunlardan birini bana sat! Ben köleyim. Bunlar benim mal›m de-
¤il, dedi. Efendin ne bilecek, kurt kapd› dersin! O bilmezse, Al-
lahü teâlâ biliyor ya, deyince, Ömer, “rad›yallahü anh” a¤lad› ve
efendisini bulup, bu köleyi sat›n ald› ve âzâd etdi ve (Bu sözün,
seni bu dünyâda âzâd etdi¤i gibi, o cihânda da âzâd eder) buyur-
du.

3 - Üçüncü ifl, amellerden sonra yap›lacak muhâsebedir. Her
gün yatarken, o gün yapd›¤› ifller için nefsi hesâba çekmeli, sermâ-
yeyi, kârdan ve zarardan ay›rmal›d›r. Sermâye farzlard›r. Kâr da,
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sünnetler ve nâfilelerdir. Ziyân ise, günâhlard›r. ‹nsan, orta¤›na al-
danmamak için, onunla hesâblafld›¤› gibi, nefse karfl› dahâ uyan›k
davranmak lâz›md›r. Çünki nefs, çok hîleci ve yalanc›d›r. Kendi ar-
zûlar›n›, sana iyi, fâideli gösterir. Her mubâh› bile sormal›, bunu ni-
çin yapd›n demelidir. Zararl› birfley yapd› ise, tazmîn etdirmeli,
ödetmelidir. ‹bnissamed, büyüklerden idi. Altm›fl hicrî senelik ha-
yât›n›n hesâb›n› yapd›. Yirmibirbinbeflyüz gün idi. Âh! Her gün, en
az, bir günâh yapm›fl isem, yirmibirbinbeflyüz günâhdan nas›l kur-
tulurum? Hâlbuki, öyle günlerim oldu ki, yüzlerce günâh ifllerdim,
diye düflünerek, bir feryâd edip y›k›ld›. Bakd›lar, rûhunu teslîm et-
mifldi.

Fekat, insanlar, kendilerini hesâba çekmiyorlar. E¤er her gü-
nâh iflledikde, odas›na bir kum koysa, bir kaç sene içinde oda
kum ile dolar. E¤er, omuzlar›m›zdaki kâtib melekler, her günâ-
h› yazmak için, bir kurufl isteseydi, mal›m›z›n hepsini vermemiz
lâz›m gelirdi. Hâlbuki, gaflet ile, çeflidli düflünceler ile, birkaç
sübhânallah desek, tesbîhi al›r, sayar, yüz kerre söyledim deriz
de, her gün bofluna, nice fleyler söyleriz, bunlar› saymay›z. Say-
m›fl olsak, her gün, binleri aflar. Sonra da, terâzîde sevâb kefesi-
nin a¤›r basaca¤›n› umar›z. Bu nas›l akld›r. ‹flte, Ömer “rad›yal-
lahü anh”, bunun için buyurdu ki: (Amelleriniz dart›lmadan ev-
vel, kendiniz dart›n›z!). Ömer “rad›yallahü anh” her akflam,
kamç› ile ayaklar›na vurup, bugün niçin böyle yapd›n? derdi. ‹b-
ni Selâm “rahmetullahi aleyh” odun yüklenmifl tafl›yordu. Sen
hammal m›s›n? dediklerinde, nefsimi tecribe ediyorum, bakal›m
nas›l olacak, dedi. Enes “rad›yallahü anh” [91 de vefât etdi] di-
yor ki, Ömeri gördüm “rad›yallahü teâlâ anh”, kendi kendine di-
yordu ki, (Yaz›klar olsun sana ey nefsim ki, sana, emîr-ül-mü’mi-
nîn diyorlar. Yâ Allahü teâlâdan kork veyâ Onun azâb›na hâz›r-
lan!).

4 - Dördüncü ifl, nefse cezâ yapmakd›r. Nefs ile hesâb yap›p,
kusûrlar›n› görüp, cezâ verilmez ise, cesâret bulur, fl›mar›r. Kendi-
si ile bafla ç›k›lamaz. fiübheli fley yimifl ise, aç b›rakmal›, yabanc›
kad›nlara bakm›fl ise, iyi mubâhlara bakd›rmamal›. Her a’zâya
böyle cezâ vermelidir. Cüneyd-i Ba¤dâdî “rahmetullahi aleyh”
(298 [m. 910] de Ba¤dâdda vefât etdi) diyor ki, (‹bnil Kezîtî “rahi-
me-hullahü teâlâ”, bir gece cünüb oldu. Gusl etme¤e kalkarken,
nefsi tenbellik etdi ve hava so¤uk, hasta olursun, sabr et, yar›n ha-
mama git dedi. Antâri ile gusl etme¤e yemîn eyledi. Öyle yapd› ve
Allahü teâlân›n emrinde gevfleklik yapan nefsin cezâs› budur, de-
di.)
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Birisi, bir k›za bakd›, sonra piflmân olup, cezâ olarak serin su iç-
meme¤e yemîn etdi ve içmedi. Ebû Talha “rad›yallahü teâlâ anh”
ba¤›nda nemâz k›l›yordu. Güzel bir kufl, yan›na kondu. Ona dala-
rak, kaç rek’at k›ld›¤›n› flafl›rd›. Nefsine cezâ olarak, ba¤› fakîrlere
sadaka verdi. [Ebû Talha Zeyd bin Sehl-i Ensârî bütün gazâlarda
bulundu. (34) y›l›nda 74 yafl›nda vefât etdi.] Mâlik bin Abdüllah-il
Hes’amî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, Rebâhül Kaysî “rahime-
hullahü teâlâ” gelip babam› sordu. Uyuyor dedim. ‹kindiden son-
ra yat›l›r m› dedi ve gitdi. Arkas›ndan gitdim. Kendi kendine: Ey
boflbo¤az! Senin nene lâz›m ki, baflkas›n›n yatmas›na kar›fl›rs›n.
Ahd›m olsun ki, bir sene bafl›n› yasd›¤a koym›yacaks›n, diyordu.
Temîm-i Dârî “rad›yallahü teâlâ anh” uykuya dal›p, akflam nemâ-
z›n› kaç›rm›fld›. Nefsine cezâ olarak, bir sene uyumama¤a ahd etdi.
[Temîm-i Dârî Eshâb-› kirâmdan idi.] Mecma’ “rahime-hullahü te-
âlâ” büyüklerden idi. Bir pencereye bakarak, bir k›z gördü. Bir da-
hâ yukar› bakmama¤a ahd etdi.

5 - Beflinci ifl, mücâhededir ki, ba’z› büyükler, nefsleri kabâ-
hat yap›nca, cezâ olarak çok ibâdet ederlerdi. Abdüllah ibni Ö-
mer “rad›yallahü anhümâ” bir nemâzda, cemâ’ate yetiflmeseydi,
bir gece uyumazd›. Ömer “rad›yallahü anh”, bir cemâ’ati kaç›r-
d›¤› için, ikiyüzbin dirhem gümüfl k›ymetindeki bir mal› sadaka
verdi. Abdullah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ”, bir akflam ne-
mâz›n› gecikdirmifldi. Hava karar›p iki y›ld›z görünmüfldü. Bu
kadar gecikdirdi¤i için, iki köle âzâd eyledi. Böyle yapanlar çok-
dur. Nefsine ibâdetleri seve seve yapd›ram›yan kimseye en iyi i-
lâc, sâlih bir zât›n yan›nda bulunmakd›r. Onun ibâdetleri zevk ile
yapd›¤›n› görerek, kendi de al›fl›r. Birisi diyor ki, ibâdet yapmak
için, nefsimde tenbellik gördü¤üm zemân, Muhammed bin Vâsî
“rahime-hullahü teâlâ”[1] ile sohbet ediyorum. Onunla birlikde
bulunmakla, nefsimin bir hafta içinde, ibâdetleri seve seve yap-
d›¤›n› görüyorum. Bir Allah adam›n› bulam›yanlar, dahâ evvel
yaflam›fl, sâlih insanlar›n hayât›n› okumal›d›r. Ahmed bin Zerîn
“rahime-hullahü teâlâ” bir tarafa bakmazd›. Sebebini sordular.
Allahü teâlâ, gözleri, dünyâdaki intizâma, her fleydeki inceliklere
ve Onun kudret ve azametine ibret ile bakmak için yaratd›. ‹bret
almadan, istifâde etmeden bakmak hatâd›r dedi. Ebüdderdâ “ra-
d›yallahü teâlâ anh” diyor ki, dünyâda, üç fley için yaflamak iste-
rim: Uzun gecelerde nemâz k›lmak için, uzun günlerde oruc tut-
mak için ve sâlih kimselerin yan›nda oturmak için. [Ebüdderdâ
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“rad›yallahü teâlâ anh” Eshâb-› kirâmdand›r. Hazrec kabîlesin-
dendir. fiâmda ilk vâlî idi. (33) de vefât etdi.] Alkama bin Kays
“rahime-hullahü teâlâ” nefsi ile çok mücâhede ederdi. Nefsine
neden bu kadar azâb ediyorsun? dediklerinde, onu çok sevdi¤im
için, onu Cehennemden korumak için derdi. Sana bu kadar s›k›n-
t› emr olunmad› dediklerinde, yar›n bafl›m› dövüp, niçin yapma-
d›m dememek için, cevâb›n› verirdi. [Alkama, Tâbi’înin büyükle-
rindendir. ‹bni Mes’ûdün “rad›yallahü teâlâ anh” talebesidir. Alt-
m›flbirde vefât etdi.]

6 - Alt›nc› ifl, nefsi tekdîr etmek, azarlamakd›r.
Nefs yarat›l›flda iyi ifllerden kaç›c›, kötülüklere koflucudur ve

hep tenbellik etmek ve flehvetlerine kavuflmak ister. Allahü te-
âlâ, bizlere, nefslerimizi, bu huyundan vaz geçirme¤i, yanl›fl yol-
dan, do¤ru yola çevirme¤i emr buyuruyor. Bu vazîfemizi baflara-
bilmek için, onu ba’zan okflamam›z, ba’zan zorlamam›z ve ba’zan
söz ile, ba’zan da ifl ile, idâre etmemiz lâz›md›r. Çünki, nefs, öyle
yarat›lm›fld›r ki, kendine iyi gelen fleylere koflar ve buna kavufl-
makda iken rastl›yaca¤› güçlüklere sabr eder. Nefsin, se’âdete
kavuflmas›na mâni’ olan en büyük perde, gafleti ve cehâletidir.
Gafletden uyand›r›l›r, se’âdetinin nelerde oldu¤u gösterilirse, ka-
bûl eder. Bunun içindir ki, Allahü teâlâ, Zâriyât sûresinde, me-
âlen, (Onlara nasîhat et! Nasîhat, mü’minlere elbette fâide verir)
buyurdu. Senin nefsin de, herkesin nefsi gibidir. Nasîhat ona
te’sîr eder. O hâlde önce kendi nefsine nasîhat et ve onu azarla!
Hattâ, onu azarlamakdan hiç geri kalma! Ona de ki: Ey nefsim!
Akll› oldu¤unu iddi’â ediyorsun ve sana ahmak diyenlere k›z›-
yorsun. Hâlbuki, senden dahâ ahmak kim var ki, ömrünü bofl
fleylerle, gülüp e¤lenmekle geçiriyorsun. Senin hâlin, flu kâtile
benzer ki, polislerin, kendisini arad›klar›n› ve yakalay›nca, i’dâm
edeceklerini bildi¤i hâlde, zemân›n› e¤lence ile geçiriyor. Bun-
dan dahâ ahmak kimse olur mu? Ey nefsim! Ecel sana yaklafl-
makda, Cennet ve Cehennemden biri, seni beklemekdedir. Ece-
linin, bugün gelmiyece¤i ne ma’lûm? Bugün gelmezse, bir gün el-
bette gelecek. Bafl›na gelecek fleyi, geldi bil! Çünki, ölüm kimse-
ye vakt ta’yîn etmemifl ve gece veyâ gündüz, çabuk veyâ geç, ya-
z›n veyâ k›fl›n gelirim dememifldir. Herkese âns›z›n gelir ve hiç
ummad›¤› zemânda gelir. ‹flte ona hâz›rlanmad›n ise, bundan da-
hâ büyük ahmakl›k olur mu? O hâlde, yaz›klar olsun sana ey nef-
sim!

Günâhlara dalm›fls›n. Allahü teâlâ, bu hâlini görmüyor san›-
yorsan, kâfirsin! E¤er gördü¤üne inan›yorsan, çok cüretkâr ve ha-
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yâs›zs›n ki, Onun görmesine ehemmiyyet vermiyorsun! O hâlde,
yaz›klar olsun sana ey nefsim!

Hizmetçin sana itâ’at etmezse, ona nas›l k›zars›n! O hâlde, Al-
lahü teâlân›n sana k›zm›yaca¤›ndan nas›l emîn oluyorsun! E¤er
Onun azâb›n› hafîf görüyorsan, parma¤›n› aleve tut! Yâhud, k›z-
g›n günefl alt›nda bir sâat otur! Yâhud da, hamam halvetinde faz-
laca kal da, zavall›l›¤›n›, dayanam›yaca¤›n› anla! Yok e¤er, dün-
yâda yapd›klar›na cezâ vermiyecek san›yorsan, Kur’ân-› kerîme
ve yüzyirmidörtbinden ziyâde Peygambere “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” inanmam›fl oluyorsun ve hepsini yalanc› yapm›fl olu-
yorsun. Çünki, Allahü teâlâ, Nisâ sûresinin yüzyirmiikinci âyetin-
de meâlen, (Günâh iflliyen, cezâs›n› çekecekdir) buyuruyor. Kö-
tülük eden, kötülük görür. O hâlde, yaz›klar olsun sana ey nef-
sim!

Günâh iflleyince, O kerîmdir, rahîmdir, beni afv eder diyorsan,
dünyâda, yüzbinlerce kifliye niçin zahmet, açl›k ve hastal›k çekdiri-
yor ve tarlas›n› ekmiyenlere mahsûlünü vermiyor! fiehvetlerine
kavuflmak için, her hîleye bafl vuruyorsun ve o vakt Allahü teâlâ
kerîmdir, rahîmdir, istediklerimi zahmetsiz bana gönderir demi-
yorsun. O hâlde, yaz›klar olsun sana ey nefsim!

Belki inand›¤›n›, fekat s›k›nt›ya gelemiyece¤ini söyliyeceksin.
Fazla s›k›nt›ya dayanam›yanlar›n, az bir zahmet ile, bu s›k›nt›y› ön-
lemeleri lâz›m oldu¤unu, Cehennem azâb›ndan kurtulmak için,
dünyâda zahmete katlanman›n farz oldu¤unu, demek ki bilmiyor-
sun. Bugün dünyân›n bir mikdâr zahmetine dayanamazsan, yar›n
Cehennem azâb›na ve âh›retdeki zillet ve alçakl›¤a ve tard olma¤a,
kovulma¤a nas›l dayanacaks›n? O hâlde, yaz›klar olsun sana ey
nefsim!

Para kazanmak için çok zahmet ve afla¤›l›klara katlan›yor ve
hastal›kdan kurtulmak için, bir yehûdî doktorun sözü ile, bütün
flehvetlerinden vaz geçiyorsun da, Cehennem azâb›n›n, hastal›k-
dan ve fakîrlikden dahâ ac› oldu¤unu ve âh›retin dünyâdan çok
uzun oldu¤unu bilmiyorsun. O hâlde, yaz›klar olsun sana ey nef-
sim!

Sonra tevbe ederim ve iyi fleyler yapar›m diyorsan, ölüm dahâ
önce gelebilir, piflmân olup kal›rs›n. Yar›n tevbe etme¤i, bugün et-
mekden kolay san›yorsan, aldan›yorsun. Çünki tevbe, gecikdikçe
zorlafl›r ve ölüm yaklafl›nca, hayvana yokufl önünde yem verme¤e
benzer ki, fâidesi olmaz. Senin bu hâlin, flu talebeye benzer ki,
dersine çal›flmay›p, imtihân günü hepsini ö¤renirim san›r ve ilm
ö¤renmek için, uzun zemân lâz›m oldu¤unu bilemez. Bunun gibi,
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pis nefsi temizlemek için de, uzun zemân mücâhede etmek lâz›m-
d›r. Ömür, bofluna geçince, bir ânda, bunu nas›l yapabilirsin? ‹hti-
yârlamadan önce gençli¤in, hasta olmadan önce s›hhatin ve s›k›nt›
çekmeden önce râhatl›¤›n ve ölmeden önce hayât›n k›ymetini ni-
çin bilmiyorsun? O hâlde yaz›klar olsun sana ey nefsim!

K›fl›n muhtâc olaca¤›n fleylerin hepsini, niçin yazdan hâz›rla-
y›p hiç gecikdirmiyorsun ve bunlar› elde etmek için, Allahü te-
âlân›n merhametine, ihsân›na güvenmiyorsun? Hâlbuki Cehen-
nemin zemherîri, k›fl›n so¤u¤undan az de¤ildir ve ateflinin s›cak-
l›¤›, temmuz güneflinden afla¤› de¤ildir. Bunlar›n hâz›rl›¤›nda, hiç
kusûr etmiyorsun da, âh›ret ifllerinde gevflek davran›yorsun. Bu-
nun sebebi nedir? Yoksa âh›ret ve k›yâmet gününe inanm›yor
musun ve kalbindeki bu küfrü, kendinden de mi sakl›yorsun? Bu
ise, ebedî felâketine sebebdir. O hâlde, yaz›klar olsun sana ey
nefsim!

Ma’rifet nûrunun himâyesine s›¤›nmay›p da, öldükden sonra,
flehvet ateflinin, cân›n› yakmas›ndan, Allahü teâlân›n lutfü ve
merhameti ile kurtulaca¤›n› sanan bir kimse, kal›n elbisesinin hi-
mâyesine girmeden, k›fl›n so¤u¤unun, Allahü teâlân›n lutfü ile
kendisini üflütmiyece¤ini sanan kimseye benzer. Bu kimse, bile-
miyor ki, Allahü teâlâ, birçok fâideleri sa¤lamak için, k›fl› yarat-
m›fl ise de, lutf ve merhamet ederek, elbise yap›lacak fleyleri de
yaratm›fl ve insanlara, elbise yapmak için akl ve düflünce vermifl-
dir. Ya’nî, Onun ihsân›, elbise te’mînini kolaylafld›rmakda olup,
elbisesiz üflümemek fleklinde de¤ildir. O hâlde, yaz›klar olsun sa-
na ey nefsim!

Günâhlar›n Allahü teâlây› k›zd›rd›¤› için, azâb çekece¤ini
zan etme ve günâhlar›m›n Ona ne zarar› var ki, bana k›z›yor de-
me! Zan etdi¤in gibi de¤il. Seni yakacak olan Cehennem azâb›,
senin içinde ve flehvetlerinden meydâna gelmekdedir. Nitekim,
insan›n hastal›¤›, yidi¤i zehrden ve içine giren zararl› fleylerden
meydâna gelmekde olup, tabîbin sözlerini dinlemedi¤i için,
onun k›zmas›ndan hâs›l olmuyor. O hâlde, yaz›klar olsun sana
ey nefsim!

Ey nefsim! Anlad›m ki, dünyân›n ni’metlerine ve lezzetlerine
al›flm›fls›n ve kendini onlara kapd›rm›fls›n! Cennete ve Cehenne-
me inanm›yorsan, bâri ölümü inkâr etme! Bu ni’met ve lezzetle-
rin hepsini senden alacaklar ve bunlar›n ayr›l›k atefli ile yanacak-
s›n! Bunlar› istedi¤in kadar sev, istedi¤in kadar s›k› sar›l ki, ayr›-
l›k atefli, sevgin kadar çok olur. O hâlde, yaz›klar olsun sana ey
nefsim!
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Dünyâya niye sar›l›yorsun? Bütün dünyâ senin olsa ve dünyâ-
daki insanlar›n hepsi sana secde etse, az zemân sonra sen de, onlar
da toprak olacaks›n›z! ‹smleriniz unutulacak, hât›rlardan silinecek.
Geçmifl pâdiflâhlar› hât›rlayan var m›? Hâlbuki sana dünyâdan az
birfley vermifller. O da bozulmakda, de¤iflmekdedir. Bunlar için,
sonsuz Cennet ni’metlerini fedâ ediyorsun. O hâlde, yaz›klar olsun
sana ey nefsim!

Bir kimse, k›ymetli ve sonsuz dayan›kl› bir mücevheri verip,
bununla, k›r›k bir saks› sat›n al›rsa, ona nas›l gülersin? ‹flte dünyâ,
al›nan saks› gibidir. Onu k›r›ld› bil ve ebedî cevheri, elinden ç›kd›
bil ve sana piflmânl›k ve azâb kald› bil!

Bunlar ile ve bunlar gibi sözlerle, herkes nefsini azarl›yarak,
kendi hakk›n› ödemeli ve nasîhate, önce kendinden bafllamal›d›r!
Allahü teâlâ, do¤ru yolda gidenlere selâmet ihsân buyursun!
Âmîn.

____________________

‹lmsiz birfley olmaz, ilm herfleye bafld›r,
karanl›k yollarda o, en azîz arkadafld›r.

Ondan sâd›k dost olmaz, ondan vefâl› yâr yok,
herfleyde zarar olsa, onda aslâ zarar yok.

‹lm, ucsuz bucaks›z, bir ummân› and›r›r,
ilmden baflka herfley, insan› usand›r›r.

Nas›l k›ymetli olmaz, Allah onu övüyor,
bak! Nebî-yi muhterem, bir hadîsde ne diyor:

Ara, her yerde ilmi, o yer ister Çin olsun!
‹lm ö¤renmek farzd›r, her mü’min için olsun.

Bak! Alî-yülmürtezâ, ne diyor dinlesene,
(Köle olurum bana, bir harfi ö¤retene).

Âlimler, dîn-i islâm›, y›k›lmakdan kurtar›r,
âlimler yer yüzünde, z›ll-i s›fâtullahd›r.

Mürekkeb-i ulemâ, azîzdir hattâ flundan:
fî sebîlillah akan, flehîdlerin kan›ndan.

Çünki, cihâd-› ekber, ancak ilmle olur,
dâreynde, ilmi ile, âmil olan kurtulur.
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Âlim, zâhidden üstün, zühd, ilmin alt›ndad›r,
âlimler, âh›retde, nebîler yan›ndad›r.

Dime! Cihânda âlim, kalmad›, belki vard›r,
aç gözünü, kalbinden zulmet perdesin kald›r!

Bu dînin âlimleri, hadîsle övüldüler,
Benî isrâ’îldeki nebîler gibidirler.

Âlimlerin bir sözü, y›llarca, bâkî kal›r,
insan› en alçakdan, bâlâlara kald›r›r.

fiimdi âlim bulmak zor, o hâlde ne yapmal›?
âsâr-› ulemây›, durmadan okumal›!

Kitâb, altun bir kafes, ilm içinde kufldur,
kafesi sat›n alan, kufla mâlik olmufldur.

Sar›l kitâblara ki, kalbin nûr ile dolsun,
önce okuyaca¤›n, Kur’ân-› kerîm olsun!

Sonra, k›ymetli eser, Buhârî ve Müslimdir,
ba’dehu Mektûbât-› ‹mâm-› Rabbânîdir.

Tesavvuf ile f›kh, burada vaslolmufldur,
öyle bir âlimdir bu, hadîsle övülmüfldür.

Hârikalar menba’›, hiç duyulm›yan sözler,
asrlarca çözülmez, mu’ammâ mes’eleler.

Hepsi Mektûbâtda ve tercemesinde vard›r,
onsuz kurtulufl zordur, onsuz ilm, noksand›r.

Eshâb-› kirâm risâlesi de, gör, ne iyi,
oku! Güzel anla da, takdîr et sahâbeyi.

Mektûbât tercemesi, ebedî se’âdetdir,
le-hül-hamd her yerde var, temâm› bil, üç cilddir.

‹bni Âbidîne bak, bir deryâ ki, sonsuzdur!
hanefîde en büyük f›kh kitâb› budur.

Gör, ‹hyâ-ül-ulûmu, Kimyâ-› se’âdeti,
Gazâlîyi yâd›ndan ç›karmazs›n ebedî.

Riyâdunnâs›hîni okuyunca anlars›n,
Muhammed Rebhâmîye, ne büyük âlim dersin.
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fieyhul-ekber, Geylânî, ö¤ren Behâ’eddîni,
böyle zâtlar korumufl, y›k›lmakdan bu dîni.

Mevâhib, her eserde, ad› geçen kitâbd›r,
Resûl-i müctebây›, uzun uzun anlat›r.

menk›beler p›nar›, Çihâr-› yâr-› güzîn,
‹htiyâc› çok ona, kararan kalbimizin.

Merâk›l-felâh ve Mevkûfât k›ymetlidir,
Mecmû’a-y› zühdiyye, sana çok fley ö¤retir.

Ma’rifetnâmeyi gör, ‹brâhîm Hakk›y› bil,
çok oku Birgivîyi, sanma fâideli de¤il.

Terceme-i hâlleri, tan›nm›fl Evliyân›n,
içinde anlat›lm›fl, Reflehât, Nefehât›n.

Berekât-› Ahmedî, Mu’cizât-ül-Enbiyâ,
ne güzel yaz›lm›fld›r, Hadîka-tül-Evliyâ.

Dürr-i yektây› da gör, hem Umdetül-islâm›,
Miftâhul-Cenneti, ey o¤ul ilmihâlini.

Râb›ta risâlesi, tesavvufu bildirir,
musannifi (esseyyid Velî Abdülhakîm)dir.

Dahâ nice kitâb var, denizde inci bunlar,
Rahmet-i Hakda olsun, her birini yazanlar.

Bizlerden selâm eyle, yâ Rabbî, sen onlara, 
kolayl›k ver onlar›n yolunda olanlara!.
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‹kinci K›sm

MÜSL‹MÂNA NASÎHAT
(‹lm hey’etimiz taraf›ndan hâz›rlanm›fld›r)

ÖNSÖZÜ
Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdi¤i Peygamberi Muham-

med aleyhisselâma salât ve selâm olsun! O yüce Peygamberin “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd›k Eshâb›n›n herbi-
rine “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hayrl› düâlar olsun!

Allahü teâlâ Rabbül’âlemîndir. Her cânl›y›, hattâ cânl› câns›z her var-
l›¤›, hesâbl›, düzenli ve fâideli olarak yaratm›fld›r. Hâl›k, Bârî, Musavvir,
Bedî’ ve Hakîm s›fatlar› ile, varl›klar›n hepsini, çok düzenli, çok güzel ya-
ratm›fld›r. Her varl›¤›n düzenli ve güzel olmalar› için, birbirleri aralar›nda
ba¤lant›lar kurmufl, var olmalar› için, düzende kalabilmeleri için, birbirle-
rine sebeb, vâs›ta, vesîle etmifldir. Varl›klar›n aralar›ndaki bu ba¤lant›lara,
birbirlerinin düzenine sebeb olmalar›na tabî’at olaylar›, fizik, kimyâ ka-
nûnlar›, astronomi formülleri, fizyolojik fe’âliyyetler gibi ismler veriyoruz.
Fen bilgisi demek, Allahü teâlân›n yaratm›fl oldu¤u varl›klar›n düzenleri-
ni, birbirlerine etkilerini, aralar›ndaki ba¤l›l›klar›, hesâblar› arafld›rmak,
incelemek, böylece bunlardan fâidelenmek demekdir.

Allahü teâlâ, cânl› câns›z bütün varl›klar›n düzenli, hesâbl› olmalar›n›
dilemifl ve diledi¤i gibi yaratm›fld›r. Böyle yaratmas›na, maddeleri, kuvvet-
leri, enerjileri vesîle ve sebeb k›lm›fld›r. Allahü teâlâ, insanlar›n yaflamala-
r›n›n da, düzenli ve fâideli olmas›n› dilemekdedir. Bunun için de, insanla-
r›n irâdelerini vesîle ve sebeb k›lm›fld›r. ‹nsan, birfley yapmak irâde eder,
ister. Allahü teâlâ da isterse, o fleyi yarat›r. ‹nsanlar›n flahsî yaflamalar›n›n
ve âile yuvas› kurmalar›n›n ve sosyal hayâtlar›n›n düzenli olmas› için, in-
sanlar›n iyi ve do¤ru ve fâideli fleyleri irâde etmeleri lâz›md›r. ‹râdenin, di-
le¤in iyi olmas› için, Allahü teâlâ, onlara (Akl) vermifldir. Akl, iyiyi kötü-
den ay›ran bir kuvvetdir. ‹nsanlar çok fleye muhtâç olduklar› için ve lâz›m
olan fleyleri elde etmek zorunda olduklar› için, bunlar› elde etmek isteyen
(Nefs) denilen kuvvet, akl› flafl›rt›yor. Lâz›m olan fley, zararl› olsa da, nefs
bunu akla güzel gösteriyor.

Allahü teâlâ, kullar›na ac›yarak, (Peygamber) denilen seçdi¤i insanla-
ra, melek ile (Din) denilen bilgiler gönderdi. Peygamberler “aleyhimüssa-
levâtü vetteslîmât” bu bilgileri insanlara ö¤retdi. Muhammed aleyhisselâ-
m›n bildirdi¤i (‹slâm) dîni, her yerdeki her insan›n karfl›laflabilece¤i, her
fleyin iyi veyâ kötü, fâideli veyâ zararl› oldu¤unu ay›rmakda, fâideli fleyle-
ri yapmam›z› emr etmekdedir.

Nefs, insanlar› yine aldat›yor. Din bilgilerine uymak istemiyor. Hattâ
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bunlar› ve îmân edilmesi, inan›lmas› lâz›m olan fleyleri de¤ifldirme¤e, boz-
ma¤a kalk›fl›yor. Allahü teâlân›n Peygamberi Muhammed aleyhisselâm,
insanlar›n nefslerine uyarak, islâmiyyeti de¤ifldirme¤e kalk›flacaklar›n› ha-
ber verdi. (Ümmetim yetmiflüçe ayr›lacak, yaln›z biri Cennete gidecek)
buyurdu. Bozuk inançlar›ndan dolay› Cehenneme gidecekleri bildirilen
yetmifliki f›rka, meydâna ç›kd›. Bu yetmifliki f›rka, Kur’ân-› kerîmin ve ha-
dîs-i flerîflerin, aç›k olm›yan, flübheli olan ma’nâlar›n› yanl›fl anlad›klar›
için, kâfir olm›yorlar. Fekat, islâmiyyeti de¤ifldirdikleri için, Cehenneme
gireceklerdir. Bunlara (Bid’at) veyâ (Dalâlet) ehli, ya’nî mezhebsiz ve sa-
p›k denir. Bunlar, müslimân olduklar› için, Cehennemden ç›kacak, yine
Cennete gireceklerdir. Bunlardan baflka, (Müslimân) ismini tafl›yan, fekat
islâmiyyeti, bozuk bilgilerine ve k›sa görüfllerine göre de¤ifldiren, bunun
için, müslimânl›kdan ç›kanlar vard›r. Bunlar, Cehennemde sonsuz kala-
caklard›r. Bunlar z›nd›klar ve reformculard›r.

fiimdi mezhebsizler milyonlarca alt›n saçarak, kendi inançlar›n›, her
memlekete yayma¤a çal›fl›yor. Din câhillerinden ço¤unun, bol paraya ka-
vuflmak için, ço¤unun da aldat›larak, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirmifl ol-
duklar› do¤ru yoldan ayr›ld›klar›, ac› ac› görülmekdedir. Hattâ, Ehl-i sün-
net kitâblar›n› lekeleme¤e kalk›fl›yorlar. Bunun için, mezhebsizlerin bir
k›sm› olan vehhâbîlerin, Ehl-i sünnete uym›yan inan›fllar›n› vesîkalar› ile
ayr›ca bir kitâb hâlinde bildirmek ve bu kimselerin müslimânlara yapd›k-
lar› zararlar› sa¤lam kaynaklardan alarak yazmak zarûret hâlini ald›. Böy-
lece müslimânlar›n sahte, yalan sözlere ve yaz›lara aldanmakdan korun-
malar› lâz›m oldu.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammed isminde bir kimse, (Kitâb-üt-tevhîd)
ad›nda küçük bir kitâb yazd›. Torunu Süleymân bin Abdüllah, bunu flerh
etme¤e bafllad› ise de, binikiyüzotuzüç 1233 [m. 1817] senesi sonunda, ‹b-
râhîm Pâfla Der’iyyeye girip, cezâlar›n› verdi¤i zemân, öldü. ‹kinci torunu
Abdürrahmân bin Hasen,[1] flerh edip, (Feth-ul-mecîd) ad›n› verdi. Sonra
bu flerhini k›salt›p (Kurre-ül-uyûn) ad›nda ikinci bir kitâb hâz›rlad›. fierhin
M›srda 1377 [m. 1957] de, Muhammed Hamîd isminde bir vehhâbî tara-
f›ndan yap›lan yedinci bask›s›na ilâveler de yap›ld›. Kâfirler için gelmifl
olan âyet-i kerîmeleri ve birçok hadîs-i flerîf yazarak, müslimânlar›n göz-
lerini boyamakdad›r. Bunlara yanl›fl, bozuk ma’nâlar uydurarak (Ehl-i
sünnet) olan do¤ru müslimânlara sald›rmakda, bu temiz müslimânlara kâ-
fir demekdedir. Kitâb›n›n birkaç yerinde, flî’îlere mel’ûn müflrikler diye-
rek atefl püskürmekdedir. Bu flerhin çok yerlerini ibni Teymiyyeden[2] ve
onun talebesi ibni Kayy›m-› Cevziyyeden[3] ve torunu Ahmed bin Abdül-
halîmden alm›fl, birine allâme, ikincisine fleyh-ül-islâm ve Ebül-Abbâs ad›-
n› takm›fld›r. ‹bni Teymiyyeye de “rad›yallahü anh” demekdedir.

‹flbu, (Müslimâna Nasîhat) kitâb›n› hâz›rlamakda iken, elimize türkçe
yaz›lm›fl küçük bir vehhâbî kitâb› geçdi. (Cevâb-› Nu’mân) ad›ndaki bu
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kitâb, 1385 [m. 1965] senesinde ikinci def’a olarak fiâmda bas›lm›fl. Türk
hâc›lar›n› aldatarak, (Ehl-i sünnet) yolundan ay›rmak için, paras›z da¤›t›-
l›yor. Allahü teâlân›n lütfü ve ihsân› ile, bunun da bozuk, uydurma yaz›la-
r›na, sa¤lam, vesîkal› cevâblar yazmak nasîb oldu.

‹flbu (Müslimâna Nasîhat) kitâb›m›z iki k›sm olarak hâz›rland›. Birin-
ci k›smda, (Feth-ul-mecîd) kitâb›ndan ve sonra (Cevâb-› Nu’mân) kitâb›n-
dan yaz›lar al›n›p, bunlara islâm âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” ki-
tâblar›ndan cevâblar verildi. Böylece, otuzbefl madde hâs›l oldu.

Kitâb›n ikinci k›sm›nda, vehhâbîlerin nas›l meydâna ç›kd›klar›, nas›l
yay›ld›klar› ve mal, mevki’ ele geçirmek için, vehhâbîler aras›na kar›flan
câhil, vahflî kimselerin, müslimânlar›n cânlar›na, mallar›na k›yd›klar›, is-
lâm memleketlerine barbarca sald›rd›klar›, Osmânl› devleti taraf›ndan na-
s›l cezâland›r›ld›klar› ve birinci cihân harbinden sonra, ingilizlerin bol pa-
ra ve silâh yard›m› ile, tekrâr nas›l devlet kurduklar› yaz›l›d›r.

Allahü teâlâ müslimânlar› mezhebsizlik felâketine düflmekden koru-
sun! Bu yollara kaym›fl olan zevall›lar› da, bu felâketden kurtars›n! Âmîn.

____________________

Cihanda iki dürlüdür, mürâî,
Ki aldat›r bunlar, fakîri, bâyi.

Birisi, yürür eski kisvetle,
Ki, zâhid san›ls›n bu sûretle.

Saf kimseleri bunlar, yimek ister,
Kendilerine dervifl denmek ister.

Giyerler, yamal›, eski câme,
Dilerler böyle görünmek avâme.

Haftalar geçer taramaz sakal›n,
Ki, desinler, unutmufl kendi hâlin.

‹kincisi ise, ehl-i riyân›n,
‹flit imdi alâmetlerin ân›n.

Gider ard›nca dâim nîk-i nâm›n,
Diler makbûlü ola hassu âmm›n.

Güzel kumafllar› dikdirir ince,
Giyinir hergün moda âdetince.

Nasîhat verir, kitâb yazar durmaz.
Âlim geçinir, nemâz bile k›lmaz.

Sak›n bunlar ile hem sohbet olma,
Dînini, dünyân› elden kapd›rma.

Cihânda âdeti terk eylemeli,
Hakka hâlis ibâdet eylemeli.

– 77 –



MÜSL‹MÂNA NASÎHAT K‹TÂBI
‹Ç‹NDEK‹LER

Bu kitâbda k›rkiki madde vard›r. Bunlar›n otuzbefl maddesinde
(Feth-ul-mecîd) ismindeki vehhâbî kitâb›ndan bir parça bildirilmifl ve
bunlara islâm âlimlerinin kitâblar›ndan cevâblar verilmifldir. Madde
numaralar› ve her maddedeki, kitâb›n yaz›s› ve bunlar›n kitâb›m›zda
bulunduklar› sahîfelerin numaralar› afla¤›da gösterilmifldir. Taraf›m›z-
dan eklenmifl olan aç›klamalar köfleli parantez [ ] içinde gösterilmifldir.

Madde Sahîfe
No. (Feth-ul-mecîd) kitâb›ndan al›nan yaz› No.

1- Tesavvufcular›n kitâblar› flirk ile dolu imifl. Buna imâm-› 
Rabbânî hazretleri cevâb vermekdedir .......................................82

2- Ameller, ibâdetler, îmândan parça imifl. Buna, Emâlî kasîde-
sinden ve Hadîkadan cevâb verildi ..............................................85

3- Ölmüflden ve uzakdakinden yard›m istemek flirk imifl..............90
4- Tesavvufcular, kâfir imifl. Mürîd fleyhine tap›n›yormufl. Buna

(Üsûl-ül-erbe’a) kitâb›ndan terceme ederek cevâb verildi ..........91
5- Türbe yapmak, kabr ile teberrük flirk imifl. Bu iftirâlar›na 

(Savâ›k-› ilâhiyye) kitâb›ndan terceme ederek cevâb verildi ...93
6- Eshâb ve din büyükleri Peygamberimizden baflka kimse

ile bereketlenmemifl ......................................................................96
7- Tesavvuf, Hind yehûdîlerinden al›nm›fl. Buna Muhammed

Ma’sûm hazretlerinden cevâb verilmifldir ...................................96
8- Ölüden birfley beklemek, Evliyân›n rûhlar› hâz›rd›r demek

flirk imifl ..........................................................................................108
9- Resûlullah› övmek, ondan yard›m istemek flirk imifl. Buna

(Mir’ât-i Medîne) kitâb›ndan cevâb verildi ..............................109
10- Ölüye yalvarmakla, flefâ’ati elde edilmez diyor .......................122
11- fieyhlere, Ahmed Bedevînin mezâr›na tap›n›l›yormufl............123
12- Peygamber yard›m edebilseydi, Eshâb aras›ndaki fitneyi

önlerdi diyor ..................................................................................124
13- Kasîde-i bürde gibi, Resûlullah› medh eden kitâblar flirk 

ile dolu imifl. Buna Muhammed Ma’sûm hazretlerinden 
cevâb verilmifldir ...........................................................................125

14- Türbeleri y›kmal› imifl. Buna, ‹bni Hacer hazretlerinin (Ze-
vâcir) kitâb›ndan cevâb verildi ...................................................127

15- Mescide girenlerin, Hucre-i se’âdeti ziyâret etmeleri câiz 
de¤ilmifl. Buna (Mir’ât-i Medîne) kitâb›ndan cevâb verildi ...130
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16- Okunan salevât›n Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” 
haber verildi¤ini kendi de yazmakdad›r ....................................144

17- Evliyâdan yard›m istemek flirk imifl. Buna, allâme Ahmed
ibni Kemâl efendiden cevâb verilmekdedir..............................144

18- Evliyân›n kerâmetlerine küfr, flirk demekdedir. Buna, imâm-›
Rabbânî hazretlerinden ve (Mevâhib)den cevâb verildi ........149

19- Evliyâ kerâmet satarm›fl. Velî ve z›nd›klar› birbirlerine
kar›fld›r›yor. Bana yaklaflmak için vesîle aray›n›z âyeti...........160

20- Allah ve mü’minler sana kâfîdir âyetini yanl›fl anlat›yor.
Buna (Berîka) kitâb›ndan cevâb verildi ....................................166

21- Mezheb imâmlar›na uymak sap›kl›k imifl..................................168
22- Ölülerden flefâ’at beklemek flirk imifl. Buna (Hadîka) 

kitâb›ndan cevâb verildi...............................................................185
23- Ehl-i sünnet, Kasîde-i bürdeyi Kur’ândan üstün tutuyormufl 192
24- Ölü duymaz, fâide vermez. Ondan birfley istemek flirk

olur diyor. Buna (Minhat-ül-Vehbiyye) kitâb›ndan cevâb 
verilmekdedir ................................................................................192

25- Vehhâbîlerin ictihâdlar›n›n bozuk oldu¤unu kendileri 
de söylemekdedir..........................................................................242

26- Kabr ziyâretine izn verildi. Sonradan bid’atler kar›fld› 
diyor. Buna (Râb›ta-i flerîfe) risâlesinden cevâb veriyoruz ...244

27- Resûlullah, salevât okuyanlar› bilir diyebilmekdedir ..............250
28- Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin üstünlüklerini bildiriyor............251
29- Diriden yard›m istenir. Ölüden istenmez diyor. Buna 

(Merâk›l-felâh) ve (Zevâcir)den cevâb verilmekdedir............251
30- Ölü için adak yapmak, hayvan kesmek flirk imifl. Buna

(Minhat-ül-Vehbiyye) kitâb›n›n sonundaki (Efledd-ül-cihâd)
kitâb›nda arabî olarak cevâb verilmekdedir .............................254

31- Vehhâbîler hakk›ndaki fetvâ. Bu fetvân›n asl› (Minhat-
ül-Vehbiyye) kitâb›n›n sonunda arabî olarak mevcûddur......265

32- (Cevâb-› Nu’mân) ad›ndaki vehhâbî kitâb›na (Mektûbât)
dan cevâb verildi. Mevlid k›ssas› ve Delâil-ül-hayrât oku-
man›n meflrû oldu¤u isbât edildi.................................................270

33- Tesavvuf ve tarîkatler sonradan ortaya ç›kd›. Bunlar›
islâm dîni emr etmemekdedir, diyor. Buna Senâullah-›
Dehlevînin (‹rflâd-üt-tâlibîn) kitâb›ndan cevâb verildi ...........290

34- Tesavvuf ve kerâmete inanm›yanlara (Hadîka) kitâb›ndan
cevâb verildi...................................................................................308

35- K›yâmet günü, herkes sevdi¤inin yan›nda bulunacakd›r ........317
36- Vehhâbîli¤in bafllang›c› ve yay›lmas› .........................................325
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37- Vehhâbîli¤in ortaya ç›k›fl› ve inançlar› (Mir’ât-ül-haremeyn) 
den al›nd›........................................................................................335

38- Vehhâbîlerin Tâifde müslimânlar› öldürmeleri ve ya¤malar› 337
39- Vehhâbîlerin Mekkede yapd›klar› iflkenceler (Mir’ât-ül-hare-

meyn)den al›nd› ............................................................................342
40- Vehhâbîlerin Medîneye girmeleri ve ya¤malar›.(Mir’ât-ül-

haremeyn)den al›nd› ....................................................................348
41- Mubârek flehrlerin Vehhâbîlerden geri al›nmas› .....................352
42- Mekke ve Medîne flehrlerini Osmânl›lar vehhâbîlerden kur-

tard›kdan sonra, yap›lan k›ymetli eserler..................................371
____________________

Köyde, yolda nemâz k›larken, K›ble cihetini anlamak için, günefli
gören topra¤a bir çubuk dikilir, yâhud bir ip ucuna anahtar, tafl gibi bir
fley ba¤lan›p sark›t›l›r. Takvîm yapra¤›nda yaz›l› (K›ble sâati) vaktin-
de, çubu¤un, ipin gölgeleri k›ble istikâmetini gösterir. Gölgenin günefl
bulundu¤u taraf›, k›ble ciheti olur.

____________________

Afla¤›daki fli’r, mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdînin “kaddesallahü teâlâ
sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvân›ndan bir parçan›n tercemesidir:

ÂH YAZIK!

Ömrüm bofl fleylerle geçdi, âh yaz›k!
Yâr›n› hiç düflünmedim, âh yaz›k!

Hep hevâya binâ kurdum, flaflk›nca,
din temeli çürük oldu, âh yaz›k!

Afv› sonsuzdur diyerek, pek azd›m,
(Kahhâr) ismini unutdum, âh yaz›k!

Dald›m günâha, yapmad›m hiç hayr
niçin do¤ru yoldan sapd›m? Âh yaz›k!

Mal için, makâm için hep u¤rafld›m,
sonsuz ni’metlerden oldum, âh yaz›k!

Yol bozuk ve karanl›k, önde fleytân,
günâh a¤›r, a¤lar›m hep, âh yaz›k!

Hesâb defterimde yok bir iyilik,
nas›l kurtulur bu Hâlid? Âh yaz›k!
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MÜSL‹MÂNA NASÎHAT
I.ci K›sm

VEHHÂBÎ ‹NANÇLARI VE
EHL-‹ SÜNNET ÂL‹MLER‹N‹N

BUNLARA VERD‹⁄‹ CEVÂBLAR

Elhamdülillâh! Herhangi bir kimse, herhangi bir zemânda,
herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi bir fleyden do-
lay›, herhangi bir sûretle hamd ederse, bu hamd ve flükrlerin hep-
si, Allahü teâlâya olur. Çünki, herfleyi yaratan, terbiye eden, yetifl-
diren, her iyili¤i yapd›ran, gönderen hep Odur. Kuvvet, kudret sâ-
hibi yaln›z Odur. O, hât›rlatmazsa kimse, iyilik ve kötülük yapma-
¤› irâde, arzû edemez. Kulun irâdesinden sonra, O da istemedikçe,
kuvvet ve f›rsat vermedikçe, hiçbir kimse, hiçbir kimseye, zerre ka-
dar iyilik ve kötülük yapamaz. Kulun istedi¤i herfley, O da irâde
ederse, dilerse meydâna gelir. Yaln›z Onun diledi¤i olur. ‹yilik ve
kötülük yapma¤›, çeflidli sebeblerle hât›rlatmakdad›r. Merhamet
etdi¤i kullar›, kötülük yapmak irâde edince, O irâde etmez ve ya-
ratmaz. ‹yilik yapmak irâde etdikleri zemân, O da irâde eder ve ya-
rat›r. Böyle kullardan hep iyilik meydâna gelir. Gazab etdi¤i düfl-
manlar›n›n kötü irâdelerinin yarat›lmas›n›, O da irâde eder. Bu kö-
tü kullar, iyilik yapmak irâde etmedikleri için, bunlardan hep fenâ-
l›k hâs›l olur. Demek oluyor ki, insanlar bir âlet, bir vâs›tad›r. Kâ-
tibin elindeki kalem gibidir. fiu kadar var ki, kendilerine ihsân edil-
mifl olan (‹râde-i cüz’iyye)lerini kullanarak, iyilik yarat›lmas›n› is-
teyen sevâb kazan›r. Kötülük yarat›lmas›n› isteyen, günâh kazan›r.
Bunun için, hep iyilik yapmay› düflünmeli, hep iyilik yapmay› iste-
meliyiz! ‹yi fleyleri ö¤renmeliyiz. ‹yiliklerin kayna¤› olan (Ehl-i
sünnet) âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›n› okuyup,
iyiyi, kötüyü anlamal›y›z. Ehl-i sünnet âlimleri, vehhâbîli¤in ingi-
lizler taraf›ndan kuruldu¤unu ve hatâl› bir yol oldu¤unu vesîkalar-
la isbât ediyor. Kitâb›m›z›n birinci k›sm›nda, 324.cü sahîfeye kadar
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bu vesîkalardan otuzbefl dânesini s›ra ile bildirece¤iz.
1 - Vehhâbîlerin (Feth-ul-mecîd) kitâb›, yetmiflbeflinci sahîfe-

sinde, (Abdülvehhâb-i fia’rânînin[1] kitâblar› ve Abdül’azîz-i Deb-
ba¤›n (‹briz) kitâb› ve Ahmed Ticânînin kitâblar›, Ebû Cehlin ve
benzerlerinin hât›rlar›na gelmiyen flirk ile doludur) diyor.

Ahmet Ticânî “rahmetullahi aleyh”, 1150 [m. 1737] de Cezâyir-
de tevellüd, 1230 [m. 1815] de Fasda vefât etmifldir. Halvetînin bir
kolu olan Ticânîlik yolunun rehberidir. Bu yolda yaz›lm›fl olan
(Cevâhir-ül-meânî-fî feyz-i fleyh Ticânî) kitâb› meflhûrdur.

‹nsanlar›n üstünlerinin, ya’nî Peygamberlerin “salevâtullahi te-
âlâ ve teslîmâtühü aleyhim ecma’în”, meleklerin üstünlerinden da-
hâ yüksek olduklar›n›, bu vehhâbî kitâb› da yazmakda, meleklerin
tesarruf ve te’sîrlerine inanmakda, fekat Allahü teâlân›n Evliyâs›na
“rahime-hümullahü teâlâ” kerâmet olarak, te’sîr ve tesarruf verdi-
¤ine ise inanmamakda, buna inananlara müflrik demekdedir. Ehl-i
sünnet âlimleri “rahimehümullahü teâlâ”, vehhâbîlerin ortaya ç›ka-
caklar›n›, kerâmet olarak, bilmifller, bunlara, y›llarca önce cevâblar
yazm›fllard›r. Bu âlimlerin bafl›nda, Muhyiddîn-i Arabî ve Sadred-
dîn-i Konevî ve Celâleddîn-i Rûmî[2] ve Seyyid Ahmed Bedevî [ve
imâm-› Rabbânî] gibi Velîler “rahimehümullahü teâlâ” bulunmak-
dad›r. Vehhâbîler, iflte bunun için, bu Velîleri be¤enmiyorlar.

‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî “kuddise sirruh”
(Mektûbât)›n›n ikinci cild, ellinci mektûbunda buyuruyor ki:

‹slâm dîninin bir sûreti, bir de hakîkati, özü vard›r. Sûreti, ön-
ce îmân etmek, sonra, Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na
uymakd›r. ‹slâm dîninin sûretine kavuflanlar›n nefs-i emmâreleri
inkârda ve ›syân etmekdedir. Bunlar›n îmân›, îmân›n sûretidir.
K›ld›klar› nemâz, nemâz›n sûretidir. Oruc ve baflka ibâdetleri de
böyledir. Çünki, nefs-i emmâre, insan varl›¤›n›n temelidir. Herkes
(Ben) deyince, nefsini göstermekdedir. ‹flte, bunlar›n nefsleri î-
mân etmemifl, inanmam›fld›r. Böyle kimselerin îmânlar› ve ibâdet-
leri hakîkî, do¤ru olabilir mi? Allahü teâlâ, çok merhametli oldu-
¤u için, yaln›z sûrete kavuflma¤› kabûl buyurmufldur. Bunlar›, râz›
oldu¤u Cennetine sokaca¤›n› müjdelemifldir. Yaln›z kalbin inan-
mas›n› kabûl buyurmas›, nefsin inanmas›n› da flart koflmamas›, O-
nun büyük ihsân›d›r. Evet, Cennet ni’metlerinin de, hem sûretleri,
hem hakîkatleri vard›r. ‹slâm dîninin sûretine kavuflanlar, Cenne-
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tin sûretinden pay alacaklard›r. Dünyâda, islâm dîninin hakîkatine
kavuflanlar, Cennetin hakîkatine kavuflacaklard›r. Sûrete kavufl-
mufl olanlarla hakîkate kavuflmufl olanlar, Cennetin ayn› bir mey-
vesini yiyecek. Fekat, herbiri baflka tat alacakd›r. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek zevceleri “rad›yal-
lahü teâlâ anhünne” Cennetde, Resûlullah›n yan›nda olacak, fekat
duyduklar› lezzet baflka olacakd›r. E¤er, baflka olmasayd›, bu mu-
bârek zevcelerin, bütün insanlardan dahâ üstün olmalar› lâz›m ge-
lirdi. Her üstün olan kimsenin zevcesinin de, bunun gibi üstün ol-
mas› gerekirdi. Çünki zevceler, Cennetde zevclerinin yan›nda ola-
cakd›r. ‹slâm dîninin sûretine kavuflanlar, buna uyduklar› zemân,
âh›retde kurtulabileceklerdir. Buna uyanlar, umûmî evliyâl›¤a,
ya’nî Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine ermifl demekdir. Bununla
flereflenen, tesavvuf yoluna girebilecek, (Vilâyet-i hâssa) denilen
özel evliyâl›¤a kavuflabilecek kimse demekdir. Bunlar, nefs-i em-
mârelerini itmînâna ulafld›rabilirler. fiunu iyi bilmelidir ki, bu vilâ-
yetde, ya’nî ‹slâm dîninin hakîkatinde ilerliyebilmek için, islâm dî-
ninin sûretini elden b›rakmamak lâz›md›r.

Tesavvuf yolunda ilerlemek, Allahü teâlân›n ismini çok zikr et-
mekle olur. Bu zikr de, islâm dîninin emr etdi¤i bir ibâdetdir. Zikr
etmek, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde övülmüfl ve emr
edilmifldir. Tesavvuf yolunda ilerliyebilmek için, islâm dîninin ya-
saklad›¤› fleylerden sak›nmak flartd›r.Farzlar› yapmak, insan› bu
yolda ilerletir. Tesavvuf yolunu bilen ve yolculara önderlik edebi-
len bir (Rehber=Mürflid) aramak da, islâm dîninin emr etdi¤i bir-
fleydir. Mâide sûresinin otuzbeflinci âyetinde, (Ona kavuflmak için
vesîle aray›n›z) buyuruldu. (Vesîlenin, insan-› kâmil oldu¤u, onse-
kizinci maddede uzun bildirilmifldir). Allahü teâlân›n r›zâs›na ka-
vuflmak için, islâm dîninin sûreti de, hakîkati de lâz›md›r. Çünki,
evliyâl›k üstünlüklerinin hepsi, islâm dîninin sûretine uymakla ele
geçer. Peygamberlik üstünlükleri de, islâm dîninin hakîkatinin
meyveleridir.

Evliyâl›¤a kavuflduran yol tesavvufdur. Tesavvuf yolunda iler-
liyebilmek için, Allahdan baflka herfleyin sevgisini kalbden ç›kar-
mak lâz›md›r. Allahü teâlân›n ihsân› ile, kalb hiçbirfleyi görmez o-
lursa, (Fenâ) denilen fley hâs›l olur. (Seyr-i ilallah) temâm olur.
Bundan sonra, (Seyr-i fillah) denilen yolculuk bafllar. Böylece,
(Bekâ) denilen fley hâs›l olur ki, aran›lan da budur. ‹slâm dîninin
hakîkati buradad›r. Buna kavuflan zâta (Velî) denir ki, Allahü teâ-
lân›n râz› oldu¤u, sevdi¤i kimse demekdir. Burada (Nefs-i emmâ-
re) mutmainne olur. Nefs, küfrden kurtulup, Allahü teâlân›n kazâ
ve kaderinden râz› olur. Allahü teâlâ da, ondan râz› olur. Kendini
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anlar. Büyüklük, kendini be¤enmek hastal›¤›ndan kurtulur. Te-
savvuf büyüklerinden ço¤u, nefs itmînâna kavuflunca da, Allahü
teâlâya âsî olmakdan kurtulamaz demifllerdir. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” bir gazâs›ndan dönüflde, (Küçük cihâddan
döndük. Büyük cihâda bafll›yoruz) buyurdu. Bu büyük cihâd,
nefs-i emmâre ile cihâdd›r demifllerdir. Bu fakîr [ya’nî imâm-›
Rabbânî] böyle anlam›yorum. Nefs itmînâna kavuflunca, hiç ›syâ-
n›, kötülü¤ü kalmaz diyorum. Nefs de, herfleyi unutmufl olan kalb
gibi, Allahdan baflka hiçbirfley görmez. Mevk›’, rütbe, mal, hattâ
bunlar›n verece¤i tat ve ac›l›klardan kurtulmufldur. Nefs ezilmifl,
yok gibi olmufldur. Allah için, kendini fedâ etmifldir. Hadîs-i flerîf-
de, (Cihâd-› ekber) buyurulmas›, bedeni meydâna getiren madde-
lerin fizik ve kimyâ ve biyolojik isteklerine karfl› olan cihâd olsa
gerekdir. fiehvet, ya’nî istek kuvvetleri, gadab, ya’nî ürkmek, çe-
kinmek istekleri, hep maddî isteklerdir. Hayvanlarda nefs yokdur.
Fekat bu kötü istekler, onlarda da vard›r. Her hayvanda bulunan
flehvet, gadab, birfleye çok düflkün olmak, hep maddelerin hâssa-
lar›ndan ileri gelmekdedir. [Bu isteklere (Sevk-› tabî’î) içgüdü de-
nir.] ‹nsanlar›n bunlarla cihâd etmesi lâz›md›r. Nefsin itmînâna
kavuflmas›, insan› bu kötülüklerden kurtarmaz. Bunlarla cihâd›n
çok fâidesi vard›r. Bedeni de temizleme¤e yarar.

Nefs itmînâna kavuflunca, (‹slâm-› hakîkî) nasîb olur. Hakîkî
îmân hâs›l olur. Yap›lan her ibâdet hakîkî olur. Nemâz, oruc ve
hac, hakîkî yap›lm›fl olur.

Görülüyor ki, tesavvuf ve hakîkat denilen fleyler, islâm dîninin
sûreti ile hakîkati aras›ndad›r. (Vilâyet-i hâssa)ya kavuflam›yan
kimse, mecâzî müslimânl›kdan kurtulamaz. Hakîkî islâma kavufla-
maz.

‹slâm dîninin hakîkatine kavuflan ve islâm-› hakîkî ile flerefle-
nen kimse, Peygamberlik üstünlüklerinden pay alma¤a bafllar.
(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) hadîs-i flerîfinde bildirilen
müjdeye kavuflur. Evliyâl›k üstünlükleri, islâm dîninin sûretinin
meyveleri oldu¤u gibi, Peygamberlik üstünlükleri de, islâm dîninin
hakîkatinin meyveleridir. Vilâyetin üstünlükleri, nübüvvetin üs-
tünlüklerinin sûretleridir.

‹slâm dîninin sûreti ile hakîkati aras›ndaki fark, nefsden ileri
gelmifl oldu. Vilâyet üstünlükleri ile, nübüvvet üstünlükleri fark›
da, bedendeki maddelerden ileri gelmekdedir. Vilâyetin kemâlâ-
t›nda, maddeler, fizik, kimyâ ve biyoloji özelliklerine uyar. Fazla
enerji, taflk›nl›k yapd›r›r. Maddeler, g›da ister. Bu iste¤e kavuflmak
için, uygunsuz ifller yap›l›r. Nübüvvet kemâllerinde, böyle uygun-
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suz ifller de kalmaz olur. (fieytân›m müslimân oldu) hadîs-i flerîfi,
bu hâli bildirmifl olabilir. Çünki, insan›n d›fl›nda fleytân oldu¤u gi-
bi, içinde de vard›r. Fazla enerji insan› azd›r›r. Kendini be¤endirir.
Bu ise, fenâ huylar›n en kötüsüdür. Bunun müslimân olmas›, bu
kötülüklerden kurtulmas›d›r. Peygamberlik kemâlât›nda, hem kal-
bin, hem nefsin îmân›, hem de bedendeki maddelerin düzeni ve
dengesi vard›r. Nefsin tâm itmînâna gelmesi, bedendeki madde ve
enerjinin dengeye gelmesinden sonrad›r. Bu itmînândan sonra, ar-
t›k kötülü¤e dönemez. Bütün bu üstünlükler, hep islâm dîninin üs-
tüne kurulmakdad›r. A¤aç ne kadar dallan›r, meyvelenirse, yine
köksüz olamaz. Her üstünlükde Allahü teâlân›n emrlerine ve ya-
saklar›na uymak lâz›md›r. Ellinci mektûbdan terceme burada te-
mâm oldu.

Görülüyor ki, vehhâbî kitâb›n›n yazar›, tesavvufdan haberi ol-
mad›¤› için, Evliyâ-i kirâma “kaddesallahü teâlâ esrârehü-
mül’azîz” dil uzat›yor. Onlar› islâm dîninin d›fl›nda san›yor.

2 - (Feth-ul mecîd) vehhâbî kitâb›n›n k›rksekizinci ve üçyüz-
k›rksekizinci sahîfelerinde, (Ameller, ibâdetler îmândand›r. ‹bâdet
yapm›yan›n îmân› gider. Îmân azal›r ve ço¤al›r. fiâfi’î ve Ahmed ve
baflkalar› bunu sözbirli¤i ile bildiriyorlar) diyor.

‹bâdetin vazîfe oldu¤una inanmak îmândand›r. ‹nanmak bafl-
kad›r. Yapmak baflkad›r. Bunlar› birbirlerine kar›fld›rmamal›d›r.
‹nand›¤› hâlde, tenbellikle yapm›yan kâfir olmaz. Kitâb›n yazar›,
bu yüzden milyonlarca müslimâna kâfir damgas› basmakdad›r. Bir
müslimâna kâfir diyenin kendisi kâfir olur ise de, te’vîl ile söyliyen
kâfir olmuyor.

Meflhûr (Emâlî kasîdesi)[1] k›rküçüncü beytinde diyor ki, (Farz
olan ibâdetler, îmândan say›lmaz). Bu kasîdenin (Nuhbet-ül-le-
âlî) ismindeki arabî flerhi çok k›ymetlidir. 1975 de ‹stanbulda (Ha-
kîkat kitâbevi) taraf›ndan basd›r›lm›fld›r. ‹mâm-› a’zam Ebû Ha-
nîfe “rahmetullahi aleyh”, ameller îmândan parça de¤ildir buyur-
du. Îmân, inanmak demekdir. ‹nanmakda azl›k çokluk olmaz.
‹bâdetler, îmân olsayd›, îmân azal›p ço¤al›rd›. Gözden perde kal-
k›p azâb görüldükden sonra olan îmân kabûl olmaz. O ânda, îmân
ile gidenlerin îmânlar› ancak kalb iledir. ‹bâdetler yap›lamaz. Â-
yet-i kerîmede buna îmân denildi. Âyet-i kerîmelerde, îmân› olan-
lara, ibâdet yapmalar› emr ediliyor. Bundan da, îmân›n ibâdetden
baflka oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bunlardan baflka, Kur’ân-› kerîm-
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de, (Îmân edenler ve sâlih ifller yapanlar) buyuruldu. Bu da, ibâ-
detlerin îmândan baflka olduklar›n› gösteriyor. (Mü’min iken, sâlih
amel iflliyenler) âyet-i kerîmesi, amellerin îmândan ayr› olduklar›-
n› aç›kça göstermekdedir. Çünki, flart›n meflrûtdan baflka olmas›
lâz›md›r. Îmân edip, hiç ibâdet yapamadan, hemen ölenin, mü’min
oldu¤u söz birli¤i ile bildirilmifldir. Cibrîl hadîsinde de îmân›n yal-
n›z inanmak oldu¤u bildirilmifldir.

‹mâm-› Ahmed ve imâm-› fiâfi’î ve hadîs âlimlerinden birço¤u
ve Efl’arîler “rahime-hümullahü teâlâ” ve Mu’tezile, ibâdetler îmâ-
n›n parças›d›r. Îmân azal›p ço¤al›r dediler. Îmân ile amel, baflka
olursa, günâh iflliyenlerin îmânlar› ile, Peygamberlerin “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” îmânlar› bir olurdu dediler. (Onlara
âyetlerim okundu¤u zemân, îmânlar› artar) âyeti ve (Îmân artarak,
sâhibini Cennete götürür. Azalarak da, Cehenneme sürükler) ha-
dîsi, îmân›n azal›p ço¤ald›¤›n› bildiriyor dediler. ‹mâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rahmetullahi aleyh”, bunlara cevâb teflkîl eden bilgileri
önceden anlatm›fl, îmân›n artmas›, devâm etmesi, çok zemân sür-
mesi demekdir demifldir. ‹mâm-› Mâlik “rahime-hullahü teâlâ” de
böyle dedi. Îmân›n çok olmas›, inan›lacak fleylerin ço¤almas› de-
mekdir. Meselâ, Eshâb-› kirâm, önce az fleylere inan›rlard›. Yeni
emrler gelince, îmânlar› ço¤al›rd›. Îmân›n artmas› demek, kalbde
nûrunun artmas› demekdir. Bu parlakl›k, ibâdet ile artar. Günâh
ifllemekle azal›r. Bu husûsda (fierh-› Mevâk›f)[1] ve (Cevheret-üt-
tevhîd) kitâblar›nda genifl bilgi vard›r.

Vehhâbî kitâb›n›n doksanbirinci sahîfesinde: (Eshâb-› kirâm-
dan biri flerâb içmekden vazgeçmedi. Kendisine (Had) denilen
dö¤mek cezâs› verildi. Eshâbdan birkaç›, buna la’net edince, Resû-
lullah, (Ona la’net etmeyin! Çünki o, Allahü teâlây› ve Resûlünü
sever) buyurdu) diyor. Günâh iflliyenin kâfir olmad›¤›n›, kendisi de
yazmakdad›r. Büyük günâh iflliyenler, farzlar› yapm›yanlar kâfir
olur diyenleri, bu hadîs-i flerîf red etmekdedir. (Îmân› olan, zinâ et-
mez. H›rs›zl›k etmez) hadîs-i flerîfinin de, îmân›n kendini de¤il, ke-
mâlini gösterdi¤ini, isbât etmekdedir.

Abdülganî Nablüsî, Allâme Birgivînin “rahimehümullahü teâ-
lâ”[2] yaz›lar›n› (Hadîka) kitâb›nda aç›klarken, ikiyüzseksenbirinci
ve sonraki sahîfelerinde buyuruyor ki: (Îmân), Muhammed aley-
hisselâm›n Allahü teâlâ taraf›ndan getirdi¤i bilgilere kalbin inan-
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mas› ve inand›¤›n› dil ile söylemesi demekdir. Bu bilgilerin herbi-
rini arafld›rmak ve anlamak lâz›m de¤ildir. Mu’tezile f›rkas›, her-
birini anlay›p inanmak lâz›md›r dedi. Aynî “rahime-hullahü te-
âlâ”,[1] Buhârî flerhinde diyor ki, Muhakk›kîn, ya’nî en derin âlim-
ler, meselâ Ebül-Hasen Efl’arî,[2] kâdî Abdül-Cebbâr Hemedânî
Mu’tezilî, üstâd Ebül-‹shâk ‹brâhîm ‹sferâinî ve Hüseyn bin Fadl
ve dahâ birçoklar›, (Îmân, aç›kça bildirilmifl olan fleylere yaln›z
kalb ile inanmakd›r. Dil ile söylemek ve ibâdetleri yapmak îmân
de¤ildir) dediler. Sa’deddîn-i Teftâzânî “rahime-hullahü teâlâ” de
(fierh-i akâid) kitâb›nda böyle söyliyor ve fiems-ül-eimme ve
Fahr-ul-islâm Alî Pezdevî “rahime-hümullahü teâlâ” gibi âlimle-
rin dil ile ikrâr etmenin de lâz›m oldu¤unu söylediklerini bildiri-
yor. Kalbdeki îmân› dil ile söylemek, müslimânlar›n, birbirlerini
tan›malar› için lâz›md›r. Söylemiyen de mü’mindir. Ameller, ibâ-
detler, îmândan parça de¤ildir. Âlimlerin ço¤u, meselâ imâm-›
a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” böyle buyurdular.
Evet, imâm–› Alî “rad›yallahü anh” ve imâm-› fiâfi’î “rahimehul-
lahü teâlâ” îmân inanmak ve söylemek ve ibâdetleri yapmakd›r
dediler. Bu sözleri, kâmil olan, olgun olan îmân› bildirmekdedir.
Kalbinde îmân oldu¤unu söyliyen kimsenin mü’min oldu¤u söz-
birli¤i ile bildirilmifldir. Rükneddîn Ebû Bekr Muhammed Kirmâ-
nî “rahime-hullahü teâlâ” Buhârî flerhinde diyor ki, ibâdetler
îmândan say›l›nca, îmân azal›r ve ço¤al›r. Fekat, kalbdeki îmân
azalmaz ve ço¤almaz. Azalan, ço¤alan bir inan›fl îmân olmaz. fiek
olur, flübhe olur. ‹mâm-› Muhyiddîn Yahyâ Nevevî “rahime-hul-
lahü teâlâ” inan›lacak fleyleri inceliyerek, sebeblerini anlamakla
îmân›n kendisi de artar. Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü teâlâ
anh” îmân› ile, herhangi bir kimsenin îmân› bir de¤ildir dedi. Bu
söz, îmân›n kuvvetli ve za’îf olmas›n› göstermekdedir. Îmân›n
kendisi azal›r ve ço¤al›r demek de¤ildir. Hasta insanla, sa¤lam in-
san›n kuvvetlerinin bir olmamas› gibidir. Her ikisinin de insanl›¤›
birdir. ‹nsanl›klar›nda azl›k çokluk yokdur. Îmân›n azl›¤›n› çoklu-
¤unu bildiren âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri, imâm-› a’zam
Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” flöyle aç›klamakdad›r: Eshâb-›
kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” îmâna gelince, herfleye
topluca inanm›fld›. Sonra, zemân zemân birçok fleyler farz oldu.
Bunlara birer birer inand›lar. Îmânlar› böylece, zemânla ço¤ald›.
Bu hâl, yaln›z Eshâb-› kirâm içindir. Sonra gelen müslimânlar için,
îmân›n böyle artmas› düflünülemez buyurdu. Sa’deddîn-i Teftâzâ-
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[2] Ebül-Hasen Alî Efl’arî 330 [m. 941] de vefât etdi.



nî “rahime-hullahü teâlâ”,[1] (fierh-i akâid)de diyor ki, k›saca bilen-
lerin k›saca inanmalar›, etrâfl› ve inceliklerini bilenlerin etrâfl›
inanmalar› lâz›md›r. ‹kincilerin îmânlar›, birincilerinkinden elbet
çokdur. Fekat, birincilerinki de, tâm îmând›r. Îmânlar› noksan de-
¤ildir. Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki,
sözün k›sas›, îmân›n kendisi azalmaz ve ço¤almaz. Îmân›n kuvveti
ço¤al›r. Yâhud ibâdetlerin az veyâ çok olmas› ile îmân›n kemâli,
k›ymeti de¤iflmekdedir. Îmân›n azal›p ço¤alaca¤›n› bildiren âyet-i
kerîmelere ve hadîs-i flerîflere böyle ma’nâ verilmifldir. Bu bilgi, ic-
tihâd edilebilecek bilgilerden oldu¤u için, çeflidli aç›klamalar ya-
p›lm›fld›r. Hiçbiri, baflka dürlü söyliyeni kötülememifldir. Vehhâbî
kitâb› ise, ibâdetleri kabûl edip de, tenbellikle yapm›yana kâfir,
müflrik diyor. Muhammed Hâdimî “rahime-hullahü teâlâ”[2] (Berî-
ka) kitâb›nda diyor ki, ibâdetler îmândan parça de¤ildirler. Celâ-
leddîn-i Devânî “rahime-hullahü teâlâ” buyurdu ki, Mu’tezile,
ibâdetleri îmân›n parças› sayd›. ‹bâdet yapm›yan›n îmân› yokdur
dedi. ‹bâdetler, îmân› olgunlafld›r›r, güzellefldirir. A¤ac›n dallar›
gibidirler. Îmân ibâdet yapmakla ço¤almaz ve günâh ifllemekle
azalmaz. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe ve imâm-› Mâlik ve imâm-›
Ebû Bekr Ahmed Râzî ve birçok derin âlimler “rahime-hümulla-
hü teâlâ” böyle söylediler. Çünki, îmân tâm inanmak demekdir.
Bunun azalmas› ço¤almas› olmaz. Bir kalbdeki îmân›n ço¤almas›
demek, bunun tersi olan küfrün azalmas› demekdir. Böyle fley ola-
maz. ‹mâm-› fiâfi’î ve Ebül-Hasen Efl’arî “rahime-hümullahü te-
âlâ” îmân azal›r ço¤al›r buyurdular. Bu sözün, îmân›n kendisi aza-
l›p ço¤almas› de¤il, kuvvetinin azal›p ço¤almas› demek oldu¤unu
(Mevâk›f) kitâb› aç›klamakdad›r. Çünki, Peygamberin îmân› üm-
metinin îmân› gibi de¤ildir. ‹flitdiklerini akl› ile, ilmi ile inceliyenin
îmân›, iflitmekle inanan›n îmân› gibi de¤ildir. [Mükâflefe ve müflâ-
hedeye kavuflmufl Velînin îmân›, tesavvufdan haberi olm›yanlar›n
îmânlar› gibi de¤ildir.] ‹brâhîm aleyhisselâm, kalbinin itmînân, ya-
kîn hâs›l etmesini istedi. Bunu Kur’ân-› kerîm bildiriyor. ‹mâm-›
a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” (F›kh-› ekber) kitâb›n-
da buyuruyor ki, (Yerde ve göklerde bulunanlar›n îmânlar›, inan›-
lacak fleyler bak›m›ndan azal›p ço¤almaz. ‹tmînân, yakîn bak›m›n-
dan azal›p ço¤al›r. Ya’nî, îmân›n kuvveti art›p azal›r. Fekat yakîni,
kuvveti hiç bulunmazsa, îmân olmaz.) [(F›kh-› ekber)in (El-Kavl-
ül-fasl) ismindeki arabî flerhi çok k›ymetli olup, 1975 senesinde ‹s-
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tanbulda basd›r›lm›fld›r.] Hâdimîden terceme temâm oldu.
‹mâm-› Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî “rahime-hullahü te-

âlâ” (Mektûbât) kitâb›nda, ikiyüzaltm›flalt›nc› mektûbda buyuru-
yor ki, îmân kalbin tasdîki ve yakîni oldu¤undan, azalmas›, ço¤al-
mas› olmaz. Azal›p ço¤alan bir inan›fl, îmân olmaz. Buna zan de-
nir. ‹bâdetleri, Allahü teâlân›n sevdi¤i fleyleri yapmakla îmân cilâ-
lan›r, nûrlan›r, parlar. Harâm iflleyince, bulan›r, lekelenir. O hâlde,
ço¤almak ve azalmak, amellerden, ifllerden dolay›, îmân›n cilâs›-
n›n, parlakl›¤›n›n de¤iflmesidir. Kendisinde azal›p ço¤almak olmaz.
Cilâs›, parlakl›¤› çok olan îmâna çok dediler. Bunlar, sanki, cilâl›
olm›yan îmân›, îmân bilmedi. Cilâl›lardan ba’z›s›n› da, îmân bilip,
fekat az dedi. Îmân, parlakl›klar› baflka baflka olan, karfl›l›kl› iki ay-
na gibi oluyor. Cilâs› çok olup, cismleri parlak gösteren ayna, az
parlak gösteren aynadan dahâ çokdur deme¤e benzer. Baflka biri-
si de, iki ayna müsâvîdir. Yaln›z, cilâlar› ve cismleri göstermeleri,
ya’nî s›fatlar› baflkad›r demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi, gö-
rünüfle bakm›fl, öze, içe girememifldir. (Ebû Bekrin îmân›, ümme-
timin îmânlar› toplam›ndan dahâ a¤›rd›r) hadîs-i flerîfi, îmân›n ci-
lâs›, parlakl›¤› bak›m›ndand›r. Vehhâbî kitâb›:

(Bir kimse, beni çocuklar›ndan, ana babas›ndan ve herkesden
dahâ çok sevmedikçe, îmân› temâm olmaz) hadîs-i flerîfini yaz›yor.
(Muhabbet, kalbde olur. Kalbin iflidir. Bunun için, bu hadîs, amel-
lerin, ibâdetlerin îmândan parça oldu¤unu, îmân›n flart› oldu¤unu
gösteriyor) diyor.

Muhabbet, kalbin ifli de¤il, s›fat›d›r. Kalbin ifli oldu¤unu kabûl
etsek bile, bedenin, organlar›n ifli, kalbin ifli de¤ildir. Büyük günâh-
lar› iflliyen cezâ görür. Bunlar› kalbinde bulunduran, yapma¤a niy-
yet eden cezâ görmez. Kalbin iyi ifli, inanmakd›r. Kalbin kötü ifli
inanmamakd›r, îmâns›zl›kd›r. Bedenin kötü ifli, îmâns›zl›k de¤ildir.
Meselâ, yalan söylemek harâmd›r. Yalan söyliyen kötü ifl yapm›fl
olur. Fekat, kâfir olmaz. Yalan söylemenin harâm oldu¤unu kabûl
etmiyen veyâ be¤enen kâfir olur.

(Îmân›n do¤ru olmas›, kalbin inanmas› ve amel etmesi, dilin
bunu söylemesi ve ibâdetleri yapmaklad›r. Ehl-i sünnet velcemâ’at
da böyle söylemifldir) diyor.

Üçyüzotuzdokuzuncu sahîfesinde, (Allah sevgisi olunca, Ona
itâ’at edenleri, Onun Peygamberlerini, sâlih kullar›n›, Allah›n sev-
diklerini de sevmek lâz›m olur) diyor.

O hâlde, Evliyây› “rahime-hümullahü teâlâ” sevmek, Allah
sevgisinin alâmetidir. Bu sevgisini aç›kl›yanlara dil uzat›lamaz.
Vehhâbî kitâb›n›n da yazd›¤› gibi, Allahü teâlân›n sevmediklerini
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sevmek yasakd›r, küfrdür. Allahü teâlân›n sevdiklerini sevmek lâ-
z›md›r ve îmân›n alâmetidir. ‹bâdetlerin en üstünü oldu¤u bildiri-
len (hubb-i fillah ve bu¤d-› fillah) da bu demekdir. Kâfirler, müfl-
rikler, Allahü teâlây› sevmiyor. Baflka fleyleri seviyor. Müslimân-
lar, Allahü teâlây› sevdikleri için, Onun sevdi¤i Peygamberi “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” ve Evliyây› “rahime-hümullahü teâlâ” se-
viyorlar. Vehhâbî kitâb›, bu iki sevgiyi birbirine kar›fld›r›yor. Birin-
cisinin kötü oldu¤unu bildiren âyet-i kerîmeleri, ikinci sevgiye de
yayma¤a kalk›fl›yor.

Yetmifliki (Bid’at) f›rkas›ndan biri olan (Hâricî)lerden bir k›s-
m› ve (Vehhâbî)ler, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere karfl› gel-
miyor. Fekat, ma’nâlar› aç›k ve kesin olmay›p, kapal› ve flübheli
olan nasslar› yanl›fl te’vîl ederek, bunlardan yanl›fl ma’nâ anl›ya-
rak, farzlar› yapmak ve harâmlardan sak›nmak, îmân›n parças›d›r
diyorlar. (Mü’min olmak için, hem îmân›n alt› flart›na inanmak,
hem de, islâmiyyete uymak lâz›md›r. Bir farz› yapm›yan veyâ bir
harâm iflliyen kâfir olur) diyorlar. Bunun için, müslimânlara kâfir
damgas›n› bas›yorlar. Hâlbuki, farzlar›n farz olduklar›na ve ha-
râmlar›n harâm oldu¤una inanmak, îmând›r. ‹nanmamak baflka-
d›r. ‹nan›p da yapmamak baflkad›r. Bunlar, bu ikisini birbiri ile ka-
r›fld›rd›klar› için, Ehl-i sünnetden ayr›l›yorlar. Fekat, böyle inan-
d›klar› için, kâfir olmazlar. Bid’at ehli, sap›k oluyorlar. Fekat, ibâ-
det yapm›yan, bir harâm iflliyen müslimânlara, nasslar› te’vîl et-
meksizin kâfir diyenler kâfir olmakdad›r. Hadîs-i flerîfde, (Bid’at
sâhibini be¤enmiyenin kalbini, Allahü teâlâ, îmân ile doldurur.
Bid’at sâhibini kötüliyeni, Allahü teâlâ, k›yâmet gününün korku-
sundan korur) buyuruldu.

3 - Kitâb›n doksansekizinci ve yüzdördüncü sahîfelerinde, Alla-
hü teâlâdan baflka fleylere tap›nanlar›n, onlar› vesîle yapanlar›n
müflrik olduklar›n› bildiren âyet-i kerîmeleri yazarak: (Peygamber-
lerden ve sâlih kullardan ölmüfl veyâ uzakda olanlardan herhangi
bir sözle yard›m istiyenler, bu âyetlere göre müflrik olur) diyor.

Biz müslimânlar, Evliyân›n “rahime-hümullahü teâlâ” kendi-
liklerinden birfley yapacaklar›na inanmay›z. Allahü teâlâ, onlar›
çok sevdi¤i için, onlar›n düâ ve hât›r› ile yarataca¤›na inan›r›z.
Kullara tap›nmak demek, onlar›n sözlerine uyarak, islâmiyyetin
d›fl›na ç›kmak, onlar›n sözlerini, kitâb ve sünnetden üstün tutmak
demekdir. ‹slâmiyyeti emr edenlere uymak, böyle de¤ildir. Buna
uymak, islâmiyyete uymak demekdir. Hayber gazâs›nda, hazret-i
Alînin “rad›yallahü teâlâ anh” gözü a¤r›yordu. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, mubârek tükrü¤ünü onun gözlerine sürdü
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ve düâ eyledi. Gözleri iyi oldu. Peygamberin hât›r› için, Allahü te-
âlâ flifâ ihsân eyledi. Vehhâbî kitâb› da, doksanbirinci sahîfesinde
bunu yaz›yor ve Buhârî ile Müslimin haber verdiklerini bildiriyor.
Onsekizinci maddeyi okuyunuz.

4 - Yüzsekizinci sahîfesinde: (Tesavvufcular, flirk ve küfr üzere-
dir. Mürîd fleyhine tap›n›yor. fia’rânînin kitâblar›, bu küfrlerle do-
ludur. Hüseynin babas›n›n ve çocuklar›n›n ve fiâfi’înin, Ebû Hanî-
fenin ve Abdülkâdir-i Geylânînin[1] mezârlar›n› putlafld›r›yorlar.
Onlara tap›n›yorlar) diyor.

(Üsûl-ül-erbe’a fî-terdîd-il-vehhâbiyye) kitâb›n›n üçüncü k›s-
m›nda, fârisî olarak diyor ki:

Böyle inanan kimse, gâib olan, ya’nî yan›nda bulunm›yan bir
kimseye, ismini söyliyerek seslenmek büyük flirk olur diyor. Böy-
lece, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek rû-
hunun bile hâz›r olaca¤›n› düflünerek seslenen kimse müflrik olur
diyor. Yemenli fievkânî de, (Dürr-ün-nadîd) kitâb›nda, (Mezârla-
r› büyük bilmek, kabrlere seslenerek, ihtiyâclar›n› istemek küfr
olur) dedi. Yine o, (Tathîr-ül-i’tikâd) kitâb›nda da, (Melek, Pey-
gamber veyâ Velî de olsa, ölüye yâhud gâib olan diriye böyle ses-
lenen müflrik olur) diyor. Mezhebsizlerden bir k›sm› burada iki
fikr ortaya atmakdad›r. Bunlara göre, e¤er iflitece¤ini düflünmiye-
rek, sevdi¤i için, (yâ Resûlallah!) derse, müflrik olmaz. E¤er iflite-
ce¤ine inanarak söylerse, kâfir olur. Selef-i sâlihînin “rahime-hü-
mullahü teâlâ” yapd›¤› fleylere flirk diyen ve müslimânlara müflrik
damgas›n› basan bu kimseye sorar›z: (Gâib olan) sözü ile ne de-
mek istiyorsun? (Görmedi¤imiz herfley gâibdir) diyorsan, (yâ Al-
lah) dememiz de flirk olmakdad›r. Çünki bu, Allahü teâlân›n Cen-
netde görülece¤ine de inanmamakdad›r. E¤er, (gâib, yok demek-
dir) diyorsan, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve
Evliyân›n “rahime-hümullahü teâlâ” rûhlar›na nas›l yok diyebilir-
sin. Rûhlar›n var olduklar›n› kitâb›m›z›n, ikinci k›sm›nda isbât et-
mifldik. Yok e¤er, (rûhlar›n var olduklar›na ve idrâk ve flu’ûr sâhi-
bi olduklar›na, ya’nî anlad›klar›na, duyduklar›na inan›r›z. Fekat,
tesarruf yapd›klar›na inanmay›z) derse, bu sözü Allahü teâlâ red
etmekde, (En-nâzi’ât) sûresinin beflinci âyetinde, (Güç iflleri ya-
panlara yemîn ederim) buyurmakdad›r. Tefsîr âlimlerinin ço¤u
meselâ (Beydâvî tefsîri)[2] [ve bunun fieyhzâde flerhi[3] ve tefsîr-i
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Azîzî ve Rûh-ul beyân tefsîri, tefsîr-i Hüseynî], bu âyet-i kerîme,
meleklerin ve Evliyâ rûhlar›n›n ifl yapd›klar›n› bildirmekdedir de-
diler. Rûh, madde de¤ildir. Bunun için, melekler gibi, Allahü te-
âlân›n emri ve izni ile, dünyâda ifl yaparlar. Meleklerin, Allahü te-
âlân›n izni ile, bu dünyâda, ifl yapd›klar›, yok etdikleri, diriltmek,
öldürmek gibi ifllerin yap›lmas›na vâs›ta olduklar›, Kur’ân-› kerî-
min çeflidli yerlerinde bildirilmifldir. Cin ve fleytânlar da, güç fley-
leri kolayca yap›yorlar. Süleymân aleyhisselâma, cinnin hizmetle-
rini Kur’ân-› kerîm haber veriyor. Meselâ Sebe’ sûresinin onüçün-
cü âyetinde meâlen, (Cin, Onun her istedi¤ini, kal’a, resm, büyük
kazanlar ve yerinden kald›r›lam›yan çanaklar yaparlard›) buyuru-
yor. Cin, melekler ve rûhlar kadar olgun ve kuvvetli olmad›¤› hâl-
de, büyük ifller yap›yor. Bu dünyâda, göremedi¤imiz çok fley var
ki, insan gücünün yetiflemedi¤i iflleri yapmakdad›rlar. Meselâ, çok
hafîf olan ve göremedi¤imiz hava, f›rt›na, kas›rga fleklinde eserek,
a¤açlar› devirmekde, binâlar› y›kmakdad›r. [Elektrik ve laser ›fl›n-
lar› ve elektro-ma¤netik dalgalar›, atomlar, gözle, hattâ ultra-mik-
roskopla görülemedikleri hâlde, akllar› flafl›rtan büyük ifller yap-
makdad›r.] Nazar de¤mesi, sihr ya’nî büyü ve benzerleri kuvvetle-
ri göremiyoruz. Hâlbuki, korkunç te’sîrlerini iflitmiyen yokdur.
Bütün bunlar›n yapd›klar›n›n yap›c›s›, hiç flübhesiz, Allahü teâlâ-
d›r. Bunlar, Allahü teâlân›n yapmas›na, yaratmas›na sebeb olduk-
lar› için, bunlar yapd› san›yoruz ve bunlar yapd› diyoruz. Bunlar›n
yapd›¤›n› söylemek, küfr, flirk olm›yor da, Evliyân›n rûhlar› yap›-
yor demek niçin flirk olsun? Onlar, Allahü teâlân›n izn vermesi ile
ve yaratmas› ile yapd›klar› gibi, Evliyân›n rûhlar› da, Allahü teâlâ-
n›n izn vermesi ile ve yaratmas› ile yapmakdad›r. Onlar›n yapd›k-
lar›n› söylemek de, flirk olur denirse, Kur’ân-› kerîme karfl› gelin-
mifl olur.

Bu kimse, (Cinnin, fleytânlar›n ve havan›n te’sîr etdiklerini,
Kur’ân-› kerîm haber veriyor. Bunun için, onlar yap›yor demek câ-
iz oluyor. Evliyân›n rûhlar›n›n birfley yapd›klar›n› Kur’ân-› kerîm
bildirmedi¤i için, rûhlardan birfley istemek flirk olur) derse, yuka-
r›da bildirdi¤imiz, (En-nâzi’ât) sûresinin beflinci âyet-i kerîmesini
unutdun mu deriz. Gözlerinin aç›lmas›n› isteyen a’mâya bildirilen
hadîs-i flerîfdeki düâ ve çölde yaln›z kalan›n okumas›n› emr eden
düâ ve (kabr ziyâret ederken, ölüye selâm veriniz!) emri ve Osmân
bin Huneyfin “rad›yallahü teâlâ anh” haber verdi¤i hâdise, bundan
evvelki k›smda bildirilmifldi. Bunlar›n hepsi ve benzerleri dahâ ni-
ce vesîkalar, gâib olandan ve kabrdekinden yard›m istemenin câiz
oldu¤unu göstermekdedirler. Fekat bu kimse, meflhûr ve sahîh
olan bu hadîs-i flerîflere daîf veyâ mevdû’ damgas›n› bas›yor. Ehl-i
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sünnet âlimlerinin ve tesavvuf büyüklerinin sözlerine de k›ymet
vermiyor. Çünki, dört mezhebden birini taklîd etmek flirk, küfr olur
diyor. Meselâ, Gulâm Alî Kusûrî, (Tahkîk-ul-kelâm) kitâb›nda
(dört mezhebden birini taklîd eden ve Kâdiriyye, Çefltiyye ve Süh-
reverdiyye gibi tarîkatlerde bulunan, kâfir ve müflrik ve bid’at ehli-
dir) diyor. (Üsûl-ül-erbe’a)dan terceme temâm oldu. Bu kitâb 1346
[m. 1928] de Hindistânda fârisî dili ile yaz›lm›fl, Pâkistânda bas›lm›fl,
1395 [m. 1975] de ‹stanbulda ikinci bask›s› yap›lm›fld›r. Yazar›,
‹mâm-› Rabbânînin “rahime-hullahü teâlâ” soyundan, Hakîm-ül-
ümmet hâce Muhammed Hasen Cân sâhibdir “rahmetullahi aley-
him ecma’în.[1] Bunun (Tarîk-un-necât) kitâb› da (bid’at) f›rkalar›-
na cevâb vermekdedir. Arabî olup, Urdu tercemesi ile birlikde
1350 de Pâkistânda bas›lm›fl, 1396 [m. 1976] da, ‹stanbulda (Hakî-
kat Kitâbevi) taraf›ndan ofset bask›s› yap›lm›fld›r.

5 - Yüzonbirinci sahîfesinde: (Lâ ilâhe illallah diyerek, Allahdan
baflka fleylere tap›nm›yanlar›n mal› ve cân› harâm olur) hadîs-i flerî-
fini yazarak, (Yaln›z kelime-i tevhîdi söylemek, insan›n kan›n› ve
mal›n› kurtaramaz. Bugün, kabrlere ve ölülere tap›nanlar böyledir.
Bunlar, Kur’ân-› kerîmde bildirilen, câhiliyye müflriklerinden dahâ
kötüdür) diyor.

Baz›lar› da (Müflrikleri nerede bulursan›z öldürünüz!) meâlin-
deki âyet-i kerîmeyi de ileri sürerek, müslimânlar› öldürme¤i, mal-
lar›n› ya¤ma etme¤i istiyor. Hurûfîlerin ve câhillerin küfr ve flirk
olan sözlerini yazarak, tesavvufa ve tesavvuf büyüklerine sald›r›-
yor. A¤açlara, tafllara, mezârlara tap›nanlar için olan hadîs-i flerîf-
leri yazarak, kabr üzerine türbe yapmak, kabr ziyâret etmek flirk-
dir, küfrdür diyor.

Tafldan, a¤açdan, bilinmiyen mezârdan teberrük elbette flirk-
dir. Fekat Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslimât” ve Ev-
liyân›n “rahime-hümullahü teâlâ” kabrlerini ziyâret edip, onlar›n
bereketi ile Allahü teâlâdan feyz ve bereket bekleme¤i bunlara
benzetmek, ahmakl›k ve câhillikdir. Bu yüzden milyonlarca müsli-
mâna küfr ve flirk damgas›n› basmak ise, müslimânlar aras›nda bö-
lücülükdür.

(Es-Savâ›k-ul ilâhiyye firreddi alel-vehhâbiyye)nin yazar›, bü-
yük âlim Süleymân bin Abdülvehhâb-› Necdî “rahime-hümullahü
teâlâ” Muhammed bin Abdülvehhâb›n[2] kardeflidir. Kardeflinin
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ingilizlerle iflbirli¤i yaparak, ortaya ç›kard›¤› (Vehhâbîlik) yolunun
hatâl› oldu¤unu vesîkalarla isbât etmekdedir. K›rkdördüncü sahî-
fesinde diyor ki:

Yolunuzun bozuk oldu¤unu gösteren vesîkalardan biri de, (Sa-
hîhayn) denilen iki do¤ru hadîs kitâb›nda, ya’nî (Buhârî) ve (Müs-
lim) kitâblar›nda bildirilen hadîs-i flerîfdir. Bu hadîs-i flerîfi bildi-
ren, Ukbe bin Âmir “rad›yallahü anh” diyor ki, (Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, minbere ç›kd›. Kendisini minber üzerin-
de son görüflüm bu idi. (Benden sonra, müflrik olman›zdan kork-
m›yorum. Dünyâya düflkün olarak, birbirinizi öldürmenizden, böy-
lece, geçmifl kavmler gibi, helâk olman›zdan korkuyorum) buyur-
du). Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, K›yâmet gününe ka-
dar ümmetinin bafl›na gelecek olan fleylerin hepsini haber vermifl-
dir. Yukar›daki sahîh hadîs-i flerîf, ümmetinin putlara tapm›yaca¤›-
n›, bundan emîn oldu¤unu haber vermekdedir. Bu hadîs-i flerîf,
bid’at yolunu temelinden y›kmakdad›r. Çünki vehhâbî kitâb›, üm-
met-i Muhammedin hepsinin putlara tapd›klar›n›, islâm memle-
ketlerinin putlarla dolu oldu¤unu, türbelerin puthâne olduklar›n›
söyliyor. Türbelerden yard›m, flefâ’at istiyenlerin kâfir olduklar›na
inanm›yanlar da kâfirdir diyor. Hâlbuki, müslimânlar asrlar bo-
yunca kabrleri ziyârete gitmifl, Evliyâya tevessül ve istigâse eyle-
mifldir. Böyle yapanlara hiçbir islâm âlimi müflrik dememifl, müsli-
mân olarak tan›m›fllard›r.

Süâl: Bir hadîs-i flerîfde, (Bafl›n›za gelecekler aras›nda en çok
korkdu¤um fley flirkdir) buyuruldu. Buna ne dersiniz?

Cevâb: Bu hadîs-i flerîfin (fiirk-i asgar)› bildirdi¤i, di¤er hadîs-i
flerîflerden anlafl›lmakdad›r. fieddâd bin Evs ve Ebû Hüreyre ve
Mahmûd bin Lebîbden “rad›yallahü teâlâ anhüm” gelen böyle ha-
dîs-i flerîflerin hepsi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”,
ümmetine flirk-i asgar›n gelmesinden korkdu¤unu bildiriyorlar.
Hadîs-i flerîflerde bildirildi¤i gibi olmufl, müslimânlar›n ço¤u flirk-i
asgara yakalanm›fllard›r. Siz, bu flirk-i asgara flirk-i ekber diyorsu-
nuz. Böylece müslimânlar› tekfîr ediyorsunuz. Müslimânlara kâfir
demiyen mü’minlere de, kâfir damgas›n› bas›yorsunuz. (Es-Savâ-
›k-ul-ilâhiyye)den terceme temâm oldu. Bu kitâb ilk olarak binüç-
yüzalt› (1306) hicrî senesinde Ba¤dâdda, (Nuhbet-ül-ahbâr) mat-
ba’as›nda bas›lm›fl, 1395 [m. 1975] de ‹stanbulda, (Hakîkat Kitâbe-
vi) taraf›ndan ofset ile ikinci bask›s› yap›lm›fld›r.

(Hadîka)n›n dörtyüzellibirinci sahîfesinde, (Ey insanlar! Çok
gizli olan flirkden sak›n›n›z!) hadîs-i flerîfini aç›klarken, buyuruyor
ki, (Bu flirk, yaln›z sebebleri görmek, Allahü teâlân›n yaratd›¤›n›
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düflünmemekdir. ‹flleri sebeblerin yapd›¤›na inanmak, Allahü te-
âlâya flerîk yapmak olur. Görünen, düflünülen fleyleri flerîk yapma-
¤a (fiirk-i celî), [ya’nî aç›k flirk] denir. fier’an, aklen ve âdet ile se-
beb olan fleylerin yapd›¤›na inanma¤a (fiirk-i hafî), [ya’nî gizli flirk]
denir). Abdülhak-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”,[1] (Efli’at-ül-le-
me’ât) hadîs kitâb›n›n birinci cild ellinci sahîfesinde diyor ki, (Put-
lara tapma¤a (fiirk-i ekber) denir. Küfr olan flirk budur. Riyâ ile,
[ya’nî gösterifl için] ibâdet, iyilik yapma¤a (fiirk-i asgar) denir. Bu
küçük flirk küfr de¤ildir). Bu flirklerin ikisi de flirk-i celîdir.

(Hadîka)dan ald›¤›m›z, yukar›da yaz›l› hadîs-i flerîfde, rûhlar-
dan ve ölülerden birfley isteme¤e flirk denmiyor. Görünen veyâ gö-
rünmiyen fleylerden ve insanlardan birfley isterken, ya’nî sebeble-
re yap›fl›rken, bu ifli sebeblerin yapd›¤›na inanma¤a flirk deniyor.
K›sacas›, sebeblere yap›flmak sünnetdir. Sebeblerin yapd›¤›na
inanmak flirkdir. Sebebler birfley yapamaz, Allahü teâlân›n yarat-
mas›na sebeb olurlar. ‹flleri yapan sebebler de¤ildir, Allahü teâlâ-
d›r. Canl› veyâ cans›z, herhangi bir sebebin, her istedi¤ini yapabi-
lece¤ine, ya’nî yarataca¤›na inanmak, onu Allahü teâlâya flerîk
yapmak olur. Bu inançla, ondan birfley istemek, ona ibâdet etmek
olur. Sebebin yarataca¤›na inanmay›p, sebebe yap›fl›nca, Allahü
teâlân›n yarataca¤›na inanmak, sebebe tap›nmak olmaz. Sebebe
yap›flmak olur. Müslimânlar, dirilerden, ölülerden ve görünenler-
den ve görünmiyenlerden bir dilekde bulunduklar› zemân, bunla-
r›n her istediklerini kendilerinin yapacaklar›na inanm›yorlar. Se-
bebe yap›fl›nca, dileklerini, Allahü teâlâdan bekliyorlar. Allahü te-
âlân›n yarataca¤›na inan›yorlar. Bunun için, müslimânlar›n rûhlar-
dan ve ölülerden birfley istemeleri, bunlara tap›nmak, onlar›
ma’bûd yapmak olmaz. Allahü teâlâ, herfleyi sebeb ile yarat›yor.
Sebeblere yap›flmam›z› emr ediyor. Bunun için dileklerimize ka-
vuflmak için, bunlar›n sebeblerine yap›fl›yoruz. Sebeblere yap›flma-
m›z flirk olm›yor. Günâh olm›yor. Fekat sebeblerden beklemek,
flirk oluyor. Her istediklerini yapabileceklerine inanarak onlardan
beklemek, flirk-i ekber oluyor. Allahü teâlân›n verdi¤i kuvvet ile
yapacaklar›na inanmak, flirk-i hafî oluyor. Sebeblerden bekleme-
yip, onlar›n yapacaklar›na inanmay›p, yaln›z Allahü teâlân›n yara-
taca¤›na inanarak, dile¤i yaln›z Allahdan beklemek, müslimânl›k
oluyor. ‹slâm dînine uymak oluyor. Müslimânlar›n ölülerden ve
rûhlardan dilekde bulunmalar› böyledir. Böyle meflrû’ dilekde bu-
lunma¤a (Tevessül) ve (‹stigâse) denilmekdedir.
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Ölüden veyâ diriden dilekde bulunan›n, ibâdet mi, yoksa teves-
sül mü yapd›¤›n›, ya’nî niyyetinin ne oldu¤unu anlamak için, dilek-
de bulunurken islâmiyyetin d›fl›na ç›k›p ç›kmad›¤›na bak›l›r. ‹slâ-
miyyetin d›fl›na ç›k›yorsa ya’nî onun gönlünü hofl etmek için, harâm
iflliyor veyâ farz› yapm›yorsa, ona tap›nd›¤› anlafl›l›r. Görülüyor ki,
diriden dilekde bulunurken, onun gönlünü hofl etmek için, islâmiy-
yetin d›fl›na ç›kan vehhâbîler, müflrik olmakdad›rlar. ‹slâmiyyetin
d›fl›na ç›kmadan tevessül eden müslimânlar ise, Allahü teâlân›n
emrini yapmakda, ya’nî sebebe yap›flmakdad›rlar. Bunlara müflrik
diyenlerden te’vîli olm›yanlar› kâfir olur. ‹nsan, kendi nefsinin is-
teklerine, ya’nî flehvetlerine kavuflmak için islâmiyyetin d›fl›na ç›-
karsa, nefsine tap›nm›fl olur. Fekat nefse tap›nma¤a, dînimiz flirk
dememifldir. Ya’nî bunlar kâfir de¤il, fâs›k olurlar.

6 - Kitâb›n›n yüzk›rkikinci sahîfesinde: (Eshâb ve onlardan son-
ra gelenler, Peygamberden baflka, kimse ile bereketlenmedi. Pey-
gambere mahsûs olan fleylerde, kimse ona ortak olamaz) diyor.

Bu da, yazar›n yalanlar›ndan biridir. Hazret-i Ömer, ya¤mur
düâs›na ç›karken, hazret-i Abbâs ile bereketlendi. Bunu yirmidör-
düncü maddede uzun bildirdik. Lütfen oradan okuyunuz! ‹slâm
âlimleri, Resûlullaha mahsûs olan fleyleri uzun yazm›fllard›r. Me-
selâ, (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesinde vard›r. Bu kitâblar›n
hiçbiri, Resûlullahla “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bereket-
lenmek, yaln›z ona mahsûsdur. Baflkalar› ile bereketlenmek câiz
olmaz dememifllerdir. Baflkalar› ile de bereketlenildi¤ini bildir-
mifllerdir. Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›n›n kabrlerini ziyâret
ederek, onlardan bereketlenme¤i, Lât ve Uzzâ putlar›na tap›nma-
¤a benzetmek, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere iftirâ etmekdir.
Hadîs-i flerîfde, (Kur’ân-› kerîme yanl›fl ma’nâ veren kâfir olur)
buyuruldu. Kitâb›n müellifi, ma’nâlar› flübheli olan âyet-i kerîme-
lere yanl›fl ma’nâ vererek, Ehl-i islâma müflrik diyor.

7 - Yüzyirmialt›nc› sahîfesinde: (Görülüyor ki, tesavvufun bafl-
lang›c›, Hind yehûdîlerinin bir oyunudur. Eski yunanl›lardan al›n-
m›fld›r. Böylece, islâmiyyeti f›rkalara ay›rd›lar, parçalad›lar) diyor.

Pâkistânl› Mevdûdî[1] ad›ndaki mezhebsiz birisi de, (‹slâmda
‹hyâ Hareketleri) kitâb›nda, yukar›daki yaz›lar› yaymakdad›r. Sa-
p›k kimseler, isteklerine kavuflmak, ç›karlar›n› sa¤lamak için, in-
sanlar aras›nda de¤er tafl›yan k›l›klara giriyorlar. Akl› ve bilgisi
olan, böyle bozuk kimseleri hemen anlar. Bunlar› iyilerden ay›r›r.
Fekat câhiller, bunlar› do¤ru san›r. Tesavvufcu k›l›¤›na girmifl bo-
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zuk kimseleri de tesavvufcu sanarak, tesavvuf büyüklerini de bun-
lar gibi san›r. Bu yüzden, tesavvuf büyüklerini de kötüleme¤e kal-
k›fl›r. Müslimânlar do¤ruyu i¤riden ay›rabilmeli, tesavvuf büyükle-
rine dil uzatmamal›d›r.

Tesavvuf bilgilerinin mütehass›s›, zemân›n›n büyük âlimi, Evli-
yân›n önderi, imâm-› Muhammed Ma’sûm Fârûkî “rahmetullahi
aleyh”[1] (Mektûbât) kitâb›n›n ikinci cildi ellidokuzuncu mektû-
bunda buyuruyor ki:

Sûrî ve ma’nevî kemâlât›n hepsi, Muhammed Resûlullahdan
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” al›nm›fld›r. Sûrî olan emrler, ya-
saklar, mezheb imâmlar›m›z›n kitâblar› ile bizlere gelmifldir. Kal-
bin, rûhun gizli bilgileri de, tesavvuf büyükleri[nin kalbleri] yolu
ile gelmifldir. Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anh”, (Resûlullahdan
“sallallahü aleyhi ve sellem” iki kap doldurdum. Birisini sizlere
aç›klad›m. ‹kincisini aç›klam›fl olsam, beni öldürürsünüz) buyur-
du¤u, Buhârîde yaz›l›d›r. Yine Buhârî bildiriyor ki, Ömer “rad›-
yallahü anh” vefât edince, o¤lu Abdüllah “rad›yallahü teâlâ anh”,
ilmin onda dokuzu öldü, dedi. Yan›nda bulunanlar›n, bu söze flafl-
d›klar›n› görünce, Allah› tan›mak ilmini söyledim. F›kh bilgilerini
söylemek istemedim dedi. Tesavvuf yollar›n›n hepsi, Resûlullah-
dan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelmekdedir. Tesavvuf bü-
yükleri, her asrda bulunmufl olan rehberleri vâs›tas› ile, Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek kalbinden saç›lan ma’ri-
fetlere kavuflmufllard›r. Tesavvuf ne yehûdîlerin, ne de tesavvuf-
cular›n uydurmas› de¤ildir. Evet, tesavvuf yolunda hâs›l olan fley-
leri bildiren, (fenâ, bekâ, cezbe, sülûk, seyr-i ilallah) gibi ismler,
tesavvuf büyükleri taraf›ndan konulmufldur. (Nefehât) kitâb›nda
diyor ki, (fenâ) ve (bekâ) kelimelerini ilk söyliyen Ebû Sa’îd-il-
harrâz “rahmetullahi teâlâ aleyh”[2] olmufldur. Tesavvuf ma’rifet-
leri Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelmekde-
dir. Bunlar›n ismleri sonradan konulmufldur. Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” Peygamber oldu¤u bildirilmeden önce,
kalb ile zikr etmekde oldu¤unu, kitâblar yazmakdad›r. Allahü te-
âlâya teveccüh, nefy ve isbât ve murâkaba, Resûlullah›n “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” zemân›nda da vard›. Eshâb-› kirâm “ra-
d›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” zemân›nda da vard›. Resûlullah-
dan “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle ismler iflitilmedi ise de,
çok zemân konuflmamas›, bu hâllerinin bulundu¤unu göstermek-
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dedir. (Biraz tefekkür bin sene ibâdetden dahâ hayrl›d›r) buyur-
mufldur. Tefekkür, bât›l düflünceleri b›rak›p, hakk› düflünmek de-
mekdir. Tesavvufcular›n, (Kelime-i tevhîd) ile zikr etmelerini, H›-
z›r “aleyhisselâm” Abdülhâl›k-› Goncdüvânîye “rahmetullahi
aleyh”[1] ö¤retdi.

Süâl: Tesavvuf ma’rifetlerinin hepsi Resûlullahdan geldi¤ine
göre, aralar›nda ayr›l›k olmamal› idi. Hâlbuki, tesavvuf yollar› çe-
flidlidir. Hepsinin hâlleri ve ma’rifetleri baflkad›r?

Cevâb: Bu ayr›l›¤a sebeb, insanlar›n isti’dâdlar›n›n ve bulun-
duklar› flartlar›n baflka olmas›d›r. Meselâ, bir hastal›¤›n ilâc› belli-
dir. Fekat, hastalara göre, hastal›¤›n seyri ve tedâvîsi de¤iflmekde-
dir. Bir insan›n çeflidli foto¤rafc›da çekdirdi¤i resmlerinin baflka
baflka olmalar› gibidir. Her kemâl, Resûlullahdan “sallallahü aley-
hi ve sellem” al›nm›fld›r. Al›fl kuvvetine ve flekline göre ufak ayr›-
l›klar olmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de,
ma’rifetleri, gizli bilgileri, Eshâb›na baflka baflka sunard›. Nitekim
hadîs-i flerîfinde, (Herkese, anl›yabilece¤i kadar söyleyiniz!) bu-
yurmufldur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ebû
Bekr ile ince bilgiler konufluyordu. Hazret-i Ömer yanlar›na ge-
lince, sözü de¤ifldirdi. Sonra, hazret-i Osmân gelince, yine de¤ifl-
dirdi. Hazret-i Alî gelince dahâ baflka konufldu. Herbirinin isti’dâ-
d›na, yarat›l›fl›na göre, baflka baflka konufldu “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în”.

Bütün tesavvuf yollar›, imâm-› Ca’fer Sâd›k “rahmetullahi teâlâ
aleyh”[2] hazretlerinde birleflmekdedir. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k da, iki
yoldan, Resûlullaha ba¤l›d›r. Birisi, babalar›n›n yolu olup, hazret-i
Alî “rad›yallahü teâlâ anh” vâs›tas› ile Resûlullaha ba¤l›d›r. ‹kinci-
si, anas›n›n babalar›n›n yolu olup, hazret-i Ebû Bekr “rad›yallahü
teâlâ anh” vâs›tas› ile Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” ba¤lanmakdad›r. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›k “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hem ana taraf›ndan Ebû Bekr-i S›ddîk soyundan oldu¤u
için, hem de, onun vâs›tas› ile Resûlullahdan feyz alm›fl oldu¤u
için, (Ebû Bekr-i S›ddîk, beni iki hayâta kavufldurmufldur) buyur-
du. ‹mâm-› Ca’fer Sâd›kda bulunan bu iki feyz ve ma’rifet yolu,
birbirleri ile kar›flm›fl de¤ildir. ‹mâm hazretlerinden Ahrâriyye bü-
yüklerine, hazret-i Ebû Bekr yolu ile, öteki silsilelere ise, hazret-i
Alî yolu ile feyz gelmekdedir.

– 98 –

[1] Abdülhâl›k 575 [m. 1180] de Buhârâda vefât etdi.
[2] Ca’fer Sâd›k 148 [m. 765] de Medînede vefât etdi.



[Kitâb›n, yüzyirmiikinci sahîfesinde: (Resûlullah, Tebük gazve-
sinden dönerken, münâf›klar›n ismlerini Huzeyfe-tebnil-Yemâna
bildirdi. Huzeyfe, fitne ç›kmas›n diye bunlar›n ismlerini kimseye
söylemedi. Yoksa, tesavvufcu sap›klar›n›n dedikleri gibi, Huzeyfe-
de gizli din bilgileri yokdu. Çünki, islâm aç›kd›r. Gizli bilgiler yok-
dur) diyor. Tesavvuf bilgilerinin, yehûdî düzmesi, uydurma fleyler
oldu¤unu anlatmak istiyor. Otuzuncu sahîfesinde ise: (Resûlulla-
h›n Mu’âz bin Cebele söyledi¤i din bilgisini, Eshâb›n ço¤u bilmi-
yordu. Çünki Resûlullah, Mu’âza bunlar› kimseye söyleme demifl-
di. Bir maslahat, bir fâide için, ilmi saklamak câiz oldu¤u buradan
anlafl›lmakdad›r) diyor.

Görülüyor ki, kitâb›n yaz›lar› birbirini tutmamakdad›r. Beflyüz
sahîfelik kitâb›n heryeri böyle uygunsuz yaz›larla doludur. Yüzler-
ce âyet-i kerîme, binlerce hadîs-i flerîf yazarak, herbirine kendine
göre ma’nâlar verip, okuyanlar›, do¤ru yoldan sapd›rma¤a çal›fl-
makdad›r].

Muhammed Ma’sûm “rahmetullahi aleyh”, ikinci cildin altm›fl-
birinci mektûbunda buyuruyor ki: Bu dünyâda en k›ymetli ve en
fâideli fley, Allahü teâlân›n ma’rifetine kavuflmakd›r. Ya’nî Onu
tan›makd›r. Allahü teâlây› tan›mak iki dürlü olur. Biri, Ehl-i sün-
net âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ”, kitâblar›nda bildirdik-
leri gibi tan›makd›r. ‹kincisi, tesavvuf büyüklerinin tan›malar›d›r.
Birinci tan›mak, inceleme ve düflünme ile olur. ‹kincisi, kalbin keflf
ve flühûdü ile olur. Birincisinde ilm vard›r. ‹lm ise, akl ve zekâdan
do¤ar. ‹kincisinde hâl vard›r. Hâl ise, asldan, özden do¤ar. Birinci-
sinde, âlimin varl›¤› aradad›r. ‹kincisinde, ârifin varl›¤› aradan kal-
kar. Çünki, birfleye ârif olmak, o fleyde yok olmak demekdir.
Nazm:

Yak›n olmak, inip ç›kmak de¤ildir,
Hakka yaklaflmak, yok olmak demekdir!

Birincisi (‹lm-i husûlî) iledir. ‹kincisi (ilm-i hudûrî) iledir. Bi-
rincisinde, nefs, azg›nl›¤›ndan vazgeçmemifldir. ‹kincisinde, nefs
yok olmufl, hep Hak iledir. Birincisinde îmân, îmân›n sûretidir.
‹bâdetler, ibâdetlerin sûretidir. Çünki nefs, îmâna gelmemifldir.
Hadîs-i kudsîde, (Nefsine düflmanl›k et! O, bana düflmanl›k et-
mekdedir) buyuruldu. Buradaki kalbin îmân›na, (Mecâzî îmân)
denilir. Bu îmân, gidebilir. ‹kincisinde, insan›n varl›¤› kalmad›¤›
için ve nefs de îmâna geldi¤i için, bu îmân, yok olmakdan korun-
mufldur. Buna (Hakîkî îmân) denir. Burada yap›lan ibâdetler de,
hakîkî olur. Mecâz yok olabilir. Hakîkat yok olmaz. Hadîs-i flerîf-
de, (Yâ Rabbî! Senden, sonu küfr olm›yan îmân istiyorum) buyu-
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rulmas› ve Nisâ sûresi, yüzotuzalt›nc› âyetinde meâlen, (Ey îmân
sâhibleri! Allaha ve Resûlüne îmân ediniz!) emr olunmas›, bu ha-
kîkî îmân› göstermekdedir. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel “rahime-
hullahü teâlâ” bu ma’rifete kavuflabilmek için, ilm ve ictihâdda pek
yüksek derecede oldu¤u hâlde, Biflr-i Hâfînin “rahime-hullahü te-
âlâ” hizmetine koflmufldur. Biflr-i Hâfînin yan›ndan niçin ayr›lm›-
yorsun dediklerinde, (Allah› benden dahâ iyi tan›makdad›r) de-
mifldir.

[Kitâb›n, yüzondokuzuncu sahîfesinde diyor ki, imâm-› Ahmed
bin Muhammed bin Hanbelin soyu, Nizâr bin Me’adda, Resûlullah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile birleflmekdedir. F›kh ve ha-
dîsde zemân›n en üstün âlimi idi. Vera’ ve sünnete uymakda pek
ileri idi. Yüzaltm›fldört [164] senesinde Ba¤dâdda tevellüd, ikiyüz-
k›rkbir 241 [m. 855] de orada vefât etdi. Biflr-i Hâfî hazretleri yü-
zellide [150] tevellüd, ikiyüzyirmiyedide [227] vefât etdi. Ferîdüd-
dîn-i Attâr “rahime-hullahü teâlâ” fârisî (Tezkire-tül-Evliyâ)da di-
yor ki, Ahmed bin Hanbel, çok meflây›h›n sohbetinde bulundu.
Zünnûn-i M›srî ve Biflr-i Hâfî bunlardand›r. Bir han›m, kötürüm
olmufldu. Çocu¤unu imâm-› Ahmede gönderip düâ etmesini dile-
di. ‹mâm abdest al›p nemâz k›ld›. Düâ eyledi. Çocuk evine gelince,
annesi kap›ya gelip o¤lunu karfl›lad›. ‹mâm-› Ahmedin düâs› bere-
keti ile iyi oldu].

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” ömrünün son
y›llar›nda, ictihâd› b›rakd›. ‹ki sene Ca’fer Sâd›k “rahime-hullahü
teâlâ” hazretlerinin sohbetinde bulundu. Sebebini sorduklar›nda,
(Bu iki sene olmasayd›, Nu’mân helâk olurdu) buyurdu. Her iki
imâm, ilmde ve ibâdetde son derece ileri olduklar› hâlde, tesavvuf
büyüklerinin yan›na giderek, ma’rifet ve bunun meyvesi olan (ha-
kîkî îmân) edindiler. ‹ctihâddan dahâ k›ymetli ibâdet olur mu?
Ders vermekden, islâmiyyeti yaymakdan dahâ üstün amel olur
mu? Bunlar› b›rak›p, tesavvuf büyüklerinin hizmetlerine sar›ld›lar.
Böylece ma’rifete kavufldular.

Amellerin, ibâdetlerin k›ymeti, îmân›n derecesi ile ölçülür.
‹bâdetlerin parlakl›¤›, ihlâs›n mikdâr›na ba¤l›d›r. Îmân ne kadar
kâmil ise, ihlâs o kadar çok olur. Ameller de, o kadar çok nûrlu
olur ve kabûl edilir. Îmân›n kâmil olmas› ve ihlâs›n temâm olma-
s›, ma’rifete ba¤l›d›r. Ma’rifet ve hakîkî îmân, fenâ hâs›l olmas›na
ve ölmeden önce olan ölme¤e ba¤l› oldu¤u için, fenâs› çok olan›n
îmân› dahâ kâmil olur. Bunun içindir ki, Ebû Bekr-i S›ddîk›n “ra-
d›yallahü anh” îmân›n›n, bütün ümmetin îmânlar›ndan üstün ol-
du¤u hadîs-i flerîfde bildirilmifldir. (Ebû Bekrin îmân›, bütün üm-
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metimin îmân› ile dart›lsa, Ebû Bekrin îmân› dahâ üstün olur) bu-
yurulmufldur. Çünki o, fenâda bütün ümmetden dahâ ileridedir.
(Yer yüzünde, yürüyen ölü görmek istiyen, Ebû Kuhâfenin o¤luna
baks›n!) hadîs-i flerîfi, bunu göstermekdedir. Eshâb-› kirâm›n “ra-
d›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsi fenâ makâm›na kavuflmufl-
du. Bu hadîs-i flerîfde, yaln›z Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü
anh” fenâs›n›n seçilmesi, bunun fenâ derecesinin çok yüksek oldu-
¤unu göstermekdedir. Altm›flbirinci mektûbdan terceme burada
temâm oldu.

‹mâm-› Muhammed Ma’sûm “rahime-hullahü teâlâ” ikinci cil-
din, yüzalt›nc› mektûbunda buyuruyor ki: (Lâ ilâhe illallah) güzel
sözünü çok söyleyiniz! Bu zikri, kalb ile birlikde yap›n›z. Bu mubâ-
rek söz, kalbin temizlenmesinde pek fâidelidir. Bu güzel sözün ya-
r›s› söylenince, Allahdan baflka herfley yok edilmifl olur. Geri kalan
yar›s› söylenince de, hak olan ma’bûdün varl›¤› bildirilmifl olur. Te-
savvuf yolunda ilerlemek de, bu ikisine kavuflmak içindir. Hadîs-i
flerîfde, (Sözlerin en k›ymetlisi, Lâ ilâhe illallah demekdir) buyu-
ruldu. Çok kimse ile görüflmeyiniz. Çok ibâdet yap›n›z. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetlerine s›k› sar›l›n›z! Bid’at-
lerden ve bid’at sâhiblerinden ve günâh ifllemekden çok sak›n›n›z!
‹yi iflleri, iyiler de, kötüler de yapabilir. Fekat kötülüklerden yaln›z
s›ddîklar sak›n›r.

Halâldan olan çok k›ymetli elbiseler giymek, tesavvuf yolcula-
r›na zarar verir mi diyorsunuz. Fenâ derecesine kavuflup, kalbinin,
Allahdan baflka, hiçbirfleye ba¤l›l›¤› kalm›yan kimsenin elinde, üs-
tünde olan fleyler, onun kalbinin, zikr etmesine mâni’ olmaz. Onun
kalbinin, d›fl organlar› ile ilgisi kalmam›fld›r. Uyku bile, kalbinin
zikretmesine mâni’ de¤ildir. Fenâ makâm›na varamam›fl olan böy-
le de¤ildir. Bunun zâhir organlar›, kalbi ile ilgilidir. Fekat bunun
da yeni, k›ymetli elbisesi, kalbinin çal›flmas›na mâni’ olur denile-
mez. Din büyükleri, Ehl-i beyt imâmlar›, imâm-› a’zam Ebû Hanî-
fe ve Abdülkâdir-i Geylânî “rahime-hümullahü teâlâ”, çok k›y-
metli elbise giymifllerdir. (Hazâne-türrivâye) ve (Metâlib-ül-
mü’minîn) ve (Zahîre) kitâblar›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” bin dirhem gümüfl k›ymetinde cübbe giydi¤ini bildiriyor-
lar. Dört bin dirhem gümüfl de¤erinde cübbe ile nemâz k›ld›¤› gö-
rülmüfldür. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ” tale-
besine yeni ve k›ymetli elbise giymelerini söylerdi. Ebû Sa’îd-i
Hudriye “rad›yallahü teâlâ anh”[1] soruldu ki, yimekde, içmekde
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ve giyinmekde olan bu de¤iflikliklere ve yeniliklere ne dersiniz?
Halâl para ile olur ve gösterifl ve riyâ için olmazsa, hepsi Allahü te-
âlân›n ihsân etdi¤i ni’metleri göstermekdir, buyurdu.

Allahdan baflka birfleyi sevmek iki dürlü olur: Birincisi, bir
mahlûku kalb ile ve beden ile birlikde sevmek, ona kavuflmak iste-
mekdir. Câhillerin sevmeleri böyledir. Tesavvuf yolunda çal›flmak,
kalbi bu sevmekden kurtarmak içindir. Böylece, kalbde yaln›z Al-
lah sevgisi kal›r. ‹nsan, flirk-i hafîden kurtulur. Görülüyor ki tesav-
vuf, insan› flirk-i hafîden kurtarmak içindir. (Ey îmân sâhibleri!
Îmân ediniz!) meâlindeki âyet-i kerîmede emr olunan îmâna ka-
vuflmak içindir. En’am sûresinin yüzyirminci âyet-i kerîmesindeki,
(Organlarla aç›kça ifllenen ve kalb ile yap›lan günâhlar› terk edin!)
meâlindeki emr, kalbi Allahü teâlâdan baflka fleylere ba¤l›l›klar-
dan kurtarmak lâz›m oldu¤unu göstermekdedir. Allahdan baflkas›-
na tutulmufl olan bir gönülden ne iyilik gelir? Allahü teâlâdan bafl-
kas›n› özliyen bir rûhun Allah yan›nda hiç k›ymeti ve ehemmiyye-
ti yokdur.

Sevginin ikincisi, yaln›z organlar›n sevmesi, istemesidir. Kalb
ve rûh, Allahü teâlâya ba¤lanm›fld›r. Ondan baflka hiçbirfley bil-
mezler. Böyle olan sevgiye (Meyl-i tabî’î), iç güdü denir. Bu sevgi,
yaln›z bedenin sevmesidir. Kalbe, rûha bulaflmam›fld›r. Bu sevgi,
bedendeki maddelerin ve enerjinin özelliklerinden, ihtiyâclar›n-
dan ileri gelmekdedir. Fenâya ve bekâya kavuflanlarda ve yüksek
derecelerdeki Evliyâda “rahime-hümullahü teâlâ” mahlûklara
karfl› bu sevgi bulunabilir. Hattâ hepsinde vard›r. Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” serin ve tatl› içme¤i severdi. (Dünyân›z-
dan üç fley bana sevdirildi) hadîs-i flerîfini herkes iflitmifldir. (fiemâ-
il) kitâblar› diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
(Bürd-i yemânî) denilen pamuk ve ketenden yap›lm›fl elbiseyi se-
verdi.

Nefs, fenâ ile flereflenince ve itmînâna kavuflunca, kalb, rûh, s›r
ve hafî ve ahfâ denilen befl latîfe gibi olur. Nefs böyle olunca, yal-
n›z bedendeki maddelerin ve ›s› ve hareket enerjisinin kötü istek-
lerine karfl› cihâd edilir. (His organlar› ile duyulan duygular, temiz
kalblere ve temizlenmifl nefslere de te’sîr eder) buyuruldu. Baflka-
lar›na te’sîrini, bu hadîs-i flerîfden anlamal›.

Bid’at sâhibi olan›n ve rüflvet yiyenin ve baflkas›n›n hakk›n›
alan›n ve günâh iflliyenin evine gitmek, onun verdi¤ini yimek câiz
olur mu diyorsunuz? Gitmemek ve yimemek iyi olur. Hattâ, te-
savvuf yolunda olanlar için, bundan sak›nmak lâz›md›r. Zarûret
olunca, câiz olur. Harâm oldu¤u bilinen fleyi yimek harâmd›r. Ha-
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lâl oldu¤u bilineni yimek halâldir. Bilinmiyorsa, flübheli ise, yime-
mek iyi olur.

Süâl: Tesavvuf bid’at m›d›r? Yehûdîlerin uydurmas› m›d›r?
Cevâb: Allahü teâlây› tan›ma¤a çal›flmak, bunun için, tesavvuf

yolunu bilen ve gösteren bir Rehber aramak ve ona uymak, islâ-
miyyetin emrlerindendir. Allahü teâlâ, (Ona kavuflmak için vesîle
aray›n›z!) buyurdu. Talebenin Mürflidden feyz ve ma’rifet almas›,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›ndan bu zemâna
kadar yap›lagelen ve her müslimân›n bildi¤i birfleydir. Tesavvuf
büyüklerinin sonradan ortaya ç›kard›¤› birfley de¤ildir. Her Mür-
flid kendisini yetifldiren kâmile ba¤lanm›fld›r. Bu ba¤lan›fllar›, Re-
sûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kadar uzanmakdad›r.
Ahrâriyye[1] büyüklerinin ba¤lant› dizisi, Resûlullaha, hazret-i
Ebû Bekr “rad›yallahü teâlâ anh” ile ulaflmakdad›r. Baflka yolla-
r›n dizisi ise, hazret-i Alî “rad›yallahü teâlâ anh” ile ulaflmakdad›r.
Buna bid’at denilebilir mi? Evet, mürflid, mürîd gibi ismler, sonra-
dan ç›kd›. Fekat kelimelerin, ismlerin de¤eri yokdur. Bu ismler ol-
masa da, ma’nâlar› ve kalblerin ba¤l›l›¤› yine vard›r. (Vehhâbî ki-
tâb› da, kelimelere bak›lmaz. Ma’nâlara bak›l›r demekdedir). Te-
savvuf yollar›n›n ortak olan temel ifli, zikr yapmas›n› ö¤retmekdir.
Bu ise, dinimizin emr etdi¤i birfleydir. Sessiz zikr etmek, sesle yap-
makdan dahâ k›ymetlidir. Hadîs-i flerîfde, (Hafaza meleklerinin
iflitmedi¤i zikr, hafazan›n iflitdi¤i zikrden yetmifl kat dahâ k›ymet-
lidir) buyuruldu. Hadîs-i flerîfde övülen zikr, kalb ile ve öteki latî-
felerle yap›lan zikrdir. Resûlullah›n, Peygamber oldu¤u kendisine
bildirilmeden önce, kalb ile zikr yapd›¤›, k›ymetli kitâblarda yaz›-
l›d›r. Tesavvuf bilgilerine bid’at demek ve yehûdî uydurmas› de-
mek, (Buhârî) hadîs kitâb›n› ve (Hidâye) f›kh kitâb›n› okumak
bid’atd›r deme¤e benzer. Yüzalt›nc› mektûbdan terceme burada
temâm oldu.

Muhammed Ma’sûm Fârûkî “rahime-hullahü teâlâ”, (Mektû-
bât) kitâb›nda, ikinci cildin otuzalt›nc› mektûbunda diyor ki, (Hâ-
cegân) denilen Tesavvuf yolunun reîsi, Abdülhâl›k-› Goncdüvânî-
dir “rahime-hullahü teâlâ”. Bu yoldaki Kayyûmiyyet cezbesi, ken-
disine hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîkdan “rad›yallahü teâlâ anh” gel-
mifldir. Kendisi de, bu cezbeyi elde etmek yolunu bildirdi. Bu yola
(Vükûf-› adedi) denir ki, (Zikr-i hafî)den ibâretdir. Bu da, hazret-i
Ebû Bekrden gelmekdedir. (Cezbe-i ma’›yyet) denilen ikinci yol
ise, Behâüddîn-i Buhârîden “rahime-hullahü teâlâ” bafllamakda-
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d›r. Zemân›n›n kutbu olan Alâüddîn-i Attâr “rahmetullahi
aleyh”,[1] bu cezbenin hâs›l olmas› flartlar›n› koydu. Bu flartlara (Ta-
rîka-i Alâiyye) denildi. En yak›n olan [az zemânda kavuflduran]
yolun, Alâiyye oldu¤u bildirilmifldir.

[Alâüddîn-i Attâr›n talebesinden olan Ubeydüllah-i Ahrâr “ra-
hime-hullahü teâlâ”, hocas›n›n yolunu yayd›¤› için (Ahrâriyye) de
denildi.]

Muhammed Ma’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, ikinci cildin yüzel-
lisekizinci mektûbunda buyuruyor ki, se’âdetin bafl›, iki fleye ka-
vuflmakd›r. Birincisi, Bât›n›n (ya’nî kalbin) mahlûklara düflkün ol-
makdan kurtulmas›d›r. ‹kincisi, Zâhirin (ya’nî bedenin) (Ahkâm-›
islâmiyye)ye sar›lmakla süslenmesidir. Bu iki ni’mete kavuflmak,
tesavvuf ehlinin sohbetinde kolay nasîb olur. Baflka yoldan kavufl-
mak güçdür. ‹slâmiyyete tam yap›flabilmek ve ibâdetleri kolay ya-
pabilmek ve yasak olunanlardan sak›nabilmek için, nefsin fânî ol-
mas›, (teslîm olmas›) lâz›md›r. Nefs, azg›n olarak ve âsî olarak ve
kendini be¤enici olarak yarat›lm›fld›r. Bu kötülüklerden kurtulma-
d›kça, islâmiyyetin hakîkati hâs›l olamaz. Teslîmden, itmînândan
önce, islâmiyyetin sûreti, görünüflü vard›r. Nefsin itmînân›ndan
sonra, islâmiyyetin hakîkati hâs›l olur. Sûret ile hakîkat aras›ndaki
fark, yerle gök aras›ndaki fark gibidir. Sûret ehli, islâmiyyetin sû-
retine, hakîkat ehli de, islâmiyyetin hakîkatine kavuflur. Avâm›n
(ya’nî câhillerin) îmân›na (Îmân-› mecâzî) denir. Bu îmân, bozula-
bilir ve yok olabilir. Havâs›n (ya’nî hakîkat ehlinin) îmânlar› zevâl-
den ve halelden mahfûzdur. Nisâ sûresinin yüzotuzbeflinci âyetin-
de, (Ey îmân edenler! Allaha ve Onun Peygamberine îmân edi-
niz!) meâlindeki emr, bu hakîkî îmân› göstermekdedir.

Muhammed Ma’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, üçüncü cildin
onalt›nc› mektûbunda buyuruyor ki, câhillerin, (Herfley odur. Al-
lah kelimesi, herfleyin ad›d›r. Zeyd isminin bir insan› göstermesi
gibidir. Hâlbuki, her uzvunun ayr› ismleri vard›r. O hâlde Zeyd,
nerdedir? Hiçbir yerde de¤ildir. Allahü teâlâ da, her varl›kda gö-
rünmekdedir. Bunun için, herfleye Allah demek câizdir. Bu varl›k-
lar bir görünüfldür. Bunlardaki yok olmak da, bir görünüfldür. Ha-
kîkatde yok olan birfley yokdur) gibi sözleri, bir varl›¤a inanma¤›
de¤il, çok varl›¤› göstermekde olup, tesavvuf büyüklerinin bildir-
diklerine uygun de¤ildir. Bu söz, Allahü teâlây›, madde âleminde
göstermekdedir. Ayr› bir varl›k de¤ildir demekdir. Allahü teâlân›n
varl›¤›nda ve s›fatlar›n›n varl›klar›nda, mahlûklar›na muhtâc oldu-
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¤unu göstermekdedir. Bileflik cismin varl›¤›n›n, elementlerinin
varl›klar›na muhtâc olmas› gibidir. Bu ise, Allahü teâlân›n varl›¤›-
na inanmamak olup, küfrdür. Allahü teâlân›n varl›¤›n›n, madde ve
ma’nâ âlemlerinin varl›klar›ndan ayr› oldu¤una inanmak lâz›md›r.
Ya’nî, vâcib ile mümkinler, ayr› bir varl›kd›rlar. ‹kilik olan herfley-
de ayr›l›k vard›r. (Âlem, [ya’nî Allahdan baflka herfley], hakîkatde
var olsayd›, o zemân ikilik olurdu. Âlemin varl›¤› görünüfldedir)
denirse, buna cevâb olarak, (Hakîkî mevcûd, mevhûm olan görü-
nüflle birleflmez) deriz. Ya’nî herfley Odur denilemez. Bu söz ile,
(Hiçbirfley yokdur. Yaln›z O vard›r) demek istenirse, o zemân do¤-
ru olur. Fekat, hakîkat olarak de¤il, mecâz olarak söylenmifl olur.
Zeydin aynadaki [ve televizyondaki] hayâlini görenin, Zeydi gör-
düm demesine benzer. Teflbîh olarak söylemeyip, hakîkat olarak
söylemek, arslana eflek deme¤e benzer. [Radyodan, hoparlörden
ç›kan sese, bunu söyliyen insan›n sesidir demek de böyle yanl›fld›r.]
Arslan baflkad›r. Eflek baflkad›r. Lâf ile, ikisi bir yaz›lamaz. Tesav-
vuf büyüklerinden, (Vahdet-i vücûd) söyliyenler, (Hakîkî varl›k,
mahlûklarda bulunuyor. Ayr›ca mevcûd de¤ildir) demedi. (Mah-
lûkdur, Onun zuhûrlar›d›r, görünüflleridir) dediler. Muhyiddîn-i
Arabî[1] ve ona tâbi’ olanlar “rahime-hümullahü teâlâ”, bu ma’nâ
ile (Heme-ûst) ya’nî (herfley Odur) dediler.

(Âlem, böyle gelmifl, böyle gider) sözü, âlemin kadîm oldu¤u-
nu gösteriyor. Böyle inanmak küfrdür. Âlemin yok olaca¤›n› in-
kâr etmekdir. Kur’ân-› kerîm, herfleyin yok olaca¤›n› aç›kca bildi-
riyor. ‹nsanlar›n yok olaca¤›na ve tekrâr var olacaklar›na inan›yo-
ruz diyenler aras›nda, ba’z› kimseler (‹nsan, toprak maddesinden
meydâna gelmifldir. Ölünce çürüyüp, yine toprak [su ve gazlar]
hâline dönecekdir. Bu maddelerden bitkiler ve bitkilerden hay-
vanlar hâs›l olmakda, bunlar› insanlar yiyerek, et, kemik ve menî
hâline dönmekde ve böylece baflka insanlar meydâna gelmekde-
dir. K›yâmet kopmas›, insanlar›n tekrâr yarat›lmas›, iflte böyle
olur) diyorlar. [Bu sözdeki madde de¤iflmeleri elbette do¤rudur.
Allahü teâlân›n âdet-i ilâhiyyesi böyledir. Fekat] insanlar›n tekrâr
yarat›lmas› böyle olur demek, Haflr›, Neflri ve K›yâmeti inkâr et-
mekdir. K›yâmet gününün gelmesi ve ölülerin mezârlar›ndan kal-
kacaklar›, bütün canl›lar›n bir meydânda toplanacaklar›, melekle-
rin yazd›¤› kitâblar›n ortaya ç›kar›laca¤›, hesâb verilece¤i, terâzî-
nin kurulaca¤›, mü’minlerin S›rât köprüsünden geçecekleri, kâfir-
lerin Cehenneme düflecekleri ve sonsuz azâbda kalacaklar›,
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Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir.
(Bu bilinen nemâz, câhil halk için emr olunmufldur. Sâf, temiz,

yükselmifl insanlar›n ibâdetleri [nemâzlar›], zikr ve tefekkürdür. ‹n-
san›n bütün zerreleri ve bütün eflyâ, her an zikr, ibâdet yapmakda-
d›r. ‹nsan bunu anlamasa da, böyledir. ‹slâmiyyet, akl› az olanlar
için gönderilmifldir. Böylece, fesâd ç›karmalar› önlenmifldir) gibi lâf-
lar, câhillerin ve akl› az olan mezhebsizlerin sözleridir. Peygamberi-
miz “sallallahü aleyhi ve sellem”, nemâz›n dînin dire¤i oldu¤unu bil-
dirdi. (Nemâz k›lan, din binâs›n› yapm›fld›r. Nemâz k›lm›yan, dînini
y›km›fld›r. Nemâz, mü’minin mi’râc›d›r) buyurdu. Râhat›n›, huzûru-
nu nemâzda bildi. Nemâzdaki yak›nl›k, baflka fleylerde bulunmaz.
Hadîs-i flerîfde, (Allah ile kul aras›ndaki perdeler, ancak nemâzda
kald›r›l›r) buyuruldu. Her kemâl, (‹slâmiyyete) ya’nî (Ahkâm-› islâ-
miyye)ye uymakla hâs›l olur. Bu ahkâmdan, ya’nî emr ve yasaklar-
dan ayr›lan, yoldan sapar. Se’âdete kavuflamaz. Kur’ân-› kerîm ve
hadîs-i flerîfler, bu ahkâma uyma¤› emr ediyorlar. Do¤ru yol,
Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîflerin gösterdi¤i yoldur. Baflka yol-
lar, fleytânlar›n yollar›d›r. Abdüllah ibni Mes’ûd diyor ki, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bir do¤ru çizdi. (Bu, insan› Allah›n r›-
zâs›na kavuflduran tek do¤ru yoldur) dedi. Sonra bunun sa¤›na, so-
luna [bal›k k›lç›¤› gibi] çizgiler çizip, (Bunlar da, fleytânlar›n yollar›-
d›r. Herbirinde bulunan fleytân, kendine ça¤›r›r) buyurdu ve (Bu,
do¤ru olan yolumdur. Buna geliniz!) âyet-i kerîmesini okudu.

Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sözbirli¤i ile bildirdikleri ve
islâm âlimlerinin bizlere ulafld›rd›klar› bilgiler, flunun bunun dü-
flünceleri ile, hayâlleri ile yok edilemez.

Ondördüncü asr›n müceddidi, zâhir ve bât›n ilmlerinin hazîne-
si, seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi aleyh”[1] (Er-riyâ-
dut-tesavvufiyye) kitâb›, tesavvufun, ta’rîfini, târîhini, mevzû’unu
ve ›st›lâhlar›n› gâyet vecîz olarak yazmakdad›r. Kitâb, türkçe olup,
1341 [m. 1923] senesinde, ‹stanbulda, Harbiyye mektebi mat-
ba’as›nda bas›lm›fld›r. Önsözünde diyor ki:

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde bu-
lunmakdan dahâ flerefli, dahâ k›ymetli bir üstünlük olmad›¤› için,
bu flerefe kavuflanlara (Sahâbe) denildi. Onlardan sonra gelenle-
re, onlara tâbi’ olduklar› için (Tâbi’în), bunlardan sonra gelenlere
de, (Etbâ’› tâbi’în) denildi. Dahâ sonra, din ifllerinde yükselmifl o-
lanlara, (Zühhâd) ve (Ubbâd) denildi. Bunlardan sonra, bid’atler
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ço¤al›p, her f›rka, kendi önderlerine Zâhid ve Âbid dedi. Ehl-i
sünnet denilen, Eshâb-› kirâm yolundaki do¤ru f›rkadan olup,
kalblerini gafletden koruyan ve nefslerini Allaha itâ’ate kavufldu-
ranlar›n bu hâllerine, (Tesavvuf) ve kendilerine (Sôfî) ismi verildi.
Bu ismler, hicretin ikinci asr› sonunda iflitildi. Kendisine evvelâ Sô-
fî denilen Ebû Hâflim Sôfîdir “rahime-hullahü teâlâ”. Kûfe flehrin-
den olup, fiâmda irflâd ederdi. Süfyân-› Sevrînin “rahime-hullahi
teâlâ” üstâd› idi. [Süfyân-› Sevrî “rahmetullahi aleyh” 161 [m. 778]
de Basrada, Ebû Hâflim Sôfî 115 de vefât etmifllerdir. Süfyân de-
mifldir ki, (Ebû Hâflim Sôfî olmasayd›, Rabbânî hakîkatleri bilmez-
dim. Onu görmeden önce tesavvufun ne oldu¤unu bilmiyordum).
Tekke en önce, Ebû Hâflim için, Remleh flehrinde yap›lm›fld›r.
(Da¤lar› i¤ne ile oyarak toz etmek, kalblerden kibri ç›karmakdan
kolayd›r) sözü onundur. (Fâidesiz ilmden Allaha s›¤›n›r›m) sözünü
çok söylerdi.]

Tesavvuf ehli, baflka din adamlar›nda bulunmayan bir ilm ile
flereflenmifllerdir. Haris bin Esed Muhâsibî “rahime-hullahü teâlâ”
241 [m. 855] de Basrada vefât etdi. (Kitâb-ür-riâye)de, vera’ ve
takvâ üzerinde genifl bilgi verdi. ‹mâm-› Abdülkerîm Kufleyrî “ra-
hime-hullahü teâlâ, 376 [m. 987] da Niflâpûrda vefât etdi. Meflhûr
risâlesinde ve fiihâbüddîn-i Ömer Sühreverdî “rahime-hullahü te-
âlâ”, 632 [m. 1234] de vefât etdi. (Avârif-ül-me’ârif)de, tarîkat
edeblerini ve vecdlerini ve hâllerini bildirmifllerdir. ‹mâm-› Mu-
hammed Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, (‹hyâ) kitâb›nda, bu iki
k›sm bilgileri, birlikde uzun aç›klam›fld›r.

Görülüyor ki, tesavvufun bafllang›c›, nübüvvetin ve risâletin
bafllang›c›d›r. Tesavvuf bilgileri, semâvî dinlerin hakîkatlerini anla-
mak ile hâs›l olmufllard›r. Tesavvufun bir parças› olan (Vahdet-ül-
vücûd) ma’rifetlerini, budistlerin, yehûdîlerin akl ve riyâzet ile an-
lad›klar› (Vahdet) ile kar›fld›rmamal›d›r. Birincisi, zevk ile anlafl›-
lan ma’rifetler, ikincisi akl ile hâs›l olan hayâllerdir. Bu zevki tat-
m›yan gâfiller, ikisini ayn› san›rlar.

[Allahü teâlâ, Ezzâriyât sûresinde meâlen, (Cinni ve insanlar›
ibâdet etmeleri için yaratd›m) buyuruyor. ‹bâdet etmek de, kurb
ve ma’rifet hâs›l eder. Demek ki, insanlar›n Evliyâ “rahime-hü-
mullahü teâlâ” olmalar› emr olunmakdad›r. Bu da, farzlar›, nâfile-
leri birlikde yapmakla ve bid’at sâhiblerinden uzaklaflmakla hâs›l
olur. Tesavvuf yolunda yap›lan vazîfeler, nâfile ibâdetlerdir. Farz-
lar›n kabûl olmalar› için bulunmas› flart olan ihlâs, bu vazîfelerle
elde edilir. Vehhâbîlerin (Tesavvuf, yehûdîlerden ve eski yunanl›-
lardan al›nm›fld›r) sözünün çok çirkin, yalan ve iftirâ oldu¤u, yu-
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kardaki bilgilerden pek iyi anlafl›lmakdad›r.
Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine kavuflmak için, farzlar›, sün-

netleri ve nâfile ibâdetleri yapmak lâz›md›r. Bunlar, flartlar›n›,
müfsidlerini bilerek ve ihlâs ile yap›l›r. Farzlar›n birincisi, Ehl-i
sünnet i’tikâd›na uygun inanmak, ikincisi harâmlardan ve harâm
nafakadan sak›nmakd›r. (‹hlâs), kalbi mâ-sivâdan temizlemek
ya’nî herfleyi yaln›z Allah için yapmakd›r. Bu da mürflid-i kâmil
sohbetinde bulunmakla, az zemânda hâs›l olur. Mürflid bulunmaz-
sa, bir mürflide râb›ta yaparak veyâ çok zikr yaparak da hâs›l olur.
Mürflid-i kâmil bir ayna, bir gözlük gibidir. Bir kimse, gönül gözüy-
le, bir mürflidin kalbine bakarsa, orada Resûlullah›n mubârek kal-
bini görür. O, Resûlullah›n vârisidir. Ona râb›ta yap›l›nca, Resûlul-
laha yap›lm›fl olur. Onun mubârek kalbine, mürflidlerinin kalbleri
vâs›tas› ile Resûlullah›n kalbinden gelmifl olan nûrlar, bunun kal-
bine de akar. Kalb temizlenerek ihlâs hâs›l olur.]

8 - (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n yüzaltm›flsekizinci ve üçyüzelli-
üçüncü sahîfelerinde: (Allahü teâlâ ile kullar› aras›nda birini vâs›-
ta yapmak, ondan birfley istemek, sözbirli¤i ile küfr olur. ‹bni Kay-
y›m, ölüden birfley istemek, ondan Allahü teâlâ kat›nda flefâ’at et-
mesini dilemek, büyük flirkdir, dedi. Hanefî kitâblar›ndan Fetâvâ-
y› Bezzâziyye,[1] ervâh› meflâyih hâz›rd›r diyen kâfir olur demekde-
dir. Meyyitde his ve hareket olmad›¤›, âyetlerden ve hadîslerden
anlafl›lmakdad›r) diyor.

Yetmiflinci sahîfesinde, (Ukâfle, Cennete hesâbs›z girmesi için
Resûlullahdan düâ istedi. Bu da, diriden düâ istemek câiz oldu¤u-
nu göstermekdedir. Fekat gâibden ve ölüden düâ istemek flirkdir)
demekdedir.

Resûlullah›n düâs› kabûl oldu¤u gibi, Onun yolunda, izinde bu-
lunanlar›n da, düâlar› kabûl olur. Kendisi de, üçyüzseksenbirinci
sahîfede, ‹mâm-› Ahmedin ve Müslimin “rahime-hümallahü te-
âlâ”, Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdikleri hadîs-i
flerîfde, (Saçlar› da¤›n›k ve kap›lardan kovulan öyle kimseler var-
d›r ki, bir fley için yemîn etseler, Allahü teâlâ onlar› do¤rulamak
için, o fleyi yarat›r) buyuruldu¤unu, yazmakdad›r. Allahü teâlâ,
sevdi¤i kullar›n› yalanc› ç›karmamak için, yemîn etdikleri fleyleri
bile yarat›nca, düâlar›n› elbette kabûl buyurur. Allahü teâlâ,
Mü’min sûresinin altm›fl›nc› âyetinde meâlen, (Bana düâ ediniz!
Düân›z› kabûl ederim) buyuruyor. Düâlar›n kabûl olmas› için
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flartlar vard›r. Bu flartlar› tafl›yan düâ elbet kabûl olur. Herkes bu
flartlar› bir araya getiremedi¤i için, düâlar› kabûl olm›yor. Bu flart-
lar› yapd›klar›na güvendi¤imiz Âlimlerin, Velîlerin düâ etmeleri
için, onlara yalvarmak, niçin flirk olsun? Biz, Allahü teâlâ, sevdik-
lerinin rûhlar›na iflitdirir. Onlar›n hât›r› için, istenileni yarat›r diyo-
ruz. Allahü teâlâ için hayvan kesiyor ve Kur’ân-› kerîm okuyoruz.
Sevâb›n› meyyitin rûhuna gönderip ondan flefâ’at, yard›m istiyo-
ruz. Ölü için ibâdet eden elbet müflrik olur. Allahü teâlâ için ibâ-
det edip, sevâb›n› ölüye ba¤›fll›yan müflrik olmaz ve hiç suçlu ol-
maz. Bunlar›, arabça (Minhat-ül-vehbiyye) kitâb› da çok güzel bil-
diriyor. Oradan türkçeye terceme ederek yirmidördüncü maddede
bildirdik. Hazret-i Meryemin ve Esyed bin Hudayr›n ve Ebû Müs-
lim Abdüllah Havlânînin “rahime-hümullahü teâlâ” kerâmetleri-
ni, kendisi de yazmakdad›r. [Abdüllah-› Havlânî “rahmetullahi
aleyh” 62 de fiâmda vefât etdi.] Evliyân›n “rahime-hümullahü te-
âlâ” rûhlar›ndan yard›m isteriz. Çünki, Allahü teâlân›n sevdi¤i kul-
lar›n›n rûhlar›, diri iken de, öldükden sonra da, Allahü teâlân›n
verdi¤i kuvvet ile ve izni ile, dirilere yard›m ederler. Böyle inana-
rak Evliyâdan “rahime-hümullahü teâlâ” yard›m istemek, Allahü
teâlâdan baflkas›na tap›nmak olmaz. Ondan istemek olur.

Vehhâbî kitâb›n›n (Allâme) ismini verdi¤i ve yaz›lar›n› kendi-
lerine sened olarak kulland›¤› ‹bni Kayy›m-› Cevziyye 751 [m.
1350] de vefât etdi. Bunun (Kitâb-ür-rûh)da, (Bir kimse, bir kabri
ziyâret edince, kabrde bulunan meyyit, ziyâret edeni bilir. Onun
sesini iflitir. Onunla ferâhlan›r. Onun selâm›na cevâb verir. Bu hâl,
yaln›z flehîdlere mahsûs de¤ildir. Baflkalar› için de böyledir. Belli
bir zemâna mahsûs da de¤ildir. Her zemân böyledir) dedi¤i, (El-
Besâir)in yirmiikinci sahîfesinde yaz›l›d›r. Vehhâbînin yukar›daki
yaz›s› kendi Allâmelerinin bu sözüne ters düflmekdedir. (El-besâir
li-münkir-ittevessül-i bi-ehlil mekâbir) kitâb› Pâkistânda ve 1980
de ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r.

9 - Kitâb›n›n yüzyetmifldokuzuncu ve yüzdoksanbirinci sahîfe-
sinde: (Yâ Fât›ma, benden diledi¤in mal› iste! Fekat, seni Allahü
teâlân›n azâb›ndan kurtaramam! hadîs-i flerîfini yaz›p, insandan,
onun dünyâda yapabilece¤i fleyi istemek câizdir. Günâhlar›n afv
edilmesini, Cennete gidilmesini, Cehennemden, azâbdan kurtul-
mas›n› ve bunlar gibi, ancak Allah›n yapaca¤› fleyleri, yaln›z Allah-
dan istemek câizdir. ‹stigâse, ya’nî s›k›nt›dan kurtarmas› için, an-
cak Allahü teâlâya yalvar›l›r. Uzakda olanlardan ve ölülerden isti-
gâse edilmez. Onlar iflitmez. Cevâb veremez. Birfley yapamaz.
Hazret-i Hüseyn ve babas›, kabrlerinde ni’metler içindedir. Ah-
med Ticânî müflriki ve ibni Arabî ve ibni Fâr›d gibi ma’bûd tan›-
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nanlar da, azâb içindedir. Birfley iflitmezler. Peygamberden de isti-
gâse edilemez. Busayrî ve Ber’î kasîdelerinde Resûlullah› övmek-
de taflk›nl›k yaparak, küfre, flirke sürüklenmifllerdir) diyor.

Kitâb›n›n birçok yerinde, meselâ üçyüzyirmiüçüncü sahîfesin-
de, (Ölünün veyâ uzakda olan›n düâs›n›n fâide verece¤ine ve za-
rarlar› giderece¤ine inanmak, yâhud ona düâ edenlere flefâ’at ede-
ce¤ine inanmak flirkdir. Allahü teâlâ Peygamberini bu flirki yok et-
mek için ve böyle müflriklerle harb etmek için gönderdi) diyor.

Feth-ul mecîd kitâb›, kendi kendini yalanlamakdad›r. ‹kiyüzbi-
rinci sahîfesinde, (Allahü teâlâ, göklerde his ve ma’rifet yarat›r.
Allahdan korkarlar. Her zerre Allah› zikr etmekde, Ondan kork-
makdad›rlar) diyor. Buna karfl›l›k Peygamberler ve Evliyâ, mezâr-
lar›nda his etmezler, iflitmezler demekdedir.

(Mir’ât-› Medîne) kitâb›n› yazan Eyyûb Sabri Pâfla “rahime-
hullahü teâlâ”, 1308 [m. 1890] de vefât etmifldir. Diyor ki:

‹slâm âlimleri, her zemân Resûlullah› vesîle ederek, Allahü te-
âlâdan lutf ve merhamet dilemifllerdir. ‹nsanlar›n babas› yer yüzü-
ne indirildi¤i vakt, (Yâ Rabbî! Beni, Muhammed aleyhisselâm
hurmetine afv eyle!) demifldi. Allahü teâlâ, bu düây› kabûl buyur-
mufldu ve (Sen, sevgili Peygamberim olan Muhammed aleyhisselâ-
m› nereden biliyorsun? Ben Onu dahâ yaratmad›m!) buyurunca,
(Beni yaratd›¤›n zemân, bafl›m› kald›r›r kald›rmaz, Arfl-› ilâhînin
kenârlar›nda (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) yaz›l› ol-
du¤unu görüp, Muhammed aleyhisselâm›n yarat›lm›fllar›n en üstü-
nü oldu¤unu anlad›m. Muhammed aleyhisselâm› herkesden çok
sevmemifl olsayd›n, Onun ismini, kendi ad›n›n yan›na yazmazd›n)
dedi. Allahü teâlâ da, (Ey Âdem! Do¤ru söyledin. Muhammed
aleyhisselâm› çok severim. Ondan dahâ sevgili, hiç kimse yaratma-
d›m. Onu yaratmak istemeseydim, seni yaratmazd›m. Onun hur-
meti için afv dileyince, düân› kabûl edip, seni afv etdim) cevâb›n›
verdi.

‹ki gözü kör bir kimse, gözlerinin aç›lmas› için Resûlullahdan
düâ istedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de (‹stersen
düâ ederim. Fekat, sabr edip katlan›rsan, senin için dahâ iyi olur)
buyurdu. (Sabr etme¤e gücüm kalmad›. Düâ etmeniz için yalvar›-
r›m) dedi. (Öyle ise, abdest al›p flu düây› oku!) buyurdu. Bu düâ,
arabî (Ed-dürer-üsseniyye) ve (El-Fecr-üs-sâd›k) kitâblar› ile
(Merâk›l-felâh) ve bunun (Tahtâvî) flerhinde ve bu ikisinin türkçe
tercemesi olan (Ni’met-i islâm) kitâb›nda, (hâcet nemâz›) sonun-
da yaz›l›d›r. O kimse, bu düây› okuyunca, Allahü teâlâ kabûl bu-
yurarak gözlerinin aç›ld›¤›n›, hadîs âlimlerinden imâm-› Nesâî “ra-
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hime-hullahü teâlâ”[1] bildiriyor. Bunu imâm-› Hasen de tasdîk et-
mifldir. Vehhâbîlerin inanmamalar› için hiçbir sebeb yokdur. Bunu
haber veren Osmân bin Hanîf, ayr›ca diyor ki, Osmân bin Affân
“rad›yallahü anhümâ” halîfe iken, büyük s›k›nt›s› olan bir kimse,
Halîfenin karfl›s›na ç›kma¤a utand›¤› için, bana dert yanm›fld›. Ben
de, hemen abdest al! Mescid-i se’âdete git! fiu düây› oku diyerek,
yukar›da yaz›l› kimsenin okuyarak gözlerinin aç›ld›¤› düây› oku-
mas›n› söyledim. Adamca¤›z, düây› okudukdan sonra, Halîfenin
bulundu¤u yere gider. Halîfeye ç›kar›l›r. Halîfe, bunu seccâdesi üs-
tüne oturtup, derdini dinler ve kabûl eder. Adamca¤›z, iflinin bir-
denbire yap›ld›¤›n› görünce sevinerek, Osmân bin Hanîfi bulup,
(Allahü teâlâ senden râz› olsun! Halîfeye sen söylemeseydin, s›k›n-
t›dan kurtulam›yacakd›m) der. Osmân bin Hanîf “rad›yallahü
anh” ise, (Ben Halîfeyi görmedim, iflinin çabuk yap›lmas›, sana ö¤-
retdi¤im düâdand›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, o dü-
ây› bir a’mâya ö¤retirken iflitmifldim. Vallahi a’mân›n, Resûlullah-
dan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ayr›lmadan önce, gözleri
aç›lm›fld›) dedi.

Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, k›tl›k oldu. Es-
hâb-› kirâmdan Bilâl bin Hars “rad›yallahü teâlâ anh”, Resûlulla-
h›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” türbesine gidip, (Yâ Resû-
lallah! Ümmetin açl›kdan ölmek üzeredir. Ya¤mur ya¤mas› için
vesîle olman› yalvar›r›m) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” o gece rü’yâs›nda görünüp, (Halîfeye git! Benden selâm söy-
le! Ya¤mur düâs›na ç›ks›n!) buyurdu. Hazret-i Ömer, ya¤mur dü-
âs›na ç›k›p, ya¤mur ya¤maya bafllad›.

Allahü teâlâ, sevdiklerinin hât›r› için diyerek yap›lan düâlar›
kabûl buyurmakdad›r. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâm›
çok sevdi¤ini bildirmifldir. Bunun için, bir kimse, (Allahümme innî
es’elüke bi-câh-i Nebiyyikel-Mustafâ) diyerek bir düâ etse, düâs›
red olunmaz. Bununla berâber, ufak tefek dünyâ iflleri için, Resû-
lullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle etmek, edebe uy-
gun olmaz.

Burhâneddîn ‹brâhîm Mâlikî “rahime-hullahü teâlâ” 799 [m.
1397] de vefât etmifldir. Buyuruyor ki, çok aç olan fakîr bir kimse,
hucre-i se’âdete gidip, (Yâ Resûlallah! Karn›m açd›r) dedi. Az
sonra, birisi gelip, fakîri evine götürdü, karn›n› doyurdu. Fakîr,
yapd›¤› düân›n kabûl oldu¤unu söyleyince, (Kardeflim! Çoluk ço-
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cu¤undan ayr›l›p, uzak yollardan s›k›nt›lar çekerek Resûlullah› ziyâ-
ret için geldin. Bir lokma ekmek için Resûlullah›n huzûruna ç›kmak
yak›fl›r m›? O yüksek huzûrda, Cenneti ve sonsuz ni’metleri isteme-
li idin! Burada istenilen fleyleri Allahü teâlâ red etmez) dedi. Resû-
lullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyâret etmek flerefine kavuflan-
lar, k›yâmet gününde flefâ’at etmesi için, düâ etmelidir.

‹mâm-› Ebû Bekr-i Makkarî “rahime-hullahü teâlâ” bir gün,
imâm-› Taberânî ve Ebû fieyh “rahime-hümullahü teâlâ”[1] ile
mescid-i se’âdetde oturuyorlard›. Birkaç günden beri ac›km›fllar-
d›. Yats› nemâz›ndan sonra, imâm-› Ebû Bekr art›k dayanam›ya-
rak, (Aç›m yâ Resûlallah!) dedikden sonra, bir köfleye çekildi. ‹ki
arkadafl› kitâb okuyorlard›. Seyyidlerden bir zât, iki hizmetçisi ile
gelerek, (Kardefllerim! Dedem Resûlullahdan “sallallahü aleyhi
ve sellem” açl›kdan yard›m istemiflsiniz. Biraz uyumufldum. Sizi
doyurmam› emr buyurdu) dedi. Getirdiklerini birlikde yidiler. Ar-
tan›n› bunlara b›rak›p gitdi. [Ebül-Kâs›m Süleymân Taberânî
“rahmetullahi aleyh”, hadîs imâm›d›r. 260 da Taberiyyede tevel-
lüd, 360 [m. 971] de ‹sfehânda vefât etdi.]

Ebül Abbâs bin Nefîs “rahime-hullahü teâlâ” a’mâ idi. Üç gün
aç kald›. Hucre-i se’âdete gelip, (Yâ Resûlallah! Aç›m) deyip, bir
tarafa çekildi. Az zemân sonra, biri gelip, bunu evine götürdü.
Karn›n› doyurdu ve (Ey Ebül Abbâs! Resûlullah efendimizi rü’yâ-
da gördüm. Seni doyurmam› emr etdi. Aç kald›¤›n zemânlar, bize
gel!) dedi.

‹slâm âlimlerinden imâm-› Muhammed Mûsâ bin Nu’mân Me-
râkîflî Mâlikî “rahime-hullahü teâlâ” 683 [m. 1284] de vefât etdi.
(Misbâh-uz-zulâm fil-müstegîsin bi-hayr-il-enâm) ad›ndaki kitâ-
b›nda, Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle ederek
murâdlar›na kavuflanlar› yazmakdad›r. Bunlardan biri, Muham-
med bin Münkedirdir “rahime-hullahü teâlâ”. Muhammed diyor
ki, bir adam, babama seksen alt›n b›rak›p cihâda gitmifldi. Bunlar›
sakla! Çok muhtâc olana da yard›m edebilirsin demifldi. Medînede
k›tl›k oldu. Babam, alt›nlar›n hepsini açl›kdan bunalanlara da¤›td›.
Alt›nlar›n sâhibi gelip istedi. Babam, bir gece sonra gel dedi. Huc-
re-i se’âdete gidip, sabâha kadar Resûlullaha yalvard›. Gece yar›s›,
bir adam gelip, (Uzat elini!) demifl, bir kese alt›n verip, sonra hiç
görünmemifldir. Babam evde alt›nlar› say›p, seksen aded oldu¤unu
görünce, sevinerek hemen sâhibine vermifldi.
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‹bn-i Celâh “rahime-hullahü teâlâ” Medînede fakîr düflmüfldü.
Hucre-i se’âdete geçip, (Yâ Resûlallah! Bu gün sana müsâfir gel-
dim. Karn›m çok açd›r) dedi. Bir kenâra çekilip uyudu. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yas›nda görünüp, büyük bir ekmek
verdi. Diyor ki, çok aç oldu¤um için, hemen yime¤e bafllad›m. Ya-
r›s› bitince uyand›m. Kalan yar›s›n› elimde buldum.

Ebül-Hayr Akta’ “rahime-hullahü teâlâ” Medînede befl gün aç
kalm›fld›. Hucre-i se’âdetin yan›na gelip, Resûlullaha selâm verdi.
Aç oldu¤unu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu. Rü’yâda, Resûlulla-
h›n geldi¤ini gördü. Sa¤›nda Ebû Bekr-i S›ddîk, solunda Ömer Fâ-
rûk ve önünde Aliyy-ül Mürtezâ “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” vard›. Hazret-i Alî gelip, yâ Ebel Hayr! Kalk, ne yat›yor-
sun? Resûlullah geliyor dedi. Hemen kalkd›. Resûlullah gelip, bü-
yük bir ekmek verdi. Ebül-Hayr diyor ki, çok aç oldu¤um için he-
men yime¤e bafllad›m. Yar›s› bitince uyand›m. Kalan yar›s›n› elim-
de buldum.

Ebû Abdüllah Muhammed bin Ber’a “rahime-hullahü teâlâ”
diyor ki, babam ile Mekkede paras›z kald›k. Ebû Abdüllah bin Ha-
fîf “rahime-hullahü teâlâ” de yan›m›zda idi. Medîneye geldik. Ben
çocukdum. Ac›kd›m diyerek a¤lard›m. Babam dayanamad›. Huc-
re-i se’âdete gelip, (Yâ Resûlallah! Bu gece sana müsâfiriz) dedi.
Bir yana oturdu. Gözlerini kapad›. Biraz sonra, bafl›n› kald›r›p gül-
dü. Sonra çok a¤lad›. Gözünü aç›p, Resûlullah elime para verdi de-
di. Avucunu açd›. Paralar› gördüm. Bunlar› hem kulland›k, hem de
sadaka verdik. Râhatça fiîrâzda evimize geldik. [Ebû Abdüllah
Muhammed bin Hafîf “rahmetullahi aleyh” 371 [m. 981] de vefât
etmifldir.]

Ahmed bin Muhammed Sôfî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki,
Hicâz çöllerinde varl›¤›m kalmad›. Medîneye geldim. Hucre-i
se’âdet yan›nda Resûlullaha selâm verdim. Bir yana oturup uyu-
dum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” görünüp, (Ahmed
geldin mi? Avucunu aç!) buyurdu. Avucumu alt›nla doldurdu.
Uyand›m. Ellerim alt›n dolu idi. [Ebül-Abbâs Ahmed bin Muham-
med Vâ’iz Endülüsî “rahmetullahi aleyh” 671 [m. 1284] de M›srda
vefât etdi.]

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” âfl›klar›n›n temiz
kalblerinden ç›kan sözler, edebe, sayg›ya uygunsuz görünürse,
bunlara birfley dememeli, susmal›d›r. Buradaki edeblerden, sayg›-
lardan biri de, susmakd›r. Âfl›klardan biri, Kabr-i se’âdetin yan›n-
da, her sabâh ezân okur, nemâz uykudan dahâ iyidir derdi. Mes-
cid-i Nebî hizmetçilerinden birisi, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ a-
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leyhi ve sellem” huzûrunda terbiyesizlik yap›yorsun diyerek, bu-
nu dö¤dü. Bu da, (Yâ Resûlallah! Yüksek huzûrunuzda adam
dö¤mek, sö¤mek, edebsizlik say›lmaz m›?) dedi. Biraz sonra dö-
¤en kimsenin felc oldu¤u, eli aya¤› tutmad›¤› görüldü. Üç gün son-
ra da öldü. Bunu, hâf›z Ebül-Kâs›m “rahime-hullahü teâlâ” kitâ-
b›nda yazmakdad›r. Sâbit bin Ahmed Ba¤dâdî “rahime-hullahü
teâlâ” de, bunu gördü demekdedir. [Ebül-Kâs›m Alî ibni Asâkir
571 [m. 1176] de fiâmda vefât etdi.]

‹bnün-Nu’mân “rahmetullahi aleyh”[1] kitâb›nda diyor ki, ‹b-
nüs-Sa’îd “rahime-hullahü teâlâ” ve arkadafllar› Medînede paras›z
kalm›fllard›. Hucre-i se’âdeti ziyâretden sonra, (Yâ Resûlallah! Pa-
ram›z bitdi. Yiyece¤imiz kalmad›!) deyip çekildi. Mescid kap›s›n-
dan ç›karken, birisi bunu evine götürüp, bol bol hurma ve para
verdi.

fierîf Ebû Muhammed Abdüsselâm Fâsî “rahime-hullahü te-
âlâ” diyor ki, Medînede üç gün kald›m. Minber önünde, iki rek’at
nemâz k›l›p, (Ey yüce ceddim! Açl›¤a dayanam›yacak hâle gel-
dim!) dedim. Biraz sonra, birisi gelip, bir tepsi yiyecek getirdi. Pifl-
mifl et, tereya¤› ve ekmek vard›. Bana birisi yetiflir dedim ise de,
hepsini yiyiniz! Bunlar› Resûlullah›n emri ile getirdim. Çocuklar›m
için hâz›rlam›fld›m. Rü’yâda Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” gördüm. (Bir parças›n› da, Mesciddeki din kardefline götür
yisin!) buyurdu.

fierîf Mühessir Kâs›mî “rahime-hullahü teâlâ”, Hucre-i se’âde-
tin fiâm taraf›ndaki teheccüd mihrâb› önünde uyumufldu. Âns›z›n
kalk›p, Hucre-i se’âdetin önüne geldi. Gülerek geri gitdi. Mescid-i
Nebî hizmetcilerinin müdîri olan fiemseddîn Savâb, mihrâb yan›n-
da idi. Niçin güldü¤ünü sordu. (Birkaç günden beri evimde yiyecek
yokdu. Hazret-i Fât›man›n makâm›nda, yâ Resûlallah “sallallahü
aleyhi ve sellem”! Aç kald›m demifl, buraya gelip uyumufldum.
Rü’yâda, yüce Ceddim, bir kâse süt verdi. ‹çdim. Uyand›m. Kâse
elimde idi. Teflekkür için, Hucre-i tâhire önüne geldim. Oradaki
zevkden, lezzetden güldüm. ‹flte kâse!) dedi. (Misbâh-uz-zulâm)
kitâb› bunu uzun yazmakdad›r.

Alî bin ‹brâhîm Busrî “rahmetullahi aleyh” diyor ki, Abdüsse-
lâm bin Ebî Kâs›m Sahâbî “rad›yallahü teâlâ anh”, Hucre-i se’â-
det önünde durup, (yâ Resûlallah! M›srdan geldim. Befl ayd›r sa-
na müsâfirim. Kaç gündür aç kald›m. Allahü teâlâdan yiyecek is-
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terim) dedi. Bir yana çekilip oturdu. Bir kimse gelip, Hucre-i
se’âdete selâm verdikden sonra, Abdüsselâm›n elinden tutup, ça-
d›r›na götürdü. Yemek ikrâm eyledi. Biraz yidi. Medînede bulun-
du¤u zemân, bu adam onu çad›r›na götürür doyururdu.

‹mâm-› Semhûdî “rahime-hullahü teâlâ” kap›s›n›n anahtar›n›
düflürdü. Bulamad›. Hucre-i se’âdet önüne gelip, yâ Resûlallah
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem!” Anahtar›m› düflürdüm. Evime
gidemiyorum dedi. Bir çocuk elinde anahtar› getirdi. Bunu bul-
dum. Acabâ sizin mi dedi¤ini, (Medîne târîhi) ad›ndaki kendi ki-
tâb›nda yazmakdad›r. [Nûreddîn Alî bin Ahmed Semhûdî, 911
[m. 1505] de vefât etdi. (El-vefâ) ve (Hülâsat-ül-vefâ) kitâblar›n-
da Medîne-i münevvereyi anlatmakdad›r.]

fieyh Sâlih Abdülkâdir “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki,
Medîne-i münevverede birkaç gün aç kald›m. Hucre-i se’âdeti zi-
yâretden sonra, Resûlullahdan ekmek, et, hurma istiyecek kadar
ileri gitdim. Sonra, (Ravda-i mutahhera)da iki rek’at nemâz k›l›p,
bir yanda oturdum. Biraz sonra, kibar bir kimse gelip, evine götür-
dü. Et k›zartmas›, ekmek ve hurma yidirdi. Dedi ki, (Ö¤le vakti
(Kaylûle) sünnetini yapmak için uyumufldum. Rü’yâda, Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz göründü. Bu yemekleri si-
ze vermemi söyledi.)

Seyyid Ahmed Medenî, (Delâil-ül-hayrât) kitâb›n›n sâhibi olan
Süleymân Cezûlînin “rahime-hullahü teâlâ”[1] soyundand›r.
(Mir’ât-› Medîne) kitâb›n›n yaz›ld›¤› 1301 [m. 1883] senesinde sa¤
idi. Babas› fakîr imifl. Çocuk, elma, armut, hurma gibi fleyler iste-
yince, sat›n alamazm›fl. Oyalamak için, git Resûlullahdan “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” iste dermifl. Hucre-i se’âdet kap›s›na gi-
dip, diledi¤ini istermifl. fiebeke-i se’âdetin iç taraf›ndan bunlar uza-
t›l›r, al›r yirmifl.

Kilisli Mustafâ Iflkî efendi “rahime-hullahü teâlâ” (Mevârid-i
Mecîdiyye) târîh kitâb›nda diyor ki, Mekkede yirmi sene kald›m.
1247 [m. 1831] senesinde altm›fl alt›n birikdirip, çoluk çocuk ile
Medîneye geldik. Paralar yolda bitdi. Bir tan›d›¤›ma müsâfir olup,
Hucre-i se’âdete geldim. Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” yard›m istedim. Üç gün sonra, bulundu¤um eve bir be¤
gelerek, benim için bir ev kirâlad›¤›n› söyledi. Eflyâlar›m› oraya
tafl›td›. Bir senelik kirâ bedelini ödedi. Birkaç ay sonra, bir ay has-
ta yatd›m. Evde yiyecek ve satacak birfley kalmad›. Zevcemin yar-
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d›m› ile dama ç›k›p, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” türbesine karfl›, s›k›nt›m› anlat›p yard›m dilemek istedim. El-
lerimi kald›r›nca, dünyâl›k istemekden utand›m. Birfley söyleye-
medim. Odama indim. Ertesi gün, bir kimse gelip, filân efendi bu
alt›nlar› sana hediyye gönderdi, dedi. Keseyi ald›m. Geçimimiz dü-
zeldi ise de, hastal›kdan kurtulamad›m. Yard›mla Hucre-i se’âdet
önüne gelip, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” flifâ iste-
dim. Mescidden ç›k›p, kimseden yard›m istemeden evime yürü-
düm. Eve girerken, hastal›¤›m hiç kalmad›. Nazar de¤memesi için,
soka¤a birkaç gün bastona dayanarak ç›kd›m. Fekat, para bitmifl-
di. Çoluk çocu¤u karanl›kda b›rak›p, Mescid-i Nebevîye geldim.
Yats› nemâz›ndan sonra, s›k›nt›m› Resûlullaha “sallallahü aleyhi
ve sellem” söyledim. Yolda tan›mad›¤›m bir kimse yan›ma gelip,
elime bir kese verdi. ‹çinde, beheri dokuz kuruflluk k›rkdokuz al-
t›n vard›. Mum ve lüzûmlu fleyleri ald›m, eve geldim.

Mustafâ Iflkî efendi diyor ki, o¤lum Muhammed Sâlih kundak-
da iken, anas› hastaland›. Sütü kesildi. Çok s›k›ld›k. Çocu¤u Huc-
re-i se’âdete götürdüm. Perde ete¤ine b›rakd›m. (Allahümme innî
es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyinâ ve seyyidinâ Muham-
medin “sallallahü aleyhi ve sellem” Nebiyyirrahme, yâ seyyidinâ,
yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! ‹nnî eteveccehü ilâ
Rabbike ersil mürdiate li-hâzel-ma’sûm) diyerek düâ etdim. Sabâh
erken, fierîf isminde bir subay gelip, (Efendim! Üç ayl›k k›z›m ve-
fât etdi. Vâlidesinin sütünü kesemiyoruz. Acâba, süt anas› ar›yan
var m›?) dedi.

Çocu¤u gösterdim. Çocu¤u bize verirseniz, Allahü teâlân›n r›-
zâs› için ona süt veririz. ‹yi terbiye ederiz. Zevcem de, buna sevinir
dedi. Çocu¤u götürdü.

Yine diyor ki, (1257) senesinde çok s›k›nt› çekdim. ‹stanbula
gitme¤i düflündüm. (Regâib) gecesinde, Ravda-i mutahheran›n
bir köflesinde oturdum. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” izn istemek için, gönlümü Hucre-i se’âdete ba¤lad›m. Uyu-
muflum. Rü’yâda bir ses, üç kerre (‹stanbula git. Mustafâ pâflaya
müsâfir ol!) dedi. Eve gitdim. Çoluk çocu¤a vedâ edip yola ç›k-
d›m. ‹skenderiye flehrine kadar yürüdüm. Vapur param yokdu.
Çok s›k›ld›m. (‹fllerinizi flafl›r›p, s›k›ld›¤›n›z zemân, kabrdekiler-
den yard›m isteyiniz!) hadîs-i flerîfini hât›rlad›m. (Kasîde-i bürde)
yazar› olan imâm-› Busayrînin “rahime-hullahü teâlâ” türbesine
gitdim. Ziyâret etdim. Allahü teâlân›n sevgili kullar›ndan olan bu
zât›n mubârek rûhunu vesîle ederek, Cenâb-› Hakdan yard›m di-
ledim. [‹mâm-› Muhammed Busayrî, 695 [m. 1295] de vefât etmifl-
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dir.] D›flar› ç›k›nca, Serezli Ahmed Be¤ ad›nda birisi ile karfl›lafl-
d›m. Beni ar›yormufl. (Efendim, Osmânl› devlet adamlar›ndan
Sa’îd Muhîb efendi “rahime-hullahü teâlâ” yola ç›kd›¤›n›z› iflitip,
sizi görmekle flereflenmek istiyor. Zahmet buyurup, gelirseniz, çok
sevinecekdir) dedi. Kona¤a gitdik. Muhîb efendi, büyük bir nezâ-
ket ile ve sayg› ile karfl›lad›. (Kabûl buyurursan›z, vapurla ‹stanbu-
la birlikde gidelim) dedi. Ertesi gün, M›sr vâlisi Muhammed Alî
pâfladan “rahime-hullahü teâlâ” üç kese para geldi. Vapurla ‹stan-
bula geldik. Yirmibir gün, vapurda karantinada kald›k. Cum’a gü-
nü, vapurdan ç›k›nca, do¤ru Eyyûb sultâna gitdim. Hâlid bin Zeyd
hazretlerini “rad›yallahü teâlâ anh”[1] ziyâret edip, kendisine garîb
bir müsâfir oldu¤umu kalbimden geçirip, yard›m etmesi için yal-
vard›m. Eyyûb câmi’inde, Cum’a nemâz›n› k›ld›ktan sonra, ce-
mâ’at ile birlikde türbeye girdik. Bir yanda oturdum. Bilmedi¤im
bir zât, (Nereye gidece¤iz? Emr ediniz efendim!) dedi. Arkamdan,
birisi, s›rt›ma yumruk vurup (emr olunan yere) dedi. Yolda gider-
ken:

- Arkama yumruk vuran kim idi dedim.
- Onun ismi Mahmûddur. Eyyûb ehâlisi, kendisine meczûb der-

ler dedi.
- Beni nereye götürüyorsunuz dedim.
- Bendeniz, eski ser kâtib-i yârî ve flimdi ser asker (Harbiye nâ-

z›r›) olan Mustafâ Nûri pâflan›n “rahime-hullahü teâlâ” adam›y›m.
Sizi bulma¤› emr buyurdu.

- Mustafâ pâfla ile tan›flm›yoruz. Acabâ, niçin böyle emr verdi-
ler?

- Oras›n› bilemem. Ad›n›z› sayg› ile söyliyerek, sizi bekledikle-
rini bildirdiler.

- Beni bilmez idin. Eyyûbde hiç bilen de yokdur. Acabâ yanl›fl-
l›k olmas›n dedim.

- Hay›r efendim! Pâfla hazretleri beni gönderirken, (Bugün Ey-
yûbde, Cum’a nemâz›ndan sonra, flöyle mubârek bir zât bulacak-
s›n. Sayg› ile, edeb ile, al›p buraya getir) dedi. fieklinizi anlatd› de-
di.

Bu sözleri iflitince, Mustafâ pâflan›n ma’nevî bir iflâret ald›¤›n›
düflündüm. Karfl›s›na ç›k›nca, büyük bir nezâket ile ve edeb ile
karfl›lad›. Efendim, benim müsâfirimsin. ‹stedi¤in kadar kal›rs›n.
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Diledi¤in yerleri gezer, dolafl›r, yine gelirsin dedi. Bir odaya yer-
lefldirdi. Emrime birkaç hizmetçi verdi. Ertesi gün, fleyh Abdülkâ-
dir Mevlevî tekkesinin ziyâret günü imifl. Gidip bir yanda otur-
dum. Biri gelip edeb ile, (Efendi hazretleri! Mubârek isminiz ne-
dir? Ne zemân geldiniz? Kimin yan›nda müsâfirsiniz?) dedi. Ce-
vâblar›m› dinleyip gitdi. Akflam dönüflde, Mustafâ pâfla hazretle-
rine bu sorular› anlatd›m. (Yüce pâdiflâh›m›z “rahime-hullahü te-
âlâ”, bugün oras›n› flereflendirdiler. Kendileri Mekke-i mükerre-
me ve Medîne-i münevverede bulunan müslimânlar› çok sever ve
sayarlar. Soran kimsenin pâdiflâh›m›z efendimiz taraf›ndan gön-
derilmifl olmas›n› san›r›m) buyurdu. Pâdiflâh›m›z›n mubârek yüzü-
nü görmekle flereflenebilir miyim dedim: Evet, Cum’a nemâz› k›l-
d›klar› selâml›¤a giderseniz, o flerefe kavuflabilirsiniz dedi. Beni,
Cum’a selâml›¤›na gönderdi. Selâml›k merâsimi, Be¤lerbe¤i Câ-
mi’î flerîfinde idi. Bir yana durup, sultân›n mubârek cemâlini gör-
mek için bekledim. Pâdiflâh›m›z›n hakk› gören mubârek gözleri,
bu âfl›k fakîre iliflince, flahlanarak giden at›n› durdurdu. Ser asker
pâflay› gönderdi. Ser asker pâfla gelip, (Iflkî efendi! Pâdiflâh›m›z se-
lâm söylediler! Size üçyüz kurufl ma’âfl irâde buyurdular. Çoluk
çocu¤u düflünerek üzülmesin! ‹stanbulun her yerini gezsin, görsün
buyurdular) dedi. Sultân Abdülmecîd hân “rahime-hullahü teâlâ”
efendimizin bu flâhâne fermânlar›n›n, her zemân iflitmifl oldu¤um
keflf ve kerâmetlerinden biri oldu¤unu anl›yarak, çoluk çocuk dü-
flüncesinden kurtuldum. Birkaç ay sonra, Medîne-i münevvereye
döndüm. Çoluk çocu¤umu râhat ve sevinç içinde buldum. Me¤er,
Pâdiflâh Abdülmecîd hân “rahime-hullahü teâlâ” hazretleri, be-
nim ad›m ile, çoluk çocu¤uma üçbin kurufl göndermifl. Arkamdan
da, yedi bin kurufl dahâ göndererek, hepimizi sevindirdiler. Bütün
müslimânlar gibi, biz de, her nemâzda o mubârek pâdiflâha düâ
eyledik. Abdülmecîd hân “rahmetullahi aleyh”[1] hazretlerinin ih-
sânlar›n› ve kerâmetlerini anlatmakla flereflenmek için, flu k›t’ay›
her yerde okur oldum:

fiehinflâh-› mu’azzam hazret-i Abdülmecîd hâna,
Nas›l arz-› hâl eylesem diye düfldümdü feryâda,
Kerâmeti çok, ihsân› bol, ol flâh-› cihân ârâ,
Gönlümü anlad›, bildi, bir fakîr gelmifl üftâde.
Kerâmetidir beni kald›rd› hâk-› mezelletden,
Mu’azzez eyledi fakîri, ra¤men çeflm-i hüssâde.
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Iflkî efendinin gitmifl oldu¤u Befliktafl Mevlevî-hâne tekkesi idi.
Sonradan, Eyyûbde Behâriye caddesindeki tekkeye tafl›nm›fld›r. O
zemân, tekke fleyhi Abdülkâdir dede imifl.

Iflkî efendi, büyük bir zât olmal›d›r. Çünki, Hucre-i se’âdet
önünde her ne dilemiflse, kabûl olmufldur. Bahriye flûrâs› kâtible-
rinden hâc› Tevfik be¤ “rahime-hullahü teâlâ”, Medîne-i münev-
verede iken, gözleri pek a¤r›m›fld›. Hucre-i se’âdeti ziyâret edip,
a¤r›dan kurtulmas› veyâ ‹stanbula gitmesi için düâ etmifl, evine
dönmüfldü. Arkas›ndan evine Iflkî efendi gelip gözlerine okumufl,
üflemifl, a¤r› hemen kalmam›fld›r.

‹stanbullu bir kimse yedi sene Medînede kal›p, her gün (Rav-
da-i mütahhera) denilen yerde (Delâil-i hayrât) kitâb›n› okurdu.
Fekat Delâil-i flerîfi, ne zemân okuma¤a bafllasa, üstü temiz, güzel
kokulu, sakal›, b›y›¤› sünnete uygun olarak kesilmifl bir ihtiyâr› ya-
n›nda görürmüfl. ‹stanbula dönece¤i zemân, Hucre-i se’âdetin
önünde düâ ederken, (Yâ Resûlallah! Biliyorsun ki, bu mubârek
yerde, her gün Delâil-i flerîf okuyup bitirdim. Kabûl oldu¤unu an-
l›yamad›m. O mubârek kitâb› okurken, acabâ gerekli sayg›y› yapa-
mad›m m›?) dedi. Bir kenâra oturdu. Uyuyuverdi. Rü’yâda, Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin (Muvâcehe-i
se’âdet) penceresinden bir kâse süt ihsân buyurdu¤unu görerek,
hemen al›p içer, uyand›¤› zemân, yan›nda o güzel kokulu ihtiyâr
görünerek (âfiyet olsun kardeflim) der ve gider.

Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” vesîle ederek yap›lan
düâlar›n kabûl oldu¤unu bildiren ve misâller veren, nice kitâblar
yaz›lm›fld›r. Ebû Süleymân Dâvüd fiâzilînin “rahime-hullahü te-
âlâ” (Beyân-› intisâr) kitâb›nda flafl›lacak çok fleyler yaz›l›d›r. Ebû
Süleymân Dâvüd fiâzilî ‹skenderî 732 [m. 1332] de vefât etdi. Mâ-
likî idi.

‹bni Muhammed Eflbilî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, ‹span-
yada G›rnata flehrinde, eski bir arkadafl›m›n evinde müsâfir idim.
Arkadafl›m hasta oldu. Yaflamas›ndan ümmîd kesildi. O zemân ve-
zîr olan ‹bnül-Hisâl “rahime-hullahü teâlâ” hastay› ziyârete geldi.
Hucre-i se’âdete götürüp b›rakmak üzere bir mektûb yazd›. Hasta-
n›n iyi olmas› için Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” yar-
d›m diledi. Hasta, birkaç gün sonra iyi oldu.

(fiakây›k-i Nu’mâniyye)[1] kitâb›n›n tercemesinde ikinci cildde
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diyor ki, Osmânl› devletinin ilk fieyh-ul-islâm› ve zemân›n›n mü-
ceddidi olan büyük islâm âlimi Mevlânâ fiemseddîn Muhammed
bin Hamza Fenârînin “rahime-hullahü teâlâ” gözlerine perde gel-
di. Göremez oldu. Bir gece, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” efendimiz (Tâhâ sûresini tefsîr eyle!) buyurdukda, (Yüksek
huzûrunuzda, Kur’ân-› kerîmi tefsîr etme¤e gücüm olmad›¤› gibi,
gözlerim de görmüyor) demifl. Peygamberlerin tabîbi olan Resû-
lullah efendimiz, mubârek h›rkas›ndan bir parça pamuk ç›kar›p,
mubârek tükrü¤ü ile ›slatd›kdan sonra, gözleri üzerine koymufldur.
Molla Fenârî uyan›p, pamu¤u gözlerinin üstünde bularak kald›r-
m›fl, görme¤e bafllam›fld›r. Allahü teâlâya hamd ve flükr etmifldir.
Pamuk-ipliklerini saklay›p, öldü¤ü zemân gözleri üzerine konma-
s›n› vasiyyet etmifldir. 834 [m. 1431] de Bursada vefât edince, vas›y-
yetini yerine getirdiler.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizi vesîle ede-
rek Allahü teâlâya yap›lan düâlar kabûl oldu¤undan, müslimânla-
r›n halîfesi, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh”, Medînede k›t-
l›k olunca, Abbâs bin Abdül Muttalibi “rad›yallahü teâlâ anh” ve-
sîle edinerek ya¤mur düâs›na ç›kd› ve (Yâ Rabbî! Sevgili Peygam-
berini “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle yaparak düâ ederiz!
Resûlünün muhterem amcas› hurmetine, senden ya¤mur isteriz!
Düâm›z› kabûl buyur!) demifldir.

Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” halîfe iken, bir dahâ k›tl›k ol-
mufldu. Kâ’b-ül-Ahbâr “rahime-hullahü teâlâ” hazretleri, (Yâ
Emîrel mü’minîn”! ‹srâîl o¤ullar› zemân›nda, k›tl›k olunca, Pey-
gamberleri vesîle ederek düâ olunurdu) dedi. Bunun üzerine, haz-
ret-i Ömer, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” minbe-
rine ç›k›p, (Yâ Rabbî! Peygamberinin amcas›n› vesîle ederek sana
yalvar›r›z ve onun hurmeti için senden ma¤firet ve ihsân dileriz)
demifldir. Cemâ’ate dönüp, (Rabbinize düâ ediniz! O, düâlar› ka-
bûl edicidir) demifldir. Halîfenin bu emri üzerine, hazret-i Abbâs,
uzun bir düâ yapd›. Düâ bitmeden önce, ya¤murdan Medîne so-
kaklar› sudan geçilemez oldu. O gün, hazret-i Abbâs›n ad› (Sâkî-i
Harameyn) oldu. Resûlullah›n flâiri olan Hassân bin Sâbit “rad›-
yallahü anhümâ” o gün, hazret-i Abbâs› öven bir fli’r okudu.

Abbâsî halîfelerinin ikincisi Ebû Ca’fer Mensûr,[1] Mescid-i
Nebevî içinde imâm-› Mâlik “rahime-hullahü teâlâ” ile konufluyor-
lard›. Ey Mensûr! Buras› Mescid-i se’âdetdir! Hafîf sesle söyle!
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Hak teâlâ, Hucurât sûresinde meâlen, (Sesinizi Resûlullah›n sesin-
den dahâ yüksek yapmay›n›z!) buyurarak bir cemâ’ati azarlam›fl-
d›r. (Resûlullah›n yan›nda hafîf sesle konuflanlar) âyet-i kerîmesi
ile de, hafîf konuflanlar› övmüfldür. Resûlullaha, öldükden sonra
sayg› göstermek, sa¤ iken sayg› göstermek gibidir dedi. Mensûr,
boynunu bükerek, yâ Ebâ Abdüllah! K›bleye karfl› m› durmal›,
yoksa Kabr-i se’âdete karfl› m› durmal› dedi. ‹mâm-› Mâlik hazret-
leri, Resûlullahdan yüzünü çevirme! K›yâmet gününün flefâ’atç›s›
olan o yüce Peygamber “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, K›yâ-
met günü, senin ve baban Âdem aleyhisselâm›n kurtulmas› için
vesîle olacakd›r. Kabr-i se’âdete dönerek ve Resûlullah›n mubâ-
rek rûhuna sar›larak flefâ’at dilemelisin! Nisâ sûresinde altm›flü-
çüncü âyetinde meâlen, (Nefslerine zulm edenler, sana gelip, Al-
lahü teâlâdan afv dilerse ve Resûlüm de, onlar için afv dilerse, Al-
lahü teâlây›, tevbeleri kabûl edici ve merhamet edici bulurlar) bu-
yuruyor. Bu âyet-i kerîme, Resûlullah› vesîle edenlerin tevbeleri-
nin kabûl olunaca¤›n› söz vermekdedir dedi. Bunun üzerine, Men-
sûr, oldu¤u yerden kalk›p, Hucre-i se’âdet önünde durdu. (Yâ
Rabbî! Bu âyet-i kerîmede, Resûlünü vesîle edenlerin tevbesini
kabûl edece¤ine söz verdin. Ben de, yüce Peygamberinin “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” yüksek huzûruna gelip Senden afv diliyorum.
Kendisi sa¤ iken afv dileyip afv buyurdu¤un kullar›n gibi, beni de
afv eyle! Yâ Rabbî! Nebiyyür-rahme olan yüce Peygamberini ve-
sîle edinerek sana yalvar›yorum. Ey Peygamberlerin en üstünü
olan Muhammed aleyhisselâm! Sana tevessül ederek, Rabbime
yalvard›m. Yâ Rabbî! O yüce Peygamberi bana flefâ’atç› eyle!) di-
yerek yalvarma¤a bafllad›. Arkas› k›bleye, yüzü (Muvâcehe-i
se’âdet) penceresine karfl› ayakda durup, düâ eyledi. Minber-i ne-
bevî sol taraf›nda kalm›fld›.

D‹KKAT - ‹mâm-› Mâlikin[1] Mensûr halîfeye “rahime-hümul-
lahü teâlâ” verdi¤i nasîhat (Hucre-i se’âdet) önünde düâ edenle-
rin çok uyan›k olmalar› lâz›m geldi¤ini göstermekdedir. O makâ-
ma uygun edebi ve sayg›y› gösteremiyecek olanlar›n, Medîne-i
münevverede çok kalmalar› do¤ru olmaz. ‹mâm-› a’zam Ebû Ha-
nîfe “rahmetullahi aleyh”, (Biz Ba¤dâdda, kalbimiz burada ol-
mak; biz burada, kalbimiz Ba¤dâdda olmakdan dahâ iyidir) bu-
yurdu.

Anadolu köylülerinden biri, Medîne-i münevverede senelerce
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kalm›fl, evlenmifl ve Hucre-i se’âdetde belli bir hizmet yaparm›fl.
Ateflli bir hastal›¤a yakalanm›fl. Can› ayran istemifl. E¤er köyümde
olsayd›m, yo¤urtdan ayran yapd›r›p içerdim, düflüncesini gönlün-
den geçirmifl. O gece, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
(fieyh-ul-Harem) efendiye rü’yâda görünüp, o kimsenin yapd›¤›
iflin baflkas›na verilmesini emr buyurmufl. fieyh-ul-Harem, Yâ Re-
sûlallah! O hizmeti, ümmetinden filan kimse yapmakdad›r deyin-
ce, (O kimseye söyle! Köyüne gidip, ayran içsin!) buyurmufldur.
Ertesi gün, bu emr bildirilince, köylü bafl üstüne diyerek memleke-
tine gitmifldir.

Yaln›z gönülden geçen bir düflünce, bu kadar zarar verince, Al-
lah korusun, flaka bile olsa, uygunsuz bir sözün yâhud edebe uym›-
yan bir hareketin ne büyük bir zarar› olaca¤›n› bundan anlamal›-
d›r.

Hucre-i se’âdeti ziyâret edenlerin çok uyan›k olmalar› lâz›m-
d›r. Gönlünde dünyâ düflünceleri bulunmamal›d›r. Muhammed
aleyhisselâm›n nûrunu ve derecesinin yüksekli¤ini düflünmelidir.
Dünyâ ifllerini ve büyük kimselerle görüflüp fâide sa¤lama¤› ve
al›fl verifl düflünenlerin düâlar› kabûl olmaz. Dileklerine kavufla-
mazlar.

Hucre-i se’âdeti ziyâret etmek çok flerefli bir ibâdetdir. Buna
inanm›yanlar›n, müslimânl›kdan ç›kmalar›ndan korkulur. Çünki
bunlar, Allahü teâlâya ve Onun Resûlüne ve bütün müslimânlara
karfl› gelmifl olur. Mâlikî âlimlerinden birkaç›, Resûlullah› “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” ziyâret etmek vâcibdir demifl ise de,
müstehab oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir.

10 - Kitâb›n ikiyüzsekizinci sahîfesinde diyor ki: (‹bni Kayy›m-i
Cevziyye dedi ki, flirkin çeflidleri vard›r: Muhtâc oldu¤u fleyleri
ölüden istemek, ölülerden istigâse etmek de flirkdir. Ölü ifl yapa-
maz. Kendine lâz›m olan fleyi yapamaz ve zarar veren fleyi gidere-
mez ki, baflkalar›na fâidesi olsun. Kendisi için Allaha flefâ’at et-
mesini ölüden istemek de flirkdir. Allah izn verirse, ölü flefâ’at
edebilir. Onun ölüye yalvarmas›, Allah›n izn vermesi için sebeb
olmaz. Bu müflrik, izne mâni’ olan birfley ile flefâ’at istemekdedir)
diyor.

Hâlbuki, Allahü teâlân›n flefâ’at edemiyeceklerini bildirdi¤i
fleylerden, ya’nî putlardan, tap›n›lan, flerîk edilen fleylerden, fle-
fâ’at istemek yasak edilmifldir. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâ-
tü vetteslîmât”, Velîlerin, âlimlerin “rahime-hümullahü teâlâ” fle-
fâ’at edecekleri bildirilmifldir. Bunlar›n flefâ’at etmeleri için, ken-
dilerine yalvarmak, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere inanm›fl
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olma¤› göstermekdedir. Evet, flefâ’at, Allahü teâlân›n izn vermesi
ile olacak. Fekat, izn verece¤i kimseleri, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i
flerîfler bildirmekdedir. Bunlar da, dilediklerine, râz› olduklar›na,
flefâ’at edeceklerdir. (Vedduhâ) sûresinde, (Rabbin sana, râz› ol-
dum deyinceye kadar, her istedi¤ini verecek) buyurmas› da, bunu
göstermekdedir. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü te-
âlâ”[1] (F›kh-› ekber) kitâb›n›n ondördüncü maddesinde, (Peygam-
berler ve âlimler, sâlihler, büyük günâh› olanlara flefâ’at edip, Ce-
hennemden kurtaracaklard›r) buyurdu. (F›kh-i ekber)in, (Kavl-ül-
fasl) flerhinde, bu husûsda genifl bilgi vard›r.

Evliyâya yalvarmak, Allahü teâlân›n, onlara izn vermesi için
de¤il, izn verdi¤i zemân bize de flefâ’at etmeleri içindir. Bu inceli-
¤i anl›yam›yan bir kimse, sap›tmakda, flefâ’at istiyen milyonlarca
müslimâna kâfir damgas› basmakdad›r. Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” mü’minlere flefâ’at edece¤ini buyurdu¤unu,
müflriklere flefâ’at edilmiyece¤ini, kendi kitâblar› da yaz›yor. Ölü-
lerden flefâ’at istemenin flirk oldu¤unu kendisi uyduruyor. Bu
müflriklere flefâ’at edilmiyece¤ini Kur’ân-› kerîm bildiriyor diye-
rek, Allahü teâlân›n kitâb›n› kendine yalanc› flâhid gösterme¤e
kalk›fl›yor.

11 - Kitâb›n ikiyüzonalt›nc›, ikiyüzyirminci ve ikiyüzyirmidör-
düncü sahîfelerinde, Resûlullah›n amcas› Ebû Tâlib için gelmifl o-
lan, Kasas sûresinin, (Sen sevdi¤ini hidâyete getiremezsin. Fekat,
Allahü teâlâ, diledi¤ini hidâyete kavufldurur) meâlindeki ellialt›n-
c› âyet-i kerîmesini yaz›p, kalbleri küfrden, f›skdan îmâna ve itâ’a-
te ancak Allahü teâlân›n çevirece¤ini bildirdikden sonra: (Tesav-
vuf büyüklerinden talebesinin kalbine girerek, kalbinde olanlar›
bildiklerini ve kalbini diledi¤i gibi çevirdiklerini söyliyenler yalan-
c›d›r. Bunlara inananlar da, Allaha ve Peygamberlere inanmam›fl
olur. Allahdan baflka tap›n›lan herfleye (Vesen) denir. Kabr, türbe
de vesendir. Meselâ, M›srl›lar›n en büyük ma’bûdlar› Ahmed Be-
devîdir. Ad› belli olmad›¤› gibi, bir üstünlü¤ü, ilmi ve ibâdeti de bi-
linmiyor. Birgün câmi’e girip, bevl yapm›fl. Nemâz k›lmadan ç›k-
m›fl oldu¤unu Sahâvî, ‹bni Hayyandan haber veriyor. Bunu iki ci-
hânda tesarruf eder, yang›nlar› söndürür. F›rt›nada olan gemileri
kurtar›r san›yorlar. ‹lâh, Rab ve gaybleri bilir diyorlar. Uzakdan
iflitir ve dilekleri yapar diyor, türbesinin topra¤›na secde ediyorlar.
Ammân ve Irak ehâlisi de Abdülkâdir Geylânîye böyle tap›n›yor-
lar. Muhyiddîn-i Arabî, yeryüzünün en büyük kâfiridir) diyor.
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Tesavvuf büyükleri, Allahü teâlân›n, hidâyetlerini ve se’âdetle-
rini dilemifl oldu¤u, azâbdan kurtulacaklar›n› ezelde takdîr etmifl
oldu¤u kimseleri tan›rlar. Onlar›n irflâdlar›na sebeb olurlar. Evli-
yâya rastlamak, o seçilmifl büyükleri tan›mak, onlara yalvarmak
da, Allahü teâlân›n takdîri ve ihsân›d›r. Allahü teâlâ, ezelde hidâ-
yet takdîr etmifl oldu¤u kimseye, Ehl-i sünnet âlimlerinin, tesavvuf
büyüklerinin kitâblar›n› okumak nasîb ederek, se’âdete ve flefâ’ate
kavufldurur. Dalâletini, felâketini dilediklerini de, z›nd›klar›n tu-
zaklar›na düflürür. Onlar›n bozuk kitâblar›n›, alçak yalanlar›n›
okuyarak Cehenneme sürüklenir. Vehhâbî kitâb›, ismleri geçen,
Allahü teâlân›n sevgili kullar›na, büyük Velîlere iftirâlar yaparak,
müslimânlara sald›rmakdad›r. Evet birkaç câhilin ve dînini dünyâ
ç›kar›na âlet eden sap›¤›n, islâmiyyete uym›yan çirkin sözü ve ha-
reketi olabilir. Fekat, bunlar› ileri sürerek, bütün Ehl-i sünneti kö-
tüleme¤e kalk›flmas›, h›ristiyanlar kendisine tap›n›yor diyerek, Îsâ
aleyhisselâma dil uzatma¤a benzemekdedir.

Ahmed Bedevî “rahime-hullahü teâlâ”, Evliyân›n büyüklerin-
dendir. fieyh Berînin talebesidir. fieyh Berî de, Alî bin Nu’aym
Ba¤dâdînin talebesidir. Bu da, harîkalar, kerâmetler sâhibi, flerîf
Ahmed Rifâ’înin yetifldirdi¤i büyük bir Velîdir “rahime-hümulla-
hü teâlâ”. Ahmed Bedevî, flerîflerdendir. Hicretin 675 [m. 1276]
senesinde, M›srda vefât etdi. Tanta flehrindeki türbesini her y›l
yüzbinlerce müslimân›n ziyâret ederek feyz ald›klar›n› ve islâmiy-
yete uym›yan hiçbirfley yap›lmad›¤›n› (Mir’ât-ül-Medîne) kitâb›,
bink›rkdokuzuncu sahîfesinden bafllayarak, uzun yazmakdad›r.
Abdülkâdir-i Geylânî ve Muhyiddîn-i Arabînin “rahime-hümulla-
hü teâlâ” büyüklüklerini de, ancak onlar gibi yüksek olan islâm
âlimleri anlam›fl ve yazd›klar› yüzlerce kitâblar›nda anlatma¤a ça-
l›flm›fllard›r. ‹mâm-› Rabbânînin (Mektûbât) kitâb›, bu yüce Velî-
lerin medh ve senâlar› ile doludur. Abdülganî Nablüsî de “rahime-
hullahü teâlâ” (Hadîka) kitâb›nda anlatmakdad›r.

12 - ‹kiyüzyirmidördüncü sahîfesinde: (fia’rânî, fleyhi Aliyyül-
havâs›n Resûlullahdan bir ân ayr›lmad›¤›n› yaz›yor. Bunlar yalan-
d›r. Do¤ru olsayd› Peygamber gelip, Eshâb› aras›ndaki ayr›l›klar›
önlerdi) diyor. Zerre kadar akl› ve din bilgisi olan, böyle söyliye-
mez. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Eshâb› ara-
s›nda olacak fitnelerin, ayr›l›klar›n hepsini haber vermifldi. Gelip
de, bunlar› önlemesi, nas›l düflünülebilir? fia’rânînin “rahime-hul-
lahü teâlâ” bildirdi¤i berâberlik, keflf ve müflâhede idi. Bu ahmak-
lar›n anlad›klar› gibi maddî bir fley de¤ildi. Anlamad›klar›n›, bil-
mediklerini inkâr ediyorlar. (‹nsan bilmedi¤i fleylerin düflman›d›r)
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ata sözü, burada tâm yerini bulmakdad›r. Hazret-i Ebû Bekr “ra-
d›yallahü teâlâ anh”, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” her
ân gördü¤ünü söyler ve senden utan›yorum derdi. Otuzikinci mad-
deyi okuyunuz!

13 - Yüzsekseninci sahîfesinde, ‹mâm-› Busayrînin (Kasîde-i
bürde)sinden örnek vererek: (Bu sözler Allahdan baflkas›na gü-
venmek, mahlûku büyültmekdir. fiirkdir) diyor.

Resûlullah›, Allahü teâlâ övmüfldür. Kendisi de, kendisini
överek, Allahü teâlân›n kendisine ihsân etmifl oldu¤u ni’metleri
saym›fld›r. Bu övmeleri, o kadar çokdur ki, Busayrî hazretlerinin
övmesi, onlar›n yan›nda hiç kalmakdad›r. Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” övmek ibâdetdir. Eshâb-› kirâm›n hepsi öv-
müfllerdir. Bunlardan Hassân bin Sâbit ve Kâ’b bin Züheyrin
uzun medhleri meflhûrdur. Kâ’b bin Züheyr, (Bânet sü’âd) kasî-
desinde, Busayrîden dahâ çok övmüfldü. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, bunu be¤enip, Kâ’b›n önceki kusûrunu afv bu-
yurmufl ve mubârek h›rkas›n› ona hediyye etmifldi. Bu h›rka-i
se’âdet, flimdi ‹stanbulda Topkap› serây›ndad›r. Vehhâbî kitâb›,
Busayrînin kasîdesindeki, (Yâ ekremelhalk› mâ lî men e’ûzü bi-
hi-sivâke inde hulûl-i hâdisil-amemi) beytini yazarak, Resûlul-
lahdan istigâse flirkdir diyor. Bu beyt, (Ey bütün yarat›lm›fllar›n
en üstünü ve en cömerdi olan yüce Peygamber! Son nefesimde,
s›¤›naca¤›m senden baflka kimse yokdur) demekdir. Vehhâbî ya-
zar, Taberânînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfi yazarak, kuldan istigâse
etmek flirkdir diyor. Bu hadîs-i flerîfde, bir münâf›k, mü’minlere
s›k›nt› veriyordu. Ebû Bekr-i S›ddîk, gidelim, Resûlullaha istigâ-
se edelim, ona s›¤›nal›m dedi. Resûlullah da, (Bana istigâse olun-
maz. Allaha istigâse olunur) buyurdu. Vehhâbî, bu hadîs-i flerîfi
ileri sürerek, Ehl-i sünnete hücûm etmek çabas›ndad›r. Hâlbuki
hadîs-i flerîf, herkesi her zarardan koruyan Allahü teâlâd›r. Ko-
ruyucu sebebleri yaratan ve bu sebeblere koruma kuvvetini ve
te’sîrini veren Odur. O korumak istemese, sebebe kavufldurmaz.
Sebeb olsa da, te’sîr edemez demekdir. Hadîs-i flerîf, (Bana s›¤›-
nanlar, te’sîri benden de¤il, Allahdan bilsin) demekdir. Hazret-i
Ebû Bekr, böyle oldu¤unu bilmiyor mu idi. Elbet biliyordu. Fe-
kat k›yâmete kadar gelecek olan mü’minlerin, onun bu sözünü
yanl›fl anlamamalar› için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, onun bu k›sa sözünü aç›klad›. Bunun için, bütün mü’min-
ler, her zemân, te’sîri yaln›z Allahü teâlâdan bilirler. ‹mâm-› Mu-
hammed Ma’sûm, (Mektûbât)›n›n birinci cildi, yüzonuncu mek-
tûbunda buyuruyor ki: Allahü teâlâ, kendi kudretini sebebler al-
t›nda gizledi. Kudret sâhibi yaln›z kendisi oldu¤unu bildirdi¤i gi-
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bi, sebeblere yap›flma¤› emr buyurdu. Tâm müslimân›n, sebeble-
re yap›flmas›n› ve sebeblere kuvvet veren yaratana güvenece¤ini
bildirdi. Ya’kûb aleyhisselâm›n bu ikisini birlikde yapd›¤›n›
Kur’ân-› kerîmde bildirerek, onu övdü. Yûsüf sûresinde meâlen,
(Ya’kûb aleyhisselâm, bizim bildirdi¤imizi bilir. Fekat, insanlar›n
ço¤u, takdîrin tedbîre gâlib oldu¤unu bilmezler) buyurdu. Tibyân
tefsîrinde, bu âyet-i kerîmeye (Müflrikler, Allahü teâlân›n Evliyâ-
s›na ilhâm etdi¤i fleyleri bilmezler) demifldir. Te’sîri sebeblerden
bilip, Allahü teâlân›n kuvveti ile te’sîr etdiklerini bilmiyenler sa-
p›kd›r. Sebebleri ortadan kald›rmak isteyen de, Allahü teâlân›n
hikmetini bilmemifl, Allahü teâlân›n, mahlûklar› bofl yere, fâide-
siz yaratm›fl oldu¤unu söylemifl olur. ‹nsanlar› tenbelli¤e sürük-
ler. Sebeblere te’sîr kuvvetini Allahü teâlân›n verdi¤ine inanan
ise, hak yola kavuflmufl olur. Her iki tehlükeden kurtulmufl olur.
Yüzonuncu mektûbun tercemesi temâm oldu. Bu inceli¤i anl›ya-
bilen, yukar›daki hadîs-i flerîfi de do¤ru anlayabilir.

‹mâm-› Muhammed bin Sa’îd Busayrî “rahime-hullahü teâlâ”
sôfiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. fiâzilî olan Ebûl-Abbâs-i
Mürsînin yetifldirdi¤i Evliyâdand›r. Ebül-Abbâs-i Mürsî de, Ebül-
Hasen-i fiâzilînin talebesidir. 695 [m. 1295] senesinde M›srda vefât
etmifldir. Kendisine felc hastal›¤› geldi. Bedeninin yar›s› hareketsiz
kald›. Resûlullaha tevessül edip, insanlar›n en üstününü öven mefl-
hûr kasîdesini hâz›rlad›. Rü’yâda Resûlullaha okudu. Çok hofluna
gidip arkas›ndan mubârek h›rkas›n› ç›kar›p, imâma giydirdi. Bede-
ninin felcli olan yerlerini mubârek eli ile s›¤ad›. Uyan›nca, bedeni
sa¤lam idi. H›rka-i se’âdet de arkas›nda idi. Bunun için, bu kasîde-
ye (Kasîde-i bürde) denildi. Bürde, h›rka, palto demekdir. ‹mâm-›
Busayrî “rahmetullahi aleyh” sevinerek, sabâh nemâz›na gider-
ken, salâh ve zühd ile meflhûr bir zâta rastlad›. ‹mâma, kasîdeni
dinlemek isterim dedi. Benim kasîdelerim çokdur. Hepsini herkes
bilir dedi. Kimsenin bilmedi¤i bu gece Resûlullaha okudu¤unu is-
tiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim. Nerden anlad›n
dedi. O zat da, imâm›n rü’yâs›n›, oldu¤u gibi haber verdi. Vezîr Be-
hâeddîn bu kasîdeyi iflitince, hepsini okutup, sayg› ile ayakda din-
ledi. Hastalara okununca, iyi olduklar›, okunan yerlerin derdler-
den, belâlardan emîn olduklar› görüldü. Fâidelenmek için, inan-
mak ve hâlis niyyet ile okumak lâz›md›r.

Kasîde-i bürde, on k›smd›r:
Birinci k›sm, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” olan sev-

ginin k›ymetini bildirmekdedir.
‹kinci k›sm, insan›n nefsinin kötülü¤ünü anlatmakdad›r.
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Üçüncü k›sm, Resûlullah› övmekdedir.
Dördüncü k›sm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”

dünyâya teflrifini anlatmakdad›r.
Beflinci k›sm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” düâla-

r›n›n hemen kabûl oldu¤unu bildirmekdedir.
Alt›nc› k›sm, Kur’ân-› kerîm övülmekdedir.
Yedinci k›sm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mi’ra-

c›ndaki incelikleri bildirmekdedir.
Sekizinci k›sm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ci-

hâdlar›n› anlatmakdad›r.
Dokuzuncu k›sm, Allahü teâlâdan afv ve ma¤firet ve Resûlul-

lahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” flefâ’at istemekdedir.
Onuncu k›sm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” dere-

cesinin yüksekli¤i bildirilmekdedir.

Vehhâbî yazar, binlerce müslimân› flehîd etmifl olan zâlimleri
övüyor. Onlar›n, ma’sûm kanlar› daml›yan k›l›nclar›n›, islâm mü-
câhidlerinin mubârek k›l›nclar›na benzetiyor da, Allahü teâlân›n
yüce Peygamberini övme¤i, puta tapanlar›n putlar›n› övmelerine
benzetiyor. Resûlullah› “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” övenle-
re müflrik damgas› vuruyor. Kâfirler putlar›n› hâl›k, ma’bûd olarak
övmüfldü. Böyle övmek ancak Allahü teâlâ için olur. Müslimânlar,
yaln›z Allahü teâlây› böyle över. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve
sellem” överek mahlûklar›n en üstüne ç›kar›r›z. Resûlullaha âfl›k
olan, Onu çok öven, islâm âlimlerinin hiçbiri, o yüce Peygamberi
hâl›k ve ma’bûd derecesine ç›karmam›fl. Allahü teâlây› över gibi
övmemifldir. Bu kitâb› yazan, hak ile bât›l› birbirinden ay›ram›yor.
Kitâb›n›, kâfirleri bildiren âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle
doldurmufl. Bunlara yanl›fl ma’nâlar vererek, islâm âlimlerine sal-
d›rmakda, tesavvuf büyüklerine, Allahü teâlân›n sevdi¤i müsli-
mânlara müflrik ve kâfir demekdedir. Bu vehhâbî kitâb›n› okuyan-
lar, her sahîfesindeki âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri görerek
aldanmakda, bunlara verilen bozuk ma’nâlar› do¤ru sanarak felâ-
kete sürüklenmekdedirler.

14 - ‹kiyüzotuzdokuzuncu sahîfesinden bafll›yarak diyor ki:
(Hadîs-i flerîfde, insanlar›n en kötüsü, k›yâmet kopaca¤› zemân di-
ri olanlard›r ve kabrleri mescid yapanlard›r buyuruldu. ‹slâmiy-
yetden önce, mezârlar mescid yap›lm›fld›. Bu ümmetin sonra ge-
lenleri, câhiliyye ehlinden de ileri gitmifl. S›k›fld›klar› zemân, Alla-
h› unutuyorlar. Ölüleri ilâh yap›yorlar. Ölülerin, kendilerinden is-
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tenilenleri yapacaklar›na inan›yorlar. Abdülkâdir-i Geylânî[1] düâ
edenleri iflitir ve yard›m eder diyorlar. Onun gayb› bildi¤ini san›-
yorlar. Hâlbuki, o ölmüfldür. Böyle söyliyenler kâfirdir. Kur’ân› in-
kâr etmifl oluyorlar. ‹bni Kayy›m, mezârlar›n üzerindeki kubbeleri
y›kmak vâcibdir dedi. ‹mâm-› Nevevî, her ne niyyet ile olursa ol-
sun, kabr üzerine türbe yapmak harâmd›r dedi. Mezârl›klar pis ol-
du¤u için, orada nemâz k›l›nmas› yasak edildi diyenler yan›lmak-
dad›r. Çünki, Peygamberlerin mezârlar› pis olmaz. ‹bni Hacer-i
Hiytemî (Kebâir) kitâb›nda, mezâr üzerine kubbe yapmak büyük
günâhd›r. ‹slâm hükûmet adamlar›n›n bu kubbeleri y›kmalar› lâ-
z›md›r. Önce ‹mâm-› fiâfi’înin türbesini y›kmal›d›r, dedi).

Burada da müslimânlara iftirâ etmekdedir. Müslimânlar, her-
gün befl kerre, Allahü teâlâya ibâdet ediyor. Ona yalvar›yorlar.
Böyle olan bir kimse için, Allah› unutuyor demek, aç›k bir yalan-
c›l›kd›r. Müslimânlar ölüye tap›nmaz. Allahü teâlân›n sevdi¤i kul-
lar›n›n, hattâ her ölünün, mezârda iflitdi¤ini, hadîs-i flerîfler bildir-
di¤i için, Onun mezâr›na gidip, Onun sebebi ile Allahü teâlâya düâ
ediyorlar. Meyyitden vesîle olmas›n›, flefâ’at etmesini istiyorlar.
Ölü her diledi¤ini yapamaz. Diri de, her diledi¤ini yapamaz. Fekat,
Allahü teâlâ, sevdi¤i kullar›n›n ve en önce Peygamberlerin düâla-
r›n› kabûl buyuraca¤›n› söz vermifldir. Müslimânlar, Peygamber-
lerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evliyâdan “rahime-hü-
mullahü teâlâ” birfley yapmalar›n› istemez. Allahü teâlân›n birfleyi
vermesi için düâ etmelerini ister. Evliyâ, kabr bafl›na gelenin dile-
di¤ini iflitir. Bunu vermesi için, Allahü teâlâya düâ eder. Allahü te-
âlâ da, düâs›n› kabûl eder.

‹bni Hacer-i Hiytemînin “rahime-hullahü teâlâ”[2] (Zevâcir) ki-
tâb›n›n yüzyirmibirinci sahîfesinden terceme yaparak, vehhâbî ki-
tâb›n›n yalanlar›n› ortaya koyal›m: ‹bni Hacer, hadîs-i flerîfleri
yazd›kdan sonra buyuruyor ki: fiâfi’î âlimlerinden birkaç›, yukar›-
daki hadîs-i flerîflerden alarak, alt› fleyin büyük günâh olduklar›n›
bildirmifllerdir. Bunlardan biri, kabrleri mescid yapmakd›r. Çünki,
hadîs-i flerîfde, (Peygamberlerin kabrlerini mescid yapmay›n›z!)
buyuruldu. Kabrleri mescid yapanlara la’net edildi ve sâlihlerin
kabrlerini mescid yapanlar›n, k›yâmet günü, insanlar›n en kötüle-
ri olacaklar› bildirildi. Mezâr› mescid yapmak demek, ona karfl›
nemâz k›lmak demekdir. Bunun içindir ki, fiâfi’î âlimlerimiz Pey-
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gamberlerin ve Evliyân›n mezârlar›na karfl›, onlara sayg› olarak
nemâz k›lmak harâm olur dediler. Harâm olmas› için, iki flart lâ-
z›md›r. Biri, kabrdekinin say›l›, büyük bilinen kimse olmas›, ikinci-
si, nemâz›n ona karfl› olmas›n› niyyet etmekdir. Mezâra kandil yak-
mak da, ölüye sayg› için olunca, harâm olur. Mezâr etrâf›nda dön-
mek de böyledir. Bunlar sayg› için de¤il ise, mekrûh olaca¤› anla-
fl›lmakdad›r. Kabre secde ederek sayg› göstermek, ona tap›nmak
olur. Bu ise büyük günâh, hattâ küfrdür. Hanbelî âlimlerinden
ba’z›lar›, kabr yan›nda sayg› nemâz› k›lmak büyük günâhd›r ve
küfre sebeb olur. Böyle yap›lan türbeleri y›kmal›d›r dedi.

‹bni Hacer-i Mekkî Hiytemînin “rahime-hullahü teâlâ” (Fetâ-
vâ-yi kübrâ f›khiyye)sinin M›sr bask›s›, cenâze k›sm›nda diyor ki,
(Her meyyitin gömüldü¤ü umûmî kabristânda, mezâr üstüne tür-
be yap›lmaz. Bunlar› y›kmal›d›r. Umûmî olm›yan mezârl›kdaki
türbelerin yan›na meyyit gömmek için türbeleri y›kmak câiz de¤il-
dir.) Onyedinci sahîfesinde diyor ki, (Umûmî olan kabristâna tür-
be yapmak harâmd›r. Yap›lm›fl olan› y›kmal›d›r. Vakf olan kabris-
tânda ve sâhibinden izn almadan, bunun kabristân›na binâ yap-
mak da harâmd›r. Kendi mülkünde veyâ baflkas›n›n izni ile onun
mülkünde türbe yapmak mekrûhdur). Yirmibeflinci sahîfesinde
diyor ki, (Umûmî kabristânda türbe yapmak, çok yer kapl›yarak,
baflkalar›n›n ölülerini gömmelerine mâni’ oldu¤u için harâmd›r.
Umûmî kabristândaki türbeleri y›kmal›d›r. fiâfi’î âlimlerinden ço-
¤u “rahime-humullahü teâlâ” bunun için, imâm-› fiâfi’înin “rahi-
me-hullahü teâlâ” türbesinin y›k›lmas›na fetvâ vermifldir. Çünki,
bu türbe umûmî kabristândad›r). Görülüyor ki, ibni Hacer-i Mek-
kî “rahmetullahi aleyh” her türbe harâmd›r ve y›k›lmal›d›r deme-
mifldir.

Evliyân›n kabrleri üzerine türbe yapman›n câiz oldu¤u (Câ-
mi’ul fetâvâ)da, (Keflf-ün-nûr)da ve (Üsûl-i erbe’a)da aç›k yaz›l›-
d›r.

Zevâcir kitâb›, ikiyüzdokuzuncu sahîfesinde, gösterifl için yük-
sek ev yapman›n da büyük günâh oldu¤unu bildirmekdedir. Bu
hadîs-i flerîflere uyarak, türbeleri y›kmay›p, R›yâdda, Tâifde ve
Ciddede yapd›rd›klar› sefâhet ve fuhfl evlerini y›kmalar› vâcibdir.
‹kiyüzk›rksekizinci sahîfesinde, (Kabrleri ziyâret ediniz! Bu ziyâ-
retler, sizlere âh›ret gününü hât›rlat›r) hadîs-i flerîfini yaz›yor ve
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek annesi-
nin kabrini ziyâret buyurdu¤unu bildiriyor. Fekat bu hadîs-i flerîf
kabrdekine istigâse etme¤i, ondan birfley isteme¤i göstermez diye-
rek Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Evliyân›n
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türbelerini ziyâret etme¤i kâfirlerin mezârlara tap›nmalar›na ben-
zetme¤e kalk›fl›yor.

15 - ‹kiyüzellidokuzuncu sahîfesinde, (Mescid-i nebevîye ne-
mâz k›lmak için girenin, selâm vermek için, kabre gitmesi yasakd›r.
Mescide her giriflde, kabr-i Nebîye gitme¤e, imâm-› Mâlik mekrûh-
dur dedi. Sahâbe ve Tâbi’în mescide gelir. Nemâz k›lar ve ç›karlar-
d›. Selâm vermek için kabre gelmezlerdi. Çünki, islâmiyyetde böy-
le birfley emr edilmemifldir. Meyyitin rûhunun, kendi fleklinde gö-
rünmesi yaland›r. Böyle görünmek, yaln›z Mi’râc gecesi olmufldur.
Eshâb›n yapmad›klar›n›, sonra gelenler yapd›lar. Eshâbdan birka-
ç›, yaln›z uzakdan gelince, yaln›z selâm vermek için kabre u¤rard›.
Abdüllah ibni Ömer yoldan gelince, kabre u¤rar selâm verirdi.
Baflkas›n›n böyle yapd›¤› görülmedi. Ahmed R›fâ’înin Peygambe-
rin elini öpdü¤ü yaland›r, uydurmad›r. Hucre-i se’âdet önünde düâ
ederken, kabre dönmeyip k›bleye dönmek lâz›m oldu¤u sözbirli¤i
ile bildirilmifldir. Hucre-i se’âdeti ziyâret için, uzak yerlerden gel-
mek hadîs ile yasak edilmifldir) diyor.

(Mir’ât-i Medîne) kitâb›nda diyor ki: 
Hadîs-i flerîfde, (Kabrimi ziyâret edene flefâ’atim vâcib oldu)

buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfi ibni Huzeyme ve Bezzâr ve Alî Dâre-
Kutnî[1] ve Süleymân Taberânî[2] “rahime-humullah” haber ver-
mekdedir. Bezzâr hazretlerinin bildirdi¤i baflka bir hadîs-i flerîfde,
(Kabrimi ziyâret edene flefâ’atim halâl oldu) buyuruldu. Müslim-i
flerîfdeki ve Ebû Bekr bin Mekkârînin “rahime-hullahü teâlâ”
(Mu’ceme) kitâb›nda bildirilen hadîs-i flerîfde, (Bir kimse beni zi-
yâret etmek için gelse ve baflka birfley için niyyeti olmasa, k›yâmet
günü, ona flefâ’at etmemi hak etmifl olur) buyuruldu. Bu hadîs-i fle-
rîf, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyâret etmek için Me-
dîne-i münevvereye gelenlere, flefâ’at edece¤ini haber vermekde-
dir.

‹mâm-› Taberânînin ve Dâre-Kutnînin ve di¤er hadîs imâmla-
r›n›n “rahime-hümullahü teâlâ” bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Hac
edip kabrimi ziyâret eden kimse, beni diri iken ziyâret etmifl gibi
olur) buyuruldu. ‹bni Cevzî “rahime-hullahü teâlâ” de, bu hadîs-i
flerîfi haber vermekdedir. Dâre-Kutnînin haber verdi¤i baflka bir
hadîs-i flerîfde, (Hac edip de, beni ziyâret etmiyen kimse, beni in-
citmifl olur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfi imâm-› Mâlik “rahime-
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hullahü teâlâ” de bildirmifldir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” ziyâret olunmak istemeleri, ümmetinin, bu yoldan da se-
vâb kazanmalar› içindir. ‹mâm-› Beyhekînin haber verdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Bir kimse bana selâm verince, Allahü teâlâ, rûhumu geri
verir. Onun selâm›na cevâb veririm) buyuruldu. ‹mâm-› Beyhekî,
bu hadîs-i flerîfe dayanarak, Peygamberler mezârlar›nda diridirler
buyurdu. Mubârek rûhunun geri verilmesi demek, yüksek makâ-
m›nda iken, selâm verene cevâb verir demekdir.

Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” mezârlar›nda
diri oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîfler o kadar çokdur ki, birbirleri-
ni kuvvetlendirmekdedirler. Meselâ, (Kabrimin yan›nda, benim
için okunan salevât› iflitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildi-
rilir) buyurulmufldur. Bu hadîs-i flerîfi Ebû Bekr bin Ebî fieybe
“rahmetullahi aleyhimâ” bildirmifldir ve alt› büyük hadîs imâm›n›n
kitâblar›nda vard›r.

Abdüllah bin Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ”dan ibni Ebid-
dünyân›n haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, bir tan›d›¤›n›n
kabrine u¤ray›p selâm verse, meyyit onu tan›r ve cevâb verir. Ta-
n›mad›¤› meyyite selâm verirse, meyyit sevinir ve cevâb verir) bu-
yuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, dünyân›n her ye-
rinde, ayn› zemânda salât ve selâm edenlerin herbirine ayr› ayr›
nas›l cevâb verir denilirse, güneflin bir anda binlerce flehre ›fl›k sal-
mas› gibidir cevâb› verilir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
hazretlerine selâm verince, onu tan›d›¤› ve cevâb verdi¤i anlafl›l›n-
ca, bir müslimân için bundan büyük bir fleref ve se’âdet olabilir mi?
‹brâhîm bin Biflâr “rahmetullahi aleyh”, (Hac etdikden sonra,
kabr-i se’âdeti ziyâret için Medîneye gitdim. Hücre-i se’âdet önün-
de selâm verdim. Vealeykesselâm cevâb›n› iflitdim) buyurmufldur.
fii’r:

Sak›n terk-i edebden, kûy-i mahbûb-i Hudâd›r bu,
Nazargâh-› ilâhîdir, makâm-› Mustafâd›r bu!
Murâ’ât-i edeb flartiyle gir Nâbî bu dergâhe,
Metâf-i kudsiyând›r, bûsegâh-i Enbiyâd›r bu!

Hadîs-i flerîfde, (Ben öldükden sonra, diri iken oldu¤u gibi an-
lar›m) buyuruldu. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Peygamberler kabr-
lerinde diri olup nemâz k›larlar) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler,
Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” kabrde, bilmedi¤i-
miz bir hayât ile diri oldu¤unu göstermekdedir. Evliyân›n büyük-
lerinden Seyyid Ahmed R›fâ’înin ve birçok Velîlerin “rahime-hü-
mullahü teâlâ”, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
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verdikleri selâm›n cevâb›n› iflitdikleri ve Ahmed R›fâ’înin, Resû-
lullah›n mubârek elini öpmekle flereflenmifl oldu¤u, çok sa¤lam
kitâblarda yaz›l›d›r. Bunlara yaland›r demek günefli balç›kla s›va-
ma¤a benzer. Seyyid Ahmed R›fâ’î, [512] de Basrada tevellüd,
578 [m. 1183] de M›srda vefât etdi. ‹kinci Abdülhamîd hân “rahi-
me-hullahü teâlâ” bunun türbesini ve mescidini ta’mîr ve fev-
kal’âde tezyîn etdi. ‹slâm âlimlerinin büyüklerinden Celâleddîn
Abdürrahmân Süyûtî “rahime-hullahü teâlâ” (fieref-ül Muhkem)
ad›ndaki kitâb›nda muhâliflere vesîkalarla cevâb vermekde, Re-
sûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kabrinde diri olup, selâm
verenleri iflitdi¤ini isbât eylemekdedir. Bu kitâb›nda bildirdi¤i ha-
dîs-i flerîflerden biri (Mi’râc gecesinde, Mûsâ Peygamberi kabrin-
de nemâz k›larken gördüm)dür. Bu hadîs-i flerîfi, (Hilye) kitâb›-
n›n sâhibi Ebû Nu’aym “rahime-hullahü teâlâ” da bildirmekde-
dir. Abdürrahmân Süyûtî, 911 [m. 1505] de M›srda vefât etmifldir.

Ebû Ya’lân›n “rahime-hullahü teâlâ”[1] (Müsned)inde bulunan
bir hadîs-i flerîfde, (Peygamberler, kabrlerinde diri olup nemâz k›-
larlar) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” son has-
tal›¤›nda, (Hayberde yimifl oldu¤um yeme¤in ac›s›n› her zemân
duyard›m. O gün yidi¤im zehr, flimdi ebherimi, ya’nî avort damar›-
m› koparmakdad›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf, Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” flehîd olarak vefât etdi¤ini bildiriyor. Allahü
teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin yüzaltm›fldokuzuncu âyetinde meâlen,
(Allah yolunda flehîd olanlar›, ölü sanmay›n›z! Onlar diridirler)
buyurdu. Resûlullah efendimizin de “sallallahü aleyhi ve sellem”
bütün flehîdler gibi kabrinde diri oldu¤u buradan da anlafl›lmakda-
d›r.

‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi aleyh” kitâb›nda, (Yüksek dere-
cedeki Velîler “rahime-hümullahü teâlâ” Peygamberleri ölmemifl
gibi görürler. Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”
Mûsâ aleyhisselâm› mezâr›nda diri olarak görmesi bir [Mu’cize]
idi. Evliyân›n da böyle görmeleri [Kerâmet]dir. Kerâmete inanma-
mak, câhillikden ileri gelir) buyurmakdad›r.

‹bni Habbân ve ‹bni Mâce ve Ebû Dâvüdün “rahime-hümulla-
hü teâlâ” bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Cum’a günleri bana çok sa-
levât okuyunuz! Bunlar, bana bildirilir) buyuruldu. Öldükden
sonra da bildirilir mi denildikde, (Toprak, Peygamberlerin vücû-
dünü çürütmez. Bir mü’min bana salevât okuyunca, bir melek ba-
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na haber vererek, ümmetinden falan o¤lu filân, sana selâm söyledi
ve düâ etdi der) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfler, Peygamberimizin
“sallallahü aleyhi ve sellem” mezâr›nda, dünyâdakilerin bilemedi-
¤i bir hayât ile diri oldu¤unu göstermekdedir. Zeyd bin Sehl “rad›-
yallahü anh” buyurdu ki, bir gün Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” huzûrunda oturuyordum. Mubârek yüzü gülüyordu. Niçin
tebessüm buyurduklar›n› sordum. (Nas›l sevinmiyeyim? Biraz ön-
ce Cebrâîl aleyhisselâm müjde getirdi: Allahü teâlâ buyurdu ki,
ümmetinden biri sana bir salevât söyleyince, Allahü teâlâ, ona kar-
fl›l›k on salevât eder dedi) buyurdu.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” diri iken, Eshâb›na Al-
lahü teâlân›n bir rahmeti oldu¤u gibi, öldükden sonra da bütün
ümmeti için, büyük ni’metdir. ‹yiliklere sebebdir.

Mehâl bin Amr diyor ki, bir gün Sa’îd bin Müseyyib ile birlik-
de “rahime-hümullahü teâlâ” Ümm-i Seleme “rad›yallahü anhâ”
vâlidemizin odas›n›n yan›nda oturuyordum. Birçok kimse ziyâret
için Hucre-i se’âdet önüne geldiler. Sa’îd, bunlara flafl›p, ne kadar
ahmak adamlar! Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” kabrde
san›yorlar. Peygamberler kabrlerinde k›rk günden ziyâde kal›rlar
m›? dedi. Hâlbuki Sa’îd Medînedeki Harre denilen felâket günün-
de, Kabr-i se’âdetden ezân sesi iflitdi¤ini haber vermifldir. Hazret-i
Osmân “rad›yallahü teâlâ anh” evi sar›ld›¤› zemân, (Ben Medîne-
den ve Resûlullah›n yan›ndan ayr›l›p baflka yere gitmem) buyur-
mufldur. Mehâl bin Amr›n Sa’îdden iflitdim dedi¤i söz do¤ru olsay-
d›, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kabrini ziyâret için ça-
¤›rmazd›. fiöyle ki: Bilâl-i Habeflî “rad›yallahü teâlâ anh” Kudüsün
fethinden sonra, rü’yâs›nda Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” ald›¤› emr üzerine Medîneye gelip, Kabr-i se’âdeti ziyâret
etdi. Müslimânlar›n halîfesi olan Ömer bin Abdül’azîz “rad›yalla-
hü teâlâ anh” fiâmdan Medîneye husûsî me’mûrla salât ve selâm
gönderirdi. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh” Kudüsü ald›kdan
sonra, Medîne-i münevvereye dönünce, önce Hucre-i se’âdete gi-
rip, Resûlullah› ziyâret etdi ve salât ve selâm söyledi. [Sa’îd bin
Müseyyib, Medînedeki yedi meflhûr âlimden biri olup, 91 [m. 710]
de Medînede vefât etmifldir.]

Yezîd bin Mehrî diyor ki, fiâmdan Medîneye gidiyordum. M›sr
vâlîsi olan Ömer bin Abdül’azîze “rad›yallahü teâlâ anh”[1] u¤ra-
d›m. Bana dedi ki, ey Yezîd! Resûlullah› ziyâret se’âdetine kavufl-
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du¤un zemân benden salât ve selâm söylemeni ricâ ederim!
Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ”, her seferden dö-

nüflde, Hucre-i se’âdete girer, önce Resûlullah› “sallallahü aleyhi
ve sellem”, sonra hazret-i Ebû Bekri, ondan sonra babas› hazret-i
Ömeri “rad›yallahü teâlâ anhümâ” ziyâret edip, her birine selâm
verirdi. Bunu, imâm-› Nâfi’ “rahime-hullahü teâlâ” haber vermek-
dedir. Do¤ru oldu¤unu (Feth-ul Mecîd) vehhâbî kitâb› da yaz-
makdad›r. Hem, Peygamberin kabrini ziyâret etmek, islâmiyyetde
bildirilmemifldir diyor. Hem de, yaln›z Abdüllah bin Ömer ziyâret
ederdi diyor. Baflkalar› ziyâret etmedi diyor. Hâlbuki, Eshâb-› ki-
râm›n ço¤unun “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ziyâret etdik-
leri, k›ymetli kitâblarda bildirilmifldir. [Nâfi’, Abdüllah bin Öme-
rin “rad›yallahü teâlâ anhümâ” âzâdl›s› idi. 120 [m. 737] de, Medî-
nede vefât etdi.] Abdüllah ibni Ömerin islâmiyyetde izn verilme-
mifl bir fleyi yapd›¤›n› söylemek çirkin bir iftirâd›r. Kitâb›n yazar›,
ifline geldi¤i zemân, Eshâb-› kirâm› çok övmekde, ifline gelmedi¤i
zemân da, böyle çok çirkin iftirâ yapmakdan s›k›lmamakdad›r.
Kabr-i se’âdeti ziyâret edip, salât ve selâm okumak câiz olmasay-
d›, Abdüllah bin Ömer “rad›yallahü anhümâ” böyle yapmazd› ve
onu gören Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ya-
sak oldu¤unu ona söylerlerdi. Onun yapmas› ve görenlerin ses ç›-
karmamalar›, câiz ve sevâb oldu¤unu göstermekdedir. ‹mâm-›
Nâfi’ “rahmetullahi aleyh” diyor ki, Abdüllah ibni Ömerin Resû-
lullah›n kabri bafl›na gelip, (Esselâmü aleyke yâ Resûlallah!) de-
dikden sonra, (Esselâmü aleyke yâ Ebâ Bekr!) dedi¤ini ve sonra
(Esselâmü aleyke yâ ebî) dedi¤ini, belki yüzden fazla gördüm.

Hazret-i Alî “rad›yallahü anh”, birgün mescid-i flerîfe girip, Fâ-
t›man›n “rad›yallahü anhâ” odas› önünde çok a¤lad›. Sonra Huc-
re-i se’âdete girip, (Esselâmü aleyke yâ Resûlallah) dedi. Yine a¤-
lad›. Sonra, (Aleykümesselâm ya ehaveyye ve rahmetullah) diye-
rek, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ”
selâm verdi. Sonra çekilip gitdi.

Bunun için, f›kh âlimlerimiz “rahime-hümullahü teâlâ” hac vazî-
fesini yapd›kdan sonra, Medîne-i münevvereye gelerek, Mescid-i fle-
rîfde nemâz k›ld›lar. Sonra (Ravda-i mutahhera) ile minber-i mü-
nîri ve Arfl-› a’lâdan efdal olan Kabr-i flerîfi, sonra oturduklar›, yü-
rüdükleri, dayand›klar› yerleri, vahy geldi¤i zemân dayand›klar›
dire¤i ve mescid yap›l›rken ve ta’mîr edilirken çal›flan ve para ver-
mekle flereflenen Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” geçdikleri yerleri ziyâret ederler, görmekle bere-
ketlenirlerdi. Onlardan sonra gelen âlimler, sâlihler de, hacdan
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sonra Medîneye gelirler, f›kh âlimlerimiz gibi yaparlard›. Bugüne
kadar hâc›lar da, bunun için Medîne-i münevverede ziyâretler yap-
makdad›rlar.

Âlimler, önce Medîneye mi gitmeli, yoksa Kabr-i se’âdeti hac-
dan sonra m› ziyâret etmeli süâline baflka baflka cevâb verdiler. Tâ-
bi’înin büyüklerinden Alkama ve Esved ve Amr bin Meymûn “ra-
hime-hümullahü teâlâ” önce Medîneye gitmeli dediler. ‹slâm âlim-
lerinin günefli olan imâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahime-hullahü te-
âlâ” önce Hac yapmak, sonra Mekkeden Medîneye gitmek dahâ
iyi olur buyurdu. Ebülleys-i Semerkandînin “rahime-hullahü te-
âlâ” fetvâs›nda da böyle yaz›l›d›r. [Ebülleys Nasr Semerkandî, 373
[m. 983] de vefât etmifldir.]

Sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahi aleyh”[1] zemân›n-
da bundan dolay› Osmânl› hâc›lar›n›n iki bayram aras›nda Medî-
ne-i münevvereye gidip, hac zemân› gelince, Medîneden Mekkeye
gitmeleri âdet olmufldur. Hâc›lar›n bir k›sm› da, önce Mekkeye gi-
diyor. Arafâtdan sonra Medîneye gelip ziyâretleri yap›yorlar. Bu-
radan Yenbû’ iskelesine gelip vapurlara biniyorlar. Süveyfl kanal›
yolu ile memleketlerine dönüyorlard›.

(fiifâ-i flerîf) kitâb›n›n yazar› kâdî ‹yâd ve fiâfi’î âlimlerinden
imâm-› Nevevî ve Hanefî âlimlerinden ibni Hümâm “rahime-hü-
mullahü teâlâ” buyurdular ki, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” mubârek türbesini ziyâretin çok sevâb oldu¤u, icmâ’i
ümmet ile belli olmufldur. Vâcib diyen âlimler de vard›r. Kabr zi-
yâreti sünnetdir. Kabrlerin en k›ymetlisi olan (Hucre-i se’âdet)i zi-
yâret, sünnetlerin en k›ymetlisi olur. [Kâdî ‹yâd 544 [m. 1150] de
Merrâkiflde, Yahyâ Nevevî 676 [m. 1277] de fiâmda, ‹bni Hümâm
Muhammed Sivâsî de 861 [m. 1456] de vefât etdiler.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Bakî kabristân›n› ve
Uhud flehîdlerini ziyâret ederdi. Hindistân›n büyük âlimlerinden,
Abdülhak-› Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ” 1052 [m. 1642] de ve-
fât etdi. Fârisî (Medâric-ün-nübüvve) kitâb›nda Uhud gazvesini
anlat›rken buyuruyor ki, Ebû Ferde “rad›yallahü anh” buyurdu
ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, birgün Uhud flehîdle-
rini ziyâret etdi. (Ey ibâdete lây›k olan Rabbim! Senin bu kulun
ve Resûlün flâhidim ki, bunlar senin r›zân› kazanmak için flehîd ol-
dular!) dedikden sonra, bize dönerek, (Bir kimse bunlar› ziyâret
ederse ve selâm verirse, bunlar o selâm sâhibine cevâb verirler.
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K›yâmete kadar, böyle cevâb verirler) buyurdu. Peygamberimiz,
Uhud flehîdlerini ziyârete gider, (Sabr etdiniz. Size selâm olsun!)
buyururdu. Hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ
anhümâ” de, halîfe iken, Uhud flehîdlerini ziyâret ederek, böyle
söylerlerdi. Fât›ma-› Huzâiyye “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki,
Uhud meydân›ndan geçiyordum. (Ey Resûlün amcas› Hamza “ra-
d›yallahü teâlâ anh”, sana selâm olsun!) dedim. (Allah›n selâm› ve
rahmeti ve bereketi sana olsun!) cevâb›n› iflitdim. Utâf bin Hâlid
Mahzûmî “rahime-hullahü teâlâ” teyzesinden haber verdi ki,
Uhud flehîdlerini ziyârete gitmifldi. fiehîdlere selâm verdi. Selâm›-
na cevâb verdiler ve (Biz sizi tan›yoruz) dediler.

Nisâ sûresinin altm›flüçüncü âyetinde meâlen, (Onlar nefsleri-
ne zulm etdikden sonra, gelirler. Allahü teâlâdan afv dilerler. Re-
sûlüm de, onlar için isti¤fâr ederse, Allahü teâlây› elbette tevbe-
leri kabûl edici ve merhamet edici olarak bulurlar) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîme, Kabr-i se’âdeti ziyâret etme¤i emr etmekdedir. Bu
âyet-i kerîme, hem erkekler içindir, hem de kad›nlar içindir.
Kabr-i se’âdeti ziyâret ederken, bu âyet-i kerîmeyi okuman›n
müstehab oldu¤u bildirilmifldir.

‹mâm-› Alî “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Muhammed bin
Harb Hilâlîden “rad›yallahü teâlâ anh” iflitdim. Dedi ki, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” defn olundukdan üç gün sonra,
Hucre-i se’âdeti ziyâret edip, bir köfleye oturmufldum. Bir köylü
gelip, kendini Kabr-i se’âdet üzerine atd›. Kabr-i flerîf üstünden
toprak al›p, yüzüne gözüne saçd›. Yâ Resûlallah “sallallahü aleyhi
ve sellem”! Hak teâlâ senin için buyuruyor, diyerek yukar›daki
âyet-i kerîmeyi okudu. Ben, nefsime zulm etdim. ‹sti¤fâr için seni
vesîle ediyorum, dedi. Kabr-i se’âdetden bir ses gelerek, sana müj-
de olsun! Günâhlar›n afv edildi dedi¤i iflitildi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Uhud flehîdlerini ziyâ-
ret için, Medîneden Uhuda teflrîf etmifldir. Bundan dolay›, Kabr-i
se’âdeti ziyâret için, Medîne-i münevvereye gitmek de elbette ibâ-
det olur. Bunun çok sevâb oldu¤unu, islâm âlimleri “rahime-hü-
mullahü teâlâ” sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.

(Yaln›z üç mescide ziyâret için gidilir) hadîs-i flerîfi, Kabr-i
se’âdeti ziyâret için Medîne-i münevvereye gitmenin çok sevâb ol-
du¤unu göstermekdedir. Bu ziyâreti yapm›yanlar, bu çok sevâb-
dan mahrûm kal›rlar. Belki de, vâcibi terk etmifl olacaklard›r. Bu
üç mescidden baflkas›n› ziyâret için, uzak yola ç›kmak, Allah r›zâ-
s› için olursa câizdir. Baflka niyyetlerle olursa harâmd›r. [Bu üç
mescid: Mescid-i harâm ve mescid-i Nebevî ve mescid-i Aksâd›r.]
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Süâl: ‹mâm-› Hasen bin Alî “rad›yallahü teâlâ anh”, Kabr-i
se’âdet yan›nda ziyâretcilerin kabre yaklaflmalar›na izn vermezdi.
‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rad›yallahü anh”[1] de, Resûlullah›n “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, (Kabrimi bayram yeri yapmay›n›z! Ev-
lerinizi mezârl›k yapmay›n›z! Bulundu¤unuz yerde bana salât ve
selâm söyleyin! Söyledikleriniz bana bildirilir) buyurdu¤unu söy-
liyerek, Kabr-i se’âdete yaklaflma¤a izn vermezdi. Buna ne dersi-
niz?

Cevâb: Bu sözler, (yaln›z üç mescide ziyâret için gidilir) hadîs-i
flerîfine uygun de¤ildir. Fekat, bu iki imâm›n sözü, ziyâretde sayg›-
s›zl›k yapanlar için olsa gerekdir. Hattâ imâm-› Mâlik “rahmetulla-
hi aleyh”, Kabr-i se’âdet yan›nda çokca oturma¤a izn vermemifldir.
‹mâm-› Zeynel’âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” Hucre-i se’âdeti zi-
yâret ederdi. (Ravda-i mutahhera) taraf›ndaki direk yan›nda du-
rup, selâm verirdi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mu-
bârek bafl›n›n, hucrenin bu taraf›nda oldu¤u, bundan anlafl›l›rd›.
Resûlullah›n mubârek zevcelerinin “rad›yallahü teâlâ anhünne”
odalar› (Mescid-i se’âdet) içine kat›lmazdan önce, buras›, ziyâret
yeri idi. Hucre-i se’âdetin kap›s› önünde durup selâm verirlerdi.

Hârun bin Mûsâ Hirevî, ceddi Alkamaya sordu ki, Peygambe-
rimizin mubârek zevcelerinin “rad›yallahü teâlâ anhünne” odalar›
Mescid-i se’âdete kat›lmazden önce Kabr-i se’âdet hangi taraf›n-
dan ziyâret olunurdu? Alkama, hazret-i Âiflenin vefât›ndan önce,
Hucre-i se’âdet kap›s› kapat›lmam›fl oldu¤undan, bu kap› önünden
ziyâret olunurdu cevâb›n› verdi.

Hadîs âlimlerinden hâf›z Abdül’azîm Münzirî “rahime-hullahü
teâlâ, (Kabrimi bayram yeri yapmay›n›z!) hadîs-i flerîfi için, eliniz-
den geldi¤i kadar s›k ziyâret ediniz demekdir, dedi. Ya’nî, (Benim
kabrimi, y›lda bir iki kerre ziyâret etmekle b›rakmay›n›z! Her vakt
ziyâret ediniz!) demekdir dedi. (Evlerinizi mezârl›k yapmay›n›z!)
hadîs-i flerîfi de, evlerinizi nemâz k›lmamakla mezârl›¤a benzetme-
yiniz demekdir dedi. Mezârl›kda nemâz k›lmak câiz olmad›¤› için,
Abdül’azîm-i Münzirînin sözü do¤ru olmakdad›r. Âlimlerin ço¤u-
na göre, Kabr-i se’âdeti ziyâret için, bayram günleri gibi belli ze-
mânlar ay›rmay›n demekdir dediler. Yehûdîler ve h›ristiyanlar
Peygamberlerin mezârlar›n› ziyâret etmek için çalg›l›, oyunlu top-
lant› yaparlard›. Abdül’azîm Münzirî, 656 [m. 1257] de M›srda ve-
fât etdi.
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Bunlardan anlafl›l›yor ki, Kabr-i se’âdeti ziyâret için gelenler,
selâm verip düâ etdikden sonra, durmay›p gitmelidir. Müslimân-
lar, Kabr-i se’âdeti ziyâret etme¤i, ibâdet ve çok sevâb bilmeli. Ne
kadar uzak olursa olsun, ziyâret için Medîne-i münevvereye gitme-
li. S›k s›k ziyâret etme¤e çal›flmal›d›r. Ya’nî hac farîzas› ömründe
bir kerre oldu¤u gibi, Medîne-i münevvereye gitme¤i de, ömründe
bir kerreye b›rakmamal›d›r. Gücü yetdikçe gidip ziyâret etmeli.
Fekat, (Hucre-i se’âdet) önünde çok durmamal›d›r.

‹slâm âlimlerinin günefli Ebû Hanîfe “rahime-hullahü teâlâ”,
müstehablar›n en üstünlerinden olan, Kabr-i se’âdetin ziyâreti, vâ-
cib derecesine yak›n bir ibâdetdir buyurdu.

Kabr-i se’âdeti ziyâret etme¤i adak yapanlar›n, flâfi’î mezhebi-
ne göre, bu adaklar›n› yapmalar› lâz›m olur. Baflka mezârlar› ziyâ-
reti nezr edenlerin, bu adaklar›n› yapmalar› için sözbirli¤i yok ise
de, adaklar›n› yapmalar› dahâ iyi olur.

Mescid-i harâm› yürüyerek ziyâreti nezr edenlerin, bu adakla-
r›n› yapmalar› lâz›md›r. Çünki, (Mescid-i harâm) içinde, hac farî-
zeleri yap›lmakdad›r. (Mescid-i se’âdet)de ise, Kâ’be-i mu’azzama-
dan ve Kudüsdeki (Mescid-i aksâ)dan dahâ  k›ymetli olan (Kabr-i
se’âdet) vard›r. Bu mubârek mescide yürüyerek gitme¤i nezr et-
mek, Kabr-i flerîfi ziyâret etme¤i de niyyet etmek oldu¤u için, bu
nezri yerine getirmek de, elbet lâz›m olur.

(Kâ’be-i muazzama)y› ziyâret için yap›lan nezri yerine getir-
mek dört mezhebde de lâz›md›r. Mescid-i se’âdet ile Mescid-i ak-
sân›n ziyâreti için yap›lan nezri yerine getirmek lâz›m oldu¤unda
sözbirli¤i olmad›. Bu ayr›l›k, Mescid-i se’âdeti ziyâret içindir.
Kabr-i se’âdeti ziyâret için nezr yapanlar›n, bu adaklar›n› yerine
getirmeleri lâz›md›r.

Süâl: Ebû Muhammed bin Ebû Zeydden “rahime-hullahü te-
âlâ” soruldu ki, vekîl olarak hacca gönderilen ve Kabr-i se’âdeti de
ziyâret etmesi emr olunan kimse, hac edip, Kabr-i se’âdeti ziyâret
etmeden geri dönse, ziyâret için, kendisine verilmifl olan paray› ge-
ri vermesi lâz›m olur mu?

Cevâb: ‹bni Zeyd “rahmetullahi aleyh” cevâb›nda buyurdu ki,
bu paray› geri vermesi lâz›m olur. [Abdüllah Ebû Muhammed bin
Zeyd, mâlikî âlimlerinin büyüklerindendir. 389 [m. 999] da vefât
etdi.]

Kabr-i se’âdeti ziyâret için imâm-› Mâlik “rahime-hullahü teâ-
lâ” buyurdu ki, Mescid-i flerîfe girdikde, k›bleyi arkaya almal›, yü-
zünü Hucre-i se’âdete karfl› dönmelidir. Edeb ve sayg› ile, selâm
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verip, salevât-› flerîfe okumal›d›r. Mescid-i flerîfe girince, önce iki
rek’at (Teh›yye-tülmescid) nemâz› k›lmal›d›r. Bunu (Ravda-i mu-
tahhera) içinde k›ld›kdan sonra, (Muvâcehe-i se’âdet) karfl›s›nda
durup, önce Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem”, sonra haz-
ret-i Ebû Bekre ve hazret-i Ömere “rad›yallahü anhümâ” selâm
vermeli, sonra belli düâlar› okumal›d›r. Çünki, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ve her mü’min, ziyârete gelenleri ve bunla-
r›n selâmlar›n›, düâlar›n› iflitirler. Diledi¤i gibi ve hât›r›na geldi¤ini
söyleyerek düâ etmek câiz ise de, âlimlerin bildirdikleri belli dü-
âlar› okumak dahâ fâideli olur.

‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki,
ben Medînede iken, sâlihlerden Eyyûb-i Sahtiyânî “rahime-hulla-
hü teâlâ” gelip, Mescid-i flerîfe girdi. Yüzünü Kabr-i nebevîye dön-
dü. K›ble arkas›nda kald›. Ayakda a¤lad›. [Eyyûb-i Sahtiyânî, 131
[m. 748] de, Basrada vefât etdi.]

Ebülleys-i Semerkandînin[1] imâm-› a’zam Ebû Hanîfeden “ra-
hime-hümallahü teâlâ” haber verdi¤ine göre, k›bleye dönülür.
Hucre-i se’âdet arkada kal›r. fieyh Kemâleddîn ibni Hümâm,
imâm-› a’zam Ebû Hanîfenin “rahime-hümallahü teâlâ” Müsne-
dinde bildirdi¤i üsûle bak›l›rsa, Ebülleys ile ona uyanlar›n bildir-
dikleri, ‹mâm-› a’zam›n önceki ictihâd› oldu¤u anlafl›l›r. Sonra,
Hucre-i se’âdete karfl› ziyâret edilmesini bildirmifldir. Abdüllah ib-
ni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” de, Hucre-i se’âdete dönerek
selâm vermelidir dedi.

‹bni Cemâ’a “rahime-hullahü teâlâ” (Menâsik) kitâb›nda,
(Kabr-i se’âdeti ziyâret eden, Resûlullah›n mubârek bafl› bulunan
köfleyi sol taraf›na ve k›bleyi sa¤ taraf›na al›p, köfleden iki metre
kadar uzakda durmal›d›r. Sonra k›ble d›var›n› yavafl yavafl arkaya
al›p, (Muvâcehe-i se’âdet) penceresine karfl› oluncaya kadar dön-
melidir. Tam Kabr-i se’âdete dönünce selâm vermelidir) demek-
dedir. [Muhammed ibni Cemâ’a, flâfi’î âlimlerinden olup, 733 [m.
1333] de fiâmda vefât etdi.]

Görülüyor ki, Hucre-i se’âdetin, Ravda-i mutahhera köflesi ile
k›ble duvar› aras›na gelip mubârek bafl› sol tarafa almal›. ‹ki met-
re uzak durmal›. Sonra yavafl yavafl, Hucre-i se’âdete do¤ru dön-
meli ve K›bleyi arkaya almal›d›r. Sonra salât ve selâm verip, düâ
etmelidir. ‹mâm-› fiâfi’î ve baflka imâmlar “rahmetullahi teâlâ a-
leyhim ecma’în”, böyle ictihâd buyurmufllard›r. fiimdi de böyle zi-
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yâret edilmekdedir.
Resûlullah›n mubârek zevcelerinin “rad›yallahü teâlâ anhün-

ne” odalar›, Mescid-i se’âdete kat›lmadan önce, Hucre-i se’âdetin
k›ble taraf›nda yer pek azd›. Muvâcehe-i se’âdete karfl› durmak
güçdü. Ziyâretçiler, Hucre-i se’âdetin Ravda-i mutahhera d›var›n-
daki kap›s› önünde k›bleye karfl› durup, selâm verirlerdi. Sonra
imâm-› Zeynel’âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” Ravda-i mütahhera-
y› arkaya al›p, selâm verirdi. Mubârek zevcelerin odalar›, mescide
kat›ld›kdan sonra, (Muvâcehe-i flerîfe) penceresi önünde durup zi-
yâret edildi.

Din imâmlar›, Medîne-i münevverede kalacaklar ve ziyâretçi-
ler için birçok edeb ve flartlar bildirmifllerdir. Bu flartlar ve edebler,
f›kh ve menâsik kitâblar›nda yaz›l›d›r. (Mir’ât-ül-Haremeyn) kitâ-
b›n›n yazar› Eyyûb Sabri pâflan›n “rahime-hullahü teâlâ” (Tekmi-
le-tül-menâsik) kitâb›nda hepsi yaz›l›d›r.

‹slâmiyyetde ilk yap›lan türbe, Resûlullah›n medfûn oldu¤u
(Hucre-i muattara)d›r. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimiz, çok sevdi¤i zevcesi Âifle “rad›yallahü anhâ” vâlidemizin
odas›nda, hicretin onbirinci 11 [m. 632] senesi, Rebî’ulevvel ay›n›n
onikinci pazartesi günü, ö¤leden önce vefât etdi. Çarflamba gecesi,
bu odaya defn edildi.

Âifle “rad›yallahü anhâ” hazretlerinin odas›, üç metre yüksek-
li¤inde, kerpiçle hurma dallar›ndan yap›lm›fld›. Biri garb, öteki fli-
mâl taraf›nda iki kap›s› vard›. Garb kap›s›, Ravda-i mutahhera ta-
raf›ndad›r. Hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anh” halîfe iken, on-
yedi senesinde, Mescid-i se’âdeti geniflletirken, Hucre-i se’âdetin
etrâf›na k›sa bir tafl d›var çevirdi. Abdüllah bin Zübeyr “rad›yalla-
hü teâlâ anh” halîfe iken, bu d›vâr› y›k›p, siyâh tafl ile yeniden sa¤-
lam yapd›rd›. Bu d›var›n üstü aç›k olup, flimâl taraf›nda bir kap›s›
vard›. Abdüllah bin Zübeyr, 73 [m. 692] de flehîd edildi. Hazret-i
Hasen “rad›yallahü teâlâ anh”, k›rkdokuz senesinde vefât edince,
vas›yyeti gere¤ince, hazret-i Hüseyn, kardeflinin “rad›yallahü an-
hümâ” cenâzesini Hucre-i se’âdet kap›s›na getirip, düâ ve istigâse
edece¤i zemân, buraya defn edeceklerini sanarak, içeri sokmas›n›
istemiyenler oldu. Gürültüyü önlemek için, içeri sokulmay›p, Ba-
kî’ kabristân›na defn olundu. ‹leride böyle hâller olmamas› için, d›-
var›n ve odan›n kap›s›n› d›varla örüp kapatd›lar.

Emevî halîfelerinin alt›nc›s› olan Velîd “rahime-hullahü teâlâ”
Medîne vâlîsi iken, d›vâr› yükseltdi ve üzerini küçük bir kubbe ile
örtdü. Üç kabr, d›flardan görülemez ve içeri girilemez oldu. Ömer
bin Abdül’azîz “rahmetullahi aleyh”, Medîne-i münevvere vâlîsi i-
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ken, 88 [m. 707] de, halîfe Velîdin emri ile, zevcât-› tâhirât›n “rad›-
yallahü teâlâ anhünne” odalar›n› y›kd›r›p, Mescid-i se’âdeti genifl-
letirken, etrâf›na ikinci bir d›var yapd›rd›. Bu d›var befl köfleli idi.
Hiç kap›s› yokdu.

Irakda Zengîlerin idâre etdi¤i Atabekler devletinin vezîri,
ya’nî baflvekîli ve Salâhuddîn-i Eyyûbînin[1] amcas› o¤lu olan Ce-
mâleddîn-i ‹sfehânî “rahime-hullahü teâlâ”, 584 [m. 1189] sene-
sinde, Hucre-i se’âdetin d›fl d›var› etrâf›na sandal ve abanos a¤aç-
lar›ndan bir parmakl›k yapd›rd›. Parmakl›k, mescidin tavan›na ka-
dar yüksekdi. Fekat, birinci yang›nda yand›. Alt›yüzseksensekiz
(688 [m. 1289]) senesinde demirden yap›l›p yeflile boyand›. Bu
parmakl›¤a (fiebeke-i se’âdet) denir. fiebeke-i se’âdetin k›ble ta-
raf›na (Muvâcehe-i se’âdet), flark taraf›na (Kadem-i se’âdet),
garb taraf›na (Ravda-i mutahhera) ve flimâl taraf›na (Hucre-i Fâ-
t›ma) denir. Mekke-i mükerreme flehri, Medîne-i münevvere fleh-
rinin cenûbunda oldu¤u için, Mescid-i nebînin ortas›nda, ya’nî
Ravda-i mutahherada, k›bleye dönen kimsenin sol taraf›nda
Hucre-i se’âdet, sa¤ omuzu taraf›nda ise, Minber-i flerîf bulunur.

232 [m. 847] senesinde, fiebeke-i se’âdetin bulundu¤u yer ile
d›fl d›varlar›n›n aras›na ve bu yerin d›fl›na mermer döflendi. Mer-
merler, zemân zemân de¤ifldirildi. Son olarak sultân Abdülmecîd
hân “rahime-hullahü teâlâ” döfletdi.

Hucre-i se’âdetin befl köfleli d›vârlar› yap›l›rken üzerlerine bir
de küçük kubbe yap›lm›fld›. Bu kubbeye (Kubbe-tün-nûr) denir.
Osmânl› pâdiflâhlar›n›n “rahime-hümullahü teâlâ” gönderdikleri
(Kisve-i flerîfe) bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbe-tün-nûr üze-
rine gelen, Mescid-i se’âdetin büyük yeflil kubbesine (Kubbe-tül-
hadrâ) denir. fiebeke-i se’âdet denilen parmakl›¤›n d›fl taraf›na
örtülen kisve, Kubbe-i hadrâ alt›ndaki kemerlere as›l›rd›. Bu iç
ve d›fl perdelere (Settâre) denir. fiebeke-i se’âdetin flark, garb, fli-
mâl taraflar›nda birer kap›s› vard›r. fiebeke-i se’âdet içine harem-i
flerîf a¤alar›ndan baflka kimse giremez. D›varlar›n içine ise, hiç
kimse giremez. Çünki kap›lar› ve pencereleri yokdur. Yaln›z kub-
be ortas›nda ufak bir delik olup, tel kafes ile kapal›d›r. Bu deli¤in
hizâs›nda olarak, Kubbe-i hadrâya da bir delik aç›lm›fld›r. Mes-
cid-i flerîf kubbesi 1253 [m. 1837] senesine kadar kurflun renginde
idi. Sultân Mahmûd-i Adlî hân›n “rahmetullahi aleyh” emri ile
yeflile boyand›. 1289 [m. 1872] da, sultân Abdül’azîz hân›n “rah-

– 141 –

[1] Salâhuddîn Eyyûbî 589 [m. 1193] de fiâmda vefât etdi.



metullahi aleyh”[1] emri ile yeniden boyand›.
Mescid-i se’âdeti ta’mîr ve tezyîn için sultân Abdülmecîd hân

“rahime-hullahü teâlâ” kadar çok para harc eden ve gayret eden
hiçbir kimse olmam›fld›r. Haremeyni ta’mîr için yediyüzbin alt›n
sarfetmifldir. Ta’mîr 1277 [m. 1861] de temâm olmufldur. Hergün
Resûlullaha bir hizmetde bulunmufldur. Bu yolda keflf ve kerâ-
metleri de görülmüfldür. Sultân Abdülmecîd hân, Mescid-i nebe-
vînin eski fleklini, ‹stanbulda H›rka-i flerîf câmi’inde bulundur-
mak için emr buyurmufl, bunun için, 1267 senesinde, mühendis
mektebi hocalar›ndan binbafl› ressam hâc› ‹zzet efendi “rahime-
hullahü teâlâ” Medîneye gönderilmifldir. ‹zzet efendi her yeri öl-
çerek elliüç def’a küçültülmüfl bir modelini yap›p ‹stanbula gön-
derdi. Sultân Abdülmecîd hân›n yapd›rd›¤› (H›rka-i flerîf) câ-
mi’ine kondu.

Abdülmecîd hân›n ta’mîrinden sonra, k›ble d›var› ile fiebeke-i
se’âdet aras› yedibuçuk metre, flark d›var›ndan Kadem-i se’âdet
flebekesine alt› metre, fiebeke-i fiâmî geniflli¤i onbir metre, Muvâ-
cehe-i flerîfe flebekesi geniflli¤i onüç metre, Muvâcehe-i flerîfe fle-
bekesi ile flebeke-i fiâmî aras›ndaki uzunluk ondokuz metredir.
Mescid-i nebevînin k›ble taraf›nda geniflli¤i yetmiflyedi metre,
K›ble d›var›ndan, d›vâr-› fiâmîye kadar uzunlu¤u yüzonyedi met-
redir. Hucre-i se’âdet ile minber-i flerîf aras› olan (Ravda-i mutah-
hera) geniflli¤i ondokuz metredir. Bu ölçüler, bir Medîne zrâ’› k›r-
kiki santimetre oldu¤una göredir. Hanefî f›kh kitâblar›ndaki fler’î
zrâ ise, k›rksekiz santimetredir.

Süûd o¤ullar›ndan Abdül’azîz, Osmânl›lar›n Haremeyn-i flerî-
feyne olan mu’azzam hizmetlerini gizlemek, Osmânl›lar›n gözle-
ri kamafld›ran zînetli, k›ymetli eserlerini yok etmek için, 1368 [m.
1949] târîhinde emr ederek, Mescid-i nebevîyi yeniden ta’mîre ve
tevsî’a bafllad›lar. 1370 de bafllay›p, 1375 de bitirdiler. Bütün sa-
hâs› 11648 metre-kare oldu. Bundan evvel 9000 metre-kare idi.
fiark ve garb d›varlar›n›n uzunlu¤u 128, flimâl d›var›n›n uzunlu¤u
91 metre oldu. Ravaklar ya’nî kemerler içinde 232 direk vard›r.
Yeni yap›lan iki minâreden herbiri 70 metre yükseklikdedir.
Mekkedeki Mescid-ül-harâm 1375 [m. 1955] de geniflletildi.
29127 metre-kare iken 160168 metre-kare oldu. 7 minâresi 90
metre yüksekdir. Safâ ve Merve tepelerinin üzerleri de örtülerek,
Mescid-ül-harâm ile birlefldirildi. Birçok yerlerin ismlerini de¤ifl-
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dirip kendi ismlerini koydular.
Medînenin bir dânecik (Bakî’) kabristân›na ilk olarak Osmân

bin Ma’zûn “rad›yallahü anh” defn edildi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” bu süt kardeflinin kabrine mubârek eli ile büyük
bir tafl dikdi. Kabr tafl› dikmek sünnet oldu¤u bundan anlafl›lmak-
dad›r.

Medîne-i münevveredeki türbeleri mezhebsizler y›km›fld›.
‹kinci sultân Mahmûd hân,[1] hepsini yeniden yapd›rd›. Birinci ci-
hân harbinden sonra, ‹ngilizler buras›n› Osmânl›lardan al›p, Ab-
dül’azîze verdiler. Tekrâr hepsini y›kd›rd›. Mubârek binâlar›, hat-
tâ Zemzem kuyusu üzerinde, birinci Abdülhamîd hân›n “rahime-
hullahü teâlâ” yapd›rm›fl oldu¤u san’at eseri binây› y›kd›lar. Resû-
lullah›n dünyâya teflrîf etdi¤i mubârek evi de y›kd›lar. Yerine çar-
fl› yapd›lar.

Hucre-i se’âdetden sonra ilk yap›lan türbeler, Bakî’ kabristâ-
n›nda, Resûlullah›n mubârek zevcelerinin kabrleri üzerine yap›l-
m›fl olan kubbedir. Zeyneb bint-i Cahfl “rad›yallahü anhâ” vâlide-
miz pek s›cak günde vefât etmifldi. Hazret-i Ömer, kabr kaz›l›r-
ken, cemâ’ati güneflden korumak için, kabr üzerinde çad›r kurdur-
du. Çad›r, uzun zemân kabr üzerinde kald›. Bundan sonra, kabr-
ler üzerine çad›r, çardak, zemânla, türbeler yap›ld›. ‹slâmiyyetde
ilk tabut da, yine Zeyneb vâlidemiz için yap›ld›. Hazret-i Ömer
“rad›yallahü anh”, cenâzeye mahremlerinden baflkas›n›n gitmesi-
ne izn vermemifl, Eshâb-› kirâm bundan üzülmüfldü. Esmâ bint-i
Ümeys, (Habeflde tabut gördüm. Cenâzeyi örtüyor) dedi. Bunun
anlatd›¤› fleklde tabut yap›l›p, bütün Eshâb ile birlikde gidilerek
defn edildi.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, her sene
Uhud flehîdlerini ziyâret ederdi. (Hurre-i Vâkum) denilen yerde
durup, flehîdlere selâm verirdi. Hicretin sekizinci senesinde ziyâre-
te gidince, herbirine ayr› ayr› selâm verdi. (Bunlar flehîddir. Ziyâ-
ret edenleri tan›rlar. Selâm verince iflitir, cevâb verirler) buyurdu.
Fât›ma-tüz-Zehrâ “rad›yallahü anhâ” hazretleri de, hazret-i Ham-
zan›n “rad›yallahü teâlâ anh” kabrini her iki günde bir ziyâret
eder, yeri unutulmamak için, iflâret kordu. Her Cum’a gecesi gidip,
uzun nemâz k›lar, çok a¤lard›.

‹mâm-› Beyhekî “rahime-hullahü teâlâ”[2] bildiriyor ki, Ab-
dullah ibni Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu ki, Cum’a
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günü, günefl do¤madan önce, babam hazret-i Ömer ile, flehîdleri zi-
yârete gitdik. Babam hepsine selâm verdi. Selâm›na cevâb iflitdik.
Bana, sen mi cevâb verdin dedi. Hay›r, flehîdler cevâb verdiler de-
dim. Beni sa¤ taraf›na geçirip, herbirine ayr› ayr› selâm verdi. Her
kabrden, üçer def’a cevâb iflitdik. Babam, hemen secdeye kapand›.
Allahü teâlâya flükr eyledi. Hazret-i Hamza ile, k›zkardeflinin o¤lu
Abdüllah bin Cahfl ve Mus’ab bin Umeyr “rad›yallahü anhüm ec-
ma’în” bir kabrdedir. Yetmifl flehîdden, geri kalanlar› da, ikisi üçü
bir kabrdedir. Birkaç› da Bakî’ kabristân›ndad›r. [Bu flehîdlerin
hepsinin ismleri, (Mir’ât-i Medîne)de yaz›l›d›r.]

16 - ‹kiyüzelliyedinci sahîfesinde, (Ebû Dâvüdün rivâyet etdi¤i
hadîsde bana salevât okuyunuz! Her nerede okursan›z okuyunuz,
bana bildirilir denildi. Demek ki, uzakda yak›nda okumak aras›n-
da ayr›l›k yokdur. Kabri bayram yeri gibi yapma¤a hâcet yokdur)
diyor.

Hucre-i se’âdeti ziyârete ihtiyâc olmad›¤›n› göstermek için, Re-
sûlullah›n, salât ve selâmdan haber ald›¤›n› yazm›fl, fark›nda olm›-
yarak, kendi kendisini yalanlam›fld›r. Ölü his etmez, duymaz diyor-
du. fiimdi de, haber ald›¤›n› yaz›yor.

Dörtyüzonalt›nc› sahîfesinde, (Ölüler kendilerine söylenileni
duymazlar. Ölüden düâ, flefâ’at istemek, ona tap›nmak olur) diyor.

Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” kendisine oku-
nulan salevâtdan haberdar oldu¤unu yazmas› ve yukar›daki yaz›-
s›, birbirlerine uymamakdad›r. Bundan baflka, Ebû Dâvüddeki
hadîs-i flerîflerden birini yaz›yor. ‹kincisini yazmak ifline gelmiyor.
Hadîs âlimlerinden Abdülhak-› Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ”,
(Medâric-ün-nübüvve) kitâb›n›n üçyüzyetmiflsekizinci sahîfesinde
diyor ki, Ebû Dâvüdün Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anhü-
mâ” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse bana selâm verince,
Allahü teâlâ, rûhumu bana geri verir. Onun selâm›n› iflitir, cevâb
veririm) buyuruldu. ‹bni Asâkirin “rahime-hullahü teâlâ” haber
verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kabrim yan›nda, bana salevât okununca,
o salevât› iflitirim) buyuruldu.

17 - ‹kiyüzyetmiflbir ve sonraki sahîfelerinde, (Ümmetimin ü-
zerine sap›k imâmlar gelmesinden korkuyorum buyuruldu. Ya’nî,
müslimânlar› sap›td›ran âmirler, âlimler gelecek, kitâba uym›yan
fetvâlar vereceklerdir. Bunlardan birço¤u derdleri, dile¤i olan,
mezâr›ma gelsin, dile¤ini ona veririm derler. Ben Allaha çok yak-
lafld›m. ‹bâdet yapmak, benden afv edildi der. Evliyâ, diledi¤ine
yard›m eder. Dilekler, onlardan istenilir. S›k›flanlar, onlar›n dirile-
rine ve ölülerine sar›l›nca se’âdete kavuflurlar. Onlar dilediklerini
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yapar. Kerâmet gösterirler. Levhilmahfûzu bilirler. ‹nsanlar›n giz-
li düflüncelerini anlarlar. Peygamberlerin ve Evliyân›n mezârlar›na
türbe yapd›r›rlar. Bunlar, Allahdan baflka fleylere tap›nmakd›r.
Hadîsde, münâf›klar hak sözleri söyliyerek aldat›rlar denildi. Ha-
dîsde, ümmetimden çoklar› putlara tap›nmad›kça k›yâmet kopmaz
denildi. Kabrlere tap›nan, Allaha flirk edinenler, buna ne diyecek-
ler? Son senelerde putlara tap›nmak fitnesi o kadar artd› ki, kimse
görmez oldu. Muhammed bin Abdülvehhâb ortaya ç›k›p, bunu ön-
ledi. Hükûmetler buna karfl› durmak istediler ise de, ad› her yere
yay›ld›. Buna inanan da, inanm›yan da çok oldu. Ebû Tâhir diyor
ki, Sü’ûd o¤ullar›, Abdülvehhâb o¤lunun tevhîd bayra¤›n› Arabis-
tân›n her yerine ulafld›rd›. fiirkin yay›lmas›n› önlemek, flirki yok et-
mek lâz›md›r. Kabrler üzerine yap›lan türbeler de böyledir. Her
türbe puthâne olmufldur. Yeryüzünde bunlar› hiç b›rakmamal›d›r.
Bunlar›n ço¤u Lât ve Uzzâ putlar› gibidir. Müslimânlar›n ço¤u
müflrik oldu. Ümmetimden otuz deccâl ç›kacakd›r hadîsi meflhûr-
dur. Seyyid Muhammed S›ddîk bin Hasen hân[1] (Kitâb-ül-izâ-
ga)s›nda, bu deccâllardan birinin firenk habîsi gulâm Ahmed Ka-
d›yânî oldu¤unu yazmakdad›r. Bu hindli kâfir, önce Mehdî oldu¤u-
nu söyledi. Sonra, h›ristiyan devletin yard›m› ile, Peygamber oldu-
¤unu bildirdi. Abdüllah ibni Zübeyrin hilâfeti zemân›nda ortaya
ç›kan Muhtâr Sekafî de, bu deccâllardan biri idi. Ehl-i beyti sevdi-
¤ini, hazret-i Hüseynin kâtillerinden intikam alaca¤›n› söyledi.
Çok müslimân öldürdü. Sonra, Peygamber oldu¤unu, kendisine
Cebrâîl geldi¤ini söyledi) diyor.

Kitâb›n müellifi, müslimânlar›n üzerine sap›k, dinsiz hükûmet-
lerin ve din adamlar›n›n gelece¤ini haber veriyor. ‹slâm âlimleri
“rahime-hümullahü teâlâ” bu sap›k din adamlar›n›n müslimânlar›
do¤ru yoldan ç›kard›klar›n› bildirmekdedir. Mezhebsizler islâm
memleketlerinde câsûslar ele geçirip, bu sat›lm›fl mezhebsiz ajan-
lar ile müslimânlar› aldat›yorlar. Bozuk kitâblar basd›rarak, Ehl-i
sünneti y›kma¤a, Ehl-i sünnetin büyük âlimlerine, Velîlerine “ra-
hime-hümullahü teâlâ” leke sürme¤e çal›fl›yorlar.

‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” ikiyüzelli-
beflinci mektûbda buyuruyor ki, (Hazret-i Mehdî “rahime-hullahü
teâlâ” islâmiyyeti yayacak. Resûlullah›n sünnetlerini ortaya ç›ka-
racak. Bid’at iflleme¤e ve bid’atleri müslimânl›k olarak yayma¤a
al›flm›fl olan Medînedeki din adam›, Mehdînin sözlerine flafl›p, bu
adam bizim dînimizi yok etmek istiyor diyecek. Hazret-i Mehdî,
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bu din adam›n›n öldürülmesini emr edecekdir). Bu haberden
mezhebsizlerin Medînede zuhûr edece¤i ve uzun zemân kalaca¤›
ve hazret-i Mehdî taraf›ndan büsbütün yok edilece¤i anlafl›lmak-
dad›r.

Kitâb›n müellifi, burada da, kâfirleri, müflrikleri ve münâf›klar›
bildiren âyet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri yaz›yor. Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” bunlara yapd›klar› aç›kla-
malar› uzun bildirerek, do¤ru yolu savunucu görünüyor. Sonra,
Ehl-i sünnet olan temiz müslimânlara sald›r›yor. Türbelere puthâ-
ne, Evliyâya put diyebilmek için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîf-
lere yanl›fl ma’nâ vermekden s›k›lm›yor. Te’vîlli olan âyet-i kerî-
melere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl ma’nâ veren kimse, te’vîlini bili-
yorsa, (Bid’at sâhibi), ya’nî sap›k olur. Te’vîle lüzûm olmayan aç›k
nasslara yanl›fl ma’nâ vererek, islâmiyyete sald›ran, müslimânlara
müflrik diyen ise kâfir olur. Nasslar› yanl›fl te’vîl eden, kâfir olm›-
yor ise de, müslimânlar aras›nda bölücülük yap›yor. Yaln›z kendi-
si müslimân imifl. Asrlar boyunca gelmifl geçmifl milyonlarca müs-
limân müflrik imifl. fiimdi yeryüzündeki müslimânlar›n ço¤u da ölü-
lere tap›n›yorlarm›fl.

Hadîs-i flerîfde bildirilen câhil, sap›k imâmlar›n, kimler oldu¤u
meydândad›r. Bin seneden beri gelmifl mü’minlerin do¤ru yolla-
r›ndan ayr›larak sap›tm›fllard›r. Müslimânlar› do¤ru yoldan sap›t-
d›ran zâlim devlet adamlar›n›n da kimler oldu¤unu her mü’min
bilmekdedir. Bunlar, müslimân ve (tevhîd ehli) ad› ile müslimân-
lara zulm eden, Ehl-i sünneti, do¤ru yoldaki mü’minleri öldüren
vehhâbîlerdir. Vehhâbî yazar, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîf-
lerden yanl›fl ma’nâlar ç›kararak, Ehl-i sünnet kitâblar›na uym›-
yan fetvâlar veriyor. Müslimânlara müflrik diyor. Hiçbir islâm âli-
mi “rahime-hümullahü teâlâ”, (Dile¤i olan mezâr›ma gelsin, iste-
di¤ini yapar›m) dememifldir. Bunu, kitâb›n yazar› uydurmakda,
müslimânlara iftirâ etmekdedir. ‹slâm âlimleri “rahime-hümulla-
hü teâlâ”, Allaha çok yaklafld›m dememifldir. Allahü teâlân›n ken-
dilerine ihsân etdi¤i kerâmetlerin duyulmas›n› bile istememifller-
dir. En büyük kerâmet, islâm dîninin ahkâm›na, ya’nî emr ve ya-
saklar›na uymak, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
izinde bulunmak oldu¤unu bildirmifllerdir. Abdülkâdir-i Geylânî
“rahime-hullahü teâlâ” talebesi ile çölde giderken, hava karard›.
fiimflekler, gök gürültüleri aras›nda, bulutlardan bir ses gelerek,
(Kulum Abdülkâdir! Seni çok seviyorum. Bugünden sonra ibâdet
yapma¤›, senden afv eyledim!) sesi iflitildi. O büyük Velî “kadde-
sallahü teâlâ sirrehül’azîz” hemen, (Kezzebte yâ Kezzâb!) dedi.
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(Yalan söyledin! Ey yalanc› fleytân! Beni aldatamazs›n. Allah›n
sevgilisi olan Muhammed aleyhisselâmdan, ibâdet afv edilmedi.
Ölüm hastal›¤›nda bile, birisine dayanarak cemâ’ate geldi. Hiçbir
kuldan ibâdet afv olunamaz!) buyurdu. Kitâb›n müellifi böyle mu-
bârek Velîlere “rahime-hümullahü teâlâ” iftirâ etmekden hayâ et-
miyor. Türbelerdeki Evliyâya tevessül etmek, yalvarmak flirkdir
diyor. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz,
(‹fllerinizde flafl›rd›¤›n›z [bunald›¤›n›z] zemân, kabrde olanlardan
yard›m isteyiniz!) buyurdu. Müslimânlar›n, Evliyân›n kabrlerini zi-
yâret etmeleri, onlardan yard›m beklemeleri, bu hadîs-i flerîfe uy-
duklar› içindir. 

‹slâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, bu hadîs-i flerîfe uya-
rak Evliyân›n “rahime-hümullahü teâlâ”, kabrlerini ziyâret etmifl-
ler, feyz ald›klar›n› bildirmifllerdir. ‹mâm-› Rabbânî “kaddesallahü
teâlâ sirrehül’azîz” ikiyüzdoksanbirinci mektûbunda buyuruyor ki,
(Dehli flehrinde, bayram günü, hocam Muhammed Bâkî billâh›n
mezâr-› flerîfini ziyârete gitmifldim. Mubârek mezâr›na teveccüh
etdi¤im zemân, mukaddes rûhâniyyeti ile iltifât buyurdu. Bu garî-
bi öyle okflad› ki, Hâce Ubeydüllah-i Ahrârdan “kaddesallahü te-
âlâ sirrehül’azîz” kendisine gelmifl olan feyzleri ihsân eyledi. Bu
nisbete kavuflunca, Tevhîd ma’rifetlerinin hakîkati hâs›l oldu).

Yukar›daki hadîs-i flerîf, birçok kitâbda yaz›l›d›r. Müslimânlar
aras›nda meflhûr olmufldur. Osmânl› devletinin fleyh-ul-islâmlar›n-
dan dokuzuncusu, büyük âlim, müftî-üs-sekaleyn, ya’nî insanlara
ve cinne fetvâlar vermifl olan Ahmed fiemseddîn ibni Kemâl efen-
dinin “rahime-hullahü teâlâ”[1] (K›rk hadîs) kitâb›n›n türkçe terce-
mesi, hicretin (1316) senesinde ‹stanbulda bas›lm›fld›r. Bu kitâb›n-
da diyor ki:

‹zâ tehayyertüm fil-umûr,
feste’înû min ehlil-kubûr!

Ya’nî, ifllerinizde flafl›rd›¤›n›z zemân, kabrdekilerden yard›m is-
teyiniz! ‹nsan›n rûhu, bedenine âfl›kd›r. Ölüp, rûh bedenden ayr›-
l›nca bu sevgisi yok olmaz. Rûhun bedene olan ba¤l›l›¤› ve çek-
mesi, öldükden sonra yok olmaz. Ölünün kemi¤ini k›rmak ve
kabr üzerine basmak, hadîs-i flerîfle, bunun için yasak edilmifldir.
Bir kimse, bir Velînin “rahime-hullahü teâlâ” kabrini ziyâret edin-
ce, ikisinin rûhu buluflurlar. Çok fâide hâs›l olur. Kabr ziyâretine
izn verilmifl olmas›, bu fâidenin hâs›l olmas› içindir. Bundan bafl-
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ka, gizli fâideleri de yok de¤ildir. [‹bni Âbidîn “rahime-hullahü te-
âlâ”, (Redd-ül-muhtâr) kitâb›n›n önsözünde diyor ki, imâm-› Mu-
hammed fiâfi’î, imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rahime-hümullahü
teâlâ” karfl› çok edebli, sayg›l› idi. (Ebû Hanîfe ile bereketleniyo-
rum. Kabri yan›na gidiyorum. Güç bir süâl karfl›s›nda kald›¤›m ze-
mân, kabri yan›nda iki rek’at nemâz k›l›p, Allahü teâlâya düâ edi-
yorum. Cevâb› hemen hât›r›ma geliyor) buyurmufldur.] Kabrdeki-
nin rûhu ile ziyâretcinin rûhu, birer ayna gibidir. Ifl›klar› birbirleri-
ne aks eder. Ziyâret eden, kabre bak›p, Allahü teâlân›n kazâs›na
râz› olup, rûhu bunu duyunca, ilmi ve ahlâk› feyzlenir. Bu feyz,
kabrdekinin rûhuna aks eder. Meyyitin rûhuna, cenâb-› Hakdan
gelmifl olan ilm ve feyzler de, ziyâret edenin rûhuna aks eder. fiâ-
fi’î âlimlerinden Alâüddîn Alî bin ‹smâ’îl Konevî “rahime-hullahü
teâlâ,[1] (El-a’lâm fî-Hayât-il-enbiyâ aleyhimüssalâtü vesselâm) ki-
tâb›nda diyor ki, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
ve bütün müslimânlar›n rûhlar›, kabrlerine ve an›ld›klar› yerlere
inerler. Rûhlar›n, kabrleri ile ba¤l›l›klar› vard›r. Bunun için, kabr
ziyâreti müstehabd›r. Kendilerine verilen selâm› iflitirler ve cevâb
verirler. Hâf›z, ya’nî hadîs âlimi Abdülhak Eflbilî “rahime-hullahü
teâlâ” (Akîbet) kitâb›nda diyor ki, hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, tan›-
d›¤› bir mü’min kardeflinin kabrine gelip, ona selâm verince, mey-
yit onu tan›r ve selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Fahreddîn Ga-
zanfer Tebrîzî diyor ki, birfleyi çok düflünür, hiç anl›yamazd›m. Ho-
ca Tâceddîn-i Tebrîzînin “rahime-hullahü teâlâ” kabri bafl›nda
oturup düflündüm. Anlad›m. Ba’z› âlimler, (‹fllerinizde flafl›rd›¤›n›z
zemân, kabrdekilerden yard›m isteyiniz) hadîs-i flerîfindeki (kabr-
de olanlar), (Ölmeden önce ölünüz!) emrine uyarak, tesavvuf yo-
lunda yükselmifl olan Evliyâd›r dediler. Ahmed ibni Kemâl efendi-
nin yaz›s› temâm oldu. [‹bni Âbidîn, 1252 [m. 1836] de fiâmda, Ab-
dülhak Eflbîlî Mâlikî, 582 [m. 1187] de vefât etmifllerdir.]

Bu hadîs-i flerîfin aç›klanmas›, (El-Besâir li-münkir-it-tevessül-i
bi-ehl-il-mekâbir) kitâb›nda yaz›l›d›r. Bu kitâb arabî olup, ‹stan-
bulda 1395 [m. 1975] de, ofset bask›s› yap›lm›fld›r.

(Münâf›klar, hak söyliyerek, müslimânlar› aldat›rlar!) hadîs-i
flerîfi de, bu kitâb›n müellifini haber veriyor. Kitâba, âyet-i kerîme-
leri ve hadîs-i flerîfleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin hak sözlerini dol-
durup, aralar›na sap›k inançlar› serpifldirmifl. Resûlullah “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” kabrdekilerden yard›m isteyiniz buyuruyor.
Bu ise, böyle yapanlara müflrik diyor. Bu hadîs-i flerîfi yasak edi-
yor. Resûlullah›n emrine flirk diyor.
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18 - (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n yüzaltm›flsekizinci sahîfesinde,
(Evliyâ kerâmet olarak, diri ve ölü iken, istediklerine yard›m eder-
mifl. fiafl›rd›klar›, s›k›fld›klar› zemân, onlara yalvar›yor, yard›m isti-
yorlar. Kabrlerine gidip, s›k›nt›lar›n›n giderilmesini istiyorlar. Ölü-
lerin kerâmet yapacaklar›n› zan ediyorlar. Bunlara Ebdâl, Nüka-
bâ, Evtâd, Nücebâ, yetmifller, k›rklar, yediler, dörtler, Kutb, Gavs
gibi ismler tak›yorlar. Bunlar›n yalan oldu¤unu ibnül-Cevzî[1] ve ib-
ni Teymiyye bildirmekdedir. Bunlar Kur’ân-› kerîme karfl› gel-
mekdir. Evliyân›n diri ve ölü iken birfley yapaca¤›n› Kur’ân red et-
mekdedir. Herfleyi yapan Allahd›r. Baflkalar› birfley yapamaz.
Âyet-i kerîmeler, ölüde his ve hareket olmad›¤›n› bildiriyor. Ölü,
kendine birfley yapamaz. Baflkalar›na hiç yapamaz. Allah, rûhlar›n
kendi yan›nda oldu¤unu bildiriyor. Bu z›nd›klar ise, rûhlar serbest
olup, dilediklerini yaparlar diyorlar. Bunlar›n kerâmet oldu¤unu
söylemeleri de yaland›r. Kerâmeti, Allah diledi¤i velîsine verir.
Kendi istekleri ile olmaz. S›k›nt›l› zemânlarda, onlardan yard›m is-
temek, dahâ çirkindir. Peygamber, melek ve velî, kimseye iyilik ve
kötülük yapamaz. Diri olan kimseden maddî yard›m istemek câiz-
dir. Fekat maddî olm›yan, görülmiyen fleyler için, Allahdan baflka-
s›na yalvar›lmaz. Hastan›n, bo¤ulacak olan›n, fakîrin, Peygamber-
lerden, rûhlardan, velîlerden ve baflka fleylerden yard›m istemeleri
flirkdir. Bunlara kerâmet demek, puta tapanlar›n koydu¤u bir ism-
dir. Allah›n Evliyâs› böyle olmaz) diyor. ‹kiyüzdoksandokuzuncu
sahîfesinde:

(Bir kimse velî oldu¤unu söylerse, gayb olan fleyleri bilirim der-
se, bu kimse, fleytân›n Evliyâs›d›r. Rahmân›n Evliyâs› de¤ildir. Ke-
râmet, Allahü teâlân›n müttekî kulunun elinde hâs›l etdi¤i bir fley-
dir. Düâs› ile veyâ ibâdeti ile hâs›l olur. Velînin bunda bir kuvveti
ve arzûsu te’sîr etmez. Evliyâ, Velî olduklar›n› söylemez. Allahdan
korkarlar. Sahâbe ve Tâbi’în Evliyân›n en yüksekleri idi. Bunlar,
gayb› biliriz demedi. Allah korkusundan a¤larlard›. Temîm-i Dârî,
Cehennem korkusundan uyumazd›. Evliyân›n nas›l olduklar›n›
Ra’d sûresi bildirmekdedir. Böyle olan tesavvufculara Evliyâ de-
nir) diyor.

Önce flunu bildirelim ki, bu son yaz›s›nda, iflin do¤rusunu yaz-
makdad›r. Keflki, Evliyâdan yard›m isteme¤e ve türbelerde düâ et-
me¤e flirk demeseydi ve kubbeleri y›kmak lâz›md›r demeseydi, ne
iyi olurdu. Fekat do¤ru yaz›lar› aras›nda zehr saç›yor. Müslimânlar
aras›nda bölücülük yap›yor.
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Velî, kerâmet ne demek? Bunun do¤rusunu imâm-› Rabbânî
“rahmetullahi aleyh”in (Mektûbât) kitâb›n›n çeflidli mektûblar›n-
dan alarak afla¤›da bildirece¤iz:

Kerâmet hakd›r. Kerâmet, flirkden kaç›p kurtulmak, ma’rifete
kavuflmak, kendini yok bilmekdir. Kerâmet ile istidrâc› birbiri ile
kar›fld›rmamal›d›r. Kerâmet ve keflf sâhibi olmak istemek, Allah-
dan baflkas›n› sevmek demekdir. Kerâmet, kurb ve ma’rifet de-
mekdir. Kerâmetin çok olmas›, tesavvuf yolunda yükselirken pek
ileri gitmek ve inerken, inifli az olmakdand›r. Kerâmet, yakîni kuv-
vetlendirmek içindir. Yakîn ihsân olunmufl Velînin kerâmete ihti-
yâc› yokdur. Kalbin zikre al›flmas› yan›nda, kerâmetin hiç k›ymeti
yokdur. Evliyân›n keflfinde hatâ olabilir. Keflfin yeri kalbdir. Sahîh
olan keflfler, hayâl de¤ildir. ‹lhâm ile kalbde hâs›l olur. Hayâl ka-
r›flm›fl olan keflflere güvenilmez. Evliyân›n keflfi, islâmiyyete uygun
olursa, ona güvenilir. Böyle de¤ilse güvenilmez. Evliyân›n keflfleri,
ilhâmlar›, baflkalar› için huccet, sened olamaz. Fekat müctehidin
sözü, onun mezhebinde olanlar için huccetdir. Keflf ve kerâmet sâ-
hibi olmak, derecenin yüksek olmas›n› bildirmez. Keflfler, tecellî-
ler, tesavvuf yolunun yolcular›nda hâs›l olur. O yolun sonunda
olanlar, hayretde ve ibâdetdedirler. Evliyân›n önüne, boynu bü-
kük gelmelidir ki, fâide elde edilebilsin. Evliyân›n elbisesini edeb
ve sayg› ile giyince, çok fâide hâs›l olabilir. Allahü teâlâ, Evliyâs›-
n› büyük günâh ifllemekden korur. Evliyâdan birkaç›, uzak yerler-
de görülmüfldür. Bu görünüfl, rûhlar›n›n, kendi bedenlerinin flek-
linde görünmesidir. Evliyâ, küçük günâhdan korunmufl de¤ildirler.
Fekat, hemen gafletden uyand›r›l›p tevbe eder ve iyi ifller yaparak,
afv dilerler. Evliyâ, insanlar› hem islâmiyyetin aç›k emrlerine, hem
de ince, gizli bilgilerine ça¤›r›rlar. Evliyân›n bir k›sm›, sebebler âle-
mine inmemifldir. Bunlar›n Peygamberlik üstünlüklerinden haber-
leri yokdur. ‹nsanlara fâideli olmazlar. Feyz veremezler. Evliyân›n
ço¤unda, vilâyetin üstünlükleri vard›r. Kutblar, evtâd ve ebdâl
böyledir. Bunlar›n gençleri yetifldirebilmeleri, Alî “rad›yallahü te-
âlâ anh”›n yard›m› ile olur.

Velîlerin yükseklikleri aras›ndaki farklar, Allahü teâlân›n bun-
lar› sevmesinin derecesine göredir. Evliyâl›k, z›llere, gölgelere ka-
vuflmak demekdir. Sevgileri ve zevkleri hep z›lleredir. Evliyâl›k,
Peygamberli¤in z›llidir, gölgesidir. Evliyâl›¤› abdest gibi, nübüvve-
ti nemâz gibi bilmelidir. Evliyâl›k, kötü huylardan kurtulmak de-
mekdir. Evliyân›n, kendinin Velî oldu¤unu bilmesi lâz›m de¤ildir.
Evliyâl›k verilip de, Velî oldu¤u bildirilmezse, hiç kusûr olmaz.
Velî olmak için, dünyâ ve âh›ret sevgisini gönülden ç›karmak lâ-
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z›md›r. Peygamberlik üstünlüklerinde, âh›rete düflkün olmak iyi-
dir. ‹nsanda, rûh âleminden gelmifl olan on latîfe, on kuvvet vard›r.
Evliyâl›k ve Peygamberlik üstünlükleri, bu on latîfede olur. Evli-
yâl›k, fenâ ve bekâ demekdir. Ya’nî, kalbi dünyâya düflkün olmak-
dan kurtar›p, Allahü teâlâya düflkün olmakd›r. Evliyâl›k, akl ile ve
düflünmekle anlafl›lamaz. Evliyâl›k, Allahü teâlâya yak›nl›k de-
mekdir. Mahlûklar› düflünme¤i gönülden ç›karanlara ihsân edilir.
Mahlûklar›n düflüncesini gönülden ç›karma¤a (Fenâ) denir. Evli-
yâl›¤›n bütün üstünlükleri, islâmiyyete uymakla hâs›l olur. Pey-
gamberli¤in üstünlükleri ise, islâmiyyetin görünmiyen, herkesin bi-
lemedi¤i inceliklerine de uyanlara verilir. Peygamberli¤in üstün-
lükleri demek, Peygamberlik demek de¤ildir. Evliyâl›k dereceleri-
nin hepsini geçip, sonuna varanlar›n keflfleri ve ilhâm olunan bilgi-
lerin hepsi, Ehl-i sünnet âlimlerinin Nasslardan, ya’nî Kitâb ve
sünnetden anlay›p bildirdikleri bilgilere tâm uygun olur. Evliyâl›k-
da ilerlemenin yar›s› yükselmek, yar›s› da inmekdir. Çok kimse,
yaln›z yükselme¤i evliyâl›k sanm›fl, inifle de, Peygamberlik üstün-
lükleri demifllerdir. Hâlbuki, bu inifl de, yükselifl gibi, evliyâl›kd›r.
Evliyâl›kda cezbe ve sülûk vard›r. Bu ikisi, evliyâl›¤›n iki temel di-
re¤idir. Peygamberlik üstünlükleri için, bu ikisi lâz›m de¤ildir. Ev-
liyâl›k derecelerinin sonu, kulluk makâm›d›r. Kulluk makâm›n›n
üstünde, hiçbir makâm yokdur. Velîler Hakka do¤rudurlar. Pey-
gamberlikde, hem Hakka, hem de halka do¤ru olup, birbirine en-
gel olmaz. Evliyân›n nefsleri mutmainne olmufl ise de, bedendeki
maddelerin ihtiyâc ve istekleri vard›r.

Evliyâl›k, befl derecedir. Her biri, befl latîfeden birinin yüksel-
mesidir. Her biri, Ulül’azm Peygamberlerden birinin yoludur. Bi-
rinci derecesi Âdem aleyhisselâm›n yoludur. Evliyâl›¤› birinci de-
recede olan bir Peygamberin evliyâl›¤›, beflinci derecede olan bir
Velînin evliyâl›¤›ndan dahâ k›ymetlidir. Evliyâl›¤›n (Vilâyet-i hâs-
sa) denilen en yüksek derecesine kavuflabilmek için, nefsin fânî ol-
mas› lâz›md›r. (Ölmeden önce ölünüz!) emri, bu fânîli¤i göster-
mekdedir. Evliyâl›k, yâ hâssa [husûsî] olur veyâ umûmî olur. (Vi-
lâyet-i hâssa), Muhammed aleyhisselâm›n evliyâl›¤›d›r. Onun üm-
metinden, ona tâm tâbi’ olan evliyâ da bu vilâyete kavuflabilir. Bu
vilâyet, tâm fenâ ve olgun bekâd›r. Burada nefs fânî olmufl, Alla-
hü teâlâdan râz› olmufldur. Allahü teâlâ da, ondan râz›d›r. Evliyâ-
l›¤›n yüksekli¤i, befl latîfenin derecesine, s›ras›na göre de¤ildir. En
yüksek derecedeki (Ahfâ) latîfesinin evliyâl›¤›na kavuflmak, öteki
derecelerde bulunan Evliyâdan dahâ yüksek olma¤› göstermez.
Evliyâl›¤›n üstünlü¤ü, asla yak›nl›k ve uzakl›kla ölçülür. Kalb de-
nilen afla¤› derecedeki latîfenin evliyâl›¤›na kavuflmufl bir Velî, as-
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la dahâ karîb [yak›n] olunca, ahfâ latîfesinde bulunan, fekat o ka-
dar yak›n olm›yan Velîden dahâ üstün olur. Muhammed aleyhisse-
lâm›n evliyâl›¤›na kavuflan Velî, geri dönmekden korunmufldur.
Ya’nî bulundu¤u dereceyi kaybetmez. Öteki Velîler, korunmufl de-
¤ildirler, tehlükededirler. Evliyâl›k, yaln›z kalbin ve rûhun fânî ol-
mas› ile hâs›l olabilir. Fekat, bunlar›n fânî olmalar› için, öteki üç la-
tîfenin de fânî olmalar› lâz›md›r. Evliyân›n evliyâl›¤›na (Vilâyet-i
sugrâ) denir. Peygamberlerin evliyâl›¤›na (Vilâyet-i kübrâ) denir.
Vilâyet-i sugrân›n sonu, enfüsdeki ve âfâkdaki ilerlemenin sonu-
na kadard›r. Vilâyet-i sugrâda, vehmden ve hayâlden kurtulufl
yokdur. Vilâyet-i kübrâda vehmden ve hayâlden kurtulufl vard›r.
Vilâyet-i sugrâ, befl latîfenin, arfl›n d›fl›ndaki asllar›n› geçdikden
sonra bafllay›p, bu asllar›n da asllar› olan, Allahü teâlân›n s›fatla-
r›n›n z›llerini, görünüfllerini geçince, biter. Vilâyet-i sugrâ âfâkda
ve enfüsde, ya’nî insan›n d›fl›ndaki ve içindeki mahlûklarda olur.
Ya’nî z›llerde, görünüfllerde olur. Bunda sona erenler, (Tecellî-yi
berkî)ye, ya’nî flimflek gibi çak›p geçen tecellîlere kavuflurlar. Vi-
lâyet-i kübrâ, bu tecellîlerin [görünüfllerin] asl›nda olur. Allahü te-
âlâya yak›n olan ilerlemedir. Peygamberlerin evliyâl›¤› böyledir.
Burada, tecellîler, dâimîdir. Vilâyet-i sugrâ, (cezbe) ile (sülûk)dür.
Evliyâl›k kemâlât›na kavuflmak, sülûk, ya’nî çal›flarak ilerlemek,
kalbin zikr etmesi ve murâkaba ve râb›ta ile olur. Peygamberlik
kemâlât›nda ilerlemek ise, Kur’ân-› kerîm okumakla ve nemâz
k›lmakla olur. Bundan sonra ilerlemek için hiçbir sebebin te’sîri
yokdur. Ancak, Allahü teâlân›n lutfü ve ihsân› ile olur. Ne kadar
ilerlerse ilerlesin, islâmiyyetden d›flar› ç›kamaz. ‹slâmiyyete uy-
makda sars›nt› olursa, bütün vilâyet dereceleri y›k›l›r. Bundan da
yukar› yükselmek, muhabbet ile, sevmek ile olur. Lutf ve ihsân
baflkad›r. Aflk ve muhabbet baflkad›r. Peygamberlerin evliyâl›¤›
bile Peygamberlik üstünlükleri yan›nda afla¤›dad›r. (Vilâyet-i Mu-
hammediyye), bütün Peygamberlerin vilâyetlerini kendisinde top-
lam›fld›r. Peygamberlerden birinin vilâyetine kavuflmak, bu (Vilâ-
yet-i hâssa)n›n bir parças›na kavuflmakd›r. Velînin inifli çok olunca,
üstünlü¤ü de çok olur. Velînin bât›n›, ya’nî kalbi ve rûhu ve öteki
latîfeleri zâhirinden, ya’nî duygu organlar›ndan ve akl›ndan ayr›l-
m›fld›r. Zâhirinin gâfil olmas›, bât›n›na ulaflamaz. Hiçbir Velî, hiç-
bir Peygamberin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” derecesine
ulaflamaz. Bir Velî, bir bak›mdan, bir Peygamberin üstünde olabi-
lir. Fekat, her bak›mdan, bu Peygamber, bu Velîden dahâ üstündür.
Velî, küçük günâh iflliyebilir. Fekat, hemen tevbe eder ve velîlik de-
recesinden at›lmaz. Tesavvuf yolunda aran›lan fley, fenân›n ve be-
kân›n, tecellîlerin ve zuhûrlar›n, flühûd ve müflâhedenin, söz ve
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ma’nân›n, ilm ve cehlin, ism ve s›fat›n, vehm ve akl›n ötesindedir.
Mürflid ya’nî Rehber, insan› Allahü teâlân›n r›zâs›na, sevgisine

kavuflduran vâs›tad›r. Talebe rehberini ne kadar çok severse,
Onun kalbinden feyz almas› da, o kadar çok olur. Mürflid vesîledir,
Resûlullah›n mubârek kalbinden ç›k›p, mürflidlerinin kalbleri vâs›-
tas› ile, kendi kalbine gelen feyzleri neflr eden bir vâs›tad›r. Mak-
sad, Allahü teâlâd›r. Mürflid-i kâmil, emme basma tulumba gibidir.
Kalb makâm›na inmifl olup, kendi mürflidinden ald›¤› feyzleri,
ma’rifetleri, talebesine ulafld›r›r. Rehberini inciten veyâ inanm›-
yan, hidâyete kavuflamaz. [Bunun için vehhâbîler, Allahü teâlân›n
feyzlerinden, ma’rifetlerinden mahrûmdurlar.] Rehberini inciten-
den kalbin k›r›lmazsa, köpek senden dahâ iyidir, buyurmufllard›r.
Rehberine inanmakda, güvenmekde sars›nt› olursa, feyz alamaz.
Bu sars›nt›n›n ilâc› yokdur. Rehberden feyz almak için teveccüh
olmaks›z›n, yaln›z onu sevmek yetiflir. Rehber ile bulunanlar›n,
îmânlar› kuvvetlenir. ‹slâmiyyete uymak iste¤i hâs›l olur. Rehberin
sözleri, hâlleri, hareketleri, ibâdetleri hep islâmiyyete uygundur.
Ona uyan, onu dinliyen, Resûlullaha uymufl olur. Böyle olm›yan
kimse, rehber olamaz.

[Do¤ru yolda olmay›p, sözde rehber geçinenler, talebesini do¤-
ru yoldan sapd›r›r. Zararl› olurlar.]

Tesavvuf, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” izinde bu-
lunmakd›r.‹nsanlar›n yarat›l›fllar›na göre, ayr› yollar hâs›l olmufl-
dur. Tesavvuf, ihlâs› artd›rmak içindir. Tesavvuf yolunda Rehber
lâz›md›r. Rehber, oniki imâm ve Abdülkâdir-i Geylânî ve bunlar
gibi olanlard›r “rahime-hümullahü teâlâ”.

Allahü teâlâya kavuflduran yol ikidir: Nübüvvet yolu, Vilâyet
yolu. Nübüvvet yolunda rehber lâz›m de¤ildir. Bu yol asla kavufldu-
rur. Vilâyet yolunda rehber lâz›md›r. Nübüvvet yolunda, fenâ, be-
kâ, cezbe ve sülûk gibi fleyler yokdur. Vilâyet yolunda ilerlemek
için herfleyi [dünyây› ve âh›reti] unutmak lâz›md›r. Gönlün bunlara
ba¤l› olmamas› lâz›md›r. Nübüvvet yolunda âh›reti unutmak lâz›m
de¤ildir. Tesavvuf, îmân› kuvvetlendirmek ve islâmiyyete uymakda
kolayl›k duymak içindir. Tarîkat ve hakîkat, islâmiyyetin hizmetci-
leridir. Tarîkat, mahlûklar› yok bilmekdir. Hakîkat, Allahü teâlây›
var bilmekdir. Birincisi, herkesden kaç›p, bir yere kapanmak de-
mek de¤ildir. Emr-i ma’rûf, nehy-i münker, cihâd ve sünnetlere uy-
makd›r. (Mektûbât)dan terceme burada temâm oldu.

Hiçbir islâm âlimi “rahime-hümullahü teâlâ” benim kerâme-
tim var, dilediklerinize kavufldururum dememifldir. Kerâmetlerini
örtme¤e çal›flm›fllard›r. ‹slâm dînini, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i
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flerîflerin bilgilerini yayma¤a u¤raflm›fllard›r. Feth-ul mecîd kitâb›-
n›n müellifi, sap›klar›n, münâf›klar›n, z›nd›klar›n yanl›fl, bozuk söz-
lerini ve câhil müslimânlar›n bilmiyerek yapd›klar› yanl›fl hareket-
leri yazarak, islâm âlimlerine, tesavvuf büyüklerine sald›rmakda,
do¤ru yoldaki müslimânlara iftirâ etmekdedir. Yalanlar›na, âyet-i
kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri de âlet etmek çabas›ndad›r. Bu ise,
sap›kl›¤›n en afla¤›, en i¤renç ve en kötü bir örne¤idir. Hiçbir islâm
âlimi, levhil-mahfûzu bilirim dememifldir. Allahü teâlâ, diledi¤i,
sevdi¤i, seçdi¤i kuluna, gaybden bilgi verir. Kerâmetler ihsân eder.
Fekat bunlar, bu kerâmetleri kimseye söylemez. Kendileri, isteme-
den hâs›l olur.

Münâf›klar›n, fâcirlerin, hak sözü de söyliyecekleri hadîs-i fle-
rîfde bildirildi. Bu hadîs-i flerîf, mezhebsizlerin, z›nd›klar›n âyet-i
kerîmeler ve hadîs-i flerîfler söyliyerek, müslimânlar› aldatacakla-
r›n› haber vermekdedir. Allahü teâlâ, sevdiklerinin düâlar›n› kabûl
edece¤ini söz veriyor. Müslimânlar da, Allahü teâlân›n bu va’dine
güvenerek, islâmiyyete uyan, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” izinde giden, islâm âlimlerinin düâlar›n›n kabûl olaca¤›-
na inan›yorlar. Bu mubârek insanlara, kendilerine düâ ve flefâ’at
etmeleri için yalvar›yorlar.

Fâtiha sûresinde, (Yaln›z Allahdan yard›m isteriz) dememiz
emr olundu. Bu âyet-i kerîme gösteriyor ki, Allahü teâlâdan baflka
hiçbir mahlûk, hiçbirfley yaratamaz. Allahdan baflkas›ndan birfley
yapmas›n› istiyen, müflrik olur. Kitâb›n müellifi, insanlar› ölü ve di-
ri olarak ikiye ay›r›yor. Ölüden ve uzakda olandan birfley istiyen
müflrik olur. Yan›nda bulunan diriden maddî yard›m istemek câiz-
dir diyor. Böylece, Fâtiha sûresine karfl› gelmekdedir. Kur’ân-› ke-
rîmi de¤ifldirmekdedir. Çünki, bu âyet-i kerîme, yan›nda bulunan
diriden de birfley yapmas› istenilemiyece¤ini, Allahdan baflka kim-
senin birfley yaratam›yaca¤›n› bildirmekdedir. Bunun için, böyle
söyliyenlerin müflrik olmalar› lâz›m gelmekdedir.

Hâlbuki, herfleyi yaratan, yapan yaln›z Allahü teâlâd›r. Fekat
Allahü teâlâ, herfleyi bir sebeb ile yaratmakdad›r. Böyle oldu¤unu
âyet-i kerîmeler, hadîs-i flerîfler ve günlük olaylar aç›kça gösteri-
yor. Câhiller de, âlimler gibi, böyle oldu¤unu bilmekdedir. Bunun
için, dünyâ hayât›na (Âlem-i esbâb) denilmifldir. Birfleye kavufl-
mak için, o fleyin yarat›lmas›na sebeb olan ifli yapmak lâz›md›r.
Birfleyin sebebine yap›flmak, Fâtiha sûresine karfl› gelmek olmaz.
Hadîs-i flerîflerde, (Herfleye kavuflmak için yol vard›r. Cennetin
yolu ilmdir) ve (Ma¤firete kavuflman›n sebebi, müslimân› sevin-
dirmekdir) ve (Ma¤firete kavuflduran sebeblerden biri, aç olan
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müslimân› doyurmakd›r) ve (Biz müflrikden yard›m istemeyiz) ve
(‹lm ö¤retmek, büyük günâhlar›n afv›na sebebdir) ve (Her hasta-
l›¤›n ilâc› vard›r) ve (Hâf›zas›n› kuvvetlendirmek istiyen, bal yisin!)
ve (fierâb içmek kötülüklere sebebdir) buyuruluyor. Hadîs-i flerîf-
ler, Allahü teâlân›n, herfleyi sebebler ile yaratd›¤›n› göstermekde-
dir. Allahü teâlâ, Kehf sûresinde, (Zülkarneyne herfleyin sebebini
ö¤retdim) buyurdu.

Mukaddemede bildirdi¤imiz gibi, cânl›, câns›z, yak›n, uzak,
herfley, bir olaya, bir reaksiyona sebebdirler. Cans›zlar›n ve hay-
vanlar›n bir kimseye fâideli sebeb olmalar› için, o kimsenin bunla-
r› akla uygun olarak kullanmas› lâz›md›r. ‹nsan›n birfleye sebeb ol-
mas› için, önce sebeb olma¤› kabûl etmesi, sonra bir ifl yapmas› ve-
yâ düâ etmesi lâz›md›r. ‹nsan›n birfleye sebeb olma¤› kabûl etmesi
de, buna lüzûm oldu¤unu kendili¤inden anlamas› ile veyâ kendi-
sinden taleb edilmesi ile olur. Kitâb›n yazar›, câns›zlar›n ve hay-
vanlar›n, Allahü teâlân›n yaratmas›na sebeb olacaklar›na, Ehl-i sün-
net olan müslimânlar gibi inan›yor. Bu sebeblere yap›flma¤a flirk
demiyor. Bu sebeblerden beklenen fleyleri Allahü teâlân›n yarata-
ca¤›na inan›yor. Diri ve yan›nda bulunan insan›n yard›m talebini
iflitdi¤i zemân, bunun düâ ile yard›m edece¤ine de inan›yor. Uzak-
da olan›n ve ölülerin ise, hem iflitmelerine, hem de düâ ile yard›m
edeceklerine inanm›yor.

Görülüyor ki, vehhâbî yazar, Ehl-i sünnet gibi, sebeblerin yara-
t›c› olmad›klar›na inanmakdad›r. Böylece müflrik olmakdan kur-
tulmakdad›r. Fekat uzakda bulunan›n ve ölünün duyduklar›na ve
ölünün düâ edece¤ine ve düâlar›n›n kabûl olaca¤›na inanmad›¤›
için, Ehl-i sünnetden ayr›l›yor. Ehl-i sünnete, bunlara inand›klar›
için müflrik diyor. Uzakda olanlar›n ve ölülerin iflitdiklerini ve sâ-
lihlerin düâlar›n›n kabûl olaca¤›n› yirmidördüncü maddede isbât
etdik. Hadîs-i flerîflerde, (Din kardefline arkas›ndan yap›lan düâ
red olmaz) ve (Mazlûmun düâs› kabûl olur) ve (Ümmetimin günâh
ifllemiyen gençlerinin düâlar› kabûl olur) ve (Baban›n o¤luna dü-
âs›, Peygamberin ümmetine düâs› gibidir) ve (Düâ belây› def’
eder) buyuruldu. Yukar›daki hadîs-i flerîflerin hepsi, (Künûz-üd-
dekâ›k) kitâb›ndan al›nd›.

(Tenbîh-ül-gâfilîn) kitâb›ndaki hadîs-i flerîflerde, (Bir müsli-
mân düâ edince, elbet kabûl olur) ve (Bir lokma harâm yiyenin
k›rk gün düâs› kabûl olmaz) buyuruldu. (Bostan)daki hadîs-i fle-
rîfde, (Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî fley’ün fil erd› ve lâ fis-
semâi ve huves-semî’ul alîm düâs›n› sabâh, üç kerre okuyan kim-
se, akflama kadar, akflam okuyan da, sabâha kadar belâdan kurtu-
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lur) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler, Sâlihlerin, Velîlerin düâlar›n›n
kabûl olaca¤›n› göstermekdedir. Kitâb›n müellifi, bafldan bafla her
yerinde, buna sald›r›yor. Allahü teâlân›n sevdiklerine yalvarma¤a
flirk diyor. Allahü teâlân›n sevdiklerine yalvarmak, bunlar›n sebeb
olmalar›n› istemek, Allahü teâlân›n düflman› olan putlara yalvar-
ma¤a, putlar›n yaratmalar›n› isteme¤e benzetilebilir mi? Hak ile
bât›l birbirlerine kar›fld›r›l›r m›? Allahü teâlâ, vehhâbîlere ve bü-
tün mezhebsizlere akl versin, insâf versin, do¤ru yola getirsin!
Müslimânlar› bu felâketden kurtars›n!

Bu felâketi ortaya ç›karan kimse, islâm dîninde büyük bir yara
açd›. fiimdi, câhiller, islâm memleketlerine zehr saç›yorlar. Müsli-
mânlar›n, bunlara aldanmamalar› için, islâmiyyeti, Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitâblar›ndan do¤ru olarak
ö¤renmeleri lâz›md›r. ‹slâmiyyeti do¤ru olarak ö¤renenler, vehhâ-
bîlerin yalanlar›na, yald›zl› yaz›lar›na aldanmazlar. Onlar›n sap›k,
bölücü olduklar›n›, müslimânlar› bölme¤e çal›fld›klar›n› anlarlar.
Vehhâbîli¤in kurucusu, Muhammed bin Abdülvehhâb, genç yafl›n-
da iken, Basrada, Hempher isminde bir ingiliz câsûsunun tuza¤›na
düfldü. ‹slâm›n do¤ru îmân›ndan, temiz ahlâk›ndan ayr›ld›. ‹ngiliz-
lerin (‹slâmiyyeti yok etmek) çal›flmalar›na âlet oldu. Câsûsun yaz-
d›rd›¤› bozuk fleyleri, (Vehhâbîlik) ismi ile neflr eyledi. (‹ngiliz Câ-
sûsunun ‹’tirâflar›) kitâb›m›zda, vehhâbîli¤in kuruluflu uzun anla-
t›lmakdad›r. Mehdî “rahime-hullahü teâlâ” (Deccâl)› öldürdükden
sonra, Mekkeye, Medîneye giderek, binlerle vehhâbî din adam›n›
k›l›nçdan geçirece¤i hadîs-i flerîfde aç›kça bildirilmekdedir. ‹mâm-›
Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ”, bu hadîs-i flerîfi (Mektûbât)da
uzun aç›klamakdad›r. Vehhâbîler, Ehl-i sünnete, do¤ru yoldaki
müslimânlara sald›racaklar› yerde, kâfirlere ve sap›k f›rkalara sal-
d›rsalard›, islâmiyyete hizmet etmifl olurlard›. Ne yaz›k ki, islâmiy-
yeti y›kanlara, islâmiyyete hizmet etmek nasîb olmuyor.

Büyük islâm âlimi imâm-› Kastalânînin “rahime-hullahü te-
âlâ”[1] (Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›n›n tercemesi, beflyüzonbirin-
ci sahîfesinde diyor ki: Allahü teâlân›n bu ümmete ikrâm etdi¤i
kerâmetlerden birisi, bu ümmet aras›nda Kutblar, Evtâd ve Nüce-
bâ ve Ebdâl “rahime-hümullahü teâlâ” vard›r. Enes bin Mâlik “ra-
d›yallahü anh” buyurdu ki, (Ebdâl) k›rk kiflidir. ‹mâm-› Taberânî-
nin “rahime-hullahü teâlâ” (Evsat) kitâb›nda bildirdi¤i hadîs-i fle-
rîfde buyuruyor ki, (Yeryüzünde, her zemân k›rk kifli bulunur.
Herbiri, ‹brâhîm aleyhisselâm gibi bereketlidir. Bunlar›n bereketi
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ile ya¤mur ya¤ar. Bunlardan biri ölünce, Allahü teâlâ, onun yeri-
ne baflkas›n› getirir). ‹bni Adî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor
ki, (Ebdâl, k›rk kiflidir). ‹mâm-› Ahmedin “rahime-hullahü te-
âlâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bu ümmetde, her ze-
mân otuz kimse bulunur. Herbiri, ‹brâhîm aleyhisselâm gibi be-
reketlidir). Ebû Nu’aym›n “rahime-hullahü teâlâ” (Hilye) kitâ-
b›nda bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetim içinde, her yüz senede
iyiler bulunur. Bunlar beflyüz kiflidir. K›rk› ebdâldir. Bunlar, her
memleketde bulunurlar) buyuruldu. Bunlar› bildiren, dahâ nice
hadîs-i flerîfler vard›r. Yine (Hilye) kitâb›nda, Ebû Nu’aym›n
merfû’ olarak bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ümmetim aras›nda her
zemân k›rk kifli bulunur. Bunlar›n kalbleri, ‹brâhîm aleyhisselâ-
m›n kalbi gibidir. Allahü teâlâ, onlar›n sebebi ile, kullar›ndan be-
lâlar› giderir. Bunlara ebdâl denir. Bunlar, bu dereceye nemâz
ile, oruc ile ve zekât ile yetiflmediler) buyuruldu. ‹bni Mes’ûd
“rad›yallahü teâlâ anh” sordu ki, yâ Resûlallah! Ne ile bu dere-
ceye vard›lar? (Cömerdlikle ve müslimânlara nasîhat etmekle
yetifldiler) buyurdu. Bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetim içinde ebdâl
olanlar hiçbirfleye la’net etmezler) buyuruldu. Hatîb-i Ba¤dâdî
“rahime-hullahü teâlâ”[1] (Târîh-i Ba¤dâd) kitâb›nda, (Nükabâ)
üç yüz kiflidir. (Nücebâ) yetmifl kiflidir. (Büdelâ) k›rk kiflidir.
(Ahyâr) yedi kiflidir. (Amed) dörtdür. (Gavs) birdir. ‹nsanlara
birfley lâz›m olsa, önce Nükabâ düâ eder. Kabûl olmazsa, Nüce-
bâ düâ eder. Yine kabûl olmazsa, Ebdâl, dahâ sonra Ahyâr, son-
ra Amed düâ ederler. Kabûl olmazsa Gavs düâ eder. Bunun dü-
âs› elbet kabûl olur, dedi.

Görülüyor ki vehhâbî yazar, hadîs-i flerîflerde bildirilen tesav-
vuf bilgilerini inkâr ediyor. Sonra, biz âyetlere, hadîslere uyuyoruz
diyerek, müslimânlar› aldat›yor.

Kerâmetleri inkâr etmek, islâmiyyetden haberi olmama¤› ve
çok câhil olma¤› aç›kça göstermekdedir. Eshâb-› kirâm “rad›yalla-
hü teâlâ anhüm ecma’în” hiç kerâmet göstermedi demek de, alçak-
ça ve çok çirkin bir yaland›r. Eshâb-› kirâmdan herbirinin yüzlerce
kerâmetlerini k›ymetli kitâblar yazmakdad›r. Yûsüf-i Nebhânînin
“rahmetullahi aleyh” (Câmi’-ul-kerâmât) kitâb›nda ellidört Sahâ-
bînin kerâmetleri, vesîkalar› ile birlikde arabî yaz›l›d›r. Bunlardan
birkaç›n› bildirelim:

(Câmi’ul-kerâmât)›n doksanüçüncü ve (K›sas-› enbiyâ) kitâb›-
n›n beflyüzseksendokuzuncu sahîfelerinde diyor ki, hicretin yirmi-
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üçüncü senesinde, Sâriye ad›ndaki kumandan Nehâvendde bir o-
vada savafla tutuflmufldu. Îrânl›lar, müslimânlar› sarmak üzere idi.
O zemân, hazret-i Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”, Medîne-i
münevverede, minber üzerinde hutbe okuyordu. Allahü teâlâ,
ona, o ânda ordunun durumunu gösterdi. Hutbe aras›nda (Ey Sâ-
riye da¤a, da¤a!) dedi. Halîfenin sesini, Sâriye iflitdi. Da¤a arka
verdiler. Ovaya hücûm ederek düflman› bozguna u¤ratd›lar. Bu ke-
râmet, (fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›nda uzun anlat›lmakdad›r. (‹r-
flâd-üt-tâlibîn) kitâb›nda da vard›r. Beyhekînin ibni Ömerden
“rahmetullahi aleyhimâ” haber verdi¤i burada yaz›l›d›r.

Muhammed Ma’sûm Fârûkî “rahmetullahi aleyh”, (Mektûbât)
kitâb›n›n üçüncü cildi ondokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki,
Osmân “rad›yallahü anh” halîfe iken, Enes bin Mâlik “rad›yallahü
teâlâ anh” yan›na geldi. Yolda bir kad›n görmüfldü. Hazret-i Os-
mân, buna bak›nca, (gözlerinde zinâ eseri anlafl›l›yor) buyurdu. Bu
da, hazret-i Osmân›n kerâmetlerinden biri idi. (Câmi’-ul-kerâ-
mât)da da yaz›l›d›r.

Molla Câmî, (fievâhid-ün-nübüvve)de buyuruyor ki, imâm-›
Ahmed bin Hanbelden “rahime-hullahü teâlâ” sordular. Eshâb-›
kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” çok kerâmet gösterme-
di. Onlardan sonra gelenlerde çok kerâmet göründü. Bunun sebe-
bi nedir? Cevâb›nda buyurdu ki, Eshâb-› kirâm›n îmânlar› çok
kuvvetli oldu¤undan, îmân› kuvvetlendirmek için, bunlara kerâ-
met verilmesine lüzûm yokdu. Sonra gelenlerin îmânlar› öyle kuv-
vetli olmad›¤›ndan, bunlara verildi.

(fievâhid-ün-nübüvve)de diyor ki, Ebû Bekr “rad›yallahü anh”
vefât edece¤i zemân, çocuklar›n› hazret-i Âifleye “rad›yallahü te-
âlâ anhâ” ›smarlad›. Bir o¤lum ile iki k›z›m sana emânet dedi. Hâl-
buki, hazret-i Âifleden baflka, yaln›z Esmâ ad›nda bir k›z› vard›.
Benim bir k›zkardeflim var diye sorunca, refîkam hâmiledir. K›z›
olacak san›r›m buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr vefât etdikden sonra,
dedi¤i gibi, bir k›z› oldu.

(fievâhid-ün-nübüvve)de diyor ki, Alî vefât edece¤i zemân Hü-
seyne “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu ki, benim tabutumu
(Arneyn) denilen yere götürünüz. Orada, beyâz bir kaya görürsü-
nüz. Her yere ›fl›k saçmakdad›r. Oray› kaz›p, beni defn ediniz. Öy-
le yapd›lar. Dedi¤i gibi buldular.

(fievâhid-ün-nübüvve)de diyor ki, hazret-i Hasen, Abdüllah
bin Zübeyr “rad›yallahü teâlâ anhümâ”[1] ile yola ç›km›fld›. Bir
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hurmal›kda dinlendiler. A¤açlar kurumufldu. Abdüllah bin Zü-
beyr, a¤açda hurma olsayd›, iyi olurdu dedi. Hazret-i Hasen, düâ
etdi. Bir a¤aç hemen yeflerip hurma ile doldu. Bu bir sihrdir denil-
di. Hasen, hay›r, Resûlullah›n torununun düâs› ile cenâb-› Hak ya-
ratm›fld›r, buyurdu.

Yine (fievâhid-ün-nübüvve)de diyor ki, Alî Zeynel’âbidîn bin
Hüseyn “rad›yallahü teâlâ anhümâ” çoluk çocu¤u ile k›rda yemek
yiyorlard›. Bir ceylân yak›nlar›nda durdu. Ey âhû! Ben Zeynel’âbi-
dîn Alî bin Hüseyn bin Alî, anam Fât›ma bint-i Resûldür. Gel, sen
de yi dedi. Ceylân gelip yidi ve gitdi. Sofradaki çocuklar, yine ça-
¤›r diyerek yalvard›lar. Birfley yapmazsan›z ça¤›r›r›m buyurdu.
Yapmay›z dediler. Yine ça¤›rd›. Geldi, yidi. Bir çocuk elini hayva-
n›n s›rt›na sürdü. Ürküp kaçd›.

Muhammed bin Hanefiyye, Alî bin Hüseyne “rad›yallahü teâlâ
anhüm ecma’în” ben senin amcan ve yaflça büyüküm. Halîfeli¤i
bana b›rak dedi. (Hacer-ül-esved)den soral›m dedi. Muhammed
sordu. Tafldan ses ç›kmad›. Alî bin Hüseyn, ellerini kald›r›p düâ et-
di. Sonra, ey tafl! Halîfelik kimin hakk› oldu¤unu Allah hakk› için
söyle dedi. Hacer-ül esved tafl› titredi ve hilâfet Alî bin Hüseynin
hakk›d›r sesi iflitildi.

‹mâm-› Alî R›zâ “rahmetullahi aleyh”, bir d›var yan›nda oturu-
yordu. Önüne bir kufl gelip ötme¤e bafllad›. ‹mâm hazretleri, ya-
n›nda oturana bu kufl ne diyor anl›yor musun dedi. Hay›r, Allah ve
Resûlü ve Resûlünün torunu bilir dedi. Yuvama y›lan yaklafld›.
Gelip yavrular›m› yiyecek. Bizi bu düflmandan kurtar diyor. Kufl
ile git! Y›lan› bul, öldür buyurdu. Gitdi, buyurdu¤u gibi buldu.
[‹mâm-› Alî R›zâ “rahmetullahi aleyh” oniki ‹mâm›n sekizincisi
olup, 203 [m. 818] senesinde Tus ya’nî Meflhed flehrinde vefât et-
mifldir.]

Abdüllah ibni Ömer “rad›yallahü anhümâ” yolculuk yap›yor-
du. Yolda, bir topluluk gördü. Sebebini sordu. Yolda bir arslan
varm›fl. Kimse ileriye gidemiyor dediler. Gitdi. Arslan›n yan›na
vard›. S›rt›n› okflay›p, yoldan uzaklafld›rd›.

Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âzâd etmifl ol-
du¤u kölelerinden Sefîne “rad›yallahü anh” diyor ki, deniz yolcu-
su idim. F›rt›na ç›kd›. Gemi batd›. Bir tahta üstünde kald›m. Dal-
galar, beni sâhile götürdü. Bir orman içine düfldüm. Karfl›ma bir
arslan ç›kd›. Ey arslan! Ben, Resûlullah›n Sahâbîsiyim dedim.
Boynunu bükdü. Bana sürtündü. Yol gösterdi. Ayr›l›rken m›r›l-
dand›. Vedâ’ etdi¤ini anlad›m.
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Eyyûb-i Sahtiyânî “rahime-hullahü teâlâ”,[1] bir arkadafl› ile çöl-
de kalm›fld›. Arkadafl›n›n susuzlukdan dili sark›yordu. Derdin mi
var dedi. Susuzlukdan ölmek üzereyim dedi. Kimseye söylemezsen
sana su bulay›m dedi. Söylemem diye yemîn etdi. Aya¤›n› yere vu-
runca, su belirdi, içdiler. Eyyûb ölünciye kadar arkadafl› bunu kim-
seye söylemedi.

Görülüyor ki, Allahü teâlâ, sevdi¤i kullar›na kerâmetler ihsân
etmekdedir. Velîler, kerâmetlerini saklarlar. Kimsenin duymas›n›
istemezler.

Hâmid-i Tavîl diyor ki, Sâbit Benânîyi “rahime-hümallahü te-
âlâ” kabre koyup örterken bir tu¤la düfldü. Sâbit Benânînin kabr-
de nemâz k›ld›¤›n› gördük. K›z›na sorduk. Babam elli sene hep ge-
ce nemâz k›lar ve seher vaktleri düâ ederek, yâ Rabbî! Peygamber-
lerden baflka kullar›na kabrde nemâz k›lmak nasîb etdin ise, bana
da nasîb et derdi, dedi.

Habîb-i Acemîyi “rahime-hullahü teâlâ” Terviye günü Basrada,
ertesi arefe günü Arafâtda görürlerdi. [Habîb-i Acemî, Hasen-i Bas-
rînin talebesidir. 120 [m. 737] de vefât etdi.]

Fudayl bin ‹yâd “rahime-hullahü teâlâ”[2] diyor ki, gözleri kör
biri, Abdüllah bin Mubârek “rahime-hullahü teâlâ” hazretlerine
gelip, gözlerinin aç›lmas› için düâ etmesini istedi. Abdüllah, uzun
düâ etdi. Gözleri hemen aç›ld›. Gözleri aç›lm›fl görenler çok idi.
[Abdüllah bin Mubârek, ‹mâm-› a’zam›n “rahmetullahi aleyhimâ”
talebesidir. 181 [m. 797] de vefât etdi.]

(fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›ndan ald›¤›m›z yukar›da yaz›l›, Es-
hâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ke-
râmetleri mezhebsizlerin yalan söylediklerini ortaya koymakdad›r.
Eshâb ve Tâbi’în hiç kerâmet göstermediler diyerek, müslimânlar›
aldatmak istiyorlar. [(fievâhid-ün-nübüvve) kitâb›n› Nûrüddîn Câ-
mî “rahmetullahi aleyh” yazm›fl, 898 [m. 1492] de, Hirâtda vefât et-
mifldir. 1417 [m. 1996] de, ‹stanbulda ofset bask›s› yap›lm›fld›r.]

Ehî-zâde Abdülhalîm 1013 [m. 1604] de vefât etmifldir. (Riyâ-
düssâdât fî-isbât-il-kerâmât) kitâb›nda, Evliyân›n vefâtdan sonra
da kerâmetleri oldu¤unu isbât etmekdedir.

19 - Kitâb›n üçyüzüncü sahîfesinde, (Kerâmet, Allahü teâlân›n
müttekî olan mü’minlere ihsân etdi¤i bir fleydir. Düâ veyâ ibâdet
edince ihsân eder. Velînin dile¤i ve gücü ile olmaz. Ben Velîyim,
gaybleri bilirim diye ortaya ç›kanlar, Velî de¤ildir, fleytând›rlar) di-
yor.
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Kitâb›n müellifi, burada do¤ruyu inkâr edememekdedir. Fekat,
Evliyân›n kerâmet satd›¤›n› söylemesi yaland›r. Evliyây› ve tesav-
vufu inkâr etmek için, yalan söylemekden çekinmemekdedir. Evli-
yâl›¤› ve kerâmeti bilmedi¤i için, z›nd›klar›n, dinsizlerin bozuk, i¤-
renç sözlerini tesavvuf büyüklerine bulafld›r›yor. Bak›n›z, tesavvuf
büyükleri, evliyâl›¤› ve kerâmeti, nas›l aç›klam›fllard›r. Büyük is-
lâm âlimi, Evliyân›n önderi, Muhammed Ma’sûm “rahime-hullahü
teâlâ” (Mektûbât) kitâb›n›n birinci cildi, ellinci mektûbunda buyu-
ruyor ki:

Allahü teâlây› tan›mak, keflf ve kerâmet sâhibi olmakdan dahâ
k›ymetlidir. Çünki, Allahü teâlâya ârif olmak, Onun zât›ndaki ve
s›fatlar›ndaki gizli bilgileri anlamak demekdir. Hârika ve kerâmet
ise, mahlûklar›n gizli bilgilerini anlamakd›r. Allahü teâlây› tan›y›p
ma’rifet hâs›l etmek ile, hârika, kerâmet aras›ndaki fark, Hâl›k ile
mahlûk aras›ndaki fark gibidir. Ma’rifet, Allahü teâlây› tan›mak-
d›r. Hârika ve kerâmet ise, mahlûklar› tan›makd›r. Do¤ru olan ma-
rifetler, îmân› artd›r›r, olgunlafld›r›r. Hârika ve kerâmet, böyle de-
¤ildir. ‹nsan›n yükselmesi, kerâmete ba¤l› de¤ildir. fiu kadar var ki,
Allahü teâlân›n çok sevdi¤i kullar›ndan birço¤unda kerâmet hâs›l
olmufldur. Evliyân›n birbirlerinden üstünlükleri, Allahü teâlâya
olan ma’nevî kurblar›, ma’rifetleri ile ölçülür. Kerâmetleri ile öl-
çülmez. Hârikalar, kerâmetler, ma’rifetden dahâ k›ymetli olsalar-
d›, Cûk›yye ve Berehmen denilen Hind kâfirlerinin, Evliyâdan da-
hâ üstün olmalar› lâz›m gelirdi. Çünki onlar, riyâzet çekerek nefsin
isteklerini yapm›yorlar. Böylece, kendilerinden hârika hâs›l olu-
yor. Evliyâda ise, kurb, ma’rifet hâs›l olmufldur. Hârika hâs›l olma-
s›n› istemezler. Allahü teâlây› tan›mak varken, mahlûklar› tan›mak
istemezler. Hârika ve kerâmet, açl›kla ve riyâzet ile, her alçak kim-
sede hâs›l olabilir. Bunun Allahü teâlâya karîb olmakla, tan›mak-
la bir ilgisi yokdur. Keflf ve kerâmet istemek, mahlûklarla u¤rafl-
mak demekdir. fii’r:

U¤ursuz, la’în fleytândan,
hârikalar görünür her ân.
Girer kap›dan, hem bacadan,
beden, kalb, olur ona vatan.

Tesavvuf sözlerini anma!
Nûrdan, kerâmetden dem vurma!
Kerâmet, Hakka kul olmakd›r,
gerisi, riyâ, ahmakl›kd›r!
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‹nsan›n kemâli, yüksekli¤i, fenâya kavuflmak, her fleyi gönül-
den ç›karmakd›r. ‹bâdetleri yapmak, tesavvuf yolunda yürümek ve
nefse riyâzet çekdirmek, insan›n kendi hiçli¤ini anlamas› ve varl›-
¤›n ve varl›k s›fatlar›n›n yaln›z Allahü teâlâya mahsûs oldu¤unu
anlamas› içindir. Bir kimse, kerâmet göstererek, herkesi yan›na
toplamak, böylece baflkalar›ndan dahâ üstün tan›nmak isterse,
kibr yapm›fl, kendini be¤enmifl olur. ‹bâdetlerin, seyr ve sülûkün
ve riyâzet çekmenin fâidelerinden mahrûm olur. Allahü teâlân›n
ma’rifetine kavuflamaz. Tesavvuf büyüklerinden fiihâbüddîn-i
Sühreverdî “rahime-hullahü teâlâ” (Avârif-ül-me’ârif) kitâb›nda
buyuruyor ki, kerâmetler, kalbin Allahü teâlây› zikr etmesi yan›n-
da hiç kal›r. [fiihâbüddîn Sühreverdî, Abdülkâdir Geylânînin “ra-
hime-hullahü teâlâ” talebesidir. 632 [m. 1234] de Ba¤dâdda vefât
etdi.] fieyh-ul-islâm Abdüllah-i Hirevî “rahime-hullahü teâlâ” bu-
yuruyor ki, ma’rifet sâhibi olanlar›n firâseti, ya’nî kerâmeti, Alla-
hü teâlân›n ma’rifetine kavuflma¤a elveriflli olup olm›yan kalbleri
birbirlerinden ay›rabilmekdir. Açl›k ve riyâzet çekenlerin firâseti
ise, mahlûklar›n gizli fleylerini haber vermekdir. Bunlar, Allahü te-
âlân›n ma’rifetine kavuflamazlar. Ma’rifet sâhibi olan Evliyâ “rahi-
me-hümullahü teâlâ” hep Allahü teâlâdan sözederler. ‹nsanlar,
mahlûklar›n gizli fleylerini haber verenleri Velî san›rlar.

[Nitekim, kitâb›n müellifi de,Evliyâ deyince, böyle kimseleri
düflünmekde, bu afla¤› kimseleri örnek vererek, islâm âlimlerini,
tesavvuf büyüklerini kötülemekdedir.]

Evliyâ-y› kirâm›n “rahime-hümullahü teâlâ” Allahü teâlân›n
ma’rifetlerinden söylediklerine inanmazlar. Bunlar Velî olsalard›,
mahlûklar›n gizli fleylerini bilirlerdi. Mahlûklar›n gizli fleylerini bi-
lemiyen, Allah› hiç bilemez derler. Bu bozuk düflünce ile, Evliyâ-
ya “rahime-hümullahü teâlâ” inanmazlar. Allahü teâlâ, Evliyâs›n›
çok sevdi¤i için, bunlar› mahlûklarla u¤raflma¤a b›rakmaz. Mah-
lûklar› bunlar›n hât›rlar›na bile getirmez. Allah adamlar›, mahlûk-
lara düflkün olanlar› be¤enmedikleri gibi, mahlûklara düflkün olan-
lar da, Allah adamlar›n› tan›yamaz ve be¤enmezler. Allah adamla-
r›, mahlûklar›n gizli fleylerini düflünürlerse, baflkalar›ndan dahâ iyi
anlar.

Riyâzet çekenlerin ve mücâhede yapanlar›n firâsetleri k›ymet-
siz oldu¤u için, müslimânlarda, yehûdîlerde, h›ristiyanlarda ve her
çeflid insanda hâs›l olabilir. Yaln›z Allah adamlar› için de¤ildir.
fieyh-ul islâm Hirevînin sözü burada temâm oldu. [Abdüllah-i En-
sârî, 481 [m. 1088] de Hirâtda vefât etdi.]

Allahü teâlâ, fâideli olaca¤› zemân, Evliyâs›n›n hârika göster-
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mesini diler. Ma’rifetleri ifliten kötü kimselerin, bunlar› söyliyerek,
kendilerini Evliyâ imifl gibi göstermeleri, bu ma’rifetleri lekeliye-
mez. Cevher çöplü¤e düflerse, k›ymetden düflmez.

Tesavvuf yolunda Rehber lâz›md›r. Feyz Rehber vâs›tas› ile ge-
lir. Rehber do¤ru de¤ilse, yol bulunamaz. Eshâb-› kirâm “rad›yal-
lahü teâlâ anhüm ecma’în” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” sohbeti bereketi ile, tesavvufun yüksek derecelerine vard›lar.
Ellinci mektûbdan terceme temâm oldu.

Ellibirinci mektûbda buyuruyor ki, (Zâriyât) sûresinin ellialt›n-
c› âyetinde meâlen, (Cinni ve insanlar› bana ibâdet etmeleri için
yaratd›m) buyuruldu. Tesavvuf büyüklerinden birkaç›, bu âyet-i
kerîmeden (Beni tan›malar› için yaratd›m) anlam›fllard›r. ‹yi düflü-
nülürse, iki anlay›fl da birdir. Çünki, ibâdetlerin en iyisi, zikr yap-
makd›r. Zikrin en yüksek derecesi, zikr olunan› düflünmekden,
kendini unutmakd›r. Bu ise, ma’rifet demekdir. Görülüyor ki, ibâ-
detin en yüksek derecesinde ma’rifet hâs›l olmakdad›r. Âyet-i ke-
rîmede, nefs ve fleytân kar›flmadan, ihlâs ile ibâdet yap›lmas› emr
olunmakdad›r. Bu da, fenâya kavuflmadan ve ma’rifetsiz yap›la-
maz. Görülüyor ki, ma’rifetsiz ibâdet hâlis olamaz.

‹mâm-› rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî
“rahime-hullahü teâlâ” (Mektûbât)›n ikinci cildinin doksanikinci
mektûbunda buyuruyor ki: Velînin [ya’nî, Allahü teâlân›n râz› ol-
du¤u, sevdi¤i kimsenin] kerâmet göstermesi flart de¤ildir. Âlimle-
rin hârika ve kerâmet göstermeleri lâz›m olmad›¤› gibi, Evliyân›n
“rahime-hümullahü teâlâ” da, kerâmet ve hârika göstermeleri lâ-
z›m de¤ildir. Çünki, evliyâl›k, (Kurb-i ilâhî) demekdir. [Ya’nî, Al-
lahü teâlâya yaklaflmak, Ona ârif olmak, Onu tan›mak demekdir.
‹kiyüzaltm›flalt›nc› mektûbda diyor ki, (Zâriyât) sûresinde, (Cinni
ve insanlar›, bana ibâdet etmeleri için yaratd›m) meâlindeki âyet-i
kerîme, bana ârif olmalar› için yaratd›m demekdir. Görülüyor ki,
insan›n ve cinnin yarat›lmalar›, Allahü teâlân›n kemâlât›na ma’ri-
fet hâs›l etmeleri içindir. Onu tan›makla kemâl bulmalar› içindir.]

Bir insana kurb-› ilâhî ihsân olunur. Fekat hiç kerâmet veril-
mez. Meselâ, gayb olan fleyleri bilmez. Bir baflkas›na, hem kurb,
hem de kerâmet verilir. Bir üçüncüye ise, kurb verilmeyip, yaln›z
hârika fleyler, gayblardan haber vermek bildirilir. Bu üçüncü kim-
se, Velî de¤ildir. ‹stidrâc sâhibidir. Nefsinin cilâlanmas›, gaybleri
bilmesine sebeb olmufl, dalâlete düflmüfl, hak yoldan ayr›lm›fld›r.
Birinci ve ikinci kimseler, kurb ni’metine kavuflmakla flereflene-
rek, Evliyâ olmufllard›r. Evliyân›n birbirlerinden yükseklikleri,
kurblar›n›n derecesi ile ölçülür.
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Muhammed Ma’sûm-› Fârûkî “rahime-hullahü teâlâ” 1079 [m.
1668] senesinde, Hindistân›n Serhend flehrinde vefât etdi. (Mek-
tûbât)›n›n ikinci cildinin yüzk›rk›nc› mektûbunda buyuruyor ki:
(Hadîs-i kudsîde, (Evliyâmdan birine düflmanl›k eden, benimle
harb etmifl olur. Kulumu bana yaklafld›ran fleyler aras›nda bana en
sevgili olanlar›, ona farz etdi¤im fleylerdir. Kulum nâfile ibâdetle-
ri yapmakla bana o kadar yaklafl›r ki, onu çok severim. Onu sevin-
ce, onun duyan kula¤›, gören gözü ve tutan eli ve yürüyen aya¤›
olurum. Her istedi¤ini veririm. Benden yard›m isteyince, imdâd›-
na yetiflirim) buyuruldu. [Bu hadîs-i kudsî (Hadîka)n›n yüzsekse-
nikinci sahîfesinde de yaz›l›d›r ve (Buhârîyi flerîf) de mevcûd ol-
du¤unu bildirmekde ve (Burada zikr olunan nâfileler, farzlarla
berâber yap›lan nâfilelerdir. Bu kulumun gözüne, kula¤›na, eline,
aya¤›na öyle kuvvet veririm ki, baflkalar›n›n yapamad›klar›n› ih-
sân ederim demekdir) buyurmakdad›r. Bu ihsâna kavuflabilmek
için, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak ve ibâdetleri flartlar›na uygun
olarak ve ihlâs ile yapmak lâz›md›r. Bu do¤ru i’tikâd ve ibâdetle-
rin flartlar› ve ihlâs da, ancak Ehl-i sünnet âlimlerinin sohbetlerin-
den ve kitâblar›ndan elde edilir. Hulâsa, insan› Allahü teâlân›n r›-
zâs›na kavuflduran (Vesîle), Ehl-i sünnet âlimleridir. Bu âlimlere
(Mürflid) ve (Velî) denir. Bu vesîleyi, ya’nî mürflidi aray›p bulma-
m›z› Allahü teâlâ Mâide sûresinde emr etmekdedir.] Farzlar›n
kurb hâs›l etmeleri için ve terakkî etdirmeleri için, a’mâl-i mukar-
ribînden olmalar› lâz›md›r. Bunun için de mürflidlerin bildirdikle-
ri nâfile ibâdetleri yapmak flartd›r. Nemâz için, önce abdest almak
lâz›m oldu¤u gibi, farzlar›n da kurb hâs›l etmeleri için, önce tesav-
vuf yolunda ilerlemek lâz›md›r. Kalb ve rûh, tesavvuf [mütehass›s-
lar›n›n, ya’nî Rehberin bildirdi¤i vazîfeyi yapmak] ile temizlenme-
dikce, farzlar›n kurbuna kavuflulamay›p, Velî olmak flerefi hâs›l
olamaz.)

Hadîs-i flerîfde, (Unutulmufl bir sünnetimi ihyâ edene yüz flehîd
sevâb› vard›r) buyuruldu. Unutulmufl sünneti ihyâ etmek, yâ onu
yapmakla olur. Yâhud, hem yapmak, hem de baflkalar›na ö¤rete-
rek, onlar›n da yapmalar›na sebeb olmakla olur. ‹slâmiyyeti ihyâ
etmenin bu ikinci flekli, a’lâ fleklidir. Umûmî olan birinci fleklden
dahâ k›ymetlidir. [Sünneti a’lâ fleklde ihyâ edenlere, ya’nî Ehl-i
sünnet i’tikâd›n›, farzlar›, harâmlar›, sünnetleri, mekrûhlar›, k›sa-
cas› (‹lmihâl) kitâblar›n› yazanlara, yayanlara ve bunlara para yar-
d›m› yapanlara ve kendileri de bunlara tâbi’ olanlara müjdeler ol-
sun!]

Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmak ve kurb derecelerinde iler-
lemek, ancak sünnete [ya’nî Resûlullah›n yoluna] yap›flmakla o-
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lur. Âl-i ‹mrân sûresinin otuzbirinci âyeti olan, (Onlara de ki, Al-
lah› seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz! Allah da sizi sever) meâlinde-
ki emr, bu sözümün vesîkas›d›r. [Hadîs-i flerîfdeki sünnet kelimesi-
nin islâmiyyet, ya’nî bütün ahkâm-› islâmiyye demek oldu¤unu bu
âyet-i kerîme aç›kca göstermekdedir.]

Bid’atden çok sak›nmal›d›r. Bid’at sâhibi ile arkadafll›k etme-
meli, onunla görüflmemelidir. [Ya’nî i’tikâd› bozuk olan müslimân-
larla, mezhebsizlerle ve bid’at iflliyenlerle konuflmamal›d›r. Mese-
lâ, sakal› bir tutamdan k›sa yapan›n, sakal b›rakmak sünnetini ye-
rine getirdi¤ini söylemesi, bid’atdir. Çünki, (sakal› çok uzatmak)
emr olundu. Bu emrin, bir tutamdan k›sa yapmay›n›z demek oldu-
¤u (Berîka)da ve baflka kitâblarda yaz›l›d›r. Bir tutam demek, sa-
kal› alt dudak kenâr›ndan avuçlay›p, avuçdan taflan fazlas›n› kes-
mekdir. (Bid’at), emr olunm›yan fleyi veyâ emri de¤ifldirerek, ibâ-
det olarak yapmak demekdir. Emri yapmamak, bid’at olmaz. F›sk,
günâh olur. Fâs›k, ibâdet yapd›¤›na de¤il, suçlu oldu¤una inan-
makdad›r. Özrsüz sakal kaz›mak, bid’at de¤ildir, f›skd›r, suçdur.
Özr ile kaz›mak, f›sk da de¤ildir. Bid’at ifllemek, en kötü f›skd›r.
Adam öldürmekden de dahâ büyük günâhd›r. Hoparlör ile ibâdet
yapmak, çalg› ile, ney ile Kur’ân, salevât, ezân ve ilâhî okumak ve
böyle zikr yapmak da bid’atdir. Ba’z› bid’atler, küfre sebeb olurlar.
Bid’at iflliyen ve baflkalar›n›n ifllemesine sebeb olan kimseyi din
adam› sanmamal›, ona birfley sormamal›, onun din kitâblar›n› oku-
mamal›d›r.]

Hadîs-i flerîfde, (Bid’at sâhibleri, Cehennemdekilerin köpekle-
ridir) buyuruldu.

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “rahime-hullahü teâlâ” ikinci
cildin yüzonüçüncü mektûbunda buyuruyor ki: Kalb ile yap›lacak
vazîfeler befl çefliddir: Birincisi, Allahü teâlân›n ismini zikr etmek-
dir. ‹nsan›n yüre¤inde kalb [gönül] denilen bir latîfe vard›r. [Latî-
fe, maddesi olm›yan, cism olm›yan fley demekdir. Rûh da bir latî-
fedir.] Sessiz olarak, hayâl ile kalbde Allah, Allah denir. ‹kinci va-
zîfe, yine hayâl yolu ile Kelime-i tevhîdi zikr etmekdir. Her iki
zikrde de hiç ses ç›kar›lmaz. Üçüncü vazîfe, (Vukûf-i kalbî)dir. Bu
da, hep kalbini düflünüp, Allahdan baflka, hiçbir fley hât›rlamamak
için dikkatli olmakd›r. Kalb denilen latîfe hiç bofl kalamaz. Mah-
lûklar›n düflüncelerinden temizlenen kalb, kendili¤inden Allahü
teâlâya teveccüh eder. [Boflalt›lan bir flifleye havan›n kendili¤in-
den dolmas› gibidir.] (Kalbini düflmandan boflalt! Dostu kalbe ça-
¤›rma¤a lüzûm kalmaz) demifllerdir. Dördüncü vazîfe, (Murâka-
ba)d›r. Buna (Cem’›yyet) ve (Âgâhî) de denir. Allahü teâlân›n,
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her an, herfleyi gördü¤ünü, bildi¤ini hep düflünmekdir. Beflinci va-
zîfe (Râb›ta)d›r. Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
tam uyan bir zât›n karfl›s›nda oldu¤unu, onun yüzüne bakd›¤›n› dü-
flünmekdir. Böyle düflünmek, ona karfl› hep edebli olma¤› sa¤lar.
Edeb ve sevgi, kalbleri birlefldirir. O zât›n kalbinden, kendi kalbi-
ne feyz, bereket akmas›na sebeb olur. Bu befl vazîfeden en kolay›,
en fâidelisi râb›tad›r. Resûlullaha tâm tâbi’ olm›yan kimse, kendi-
sine râb›ta yapd›r›rsa, ikisine de zarar verir.

‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, birinci cildin iki-
yüzseksenalt›nc› mektûbunda buyuruyor ki: Tesavvuf yolunda
ilerlemek için, kâmil ve mükemmil, yolu bilen bir Rehberin tevec-
cühü, rehberlik etmesi lâz›md›r. Böyle hakîkî bir Rehber bulmak,
çok büyük ni’metdir. Ona isti’dâd›na uygun olan bir vazîfe verir.
‹sti’dâd›na göre, hiç vazîfe vermeyip, yaln›z sohbetinde bulunma-
s›n› kâfî görmesi de câizdir. Onun hâline uygun gördü¤ünü emr
eder. Rehberin sohbeti ve teveccühü, di¤er vazîfelerden dahâ fâ-
idelidir.

Befl vazîfe ve Rehberin sohbeti, Resûlullaha “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” uyma¤› kolaylafld›rmak içindir. ‹slâmiyyete uyul-
mad›kca, bu vazîfeler ve sohbet fâide vermez.

Yukar›da bildirilen çeflidli mektûblardan anlafl›l›yor ki, insanla-
r›n birinci vazîfesi, Allahü teâlân›n kurbuna, ya’nî ma’rifetine, r›-
zâs›na, sevgisine kavuflmakd›r. Bunun da tek yolu, Resûlullaha uy-
mak ve bid’atlerden sak›nmakd›r. Resûlullaha kolay ve do¤ru uya-
bilmek için ihlâs lâz›md›r. ‹hlâs ile yap›lm›yan ibâdetler fâideli ol-
maz. Kabûl edilmez. Kurb ni’metine kavufldurmaz. ‹hlâs elde et-
mek de, tesavvuf yolunda çal›flmakla nasîb olur. Görülüyor ki, te-
savvufun bildirdi¤i vazîfeleri yapmak, ibâdetlerin ihlâs ile yap›lma-
s› ve kabûl olmas› içindir. Makbûl olan ibâdetler de, insan› Allahü
teâlân›n kurbuna, ma’rifetine, r›zâs›na kavufldurur. Eshâb-› kirâ-
m›n hepsi, sohbet ve râb›ta vazîfelerini yaparak, ihlâs›n en üstün
derecesine kavufldular. Onlar›n bir avuç arpa sadaka vermelerinin
k›ymeti, baflkalar›n›n da¤ kadar alt›n vermelerinden katkat ziyâde
oldu. Görülüyor ki, tesavvuf yolu, bid’at de¤ildir. ‹slâm dîninin te-
mellerinden biridir. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ aleyhim ec-
ma’în”, tesavvuf yolunda bulunan vazîfeleri yapm›fllar, bu sâyede,
bu ümmetin en üstünleri olmufllard›r.

20 - Kitâb›n üçyüzellidördüncü sahîfesinde, (Enfâl sûresinin
altm›fldördüncü âyetinde, Allah sana ve sana tâbi’ olanlara yetiflir.
Ondan baflkas›na ihtiyâc›m›z yokdur buyurdu. ‹bni Kayy›m ve ‹b-
ni Teymiyye böyle oldu¤unu bildirdiler. Bu âyete, sana, Allah ve
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sana tâbi’ olanlar yetiflir demek yanl›fld›r dediler. Allahdan baflka
kimse kâfî olamaz. ‹ki âyet önce, seni aldatmak isterlerse, Allah
sana elbet kâfîdir. Seni, kendi yard›m› ile ve mü’minlerin yard›m-
lar› ile kuvvetlendirdi denildi. Kâfî olmak ile kuvvetlendirmek ke-
limelerini birbirinden ay›rd›. Kâfî olma¤› yaln›z kendisi için, kuv-
vetlendirme¤i ise, hem kendisi için, hem de kullar› için kulland›.
Mü’minler de, Allah bize kâfîdir, yetiflir derler. Allah ve Peygam-
ber bize kâfîdirler diyen olmam›fld›r. Yaln›z Allah kâfî olur ve yal-
n›z Ona tevekkül olunur) diyor.

‹mâm-› Beydâvî “rahime-hullahü teâlâ”, tefsîr âlimlerinin bafl
tâc› olup, 685 [m. 1285] de Tebrîzde vefât etmifldir. Bu büyük âlim,
(Bu âyet-i kerîme Bedr gazâs›nda Bîdâ denilen yerde nâzil oldu.
Yâhud, Mekkede otuzüç erkek ve alt› kad›n îmân etmifldi. Sonra
hazret-i Ömer de îmân edince, bu âyet-i kerîme geldi¤ini Abdüllah
ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” haber verdi) diye-
rek, âyet-i kerîmenin (Allahü teâlâ ve mü’minler sana kâfîdir) de-
mek oldu¤unu bildirdi. Hüseynî tefsîri de böyle yaz›yor. Celâleyn
tefsîri, mü’minlerin kâfî oldu¤unu aç›kça bildiriyor. ‹mâm-› Rab-
bânî “rahime-hullahü teâlâ” ikinci cildin doksandokuzuncu mek-
tûbunda buyuruyor ki, (Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalevâ-
tü vetteslîmât”, islâmiyyetin, hazret-i Ömerin yard›m› ile kuvvet-
lenmesini ve yay›lmas›n›, Allahü teâlâdan istedi. Hak sübhânehu
ve teâlâ, sevgili Peygamberine, hazret-i Ömerle yard›m eyledi ve
Enfâl sûresinde meâlen, (Ey Peygamberim! Sana Allah ve senin
izinde olanlar, yard›mc› olarak yetiflirler) buyurdu. Abdüllah ibni
Abbâs hazretleri, bu âyet-i kerîmenin, hazret-i Ömer îmâna gelin-
ce indi¤ini haber verdi “rad›yallahü anhüm”.)

Muhammed Hâdimî,[1] (Berîka) kitâb›n›n binelliüçüncü sahîfe-
sinde diyor ki, (‹mâm-› Muhammed “rahime-hullahü teâlâ” (Câ-
mi’-us-sagîr) kitâb›nda, Peygamber hakk› için veyâ bir Velînin is-
mi hakk› için diyerek, düâ etmek, tahrîmen mekrûhdur buyurdu.
(Hidâye) kitâb› bunu aç›klarken, çünki, mahlûklar›n Allahü teâlâ
üzerinde haklar› yokdur dedi. Fekat, Allahü teâlân›n sevdi¤i bir
kuluna verdi¤i hakk› düflünerek böyle düâ etmek mekrûh de¤ildir
denildi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Yâ
Rabbî! Sana düâ edenlerin hakk› için ve Muhammed aleyhisselâ-
m›n hakk› için) diyerek düâ etdi. Bezzâziyye fetvâs›nda da câiz de-
nildi). ‹flte bunun gibi herkese, her yerde, her zemân, her ifllerinde,
yaln›z Allahü teâlâ kâfîdir. Ondan baflka yard›mc› yokdur. Ondan
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baflkas›ndan yard›m istemek flirkdir. Fekat, Allahü teâlân›n verdi-
¤i hakk› düflünerek, düâ etmek câiz oldu¤u bildirilmifldir. Allahü
teâlâ, Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, sâlih kulla-
r› ve fen adamlar›n› ve çeflidli madde ve kuvvetleri, ifl, para ve ma-
kâm sâhiblerini, kendi yaratmas›na sebeb k›lm›fld›r. Bu sebeblere
yap›flmak ve Allahü teâlân›n yaratmas›n›, bu sebeblere sar›lmak-
dan beklemek câiz olur. Bunlar, Allahü teâlân›n yaratmas›na se-
beb olarak bize kâfîdir, yetiflirler demek iyi olur. Bunun içindir ki,
derin tefsîr âlimleri, yukar›daki âyet-i kerîmeyi (Allahü teâlâ ve
yan›ndaki mü’minler, sana kâfîdirler) olarak aç›klam›fllard›r.

Vehhâbî kitâb›n›n da, üçyüzseksenbirinci sahîfesinde yaz›l›,
imâm-› Ahmedin ve Müslimin “rahime-hümallahü teâlâ”[1] Ebû
Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdikleri hadîs-i flerîfde,
(Rubbe efl’asin medfû’un bil-ebvâbi lev akseme alellahi le ebirre-
hu) buyuruldu. Ya’nî sözlerine kulak as›lm›yan nice kimseler gö-
rürsünüz ki, bunlar, birfley için yemîn etseler, Allahü teâlâ bu sev-
gili kullar›n›n hât›r› için, o fleyi hemen yarat›r. Bu hadîs-i flerîf, te-
savvuf ilminin ve Rehber aray›p onun gönlünü kazanma¤a çal›fl-
man›n do¤ru oldu¤unu gösteren vesîkalardan biridir. Bu hadîs-i
flerîfe dayanarak, (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar›nda, söylenilmesi
yasak olan altm›fl sözün yirmiüçüncüsünde diyor ki, (Yâ Rabbî! fiu
Peygamberin veyâ ölü yâhud diri sâlih, Velî, âlim kulunun hürme-
ti, senin ona ihsân etdi¤in k›ymeti hürmetine senden istiyorum) de-
mek câiz, ya’nî halâl oldu¤u, (Bezzâziyye) fetvâs›nda yaz›l›d›r.
(Münye) kitâb›ndan ve baflka eserlerden anlafl›ld›¤›na göre, böyle
düâ etmek müstehabd›r. Birçok âriflerin talebesine, (Allahü teâlâ-
dan birfley istiyece¤iniz zemân, benden isteyiniz! Allahü teâlâ ile
aran›zda, flimdi ben vâs›tay›m) dedikleri k›ymetli kitâblar›nda ya-
z›l›d›r. Ebül-Abbâs-› Mürsî “rahime-hullahü teâlâ”[2] talebesine,
(Allahü teâlâdan birfley isteyece¤iniz zemân, imâm-› Muhammed
Gazâlînin “rahime-hullahü teâlâ” hurmeti için isteyiniz!) buyurur-
du. Bunlar, birçok kitâblarda ve meselâ (Hadîka) ve (H›sn-ül-ha-
sîn)de yaz›l›d›r.

21 - (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n üçyüzseksenbeflinci sahîfesinde,
(Din imâmlar›n›n ictihâd yapmalar› câizdir. Ç›kard›klar› hükmleri,
delîlleri ile yazarlar. Bir kimse, eline geçen delîle, ya’nî âyete ve
hadîse uymay›p, imâm›n›n hükmüne uyarsa, bu kimse sap›k olur.
‹mâm-› Mâlik ve Ahmed ve fiâfi’î de böyle söyledi) diyor.
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Ehl-i sünnetin bu üç büyük imâm› ve hattâ imâm-› a’zam Ebû
Hanîfe “rahmetullahi aleyhim”, bunu müctehid olan derin âlimler
için söylediler. Bir müctehid, bir âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf gö-
rünce, bu delîle uyar. Hiçbir müctehidin ve kendinin ictihâdlar›na
uyamaz. Çünki, âyetin veyâ hadîsin aç›kça bildirdi¤i bir ifl için icti-
hâd yapmak câiz de¤ildir.

(Berîka) üçyüzyetmiflalt›nc› sahîfede diyor ki, (Bizler, müctehid
de¤iliz. Bize (Mukallid) denir. Bizim gibi mukallidler için, delîl, se-
ned, f›kh âlimlerinin, ya’nî müctehidlerin sözleridir. Bildi¤imiz â-
yet-i kerîmeler ve hadîs-i flerîfler, bunlar›n sözlerine uymaz görü-
nürlerse, onlara de¤il, bunlar›n sözlerine uymam›z lâz›md›r. Bunlar,
onlar› görmemifl veyâ görmüfller de anl›yamam›fllar demek câiz ol-
maz). Yazar, Ahmed ibni Teymiyyeyi[1] ve talebesi ibni Kayy›m-›
Cevziyyeyi müctehid biliyor. Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîfler-
den bunlar›n anlad›klar›na uyup, din imâmlar›m›z›n ictihâdlar›n› be-
¤enmiyor. Hâlbuki, kendisinin de yukar›da bildirdi¤i gibi, din imâm-
lar›m›z ictihâd buyurduklar› hükmleri bildirirken, dayand›klar› â-
yet-i kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri birlikde yazm›fllard›r. Kitâb›n
müellifi, din imâmlar›na uyan Ehl-i sünneti, Allahü teâlân›n kitâb›-
n› b›rak›p da, papazlar›na, hahamlar›na uyan h›ristiyanlara ve yehû-
dîlere benzetiyor. Müslimânlara müflrik diyecek kadar alçaklafl›yor.
Kendisi, müctehid olm›yan câhillere, Ehl-i sünnet âlimlerinin bü-
yüklüklerini anl›yam›yanlara uydu¤u için, kendisinin dalâletde ol-
du¤unu anl›yamamakdad›r. E¤er anl›yabilseydi, ne güzel olurdu. ‹b-
ni Âbidîn, Tahâreti anlatma¤a bafllarken diyor ki, (Müctehidlerin
delîllerini, senedlerini, mukallidlerin arafld›rmalar›, anlamalar› lâ-
z›m de¤ildir). Vehhâbî yazar, buna da inanm›yor. Mu’âz hadîsini ya-
z›yor. Hâlbuki, bu hadîs-i flerîf, onun sap›k inan›fllar›n› çürütmekde-
dir. Memleketinin îcâb› olarak arabî dilini iyi bildi¤inden, her sözü-
nü isbât etmek için bir çok âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf yaz›yor. Ak-
l› ermedi¤i, mant›k ve muhakemesi olmad›¤› için, vesîka sanarak
yazd›¤› âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin, kendi savunmalar›n›n
bozuk, çürük oldu¤unu aç›¤a vurdu¤unu anl›yam›yor. ‹mâm-› a’zam
Ebû Hanîfenin “rahime-hullahü teâlâ” talebesine karfl› (Âyeti, ha-
dîsi al›n›z! Benim sözümü b›rak›n›z) buyurdu¤unu da yaz›yor. Müc-
tehidler için söylenmifl olan bu sözlerin, bizim gibi ve ‹bni
Teymiyye, ‹bni Kayy›m, Muhammed Abdüh[2] ve Seyyid Kutb[3] ve
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Mevdûdî gibi mukallidler için de oldu¤unu san›yor. Bunlar›n bir
mezheb imâm›n›n kitâblar›n› okuyup ö¤renmeleri ve mezheb imâm›-
na uyarak se’âdete kavuflma¤a çal›flmalar› lâz›md›r.

Üçyüzdoksanüçüncü sahîfede, (Münâf›klar› Allahü teâlâya ve
Resûlüne ça¤›r›rsan›z, yüzçevirirler, gelmezler), âyet-i kerîmesini
yazarak, Ehl-i sünneti bu münâf›klara benzetiyor. (Ehl-i sünnete
âyet, hadîs gösterilince, bunlardan yüz çevirip mezheb imâmlar›na
uymakda ›srâr ediyor, müflrik oluyorlar) diyor. 

Burada da, Ehl-i sünnet olan müslimânlara iftirâ etmekdedir.
Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden ç›kard›klar› yanl›fl, bo-
zuk ma’nâlara inanmad›¤›m›z için, bize do¤ru yoldan ayr›ld› diyor.
Buna deriz ki, biz bu âyet-i kerîmelerden yüz çevirmiyoruz. Bu
âyet-i kerîmelere de¤il, sizin bunlara verdi¤iniz yanl›fl ma’nâlara
uymay›z. Bu âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i flerîflerin ma’nâlar›, si-
zin anlad›¤›n›z gibi de¤ildir. Bunlar›n do¤ru ma’nâlar›n› Peygam-
berimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Eshâb-› kirâma “rad›-
yallahü teâlâ anhüm” anlatd›. (Ehl-i sünnet) âlimleri de “rahime-
hümullahü teâlâ” Eshâb-› kirâmdan sorup ö¤rendiler. Anlad›kla-
r›n›, kitâblar›na yazd›lar. Aç›k bildirilmifl olanlar›n› aç›k olarak
yazd›lar. Kapal› bildirilmifl olanlar›n› da, ictihâd buyurup anlad›k-
lar› gibi aç›klad›lar. Biz o büyük âlimlerin anlay›p yazd›klar›na
uyuyoruz. Mezhebsizlerin yanl›fl anlad›klar›na uyarak aldanmak
istemiyoruz. Kitâbdan ve sünnetden ayr›lan, bizler de¤il, sensin
diyoruz.

(Üsûl-ül-erbe’a fî-terdîd-il-vehhâbiyye) kitâb›n›n dördüncü as-
l›nda, fârisî olarak buyuruyor ki, islâm dîninin hükmlerini biz câ-
hillere derin âlimler ve olgun sâlihler bildirdi. Bunlar, (Muhaddis-
ler) ve (Müctehidler)dir “rahime-hümullahü teâlâ”. Hadîs âlimle-
ri, hadîs-i flerîfleri incelemifllerdir. Do¤ru olanlar›n› ay›rm›fllard›r.
Müctehidler de, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden ahkâm
ç›karm›fllard›r. Biz, ibâdetlerimizi ve bütün ifllerimizi bu ahkâma
uygun olarak yapar›z. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
zemân›ndan çok uzak oldu¤umuz ve nasslar›n nâsih ve mensûh o-
lanlar›n› ve muhkem (ma’nâs› aç›k) ve müevvel (ma’nâs› aç›k ola-
rak anlafl›lam›yan) olanlar›n› ve birbirine uymaz görünenlerinin
uygun olduklar›n› anl›yamad›¤›m›z için, bir müctehidi taklîd etme-
miz lâz›md›r. Çünki müctehid, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” zemân›na yak›n oldu¤u için ve derin âlim ve çok takvâ sâ-
hibi ve hükm ç›karmakda mehâret sâhibi oldu¤u ve hadîs-i flerîfle-
rin ma’nâlar›n› iyi anlad›¤› için, onun anlad›¤›na uymakdan baflka
çâre yokdur. Böyle olm›yan bir kimsenin Nasslardan, ya’nî Kitâb-
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dan ve sünnetden hükm ç›karmas›n›n câiz olmad›¤›n›, mezhebsiz-
lerin çok büyük âlim dedikleri ‹bni Kayy›m Cevziyye]1] (‹’lâm-ül-
mukî’în) kitâb›nda bildirmekdedir. (Kifâye) kitâb›nda diyor ki,
(Âmî olan [ya’nî, müctehid olm›yan] kimse, bir hadîs-i flerîf iflitin-
ce, bundan kendi anlad›¤›na göre ifl yapmas› câiz olmaz. Belki,
onun anlad›¤›ndan baflka ma’nâ verilmesi îcâb eder. Yâhud men-
sûh olabilir. Müctehidin fetvâs› ise, böyle flübheli de¤ildir.) (Tah-
rîr) flerhi olan (Takrîr)de de böyle yaz›l›d›r. Bunda, (Mensûh ola-
bilir) dedikden sonra, (F›kh âlimlerinin bildirdiklerine uymas› lâ-
z›md›r) demekdedir. Seyyid Semhûdî “rahimehullah”, (Ikd-i ferîd)
kitâb›nda diyor ki: Hanefî âlimlerinin büyüklerinden ‹bn-ül-Hü-
mâm,[2] ‹mâm-› Ebû Bekr-i Râzînin, (Avâm›n Eshâb-› kirâm› tak-
lîd etmekden men’ edilmelerini ve bunlar›n sonra gelen âlimlerin
kolay anlafl›lan, k›smlara ayr›lm›fl olan ve aç›klamalar› yap›lm›fl
olan sözlerine uymalar› lâz›m oldu¤unu, derin âlimler sözbirli¤i ile
bildirmifllerdir) sözünü haber vermifldir. 1119 [m. 1707] senesinde
vefât etmifl olan Muhibbullah Bihârî Hindînin “rahime-hullahü te-
âlâ” (Müsellem-üs-sübût) kitâb›nda ve bunun (Fevâtih-ur-rahe-
mût) flerhinde, (Avâm›n Eshâb-› kirâm› taklîd etmekden men’
olunmalar›n› ve bunlar›n, islâmiyyeti aç›kl›yan, sözleri kolay anla-
fl›lan, k›smlara ay›rm›fl olan âlimlere uymalar› lâz›m oldu¤unu de-
rin âlimler sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Tak›yyüddîn Osmân ibnüs-
Salâh fiehr-i zûrî “rahime-hullahü teâlâ” 577 [m. 1181]-643 [m.
1243], dört imâmdan baflkas›n› taklîd etmenin câiz olmad›¤›n› bu-
radan ç›karm›fld›r) demekdedir. (fierh-i minhâc-ül-üsûl)de diyor
ki, (‹mâm-ül-Haremeyn, (Burhân) kitâb›nda, avâm Eshâb-› kirâ-
m›n mezheblerine uymamal›d›r. Din imâmlar›n›n, ya’nî dört mez-
heb imâm›n›n mezheblerine tâbi’ olmal›d›rlar demekdedir).
[‹mâm-ül-Haremeyn Abdülmelik Niflâpûrî fiâfi’î 478 [m. 1085] de
vefât etdi.]

‹slâm âlimlerinin yukar›da yaz›l› icmâ’lar›na uym›yanlar›n sa-
p›k olduklar› anlafl›l›r. Çünki, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ an-
hüm ecma’în” cihâd ile, islâmiyyeti yaymak ile u¤rafld›klar› için,
tefsîr ve hadîs kitâblar› hâz›rlama¤a vakt bulamad›lar. Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” nûru, Onlar›n mubârek kalbleri-
ne o kadar çok iflledi ki, kitâbdan ö¤renme¤e ihtiyâclar› kalmad›.
Herbiri, bu nûrun kuvveti ile, do¤ru yolu bulurdu. Asrlar›n en iyi-
si [olan birinci asr] bitince, fikrlerde, bilgilerde ayr›l›klar hâs›l ol-
du. Eshâb-› kirâmdan ve Tâbi’înden nakl edilen haberler, birbirle-
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rine uymaz oldu. Hak yolu ar›yanlar flafl›rd›lar. Allahü teâlâ, lutf
ederek, bu ümmet-i merhûme aras›ndan sâlih, müttekî dört âlimi
seçdi. Nasslardan hükm ç›karmak üstünlü¤ünü bunlara ihsân eyle-
di. Bunlar› taklîd ederek bütün müslimânlar›n hidâyete kavuflma-
lar›n› diledi. Bunlar› taklîd etme¤i Nisâ sûresinin ellisekizinci âye-
tinde emr etdi. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Ey îmân edenler! Al-
laha itâ’at ediniz ve Resûle itâ’at ediniz ve Ülül-emrinize itâ’at
ediniz!) buyurdu. Burada Ülül-emr, ictihâd derecesine yükselmifl
olan âlimler demekdir. Böyle âlimler de, herkesin bildi¤i dört bü-
yük imâmd›r. Ya’nî meflhûr olan dört mezhebin imâmlar›d›r. Bu
âyet-i kerîmedeki Ülül-emr denilen üstün kimselerin, müctehidler
oldu¤unu, Nisâ sûresinin seksenikinci âyeti aç›kca bildirmekdedir.
Bu âyet-i kerîmede, (Ülül-emr, Nasslardan ahkâm ç›karabilen
âlimlerdir) denilmekdedir. Ba’z›lar›, Ülül-emr, hâkimler, vâlîler
demekdir dedi. Bu söz, nasslardan ahkâm ç›karabilen hâkimlerdir
demek ise, do¤rudur. Bunlar, âlim olduklar› için, Ülül-emrdirler.
Hâkim olduklar› için de¤il! Dört halîfe ve Ömer bin Abdül’Azîz
“rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” böyle idi. Câhil, fâs›k veyâ kâ-
fir olan emîrler böyle de¤ildir. Çünki, hadîs-i flerîfde, (Hiçbir kim-
senin, günâha sebeb olan sözüne itâ’at edilmez!) buyuruldu. [Fe-
kat, kanûnlara karfl› gelmek, hükûmete isyân etmek, hiçbir zemân
câiz de¤ildir. Müslimânlar, her zemân hükûmeti desteklemelidir.
Hükûmet za’îflerse, fitne, ihtilâl hâs›l olur. Bunlar ise, en kötü hü-
kûmetden dahâ fenâd›r.] Lokman sûresinin onbeflinci âyetinde
meâlen, (Bilmedi¤in birfleyi bana flerîk yapmakl›¤›n için u¤rafl›r-
larsa, onlar›n bu emrlerine itâ’at etme!) buyuruldu. Hadîs-i flerîf,
Ülül-emrin ne demek oldu¤unu aç›kca bildirmekdedir. Abdüllah
Dârimînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ülül-emr, f›kh âlimleridir)
buyuruldu. ‹mâm-› Süyûtî (‹tkân) ismindeki tefsîrinde, ibni Abbâ-
s›n “rad›yallahü teâlâ anhümâ” (Ülül-emr, f›kh ve din âlimleridir)
dedi¤ini yazmakdad›r. (Tefsîr-i kebîr)in üçüncü cildinin üçyüzyet-
miflbeflinci sahîfesinde ve imâm-› Nevevînin “rahmetullahi
aleyh”[1] (Müslim flerhi) ikinci cildinin yüzyirmidördüncü sahîfesin-
de ve (Me’âlim) ve (Niflâpûrî) tefsîrlerinde de yaz›l›d›r. Âyet-i ke-
rîmelerin ve hadîs ve tefsîr âlimlerinin bu aç›k beyânlar›, mücte-
hidlere itâ’at etmek lâz›m oldu¤unu gösterdi¤i gibi, mezhebsizle-
rin (Allahdan ve Peygamberden baflkas›na itâ’at etmek flirk ve
bid’atdir) sözlerinin bozuk ve saçma oldu¤unu da ortaya koymak-
dad›r. Bu konuda birçok hadîs-i flerîf ve haberler de vard›r. Bun-
lardan: 
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I - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mu’âz bin Cebeli
“rad›yallahü teâlâ anh” Yemene hâkim olarak gönderirken, (Ora-
da nas›l hükm edeceksin?) buyurunca, Allah›n kitâb› ile dedi. (Al-
lah›n kitâb›nda bulamazsan?) buyurdu. Allah›n Resûlünün “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünneti ile dedi. (Resûlullah›n sünne-
tinde de bulamazsan?) buyurunca, ictihâd ederek, anlad›¤›mla de-
di. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek elini Mu’âz›n
gö¤süne koyup, (Elhamdü lillah! Allahü teâlâ, Resûlünün resûlü-
nü, Resûlullah›n r›zâs›na uygun eyledi) buyurdu. Bu hadîs-i flerîf,
Tirmüzîde ve Ebû Dâvüdda ve Dârimîde yaz›l›d›r. Ülül-emrin
müctehid demek oldu¤unu ve buna itâ’at edenden Resûlullah›n râ-
z› oldu¤unu, bu hadîs-i flerîf aç›kça göstermekdedir.

II - Ebû Dâvüdün[1] ve ‹bni Mâcenin bildirdikleri hadîs-i flerîf-
de, (‹lm üçdür: Âyet-i muhkeme, Sünnet-i kâime ve Farîdat-i âdi-
le) buyuruldu. (Efli’at-ül-leme’ât) ismindeki (Miflkât) flerhi, bu ha-
dîs-i flerîfi, fârisî olarak aç›klarken, (Farîda-i âdile, Kitâba ve sün-
nete uygun ilmdir. ‹cmâ’a ve K›yâsa iflâretdir. Çünki, ‹cmâ’ ve K›-
yâs, Kitâbdan ve Sünnetden ç›kar›lmakdad›r. Bunun için, ‹cmâ’ ve
K›yâs, Kitâba ve Sünnete mu’âdil ve müsâvî tutuldu ve Farîda-i âdi-
le denildi. Böylece, ikisi ile amel etmenin vâcib oldu¤u tenbîh bu-
yuruldu. Hadîs-i flerîfin ma’nâs›, dînin kayna¤› dörtdür: Kitâb,
Sünnet, ‹cmâ’ ve K›yâs demek oldu) demekdedir.

III - Ömer-ibnül-Hattâb “rad›yallahü anh”, fiüreyhi kâdî ola-
rak gönderirken, (Allah›n kitâb›nda aç›k olarak bildirilene bak.
Bunu baflkas›ndan sorma! Burada bulamazsan Muhammed aley-
hisselâm›n Sünnetine tâbi’ ol! Burada da bulamazsan, ictihâd et ve
anlad›¤›na göre cevâb ver!) buyurdu.

IV - Hazret-i Ebû Bekre “rad›yallahü anh” da’vâc› gelince, Al-
lahü teâlân›n kitâb›na bakard›. Burada buldu¤una göre hükm
ederdi. Burada bulamazsa, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi
ve sellem” iflitdi¤ine göre cevâb verirdi. ‹flitmemifl ise, Eshâb-› ki-
râmdan “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” sorup, Onlar›n icmâ’›
ile hükm ederdi.

V - Abdüllah ibni Abbâsa “rad›yallahü anhümâ” birfley soru-
lunca cevâb›n› Kur’ân-› kerîmde bulup, cevâb verirdi. Kur’ân-› ke-
rîmde bulamazsa, Resûlullahdan iflitdi¤ini söylerdi. ‹flitmemifl ise,
Ebû Bekr ile Ömere “rad›yallahü anhümâ” sorard›. Cevâb alamaz
ise, kendi re’yi ile bulup hükm ederdi.
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fiimdi, Müctehid âlimlere sormak, dört mezheb imâmlar›na
sormak demek oldu¤unu aç›kl›yal›m! Dört imâm› taklîd etmenin
birinci vesîkas›: Eshâb-› kirâm›n asr›ndan ve ondan sonraki asrdan,
bu zemâna kadar, bütün müslimânlar, bu dört imâm› taklîd etmifl-
ler. Bunlara itâ’at etmekde icmâ’ hâs›l olmufldur. (Ümmetim dalâ-
let olan birfleyde icmâ’ yapmaz!) ve (Allahü teâlân›n r›zâs›, ic-
mâ’dad›r. Cemâ’atden ayr›lan, Cehenneme gider) hadîs-i flerîfleri,
bu icmâ’›n sahîh oldu¤unu aç›kca göstermekdedir.

Dört imâm› “rahime-hümullahü teâlâ” taklîd etmenin vâcib ol-
du¤unu gösteren ikinci vesîka, ‹srâ sûresinin yetmiflbirinci âyeti-
dir. Bu âyet-i kerîmede, (O gün, her f›rkay› imâmlar› ile ça¤›r›r›z!)
buyurulmakdad›r. Kâdî Beydâvî “rahime-hullahü teâlâ”, bu âyet-i
kerîmenin tefsîrinde, (Her ümmeti kendilerine reîs yapd›klar›
Peygamberleri ve dinde uyduklar› kimselerin ismleri ile ça¤›r›r›z)
dedi. (Medârik)de de böyle yaz›l›d›r. (Me’âlim-üt-tenzîl) tefsîrin-
de (‹bni Abbâs, kendilerini dalâlete veyâ hidâyete sürükliyen dev-
let reîsleri ile ça¤r›l›r dedi. Sa’îd bin Müseyyib[1] ise, her kavm, ken-
dilerini hayra ve flerre sürükliyen reîslerinin yan›na toplan›rlar de-
di) demekdedir. Tefsîr-i Hüseynîde ve (Rûh-ul-beyân)da (Mezhe-
binin imâm› ile ça¤r›l›rlar. Meselâ, yâ fiâfi’î yâhud yâ Hanefî deni-
lir) demekdedir. Bundan anlafl›l›yor ki, kâmil ve mükemmil olan
imâmlar kendilerine tâbi’ olanlara flefâ’at edeceklerdir. (Mîzân)da
diyor ki, fleyh-ul-islâm ‹brâhîm-ül-Lâkânî vefât edince, ba’z› sâlih-
ler, bunu rü’yâda görüp, Allahü teâlâ sana ne yapd› dediler. (Süâl
melekleri beni oturtunca, imâm-› Mâlik gelip böyle bir kimseye,
Allahü teâlâya ve Resûlüne îmândan sorulur mu? Bunu b›rak›n›z
dedi. Beni b›rakd›lar) cevâb›n› verdi. [‹brâhîm ibn-ül-Lâkânî, mâ-
likî kelâm âlimi olup, 1041 [m. 1632] de vefât etmifldir.] Yine (Mî-
zân) kitâb›nda, (Tesavvuf büyükleri ve f›kh âlimleri, kendilerine
tâbi’ olanlara flefâ’at ederler. Rûh teslîm ederken ve kabrde Mün-
ker ve Nekîr süâl ederken ve Haflrda, Neflrde, Hesâbda, S›râtda
yan›nda bulunurlar. Onu unutmazlar. Tesavvuf büyükleri, kendi-
lerine tâbi’ olanlar›, bütün korkulu yerlerde kollay›nca, müctehid
imâmlar korumaz olurlar m›? Bunlar, mezheb imâmlar›d›r. Bu
ümmetin bekçileridirler. Sevin ey kardeflim! Dört mezheb imâm-
lar›ndan diledi¤ini taklîd et de se’âdete kavufl!). Görülüyor ki, k›-
yâmet günü, herkes mezheb imâm›n›n ismi ile ça¤r›lacakd›r. ‹-
mâm, kendisini taklîd edene, flefâ’at edecekdir. Dört mezheb i-
mâmlar›n›n herbiri böyle yüksek idi. Allahü teâlâ, Lokman sûresi-
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nin onbeflinci âyetinde, (Bana inâbet edenin yoluna tâbi’ ol!) bu-
yurdu. Bu dört büyük imâm›n, Allahü teâlâya inâbet, rücû’ etmifl
olduklar› sözbirli¤i ile bildirilmifldir.

Taklîd etmenin vâcib oldu¤unu bildiren üçüncü delîl, Nisâ sû-
resinin yüzondördüncü âyet-i kerîmesidir. Allahü teâlâ, bu âyet-i
kerîmede meâlen, (Hidâyet yolunu ö¤rendikden sonra, Peygam-
bere uymay›p mü’minlerin yolundan ayr›lan›, sapd›¤› yola sürük-
leriz ve çok fenâ olan Cehenneme sokar›z!) buyurmakdad›r.
‹mâm-› fiâfi’î hazretlerine ‹cmâ’›n delîl oldu¤unu gösteren âyet-i
kerîme hangisidir diye sordular. Kur’ân-› kerîmi üçyüz kerre oku-
yarak delîl arad›. Cevâb olarak, bu âyet-i kerîmeyi buldu. Bu
âyet-i kerîme, mü’minlerin yolundan ayr›lma¤› harâm etdi¤i için,
bu yola uymak vâcib olur. Nesefî Abdüllah,[1] (Medârik) tefsîrin-
de, bu âyet-i kerîmeyi aç›klad›kdan sonra, (‹cmâ’›n delîl oldu¤u-
nu ve Kitâbdan, Sünnetden ayr›lmak câiz olmad›¤› gibi, icmâ’dan
ayr›lman›n da câiz olmad›¤›n› bu âyet-i kerîme göstermekdedir)
yaz›l›d›r. (Beydâvî)[2] tefsîri de, bu âyet-i kerîmeyi aç›klarken, (Bu
âyet, icmâ’dan ayr›lman›n harâm oldu¤unu gösteriyor. Mü’minle-
rin yolundan ayr›lmak harâm olunca, bu yola uymak vâcib olur)
diyor. Bu ümmetin sâlihleri, âlimleri, (bir mezhebi taklîd etmek
vâcibdir. Mezhebsiz olmak büyük günâhd›r) dediler. Âlimlerin bu
sözbirli¤inden ayr›lmak, bu âyet-i kerîmeden ayr›lmak olur. Çün-
ki, Allahü teâlâ, Âl-i ‹mrân sûresinin yüzonuncu âyetinde me-
âlen, (Siz, insanlar için hayrl› ümmetsiniz! ‹yi fleyleri emr eder.
Fenâ fleyleri men’ edersiniz) buyurdu. Bu ümmetin âlimleri mez-
hebsizli¤in fenâ oldu¤unu bildirdiler. Mezhebsiz olmay›n›z dedi-
ler. Bunun için, mezhebsiz olmak câizdir diyerek, âlimlerin bu
sözlerinden ayr›lan, bu âyet-i kerîmeyi inkâr etmifl olur.

Süâl: Kadyânîler[3] ve Niçerîler ve di¤er mezhebsizler mü’min
de¤il midir? Bunlara uymak da, mü’minlerin yolunda olmak de¤il
midir?

Cevâb: Bu mezhebsizlerin âlimleri, (Edille-i fler’›yye)nin dört
kayna¤›ndan yaln›z ikisine uyduklar›n› söyliyorlar. Di¤er ikisini
kabûl etmiyorlar. Böylece, müslimânlar›n ço¤unun yolundan ayr›-
l›yorlar. (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) yolundan sap›yorlar. Bunlara
uymak, insan› Cehennemden kurtarmaz. (fiî’î)ler, (Hâricî)ler,
(Mu’tezile), (Cebriyye) ve (Kaderiyye) [ve (Teblîg-› cemâ’at)] ve
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(Vehhâbî) f›rkalar›nda olanlar da, kendi âlimlerine tâbi’ olduklar›-
n› söyliyorlar. Mezhebsizlerin, o f›rkalara verdikleri cevâblar›, biz
de mezhebsizlere cevâb olarak söyleriz.

Bir mezhebi taklîd etmenin vâcib oldu¤unu gösteren dördün-
cü delîl, Nahl sûresinin k›rküçüncü ve Enbiyâ sûresinin yedinci
âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmede meâlen, (Bilmiyorsan›z,
zikr ehline sorunuz!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, ibâdetlerin ve
ifllerin nas›l yap›laca¤›n› bilmiyenlerin, bilenlerden sorup ö¤ren-
melerini emr etmekdedir. Âyet-i kerîmede, sorup ö¤renmek her-
kesden ve din câhillerinden de¤il, âlimlerden sormak ve bilinmi-
yenleri sormak emr olunmakdad›r. Bunun için, bir kimse, yapaca-
¤› fleyi, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i flerîflerde arayamaz, bulamaz-
sa, taklîd etdi¤i mezhebin müctehidinden sorup [yâhud mezhebin
âlimlerinin kitâblar›ndan okuyup] ö¤renmesi lâz›m olmakdad›r.
Sorup, ö¤rendi¤ine göre yapan kimse, o müctehidi (Taklîd) etmifl
olur. Sormaz veyâ müctehidin sözüne uymaz, inkâr ederse, mez-
hebsiz olur.

Âyet-i kerîmede bildirilen (Zikr ehli) kimdir? Mezheb imâm›
demek midir? Yoksa, câhil din adamlar› m›d›r? Bunun cevâb›n›,
hadîs-i flerîf bildiriyor: ‹bni Merdeveyh Ebû Bekr Ahmedin bildir-
di¤i ve Enes bin Mâlikin haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse
nemâz k›lar, oruc tutar, hac ve gazâ eder. Fekat münâf›kd›r) bu-
yurulunca, (Nifâk› nerden gelmifldir?) denildi. (‹mâm›na ta’n etdi-
¤i [be¤enmedi¤i] için münâf›kd›r. Onun imâm›, zikr ehlidir) buyu-
ruldu. [‹bni Merdeveyh Isfehânî, 410 [m. 1019] da vefât etdi.]
Bundan anlafl›l›yor ki, âyet-i kerîmedeki (Ehl-i zikr), Ülül-emr de-
mekdir. Ülül-emrin ne demek oldu¤u, birinci delîlde bildirilmifldi.
Sahîh olan kavle göre, Ülül-emr, ulemâ-i râsihîn ve dört mezhebin
imâmlar›d›r. (Ancak akl sâhibleri anlar) ve (Elbet akl sâhibleri
anlar) ve (Ey akl sâhibleri, ibret al›n›z!) meâlindeki âyet-i
kerîmeler, dört mezheb imâmlar›n›n üstünlüklerini göstermekde-
dirler. Biraz arabî, fârisî ö¤renip, zâhidlerden, takvâ ehlinden ve
Allah adamlar›ndan feyz almam›fl olan ve Nasslara, ya’nî âyet-i
kerîmelere ve hadîs-i flerîflere kendi k›sa görüfllerine göre ma’nâ
veren câhil ve sap›klar, mezheb imâmlar›n›n üstünlüklerinden çok
uzakd›rlar. Bu mezhebsizler, (Tefsîr ilminden haberi olmadan,
Kur’ân-› kerîme kendili¤inden ma’nâ verenler, Cehennemde,
ateflden kaz›klara oturtulacaklard›r) ve (Bir zemân gelecek, din
âlimi kalm›yacak. Câhiller din adam› yerine geçirilerek, bilmeden
fetvâ vereceklerdir. Bunlar, do¤ru yolda olm›yacak ve herkesi,
do¤ru yoldan ç›karacaklard›r) hadîs-i flerîflerinde bildirilen sap›k-
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lard›r. (Miflkât) kitâb›nda, Câbir “rad›yallahü anh” diyor ki: Yolcu-
lukda, arkadafllar›mdan birinin bafl› yaraland›. Gusl etmesi îcâb edi-
yordu. Teyemmüm etmem câiz olur mu, dedi. Câiz olmaz, su ile
gusl et, denildi. Y›kand›. Öldü. Medîneye gelince, Resûlullaha “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” haber verdik. (Onun ölümüne sebeb oldu-
lar. Allahü teâlâ da onlar› öldürsün. Bilmediklerini niçin sorup ö¤-
renmediler? Cehlin ilâc›, sorup ö¤renmekdir!) buyurdu. Bu sahâbî-
ler, dahâ çok bilenlerden sormadan, kendiliklerinden fetvâ verdik-
leri için, çok sert sözle karfl›lafl›p, kendilerine, (Allahü teâlâ, onlar›
öldürsün!) buyurulunca, flimdi din adam› geçinen bir kimsenin is-
lâm âlimlerinin kitâblar›n› okumadan, kendi bofl kafas› ve k›sa gö-
rüflü ile Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere ma’nâ verme¤e kalk›fl-
mas›na, böylece, müslimânlar›n dinlerini, îmânlar›n› bozmas›na ne
denilece¤i meydândad›r. Böyle kimseye, din, îmân h›rs›z› demek
yerinde olur. Allahü teâlâ, hepimizi böyle din h›rs›zlar›n›n zararla-
r›ndan muhâfaza buyursun! Âmîn. ‹bni Sîrin buyuruyor ki, (Dînini-
zi kimden ö¤rendi¤inize dikkat ediniz!). [Muhammed ibni Sîrin,
110 [m. 729] da Basrada vefât etdi.] Ebû Mûsel Efl’arî hazretleri,
Eshâb-› kirâm›n büyüklerinden oldu¤u hâlde, Abdüllah bin
Mes’ûdün yan›nda fetvâ vermekden çekinir. (Bu ilm deryâs›n›n ya-
n›nda bana birfley sormay›n›z) derdi. Çünki, Abdüllah ibni Mes’ûd,
Ebû Mûsel Efl’arîden dahâ âlim idi. F›kh bilgisi dahâ çok idi “rad›-
yallahü anhümâ”. ‹mâm-› fiâfi’î, derin âlim oldu¤u hâlde, imâm-›
a’zam Ebû Hanîfenin mezâr› yan›nda iken, sabâh nemâz›nda kunût
okuma¤› ve rükü’dan kalkarken iki eli kald›rma¤› terk ederdi. Bu-
nun sebebini sorana, (O yüce imâma olan edebim, huzûrunda,
Onun ictihâd›na uym›yan ifl yapmama mâni’ oluyor) buyurmufldu.
‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe, böyle büyük bir islâm âlimi idi. Onun
büyüklü¤ünü anl›yabilmek için, imâm-› fiâfi’î gibi âlim olmak lâz›m-
d›r. Bu büyük âlim, ‹mâm-› a’zam›n kabrde diri oldu¤unu bilmifl,
Onun huzûrunda, Onun mezhebine uym›yan ifl görmekden sak›n-
m›fld›r. Evet, bu büyük imâmlar “rahime-hümullahü teâlâ” f›kh il-
minin mütehass›slar› idi. Buhârînin bildirdi¤i, (Allahü teâlâ, birine
iyilikler vermek isterse, Onu f›kh âlimi yapar) hadîs-i flerîfindeki
müjdeye kavuflmufllard›. [‹mâm-› Muhammed Buhârî, hadîs âlimle-
rinin reîsi olup, 256 [m. 870] da Semerkandda vefât etmifldir.]

Bütün bunlardan anlafl›l›yor ki, islâm ahkâm›n›, f›kh âlimlerin-
den, mezhebinin müctehidlerinden ö¤renmek lâz›md›r. Hadîs-i fle-
rîflerden ve tefsîrden ö¤renmemelidir. (Herkes, bir ifl için yarat›l-
m›fld›r) hadîs-i flerîfi, bu sözümüzün vesîkas›d›r. Hadîs âlimleri, ha-
dîs-i flerîfleri inceleyip, sahîhlerini ay›rmak için yarat›ld›. Tefsîr
âlimleri, Kur’ân-› kerîmin ma’nâlar›n› do¤ru olarak anlay›p, bil-
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dirmek için yarat›ld›. Bunlar›n ikisi de, vazîfelerini yapmak için
çok çal›fld›. Maksadlar›na kavufldular. F›kh âlimleri de, Kur’ân-›
kerîmin ve hadîs-i flerîflerin nasslar›ndan ahkâm ç›karmak için ya-
rat›ld›. Bu büyük âlimler “rahime-hümullahü teâlâ” de, bu ilmin
son noktas›na kadar yükseldi. Bizim gibi câhillerin iflini kolaylafl-
d›rd›lar. Derin ilmleri ile ve Allahü teâlân›n kendilerine vermifl ol-
du¤u takvâ yard›m› ile, nasslar›n birbirine uygunsuz görünen yer-
lerini birbirine uydurdular. Muhkem olanlar›n›, te’vîlli olanlar›n-
dan ay›rd›lar. Sonra gelmifl olanlar›n›, önce gelmifl olanlar›ndan,
nâsih olanlar›n› mensûh olanlar›ndan ay›rd›lar. ‹flte bunun için, bu
ümmet-i merhûmenin hepsi, yeryüzünün her taraf›nda, bu büyük-
leri taklîd etme¤e sar›ld›lar. Bu imâmlar›n izinde bulunma¤›, islâm
ahkâm›n›n anahtar› bildiler. Bütün Âlimler, Fâd›llar, Sâlihler,
Müttekîler, Velîler, Kutblar, Evtâd ve Allah yolunda olanlar›n
hepsi ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” âfl›klar›, kendi-
lerini islâm ahkâm›n›n bu önderlerine teslîm etdi. Hadîs âlimleri-
nin ve tefsîr mütehass›slar›n›n ve f›kh bilgisinde müctehid olan yü-
ce imâmlar›n bilgilerinin biraraya toplanmas›ndan (dîn-i islâm)
meydâna geldi. Bizim gibi câhillerin ve flaflk›nlar›n bu din büyükle-
rine iktidâ etmemiz [uymam›z, tâbi’ olmam›z] vâcibdir. Kurtulufl
yolu, ancak bu imâmlar›n gösterdi¤i yoldur. Ancak bu yola uyan-
lar kurtulur. Nefslerine uyup, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere
kendi düflüncelerine göre ma’nâ verenlere uyanlar felâkete sürük-
lenir. En’âm sûresinin doksan›nc› âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ,
onlara do¤ru yolu gösterdi. Onlar›n yoluna iktidâ et!) buyuruldu.
Kendilerine hidâyet verilenler, mezhebsizler de¤il, mezheb sâhibi
olan yüce imâmlard›r “rahime-hümullahü teâlâ”.

Süâl: Kendilerine itâ’at etmemiz emr olunan Ülül-emr, mücte-
hid olan imâmlar oldu¤una inand›m. (Ehl-i zikr) denilen âlimler de
bunlard›r. Bunlar› taklîd etmemiz de vâcibdir. Bunlar›n belli birini
mi, yoksa hepsini mi taklîd etmek lâz›m oldu¤u nerden anlafl›lmak-
dad›r? Bir iflin dört imâmdan “rahime-hümullahü teâlâ” herhangi
birine uygun olmas› kâfî olur mu?

Cevâb: ‹ki veyâ üç yâhud dört imâm› birlikde taklîd etmek
mümkin de¤ildir. Çünki, dört imâm›n ictihâdlar›n›n birbirlerine
uymad›¤› çok ifl vard›r. Bir ifli yapma¤a biri vâcib, di¤eri ise harâm
demifldir. Meselâ, deriden kan ç›k›nca, ‹mâm-› a’zam, abdest bo-
zulur dedi. ‹mâm-› fiâfi’î bozulmaz dedi. Erke¤in derisi, kad›n›n
derisine de¤ince, imâm-› fiâfi’î, ikisinin de abdesti bozulur dedi.
‹mâm-› a’zam ise, ikisinin de bozulmaz dedi. ‹mâm-› Mâlik ile
imâm-› Ahmed bin Hanbel aras›nda da böyle ihtilâflar vard›r.
Böyle ihtilâfl› olan ifllerde, meselâ ‹mâm-› a’zama uysa, di¤erleri-
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ne uymam›fl olur. Di¤er imâmlara uygun yapan da, bu iflde ‹mâm-›
a’zama uymam›fl olur “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Böyle bir
ifli, dört mezhebe de uygun yapmak imkâns›z oldu¤u gibi, üç imâ-
ma ve iki imâma birlikde uyarak yap›lam›yacak ifller çokdur. Böy-
le [ihtilâfl›] ifller, ancak bir imâma uyarak yap›labilir.

Süâl: Ba’z› iflleri bir imâma uyarak, baflka iflleri de, baflka bir
imâma uyarak, dahâ baflkalar›n› da, üçüncü imâma uyarak, baflka
iflleri de, dördüncü imâma uyarak yaparsak, dört imâma da uymufl
oluruz. Buna ne dersiniz?

Cevâb: Böyle yapmak, dîni oyuncak yapmak olur. Halâl ve ha-
râm ortadan kalkar. Bu ise, memnû’dur. Harâmd›r. Müslimdeki
hadîs-i flerîfde, (Münâf›k, iki koç aras›nda dolaflan koyun gibidir.
Bir ona gider. Bir ötekine gider) buyuruldu. Buhârîdeki hadîs-i fle-
rîfde de, (‹nsanlar›n kötüsü, iki yüzlü olanlard›r. Ba’z›lar›na bir yüz
ile, baflkalar›na, baflka yüz ile görünür) buyuruldu. Bunlar, Tevbe
sûresinin otuzsekizinci âyetinde bildirilen kimselerdir. Bu âyet-i
kerîmede meâlen, (Nesî, küfrde ziyâde olmakd›r. Kâfirler bunun-
la aldat›l›r. Bir ay› halâl sayarlar. Baflka sene ise, bu ay› harâm sa-
yarlar) buyuruldu. Ya’nî, birfleye, bir y›l halâl derler. Baflka ze-
mânda harâm derler.

‹bnül Hümâm, (Tahrîr-ül-üsûl) kitâb›nda ve ‹bnül-Hâcib,
(Muhtasar-ül-üsûl) kitâb›nda ve (Dürr-ül-muhtâr)da, (Bir ifli bir
mezhebe göre yapma¤a bafllad›kdan sonra, bu ifli ve buna ba¤l›
olan iflleri yapma¤a devâm ederken, bu mezhebi taklîd etmekden
vazgeçmenin memnû’ oldu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir) denil-
mekdedir. [Osmân ibni Hâcib-i Mâlikî, 646 [m. 1248] de ‹skende-
riyyede vefât etdi.] (Bahr-ür-râ›k)da (‹mâm-› a’zam› taklîd edenin,
hep hanefî mezhebine tâbi’ olmas› vâcibdir. Zarûret olmad›kça,
baflka mezhebe göre ifl yapmas› câiz de¤ildir. Büyük âlim Kâs›m›n
bildirdi¤i gibi, bir mezhebe göre amel edenin, bu mezhebden ayr›l-
mas›n›n câiz olmad›¤› sözbirli¤i ile bildirilmifldir) diyor. [Kâs›m bin
Katlûbüga M›srî hanefî 879 [m. 1474] de vefât etdi.] (Müsellem-üs-
sübût) kitâb›nda diyor ki, (Mutlak müctehid olm›yan›n, âlim de ol-
sa, bir [mutlak] müctehidi taklîd etmesi lâz›md›r). Bu kitâb› Mu-
hibbullah Bihârî Hindî hanefî yazm›fl, 1119 [m. 1707] de vefât et-
mifldir.]

‹mâm-› Abdülvehhâb-› fia’rânî,[1] (Mîzân) kitâb›n›n yirmidör-
düncü sahîfesinde diyor ki, (Ayn-ül-ülâya yükselmemifl bir âlimin,
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dört mezhebden birini taklîd etmesi vâcibdir. Taklîd etmezse, do¤-
ru yoldan sapar. Baflkalar›n› da sapd›r›r).

‹bni Âbidîn “rahmetullahi aleyh”, (Redd-ül-muhtâr)›n ikiyüz-
seksenüçüncü sahîfesinde diyor ki, (Âmînin mezheb de¤ifldirmesi
câiz de¤ildir. Diledi¤i bir mezhebi taklîd etmesi lâz›md›r). Âmî,
müctehid olm›yan demekdir.

fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ”[1] (Ikd-ül-
ceyyid) kitâb›nda diyor ki, (‹ctihâd derecesine yükselmemifl din
adam›n›n, hadîs-i flerîfden anlad›¤› ile amel etmesi câiz de¤ildir.
Çünki, hadîs-i flerîflerin mensûh veyâ te’vîlli yâhud muhkem oldu-
¤unu ay›ramaz). ‹bni Hâcib de, (Muhtasar) kitâb›nda böyle yaz-
makdad›r. Yine fiâh Veliyyullah-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”,
(Füyûd-ül-Haremeyn) kitâb›nda, (Hanefî mezhebi, mezheblerin
en k›ymetlisidir. (Buhârî) kitâb›nda toplanm›fl olan (sünnet-i Ne-
beviyye) yoluna en uygun olan, bu mezhebdir) demekdedir.

Dâtâ Genc-i Bahfl-i Lâhorî “rahime-hullahü teâlâ”,[2] (Keflf-ül-
mahcûb) kitâb›nda diyor ki, Yahyâ Mu’âz-› Râzî “rahmetullahi
aleyh” Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördü. Yâ
Resûlallah! Seni nereden aray›p bulay›m, dedi. (Ebû Hanîfenin
mezhebinde) buyurdu. [Yahyâ bin Mu’âz “rahmetullahi aleyh”,
258 [m. 872] de Niflâpûrda vefât etdi.]

‹bni Hümâm “rahmetullahi aleyh”, (Tahrîr) kitâb›nda diyor ki,
(Bir kimsenin, taklîd etdi¤i mezhebi, ya’nî ona uygun ifl yapma¤a
bafllad›¤› mezhebi terk etmesinin câiz olmad›¤› sözbirli¤i ile bildi-
rilmifldir).

Mevlânâ Abdüsselâm, (Cevhere) flerhinde diyor ki, (‹bâdetler-
de ve ictihâd ile yap›lan ifllerde, dört mezhebden birini taklîd eden
kimse, böyle yapd›¤› ifli, Allahü teâlân›n emrine uygun olarak yap-
m›fl olur). [Abdüsselâm bin ‹brâhîm Lâkânî Mâlikî “rahmetullahi
aleyh”, babas›n›n (Cevheret-üt-tevhîd) manzûmesini flerh ederek,
(‹ttihâf-ül-mürîd) ismini vermifl, 1078 [m. 1668] de M›srda vefât et-
mifldir.]

‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî “rahmetullahi aleyh”,
(Mebde’ ve Me’âd) kitâb›nda buyuruyor ki, (Hanefî mezhebinde,
imâm arkas›nda, cemâ’atin ayakda okumamas›n›n hakl› oldu¤unu,
Allahü teâlâ bu fakîre bildirdi).

fiâh Abdül’azîz-i Dehlevî “rahime-hullahü teâlâ”, (Allahü teâ-

– 180 –

[1] Veliyyullah Dehlevî 1176 [m. 1762] de vefât etdi.
[2] Alî bin Osmân Dâtâ Gencbahfl 465 [m. 1072] de vefât etdi.



lâya flerîk yapma!) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde buyuruyor ki,
(‹tâ’at olunmas› farz olan kimseler alt›d›r: Din bilgilerinde mücte-
hid olanlar, turuk-› aliyye meflây›h›,...). [Abdül’azîz Dehlevî, 1239
[m. 1823] de Delhîde vefât etdi.]

‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh”, (Kimyâ-y› se’âdet) kitâ-
b›nda, emr-i ma’rûfu anlat›rken buyuruyor ki, (Taklîd etmekde
oldu¤u mezhebe uygunsuz ifl yapma¤a, hiçbir âlim câiz dememifl-
dir).

Abdülhak-› Dehlevî “rahmetullahi aleyh”, (S›fr-üs-se’âdet)
flerhinde diyor ki, (‹slâm dîninin binâs›, bu dört direk üzerine ku-
rulmufldur. Bir kimse, bu dört yoldan birine girerse ve bu dört ka-
p›dan birini açarsa, baflka yola geçmesi ve baflka kap›ya sar›lmas›,
abes ve lehv olur. ‹fllerinin düzenini bozmufl, do¤ru yoldan ayr›lm›fl
olur). Baflka bir yerinde buyuruyor ki, (Âlimlerin sözbirli¤i ve
âh›r-zemânda müslimânlara en uygun yol, dört mezhebden birini
taklîd etmekdir. Din ve dünyân›n düzeni böyle olur. Herkes, önce-
den diledi¤i mezhebi seçer. O mezhebi taklîde bafllad›kdan sonra,
bunu b›rak›p, baflka mezhebe geçmek, hiç flübhesiz, birinci mezhe-
be sû’i zan etmek olur. ‹fller ve sözler bozulur, kar›fl›r. Sonra gelen
âlimler, bunu sözbirli¤i ile bildirdiler. Do¤rusu da budur. Hayr
bundad›r).

‹mâm-› Kuhistânî “rahime-hullahü teâlâ” (Muhtasar-› Vikâye)
flerhinde, (Kitâb-ül-eflribe)den önce diyor ki, (Mu’tezile gibi, hak
yolun çeflidli oldu¤una inananlar, âmînin [câhilin] mezhebleri dile-
di¤i gibi kar›fld›rabilece¤ini söylediler. Ehl-i sünnet âlimleri, hak
te’addüd etmez dedi ve âmînin belli bir imâma uymas› lâz›m oldu-
¤unu bildirdiler. (Keflf) kitâb›, bunu uzun anlatmakdad›r. Her
mezhebde mubâh olanlar›, kolay olanlar› arafld›r›p, bunlar› yapma-
¤a, mezhebleri (Telfîk) denir. Böyle yapan, fâs›k olur. Sa’îd bin
Mes’ûdün (Tahâvî flerhi) bunu iyi anlatmakdad›r). [Muhammed
Kuhistânî Hanefî, 962 [m. 1508] de Buhârâda vefât etmifldir.]

Süâl: Mezhebleri (Telfîk) etmenin, din ile oynamak oldu¤una
inanan ve bir mezhebi taklîde bafllay›nca, baflka mezhebe geçme-
nin câiz olmad›¤›n› kabûl eden kimse, kendi mezhebinin hakl› ol-
du¤unu söylemez mi?

Cevâb: Her mezhebde bulunan›n böyle söylemesi için, vesîka-
lar› vard›r. Burada, Hanefî mezhebine tâbi’ olman›n dahâ iyi ola-
ca¤›n› gösteren vesîkalar› bildirece¤iz. ‹mâm-› a’zam Ebû Hanîfe
Nu’mân bin Sâbit “rahmetullahi aleyh”, dört mezheb imâmlar›
içinde, Eshâb-› kirâma en yak›n olan›, en âlim olan›, f›khda en de-
rin olan›, vera’› en çok olan› idi. ‹mâm-› Abdülvehhâb-› fia’rânî
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“rahmetullahi aleyh” flâfi’î mezhebinde oldu¤unu bildirdi¤i hâlde,
insâf ile, ‹mâm-› a’zam› flöyle tan›tmakdad›r: (Ona hiç kimse dilini
uzatmamal›d›r. Çünki O, dört imâm›n en büyü¤ü, mezhebin ilk ku-
rucusu, senedleri Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” en ya-
k›n olan›, Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin yaflay›fllar›n› en çok göreni
idi. Her sözü Kitâba ve Sünnete dayanmakdad›r. Kendi re’yi, dü-
flüncesi ile hiç birfley söylememifldir). ‹mâm-› fia’rânî gibi büyük bir
âlimin (Rabbânî âlim) dedi¤i ve kendi re’yi ile hiçbir fley söyleme-
mifldir dedi¤i bir yüce imâm için ve talebeleri için, birkaç hadîs âli-
minin (Eshâb-› re’y) demeleri çok haks›z bir isnâdd›r. Böyle söyli-
yenleri Allahü teâlâ afv buyursun. [‹mâm-› a’zam, 150 [m. 767] de
Ba¤dâdda, Abdülvehhâb-› fia’rânî, 973 [m. 1565] de M›srda vefât
etmifllerdir “rahime-hümallahü teâlâ”.]

fiâfi’î mezhebindeki büyük âlimlerden ibni Hacer-i Mekkî
‹mâm-› a’zam› tan›tmak için “rahime-hümallahü teâlâ” ayr› bir ki-
tâb yazm›fld›r. Kitâb›n›n ismi (Hayrât-ül-hisân fî-menâk›b-in-
Nu’mân)d›r. [Ahmed Tahâvî Hanefînin (Ukûd-ül-Mercân fî-me-
nâk›b-› Ebî Hanîfet-in-Nu’mân) kitâb› da meflhûrdur. Tahâvî, 321
[m. 933] de vefât etdi.]

Hanefî âlimlerinden ibni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ”,
(Redd-ül-muhtâr) kitâb›n›n önsözünde diyor ki, ‹mâm-› a’zam›n,
büyüklü¤ünün flâhidi, mezhebinin en çok yay›lm›fl olmas›d›r. Di¤er
mezheb imâmlar›, Onun bütün sözlerini sened olarak alm›fllard›r.
Mezhebinin âlimleri, Onun zemân›ndan, bu zemâna kadar, her
yerde Onun sözleri ile fetvâ verdiler. Evliyâdan ço¤u, Onun mez-
hebine göre çal›flarak kemâle geldiler. Anadolu, Balkan müslimân-
lar›, Hind, Sind ve Mâverâ’ünnehr [ya’nî Türkistân], yaln›z Onun
mezhebini bilirler. Abbâsî devleti, her ne kadar, cedlerinin mezhe-
binde idi ise de, kâdîlar›n›n, hâkimlerinin, âlimlerinin ço¤u hanefî
mezhebinde idi. Beflyüz seneye yak›n bu mezhebe göre amel etdi-
ler. Bu devletin yerine kurulmufl olan Selçûkî ve sonra Harezmî
melikleri ve büyük Osmânl› devleti hep hanefî idi.

Büyük âlim Muhammed Tâhir s›ddîkî hanefî, 981 [m. 1573] de
vefât etdi. (Mecma’ul-bihâr fî-garâib-it-tenzîl ve letâ’if-il-ahbâr)
kitâb›nda diyor ki, (‹mâm-› a’zamdan Allahü teâlân›n râz› oldu¤u-
na alâmet, mezhebinin her yere yay›lmas›n› kolaylafld›rmas›d›r. Bu
iflde bir s›rr-› ilâhî olmasayd›, yeryüzündeki müslimânlar›n ço¤u
Onun mezhebinde olmazd›).

‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî “kadde-
sallahü sirrehul’azîz” (Mektûbât) ismindeki fârisî kitâb›n›n ikinci
cildinin ellibeflinci mektûbunda buyuruyor ki, imâm-› a’zam Ebû
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Hanîfe, Îsâ aleyhisselâma benzemekdedir. Vera’ ve takvâ ni’meti-
ne kavufldu¤u için ve Sünnet-i seniyyeye uydu¤u için, nasslardan
ahkâm ç›karmakda ve ictihâd yapmakda, çok yüksek dereceye
ulaflm›fld›r. Ba’z› âlimler, Onun bu derecesini anl›yamad›lar. Onun
ictihâd ile buldu¤u fleyler, çok ince bilgiler olduklar› için, Kitâba ve
Sünnete uym›yor sand›lar. Bu yüce imâma, re’y sâhibi dediler.
Onun ilminin hakîkatine yetiflemedikleri, Onun anlad›¤›n› anl›ya-
mad›klar› için, böyle yan›ld›lar. Hâlbuki, imâm-› fiâfi’î “aleyhirrah-
me”, Onun anlad›¤› bilgilerden, az birfley sezerek, (F›kh âlimleri-
nin hepsi, f›kh ilminde, Ebû Hanîfenin talebesidir) dedi. Muham-
med Pârisâ “rahimehullah”, (Füsûl-i sitte) kitâb›nda, (Hazret-i Îsâ
“aleyhisselâm” gökden [fiâma] inince ictihâd ve ameli imâm-› Ebû
Hanîfenin mezhebine uygun düflecekdir) buyurdu. Bu söz, belki
yüce imâm›n Îsâ aleyhisselâma benzerli¤ini göstermekdedir. Elli-
beflinci mektûbundan terceme burada temâm oldu. [Muhammed
Pârisâ, Buhârân›n büyük âlimi ve büyük Velî olup, 822 [m. 1419]
de, Medînede vefât etdi.]

Bu ümmetin Âlimlerinin, Sâlihlerinin [Velîlerinin] ço¤u hanefî
mezhebinde idiler. Mezhebsizlerin böyle bir âlime ve ilmi ile âmi-
le dil uzatmalar› ve mezheb taklîd edenlere kâfir sözleri, hattâ
(F›kh kitâblar›n› okuyan kâfir olur) gibi küstahca konuflmalar›,
(El-cerh-u a’lâ Ebî Hanîfe) ve baflka kitâblarda aç›kca yaz›l›d›r. Bu
nasîbsizlerin, bu büyük ve mubârek imâma böyle sald›rmalar›n›n
sebebi acabâ nedir? Bilmiyorlar ki, Ona düflmanl›k, bu ümmet-i
merhûmeye düflmanl›kd›r. (Üsûl-i Erbe’a) kitâb›n›n, dördüncü
k›sm›nda, buraya kadar yaz›lm›fl olanlar›n ço¤u, mevlânâ mahbûb
Ahmed Müceddidî Emretserînin (Kitâb-ül-mecîd fî-vücûb-it-tak-
lîd) kitâb›ndan al›nd›.

Alt›yüzaltm›flbefl 665 [m. 1266] de vefât etmifl olan Ebül-Mü-
eyyed Muhammed bin Mahmûd Hârezmînin toplam›fl oldu¤u
(Müsned-i kebîr-i imâm-› Ebû Hanîfe) kitâb› on nev’dir. Birinci
nev’de, ‹mâm-› a’zam› medh eden haberler ve eserler bildirilmifl-
dir. [Haber, hadîs-i flerîf demekdir. Eser, sahâbî sözü demekdir.]
Birinci nev’inde, Sadr-ül-kebîr fieref-üd-dîn Ahmed bin Müeyyi-
dinin Hârezm flehrinde kendisine bildirdi¤i hadîs-i flerîfi yazmak-
dad›r. Ebû Hüreyrenin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i bu hadîs-i fle-
rîfde, (Ümmetim aras›nda Ebû Hanîfe denilen biri gelecekdir. O,
k›yâmet günü ümmetimin ›fl›¤› olacakd›r) buyuruldu. Yine bu yol-
dan gelen bir hadîs-i flerîfde, (Ümmetim aras›nda biri gelecekdir.
‹smi Nu’mân, künyesi Ebû Hanîfedir. O, ümmetimin ›fl›¤›d›r) bu-
yuruldu. Yine bu yoldan gelen Enes bin Mâlikin bildirdi¤i hadîs-i
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flerîfde, (Benden sonra bir kimse gelir. ‹smi Nu’mân bin Sâbitdir.
Künyesi Ebû Hanîfedir. Allahü teâlâ, dînini ve benim sünnetimi
Onun elinde kuvvetlendirecekdir) buyuruldu. Yine bu yoldan ge-
len haberde, (Size, Kûfe flehrinde gelecek birini bildiriyorum.
Künyesi Ebû Hanîfedir. Kalbi ilm ve hikmet ile doludur. Âh›r ze-
mânda, (Benâniyye) denilen kimseler, Onun yüzünden helâk ola-
caklard›r) buyuruldu. Mezhebsizler bu hadîs-i flerîflere karfl› gelir.
Bunlar› haber verenler aras›nda, nas›l olduklar› iyi bilinmiyen
kimseler var derler. Onlara deriz ki, sonra gelenlerin bilmemeleri,
önce gelmifl olanlara kusûr olmaz. Bu hadîs-i flerîfler, (Kütüb-i sit-
te)de yokdur derlerse, hadîs-i flerîflerin say›s›, Kütüb-i sittede bil-
dirilmifl olanlar kadar de¤ildir. Baflka hadîs kitâblar›nda da sahîh
hadîslerin çok bulundu¤u sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Tirmizîde
yaz›l›, Ebû Hüreyrenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Îmân Süreyyâ
y›ld›z›na gitse, Fâris ehlinden biri, onu geri getirir) buyuruldu. Bu-
nun ‹mâm-› a’zam› bildirdi¤i muhakkakd›r. (Üsûl-i erbe’a)dan
terceme burada temâm oldu. [Bu kitâb› fârisî olarak Muhammed
Hasen Cân Serhendî Müceddidî “rahmetullahi teâlâ aleyh” yaz-
m›fl, 1346 [m. 1928] da Hindistânda ve 1975 de ‹stanbulda bas›l-
m›fld›r. Hasen Cân, 1349 [m. 1931] de Pâkistân Haydarâbâdda ve-
fât etdi.]

‹mâm-› Abdürrahmân Süyûtînin (Dürr-ül-mensûr) kitâb›nda,
Hâkimin[1] Abdüllah ibni Mes’ûddan bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Önce inen kitâblar, bir harf ya’nî kelime idi ve birfleyi bildirirler-
di. Kur’ân-› kerîm yedi harf üzerine nâzil oldu. Yedi fley bildir-
mekdedir: Zecr (yasak), Emr, Halâl, Harâm, Muhkem (aç›k bildi-
rilenler), Müteflâbih (aç›kca anlafl›lam›yan) ve Misâller. Bunlar-
dan, halâli halâl biliniz! Harâm› harâm biliniz! Emr edilenleri ya-
p›n›z! Yasak edilenlerden sak›n›n›z! Misâl ve hikâye olanlardan
ibret al›n›z! Muhkem olanlara uyunuz! Müteflâbih olanlara inan›-
n›z! Bunlara inand›k. Hepsini Rabbimiz bildirmifldir deyiniz!) bu-
yuruldu. Bu hadîs-i flerîf, vehhâbî kitâb›n›n dörtyüzalt›nc› sahîfe-
sinde de yaz›l›d›r. Süriyede Hamâda Sultân câmi’i hatîb ve müder-
risi allâme Muhammed Hâmid, (Lüzûm-ü ittibâ’› mezâhib-il eim-
me) kitâb›nda, hanefî mezhebini uzun anlatmakda ve dört mez-
hebden birine tâbi’ olman›n vâcib oldu¤unu isbât etmekdedir. Ki-
tâb 1388 [m. 1968] de yaz›lm›fl, 1984 de ‹stanbulda ofset ile tekrâr
bas›lm›fld›r. [‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi teâlâ aleyh” 911 [m.
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1505] de M›srda vefât etdi.]
22 - Dörtyüzondördüncü sahîfede, (Allahdan baflkas›na düâ et-

mek, baflkas›ndan s›k›nt›s›n› gidermesini istemek, ihtiyâclar›n› bafl-
kas›ndan beklemek, mezârlar› büyük bilmek, onlar› putlafld›rmak,
üzerine türbe yapmak, türbelerde nemâz k›lmak, türbedekilere
ibâdet etmek, kalb ile, söz ile, ibâdet ile ölülerden birfley beklemek
büyük flirkdir. Cehennemde sonsuz kalma¤a sebebdirler. Allah ad›
ile yalan yemîn etmekden korkmuyorlar. Ahmed Bedevî ad› ile
yalan yemîn etmekden çekiniyorlar. Bu ise, onu Allahdan dahâ üs-
tün, dahâ kuvvetli bilmekdir) diyor.

Kitâb›n müellifi, do¤ru ile yanl›fl› kar›fld›rmakdad›r. Kuru ya-
n›nda yafl› da yakmak istemekdedir. Allahü teâlây› b›rak›p da, bafl-
ka bir ölüden veyâ diriden birfley beklemek, baflkas› ad› ile yalan
veyâ do¤ru yemîn etmek, elbet flirk olur. Îmân› giderir. Fekat, bir-
kaç kifli böyle yap›yor diyerek, kabr ziyâret etme¤e, türbede,
Kâ’beye karfl›, Allah r›zâs› için nemâz k›l›p, sevâb›n› meyyite he-
diyye etme¤e, Allahü teâlân›n sevdi¤i kulunu, Allah›n yaratmas›
için vesîle etme¤e flirk demek, bunun için türbeleri, mezârlar› y›k-
mak, islâmiyyete ve müslimânlara iftirâ olur. Müslimânlara kâfir
diyen kimse, bunu düflmanl›k ile, inâd ederek söyliyorsa, kendisi
kâfir olur. fiübheli olan Nasslar› yanl›fl te’vîl ederek söyliyorsa, kâ-
fir olmaz ise de, bid’at sâhibi olur. Kitâb›n bu yaz›s›, câmi’lere h›r-
s›zl›k yapmak için veyâ mezhebsizlik propagandas› için gidenler,
vâizlere, hatîb efendilere, iftirâ ederek ihbâr yapmak için, göze gir-
mek için, iyi tan›nmak için gidenler var, o hâlde, câmi’leri y›kmal›-
d›r deme¤e benziyor. Böyle söyliyen, bilmez mi ki, câmi’ler, o kötü
ifller için yap›lmam›fld›r. Nemâz k›lmak, va’z etmek, Kur’ân-› kerîm
dinlemek için yap›lm›fld›r. Böyle, birkaç kötülük için, câmi’leri y›k-
mak de¤il, kötülük yapanlar› câmi’lere, iyi insanlar aras›na sokma-
mak lâz›md›r. Kötü, bozuk kimseleri ileri sürerek, Ehl-i sünnet olan
temiz müslimânlara müflrik demek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” ve Velîlerin, Âlimlerin “rahime-hümullahü teâlâ” türbe-
lerine sayg›s›zl›k yapmak, islâm düflmanl›¤›d›r.

Büyük âlim Abdülganî Nablüsînin “rahime-hullahü teâlâ”
(Hadîka) kitâb›n›n yüzelliüçüncü sahîfesinden bafll›yarak, sahîfe-
lerce yazd›klar›n›n özeti flöyledir: (Edille-i fler’›yye) ya’nî din bilgi-
lerinin kayna¤› dörtdür: Kitâb, sünnet, k›yâs ve icmâ’. K›yâs ile ic-
mâ’, Kitâbdan ve sünnetden ç›km›fld›r. fiu hâlde, din bilgisinin ana
kayna¤› Kitâb ve sünnetdir. Bu ikisinden al›nm›yan her bilgi, her
ifl, (Bid’at)dir. Bid’at olan inan›fllar, bilgiler ve ifller, sap›kl›kd›r.
‹nsan› felâkete götürür. Meselâ, tesavvufcu, tarîkatc› oldu¤unu
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söyliyen kimseler, bir münkeri, ya’nî icmâ’ ile bildirilenlere uym›-
yan birfleyi yap›nca, (biz bât›n bilgilerini biliyoruz. Bu ifl bize ha-
lâldir. Siz kitâbdan ö¤reniyorsunuz. Biz ise, Muhammed aleyhis-
selâmdan sorup anl›yoruz. Onun sözüne güvenmezsek, Allahdan
sorup ö¤reniyoruz. fieyhimizin himmeti bizi ma’rifetullaha kavufl-
duruyor. Kitâbdan, üstâddan birfley ö¤renme¤e ihtiyâc›m›z yok-
dur. Allah bilgilerine kavuflmak için kitâb okumamak, mektebe
gitmemek lâz›md›r. Bizim yolumuz bozuk olsayd›, nûrlar, Pey-
gamberler, rûhlar, bize görünmezlerdi. Biz yan›l›rsak, harâm ifller-
sek, rü’yâda bize bildirilir, do¤rular› ö¤retilir. ‹lm adamlar›n›n kö-
tü gördükleri fleyler, bize rü’yâda kötülenmedi, iyi bildi¤imiz için
yap›yoruz) diyorlar. Bu gibi saçma sözler, z›nd›kl›kd›r, sap›kl›kd›r.
‹slâmiyyet ile alay etmekdir. Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere
hakâret etmek, güvenmemekdir. Bunlarda yanl›fl ve zemâna uy-
m›yan fley bulundu¤unu söylemekdir. Böyle bozuk sözlere inan-
mamal›d›r.

Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” buyuruyor ki,
(‹lhâm) vâs›tas› ile ahkâm anlafl›lamaz. Ya’nî, Allahü teâlân›n, Ve-
lîlerin “rahime-hümullahü teâlâ” kalblerine verdi¤i bilgiler, halâl
ve harâmlar için delîl, sened olamazlar. Resûlullah›n “sallallahü
teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek kalbine ilhâm, her müslimân için
seneddir. Herkesin bunlara uymas› lâz›md›r. Evliyân›n ilhâm› islâ-
miyyete uygun ise, yaln›z kendisine seneddir. Baflkalar›na sened
olamaz. ‹lhâm, Kitâb›n ve Sünnetin ma’nâlar›n› anlama¤a yard›m
eder. ‹lhâm, sâlih mü’minlerde olur. Bid’at sâhiblerinin ve fâs›kla-
r›n kalblerine fleytân›n vesveseleri gelir. Kalbe gelen bilgilere
(‹lm-i ledünnî) denir. Bu ilm rûhânî veyâ fleytânî olur. Birincisine
(‹lhâm), ikincisine (Vesvese) denir. ‹lhâm Kitâba ve Sünnete uy-
gun olur. Vesvese, bunlara uygun olmaz. Rü’yâ da, rahmânî veyâ
fleytânî olur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Peygamber
oldu¤u bildirilmeden önce, alt› ay, rü’yâ ile amel eyledi. Tesavvuf
büyüklerinden yüksek Velî Cüneyd-i Ba¤dâdî “rahime-hümullahü
teâlâ”[1] (‹nsanlar›, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflduracak yol,
yaln›z Muhammed aleyhisselâm›n yoludur. Bundan baflka olan
dinler, mezhebler, tarîkatler, rü’yâlar ç›kmaz sokakd›r. ‹nsan›
se’âdete kavufldurmazlar. Kur’ân-› kerîmin ahkâm›n› ö¤renmiyen
ve hadîs-i flerîflere uym›yan kimse, câhil ve gâfildir. Buna uyma-
mal›d›r. Bizim ilmimiz, mezhebimiz, Kitâb ile Sünnetdir) buyurdu.
Muhyiddîn-i Arabî “rahime-hüllahü teâlâ” buyuruyor ki, (Bir Ve-
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lî, islâmiyyete uydukca ilerler. ‹lhâmlar› artar. Fekat, Velîlere ge-
len ilhâmlar, Kitâb ve Sünnetin üstüne ç›kamaz.) S›rrî-yi Sekâtî[1]

(Tesavvufun üç ma’nâs› vard›r. Birincisinde sôfinin kalbinde Alla-
hü teâlâya olan ma’rifeti, vera’›n›n nûrunu söndürmez. Kalbinde
olan ma’rifet nûru ile, maddenin ve enerjilerinin hakîkatlerini, öz-
lerini anlar ve Allahü teâlân›n ismlerinin, s›fatlar›n›n tecellîlerine
kavuflur. Bedeninde olan vera’ nûru ile, islâmiyyetin ince bilgileri-
ni anlar. Her ifli, islâm ahkâm›na uygun olur. ‹kinci ma’nâs›na gö-
re, sôfinin kalbinde, Kitâba ve Sünnete uym›yan ilm bulunmaz.
Uygun olup olmad›¤›n›, zâhir ve bât›n bilgilerinde derin âlim olup,
tesavvuf büyüklerinin kulland›klar› kelimeleri anl›yanlar ay›rabi-
lir. Tesavvufun üçüncü ma’nâs›na göre, sôfinin kerâmetleri, islâm
bilgilerinin hiçbirine ayk›r› olmaz. ‹slâm ahkâm›na uym›yan fleyler,
(Kerâmet) olmaz. Bunlara (‹stidrâc) denir) buyurdu.

Evliyân›n sözlerinin, ifllerinin islâm ahkâm›na uygun olup olma-
d›¤›n› her ilm sâhibi anl›yamaz. Tesavvuf bilgilerini iyi bilmek ve
tesavvuf büyüklerinin sözlerinin ma’nâs›n› iyi anlamak lâz›md›r.
Meselâ, Bâyezîd-i Bistâmî “rahime-hullahü teâlâ”[2] (Sübhânî mâ
a’zama flânî) buyurdu. Yaln›z zâhirî bilgileri olanlar bu sözü, (Mah-
lûklardaki kusûrlar bende yokdur. Benim flân›m çok büyükdür) de-
mek san›r. Muhyiddîn-i Arabî “rahime-hullahü teâlâ”, bu söz için,
Allahü teâlân›n büyüklü¤ünü, hiç kusûrlu olmad›¤›n› en iyi olarak
bildirmekdedir dedi. Tenzîhin tenzîhidir buyurdu. fiöyle ki, Allahü
teâlây› Ona lây›k olarak tenzîh ve tesbîh edemedi¤ini gördü. Alla-
hü teâlâ tâm münezzeh olarak tecellî etdi¤i gibi, Onun isti’dâd› ve
gücü kadar yapd›¤› tenzîhe ve tesbîhe uygun tecellîler de olmakda-
d›r. Bu tecellîleri tesbîh etmesini, kendi isti’dâd›n› tesbîh etmek gö-
rüp, kendimi tesbîh ediyorum dedi. Böylece, Sübhânî dedikden
sonra, baflkalar›n›n tesbîhlerinin, dahâ afla¤› oldu¤unu, onlar›n ten-
zîhlerine göre olan tecellîlerde görerek, kendi tesbîhinin dahâ uy-
gun oldu¤unu görünce, (Benim isti’dâd›m dahâ büyükdür) dedi.
Görülüyor ki, bu sözü ile islâmiyyete uygun olan birfleyi anlatmak
istemifldir. Sekr hâlinde oldu¤undan, baflka kelime bulamam›fl,
ince bilgilerini, herkesin anl›yam›yaca¤› kelimelerle bildirmifldir.
Yine bu büyük Velî, Bistâm flehrinde talebesini alarak, velî oldu-
¤u söylenilen bir kimseyi görme¤e gitdiler. Zühdü, takvâs› diller-
de dolaflan o kimsenin yan›na gidince, k›ble taraf›na tükürdü¤ü-
nü gördü. Selâm vermeyip, yan›ndan uzaklafld›. (Bu adam Resû-
lullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” karfl› lâz›m olan edebler-
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den birini gözetmedi. Velî olmak için lâz›m olan edebleri de göze-
temez) dedi. K›bleye karfl› edebsizlik, kötü birfleydir. Ehl-i sünnet
âlimleri, yatarken ve otururken k›bleye karfl› ayak uzatma¤a mek-
rûh dedi. Allahü teâlâ, Kâ’beyi tavâf etme¤i ve tavâfda temiz ol-
ma¤› emr eyledi. Muhyiddîn-i Arabî “rahime-hullahü teâlâ” buyu-
ruyor ki, düâlar›n›n kabûl oldu¤unu söyliyen bir kimse, islâm›n
edeblerinden bir edebi gözetmezse, çok kerâmetleri görülse de,
ona inan›lmaz. Yine Bâyezîd-i Bistâmî buyurdu ki, (Bir kimse, Ve-
lî oldu¤unu söylerse, hattâ havada oturursa, ibâdetleri yapmas›na
ve harâmlardan sak›nmas›na ve islâmiyyete uymas›na bakmadan
sözüne inanmay›n›z). [fiimdi, din kitâb› yazanlar› da, böyle kontrol
etmeli, islâmiyyete uym›yanlar›n din kitâblar›n› okumamal›d›r!]
[Bâyezîd-i Bistâmî, Hazer denizi cenûbunda Bistamda, Muhyid-
dîn-i Arabî 638 [m. 1240] da fiâmda vefât etmifllerdir.]

Abdürra’üf-i Münâvî “rahime-hullahü teâlâ”, (Câmi’ussagîr)
flerhinde diyor ki, avâm›n ya’nî müctehid olm›yanlar›n, Sahâbe-i
kirâm› taklîd etmelerinin câiz olmad›¤›n›, âlimler sözbirli¤i ile bil-
dirmifllerdir. Bu sözbirli¤ini, imâm-› Ebû Bekr-i Râzî “rahime-hul-
lahü teâlâ” haber vermekdedir. Müctehid olan›n, dört mezhebden
baflka olan ictihâdlara uymalar› câizdir. Fekat, uyarak yapd›¤› iflde,
onun bütün flartlar›n› gözetmesi lâz›md›r. Ebû Süleymân-› Dârânî
“rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Çok vakt, kalbime düflünce-
ler geliyor. Kitâba ve Sünnete uygun bulursam kabûl ediyorum.)
Zünnûn-i M›srî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, (Allahü te-
âlây› sevmenin alâmeti, bütün ahlâkda ve bütün ifllerde, Onun sev-
gili Peygamberine “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” uymakd›r.)
[Abdürra’üf Münâvî, 1031 [m. 1621] de M›srda, Ebû Süleymân,
205 [m. 820] de fiâmda, Zünnûn-i M›srî, 245 [m. 860] de vefât et-
mifllerdir.]

(Hadîka)da, yüzseksenikinci sahîfesinde, imâm-› Kastalânînin
(Mevâhib-i ledünniyye) kitâb›ndan alarak buyuruyor ki, Allahü
teâlây› sevmek ikiye ayr›l›r: Farz olan sevmek, farz olm›yan sev-
mek. Farz olan sevmekle, emrleri yap›l›r. Yasaklar›ndan sak›n›l›r.
Kazâ ve kaderine râz› olunur. Harâm ifllemek ve farzlar› yapma-
mak, bu sevginin gevflek oldu¤unu gösterir. Farz olm›yan sevgi,
nâfileleri yapd›r›r. fiübhelilerden sak›nma¤a sebeb olur. Buhârînin
Ebû Hüreyreden “rad›yallahü anh” haber verdi¤i, (Allahü teâlâ,
kulumu bana yaklafld›ran fleyler aras›nda bana en sevgili olanlar›,
ona farz k›ld›¤›m fleylerdir. Kulum nâfile ibâdetleri yapmakla ba-
na o kadar yaklafl›r ki, onu çok severim. Onu sevince, onun duyan
kula¤›, gören gözü ve tutan eli ve yürüyen aya¤› olurum. Her iste-
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di¤ini veririm. Benden yard›m isteyince, imdâd›na yetiflirim buyur-
du) hadîs-i kudsî gösteriyor ki, Allahü teâlân›n çok sevdi¤i ibâdet,
farzlar› yapmakd›r. Burada bildirilen nâfile ibâdetler, farzlarla bir-
likde yap›lanlard›r. Bunlar, bu farzlardaki kusûrlar› temâmlar.
Ömer bin Alî Fâkihânî diyor ki, (Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki,
farzlarla birlikde nâfile ibâdetleri yapan, Allahü teâlân›n sevgisini
kazan›r.) Ebû Süleymân Hattâbî diyor ki, (Bu hadîs-i flerîf gösteri-
yor ki, bunlar›n düâlar› kabûl olur). Bunlar›n düâ etdikleri kimse-
ler, murâdlar›na kavuflurlar. [Fâkihânî ‹skenderî Mâlikî 734 [m.
1334] de vefât etmifldir. Ebû Süleymân Ahmed Hattâbî Büstî, 388
[m. 998] de vefât etmifldir. Velîlerden düâ, yard›m beklemek, bu-
nun için onlara yalvarmak flirk olur demek, bu hadîs-i flerîfe inan-
mamak olur.]

Abdülganî Nablüsî “rahime-hullahü teâlâ”, buyuruyor ki, Cü-
neyd-i Ba¤dâdîden bafll›yarak, buraya kadar yazd›klar›m›z›, tesav-
vuf büyüklerinden Abdülkerîm Kufleyrînin “rahime-hullahü te-
âlâ”[1] risâlesinden ald›m. Tarafs›z olarak bunlar› incele! Ad› geçen
bu tesavvuf büyüklerinin, Velîlerin, islâmiyyete nas›l yap›flm›fl ol-
duklar›n› gör! Bütün keflflerini, kerâmetlerini, kalb bilgilerini, il-
hâmlar›n›, hep Kitâb ve Sünnet ile ölçmekdedirler. Resûlullah›n
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” yolundan ayr›lan câhillerin söz-
leri ileri sürülerek, Ehl-i sünnet âlimlerine, tesavvuf büyüklerine
dil uzatmak, bir müslimâna yak›fl›r m›? Bu Velîlere ve bu Allah
adamlar›n› seven müslimânlara, müflrik diyene inan›l›r m›? Evliyâ-
n›n kerâmetleri hakd›r, do¤rudur. Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olan ve
islâmiyyete uydu¤u görülen kimselere, Allahü teâlân›n âdeti d›fl›n-
da, [ya’nî fizik, kimyâ ve fizyoloji kanûnlar› d›fl›nda] ikrâm etdi¤i,
ihsân etdi¤i fleylere (Kerâmet) denir. Bir Velî, kerâmet sâhibi ol-
du¤unu söylemez. Kerâmet göstermesini dilemez. Kerâmet, Velî-
nin ölüsünde de, dirisinde de hâs›l olur. Peygamberler ölünce, Pey-
gamberlikden ayr›lmad›klar› gibi, Velîler de ölünce, evliyâl›k dere-
cesinden düflmezler. Velîler, Allahü teâlâya ve s›fatlar›na ârifdir-
ler. Kur’ân-› kerîmde, birçok Velîlerin kerâmetleri bildirilmekde-
dir. Îsâ aleyhisselâm babas›z dünyâya gelince, hazret-i Meryemde
görülen kerâmetler bunlardand›r. Zekeriyyâ aleyhisselâm hazret-i
Meryemin odas›na geldi¤i zemân, yan›nda yiyecek oldu¤unu gö-
rür. Bunu nereden ald›n derdi. Çünki, onun yan›na, Zekeriyyâ
aleyhisselâmdan baflka, kimse girmezdi. O da, Allahü teâlâ yarat-
d› cevâb›n› verirdi. Eshâb-› Kehfin kerâmetleri de, Kur’ân-› ke-
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rîmde bildirilmekdedir. Ma¤arada senelerce aç ve susuz kald›lar.
Âsaf bin Berh›yân›n, Belk›s›n taht›n› Süleymân aleyhisselâma ge-
tirmesi de Kur’ân-› kerîmde bildiriliyor. Eshâb-› kirâm›n ve Tâ-
bi’înin binlerce kerâmetleri, kitâblarda yaz›l›d›r ve dillerde dolafl-
makdad›r. Mezhebsizlerin, kerâmetlere inanmamalar›na pek de
flaflmamal›d›r. Çünki, kendilerinde kerâmet hiç hâs›l olmad›¤› gibi,
hocalar›nda ve büyük bildiklerinde böyle fleyler görüldü¤ünü duy-
muyorlar. ‹mâm-› Necmeddîn Ömer Nesefîden “rahime-hullahü
teâlâ” kerâmeti sorduklar›nda, Allahü teâlân›n, Evliyâs›na, ya’nî
sevdi¤i kullar›na, âdetini bozarak, ihsânda bulunmas›, ehl-i sünne-
te göre câizdir buyurdu¤u, ibni Âbidînde, Mürted bahsi sonunda
yaz›l›d›r. [Ömer Nesefî, 537 [m. 1143] de, Semerkandda vefât et-
mifldir.]

Evliyân›n az zemânda uzak yerlere gitdikleri ibni Âbidînde,
(Nesebin sübûtü fasl›) sonunda da yaz›l›d›r. Bunun üzerine flâfi’î ve
hanefî mezheblerinde, f›kh mes’eleleri bile yap›lm›fld›r. ‹bn-i Ha-
cer-i Hiytemînin “rahime-hullahü teâlâ” fetvâlar›nda diyor ki, bir
Velî, bulundu¤u yerde akflam nemâz›n› k›ld›kdan sonra, garba
do¤ru çok uza¤a gitse, gitdi¤i yerde günefl batmam›fl olsa, burada
günefl bat›nca, akflam nemâz›n› tekrâr k›lmas› lâz›m olmad›¤›n›
söyliyenler çokdur. fiemseddîn Remlî “rahime-hullahü teâlâ” ise,
lâz›m olur buyurdu. [‹bni Hacer-i Hiytemî, 974 [m. 1567] de Mek-
kede, Muhammed Remlî, 1004 [m. 1596] de vefât etmifllerdir.] ‹h-
tiyâc oldu¤u zemân, yiyecek içecek ve giyecek, hemen hâs›l olma-
s› da çok görülmüfldür. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
amcas› o¤lu Ca’fer Tayyâr›n “rad›yallahü teâlâ anh” havada uçdu-
¤u târîh kitâblar›na geçmifldir. Lokmân-› Serahsînin ve benzerleri-
nin uçduklar› da meflhûrdur. Su üstünde yürümek, a¤aç, tafl ve hay-
vanlarla konuflmak da çok görülmüfldür. Allahü teâlân›n, böyle
âdetinin ve kanûnlar›n›n d›fl›nda yapd›¤› fleyler, Peygamberlerde
hâs›l olursa, (Mu’cize) denir. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât” diri olmas› flart de¤ildir. Öldükden sonra da, Allahü
teâlâ mu’cize ihsân eder. Bunun gibi, Velîler öldükden sonra da,
Allahü teâlâ bunlara (Kerâmet) vermekdedir. Hiçbir Velî, hiçbir
Nebînin derecesine yükselemez. Velîler, dereceleri ne kadar yük-
sek olursa olsun, Allahü teâlân›n emrlerine ve yasaklar›na uyma-
lar› lâz›md›r.

Velîlerin en yükse¤i hazret-i (Ebû Bekr-i S›ddîk)d›r “rad›yalla-
hü anh”. Bundan sonra, en yükse¤i hazret-i (Ömer-ül-Fârûk)dur
“rad›yallahü anh”. Ömer “rad›yallahü anh” müslimân olmadan
önce, otuzdokuz müslimân vard›. Gizli ibâdet ederlerdi. Bu, müs-
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limân olunca, (Bugünden sonra art›k gizli ibâdet olunmaz) dedi.
‹slâmiyyetde, aç›kca ilk ibâdet eden, (Ömer-ül-Fârûk)dur “rad›-
yallahü anh”. Bu ikisinden sonra Velîlerin en yükse¤i, hazret-i
(Osmân-› Zin-nûreyn)dir “rad›yallahü anh”. Resûlullah›n “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” Rukayye ve Ümm-ü Gülsüm ad›ndaki
iki mubârek k›z› ile “rad›yallahü teâlâ anhünne” ard arda evlendi-
¤i için, (‹ki nûr sâhibi) ad› ile flereflenmifldir. Bu iki zevcesi ölünce,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bekâr bir üçüncü k›z›m
dahâ olsayd›, onu da Osmâna verirdim) buyurdu. Bundan sonra,
Evliyân›n en üstünü, hazret-i (Aliyy-ül-mürtezâ)d›r “rad›yallahü
anh”. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Tebük gazâs›na gi-
derken, hazret-i Alîyi, Medînede, Ehl-i beytini korumak için, ken-
di yerine vekîl b›rakma¤a râz› oldu ve (Sen, bana, Hârûnun Mûsâ-
ya oldu¤u gibisin. fiu kadar var ki, benden sonra, hiç Peygamber
gelmiyecekdir) buyurmufldu. Bunun için, kendisine mürtezâ denil-
di. Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sonra, bu
dördünün hilâfeti, üstünlükleri s›ras›na göre oldu. Bunlardan son-
ra, Evliyân›n en üstünleri (Eshâb-› kirâm)›n hepsidir “rad›yallahü
anhüm ecma’în”. Eshâb-› kirâm›n ismlerini ve aralar›nda olan
muhârebeleri söylerken, kalbimizin ve dilimizin onlara karfl› say-
g›l› ve iyi olmas› lâz›md›r. Çünki, onlar›n birbirleri ile muhârebe-
leri, ictihâd ayr›l›¤› idi. Onlar›n bu ifllerine de sevâb vard›r. Yan›-
lanlar›na bir sevâb, do¤ru olanlar›na iki sevâb verildi. (Aflere-i
mübeflflere) denilen on kiflinin Cennete gideceklerini, Resûlullah
haber verdi. Bunlar, dört halîfe ve Talha ve Zübeyr ve Sa’d bin ebî
Vakkâs ve Sa’îd bin Zeyd ve Ebû Ubeyde bin Cerrâh ve Abdür-
rahmân bin Avfd›r. Resûlullah›n mubârek k›z› hazret-i (Fât›ma-
tüz-Zehrâ) “rad›yallahü anhâ” ile bunun iki o¤lu, (Hasen) ve
(Hüseyn)in ve (Hadîce-tül-Kübrâ) ve (Âifle-i S›ddîka)n›n “rad›-
yallahü teâlâ anhüm ecma’în” da Cennetlik olduklar›na inan›r›z.
Bunlardan baflka, hiç kimsenin ismini söyliyerek Cennetlik oldu-
¤unu söyliyemeyiz. Baflka âlimlerin, Velîlerin Cennete gidecekle-
rini, çok zan ederiz. Fekat, kesin söyliyemeyiz. Eshâb-› kirâmdan
sonra, Evliyân›n en üstünü, (Tâbi’în)in üstünleridir. Onlardan
sonra (Tebe-i Tâbi’în)in üstünleridir “r›dvânullahi teâlâ aleyhim
ecma’în”.

Müellif, (Allahü teâlây› sevmenin on sebebi vard›r. Dokuzun-
cusu, Allah› sevenlerle berâber bulunmak, onlar›n sözlerinden dö-
külen tatl› meyveleri toplamak, onlar›n yan›nda, ancak lâz›m olun-
ca konuflmakd›r. Bu on sebebe yap›flmakla, muhabbet dereceleri
afl›l›r. Sevgiliye kavuflulur) diyor.
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Biz de, böyle inan›yoruz. Tesavvuf büyüklerini bunun için sevi-
yoruz. Allahü teâlân›n sevdi¤i Velîlerin yan›na onun için üflüflüyo-
ruz. Onlar› bunun için övüyoruz. Böyle yapanlara, niçin müflrik di-
yor anl›yam›yoruz.

23 - (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n, dörtyüzonbeflinci sahîfesinde,
(Kasîde-i bürde, büyük câhillikdir. Yaln›z Peygamberlerin koru-
mas› ile necât olurmufl. Bu kasîde, Kitâba ve Sünnete karfl› gel-
mekdedir. Bu kasîdeyi Kur’ândan üstün tutuyorlar) diyor.

Kitâb›n›n önsözünde, (Sü’ûd torunu Abdül’Azîz[1] tevhîdi ye-
niledi. Arabistân yar›m adas›na sulh ve emniyet getirdi. O¤lu
Sü’ûd da, geçmifllerinin yoluna hayât verdi. Hulefâ-i râflidînin yo-
lunu açd›) diyor. Sü’ûd o¤ullar›n›n k›l›nclar›n›n keskin olmas›na
düâ ediyor. Yunanistanda, Atinan›n en lüks otellerinde, yüzlerce
gayr-› meflrû’ câriye ile, Yunan k›zlar› aras›nda, y›llarca sefâhet,
içki ve fuhfl âlemleri sürerek 1384 [m. 1964] de zevk, safâ, iflret
içinde ölen Sü’ûdü ve dedelerini övmek için (hayât verdi, yol aç-
d›) gibi medhiyeler söylemesi, ondan yard›m dilemesi flirk, suç ol-
m›yor da, imâm-› Busayrînin “rahime-hullahü teâlâ”, Allahü te-
âlân›n sevgili Peygamberini “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” öv-
mesi, o yüce Peygamberi, mahlûklar›n en yüksek derecesine ç›-
karmas›, (Her istedi¤ini verece¤im) müjdesi ile flereflenmifl olan
o en yüksek Peygamberden yard›m ve flefâ’at istemesi, suç ve flirk
oluyormufl. Utanmadan bu yaz›lar›, din kitâb› diyerek müslimân-
lar›n önüne sürmekdedir. Gençleri aldatmak, mezhebsiz yapmak
için, islâm âlimlerine, müslimânlar›n gözbebeklerine, müflrik, sa-
p›k demekden hayâ duymamakdad›r. ‹mâm-› Rabbânînin “rahi-
me-hullahü teâlâ” birinci cild, k›rkdördüncü mektûbda bildirdi¤i
hadîs-i flerîflerde, Resûlullah›n kendi yüksek makâm›n› anlatma-
s›na, acaba ne diyecekdir. Peygamberlerin seyyidi, gelmifl gele-
cek, bütün insanlar›n en üstünü oldu¤unu bildirdi¤i için, o flerefli
Peygambere “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” de, (hâflâ) kirli ka-
lemini bulafld›rmak küstahl›¤›n› m› yapacak? Bu konuda, onü-
çüncü maddede genifl bilgi verildi. Lütfen o maddeyi de okuyu-
nuz!

24 - Bu vehhâbî kitâb›n›n dörtyüzonalt›nc› sahîfesinde, (‹brâ-
hîm Neha’î, Allahü teâlâya, sonra sana s›¤›n›r›m demek câiz olur
dedi ise de, bu söz diri ve hâz›r olup birfley yapma¤a gücü yeten
ve sebeb olan kimse için söylenir. Ölüler his etmez, duymaz, fâide
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ve zarar yapma¤a güçleri yokdur. Ölülere ve gâib olan dirilere kar-
fl› böyle söylenmez. Ölülere herhangi bir sûretle ba¤lanmak câiz
de¤ildir. Böyle oldu¤unu, Kur’ân aç›kca bildiriyor. Ölülerden bir-
fley istemek, yâhud onlara birfley söyliyerek de¤er vermek, kalbi ile
veyâ bir ifl yapmakla ba¤lanmak, onlar› ilâh, ma’bûd, tanr› yapmak
olur) diyor.

Bu saçma yaz›lar› ile, Kur’ân-› kerîme de iftirâ etmekdedir. ‹s-
lâm âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” bu sap›k yaz›lara, âyet-i
kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle cevâb vermifller. Bunlar›n aldan-
d›klar›n› ve gençleri aldatarak felâkete sürüklemekde olduklar›-
n› isbât etmifllerdir. Bu k›ymetli kitâblardan Seyyid Dâvüd bin
Süleymân›n “rahime-hullahü teâlâ” (Minhat-ül-vehbiyye fî redd-
il-vehhâbiyye) kitâb›, ofset yolu ile, 1389 [m. 1969] da ‹stanbulda
basd›r›lm›fld›r. 1973 de ikinci, 1990 da üçüncü bask›s› yap›lm›fld›r.
Arabî olan bu kitâb, ilk olarak 1305 hicrî y›l›nda, Bombayda ba-
s›lm›fld›. Seyyid Dâvüd, derin âlim, büyük Velî, kerâmetler sâhi-
bi olan mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdînin “rahime-hullahü teâlâ” tale-
besi olup, 1222 de Ba¤dâdda tevellüd ve 1299 [m. 1881] da orada
vefât etdi. Hâl tercemesi (Müncid) lügat kitâb›nda (Hâlidî) is-
minde yaz›l›d›r. ‹brâhîm Neha’î ‹mâm-› a’zam›n hocas›n›n hoca-
s›d›r. 96 da Kûfede vefât etdi. (Minhat-ül-vehbiyye) kitâb›nda di-
yor ki:

Ehl-i sünnet i’tikâd›ndan ve mezheblerden ayr›lanlar, bugün-
lerde ço¤almakdad›r. Bu sap›klar, Muhammed aleyhisselâm›n üm-
metine müflrik diyorlar. Bu mubârek ümmeti öldürmeli, mallar›n›
almal› diyorlar. Bunlar, böylece, felâkete sürükleniyorlar. Allahü
teâlân›n yard›m› ile, vehhâbî denilen bu sap›klar›, flu küçük kitâ-
b›mla red etme¤e, yaz›lar›n›n bozuklu¤unu isbât etme¤e kalk›fl-
d›m. Bunu okuyarak, belki yan›ld›klar›n› anlar, hidâyete kavuflur-
lar. Böylece, büyük bir hizmet etmifl olurum.

Vehhâbîler, Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve
sâlih kullardan Evliyây› “rahime-hümullahü teâlâ” vâs›ta yaparak,
onlar› flefâ’atc› k›larak, Allahü teâlâdan dilekde bulunma¤a ve Al-
lahü teâlân›n kerâmet olarak onlara verdi¤i kuvvet ile s›k›nt›dan
kurtarmalar›n› isteme¤e ve Allahü teâlân›n bir dile¤e kavufldurma-
s› veyâ bu s›k›nt›dan kurtarmas› için, kabrlerine gidip, onlardan fle-
fâ’at isteme¤e inanm›yorlar. ‹nsan ölüp, toprak olunca, iflitmez,
görmez, kabr hayât› diye birfley yokdur diyorlar. Dünyâda birfleye
kavuflmak için, diriler sebeb yap›ld›¤› hâlde, ölülerin de, birfleye ka-
vuflmak için sebeb yap›lmas›na bir dürlü inanm›yorlar. E¤er, ölü-
lerin kabr hayât› denilen bir hayât ile diri olduklar›na ve bu hayât-
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lar›ndan dolay›, bildiklerine, iflitdiklerine, gördüklerine ve kendile-
rini ziyâret edenleri tan›d›klar›na, selâm verenlere karfl›l›k selâm
verdiklerine ve birbirlerini ziyâret etdiklerine, kabrde ni’met veyâ
azâb içinde olduklar›na ve ni’metin ve azâb›n, rûh ile bedene bir-
likde oldu¤una ve tan›d›klar› dirilerin yapd›klar› ifllerin kendileri-
ne bildirildi¤ine ve iyi iflleri ö¤renince, Allahü teâlâya hamd edip
birbirlerine müjde verdiklerine ve ifli yapana düâ etdiklerine, kötü
iflleri ö¤renince, bunlar› yapanlara düâ ederek yâ Rabbî! Bunlara
iyi ifller yapmak nasîb et! Bize yapd›¤›n gibi, onlara da hidâyet na-
sîb eyle dediklerine inansalard›, böyle inkâr etmezlerdi. Çünki öl-
mek, bir evden, baflka bir eve göç etmekdir. Bu bildirdiklerimizin
hepsinin do¤ru olduklar›n›, Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i flerîfler ve ic-
mâ’› ümmet bildirmekdedir. Bunlara inanm›yan, îmân edilmesi vâ-
cib olan birfleye inanmam›fl olup, bid’at f›rkalar›ndan olur. Resû-
lullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sünnetinden ayr›lm›fl
olur. Çünki, Mahfler yerinde toplanmak için dirilip, mezârdan ç›k-
ma¤a inanmak, îmân›n alt› flart›ndan biridir. Buna inanm›yan kâfir
olur. Ölüler için kabr hayât› olup, ni’meti ve azâb› duyduklar›na
inanmamak, küçük k›yâmete inanmamakd›r. Küçük k›yâmet, bü-
yük k›yâmetin örne¤idir.

[Kabr azâb›na inanm›yan câhiller, (Mezârda bedenler çürü-
müfldür. Organlar kalmam›fld›r. Duymazlar, görmezler. Bedene
azâb ve ni’met olmaz) diyorlar. Buna deriz ki, rûhun ölmedi¤ine
siz de inan›yorsunuz. Bunun için, onun duydu¤una, iflitdi¤ine, gör-
dü¤üne de inanmal›s›n›z. Böyle olunca, rûhdan flefâ’at dilemek,
ondan yard›m istemek gibi, Allahü teâlân›n yaratmas›na vâs›ta ol-
mas›n› bekleme¤e, karfl› olmaman›z îcâb eder. Çünki, bütün dinler,
insan ölünce, rûhun diri kald›¤›n› bildirmekdedir. Diri insanlar, Al-
lahü teâlân›n yaratmas›na vâs›ta, sebeb olduklar› gibi, diri rûhlar›n
da, Allahü teâlân›n yaratmas›na sebeb olaca¤› red edilmez. Bunu,
iyi düflünemedi¤i için, ölüden bir yard›m beklenemez. Allahü te-
âlân›n birfleyi yaratmas› için, Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›n›n
rûhlar›ndan yard›m bekliyen, onlardan flefâ’at istiyen kâfir olur,
müflrik olur diyorlar.

Osmânl› devletinde yetiflmifl olan âlimlerin büyüklerinden Ehî-
zâde Abdülhalîm bin Muhammed “rahime-hullahü teâlâ”, (Es-sâ-
dât fî-isbât-il-kerâmeti lil-Evliyâ-i hâlel-hayât ve ba’del memât)
kitâb›nda, Allahü teâlân›n Evliyâya kerâmet verdi¤ini, kerâmetle-
rin öldükden sonra da devâm etdi¤ini vesîkalarla isbât etmekde-
dir. Abdülhalîm efendi, 1013 [m. 1604] de vefât etmifldir. Merginâ-
nînin (Hidâye)sine yapd›¤› flerh ile (Eflbâh)a ta’lîk› ve (Dürer ve
Gurer) hâfliyeleri çok k›ymetlidir. Sa’düddîn-i Teftâzânî “rahime-
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hullahü teâlâ”[1] (Akâid-i Nesefiyye) flerhinde, Evliyân›n kerâmet-
lerini uzun yazm›fld›r. Birçok âlimler, bu flerh üzerine hâfliyeler
yapm›fllard›r. Bunlardan biri, Hindistân âlimlerinden Abdül’Azîz
Ferhârînin “rahime-hullahü teâlâ” (Nebrâs) ismindeki arabî flerhi-
dir. Buna da, Muhammed Berhurdâr Mültânî “rahime-hullahü te-
âlâ” çok k›ymetli bir hâfliye yapm›fld›r. Bunun 476. c› sahîfesinde
diyor ki, (Kerâmetin mevcûd oldu¤unu isbât eden vesîkalar›n en
kuvvetlisi, Eshâb-› kirâm›n ço¤undan hâs›l olan kerâmetlerdir.
Bunlar› bildiren çeflidli kitâblar aras›nda, imâm-› Ca’fer Müstagfi-
rînin “rahime-hullahü teâlâ” (Delâil-ün-nübüvve) kitâb›d›r.
Mu’tezile sap›k f›rkas›nda olanlar, kerâmeti inkâr etdi ise de, Ehl-
i sünnet âlimleri bunlara uzun cevâblar vermifllerdir). Abdül’Azîz
Ferhârî 1239 [m. 1824] de Hindistânda, imâm-› Ca’fer Müstagfirî
Nesefî de, 432 [m. 1041] de vefât etmifllerdir.

fiimdi, Sü’ûdî Arabistân hükûmetinin dünyâya vehhâbîli¤i yay-
mak için propaganda genel müdürlü¤ü kurdu¤unu, bunun için, her
sene milyonlarca alt›n lira da¤›td›¤›n› haber al›yoruz. Her memle-
ketde bulunan, dînini, vicdân›n› satabilecek birkaç soysuz, beyinsiz
kimse, paraya kavuflmak için, birço¤u da islâmiyyeti bilmedi¤in-
den, yalanlara aldanarak, dinde reform ak›nt›s›na kap›ld›¤› için,
mezhebsizlik dellâll›¤› yapmakda, gençleri zehrlemekde, felâkete
sürüklemekdedir. Kendilerini din adam› tan›tan bu câhiller, âyet-i
kerîmeleri ve hadîs-i flerîfleri tan›m›yorlar. Eshâb-› kirâm›n ve Tâ-
bi’în-i ›zâm›n sözlerini bilmiyorlar. Koyu câhildirler. Biraz arabca
ö¤renince, kendini âlim zan etmek, katmerli câhil olmak alâmeti-
dir. Böyle kimse, okuyup ö¤renme¤e, adam olma¤a özenmez. Al-
d›klar› alt›nlarla, zevk ve safâya dalar. Dinden de, dünyâ bilgilerin-
den de habersiz kal›r. Zevall› gençler, böyle kimseyi din adam›,
hem de âlim san›r. ‹slâmiyyeti y›kan, kemiren, bunlard›r. Din ada-
m› ismi alt›nda, müslimânlar›n bafl›na geçmeleri ise, büyük felâket
olur. Böyle câhil kalanlar, din bilgisi diyerek, k›sa akllar›na, bofl
kafalar›na gelen hayâlleri yazarlar. Sap›kd›r ve baflkalar›n› da sap-
d›rmakdad›rlar. Buhârîdeki hadîs-i flerîf, bunlar›n türeyeceklerini
haber vermekdedir.]

Kabrde, hem rûha, hem de bedene ni’met ve azâb vard›r. Bu-
na, böylece inanmak lâz›md›r. ‹mâm-› Muhammed bin Hasen
fieybânî “rahime-hullahü teâlâ” 135-189 [m. 805], (Akâid-i fieybâ-
niyye) manzûmesinde, (Kabr azâb› vard›r. Kabr azâb›, hem rûha,
hem de bedene olacakd›r) buyurdu. Ya’nî, kabrde ni’metler ve a-
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zâblar, rûha ve cesede birlikde olacakd›r. Diriler bunu görmezse
de, inanmak lâz›md›r. Gaybe îmân etmek lâz›md›r. Buna inanma-
mak, k›yâmet günü olan (ba’s) ya’nî, mezârdan kalkma¤a inanma-
ma¤a yol açar. Çünki, ikisi de, Allahü teâlân›n kudreti ile olmak-
dad›r. Birine inanan›n, ötekine de inanmas› akla uygundur. ‹nsan
kabr azâb›n›, diri iken anl›yam›yor ise de, âyet-i kerîmeler ve ha-
dîs-i flerîfler ve bu ümmetin önce gelenleri, kabr azâb› olaca¤›n›
haber vermifllerdir. Bu haberleri afla¤›da ayr› ayr› bildirece¤iz.
Sonra, Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›n›n mezârlar›ndan flefâ’at ve
Allahü teâlân›n yaratmas› için vâs›ta, vesîle olmalar›n› istemek câ-
iz oldu¤unu gösteren hadîs-i flerîfleri bildirece¤iz. Bunlar› okuyup
anl›yanlar, ölülerin kendilerinin birfley yapmad›klar›n›, mezheb-
sizlerin iftirâ etdikleri gibi, onlardan birfley yapmalar›n›n istenil-
medi¤ini göreceklerdir. Bunlar, dirilerin hareket etdiklerini, ifl
yapd›klar›n› görerek, bunlardan yard›m, flefâ’at istiyenlerin bunla-
r›n kendilerinden istediklerini san›yorlar. Hâlbuki, dirilerden iste-
mek de, bunlar›n, Allahü teâlân›n yaratmas›na sebeb olmalar›n›
istemekdir. Herfleyi yaratan, yapan, yaln›z Allahü teâlâd›r. Diri
de, ölü de, canl› da, cans›z da, Onun yaratmas›na sebeb olmakda-
d›r. Onun yaratmas›na, mahlûklar›n sebeb olmalar›n›, yine O di-
lemifldir. Âlemin nizâml›, düzenli olmas› için, birçok fleyi, sebeb
ile yaratmak istemifldir. Diledi¤i birçok fleyi de, sebebsiz yarat-
makdad›r.

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evliyâ “ra-
hime-hümullahü teâlâ” mezârlar›nda, kabr hayât› denilen, bilme-
di¤imiz bir hayât ile diridirler. Kendiliklerinden birfley yapamaz-
lar. Allahü teâlâ, onlara sebeb olacak kadar kuvvet ve k›ymet ver-
mifldir. Onlar› sevdi¤i için, onlara, âdeti d›fl›nda olarak ikrâm, ih-
sân yapmakdad›r. Onlar›n hurmeti için, istenileni yarat›r. ‹stenile-
nin yarat›lmas›na sebeb olmalar› onlardan istenir. Mezhebsizlerin,
Ehl-i sünnet, mezârlara tap›n›yorlar, müflrik oluyorlar demeleri
yaland›r. Müslimânlara iftirâd›r. Birkaç câhil veyâ dinsiz, sâf köy-
lüleri soymak, dünyâ menfe’ati sa¤lamak için, islâmiyyete uym›-
yan, kötü ifl yapabilir. ‹slâm bilgileri, islâm ahlâk›, bir memleketde
azal›rsa, böyle z›nd›klar›n, sap›klar›n türeyecekleri belli bir fleydir.
Bunlar› behâne ederek, mezhebsizli¤i savunmak yerine, bu bozuk
iflleri düzeltmek, y›k›c› de¤il, yap›c› olmak îcâb eder. Müslimânlar
aras›nda, kabr hayât›na ve kabrde ni’met ve azâblar oldu¤una ina-
n›p da, Peygamberlerin ve Evliyân›n öldükden sonra, Allahü te-
âlân›n yaratmas›na sebeb olacaklar›na inanm›yanlar var. Yâhud,
Allahü teâlân›n yaratmas›n› düflünmeden yaln›z onlardan istenili-
yor, onlardan flefâ’at istenmesi, dileklerin onlar vâs›tas› ile elde e-
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dilmesi, islâmiyyetde bildirilmemifldir diyenler de vard›r. Böyle
söyliyenler, kabr hayât›na inanm›yanlar kadar zararl› de¤ildir.
Bunlar, Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri bilmedikleri için yâhud
inâd ederek böyle söyliyorlar. Müslimânlar›n inâdc› olmamas›,
do¤ru sözü kabûl etmesi lâz›md›r. Cevâblar›m›z› sekiz k›sm hâlin-
de bildirece¤iz.

Birinci k›sm: Peygamberler “aleyhimüssalâtü vesselâm” kabrle-
rinde diridirler. Diri olmalar›, sözde de¤ildir. Tâm diridirler. Âl-i
‹mrân sûresinin yüzaltm›fldokuzuncu âyetinde meâlen, (Allah yo-
lunda öldürülenleri ölü sanmay›n›z! Onlar, Rablerinin yan›nda di-
ridirler. R›zkland›r›lmakdad›rlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme,
flehîdlerin diri olduklar›n› bildiriyor. fiehîdler, baflka müslimânlar
gibidirler. Onlardan bir üstünlükleri yokdur. Peygamberler, fle-
hîdlerden elbet dahâ ileride ve dahâ üstündür. ‹slâm âlimlerine
göre, her Peygamber, flehîd olarak ölmüfldür. Bunu bilmiyen yok-
dur. Burhâneddîn Alî Halebî,[1] (‹nsân-ül’uyûn) ismindeki (Siyer)
kitâb›nda, derecesi afla¤› olanda, derecesi yukar› olanda bulunm›-
yan bir üstünlük bulunabilir diyor ise de, bu sözün burada yeri
yokdur. Çünki bu söz, âyet-i kerîmede veyâ hadîs-i flerîfde aç›kca
bildirilmemifl olan üstünlük içindir. Peygamberlerin flehîd olduk-
lar›, hadîs-i flerîfler ile bildirilmifl oldu¤u için, Halebînin sözü, bu-
rada düflünülemez. Buhârîde ve Müslimde bildirilen hadîs-i flerîf-
de, (Mi’râc gecesinde, Mûsâ aleyhisselâm›n kabri yan›ndan geçi-
rildim. Mezâr›nda, ayakda nemâz k›l›yordu) buyuruldu. Beyhekî-
nin ve baflkalar›n›n bildirdikleri bir hadîs-i flerîfde, (Peygamber-
ler, mezârlar›nda diridirler. Nemâz k›larlar) buyuruldu. Baflka bir
hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ topra¤›n Peygamberleri çürütmesini
harâm etmifldir) buyuruldu. Bunun do¤ru oldu¤unu, âlimler söz-
birli¤i ile bildirmekdedir. Buhârîde ve Müslimde, (Allahü teâlâ,
Mi’râc gecesinde, bütün Peygamberleri, Peygamberimize gönder-
di. Onlara imâm olup, iki rek’at nemâz k›ld›lar) yaz›l›d›r. Nemâz
k›lmak, rükû’ ve secde yapmakla olur. Bu haber, diri olarak, cesed
ile, beden ile k›ld›klar›n› gösteriyor. Mûsâ aleyhisselâm›n, kabrin-
de nemâz k›lmas› da, bunu göstermekdedir. (Miflkât) kitâb›n›n
son cildinde, (Mi’râc) bâb›n›n birinci fasl› sonunda, Müslimden
alarak Ebû Hüreyrenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kâ’benin yan›n-
da, Kureyfl kâfirleri, bana Beyt-ül-mukaddesin nas›l oldu¤unu
sordular. Oralara dikkat etmemifldim. Çok s›k›ld›m. Allahü teâlâ
bana gösterdi. Kendimi Peygamberler aras›nda gördüm. Mûsâ a-
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leyhisselâm, ayakda nemâz k›l›yordu, za’îf idi. Saçlar› da¤›n›k ve
sark›k de¤ildi. fien’e kabîlesinden bir yi¤it gibi idi. Îsâ aleyhisse-
lâm, Urve bin Mes’ûd Sekafîye benziyordu) buyuruldu. fien’e, Ye-
mende bulunan bir kabîlenin ismidir. Bu hadîs-i flerîfler, Peygam-
berlerin, Rableri yan›nda diri olduklar›n› gösteriyor. Onlar›n ce-
sedleri [bedenleri], rûhlar› gibi latîf olmufldur. Kesîf, kat› de¤ildir.
Madde ve rûh âleminde görünebilirler. Bunun için Peygamberler,
rûhlar› ve bedenleri ile görünebilirler. Hadîs-i flerîfde, Mûsâ ve Îsâ
aleyhimesselâm›n, nemâz k›ld›klar› bildiriliyor. Nemâz k›lmak, çe-
flidli hareketler yapmakd›r. Bu hareketler, beden ile olur. Rûh ile
olmaz. Mûsâ aleyhisselâm›, orta boylu, eti az, za’îf, saçlar› toplu
gördüm buyurmas›, rûhunu de¤il, bedenini gördü¤ünü gösteriyor.
Peygamberler, baflka insanlar gibi ölmez. Geçici olan dünyâdan,
sonsuz kal›c› olan âh›rete göç ederler. ‹mâm-› Beyhekî (‹’tikâd) ki-
tâb›nda buyuruyor ki, Peygamberler, mezâra kondukdan sonra
rûhlar› bedenlerine geri verilir. Biz onlar› göremeyiz. Melekler gi-
bi, görünmez olurlar. Yaln›z, Allahü teâlân›n kerâmet olarak ihsân
etdi¤i seçilmifl kimseler görebilir. ‹mâm-› Süyûtî de böyle bildir-
mifldir. ‹mâm-› Nevevî ve Sübkî ve ‹mâm-› Kurtubî üstâd›ndan
böyle haber vermifllerdir. [‹mâm-› Beyhekî 458 [m. 1066] de Niflâ-
pûrda, imâm-› Ebül-Hasen Alî Sübkî 756 [m. 1355[ da M›srda, Mu-
hammed Kurtubî 671 [m. 1272] de vefât etmifllerdir.] Hanbelî âlim-
lerinden ibni Kayy›m-› Cevziyye (Kitâb-ür-Rûh)da, onun bu habe-
rini yazmakdad›r. fiâfi’î âlimlerinden ibni Hacer-i Hiytemî ve fiem-
süddîn-i Remlî ve kâdî Zekeriyyâ ve hanefî âlimlerinden Ekme-
lüddîn ve fiernblâlî ve mâlikî âlimlerinden ibni Ebî Cemre ve tale-
besi ‹bnülhâc (Medhal) kitâb›nda ve ‹brâhîm Lakânî (Cevheret-
üt-tevhîd) kitâb›nda ve dahâ birçok âlimler, böyle oldu¤unu bildir-
mifllerdir. [‹bni Kayy›m-› Cevziyye 751 [m. 1350] de, ‹bni Teymiy-
ye 728 [m. 1328] de, fiemsüddîn Muhammed Remlî 1004 [m. 1596]
de, Kâdî Muhammed Zekeriyyâ 926 [m. 1520] da M›srda vefât et-
mifllerdir.] Hicretin altm›flbirinci senesinde (Harre) olay›nda Ye-
zîdin adamlar› Medîne-i münevverede iflkence yapd›klar› gün, Sa-
îd bin Müseyyib diyor ki, Mescid-i nebîde ezân okunamaz, nemâz
k›l›namaz olunca, (Hucre-i nebeviyye)den ezân ve ikâmet sesi ifli-
tildi. Bunu, ibni Teymiyye de, (‹ktizâ-üs-S›rât-il-müstakîm) kitâ-
b›nda yazmakdad›r. Çok kimse, selâmlara, Kabr-i se’âdetden ce-
vâb verildi¤ini, çok zemân iflitmifllerdir. Baflka kabrlerden de, se-
lâmlara cevâb verildi¤i, çok iflitilmifldir. Bunu ileride, bildirece¤iz.
Peygamberlerin mezârlar›nda diri olduklar› sözbirli¤i ile bildiril-
mifl oldu¤u anlafl›ld›. Sahîh hadîsde, (Bana selâm verilince, Alla-
hü teâlâ, rûhumu geri gönderip, ona cevâb veririm) buyuruldu.
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Bu hadîs-i flerîf, yukar›da bildirilenlere uygun olmuyor denilemez.
Ya’nî, mubârek rûhunun cesed-i flerîfinden ayr›ld›¤›n›, selâm veri-
lince geri verildi¤ini gösteriyor denilemez. Böyle söyliyenlere kar-
fl›, âlimler çeflidli cevâblar vermifldir. ‹mâm-› Süyûtî “rahmetullahi
teâlâ aleyh”, bu cevâblardan onyedisini bildiriyor. Bu cevâblar›n
en güzeli, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, cemâl-i ilâhîyi
görme¤e dalm›fld›r. Bedendeki duygular› unutmufldur. Bir müsli-
mân selâm verince, mubârek rûhu, bu dalg›nl›kdan ayr›l›p, beden
duygular›n› al›r. Dünyâda, böyle olanlar da az de¤ildir. Bir dünyâ
ifli veyâ âh›ret ifli, afl›r› düflünülürken, insan yan›nda konuflulan›
duymaz. Cemâl-i ilâhîye dalan kimse, bir sesi iflitebilir mi?

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” uykuda ve uyan›k
iken görülebilir mi? Görülebilirse, görünen, kendisi midir, benze-
ri midir? Âlimlerimiz, buna çeflidli cevâb verdiler. Kabrde diri ol-
du¤unu, sözbirli¤i ile bildirdikden sonra, kendisinin görüldü¤ünü
ço¤unlukla beyân buyurmufllard›r. Böyle oldu¤u, hadîs-i flerîfler-
den de anlafl›lmakdad›r. Bir hadîs-i flerîfde, (Beni rü’yâda gören
uyan›k iken görmüfl gibidir) buyuruldu. Bunun için, imâm-› Neve-
vî hazretleri, Onu rü’yâda görmek, tâm kendisini görmekdir dedi.
Nitekim, Abdürraüf Münâvînin,[1] (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda
yazd›¤› ve Buhârîde ve Müslimde bulundu¤unu bildirdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Beni rü’yâda gören do¤ru görmüfldür. Çünki fleytân, be-
nim fleklime giremez) buyuruldu. Rü’yâda benzeri görülmüfl ol-
sayd›, do¤ru olarak görülmüfl olmazd›. ‹brâhîm Lakânî, (Cevhe-
ret-üt-tevhîd) kitâb›nda diyor ki, hadîs âlimleri, Resûlullah›n uya-
n›k iken de, rü’yada da görülebilece¤ini, sözbirli¤i ile bildirmifller-
dir. Görülen, kendisi midir, benzeri midir, bunda ayr›lm›fllard›r.
Çoklar›, kendisidir dedi. ‹mâm-› Gazâlî ve Ahmed Karâfî ve bir-
kaç âlim ise, benzeridir dedi. Kendisi görülür diyenler ço¤unluk-
dad›r. ‹çlerinde otuzdan çok hadîs imâm›, büyük âlimler vard›r.
Herbirinin senedlerini, vesîkalar›n›, ayr› bir kitâbda bildirdim.
[Ekmelüddîn Muhammed Bâbertî 786 [m. 1384] da, fiernblâlî Ha-
sen 1069 [m. 1658] da M›srda, Abdüllah ibni Ebî Cemre 675 [m.
1276] de ve Muhammed ibnülhâc Fâsî 737 [m. 1337] de ve ‹brâ-
hîm Lakânî 1041 [m. 1632] de ve Ahmed fiihâbüddîn Karâfî 684
[m. 1285] de vefât etmifllerdir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”.]

‹kinci k›sm: Ölülerin iflitmelerine ve görmelerine gelince, fle-
hîdlerin, kabrlerinde diri olduklar›, Kur’ân-› kerîmde aç›kça bildi-
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rilmifldir. Velîler, Allahü teâlân›n, kerâmet olarak ihsân etmesi ile,
iflitir ve görürler. Allahü teâlâ, sevdi¤i kullar› için, âdetinin, kanûn-
lar›n›n d›fl›nda fleyler yarat›r. Önce Peygamberlerin ve hele bunla-
r›n en yükse¤i olan Muhammed aleyhisselâm›n ve flehîdlerin ve
Velîlerin, mezârlar›nda iflitdiklerine ve görmelerine inanm›yan câ-
hilleri susdurmak için, kâfirlerin bile mezârda duyduklar›n› ve iflit-
diklerini bildirece¤iz. Buhârînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Meyyit
mezâra konup, mezâr bafl›ndakiler da¤›l›rken, onlar›n ayak sesleri-
ni iflitir) buyuruldu. Buhârîde ve Müslimde yaz›l› olan hadîs-i flerîf-
de, Bedrde öldürülen kâfirlerin, birkaç gün sonra, bir çukura ko-
nulmas› emr olundu. Bundan da birkaç gün sonra, Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” çukurun bafl›na gelip durdu. Çukurdaki-
lere, ismlerini ve babalar›n›n ismlerini birer birer söyliyerek, (Rab-
binizin, size söz verdi¤ine kavufldunuz mu? Ben, Rabbimin söz
verdi¤i zafere kavufldum) buyurdu. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
anh” bunu iflitince, (Yâ Resûlallah! Lefl olmufl kimselere mi söyli-
yorsun?) deyince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Beni
do¤ru Peygamber olarak gönderen Rabbimin hakk› için söyliyo-
rum ki, siz beni onlardan dahâ çok iflitmiyorsunuz. Fekat cevâb ve-
remezler) buyurdu. Buhârînin ve Müslimin bildirdikleri hadîs-i fle-
rîfde, (Meyyit, yak›nlar›n›n kendisine ba¤›rarak a¤lamas›ndan
azâb duyar) buyuruldu. ‹mâm-› Nevevî, Müslim kitâb›n› aç›klar-
ken, bu hadîs-i flerîf için, (Meyyit, yak›nlar›n›n ba¤›rarak a¤lama-
s›ndan azâb duyar ve onlara gücenir) dedi. Muhammed bin Cerîr
Taberî de böyle söyledi. Kâdî Iyâd da, en iyi söz budur diyerek,
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, o¤lu için yüksek sesle
a¤l›yan bir kad›n› susdurdu¤unu bildirdi. (Ey müslimânlar! Mezâr-
daki kardefllerinize yüksek sesle a¤l›yarak, onlar› incitmeyiniz!)
buyurdu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, meyyit, yak›nlar›n›n a¤la-
malar›n› iflitmekdedir. Bununla incinmekde ve azâb duymakdad›r.
[Muhammed bin Cerîr 310 [m. 923] da Ba¤dâdda, Kâdî Iyâd Mâli-
kî 544 [m. 1150] de Merrâküflde vefât etdi “rahmetullahi teâlâ aley-
him ecma’în”.]

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Mezârda
olanlara selâm verece¤iniz zemân, esselâmü aleyküm deyiniz!) Bu-
nun için, (Esselâmü aleyküm! Yâ ehle dâril-kavmil mü’minîn) de-
nir. Böyle selâm›n da, ifliten ve anl›yan kimseye söylenece¤i belli
birfleydir. ‹flitmeselerdi, yoklu¤a ve tafla selâm vermek olurdu. Se-
lef, ya’nî, islâm›n büyük âlimleri, böyle selâm verilece¤ini, sözbir-
li¤i ile bildirdiler.

Üçüncü k›sm: Meyyit, kendini ziyârete gelenleri tan›r. Ebû
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Bekr Abdüllah bin Ebiddünyâ, (Kitâb-ül-kubûr)da diyor ki, haz-
ret-i Âiflenin “rad›yallahü anhâ” haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir
kimse, din kardeflinin kabrini ziyârete gider ve mezâr› bafl›nda otu-
rursa onu tan›r ve selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Ebû Hüreyre-
nin “rad›yallahü anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, tan›d›-
¤›n›n mezâr› bafl›na gidip selâm verince, meyyit onu tan›r ve selâ-
m›na cevâb verir. Tan›mad›¤› kimsenin kabrine gidip selâm verin-
ce, meyyit selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Yûsüf ibni Abdülberr
ve (Ahkâm) kitâb›n›n sâhibi olan Abdülhak, bu hadîs-i flerîf için
sahîhdir dediler. ‹bni Kayy›m-› Cevziyye, bu hadîs-i flerîfi (Kitâb-
ür-Rûh)da bildiriyor. Sonra çeflidli haberleri de yaz›p, burada ya-
zacak dahâ birçok haberler vard›r diyor. Hadîs-i flerîflerde, ziyâret
kelimesi kullan›lmakdad›r. Meyyit, kabre geleni tan›masayd›, ziyâ-
ret kelimesi kullan›lmazd›. Her dilde ve her lügatda, ziyâret keli-
mesi, tan›yan ve anl›yan kimselerin buluflmas›nda kullan›l›r. (Selâ-
mün aleyküm) de anl›yan kimseye söylenir. Bir kimse, kabre yak›n
bir yerde nemâz k›larsa, meyyitler bunu görür. Nemâz k›ld›¤›n› an-
lar ve imrenirler. Yezîd bin Hârûn Sülemî diyor ki: ‹bni Sâseb, bir
cenâzede bulundu. Bir mezâr yan›nda iki rek’at nemâz k›ld›. Son-
ra kabre dayand›. Diyor ki, vallahi uyan›kd›m. Kabrden bir ses iflit-
dim. (Beni incitme! Siz ibâdet yapars›n›z, fekat iflitmezsiniz, bil-
mezsiniz. Biz ise biliriz. Fekat hareket edemeyiz. Bana göre, flu k›l-
d›¤›n iki rek’atden dahâ k›ymetli birfley yokdur) dedi. Meyyit, ‹bni
Sâsebin kabre dayand›¤›n› ve nemâz k›ld›¤›n› anlam›fld›. ‹bni Kay-
y›m, bunu bildirdikden sonra, meyyitin iflitdi¤ini gösteren, Eshâb-›
kirâmdan gelen çeflidli haberleri yazm›fld›r. Mezhebsizler, ‹bni
Kayy›m için müctehid diyorlar. Onu afl›r› övüyorlar. Fekat, ‹bni
Kayy›m›n bu yaz›lar›na inanm›yorlar. ‹nananlara da müflrik diyor-
lar. Bu hâlleri, islâm âlimlerine k›ymet verdiklerini de¤il, ifllerine
geldi¤i zemân övdüklerini, hiçbir âlimi be¤enmediklerini göster-
mekdedir. [‹bni Ebiddünyâ 261 [m. 894] de Ba¤dâdda, ‹bni Abdül-
berr 463 [m. 1071] de fiâtibede, Yezîd bin Hârûn Sülemî 206 [m.
821] da vefât etdi.]

Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, Bedr gazâs›nda çukura ko-
nulan kâfirlerin iflitmedi¤ini söyledi. Bunun için, ba’z› kimseler,
hiçbir mevtâ, hattâ mü’minler bile mezârda iflitmez sand›. Ba’z›
câhiller, flehîdlerin, hattâ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” bile, iflitmiyeceklerini söylediler. Meyyitin iflitmesine inanm›-
yanlar aldand›lar. Çünki Âifle “rad›yallahü anhâ”, yaln›z o çukur-
daki kâfirlerin iflitmedi¤ini söyledi. Mezârdaki kâfirlerin iflitmele-
rini, Fât›r sûresinin yirmiikinci âyetinin, (Sen ölüye duyuramazs›n.
Sen mezârlarda olanlara iflitdiremezsin!) meâl-i flerîfindeki iflit-
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mek gibi oldu¤unu sand›lar. Hâlbuki, böyle de¤ildir. Büyük âlim-
ler bildiriyor ki, âyet-i kerîmedeki iflitdirememek, iflitip kabûl et-
mek ve îmân etmek demekdir. Allahü teâlâ, bunun gibi âyet-i ke-
rîmelerde, diri olan ve kulaklar›, gözleri ve beyinleri olan kâfirleri
mezârdaki ölülere benzetmekdedir. Bu benzetifl, duymak ve anla-
mak bak›m›ndan de¤il, duygusuzluk ve anlay›fls›zl›k, ya’nî kabûl
etmemek ve inanmamak bak›m›ndand›r. Hastan›n rûhu gargaraya
gelince, ya’nî âh›retdeki yerini görme¤e bafllay›nca, îmâna gelmesi
fâide vermez. Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki, (Ezelde flakî ola-
rak yaz›lm›fl olanlar› îmâna ça¤›rman, onlara fâide vermez). Bun-
lar›n îmâna ça¤r›lmas›, mezârdakilerin îmân etmeleri gibi, kendile-
rine fâide vermez. Çünki kabrdekiler, görmeden inanmalar› lâz›m
gelen fleyleri gördükden sonra îmân etmifllerdir. Böyle îmânlar›
kabûl olmaz. Buradaki iflitmek, kabûl etmek demekdir. Filân ka-
d›n flöyledir, hiç söz duymaz denir. Böyle söylemek, iflitdi¤i hâlde
kabûl etmez demekdir. Kâfirler için gelmifl olan iki âyet de böyle-
dir. Onlar diridirler, gözleri ve kulaklar› vard›r. Fekat Allahü teâlâ,
onlar› flakî yapd›¤› için, kalblerini mühürledi¤i için, Peygamberine
diyor ki: (Sen onlara duyuramazs›n). Ya’nî, senin sözünle îmân›
kabûl etmezler. Mezârda olanlar›n îmânlar› kabûl olmad›¤› gibi,
onlar da îmân› kabûl etmezler demekdir. Hadîs-i flerîflerde, ölüle-
rin iflitdikleri bildiriliyor. Bu iflitmek kulakla olan iflitmekdir. ‹ki
âyet-i kerîmede bildirilen iflitdirememek ise, kabûl etdirememek
demekdir. Akl› olan, iyi düflünebilen bir kimse, bu iki iflitme¤i bir-
birinden kolay ay›rabilir. Allahü teâlâ, Neml sûresinin sekseninci
âyetinde meâlen, (Sen ölüye iflitdiremezsin) buyurdukdan sonra,
(Sen ancak îmân edenlere iflitdirebilirsin) buyurdu. Mü’minlerin
iflitdi¤ini bildirdi. ‹flitmek, kabûl etmek demek oldu¤u buradan da
anlafl›lmakdad›r. Âyet-i kerîmede iflitdiremezsin buyurulmas›, ku-
laklariyle duymazlar demekdir denirse, Allahü teâlâ, kabrdeki
mü’minlerin iflitdiklerini bildirmifl olur ki, bizim anlatmak istedi¤i-
miz de budur. Kabrdeki mü’minlerin iflitdikleri, Kur’ân-› kerîm ile
aç›kça bildirilince, buna kimse inanmamazl›k yapamaz. Kur’ân-›
kerîmden sonra müslimânlar›n en sa¤lam kayna¤› olan hadîs-i fle-
rîfe inanm›yan›n da, buna inanmas› îcâb eder.

Hazret-i Âifle “rad›yallahü anhâ”, kabrdeki yaln›z kâfirlerin
iflitmiyeceklerini söylemifldir. Çünki, yukar›da yazd›¤›m›z, Onun
bildirmifl oldu¤u hadîs-i flerîfde, (Bir kimse mü’min kardeflinin
kabrini ziyâret eder ve kabr yan›nda oturursa ve selâm verirse,
meyyit onu tan›r ve selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Onu tan›-
mas› ve selâm vermesi, meyyitin onu gördü¤ünü ve selâm›n› duy-
du¤unu göstermekdedir. Âifle “rad›yallahü anhâ” kâfirlerin iflit-
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medi¤ini haber verdi ise de, onlar›n bildiklerini de haber vermek-
dedir. Kendisinin bildirdi¤i bir hadîs-i flerîfde, (Benim do¤ru söy-
lemifl oldu¤umu, onlar flimdi bilirler) buyurulmakdad›r. Âlimler
buyuruyor ki, bilmek, iflitmekle olur. Bunun için, ikisi aras›nda bir
uygunsuzluk yokdur. ‹bni Teymiyye ve ibni Kayy›m-› Cevziyye ve
ibni Receb ve Süyûtî ve dahâ birçok âlimler, böyle oldu¤unu bil-
dirmifllerdir. Çünki ölmek, ba’z› câhillerin dedikleri gibi, yok ol-
mak olsa idi, onun bütün duygular›n›n yok olmas› lâz›m gelirdi.
Hazret-i Âiflenin bildirdi¤i, Buhârîde yaz›l› olan hadîs-i flerîfde,
meyyitin bildi¤i haber verildi¤i için, duygular›n›n gitmedi¤i anlafl›l-
makdad›r. Di¤er Sahâbîlerin haber verdikleri hadîs-i flerîflerde
ölülerin iflitdikleri bildirilmifldir. Hazret-i Âiflenin, bu (iflitmek) ke-
limesinin, kabûl etmek, îmân etmek demek oldu¤unu zan etmesi,
âlimlerin söz birli¤ine uymamakdad›r. Eshâb-› kirâm›n sözleri ile
Onun sözünü ve Onun haberindeki sözlerini birlefldiren en do¤ru
söz yine Onun haber verdi¤i ziyâret hadîs-i flerîfidir. [Abdürrah-
mân ibni Receb hanbelî 795 [m. 1393] de fiâmda vefât etdi “rahme-
tullahi aleyh”.]

‹bni Hümâm, (Hidâye flerhi) olan (Feth-ul-kadîr) kitâb›nda di-
yor ki, Hanefî mezhebinin âlimleri yemîn bilgilerini anlat›rken di-
yorlar ki, (Meyyit iflitmez. Bir kimse ile konuflmamak için yemîn
eden bir kifli, onun ölüsü ile konuflsa, yemîni bozulmaz). (Hanefî
âlimlerinin yemîn için olan sözleri örf ve âdete dayanmakdad›r.
Bu sözler, ölünün iflitmedi¤ini göstermez. Hanefî âlimleri, yemîn
üzerinde bilgi verirken; bir kimse et yimemek için yemîn etse, son-
ra bal›k yise, yemîni bozulmaz. Hâlbuki, Allahü teâlâ bal›¤a güzel
et demifldir. Fekat âdetde bal›k eti, baflkad›r. Bunun gibi bir kim-
se, birisi ile konuflmama¤a yemîn etse, öldükden sonra ona söyle-
se, yemîni bozulmaz. Çünki, âdetde konuflmak demek, karfl›l›kl›
konuflmak demekdir. Meyyit iflitir, fekat iflitecek gibi konuflmad›-
¤› için âdete göre konuflulmufl olmaz. Bunun için, o kimsenin ye-
mîni bozulmaz) denilmifldir. Meyyit iflitmedi¤i için, yemîni bozul-
maz demek de¤ildir. ‹bni Hümâm, hazret-i Âiflenin (Bedr çuku-
rundaki kâfirlere söylemesi ve diriler, onlardan dahâ çok iflitici de-
¤ildirler diye yemîn etmesi) hadîs-i flerîfine sahîh de¤ildir dedi¤ini
bildiriyor. Âifle “rad›yallahü anhâ”, Allahü teâlâ, (Sen kabrde
olanlara iflitdirici de¤ilsin. Sen ölüye duyuramazs›n) buyurdukdan
sonra, Resûlullah›n öyle söyledi¤i do¤ru olmaz demifldir diyor.
Fekat bu hadîs-i flerîf sözbirli¤i ile bildirilmifldir. Hazret-i Âiflenin
buna inanmamas› düflünülemez. Bu hadîs-i flerîf ile âyet-i kerîme
aras›nda uygunsuzluk da yokdur. Âyet-i kerîmedeki ölü, kâfirleri
bildirmekdedir. ‹flitdiremezsin demek de, fâideli olmaz demekdir.

– 203 –



‹flitmezler demek de¤ildir. Bekara sûresinin, (Sa¤›rd›rlar, dilsizdir-
ler, kördürler, anlamazlar) meâlindeki yüzyetmiflbirinci âyet-i ke-
rîmesi de böyledir. Ya’nî kulaklar› vard›r. Gözleri vard›r. Fekat
îmâna ve do¤ru yola ça¤›rman› iflitmedikleri ve görmedikleri için,
Allahü teâlâ, onlara sa¤›r gibi ve kör gibi buyurmufldur. (Sen ölü-
ye iflitdiremezsin) âyet-i kerîmesi için, imâm-› Beydâvî hazretleri,
onlar do¤ru söze karfl› kulaklar›n› t›kayanlar gibidir. Allahü teâlâ
diledi¤ine iflitdirerek hidâyete kavufldurur diyor. Küfrde inâd
edenleri Allahü teâlâ, ölülere benzetiyor. Bu âyet-i kerîme, Kasas
sûresinin, (Sen sevdi¤ini îmâna getiremezsin. Fekat Allahü teâlâ,
diledi¤ini îmâna kavufldurur) meâlindeki ellialt›nc› âyet-i kerîme-
sine benzemekdedir. ‹bni Hümâm, sözüne devâm ederek, ölülere
duyurmak yaln›z Resûlullah içindir demekdedir. Buna karfl›l›k, bir
fleyin Resûlullaha mahsûs oldu¤unu söyliyebilmek için delîl, sened
lâz›md›r deriz. Burada böyle bir sened yokdur. Hazret-i Ömerin
süâli ve verilen cevâb da, husûsî olmad›¤›n› göstermekdedir. ‹bni
Hümâm, Bedr çukurundaki kâfirlere söylemek, bir atasözünü tek-
rârlamak gibi olur diyor ise de, hazret-i Ömere verilen cevâb, böy-
le olmad›¤›n› göstermekdedir. ‹bn-ül-Hümâma göre, Müslim kitâ-
b›ndaki, meyyitlerin cenâzede bulunanlar›n dönüfllerindeki, ayak-
lar›n›n seslerini ifliteceklerini bildiren hadîs-i flerîf, meyyitin kabre
konuldu¤u zemân, süâl ve cevâb için iflitmesini göstermekdedir.
Ondan sonra, art›k hiç iflitmiyece¤ini bildirmekdedir. Çünki, âyet-i
kerîmeden, meyyitin iflitmedi¤i anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlâ, kâ-
firlerin iflitmedi¤ini bildirmek için, onlar› ölüye benzetmifldir diyor.
Buna cevâb verilir ki, bu söz, kendi kendini çürütmekdedir. Çün-
ki, meyyitin kabre kondu¤u zemân, iflitece¤ini söyliyenin, her ze-
mân iflitece¤ine de inanmas› lâz›md›r. Baflka zemânlarda iflitmez
denilmemifldir. Kabre konuldu¤u zemân iflitece¤ini söylemenin de,
âyet-i kerîmeye uygun olmamas› lâz›m gelir.

Kabrde bulunan meyyitlere selâm vermenin sünnet oldu¤unu,
Ehl-i sünnet âlimleri söz birli¤i ile bildirmifldir. Büyük âlim ‹bni
Melek (Mesâbîh) kitâb›n› flerh ederken (Kabrde bulunanlara se-
lâm vermek) hadîsini aç›klad›kdan sonra, (Bu hadîs-i flerîf, meyyi-
tin iflitmiyece¤ini söyliyenlerin yan›ld›klar›n› gösterdi¤i gibi,
imâm-› Ahmedin ve Ebû Dâvüdün (Sünen) kitâblar›nda ve Hâki-
min (Müstedrek) kitâb›nda ve ‹bni Ebî fieybenin (El-musannef)
kitâb›nda ve Beyhekînin (Azâb-ül-kabr) kitâb›nda ve Tayâlisî ile
Abdü ibni Hamîdin (Müsned) kitâblar›nda ve Hammâd ibni S›rrî-
nin (Ez-zühd) kitâb›nda ve ibni Cerîr ve ibni Ebî Hâtemin ve bafl-
ka âlimlerin sahîh yollarla bildirdikleri Berâ’ bin Âzibin “rad›yal-
lahü anh” bildirdi¤i, (Kabrdeki fitne ve süâl) hadîsinin sonunda,
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(Mü’min olan meyyit için, kulum do¤ru söyledi sesi iflitilir. Kabre
Cennetden yayg› serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Meyyit için
Cennetden bir kap› aç›l›r. Kabre Cennet kokular› yay›l›r. Göre-
bildi¤i yerlere kadar yay›l›r. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel ko-
kular saçan birisi gelir. Buna, sen kimsin? Senin o hayrl› yüzün
nedir der. Ben, senin sâlih amelinim der. Bunu iflitince, Yâ Rab-
bî! K›yâmet çabuk kopsa! Yâ Rabbî, k›yâmet çabuk kopsa da, ço-
luk çocu¤uma ve mallar›ma kavuflsam der) buyurulmufldur. Kâfir
olan meyyit için, bunlar›n tersi, s›k›nt›lar olur. Bu hadîs-i flerîf,
meyyitin iflitdi¤ini ve gördü¤ünü ve konufldu¤unu ve koku ald›¤›-
n› ve anlay›fl› oldu¤unu ve düflündü¤ünü ve cevâb verdi¤ini gös-
termekdedir. Bu ifllerin hepsi, kabr süâlinden sonra olmakdad›r.
Böyle oldu¤unu, âlimler sözbirli¤i ile söylemifllerdir. ‹mâm-› Sü-
yûtî gibi hadîs imâmlar›, bu hadîsin (Mütevâtir), ya’nî en do¤ru
hadîslerden oldu¤unu bildirmifllerdir. Bu hadîs-i flerîf, ölülere se-
lâm vermenin, dirilere selâm vermek gibi oldu¤unu ve onlar›n da
iflitdiklerini göstermekdedir) demekdedir.

[‹mâm-› Ahmed 241 [m. 855] de Ba¤dâdda, Ebû Dâvüd Süley-
mân Sicstânî hanbelî 275 [m. 888] de Basrada, Hâkim Muhammed
Niflâpûrî 405 [m. 1014] de Niflâpûrda, Abdüllah ibni Ebî fieybe 235
[m. 850] de, Ebû Bekr Ahmed Beyhekî 458 [m. 1066] de Niflâpûr-
da, Ebû Dâvüd Süleymân Tayâlisî Basrî 204 [m. 818[ de, Ebû Mu-
hammed Abdü ibni Hamîd Keflî 249 [m. 863] da, Hammâd ibni
S›rrî Dârimî 243 [m. 857] de Kûfede, Muhammed bin Cerîr Tabe-
rî 310 [m. 923] da Ba¤dâdda, Ebû Bekr Muhammed ibni Ebî Hâ-
tem Niflâpûrî 320 [m. 932] de, Abdüllatîf ibni Melek 801 [m. 1399]
de ‹zmirde Tirede vefât etmifllerdir “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”].

(Fetâvâ-y› Hindiyye) kitâb›nda, (Kabr ziyâretinin yasak olma-
d›¤›n› imâm-› a’zam Ebû Hanîfe bildirmifldir. [Vehhâbî kitâb› da,
kabr ziyâretinin câiz oldu¤unu yazmakdad›r.] ‹mâm-› Muhamme-
din sözünden, kabr ziyâretinin, kad›nlar için de câiz oldu¤u anla-
fl›lmakdad›r) diyor. (Tehzîb) kitâb›nda, (Kabr ziyâreti müstehab-
d›r. Meyyiti ziyâret etmek, yak›n ve uzakl›¤›na göre onu diri iken
ziyâret etmek gibidir) diyor. Hüseyn Sem’ânînin (Hazânetül-müf-
tîn) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r. Kabrleri ziyâret ederken, ayak-
kab›lar ç›kar›l›r. Meyyitin yüzüne karfl›, k›bleye arka vererek du-
rulur. (Esselâmü aleyküm yâ ehlel-kubûr!Allahü teâlâ sizi ve bizi
ma¤firet eylesin! Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de sizin eserleri-
niziz!) denir. (Garâib) kitâb›nda da böyle yaz›l›d›r. Kabristânda,
yüksek sesle veyâ yavaflça, (Sûre-i mülk) okunabilir. Di¤er sûrele-
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rin de okunaca¤›, (Zahîre) kitâb›nda, (kabrlerin yan›nda Kur’ân-›
kerîm okuman›n fazîleti) anlat›l›rken bildirilmekdedir. Kâdîhân
Hasenin[1] (Hâniyye) fetvâlar›nda yaz›l› oldu¤u gibi, meyyitin
Kur’ân-› kerîm sesini duyarak râhatlamas›n› niyyet eden kimse,
yüksek sesle okur. Böyle niyyet etmiyen kimse, yavafl okur. Çün-
ki, Allahü teâlâ, Kur’ân-› kerîmi nas›l okunursa okunsun iflitir.
(Bezzâziyye)de diyor ki, kabristândaki yeflil otlar› koparmak
mekrûhdur. Çünki, bu otlar, tesbîh eder. Bu tesbîhler, meyyitin
azâbdan kurtulmas›na yarar. Meyyit bu tesbîhlerle râhat eder.
fiernblâlînin (‹mdâd-ül-fitâh) kitâb›nda ve Hanefî âlimlerinden
baflkalar›n›n kitâblar›nda da böyle oldu¤u yaz›l›d›r. Fetvâ vermek
derecesine yükselmifl olan böyle büyük âlimlerin bildirdiklerine
göre, meyyit dirilerin iflitemedi¤i, yeflil otlar›n tesbîhi gibi sesleri
iflitince, kendisine seslenen insan›n sesini iflitmez olur mu? ‹flitmez
diyenler, belki dünyâda kulakla iflitildi¤i gibi iflitmezler demek is-
temifllerdir. Böyle olunca, f›kh kitâblar›nda yemîn bahsinde yemî-
ni anlat›rken söylediklerinin aralar› bulunmufl olur. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i flerîfine de inan›lm›fl olur.
Âlimler aras›nda sözbirli¤i hâs›l olur. Mezhebin reîsi olan imâm-›
a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi aleyh” buna inanmad›¤›n› bildir-
di denilirse, bu yüce imâm da, öteki mezheb imâmlar› gibi, (Sahîh
hadîsler benim mezhebimdir) buyurmufldur. Hattâ, Resûlullaha
“sallallahü aleyhi ve sellem” pek fazla uydu¤u için, (Mürsel), hat-
tâ (Za’îf) olan hadîs-i flerîfleri bile mezhebine sened olarak alm›fl-
d›r. Böyle bir imâm›n, sahîh hadîslere uym›yaca¤› düflünülebilir
mi? Buradan da anlafl›l›yor ki, meyyitin iflitmiyece¤ini söyliyen
birkaç âlim, dünyâda iflitildi¤i gibi iflitmez demek istemifllerdir.
Çünki, sahîh hadîsi b›rak›p da, baflkas›n›n sözüne uymak hiç bir
âlim için câiz olmaz.

Resûlullah efendimizin ve iki kabr arkadafl› olan Ebû Bekr ve
Ömer “rad›yallahü teâlâ anhümâ”n›n mubârek mezârlar›n› ziyâret
etmenin ve onlara selâm vermenin ve kendilerinden flefâ’at iste-
menin sünnet oldu¤unu, hanefî mezhebinin âlimleri sözbirli¤i ile
bildirmifllerdir. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve iki ar-
kadafl›n›n iflitdiklerine inanmam›fl olsalard›, bu sözleri birbirini tut-
mazd›. Hattâ, (Her kabri ziyâret etmek sünnetdir) sözlerine uy-
mazd›. Bunlar›n yemîn üzerindeki sözlerinin, dünyâda dirilerin
iflitmesi için oldu¤u söylenince, sözlerinin aras›nda uygunsuzluk
hiç kalmamakdad›r.

– 206 –

[1] Kâdîhân Fergânî 592 [m. 1196] de vefât etdi.



FÂ‹DE: Ahmed ibni Teymiyye,[1] (Kitâb-ül-intisâr-fil-imâm-›
Ahmed) kitâb›nda diyor ki, (Bedr)de çukura doldurulan kâfirlerin
iflitmelerine, hazret-i Âiflenin inanmamas›, onun için suç olmaz.
Çünki O, hadîs-i flerîfi iflitmemifldir. Fekat baflkalar›n›n inanmama-
s› suç olur. Çünki, bu hadîs-i flerîf her tarafa yay›ld›. Zarûrî inan›l-
mas› lâz›m gelen bilgilerden oldu. ‹bni Teymiyyenin bu sözü, Bedr
çukurundaki kâfirlerin iflitdiklerine inanm›yanlar›n kâfir olaca¤›n›
göstermekdedir. Çünki, dinde inan›lmas› zarûrî olan birfleye inan-
m›yan›n kâfir olaca¤› mezheb kitâblar›n›n hepsinde yaz›l›d›r. Mey-
yitin iflitmiyece¤ini söyliyen birkaç âlim ve meselâ Âifle “rad›yalla-
hü anhâ”, kabrdeki kâfirlerin iflitmiyeceklerini söylemifllerdir. Fe-
kat, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ve ümmeti içinde
flehîd olanlar›n, Velî olanlar›n, kabrlerinde ifliteceklerine inanm›-
yan hiçbir âlim yokdur. Hazret-i Âifle de, baflkalar› da, buna inan-
m›fllard›r. Zemân›m›zda türemekde olan mezhebsizlerin ve bunla-
ra aldanan ba’z› câhillerin, meyyit iflitmez demelerinin, hattâ Resû-
lullah› da buna katmalar›n›n kötülü¤ü, çirkinli¤i, buradan anlafl›l-
makdad›r. Bu câhillerin, bu sap›klar›n cezâlar›n›, kahhâr olan Al-
lahü teâlâ elbette verecekdir. ‹bni Teymiyye, ölülerin diriltilmesi
üzerindeki fetvâlar›nda diyor ki, ölüler, kendilerini ziyâret edenle-
ri bilirler mi? Tan›d›klar›ndan veyâ tan›mad›klar›ndan biri kabre
geldi¤i zemân, bunun geldi¤ini anlarlar m›? Cevâb›nda, (Evet bilir-
ler ve anlarlar) diyor. Ölülerin buluflduklar›n› ve soruflduklar›n› ve
dirilerin yapd›¤› ifllerin onlara gösterildi¤ini bildiren haberleri yaz›-
yor. Hazret-i Hâlid ibni Zeyd Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretlerinin ha-
ber verdi¤i hadîs-i flerîfi Abdüllah ibni Mubârek nakl etmekdedir.
Bu hadîs-i flerîfde, (Bir mü’min vefât ederken, bir rahmet mele¤i,
bunun rûhunu al›r. Meyyitler, dünyâda müjde istiyenlerin topland›-
¤› gibi, bunun etrâf›na toplan›rlar. Ona sorma¤a bafllarlar. ‹çlerin-
den birkaç› da, kardeflinizi b›rak›n›z dinlensin! Çok s›k›nt›l› yerden
geliyor derler. Etrâf›na üflüflürler. Dünyâdaki tan›d›klar›n› sorarlar.
Filân adam ne yap›yor? Filânca kad›n evlendi mi? derler) buyurul-
du¤unu bildiriyor. [Hâlid bin Zeyd “rad›yallahü anh” 49 [m. 670]
senesinde, Süfyân bin Avf emrindeki asker ile ‹stanbulu muhâsara
ederken dizanteri hastal›¤›ndan vefât etdi. ‹stanbulda (Eyyûb) de-
nilen yerdeki türbesi çok muhteflem olup, ziyâretciler, mubârek rû-
hu ile tevessül etmekdedirler.]

Allahü teâlâ, flehîdlerin diri oldu¤unu ve r›zkland›r›ld›klar›n›
bildirdi. Bir hadîs-i flerîfde, flehîd rûhlar›n›n Cennete girdikleri ha-
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ber veriliyor. Âlimlerden birkaç›, bu ni’metlerin, yaln›z flehîdler
için oldu¤unu, s›ddîklar›n böyle olmad›klar›n› söyliyorlar ise de,
imâmlar›m›z›n ve Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤unun söyledi¤i do¤-
rudur. Bunlar, diri olmak ve r›zkland›r›lmak ve rûhlar›n Cennete
girmesi, yaln›z flehîdler için de¤ildir dediler. Âyet-i kerîmelerden
ve hadîs-i flerîflerden böyle anlafl›lmakdad›r buyurdular. Bunlar›n
yaln›z flehîdler için bildirilmesi, flehîdlerin ölüp yok olduklar› san›-
larak, cihâddan korkulmas›n› önlemek içindir. Cihâda gitme¤e ve
flehîd olma¤a mâni’ olan flübheyi gidermek içindir. ‹srâ sûresinin
(Fakîrlik korkusu ile evlâdlar›n›z› öldürmeyiniz!) meâlindeki otuz-
birinci âyeti de, bunun gibidir. Fakîrlik korkusu olmadan da öldür-
mek câiz olmad›¤› hâlde, fakîrlik korkusu ile öldürenler çok oldu-
¤u için, âyet-i kerîme, vak’alara göre gönderilmifldir. Abdülvehhâb
o¤lu Muhammed bu âyet-i kerîmeyi ileri sürerek, kabr ziyâretini
yasaklamakdad›r.

Buraya kadar, Ahmed ibni Teymiyye-i Harrânînin kitâb›ndaki
vesîkalar› bildirdik. Vehhâbîler, ibni Teymiyyenin yolunda olduk-
lar›n› söyliyorlar. Onun büyük âlim oldu¤unu bildiriyorlar. Kendi-
sine fieyh-ul-islâm diyorlar. Hâlbuki, onun kitâblar›n› ve fikrlerini
kabûl etmiyorlar. O, bütün meyyitlerin, flehîdler gibi diri oldukla-
r›n› ve flehîdler gibi r›zkland›r›ld›klar›n› bildiriyor. Onun sözüne
uym›yan ve onun sözüne uyanlara kâfir ve müflrik damgas› basan-
lar›n, onun yolunda olduklar›na hiç inan›l›r m›? Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem”, iflitmez ve ziyârete gelenleri, kendisine yal-
varanlar› görmez, bilmez ve tan›maz diyen ahmaklar, ibni Teymiy-
yenin ve hiçbir kimsenin yolunda de¤ildirler. Kendi nefsleri, keyf-
leri arkas›ndad›rlar. Allahü teâlâ, bunlara akl versin ve do¤ru yolu
göstersin. Âmîn!

Meyyitlerin, dirileri gördüklerini bildiren vesîkalardan biri,
Buhârîdeki, (Her meyyite, her sabâh ve her akflam âh›retdeki ye-
ri gösterilir. Cennetlik olana, Cennetdeki yeri, Cehennemlik ola-
na, Cehennemdeki yeri gösterilir) hadîs-i flerîfidir. Gösterilir sözü,
gördüklerini bildirmekdedir. Allahü teâlâ, (Fir’avn)›n adamlar›
için, (Onlara sabâh akflam atefl gösterilir) buyurdu. Meyyit görme-
seydi, gösterilir demek fâidesiz olurdu. Ebû Nu’aym, Amr bin Dî-
nârdan alarak bildiriyor ki, (Bir kimse ölünce, rûhunu bir melek
tutar. Rûh, bedenin y›kanmas›na, kefenlenmesine bakar. Kendisi-
ne, insanlar, seni nas›l övüyorlar iflit, denir). Abdüllah ibni Ebid-
dünyân›n[1] Amr bin Dînârdan alarak bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
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(Bir kimse, öldükden sonra çoluk çocu¤unun bafl›na gelenleri bilir.
Kendisini y›kayanlara ve kefenliyenlere bakar) buyuruldu. (Buhâ-
rî)deki sahîh hadîsde, (Münker ve Nekîr melekleri, süâl ve cevâb-
dan sonra meyyite, Cehennemdeki yerine bak! Allahü teâlâ, de¤ifl-
direrek, sana Cennetdeki yeri ihsân eyledi derler. Bakar. ‹kisini
birlikde görür) buyuruldu.

‹bni Ebiddünyâ ve Beyhekî (fiu’ab-ül-îmân) kitâb›nda, Ebû
Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anhüm” bildirdikleri hadîs-i flerîf-
de, (Bir kimse tan›d›¤› kabr yan›na gelip selâm verirse, meyyit de
onu tan›r ve selâm verir. Tan›mad›¤› kabrin bafl›na gelip selâm ve-
rirse, selâm›na cevâb verir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfden anlafl›-
l›yor ki, meyyit kendini ziyâret edeni, kabri bafl›na geleni görmek-
dedir. Görmeseydi, dünyâda tan›mam›fl oldu¤unu tan›mamas› bil-
dirilmezdi. Birincisini tan›yarak cevâb› veriyor. ‹kincisinin selâm›-
na, tan›mayarak cevâb veriyor.

‹mâm-› Ahmed ve Hâkim, hazret-i Âifleden “rad›yallahü teâlâ
anhâ” haber veriyorlar ki, (Odama girer, elbisemi ç›kar›rd›m. Çün-
ki, kabrlerde babam ve zevcim vard›. Hazret-i Ömer “rad›yallahü
teâlâ anh” de defn edildikden sonra, odama girince, elbiselerimi ç›-
karmaz oldum. Çünki, o yabanc› idi. Ondan hayâ ederdim). (Er-
be’în-üt-tâiyye) kitâb›nda bildirilen hadîs-i flerîfde, (Bir meyyit,
dünyâda sevdi¤i kimse, kendisini ziyârete geldi¤i zemân sevinir)
buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, meyyitin, ziyârete geleni gördü¤ünü
bildiriyor. Görmeseydi, tan›maz ve sevinmezdi. (Sahîh-i Müs-
lim)de, Amr ibni Âsdan “rad›yallahü anh”[1] haber veriliyor: Öle-
ce¤i zemân buyurdu ki, (Beni defn edince, üzerime toprak at›n›z!
Sonra bir hayvan kesilerek etleri parçalanacak zemân kadar, kab-
rimin bafl›nda bekleyiniz. Sizinle kabrime al›flay›m ve sizi göreyim.
Böylece Rabbimin gönderdi¤i süâl meleklerine râhat cevâb vere-
yim). Kabrdeki meyyitlerin duyduklar›n› ve gördüklerini bildiren
böyle sa¤lam haberler çokdur. Lüzûmu kadar bildirdik. Uzatma¤a
hâcet olmasa gerekdir. Dirilerin yapd›¤› ifllerin ölülere gösterildi¤i-
ni yukar›da bildirmifldik. Onlarda görmek olmasayd›, ifllerin onla-
ra gösterilmesi do¤ru olmazd›. Çünki, ifllerin gösterilmesi demek,
iki omuzda bulunan (Kirâmen kâtibîn) meleklerinin yazd›¤› fleyle-
rin gösterilmesi oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu da mevtâlar›n gördü-
¤ünü bildirmekdedir. Bunun için, biz de, ölülerin görmesini anlat-
d›kdan sonra, dirilerin ifllerinin onlara gösterilmesini bildiren ha-
dîs-i flerîfleri yazma¤› uygun bulduk.
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Bu bilgileri, câhiller anlam›yor. Çünki, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” sünnet-i seniyyesini ve bu konudaki hadîs-i flerîf-
leri iflitmemifllerdir. Kendilerini âlim sanan bu adamlar, o kadar
câhil ve o kadar ahmakd›rlar ki, kabrde olan Peygamberler “sale-
vâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve Velîler “rahime-hümullahü te-
âlâ” kabr bafl›na gelip, kendilerinden flefâ’at istiyenleri ve yalva-
ranlar› nas›l bilirler diyorlar? Bunlara deriz ki, o büyüklere dünyâ-
da iken birçok fleyler bildiriliyor. Öldükden sonra da, niçin bildiril-
mesin? Yâhud deriz ki, Allahü teâlâ, âdet-i ilâhiyyesinin d›fl›nda
olarak, bunlara ikrâm ve ihsân ederek, iflitiyorlar ve biliyorlar. Di-
rilerin ifllerinin ölülere gösterildi¤i, hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir.
Buna inanm›yanlara karfl›, vesîka olan hadîs-i flerîfleri yukar›da
bildirdik. Bu hadîs-i flerîfleri okuyup anlam›yan biri, ölü yaln›z
dünyâda iken tan›m›fl oldu¤u kimseleri görüp iflitir derse, ona de-
riz ki, hadîs-i flerîfler, tan›d›k ve tan›mad›k diye ay›rm›yor. Fekat
bunlar, inâd ediyorlar. Ölüp de, bafllar›na gelinceye kadar inan-
mazlar.

Ümmetin amellerinin Resûlullaha gösterildi¤ini bildiren pek-
çok hadîs-i flerîf vard›r: Bezzâz›n sahîh kimselerden alarak, Ab-
düllah ibni Mes’ûd hazretlerinden haber verdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Hayât›m, sizin için hayrl›d›r. Bana anlat›rs›n›z. Ben de size anla-
t›r›m. Öldükden sonra, vefât›m da, sizin için hayrl› olur. Amelleri-
niz bana gösterilir. ‹yi ifllerinizi gördü¤üm zemân, Allahü teâlâya
hamd ederim. Kötü ifllerinizi gördü¤üm zemân, sizin için afv ve
ma¤firet dilerim) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Resûlullahdan iflit-
dim denilerek bildirildi. Baflka sa¤lam kimseler, bunu (Mürsel)
olarak da bildirmifllerdir. Amellerin, ifllerin, tan›d›klara gösterildi-
¤ini bildiren hadîs-i flerîfe gelince, imâm-› Ahmed ve Hakîm-i Tir-
müzî (Nevâdir-ül-usûl) kitâb›nda ve Muhammed bin ‹shak ibni
Mende[1] ad›ndaki meflhûr hadîs âlimlerinin bildirdikleri hadîs-i
flerîfde, (Yapd›¤›n›z ifller, kabrde olan yak›nlar›n›za ve tan›d›klar›-
n›za bildirilir. ‹yi ifllerinizi görünce sevinirler. Böyle olm›yan iflle-
riniz için, yâ Rabbî! Bizi do¤ru yola kavufldurdu¤un gibi, bu kar-
deflimizi de kavufldur. Ondan sonra rûhunu al! derler) buyuruldu.
Büyük hadîs âlimi Süleymân Ebû Dâvüd Tayâlisî[2] (Müsned) ki-
tâb›nda, Câbir bin Abdüllahdan gelen hadîs-i flerîfi flöyle bildiri-
yor: (Yapd›¤›n›z ifller, mezârdaki yak›nlar›n›za ve tan›d›klar›n›za
gösterilir. ‹flleriniz iyi ise, sevinirler. ‹yi de¤il ise, yâ Rabbî! Bunla-
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ra iyi ifller yapmalar› için kalblerine ilhâm eyle derler). ‹bni ebî
fieybe (Musannef) kitâb›nda ve Hakîm-i Tirmüzî ve ibni Ebiddün-
yâ, ‹brâhîm bin Meysereden haber veriyorlar ki, Ebû Eyyûb-el-
Ensârî, ‹stanbula gazâ etme¤e gitdi. Birinin yan›ndan geçerken,
(Bir kimsenin ö¤le vakti yapd›¤› ifller, akflam olunca mezârdakile-
re gösterilir. Akflam yapd›¤› iflleri, sabâh olunca, mezârdakilere
gösterilir) dedi¤ini iflitdi. Ebû Eyyûb hazretleri, böyle ne söylüyor-
sun dedikde, vallâhi bunu sizin için söylüyorum, dedi. Ebû Eyyûb,
yâ Rabbî, sana s›¤›n›r›m. (Ubâdet-ebn-i Sâmitin ve Sa’d bin Ubâ-
denin yan›nda, onlar öldükden sonra, yapd›klar›mdan dolay›, yü-
zümü kara etme) dedi. O kimse cevâb›nda, Allahü teâlâ kullar›n›n
kusûrlar›n› örter, amellerinin iyisini gösterir buyurdu. Hakîm-i
Tirmüzînin (Nevâdir) kitâb›nda bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (‹nsanla-
r›n yapd›klar› ifller, Pazartesi ve Perflembe günleri, Allahü teâlâya
arz olunur. Peygamberlere, Evliyâya ve ana-babaya Cum’a günle-
ri gösterilir. ‹yi iflleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlakl›¤› ar-
tar. Allahdan korkunuz! Ölülerinizi incitmeyiniz!) buyuruldu. ‹n-
sanlar›n yapd›¤› ifller, mezârdaki tan›mad›klar› ölülere de bildirilir.
Abdüllah ibni Mubârek ve ibni Ebiddünyân›n, Ebû Eyyûb-el-En-
sârîden “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Yap-
d›¤›n›z ifller, ölülere bildirilir. ‹yi ifllerinizi görünce sevinirler. Kö-
tü ifllerinizi görünce üzülürler) buyuruldu. Hakîm-i Tirmüzînin ve
‹bni Ebiddünyân›n ve Beyhekînin (fiu’ab-ül-îmân) kitâb›nda
Nu’mân bin Beflîrden bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Mezârdaki kar-
deflleriniz için Allahü teâlâdan korkunuz! Yapd›¤›n›z ifller, onlara
gösterilir) buyuruldu. Bu iki hadîs-i flerîf, bütün ölüler içindir. E-
büd-derdâ “rad›yallahü teâlâ anh” buyuruyor ki, yapd›¤›n›z ifller,
ölülerinize gösterilir. Bununla sevinirler veyâ üzülürler. ‹bn-ül-
Kayy›m-i Cevziyye (Kitâbür-rûh) kitâb›nda, ‹bni Ebiddünyâdan,
o da Sadaka bin Süleymân Ca’ferîden bildiriyor ki, bir kötü huyum
vard›. Babam›n ölümünden sonra, piflmân oldum. Bu taflk›nl›kla-
r›mdan vaz geçdim. Bir aral›k bir kabâhat yapd›m. Babam› rü’yâ-
da gördüm. Ey o¤lum! Senin güzel ifllerinle kabrimde râhat ediyor-
dum. Yapd›¤›n ifller bize gösteriliyor. ‹fllerin sâlihlerin amellerine
benziyor. Fekat, son yapd›¤›ndan dolay› çok üzüldüm, utand›m.
Yan›mdaki mevtâlar aras›nda beni utand›rma, dedi. Bu haber, ya-
banc› mevtâlar›n da, dünyâdaki iflleri anlad›klar›n› gösteriyor.
Çünki, çocu¤un iflleri babas›na gösterildi¤i zemân, babas› o¤luna,
beni yan›mdaki ölülere utand›rma demekdedir. Yabanc› ölüler,
çocu¤un ifllerinin babas›na gösterildi¤ini anlamasalard›, babas›
rü’yâda böyle söylemezdi. Hazret-i Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb-el-
Ensârînin “rad›yallahü teâlâ anh” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde de, ta-
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n›d›¤› bütün ölülere dünyâdaki ifllerin gösterildi¤ini, yukar›da bil-
dirmifldik.

Dördüncü k›sm: Meyyitlerin birbirini ziyâret etmeleri ve bulufl-
malar› da, sahîh haberlerle bildirilmifldir. Hâris bin Ebî Üsâme ve
Ubeydullah bin Sa’îd Vâyilî (‹bâne) kitâb›nda ve Ukaylî, Câbir bin
Abdüllahdan haber verdikleri hadîs-i flerîfde, (Ölülerinizin kefeni-
ni güzel yap›n›z! Onlar, kabrlerinde birbirlerini ziyâret ederler ve
övünürler) buyuruldu. (Müslim) sahîhindeki hadîs-i flerîfde, (Kar-
deflinin cenâze iflini görenleriniz, kefenini güzel yaps›n!) buyurul-
du. Çünki, meyyitler birbirini ziyâret ederler ve övünürler. Ebû
Hüreyrenin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ölülerinizin kefenlerini gü-
zel yap›n›z! Çünki, birbirlerini kefenleri içinde olarak ziyâret eder-
ler) buyuruldu. Tirmüzî ve ‹bni Mâce ve Muhammed bin Yahyâ
Hemedânî (Sahîh) kitâb›nda ve ‹bni Ebiddünyâ ve Beyhekî
(fiu’ab-ül-îmân) kitâb›nda, Ebû Katâdeden bildirdikleri hadîs-i fle-
rîfde, (Biriniz din kardeflinin cenâze ifllerini görürse, kefenini güzel
yaps›n! Çünki onlar, kabrleri içinde birbirlerini ziyâret ederler) bu-
yuruldu.

[Hâris bin Ebî Üsâme Ba¤dâdî 282 [m. 895] de, Ubeydüllah
Vâyilî 440 [m. 1048] de, Muhammed bin Ömer Hicâzî Ukaylî 322
[m. 934] de, Muhammed Tirmizî 320 [m. 932] de Bag flehrinde,
Muhammed ibni Mâce 273 [m. 886] de Kazvinde, Muhammed He-
medânî M›srî fiâfi’î 347 [m. 959] de, Abdüllah ibni Ebiddünyâ 281
[m. 894] de Ba¤dâdda, Ahmed Ebû Bekr Beyhekî 458 [m. 1066] de
Niflâpûrun Beyhek köyünde vefât etmifldir “rahmetullahi teâlâ
aleyhim ecma’în”].

‹bni Teymiyye fetvâlar›n›n çeflidli yerlerinde diyor ki, (kabrle-
rin bulundu¤u flehrler, dünyâda birbirlerine yak›n olsa da, uzak ol-
sa da, mevtâlar birbirlerini ziyâret ederler. Uzak flehrlerde bulu-
nan mevtâlar›n rûhlar›, birbirleri ile buluflurlar.) Hanefî mezhebi-
nin âlimleri, f›kh kitâblar›nda kefenin güzel olmas› sünnetdir. Çün-
ki, mevtâlar, birbirlerine övünürler ve birbirlerini ziyâret ederler,
yaz›l›d›r. Hattâ, bütün mezheblerin âlimleri, f›kh kitâblar›nda, bu-
nun böyle oldu¤unu bildirmekdedirler. Böyle oldu¤unu bildiren
haberler ve insan› hayrete düflüren vak’alar çok bildirilmifldir.
Okumak arzû edenler, hadîs âlimi imâm-› Süyûtî hazretlerinin
(fierh-us-sudûr) kitâb›na mürâce’at buyursun. [Mezhebsizler, ha-
dîs âlimlerine güvendiklerini söylüyorlar. Hadîs kitâblar›ndan, se-
ned, vesîka olarak çok hadîsler yaz›yorlar. En büyük islâm âlimi
‹bni Teymiyyedir diyorlar. Bu hadîs kitâblar›nda, ölülerin, bizim
bilmedi¤imiz ve anlamad›¤›m›z bir görmekle ve iflitmekle duyduk-
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lar›n› okuyorlar da, bunlara inanm›yorlar. Resûlullah efendimizin
ve Evliyân›n iflitdiklerine inananlara kâfir diyorlar. Müflrik diyor-
lar. Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek türbe-
si önünde, (fiefâ’at yâ Resûlallah) diyen hâc›lar› müflrik biliyorlar.
Bundan dolay› yüzbinlerce hâc›n›n (Minâ)da kesdikleri yüzbinler-
ce kurbana necsdir, lefldir diyerek, bu kurban etlerini yimiyorlar.
Toprakla örtüp üzerlerinden buldozer geçiriyorlar. Müflriklerin
kesdikleri yinmez ve sat›lmaz diyorlar.]

Beflinci k›sm: Ölüler, dünyâda diri olanlar›n yapd›klar› iflleri,
kendilerine gösterilmeksizin de bilmekdedirler. Mezhebsizlerin,
allâme dedikleri, çok büyük bildikleri ‹bn-ül-Kayy›m-› Cevziyye
(Kitâb-ür-rûh) kitâb›nda, flöyle yazmakdad›r:

FASL: Hâf›z, ya’nî hadîs âlimi, Ebû Muhammed Abdüllah Efl-
bîlî “rahime-hullahü teâlâ” burada uzun fleyler bildirmekdedir.
Ölüler dirilerin ifllerinden haber sorarlar. Dirilerin sözlerini ve ifl-
lerini anlarlar. Kitâb›nda, bir sahîfe sonra, Amr bin Dînâr diyor ki,
(‹nsan ölünce, geride b›rakd›klar›ndaki olan bitenleri bilir. Kendi-
sini y›kad›klar›n› ve kefenlediklerini görür. Onlara bakar). ‹bni
Kayy›m-› Cevziyye, kitâb›nda, bir sahîfe dahâ sonra, diyor ki, Sa’b
bin Cüsâme ile Avf bin Mâlik, birbiri ile âh›ret kardefli oldular.
Hangimiz önce ölürsek, rü’yâda görünelim dediler. Sa’b önce öldü.
Avfa rü’yâs›nda göründü. Avf sordu: Allahü teâlâ sana ne yapd›?
Afv eyledi dedi. Konuflmalar›n›n sonunda, kardeflim: Ben öldük-
den sonra, bana yak›n olanlar›n yapd›¤› herfley bana bildiriliyor.
Hattâ kedimizin, flu kadar gün önce öldü¤ünü haber ald›m. K›z›m,
alt› güne kadar ölecekdir. Ona vasî ol, dedi. Rü’yâda söyledi¤i gi-
bi oldu. Kitâb›nda bundan sonra, Sâbit bin Kays›n, Hâlid bin Velî-
din “rad›yallahü teâlâ anh” askeri aras›nda bulunan birisine rü’yâ-
s›nda göründü¤ünü bildiriyor. Hâlid bin Velîde git, ona söyle ki,
flehîd oldu¤um zemân, islâm askerinden birisi yan›ma geldi. S›rt›m-
dan çelik gömle¤imi ç›kar›p çad›r›na götürdü. Çad›r›, en sondad›r.
Çad›r› yan›nda uzun yular› olan bir at otlamakdad›r. Gömle¤imi
ondan als›n, dedi. Bu kimse, Hâlide bunlar› bildirdi. Gitdiler.
Gömle¤i çad›rda buldular.

Alt›nc› k›sm: Dirilerin yapd›klar› iflleri haber al›nca, ölülerin
incindikleri, ‹mâm-› Süyûtînin (fierh-us-sudûr) kitâb›nda, Deyle-
mînin Âifle vâlidemizden “rad›yallahü anhâ” bildirdi¤i hadîs-i fle-
rîfi yaz›yor. Burada, (‹nsan, evinde iken nelerden incinirse, kab-
rinde de onlardan incinir) buyuruldu. ‹mâm-› Kurtubî (Tezkire)
kitâb›nda diyor ki, dünyâda olanlar›n yapd›klar› fleyleri Allahü te-
âlâ bir melek ile yâhud alâmet ile, iflâretle veyâ baflka bir yoldan,
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ölülere bildirir. ‹bnül-Kayy›m-› Cevziyye (Kitâb-ür-rûh) kitâb›nda
diyor ki, (Dirilerin rûhlar› ile ölülerin rûhlar›n›n buluflduklar›n› bil-
direnlerden biri de fludur: Diri, ölüyü, rü’yâda görerek, ondan bir-
fleyler soruyor. Meyyit dirinin bilmediklerini ona haber veriyor.
Verdi¤i, olmufl veyâ olacak haberler do¤ru ç›k›yor. Çok def’a, diri
iken gömmüfl oldu¤u ve kimseye bildirmedi¤i mal›n yerini haber
veriyor. Alaca¤› oldu¤unu ve flâhidlerini bildirmesi de çok görül-
müfldür. Kimsenin bilmedi¤i, kendinin gizli yapd›¤› bir ifli haber
vermesi ve bildirdi¤i gibi ç›kmas› çok görülmüfldür. Çok flafl›lacak
birfley de, flu zemânda öleceksin dedi¤i kimsenin, o zemânda öldü-
¤ü görülmüfldür. Bir dirinin gizlice yapd›¤› bir iflin, bir ölü taraf›n-
dan baflka bir diriye bildirilmesi de çok görülmüfldür. Sa’b ve Sâbit
öldükden sonra rü’yâda dirilerle konuflmufllard›r. Bunlar› yukar›da
bildirmifldik). ‹mâm-› Süyûtî, (fierh-us-sudûr) kitâb›nda, Muham-
med bin Sîrînden “rad›yallahü anh” bildiriyor ki, meyyitin bildirdi-
¤i fleyler, hep do¤rudur. Çünki meyyit, hiç yalan ve yanl›fll›k olm›-
yan bir âlemdedir. O âlemde olanlar, hep do¤ru söyler. Gördükle-
rimiz ve anlad›klar›m›z, bu sözümüzü kuvvetlendirmekdedir. ‹b-
nül-Kayy›m ve baflkalar› da böyle söylediler. Rûh, latîf oldu¤u için,
duygu organlar› ile anlafl›lm›yan fleyleri anlamakdad›r. Hâkim ve
Beyhekî (Delâil) kitâb›nda, Süleymândan haber veriyorlar ki,
Ümm-i Seleme hazretlerinin yan›na girdim. A¤l›yordu. Niçin a¤la-
d›¤›n› sordum. Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda
gördüm. A¤l›yordu. Mubârek bafl›nda ve mubârek sakallar›nda
toprak vard›. Mubârek yüzünüz niye böyle diye sordum. O¤lum
Hüseynin flehîd edildi¤ini gördüm buyurdu. Bunu, Hatîb-i Tebrîzi
(Miflkât-ül-mesâbîh) kitâb›nda da yazmakdad›r. ‹bni Ebiddünyâ
“rahmetullahi aleyh”, Benî Esed kabîlesinden bir mezârc›dan bil-
diriyor. Mezârc› diyor ki, bir gece kabristânda idim. Bir kabrden
flöyle ses geldi: Ey Abdüllah dedi. Ne istiyorsun yâ Câbir, cevâb›
verildi. Yar›n bizim yan›m›za annemiz gelecek dedi. Onun bize fâ-
idesi olmaz. Bize düâ olunmaz. Babam ona k›zm›fld›. Düâ etme-
mek için yemîn etmifldi, cevâb› verildi. Sabâh olunca, bir kimse gel-
di. Bu iki kabr aras›na bir mezâr kazmam› söyledi. Gece ses iflitmifl
oldu¤um iki kabri gösterdi. Bu kabrdekilerin ismi nedir dedim.
Bunun ismi Câbirdir. fiunun ismi Abdüllahd›r diyerek gösterdi.
Gece iflitdiklerimi, ona söyledim. Evet, onun için düâ etmeme¤e
yemîn etmifldim. fiimdi yemînimi bozup düâ edece¤im ve keffâret
verece¤im, dedi.

[Abdüllah Eflbîlî mâlikî 497 [m. 1104] de, Sa’b bin Cüsâme, E-
bû Süfyân›n hemflîresi Zeyneb binti Harbin o¤lu olup, hazret-i E-
bû Bekrin hilâfeti zemân›nda vefât etdi. Ebû fiücâ fiehrdâr Deyle-
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mî 558 [m. 1164] de, Hâkim Muhammed Niflâpûrî 405 [m. 1014] de,
Süleymân bin Yesâr, Meymûne “rad›yallahü anhâ”n›n azâdl›s› idi.
107 [m. 726] de, Veliyyüddîn Muhammed Hatîb-i Tebrîzî flâfi’î 749
[m. 1347] da, Ahmed ibni Hacer-i Askalânî 852 [m. 1448] de M›sr-
da, Hâf›z Yûsüf ibnü Abdilberr mâlikî 463 [m. 1071] de Endülüs-
de, fiâtibede vefât etdi “rahmetullahi aleyhim ecma’în”].

Yedinci k›sm: Ölülerin ifl yapd›klar›, Allahü teâlân›n izni ile,
onlarda birçok fleyler görüldü¤ü sahîh kitâblarda bildirilmekdedir.
Hadîs âlimi, imâm-› Süyûtî (El-mütekaddim) kitâb›nda ve hâf›z
ibn-i Hacer, fetvâlar›nda buyuruyorlar ki, mü’minlerin rûhlar› (‹l-
liyyîn) denilen makâmda, kâfirlerin rûhlar› (Siccîn) denilen yerde-
dir. Her rûh, cesedine, bilinmiyen bir hâlde ba¤l›d›r. Bu ba¤l›l›kla-
r›, dünyâdaki ba¤l›l›klar gibi de¤ildir. Rü’yâ gören kimsenin gör-
dü¤ü fleylere olan ba¤l›l›¤› gibidir. Fekat, ölülerin cesedlerine ve
baflka fleylere ba¤l›l›klar›, rü’yâ görenin ba¤l›l›¤›ndan pekçok kuv-
vetlidir. Bunun içindir ki, ibnü Abdilberrin, rûhlar kabrlerinin ya-
n›ndad›r sözü ile yukar›daki sözün aras›n› bulmak güç olmaz. Rûh-
lar›n kendi cesedlerine te’sîr ve tesarruf etmelerine ve kabrde bu-
lunmalar›na izn verilmifldir. Meyyit kabrden ç›kar›l›p baflka kabre
konursa, rûhun bedenle olan ba¤l›l›¤› bozulmaz. Beden çürüyüp,
toprak maddeleri, s›v›lar› ve hâs›l olan gazlar› da¤›l›nca, bu ba¤l›-
l›k yine bozulmaz. ‹mâm-› Süyûtî buyuruyor ki, rûhun ‹lliyyînde
oldu¤u hâlde, bedene ba¤lanmas›na ve tesarruf yapmas›na izn ve-
rildi¤ini ‹bni Asâkirin, Abdüllah ibni Abbâsdan haber verdi¤i flu
hadîs-i flerîf göstermekdedir: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, Ca’fer Tayyâr hazretleri flehîd oldukdan sonra buyurdu ki,
(Bir gece Ca’fer Tayyâr yan›ma geldi. Yan›nda melek vard›. ‹ki ka-
nadl› idi. Kanadlar›n›n uçlar› kana boyanm›fl idi. Yemendeki Bîfle
denilen vâdiye gidiyorlard›.) ‹bni Adînin hazret-i Alî ibni Ebî Tâ-
libden haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, (Ca’fer bin Ebî Tâlibi melek-
lerin aras›nda gördüm. Bîfle ahâlîsine ya¤mur gelece¤ini müjdeli-
yorlard›) buyuruldu. Hadîs âlimlerinden Hakîmin Abdüllah ibni
Abbâsdan verdi¤i haberde, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” yan›nda oturuyordum. Esmâ bint-i Umeys yan›m›zda idi. Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, aleyküm selâm dedikden
sonra, (Yâ Esmâ! fiimdi, zevcin Ca’fer, Cebrâîl ve Mikâil ile birlik-
de yan›ma geldiler. Bana selâm verdiler. Selâmlar›na cevâb ver-
dim. Bana dedi ki, (Mûte) gazâs›nda kâfirler ile birkaç gün savafl-
d›m. Vücûdümün her taraf›nda yetmiflüç yerimden yaraland›m.
Bayra¤›, sa¤ elime ald›m. Sa¤ kolum kesildi. Sol elime ald›m, sol
kolum kesildi. Allahü teâlâ, iki kolum yerine bana iki kanad verdi,
Cebrâîl ve Mikâîl ile birlikde uçuyorum. ‹stedi¤im zemân Cennet-
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den ç›k›yorum. ‹stedi¤im zemân girip meyvelerini yiyorum) bu-
yurdu. Esmâ, bunlar› iflitince, Allahü teâlân›n ni’metleri Ca’fere
âfiyet olsun. Fekat, herkes bunu benden iflitince inanmazlar diye
korkuyorum. Yâ Resûlallah, minbere ç›k sen söyle! Sana inan›rlar
dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mescide teflrîf edip,
minbere ç›kd›. Allahü teâlâya hamd ve senâ eyledikden sonra,
(Ca’fer ibni Ebî Tâlib, Cebrâîl ve Mikâîl ile birlikde yan›ma geldi-
ler. Allahü teâlâ, ona iki kanad vermifl. Bana selâm verdi) buyur-
du. Sonra, Esmâya haber verdiklerini bir bir söyledi. Bu hadîs-i
flerîfler gösteriyor ki, Allahü teâlâ, flehîd olan ve sâlih olan kulla-
r›na, insanlara fâideli olan iflleri yapmak için izn vermekdedir. Bu-
nu bildiren, dahâ nice haberleri hadîs âlimleri yazm›fllard›r. Bun-
lardan birini, imâm-› Celâleddîn Süyûtî flöyle bildiriyor: ‹bni Ebid-
dünyâ diyor ki, Ebû Abdüllah fiâmî, rumlarla gazâya gitmifldi.
Düflman› koval›yorlard›. ‹ki kifli askerden uzaklafld›lar. Birisi flöy-
le anlat›yor: Düflman kumandan›na rastlad›k. Üzerine hücûm et-
dik. Çok savafld›k. Arkadafl›m flehîd oldu. Geri döndüm. Askerle-
rimizi arad›m. Sonra kendi kendime dedim ki, sana yaz›klar olsun!
Ne için kaç›yorsun. Geri döndüm. Düflman kumandan›na sald›r-
d›m. K›l›nc›m bofla gitdi. O, bana sald›rd›. Beni devirdi. Gö¤sü-
mün üstüne oturdu. Beni öldürmek için eline bir fley ald›. Tâm o
s›rada, flehîd olmufl olan arkadafl›m yerinden f›rlad›. Ensesinden
saçlar›n› yakalad›. Üstümden çekdi. Birlikde kâfiri öldürdük.
Uzakdaki bir a¤aca kadar birlikde konuflarak yürüdük. Orada
ölü olarak yatd›. Arkadafllar›ma gelip, olanlar› haber verdim. Ha-
nefî mezhebi âlimlerinden (Ravdat-ül-Ulemâ) kitâb›n›n sâhibi
Hüseyn Buhârî Zendüvistî ve (Zübdet-ül-Fükahâ) kitâb›n›n sâhi-
bi de, bu vak’ay› bildirmifllerdir. Hadîs âlimlerinden Mehâmilî
(Emâliyyül-‹sfehâniyye) kitâb›nda bildiriyor ki, Abdül’azîz bin
Abdüllah dedi ki, bir arkadaflla fiâmda idik. Yan›nda zevcesi de
vard›. Bunlar›n o¤lunun flehîd oldu¤unu dahâ önceden biliyor-
dum. Yan›m›za bir süvârî geldi. Arkadafl›m, bunu karfl›lad›. Zev-
cesine dönerek, bu bizim o¤lumuz dedi. Zevcesi, fleytân senden
uzak olsun. Sen aldan›yorsun. O¤lunun çokdan flehîd oldu¤unu
unutdun mu dedi. Adam, söyledi¤ine piflmân oldu. Fekat, süvârî-
ye yaklafld›. Dikkat ile bakarak, vallâhi bu bizim o¤lumuz dedi.
Kad›n da, bakmak zorunda kald›. Vallâhi o diye ba¤›rma¤a bafl-
lad›. Babas›, o¤lum sen flehîd olmufldun de¤il mi? dedi. Evet ba-
bac›¤›m. Fekat, Ömer bin Abdül’azîz flimdi vefât etdi. fiehîdler,
onu ziyâret etmek için Rabbimizden izn istedik. Ben ayr›ca size
selâm vermek için de izn istedim, dedi. Vedâ’ edip yanlar›ndan
ayr›ld›. Az zemân sonra, Ömer bin Abdül’azîzin vefât etdi¤i iflitil-
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di. ‹mâm-› Süyûtî buyuruyor ki, bu haberler, sa¤lamd›r, do¤rudur.
Hadîs âlimleri, vesîkalar› ile birlikde bunlar› yazm›fllard›r. Bunu,
imâm-› Yâfi’î “rahmetullahi aleyh” yazm›fld›r. Onun yaz›s›n› kuv-
vetlendirmek için, ben de bildirdim. Böyle vak’alar, imâm-› Süyû-
tînin kitâb›nda çok yaz›l›d›r. Anlamak istiyenler oradan okuyabi-
lirler.

‹mâm-› Yâfi’î buyuruyor ki, mevtâlar› iyi veyâ kötü hâlde gör-
mek, Cenâb-› Hakk›n ba’z› kullar›na ihsân etdi¤i bir keflfdir, ke-
râmetdir. Dirilere müjde vermek, va’z olmak, yâhud ölüler için
hayrl› bir ifl yap›lmas›na, borçlar›n›n ödenmesine yaramas› için-
dir. Ölüleri görmek dahâ çok rü’yâda olmakdad›r. Uyan›k iken
görenler de vard›r. Evliyâ için, hâl sâhibleri için kerâmetdir. Ki-
tâb›n›n baflka bir yerinde diyor ki, Ehl-i sünnet mezhebinin âlim-
leri buyuruyor ki, ölülerin ‹lliyyîndeki veyâ Siccîndeki rûhlar›,
aras›ra ya’nî Allahü teâlâ dileyince, mezârlar›ndaki cesedlerine
red olunurlar. En çok Cum’a geceleri, böyle olur. Birbirleri ile
buluflurlar, konuflurlar. Cennetlik olanlar, ni’metlere kavuflur.
Azâb görecekler, azâb olunurlar. Rûhlar, ‹lliyyînde veyâ Siccînde
iken, cesed olmaks›z›n da, ni’metlenir ve azâb çekerler. Kabrde
ise, rûh ve cesed birlikde ni’metlenir. Yâhud azâblan›r. ‹bn-ül-
Kayy›m-› Cevziyye (Kitâb-ür-rûh)da diyorki, bu yaz›lardan anla-
fl›l›yor ki, rûhun hâli, kuvvetli ve za’îf ve büyük ve küçük oldu¤u-
na göre de¤iflmekdedir. Büyük rûhlar için olanlar, baflka rûhlar
için olmaz. Dünyâda da rûhlar›n, kuvvetli, za’îf, sür’atli oldukla-
r›na göre baflka baflka hâlleri oldu¤u bilinmekdedir. Bedenin esâ-
retinden ve ba¤l›l›¤›ndan ve tesarrufundan kurtulan rûhlar›n kuv-
vetleri, nüfûzlar›, himmetleri, sür’atleri ve Allahü teâlâya ve mad-
de âlemine te’alluklar›, bedene ba¤l› olan rûhlar gibi elbet de¤il-
dir. Rûhun kendisi yüksekdir, temizdir, büyükdür, yüksek him-
met sâhibidir. Bedenden ayr›ld›kdan sonra, dahâ baflka olur. Bafl-
ka fleyler yapabilir. ‹nsanlar›n öldükden sonra rûhlar›, rü’yâda
görülüp öyle fleyler yapm›fllard›r ki, diri iken, bedene ba¤l› olduk-
lar› zemân bunlar› yapd›klar› görülmemifldir. Bir kifli veyâ iki ki-
fli veyâ birkaç kiflinin, büyük bir orduyu ma¤lûb etmesi çok görül-
müfldür. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Ebû Bekr ve
Ömer “rad›yallahü anhümâ”, çok def’a rü’yâda görülmüfl ve rûh-
lar›, kâfir ve zâlim askerlerini da¤›tm›fl, kaç›rm›fld›r. Bu yazd›kla-
r›m›z, (Nâzi’ât) sûresinin beflinci âyetinin tefsîrinde, ba’z› müfes-
sirlerin meselâ Beydâvînin (Evliyân›n rûhu bedenden ayr›l›nca,
melekler âlemine gider. Oradan Cennet ba¤çelerinde dolafl›r. Be-
denine de ba¤l›l›¤› kal›p, te’sîr eder) demelerine uygun olmakda-
d›r.
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[Hüseyn bin Yahyâ Zendüvistî Buhârî 400 [m. 1010] de vefât
etdi. (Ravdat-ül-ulemâ) kitâb› meflhûrdur. Ahmed Mehâmilî flâ-
fi’î 415 [m. 1024] de Ba¤dâdda, Ömer bin Abdül’azîz 101 [m. 720]
de, Afîfüddîn Abdüllah Yâfi’î flâfi’î 768 [m. 1367] de Mekkede,
Kâdî Abdüllah Beydâvî fiîrâzî 685 [m. 1281] de Tebrîzde vefât et-
di.]

Sekizinci k›sm: Dirilerin, mezârdaki ni’metleri ve azâblar› an-
lamas› ve bafl gözü ile görmesi câiz oldu¤u, Allahü teâlâ ve Resû-
lü taraf›ndan haber verilmifldir. Ehl-i sünnet ve cemâ’at âlimleri,
kabrde ni’met ve azâb oldu¤unu, bunun hem rûha, hem de bede-
ne birlikde oldu¤una inanmak lâz›m geldi¤ini sözbirli¤i ile bildir-
mifllerdir. (Akâ’id) kitâblar›, bunlar› uzun uzun bildirmekdedir.
Kabr azâb›na yaln›z (Mu’tezile) ve (Hâricîler) inanm›yorlar. Kabr
azâb›n›n do¤ru oldu¤u, hadîs-i flerîflerle ve Eshâb-› kirâm›n “rad›-
yallahü teâlâ aleyhim ecma’în” eserleri ile, Selef-i sâlihînin yaz›la-
r› ile bildirilmekdedir. Ba’z› câhillerin kabr azâb›na inanmamalar›,
bu vesîkalardan haberleri olmad›¤› içindir. Onlar›n îmân›n› kuv-
vetlendirmek için, vesîkalardan bir kaç›n› bildirmek uygun görül-
dü.

Peygamberlerin kabrde bilmedi¤imiz bir hayât ile diri olduk-
lar›n›, nemâz k›ld›klar›n› yukar›da bildirmifldik. Peygamberlerin,
vefâtlar›ndan sonra, hac etdikleri, Buhârîde ve Müslimde bildiril-
mekdedir. Peygamber olm›yanlara gelince, Ebû Nu’aym bildiri-
yor ki, Sâbit-ül-Benânî diyor ki, Hamîd-i Tavîle sordum: Mezâr-
da yaln›z Peygamberler mi nemâz k›lar? Hay›r baflkalar› da k›la-
bilir dedi. Sâbit, yâ Rabbî! Bir kimsenin mezârda nemâz k›lmas›-
na izn veriyor isen, Sâbitin de kabrde nemâz k›lmas›n› nasîb eyle
dedi. Ebû Nu’aym, yine bildiriyor ki, fieybân bin Cisr dedi ki, ken-
dinden baflka ilâh bulunm›yan Allahü teâlâya yemîn ederim ki,
Sâbit-i Benânîyi mezâra koydum. Hamîd-i Tavîl de yan›mda idi.
Üzerine toprak örtdük. Toprak bir yerinden çökdü. Kabre bak-
d›m, nemâz k›ld›¤›n› gördüm. ‹bni Cerîr (Tehzîb-ül-Âsâr) kitâ-
b›nda ve Ebû Nu’aym, ‹brâhîm bin Sâmitden haber veriyorlar ki,
seher vaktlerinde kabristândan geçenler, Sâbit-i Benânînin kab-
rinden Kur’ân-› kerîm sesi duyduklar›n› söylerlerdi. ‹bnül Cevzî
(Safvet-üs-Safve) kitâb›nda da bunu bildirmekdedir. Tirmüzî ve
Hâkim ve Beyhekî, Abdüllah ibni Abbâsdan haber verdiler ki,
Eshâb-› kirâmdan birkaç›, bir yere çad›r kurmufllard›. Burada bir
kabr bulundu¤unu bilmiyorlard›. Çad›rda, (Mülk) sûresinin
okundu¤u iflitildi. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu
haber verdiklerinde, (Bu sûre-i flerîfe insan› kabr azâb›ndan ko-
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rur) buyurdu. ‹bnül-Kâyy›m-› Cevziyyenin (Kitâb-ür-rûh) kitâ-
b›nda diyor ki, meyyitin kabrde okudu¤unu bu hadîs-i flerîf isbât
etmekdedir. Çünki, Abdüllah ibni Ömer de bir yere çad›r kur-
mufldu. Çad›rda Kur’ân-› kerîm sesi iflitdi. Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” haber verdi. Bu sözü tasdîk buyurdu. Hadîs
âlimlerinden Abdürrahmân ibni Receb (Ehvâl-ül-Kubûr) kitâ-
b›nda diyor ki, Allahü teâlâ diledi¤i kuluna kabrde sâlih ifller yap-
ma¤› ihsân eder. ‹nsan ölünce amel, ibâdet yapmak vazîfesi biter.
Kabrdeki ibâdete sevâb verilmez. Fekat, Allahü teâlân›n ismini
söylemekle ve ibâdet etmekle zevklenir. Melekler ve Cennetde
olanlar da böyledirler. ‹bâdet yapmakdan lezzet duyarlar. Çünki
zikr ve ibâdet, rûhu temiz olanlar için, en tatl› fleydir. Rûhu hasta
olanlar, bunun tad›n› duyamaz. ‹bnül Kayy›m-› Cevziyye (Kitâb-
ür-rûh)da ve ibni Teymiyye ve dahâ birçok âlimler ve imâm-› Sü-
yûtî (fierh-us-Sudûr) kitâb›nda bunu bildirmekdedirler. Ebül-Ha-
sen bin Berâ’ (Ravda) kitâb›nda bildiriyor ki, mezârc› ‹brâhîm,
(Bir mezâr kazm›fld›m. Mezârdan ve kerpiç parçalar›ndan misk
kokusu duydum. Kabre bakd›m. Bir ihtiyâr oturmufl Kur’ân-› ke-
rîm okuyordu) dedi. Muhammed bin ‹shâk ibni Mende, Âs›m-›
Sekâtîden haber veriyor ki, Belh flehrinde bir kabr kazd›k. Yan›n-
daki kabrin içi göründü. ‹çeride yeflil kefenli bir ihtiyâr, elinde
Kur’ân-› kerîm okuyordu. Bu kitâbda, bunun gibi çok fleyler ya-
z›l›d›r. Hadîs âlimlerinden Ebû Muhammed Halâl (Kerâmât-ül-
Evliyâ) kitâb›nda, Ebû Yûsüf Gasûlîden haber veriyor: fiâmda
‹brâhîm bin Edhem hazretlerinin yan›na gitdim. Bugün, flafl›la-
cak birfley gördüm dedi. O nedir dedim. Karfl›daki kabristânda
bir kabr yan›nda idim. Kabr yar›ld›. Yeflil kefenli bir ihtiyâr gö-
ründü. Yâ ‹brâhîm! Allahü teâlâ beni, senin için diriltdi. Diledi-
¤ini benden sor dedi. Allahü teâlâ seni nas›l karfl›lad› dedim. Et-
râf›m› kötü amellerim sarm›fld›. Seni üç fley için afv etdim buyur-
du: Benim sevdiklerimi severdin, dünyâda hiç içki içmezdin, ak-
sakal›nla huzûruma geldin. Böyle huzûruma gelen mü’minlere
azâb yapmakdan utan›r›m buyurdu. ‹htiyâr, bundan sonra kabr-
de gayb oldu. ‹bnül Cevzî (Safvet-üs-Safve) kitâb›nda Mu’âzeyi
anlat›rken bildiriyor: Ümmül Esved dedi ki, Mu’âze benim süt
anam idi. Birgün dedi ki, Ebüs-sahbâ ve o¤lum flehîd olunca,
dünyâ gözüme zindan oldu. Hiçbir fleyden tad alamaz oldum.
Yaln›z flunun için yaflamak istiyorum ki, cenâb-› Hakk›n r›zâs›na
kavuflduracak birfley yapabilsem de, Ebüs-sahbâ ile ve o¤lum ile
Cennetde buluflabileyim. Muhammed bin Hüseyn bildiriyor:
Mu’âze vefât ederken a¤lad›. Sonra güldü. Sebebini sorduk. Ne-
mâzdan, orucdan ve Kur’ân-› kerîm okumakdan ve Allahü te-
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âlây› zikr etmekden ayr›l›yorum diye üzülmüfldüm. Sonra Ebüs-
sahbây› gördüm. ‹ki parça yeflil elbise giymifl. Dünyâda böyle gör-
memifldim. Bunun için de güldüm dedi. Mu’âze, hazret-i Âifleyi
“rad›yallahü anhâ” görmüfldü. Ondan hadîs-i flerîf haber vermifl-
di. Hasen-i Basrî ve Ebû K›lâbe ve Yezîd Rekâflî gibi büyük âlim-
ler, Mu’âzeden hadîs rivâyet etmifllerdir.

[Zübde müellifi ‹brâhîm M›srî 957 de, Muhammed ibni Cerîr
Taberî 310 [m. 923] da, Ebülferec Abdürrahmân ibnül-Cevzî han-
belî 597 [m. 1200] de, ‹bni ‹shâk Muhammed 151 [m. 768] de Ba¤-
dâdda, ‹bni Mende Muhammed 395 [m. 1005] de, Ebû Muham-
med Abdüllah Halâl mâlikî 616 [m. 1219] da M›srda, ‹bni Receb
hanbelî 795 de vefât etmifldir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ec-
ma’în”].

Kabr azâb›n› görenler de vard›r. Mü’min sûresinin k›rkalt›nc›
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Fir’avna ve adamlar›na her sabâh ve
akflam gidecekleri Cehennem atefli gösterilir) buyuruldu. (Buhârî)
ve (Müslim)deki hadîs-i flerîfde, (E¤er, gizli tutabilseydiniz, kabr
azâb›n›, benim iflitdi¤im gibi, size de iflitdirmesi için, düâ ederdim)
buyuruldu. Kabr azâb› rûha ve cesede birlikde olmakdad›r. Çünki,
küfrü ve günâhlar› ikisi birlikde yapmakdad›r. Yaln›z, rûha azâb
yap›lmas›, hikmete ve ilâhî adâlete uygun de¤ildir. Âlimler buyu-
ruyor ki, beden kabrde çürüyüp yok olmakda görülüyor ise de, Al-
lahü teâlân›n ilminde vard›r. Eshâb-› kirâmdan birço¤u, ölülerin
rûhlar›na bedenleri ile birlikde azâb yap›ld›¤›n› görmüfl ve haber
vermifllerdir. ‹bn-i Kayy›m-› Cevziyye (Kitâb-ür-rûh)da ve imâm-›
Süyûtî (fierh-us-Sudûr)da ve Abdürrahmân ibni Receb hanbelî
(Ehvâl-ül-kubûr)da bildiriyorlar ki, bir kimse, Resûlullah›n yan›n-
da (Toprakdan birinin ç›kd›¤›n› gördüm. Bir adam buna sopa ile
vurarak yerde gâib oldu¤unu, böylece topra¤a girip ç›kd›¤›n› gör-
düm) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bunu iflitince,
(O gördü¤ün Ebû Cehldir. K›yâmete kadar böyle azâb çeker) bu-
yurdu. Bu ve bunun gibi haberler, Peygamberler ve Evliyâ gibi,
herkesin de kabrdekileri görebilece¤ini bildirmekdedirler. Evliyâ-
n›n görmesi, hiç inkâr edilemez. Allahü teâlân›n kudreti ile gör-
mekdedirler.

Buraya kadar yazd›klar›m›z, mevtâlar›n mezârda, kabr hayât›
denilen bilmedi¤imiz bir hayât ile diri olduklar›n› göstermekde-
dir. ‹slâm âlimlerinin hepsi diyor ki, ölmek, yok olmak de¤ildir.
Bir evden bir eve göç etmek demekdir. Peygamberler “aleyhi-
müssalevâtü vetteslîmât” ve Velîler “rahime-hümullahü teâlâ”
de, islâmiyyeti yaymak için çal›flm›fllard›r. Hepsi flehîdlik derece-
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sine kavuflmufllard›r. fiehîdlerin diri olduklar›, Kur’ân-› kerîmde
aç›kca bildirilmekdedir. Böyle olunca, onlardan tesebbüb ve te-
fleffû’ ve tevessül etmek flafl›lacak bir fley midir? (Tesebbüb) de-
mek, onlar› sebeb yapmak, ya’nî Allahü teâlâ kat›nda yard›m et-
melerini dilemekdir. (Tevessül) demek, bizim için düâ etmeleri-
ni dilemekdir. Çünki onlar, Allahü teâlân›n dünyâda da, âh›ret-
de de sevgili kullar›d›r. Onlar›n istediklerine kavuflacaklar›n›, her
dilediklerinin verilece¤ini, Kur’ân-› kerîm bildirmekdedir. Böyle
olan meyyitlerden, dirilerden beklenen fleyleri bekliyen bir kim-
se kötülenebilir mi? Bunlardan beklenen fleyleri, Allahü teâlân›n
yarataca¤›na, Allahdan baflka yarat›c› bulunmad›¤›na inanan bir
kimsenin, mezârdaki Peygamberleri, Velîleri sebeb k›lmas›, vesî-
le yapmas›, hiç inkâr olunabilir mi? Bunlar›, onlar çürüdü, toprak
oldu, yok oldu zan edenler inkâr eder. ‹slâmiyyeti bilmiyenler ve
onlar›n büyüklü¤ünü, yüksekli¤ini anl›yam›yanlar inanmaz. Pey-
gamberlerin ve Evliyân›n yüksekliklerini ve üstünlüklerini anla-
m›yan kimseler, din câhilleridir. ‹slâmiyyeti anlamam›fllard›r.
Onlar›n câhil dedikleri müslimânlar, kendilerinden dahâ bilgili
ve dahâ anlay›fll›d›rlar. Evliyân›n ve Peygamberlerin “aleyhimüs-
salevâtü vetteslîmât” mezârlar›na gidip, onlar›n vâs›tas› ile, onla-
r› sebeb k›larak, Allahü teâlâdan birfley istemenin ve k›yâmet gü-
nü bize flefâ’at etmeleri için, kendilerine yalvarman›n câiz oldu-
¤u, hadîs-i flerîflerde bildirilmifldir ve islâm âlimleri sözbirli¤i ile
haber vermifllerdir. ‹nsanlar›n en üstünü olan Muhammed aley-
hisselâm›n hadîs-i flerîflerine ve Onun yolunda giden seçilmiflle-
rin, sevilmifllerin kitâblar›na inanmak ni’metini bize ihsân eden
Allahü teâlâya hamd ve flükrler olsun! Bu büyük ni’meti Rabbi-
miz bize ihsân etmeseydi, kendimiz anl›yamaz, bulamaz, helâk
olurduk.

Peygamberlerin ve Evliyân›n vâs›tas› ile ya’nî onlar› sebeb ya-
parak, vesîle ederek, Allahü teâlân›n yaratmas›n› istemek câiz ol-
du¤unu gösteren âyet-i kerîmeleri bildirelim: Mâide sûresinin
otuzbeflinci âyetinde meâlen, (Ey îmân edenler! Allahü teâlâdan
korkunuz! Ona yaklaflmak için vesîle aray›n›z) ve ‹srâ sûresinin el-
liyedinci âyetinde meâlen, (Ol kimseler ki, düâ ve ibâdet ederler,
Rablerine yaklaflmak için, vesîle ve sebeb ararlar. Sebeblerin Al-
lahü teâlâya en çok yaklafld›ran›n› isterler) buyuruldu. Bu âyet-i
kerîmelerde Allahü teâlâ, sebebe, vesîleye yap›flma¤› emr etmek-
dedir. Vesîlenin kendisine en çok yaklafld›r›c› bir fley oldu¤unu bil-
dirmekdedir. Vesîlenin belli bir fley oldu¤u bildirilmedi. Bunun
için, Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduran herfley, ya’nî Hâricîlerin
dedikleri gibi yaln›z düâlar› de¤il, flefâ’atleri ve Allahü teâlâ indin-
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de mertebeleri ve k›ymetleri ve kendileri hep vesîledirler. [(Veh-
hâbî) kitâb›n›n doksanyedinci sahîfesinde de bu âyet-i kerîmeler-
den ikincisi yaz›l› olup, Katâdenin (Allahü teâlâya, râz› oldu¤u ibâ-
detleri yaparak yaklafl›n›z) dedi¤ini bildiriyor. Vesîle, Peygamber-
lerin ve onlar›n yolunda olanlar›n gitdikleri yoldur. Onlar›n yolu
vesîledir, kendileri vesîle de¤ildir diyor.] Ehl-i sünnet âlimleri ise,
Peygamberlerin ve onlara tâbi’ olanlar›n gitdikleri yol, ya’nî îmân
ve ibâdet ve ihlâs, vesîle oldu¤u gibi, o büyüklerin flefâ’atleri, ma-
kâmlar›, kerâmetleri, düâlar› ve kendileri de vesîledir dedi. Kendi-
leri vesîle olamaz diyenler, Kur’ân-› kerîme ve hadîs-i flerîflere ve
Peygamberlere ve Evliyâya iftirâ ediyorlar. Peygamberlerin ve Ev-
liyân›n kendilerinin vesîle edilmesi, Kur’ân-› kerîmde ve hadîs-i fle-
rîflerde aç›kca bildirilmekdedir.

Enfâl sûresinin otuzüçüncü âyetinde meâlen, (Sen aralar›nda
bulundukça, o kâfirlere azâb etmem) buyuruldu. Tefsîr kitâbla-
r›nda ve Buhârîde bildirildi¤i gibi, kâfirler Peygamberimiz ile
alay ediyorlard›. Rabbine söyle de, bize çabuk azâb göndersin di-
yorlard›. Bu sözleri üzerine, yukar›daki âyet-i kerîme nâzil oldu.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek cesed-i flerîfi-
nin kâfirler aras›nda bulunmas›, onlara azâb gelmesini önlemek-
dedir buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Pey-
gamberlik makâm› ile, yâhud düâ ederek, yâhud flefâ’at ederek,
azâb gelmesini önlüyordu denilemez. Çünki, kâfirlere düâ ve fle-
fâ’at edilmedi¤i gibi, inanmad›klar› Peygamberli¤in onlara fâide-
si olamaz.

Enfâl sûresinin otuzüçüncü âyetinin devâm›nda meâlen, (On-
lar isti¤fâr etdikleri için Allahü teâlâ onlara azâb yapmaz) buyu-
ruldu. Selef-i sâlihînden birço¤u bu âyet-i kerîme için, onlardan,
isti¤fâr edecek olan çocuklar dünyâya gelece¤i için, onlara azâb
etmem demekdir dedi. Allahü teâlâ, kâfirlerden mü’minler dün-
yâya getirme¤i ezelde takdîr buyurdu¤u için, o kâfirlere azâb et-
mem buyurdu. Böyle söyliyen âlimlere göre, kâfirlerin kan›nda
bulunan, mü’minlerin zerreleri, azâb› önleme¤e sebeb olmakda-
d›r.

Bekara sûresinin ikiyüzellibirinci âyetinde ve Hac sûresi k›r-
k›nc› âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ insanlar› birbirine karfl› ser-
best b›raksayd›, yeryüzü altüst olurdu) buyuruldu. Tefsîr âlimle-
rinden birkaç›, bu âyet-i kerîmeye, Allahü teâlâ, mü’minleri yarat-
may›p yaln›z kâfirleri yaratsayd›, yeryüzü karmakar›fl›k olurdu.
Mü’minlerin vücûdlar›, yeryüzünün kar›flmas›n› önlemekdedir de-
di. Se’âdet, insan›n kendisindedir. ‹flleri ile hâs›l olmaz. Bunun i-
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çin hadîs-i flerîfde, (‹nsan, dünyâya gelmeden önce Sa’îddir, iyidir.
Yâhud flakîdir, kötüdür) buyuruldu. ‹nsana sa’îd olmas›nda, iyi ifl-
lerinin te’sîri bulunmas›, görünüfldedir. Hakîkatde böyle de¤ildir.
Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, Cehenneme götürücü
kötü iflleri yapar. Cehenneme yaklafl›r. Ümm-ül kitâbda, ya’nî ilm-i
ilâhîde sa’îd ise, son günlerinde Cennete götürücü bir ifl yaparak
Cennete gider) buyuruldu. Amel, insan› Cennete götürmez. Cen-
nete gitme¤e sebeb olur. Bunun içindir ki, hadîs-i flerîfde, (Hiç
kimse iyilikleri ile, ibâdetleri ile Cennete girmez) buyuruldu. Senin
için de böyle midir? Yâ Resûlallah! dediklerinde, (Benim için de
böyledir. Ancak Allahü teâlân›n merhameti ile, ihsân› ile kurtulu-
rum) buyurdu. ‹yi ifller, ibâdetler yapan, elbet Cennete gider deni-
lemez. Ezelde sa’îd yaz›lm›fl olan elbet Cennete gider denilir.
Se’âdet ve flekâvet, insanlar›n ifllerine de¤il, kendisine göredir. Al-
lahü teâlân›n, Muhammed aleyhisselâm›, insanlar aras›ndan seç-
mesi ve Onu bütün Peygamberlerinden üstün yapmas›, mubârek
zât› içindir, kendisi içindir. Bunu her mü’min bilmekdedir. Resûl-
lerin, Nebîlerin, Velîlerin üstünlükleri de, hep böyledir. Mevk›’,
mertebe ve her yükseklik zâta tâbi’dir. Zât, mevk›’e tâbi’ de¤ildir.
[Meselâ, insan pâfla oldu¤u için k›ymetlidir, denilmez. K›ymetli ol-
du¤u için, pâfla olmufldur denir.] Vehhâbîlerin, madde, cism ve zât,
sebeb olamaz sözlerinin yanl›fl oldu¤u anlafl›ld›. Âyet-i kerîmeler
ve hadîs-i flerîfler ve Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
sünnet-i seniyyesi, onlar›n yanl›fl ve bozuk yolda oldu¤unu göster-
mekdedir.

Hadîs-i flerîfde, (Topra¤›m›z›n ve birimizin tükrü¤ünün bereke-
ti ile ve Rabbimizin izni ile hastam›z flifâ bulur) buyuruldu. Bir
kimse temiz topra¤›, temiz tükrü¤ü ile kar›fld›r›p, hastaya ilâc ya-
parsa, Allahü teâlâ flifâ ihsân eder. Toprak ve tükrük ve eczâc›n›n
te’sîri belli olan ilâclar›, hep maddedir, cismdir, ya’nî zâtd›rlar.
Bunlar›n mevk›’i, rütbesi ve flefâ’ati düflünülemez. ‹mâm-› Müslim
fiâfi’înin “rahmetullahi aleyh” (Sahîh-i Müslim) kitâb›ndaki hadîs-i
sahîhde buyuruldu ki, (Zemzem suyu, içenin niyyetine göre fâide
verir). Zemzem suyu, dünyâ ve âh›retin herhangi bir fâidesi için
niyyet ederek içilirse, istenilen fâide hâs›l olur. Böyle oldu¤u çok
görülmüfldür. Zemzem suyu, zâtd›r, maddedir. fiifâ, fâide vermek
için, rütbesi ile te’sîr etmesi, yâhud düâ ve flefâ’at etmesi düflünü-
lemez.

Sahîh olan hadîs-i flerîfde ve bütün f›kh âlimlerinin sözbirli¤i ile
bildirdikleri gibi, Kâ’be kap›s› ile (Hacer-ül-esved) tafl›n›n aras›n-
daki tavâf yerine (Mültezem) denir. Bir kimse, burada karn›n›
Kâ’be d›var›na de¤dirip, (Mültezem)i vesîle ederek, Allahü teâlâ-
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ya yalvar›rsa, Allahü teâlâ onu zarardan, kusûrdan korur. Böyle
oldu¤u çok tecribe edilmifldir. Herkesin bildi¤i gibi, Mültezem,
Kâ’be d›var›nda birkaç tafld›r. Bu tafllar zâtd›r. Ya’nî maddedir.
Allahü teâlâ, her maddeye belli hâssalar, özellikler verdi¤i gibi, bu
tafllara da, hayra, fâideye vesîle olmak hâssas›n› vermifldir. [Aspiri-
ne a¤r› kesmek, kinine s›tma plasmodyumlar›n› öldürmek, ispirto-
lu suya akl› gidermek hâssalar›n› verdi¤i gibi, bu tafllara, baflka tafl-
lardan fazla olarak, düâlar›n kabûl olmas›na sebeb olmak hâssas›-
n› vermifldir.]

Kâ’benin kuzey taraf›nda bulunan su olu¤unun alt›ndaki tavâf
yerine ve Mescid-i Harâm içindeki, Kâ’be kap›s› karfl›s›nda bulu-
nan (Makâm-› ‹brâhîm) denilen yere ve (Hacer-ül esved) denilen
Kâ’be köflesindeki tafl› öpme¤e ve elini yüzünü sürme¤e de, böyle
fâideli hâssalar verilmifldir. Bunlara tevessül edenlerin, ya’nî bun-
lar› vâs›ta k›larak düâ edenlerin, düâlar› kabûl olmak hâssas›n›,
k›ymetini, Allahü teâlâ bu maddelere vermifldir. Bu maddelerin,
düâlar›n kabûl olmas›na vesîle olduklar› biliniyor ve görülüyor ve
inan›l›yor da, Resûlullah› ve Onun yolunda olan, Allahü teâlân›n
sevgili kullar›n› vesîle ederek yap›lan düâlar hiç kabûl olmaz m›?
E¤er bir kimse, yerdeki topra¤›n ve ba’z› kimselerin tükrü¤ünün
ve Zemzem suyunun ve Mültezemdeki tafllar›n ve ‹brâhîm aleyhis-
selâm›n mubârek ayaklar›n›n izi bulunan Makâm-› ‹brâhîmin ve
Hacer-ül-esved tafl›n›n, ya’nî bu maddelerin hepsinin fâideli fleyler
için vesîle, sebeb olmalar›, Peygamberlerin ve Evliyân›n mezârla-
r›n›n da, vesîle olaca¤›n› göstermez derse, bu kimsenin din câhili
oldu¤unu, Allahdan ve Resûlullahdan ve müslimânlardan utanma-
d›¤›n› gösterir. Çünki, Eshâb-› kirâm “aleyhimürr›dvân”, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zât-› flerîfini çok yüksek bilirler,
pek sayg› gösterirlerdi.

Urve-tebni Mes’ûd-issekafînin (Buhârî)de ve baflka kitâblarda
bildirilen sözleri meflhûrdur. Urve diyor ki, (Hudeybiye) sulhu
için, müflriklerin elçisi olarak, Resûlullah›n yan›na gelmifldim.
‹flim bitdikden sonra Mekkeye, Kureyfl büyüklerinin yan›na dön-
düm. Onlara dedim ki, biliyorsunuz. Acem flâh› olan Kisrâlara ve
Bizans k›ral› olan Kayserlere ve Habefl pâdiflâh› olan Necâflîlere
çok gitdim, geldim. Bunlara yap›lan hurmetin, Muhammed aley-
hisselâm›n Eshâb›n›n, Muhammed aleyhisselâma yapd›klar› hur-
met kadar çok oldu¤unu görmedim. Muhammed aleyhisselâm›n
tükrü¤ünün yere düfldü¤ünü görmedim. Eshâb› avuçlar› ile kap›-
fl›p yüzlerine, gözlerine sürüyorlard›. Abdest alm›fl oldu¤u suyu da
kap›fl›p, bereket için sakl›yorlard›. Trafl olunca, bir k›l› yere düfl-
meden önce Eshâb› kap›fl›yorlard›. En k›ymetli cevher gibi sakl›-
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yorlard›. Sayg›lar›ndan, edeblerinden, yüzüne bakam›yorlard› de-
di. Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” Resûlulla-
h›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zât›ndan ayr›lan en ufak zerrele-
re, hattâ baflkalar› için pis, çirkin say›lan fleylerine bile nas›l k›ymet
verdikleri bu haberden anlafl›lmakdad›r. Bu sayg› ve edebler mu-
bârek tükrü¤ünün ve mubârek uzvlar›na de¤mifl olan abdest sula-
r›n›n, onlara düâ etmeleri veyâ flefâ’at etmeleri, yâhud rütbe ve
k›ymetleri oldu¤u içindir denilebilir mi? Bunlar, maddedir. Fekat,
en flerefli bir zâtdan, maddeden ayr›ld›klar› için, k›ymetli olmufllar-
d›r. Vehhâbîler ve onlar›n yolunda olanlar, hakîkî din adam›y›z,
tevhîd ehliyiz diyerek övündükleri hâlde, Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” Lât putu ile bir tutuyorlar. Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ve Onun Eshâb›n›n “rad›yallahü anhüm ec-
ma’în” yapd›klar›n› ve emr etdiklerini puta tapma¤a benzetiyorlar.
Onlar gibi söylemekden, onlar gibi düflünmekden ve onlar gibi
inanmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z.

Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Onlar›n yo-
lunda olan seçilmifl, sevilmifl Velîleri vâs›ta k›larak Allahü teâlâdan
dilekde bulunman›n câiz oldu¤unu gösteren hadîs-i flerîfler o kadar
çokdur ki, bunlara kötü düflmanlar›m›z hiç cevâb veremiyor. fiafl›-
r›p kal›yorlar: Buhârî ve Müslim kitâblar›nda yaz›l› oldu¤u üzere,
Esmâ bint-i Ebî Bekr “rad›yallahü teâlâ anhâ ve Ebîhâ” yan›nda-
kilere Peygamberimizin yeflil bir cübbesini gösterdi. Yakas› ipek-
den idi. (Bu palto, hazret-i Âiflenin yan›nda idi. O vefât edince, ben
ald›m. Bu cübbeyi hastalar›m›za giydirerek, tedâvî etmekdeyiz.
Hastalar›m›z bununla iyi oluyorlar) dedi. Görülüyor ki, Allahü te-
âlân›n sevgili Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve Âlihi ve sel-
lem” ve bütün üstünlüklerin sâhibi giymifl oldu¤u için, Eshâb-› ki-
râm “aleyhimürr›dvân” bu cübbeyi flifâ bulmak için vesîle etmek-
dedirler.

Muhammed Humeydî Ezdî mâlikî Endülüsînin[1] iki sahîh ki-
tâbdan topl›yarak hâz›rlad›¤› kitâb›nda, Abdüllah bin Mevhib di-
yor ki, zevcem beni, Ümm-i Seleme vâlidemize gönderdi. Elime
içinde su bulunan bir kadeh verdi. Ümm-i Seleme hazretleri, gü-
müflden bir kutu getirdi. ‹çinde Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” sakal-› flerîfi vard›. Sakal-› flerîfi, elimdeki suya sokup ka-
fl›k gibi çalkalad› ve ç›kard›. Nazar de¤mifl olanlar ve baflka derdi
olanlar, su getirip, hep böyle yaparlar, bu suyu içerek flifâ bulurlar-
d›. Gümüfl kutuya bakd›m, birkaç dâne k›rm›z› k›l gördüm dedi.
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Humeydînin, Buhârîden ve Müslimin sahîhinden toplad›¤› ki-
tâb›nda, Sehl bin Sa’d diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” mubârek gömle¤ini bana hediyye etmifl idi. Annem, benden
almak istedi. Bunu kefen yapmak için, sakl›yaca¤›m dedim. Resû-
lullah efendimizin mubârek gömle¤i ile bereketlenmek istedim,
dedi. Görülüyor ki, Eshâb-› kirâm, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” mubârek gömle¤ini, azâbdan kurtulmak için vesîle ve
sebeb yap›yorlard›.

Buhârî ve Müslimde Ümm-i Selîmden haber veriliyor: Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem” yan›mda uyuyordu. Mubârek yü-
zü inci gibi terlemifldi. Terlerini al›p bir yere koyarken uyand›. (Yâ
Ümm-i Selîm! Ne yap›yorsun?) buyurdu. Yâ Resûlallah! Mubârek
terin ile çocuklar›m›z›n bereketlenmesini istiyorum dedim. (‹yi ya-
p›yorsun) buyurdu. ‹bni Melek (Mesâbîh) kitâb›n›n flerhinde diyor
ki, bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, tesavvuf büyüklerinin ve âlimlerin
ve sâlihlerin kulland›klar› fleylerle de, Allahü teâlân›n r›zâs›n› ka-
zanmak câizdir.

‹mâm-› Müslim “rahime-hullahü teâlâ” Sahîhinde diyor ki, Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” sabâh nemâz›n› k›l›nca, Me-
dîne halk›, içinde su bulunan kablarla huzûruna gelirlerdi. Her ka-
ba mubârek ellerini sokard›. ‹bn-ül Cevzî (Beyân-ül müflkil-il Ha-
dîs) kitâb›nda diyor ki, Medîne ehâlîsi böylece, Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” ile bereketlenirler idi. Bir âlime gelip de
böyle bereketlenmek istiyenleri, âlimin bofl çevirmemesi iyi olur.
‹bni Cevzînin bu sözü ve imâm-› Nevevînin (Sahîh-i Müslim) fler-
hindeki yaz›lar› ve Kâdî ‹yâd›n (Müslim flerhi) ve Hanefî âlimlerin-
den Abdüllatîf ibni Melekin “rahmetullahi aleyhim ecma’în[1] yaz›-
lar›ndan anlafl›l›yor ki, böyle bereketlenmek, fâidelenmek, Hâricî-
lerin zan etdikleri gibi, yaln›z Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” mahsûs de¤ildir. [Hâricîlerin bu âlimlerin kitâblar›ndan ha-
berleri olmad›¤› yâhud bile bile inâd etdikleri anlafl›lmakdad›r. Bu
ise, kötü niyyetli, ard düflünceli olmak demekdir.]

Buhârî kitâb›nda, ‹bni Sîrînden haber veriyor: ‹bni Sîrîn diyor
ki, Resûlullah efendimizin sakal-› flerîfinden bir parça elime geçdi.
Bunu Ubeydeye söyledim. Bende bir sakal-› flerîf bulunmas›n›,
dünyâda olan herfleyden dahâ çok severim dedi.

Buhârî-i flerîfde diyor ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” çok zemân hizmetinde bulunmakla flereflenmifl olan Enes
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bin Mâlik, kendisi ile berâber bir sakal-› flerîfin defn olunmas›n›
vas›yyet etdi. Kabrde, Allahü teâlân›n huzûruna sakal-› flerîf ile
birlikde ç›kmak istedi. Kâdî ‹yâd (fiifâ) kitâb›nda diyor ki, Resû-
lullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” fazîletlerinden ve kerâmetle-
rinden ve bereketlerinden birisi de fludur ki, Hâlid bin Velîd “rad›-
yallahü anh”, bafl›nda sar›¤› aras›nda bir sakal-› flerîf tafl›rd›. Bunu
tafl›d›¤› her muhârebede zafer kazan›rd›. Hâlid, mubârek bir k›l›
sebebi ile murâd›na kavufluyor da, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” mubârek zât-› flerîfini vesîle ederek Allahü teâlâdan di-
lekde bulunanlar kavuflmaz olur mu? Büyük islâm âlimi, Resûlul-
lah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” âfl›k› olan ‹mâm-› Muham-
med Busayrî flâzilî “rahmetullahi aleyh”[1] (Kasîde-i bürde)de bu
inceli¤i çok güzel anlatmakdad›r.

Buhârî ve Müslim sahîhlerinde diyor ki, Abdüllah ibni Abbâs›n
haber verdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” iki kabrin yan›na geldi. ‹kisinin de azâbda oldu¤unu anlad›.
Bir hurma dal› istedi. ‹kiye ay›r›p, kabrler üzerine dikdi. (Bunlar
yeflil kald›kca, azâblar› hafîfler) buyurdu. Bir kabrde azâb›n hafîf-
lemesi için, üzerine yeflil hurma dal› konulmas›, hadîs-i flerîfde bil-
dirilmifldir. Allahü teâlâ, yeflil otlar›n bereketi ile kabrdeki azâb›
hafîfletmekdedir. Yeflil ot, bir zâtd›r, bir maddedir. Bunu dikmek-
le azâb›n azalmas›, Resûlullaha mahsûs de¤ildir. Yeflil hurma dal›-
n›n her zemân kabr üzerine dikilmesini, islâm âlimleri, sözbirli¤i
ile bildirmekdedir. ‹slâm mezârl›klar›na servi a¤açlar› dikilmesi
bundan ileri gelmekdedir. Hurma dal› gibi bir madde, azâb›n azal-
mas›na sebeb oluyor da, varl›klar›n, maddelerin en k›ymetlisi ola-
n› sebeb ve vesîle etmek câiz olmaz m›? Akl› olan, do¤ru düflüne-
bilen kimse, buna olmaz diyebilir mi?

Maddeyi, zât›, Allahü teâlân›n r›zâs›n› kazanma¤a vesîle etmek
câizdir. Ebû Süfyân›n zevcesi olan Hind, (Uhud) gazvesinde haz-
ret-i Hamzan›n “rad›yallahü anhümâ” karaci¤erinden bir parças›-
n›, a¤z›na alarak, çi¤nemifldi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Hamza, ind-i ilâhîde çok k›ymetlidir. Onun bedeninden
hiçbir parças›n› Cehennemde yakmaz) buyurdu. [Hindin îmâna
geldi¤i, Cehenneme gitmiyece¤i buradan da anlafl›l›yor.] Mâlik
bin Sinân “rad›yallahü anh”, Resûlullah›n mubârek kan›n› içdi¤i
zemân, (Cehennem atefli seni yakmaz!) buyuruldu. Bunun gibi,
Abdüllah bin Zübeyr “rad›yallahü anh”, mubârek hacamât kan›n-
dan içince, (‹nsanlardan sana çok fleyler olur. Senden de insanlara
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çok fleyler olur) buyurdu. ‹çdi¤i için dar›lmad›. Mubârek art›¤›n›
içen kad›na da, (Kar›n a¤r›s› hiç çekmezsin) buyurdu. Bu hadîs-i
flerîf sahîhdir. Kad›n›n ismi (Bereke)dir. Bunu birçok âlimler,
meselâ Kâdî ‹yâd, (fiifâ) kitâb›nda ve Kastalânî (Mevâhib-ül-le-
dünniyye) kitâb›nda yazm›fllard›r. Ey müslimânlar! Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek bedeninden ayr›lan kan ve
benzeri fleyler, bunlar› içenlerin Cehennem ateflinden kurtulma-
s›na sebeb ve vesîle oluyor ve a¤r›lar› önlüyor da, mubârek vü-
cûdlar›n›n, zât›n›n, bu iyiliklere vesîle ve sebeb olmas›na niçin
inan›lmas›n? Mubârek zât›, Allahü teâlân›n nûrundan idi. Gölge-
si yere düflmezdi. Böyle oldu¤unu, Câbir ve baflkalar› “rad›yalla-
hü teâlâ anhüm” bildirdiler. Allahü teâlân›n sevgilisi ve Peygam-
berlerin en üstünü için, vesîle edilmez, Allahü teâlân›n yaratma-
s›na sebeb olmaz diyen bir kimse, o yüce Peygamberin ümmetin-
den midir, yoksa düflmanlar›ndan m›d›r? Kâfirlere bile rahmet ol-
du¤u, âyet-i kerîmelerde bildirilmifldir. Müslimânlar için ve Ona
âfl›k olan (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) için, rahmete, vesîle ve sebeb
olmaz m›?

(Vesîle aray›n›z!) âyet-i kerîmesinin emr etdi¤i vesîle, hem ibâ-
detlerdir, hem düâlard›r, hem de mubârek k›ymetli zâtlar›n kendi-
leridir. Yukar›da bildirdi¤imiz hadîs-i flerîfler ve olaylar bunu aç›k-
ca göstermekdedir.

Mahlûklardan herfleyi, hattâ insan›n yapam›yaca¤›, fekat kerâ-
met olarak Allahü teâlân›n Evliyâs›na ihsân etdi¤i fleyleri istemek
câiz oldu¤unu gösteren çeflidli âyet-i kerîmeler vard›r. Bunlardan
biri (Neml) sûresindeki âyet-i kerîmedir. Bu âyet-i kerîme, Süley-
mân aleyhisselâm›n meâlen, (Ey cemâ’atim! Onu kürsîsi ile hangi-
niz getirirsiniz?) dedi¤ini bildirmekdedir. Cemâ’atin içinde, cin ve
insanlar ve fleytânlar da vard›. Cinnin kötü k›smlar›ndan, ‹frît, sen
yerinden kalkmadan onu getiririm, dedi. Süleymân aleyhisselâm
bundan dahâ çabuk gelmesini istiyorum dedi. Süleymân aleyhisse-
lâm›n kâtibi olan Âsâf bin Berh›yâ, ben dahâ çabuk getiririm, de-
di. Belk›s›n kürsîsi Yemende idi. Süleymân aleyhisselâm, fiâmda
idi. Arada, [insan yürüyüflü ile], üç ayl›k yol vard›. Oradan fiâma
yer alt›ndan hemen getirdi. Bu kürsî, alt›n ve k›ymetli tafllarla süs-
lü bir kanepe idi. Bu bir kerâmet idi. Allahü teâlâ, Velîleri için,
sevdi¤i iyi kullar› için, âdetinin, kanûnlar›n›n d›fl›nda olarak kerâ-
met vermekdedir. Allahü teâlâ, sâlih kulu olan bir Velîsine verdi-
¤i kerâmeti, Kur’ân-› kerîmde, överek bildiriyor. Bu kerâmeti iste-
di¤i için, Süleymân aleyhisselâma dar›lm›yor. Ben sana flah dama-
r›ndan dahâ yak›n iken, niçin baflkas›ndan istedin? ‹nsanlar›n ya-
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pam›yaca¤› birfleyi, benden baflkas›n›n gücü yetmiyece¤i bir fleyi,
niçin benden istemedin demedi. Çünki, Süleymân aleyhisselâm,
Allahü teâlân›n Peygamberi idi. Bu sözün, bu dile¤in, sebeblere
yap›flmak oldu¤unu ve sebeblere yap›flman›n Onun dînine uygun
oldu¤unu biliyordu. Allahü teâlâ, sebeblere yap›flma¤› emr etmek-
dedir. Resûlullahdan ve flehîdlerden ve sâlih kullardan birfley iste-
mek de, bunun gibidir. Allahü teâlân›n onlara ihsân etmifl oldu¤u
kerâmetlerden fâidelenmekdedir. Onlar sebebdir, vâs›tad›r, vesîle-
dir. Yaratan ve yapan yaln›z Allahü teâlâd›r. Velîlerin kerâmeti,
Peygamberlerin “salevâtullahi aleyhim ecma’în” üstünlüklerinden,
mu’cizelerindendir. Velîler, Peygamberlere uyduklar› için, onlar›n
vâs›talar› ile kerâmetlere kavuflmakdad›rlar.

Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›na ve herfleyden önce Peygam-
berlerin efendisi olan Muhammed aleyhisselâma tevessül etme-
nin, onlardan flefâ’at istemenin câiz oldu¤unu gösteren âyet-i kerî-
melerden birisi de, Bekara sûresinin seksendokuzuncu âyet-i kerî-
mesidir. Hadîs âlimleri, sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, bu âyet-i ke-
rîme, Hayber yehûdîleri için gelmifldir. Câhiliyye zemân›nda, ya’nî
Resûlullahdan önce, bu yehûdîler, (Esed) ve (Gatfân) kabîleleri
ile harb ediyorlard›. Harb ederken, (Yâ Rabbî! Âh›r zemânda
gönderece¤in Peygamber hakk› için, bize yard›m et!) diyerek yal-
var›yorlard›. Âh›r zemân Peygamberini vesîle ederek, zafer kaza-
n›yorlard›. Fekat, Resûlullah gelip, islâmiyyeti bildirince, k›skan-
d›lar, inâd etdiler, inanmad›lar. ‹bn-ül-Kayy›m-› Cevziyye (Bedâ-
yi’-ul-Ferâid) kitâb›nda diyor ki, yehûdîler, câhiliyye zemân›nda
komflular› olan arablarla harb ederlerdi. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” dünyâya gelmeden önce, onun mubârek vücûdu
ile Allahü teâlâdan yard›m isterlerdi. Allahü teâlâ, onlara yard›m
eder, gâlib gelirlerdi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,
dünyâya gelip, islâmiyyeti yayma¤a bafllay›nca, inanmad›lar, kâfir
oldular. Dünyâya gelmeden önce inanmam›fl olsalard›, onun sebe-
bi ile yard›m istemezlerdi. (Beydâvî) tefsîrinin ba’z› aç›klamalar›n-
da, Sa’deddîn-i Teftâzânîden flöyle nakl olunuyor ki, Resûlullah›n
mubârek ismini söyliyerek yard›m istiyorlard›. Mubârek ismini,
flefâ’atc› ediniyorlard›. Sâlih ve zâhid âlimlerden Tak›yyuddîn
Husnî, (Mevlid-ün-nebî) kitâb›nda diyor ki, bir müslimân, Resû-
lullah›n iyi huylar›n›, yumuflakl›¤›n›, afv›n› ve sabr›n› ö¤renince,
Onun Allahü teâlâ yan›ndaki k›ymetini, üstünlü¤ünü anlay›p, her
iflinde Onu vesîle eder. Çünki O, flefâ’atc›d›r. Allahü teâlâ, Onun
flefâ’atini red etmez. Allahü teâlân›n sevgilisidir. Onu vesîle k›la-
rak, Onu flefâ’atc› ederek istenilenleri, Allahü teâlâ verir. Allahü
teâlâ, bunu Kur’ân-› kerîmde bildiriyor ve Evliyâs›na ilhâm edi-
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yor. Onun ve bütün müslimânlar›n düflman› olan bile, Onu vesîle
k›larak, istediklerine kavuflduklar›n›, Kur’ân-› kerîm haber veri-
yor. Onu çok sevdi¤i, çok üstün yapd›¤› için, onlar›n dileklerini
verdim buyuruyor. Abdüllah ibni Abbâs buyuruyor ki, câhiliyye
zemân›nda, Hayber yehûdîleri, Gatfân denilen arab kâfirleri ile
dö¤üflürlerdi. Yehûdîler, ma¤lûb olurdu. Allahü teâlâya düâ ede-
rek, yâ Rabbî! Âh›r zemânda bize gönderece¤ini söz verdi¤in sev-
gili Peygamberinin hakk› için, hurmeti için, bize yard›m et diyerek
yalvar›rlard›. Her zemân böyle düâ ederek, Gatfân kâfirlerine gâ-
lib gelirlerdi. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâm›, Peygamber
olarak gönderince inanmad›lar. Kâfir oldular. Allahü teâlâ, bunu,
yukar›daki âyet-i kerîmede bildirmekdedir. Muhammed aleyhisse-
lâm›n Allahü teâlâ yan›ndaki k›ymetine, flerefine ve üstünlü¤üne
bak›n›z ki, Onu vesîle eden kâfirlerin bile düâs›n› kabûl buyurmak-
dad›r. Yehûdîlerin, O sevgili Peygambere en büyük düflman ola-
caklar›n› ve O yüce Peygamberi çok inciteceklerini bildi¤i hâlde,
Onu vesîle ederek yapd›klar› düâlar› kabûl buyururdu. Dünyâya
teflrîf etmeden önce, flerefi, flefâ’ati böyle olunca, âlemlere rahmet
olarak gönderildikden sonra, Onu vesîle ve flefâ’atc› etmenin suç
olaca¤›n›, hangi akll›, insâfl› kimse iddi’â edebilir? Buna inanm›-
yanlar›n, yehûdîlerden dahâ kötü olduklar› anlafl›lmakdad›r. Pey-
gamberlerin “aleyhimüsselâm” birincisi olan Âdem aleyhisselâm
da, Onu vesîle yaparak düâ edince, düâs› kabûl olmufl idi. Tefsîrler
ve hadîs kitâblar›, bunu uzun bildirmekdedir. Bunlar› anl›yanlar,
Onu vesîle etme¤e inanm›yanlar›n nas›l kimseler olduklar›n› iyi
anlarlar.

FASL: Peygamberleri “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evli-
yây› “rahime-hümullahü teâlâ” vesîle ve flefâ’atc› yaparak, Allahü
teâlâdan istenilen fleylerin hâs›l olmas›, onlar›n kerâmetinden ve
üstünlüklerindendir. Öldükden sonra da kabrlerinde kerâmet sâ-
hibidirler. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimleri, kerâmetin var oldu¤u-
nu ve kerâmete inanmak vâcib oldu¤unu sözbirli¤i ile bildirmifller-
dir. Evliyân›n kerâmeti oldu¤unu, Allahü teâlân›n kitâb› haber
vermekdedir. Âyet-i kerîme, Süleymân aleyhisselâm›n, Belk›s›n
kürsîsinin bir ânda, Yemendeki Sebe’ flehrinden fiâma getirilmesi-
ni istedi¤ini haber veriyor. Bu kürsî, alt›n ve k›ymetli tafllar ile süs-
lenmifldi. Bunu, Âsâf bin Berh›yâ, bir ânda getirdi. Taht›n hiçbir
yeri bozulmadan geldi. Âsâf, Velî idi. Taht› bir ânda getirmesi, ke-
râmet oldu. Hazret-i Meryemin kerâmeti de Kur’ân-› kerîmde, Âl-i
‹mrân sûresinin otuzyedinci âyetinde bildirilmekdedir. Hazret-i
Meryemin yan›na Zekeriyyâ aleyhisselâmdan baflka kimse girmez-
di. Zekeriyyâ “aleyhisselâm”, her giriflinde hazret-i Meryemin
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yan›nda tâze meyve görürdü. Bunlar›n Allahü teâlâdan geldi¤i-
ni söylerdi. Ehl-i sünnet âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyor ki, Pey-
gamberlerin mu’cizeleri oldu¤u gibi, Evliyân›n da kerâmetleri
vard›r. Çünki, Peygamberlere tâbi’ olanlar›, Onlara uyanlar›, Al-
lahü teâlâ çok sever. Onlara diri iken de, öldükden sonra da, ke-
râmetler ihsân eder. Peygamberlerin ve Evliyân›n öldükden
sonra da, mu’cize ve kerâmet göstermeleri, onlar›n do¤ru söyle-
diklerini dahâ iyi bildirmekdedir. Çünki, diri iken olan mu’cize-
leri ve kerâmetleri gören düflmanlar, kâfirler, bunlar› baflkas›n-
dan ö¤renerek yap›yorlar san›rlar. Fekat, öldükden sonra hâs›l
olan mu’cize ve kerâmetler için, öyle sanmak ve söylemek ol-
maz. Mu’cizeleri ve kerâmetleri, Allahü teâlâ yaratmakdad›r.
Yaln›z Onun kudreti ile olmakdad›r. Peygamberlerine ve Velî-
lerine ihsân ederek, ikrâm ederek, onlar›n sebebi ile, onlar›n fle-
fâ’atleri ile yaratmakdad›r. (Mu’cize) Peygamberlerden, (Kerâ-
met) ise, Peygamberin yolunda oldu¤u bilinen sâlih mü’minden
hâs›l olmakdad›r. Peygamberler ma’sûmdur. Hiç günâh ifllemez-
ler. fieytân, Peygamberin flekline giremez. Evliyâ da, Peygam-
berlerin vârisleridir. fieytân, onlara da yaklaflamaz. Ömer “rad›-
yallahü anh” ve Abdüllah ibni Mes’ûd “rad›yallahü anh” ve da-
hâ birçok Sahâbeden “rad›yallahü anhüm” fleytân›n kaçd›¤› ki-
tâblarda yaz›l›d›r. Alî Uflî Fergânevî “rahmetullahi aleyh”
(Bed’ül-emâlî) kasîdesinde:

Velînin kerâmetleri dünyâda,
Vard›r, onlar ihsân sâhibleridir.

buyuruyor. Anlay›fll›, akll› kimseler için bu beytde tak›lacak bir-
fley yokdur. Çünki, Velîlerin kerâmetleri dünyâda hâs›l olur de-
mekdedir. Çünki, Ehl-i sünnet ile mu’tezile aras›nda dünyâdaki
kerâmet için ayr›l›k olmufldur. Onlar dünyâda kerâmet olmaz de-
di. Kerâmet olursa, mu’cize ile kar›fl›r. Peygamber ile Velî ayr›la-
maz sand›lar. Ehl-i sünnete göre, mu’cize sâhibinin, Peygamber ol-
du¤unu bildirmesi lâz›md›r. Kerâmet sâhibinin, Velî oldu¤unu söy-
lemesi yasakd›r. Söylerse, Velî olmad›¤› anlafl›l›r. Mezhebsizler,
bunu anlasalard›, z›nd›klar›n, yalanc›lar›n çirkin sözlerini ileri sü-
rerek, Evliyâya dil uzatamazlard›. Yukar›daki beyt, Velînin kerâ-
metleri, dünyâda da vard›r. Kendilerinden istenilen fleyleri ve fle-
fâ’at etmelerini, Allahü teâlâ dilek sâhiblerine ihsân eder demek-
dir. Anlay›fl› az olanlar, yukar›daki beyti, Velînin yaln›z dünyâda
iken kerâmeti olur san›yor. Velî ölünce, kerâmeti olmaz diyorlar.
Böyle anlamak yanl›fld›r. Çünki, derin âlimler, meselâ fierefüddîn
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Halîl Neccârî Yemenî hanefî[1] (Nefîs-ür-riyâd) ismindeki Emâlî
kasîdesi flerhinde ve Eflbâh muhflîsi fleyh Ahmed  [ve  Kâmûs  mü-
tercimi Ahmed Âs›m Efendi “rahmetullahi aleyh” Emâlî kasîdesi-
ni flerh ederken] bu beyti bizim bildirdi¤imiz gibi aç›klam›fllard›r.
Hattâ insanlar, k›yâmet kopuncaya kadar, ya’nî âh›ret hayât› bafl-
lay›ncaya kadar, dünyâdad›rlar denir. Muhammed bin Süleymân
Halebî Reyhâvî “rahmetullahi aleyh”, Emâlî kasîdesinin flerhi olan
(Nuhbet-ül-leâlî) kitâb›nda da, bunu uzun aç›klamakdad›r.

Velîlerin, öldükden sonra, say›lam›yacak kadar çok kerâmetle-
ri görülmüfldür. Âlimler bunlar›, sözbirli¤i ile bildirmifllerdir. Bu-
rada yaln›z birkaç dânesini bildirece¤iz: (Buhârî) kitâb›nda diyor
ki, Eshâb-› kirâmdan Âs›m “rad›yallahü anh”, hiçbir müflrike do-
kunmamak için ve hiçbir müflrikin de kendisine dokunmamas›
için, Allahü teâlâya söz vermifl idi. Kâfirler kendisini flehîd edince,
yan›na yaklaflmak istediler. Cenâb-› Hak, ar›lar göndererek Âs›m›
korudu. Ar›lar, o kadar çokdu ki, müflrikler yan›na yaklaflamad›-
lar. Bu, Âs›ma ölümünden sonra ihsân edilen kerâmet idi. Eshâb-›
kirâmdan Hubeybi kâfirler yakalad›. Muhammed yalanc›d›r der-
sen seni b›rak›r›z. Böyle söylemezsen öldürürüz dediler. Muham-
med aleyhisselâm›n mubârek aya¤›na bir diken batmamas› için,
cân›m› fedâ ederim buyurdu. fiehîd etdiler. Birkaç Sahâbî gece ge-
lip, flehîdin ipini kesdiler. [Al›p kaç›r›rlarken] Yere düfldü. Yerde
göremediler. Nereye gitdi¤ini anl›yamad›lar. Hanzala ismindeki
Sahâbî, Resûlullah ile gazâya gitmek için acele etdi. Gusl abdesti
alma¤a vakt bulamad›. fiehîd oldu. Kendisini melekler y›kad›. Bu-
nun için, (Gasîl-ül-Melâike) ad› ile meflhûr oldu. Bunlar›n hepsi,
(Buhârî) kitâb›nda yaz›l›d›r. Muhammed bin Abdüllah Tebrîzî flâ-
fi’î[2] (Miflkât) kitâb›nda diyor ki, Âifle “rad›yallahü anhâ” buyur-
du ki, Habefl pâdiflâh› (Necâflî) îmâna geldi. Kabri üzerinde her
zemân nûr parlad›¤›n› çok kimseden iflitdim. Hazret-i Alînin kar-
defli olan Ca’fer, flehîd oldukdan sonra, Yemendeki (Bîfle) flehrine
meleklerle giderek ya¤mur ya¤aca¤›n› müjdeledi¤ini Resûlullah
haber verdi. Bunu yukar›da bildirmifldik. Hazret-i Hüseynin “ra-
d›yallahü anh” mubârek bafl› yan›nda kâri’, ya’nî hâf›z, (Kehf) sû-
resini okuyordu. (Eshâb-› Kehf, bizim âyetlerimizden flafl›r›p kal-
d›) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuyunca, mubârek bafldan, (Beni
öldürmek ve sürüklemek, Eshâb-› Kehfden dahâ çok flafl›lacak bir
fleydir) sesi iflitildi. Nasr-ül-Hazâî Me’mûn halîfe taraf›ndan as›l-
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m›fld›. Elinde m›zrak olan biri, yan›na b›rak›l›p, Nasr›n yüzünü
k›bleden çevirmesi emr olunmufldu. Gece karanl›k bas›nca, mubâ-
rek yüzü k›bleye döndü. O s›rada (Ankebût) sûresinin (Îmân et-
dik diyenlerin kendi hâline b›rak›ld›klar› m› san›ld›) meâl-i flerî-
findeki ikinci âyet-i kerîmesini okudu¤u iflitildi. Bir kabrde
(Mülk) sûresinin sonuna kadar okundu¤u iflitildi. Bunu yukar›da
yazm›fld›k. Bu haberlerin hepsi do¤rudur. Hadîs âlimleri bildir-
mifldir.

‹bni Asâkir Alî[1] bildiriyor ki, Umeyr bin Habbab Selemî dedi
ki, sekiz arkadafl›mla birlikde, Emevîler zemân›nda rumlara esîr
olduk. Bizi, Rum kayserine götürdüler. Bunlar›n boynunu vurunuz
emrini verdi. Önce öldürülmek için arkadafllar›m›n önüne geçdim.
Papaslar bana ac›d›. Benim bu hâlime flafl›rd›lar. Beni afv etmesi
için Kayserin elini aya¤›n› öpdüler. Papas›n biri, beni evine götür-
dü. Güzel bir k›z› yan›ma getirdi. Bu benim k›z›md›r. Sana nikâh
ediyorum dedi ve bizim dînimize gir dedi. Zevce için ve mal için dî-
nimi b›rakmam dedim. Birkaç gün geçdi. Bir gece, papas›n k›z› be-
ni ba¤çeye ça¤›rd›. Babam›n dedi¤ini niçin yapm›yorsun dedi. Ben,
kad›n için, mal için dînimden dönmem dedim. Burada kalmak m›,
yoksa memleketine gitmek mi istersin dedi. Memleketime gitmek
isterim, dedim. Gökde bir y›ld›z gösterdi. Geceleri bu y›ld›za do¤-
ru git, gündüzleri gizlen! Böylece vatan›na kavuflursun dedi ve ya-
n›mdan ayr›ld›: Üç gece yürüdüm. Dördüncü günü saklanm›fld›m.
Sesler iflitdim. Umeyr, Umeyr diyerek beni ça¤›r›yorlard›. Bakd›m.
fiehîd olan arkadafllar›m› gördüm. Siz flehîd olmad›n›z m›? Evet ol-
duk. Fekat, Allahü teâlâ flimdi flehîdlere emr etdi. Ömer bin Ab-
dül’azîzin “rahmetullahi aleyh” cenâzesinde bulununuz dedi. At
üzerinde idiler. ‹çlerinden biri, yâ Umeyr! Elini uzat dedi. Elimi
uzatd›m. Beni arkas›na oturtdu. Sür’at ile gitdik. Kendimi, Elcezî-
rede evimin yan›nda buldum dedi.

Abdürrahmân ibnül Cevzî[2] diyor ki, Ebû Alî Berberî, fiâm-
dan Tarsûsa ilk olarak gidip yerleflen üç kifliden biridir. Rumlarla
gazâ ediyordu. Arkadafllar› ile birlikde esîr oldu. Umeyrin bafl›na
gelenler, bunlara da oldu. ‹ki arkadafl›n› flehîd etdiler. Papaslar-
dan biri, bunu kurtar›p evine götürdü. Bunu aldatmak için, k›z›n›
araya koydu. Fekat Allahü teâlâ, k›za hidâyet ihsân eyledi. ‹kisi
yola ç›kd›lar, gündüz sakland›lar. Ayak sesi duydular. fiehîd olan i-
ki arkadafl›n› gördü. Yanlar›nda melekler vard›. ‹ki arkadafl›na se-
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lâm verdi. Hâllerini sordu. Allahü teâlâ, bizi sana gönderdi. Bu k›z
ile nikâh›nda sana flâhid olaca¤›z dediler. Nikâhdan sonra gitdiler.
Bunlar fiâma geldi. Berâber çok yaflad›lar. Bu hâl, fiâmda yay›ld›.
[Muhammed Ma’sûm-› Fârûkî Serhendî, 1068 [m. 1658] senesi ib-
tidâs›nda, Hindistândan ayr›larak, deniz yolu ile, önce Medîne-i
münevvereye, sonra Receb bafl›nda Mekke-i mükerremeye geldi.
Mubârek o¤ullar› ile, hac yaparak, 1069 bafl›nda Hindistâna avdet
eyledi. Bu bir sene içinde, Cennetül mu’allâda ve Cennetül Bakî-
de ziyâret etdi¤i zevât-› kirâm ve Hucre-i se’âdeti ziyâretinde Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek bedenleri ile görü-
nerek, verdikleri müjdeleri hergün o¤ullar›na haber vermifldir.
Bunlardan Muhammed Ubeydüllah, bu haberleri arabî olarak top-
lam›fl, hâs›l olan risâleye (Yevâkît-ül-haremeyn) ismini vermifldir.
Üç sene sonra fârisîye terceme edilmifldir.] ‹bni Ebiddünyân›n ki-
tâb›nda böyle vak’alar ve ölülerin kabr hayât› yaz›l›d›r. Ebû Nu’ay-
m›n (Hilye) kitâb›nda ve ‹bn-ül-Cevzînin (Safvet-üs-Safve) ve
(Uyûn-ül-Hikâyât) kitâblar›nda ve dahâ birçok kitâblarda yaz›l›-
d›r. ‹bni Teymiyye ve ‹bn-ül-Kayy›m-i Cevziyye de, Evliyân›n ke-
râmetlerini güzel yazm›fllard›r.

[fiâfi’î âlimlerinin büyüklerinden ‹smâ’îl Mûsulî “rahmetullahi
aleyh”, (Müzîl-ül-flübühât fî-isbât-il-Kerâmât) kitâb›nda, Evliyâ-
n›n kerâmet sâhibi olduklar›n› vesîkalarla isbât etmekdedir. Ken-
disi, 654 [m. 1255] de vefât etmifldir.]

Hanefî mezhebindeki birkaç din adam›n›n ve vehhâbîlerin,
Evliyân›n az zemânda uzak yerlere gitmelerine inanmamalar› fla-
fl›lacak fleydir. Bu da, çeflidli kerâmetlerden biridir. Hanefî âlimle-
ri, f›kh ve akâid kitâblar›nda bunlara güzel cevâb vermifllerdir.
Meselâ, garbda bulunan bir kimse, flarkda bulunan bir kad›nla ev-
lense, zevcesinden uzun zemân uzak kalsa, birkaç sene sonra, zev-
cesi hâmile kalsa, do¤acak çocuk, bu adam›n olur dediler. Çünki,
(tayy-› mekân) ile zevcesinin yan›na gelmesi, mümkindir. Böyle
kerâmet sâhibi olmas› câizdir dediler. F›kh âlimleri, bunu sözbir-
li¤i ile bildirmekdedir. Akâid kitâblar›nda da yaz›l›d›r. (Vehbâniy-
ye) kitâb›nda, tayy-› mesâfe, ya’nî bir ânda uzak yere gitmek, Ev-
liyâya ihsân olunan kerâmetlerdendir. Buna inanmak vâcibdir de-
mekdedir. (Nesefî)de, (F›kh-› ekber)de ve (Sivâd-› A’zam) ve
(Vas›yyet-i Ebû Yûsüf)de ve bunlar›n flerhlerinde ve (Mevâk›f) ve
(Mekâs›d) kitâblar›nda ve bunlar›n flerhlerinde [ve (‹bni Âbi-
dîn)de] de yaz›l›d›r. Buna nas›l inan›lmaz ki, âyet-i kerîmede aç›kca
bildirilmifldir. Ehl-i sünnet âlimleri, âyet-i kerîmeden alarak yaz-
m›fllard›r. Kerâmete inanmak, vâcibdir demifllerdir. Âyet-i kerî-
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mede bildirilen (Belk›s)›n arfl›n›n bir ânda fiâma getirilmesi, tayy-›
mesâfenin kerâmet oldu¤unu göstermekdedir.

Hakîm-i Semerkandî ‹shak bin Muhammedin “rahimehullahü
teâlâ[1] (Es-Sivâd-ül-A’zam) kitâb›n›n otuzikinci maddesinde, Evli-
yân›n kerâmeti çok güzel anlat›lmakdad›r. Burada bildirme¤i uy-
gun gördük:

Evliyân›n kerâmetine inanmak lâz›md›r. Evliyân›n kerâmetine
inanm›yan, bid’at sâhibi, sap›k olur. Evliyân›n kerâmetine inan-
mamak iki dürlü olur: Kerâmetleri bildiren âyet-i kerîmelere
inanm›yorsa, kâfir olur. Bu âyet-i kerîmelere inan›r, fekat onlar
Peygamber idi derse, yine kâfir olur. Âyet-i kerîmelere inan›r ve
onlar Peygamber idi demezse ve âyet-i kerîmeler, Evliyân›n kerâ-
metlerini bildiriyor demesi câiz olur. Çünki, Allahü teâlâ, yukar›-
da bildirdi¤imiz âyet-i kerîmede, Belk›s›n arfl›n› bir ânda getirenin
ilm sâhibi oldu¤unu bildiriyor. Bu da, Âsâf bin Berh›yâ idi. Velî
idi. Peygamber de¤ildi. Süleymân aleyhisselâm›n ümmetinden idi.
Süleymân aleyhisselâm›n ümmetinden birinin kerâmeti, Kur’ân-›
kerîmde bildiriliyor da, Muhammed aleyhisselâm›n ümmetinin
kerâmetlerine niçin inan›lmas›n? Muhammed aleyhisselâm, Sü-
leymân aleyhisselâmdan elbet dahâ üstündür. Muhammed aley-
hisselâm›n ümmeti de, Süleymân aleyhisselâm›n ümmetinden el-
bet dahâ üstündür. Mezhebsizler, bu sözümüze karfl›l›k, bu kerâ-
met Süleymân aleyhisselâm›n idi derse, ona deriz ki, bu ümmetin
Evliyâs›n›n kerâmeti de, Muhammed aleyhisselâmdand›r. Mer-
yem sûresinin yirmidördüncü âyetinde meâlen, (Hurma kütü¤ünü
kendine do¤ru çek! Sana ondan tâze hurma düfler) buyuruldu. Al-
lahü teâlâ, hurma kütü¤ünden, hazret-i Meryem için meyve ç›kar-
d›¤›n› bildiriyor. Hazret-i Meryem, Peygamber de¤ildi. Zekeriyyâ
aleyhisselâm›n, hazret-i Meryemin yan›nda gördü¤ü meyveler ve
Eshâb-› Kehf vak’as› hep kerâmet idi. Bu kerâmetlerin sâhibleri
Peygamber de¤ildiler. Önce gelen Peygamberlerin ümmetlerinde,
kerâmet sâhibi Velîler bulunuyor da, Muhammed aleyhisselâm›n
ümmetinde kerâmet sâhibi Evliyâ niçin bulunmas›n? Âl-i ‹mrân
sûresinin yüzonuncu âyetinde meâlen, (Siz, ümmetlerin en iyisi ol-
dunuz) buyuruldu. Kerâmete inanm›yanlar bu sözümüze karfl›l›k,
bir kimsenin bir gecede Kâ’beye gidip gelmesi olamaz derse, Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir ânda yedi kat göklere ve
Allahü teâlân›n diledi¤i yerlere götürülüp getirildi. Bundan büyük
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kerâmet olur mu? Yine deriz ki, mü’min mi k›ymetlidir, kâfir mi?
Kâfirlerden birinin bir ânda flarkdan garba gidip geldi¤ini iflitiyo-
ruz ve inan›yoruz. Bu kâfir bildi¤imiz iblîsdir. Bu kâfire verilen
fley, Allahü teâlân›n sevgili kullar›na niçin verilmez olsun? Bunu
iyi düflünmek ve insafl› konuflmak lâz›md›r. (Sivâd-ül A’zam) kitâ-
b›n›n flerhinden terceme burada temâm oldu. ‹bni Teymiyye ve
baflkalar› bildiriyor ki, Evliyân›n kerâmetlerine inanm›yanlar, hâ-
ricîler ve mu’tezilî ve ba’z› flîîlerdir. Çünki, bu sap›klar›n kerâmet-
leri yokdur. Kerâmet sâhibleri de yokdur. Bunun için, görmüyor-
lar, iflitmiyorlar ve inanm›yorlar.

(Feth-ul-mecîd) ismindeki vehhâbî kitâb›na cevâb olarak, Dâ-
vüd bin Süleymân›n (Minhat-ül-Vehbiyye fî Redd-il-Vehhâbiyye)
kitâb›ndan yapd›¤›m›z terceme burada temâm oldu. Bu hayrl› se-
beb ile, kitâb›n temâm› terceme edilmifl oldu.

[Hasen-i Basrî 110 [m. 727] de Basrada, Ebû K›lâbe Abdül-
melik 276 [m. 889] da Ba¤dâdda, Sa’düddîn-i Teftâzânî Mes’ûd
flâfi’î 792 [m. 1389] de Semerkandda, Alî Ûflî 575 [m. 1180] de,
fierefüddîn Halîl Neccârî Yemenî 632 [m. 1235] de, Seyyid Ah-
med Âs›m efendi Ayntâbî 1235 [m. 1820] de ‹stanbulda, Muham-
med bin Süleymân Halebî Reyhâvî 1228 [m. 1813] de, halîfe Me-
mûn bin Hârûn 218 [m. 833] de ve Dâvüd bin Süleymân Ba¤dâ-
dî 1299 [m. 1881] de vefât etmifldir “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”].

Abdülganî Nablüsî (Keflf-ün-Nûr min-Eshâb-il-kubûr) kitâb›n-
da buyuruyor ki, Allahü teâlâ, kendisine yaklaflm›fl olan kullar›na
kerâmetler ihsân etmifldir. (Kerâmet), Evliyâ denilen insanlarda
Allahü teâlân›n yaratd›¤›, âdet ve fen bilgileri d›fl›nda olan fleyler-
dir. Allahü teâlâ, kendi kudreti ile ve irâdesi ile, ya’nî diledi¤i ze-
mân, bu fleyleri, bu kullar›nda yaratmakdad›r. Kulun kudretini de
Allahü teâlâ yaratmakdad›r. Bu fleylerin yarat›lmas›nda, kulun
kudretinin ve irâdesinin te’sîri yokdur. Kulun irâdesi ve kudreti,
kerâmetlerin yarat›lmas›na ancak sebeb olmakdad›r. Kul, istedi¤i
zemân, kendi kuvveti ile kerâmet yapar diyen kimse ve böyle ina-
nan kimse kâfir olur.

Kendisinde kerâmet hâs›l olan Velî, bu kerâmetin yaln›z Alla-
hü teâlân›n dile¤i ile ve kudreti ile yarat›ld›¤›n›, kendi dile¤inin ve
kudretinin hiçbir te’sîri olmad›¤›n› bilmekdedir. Bunun gibi, ken-
di bedenindeki, görmek, iflitmek, tad almak, sertlik, s›cakl›k duy-
mak, düflünmek, ezberlemek, hât›rlamak gibi duygular›n›n ve iç
ve d›fl organlar›n›n hareketlerinin, hâs›l› bütün ifllerinin hep Alla-
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hü teâlân›n dilemesi ile ve kudreti ile ve yaratmas› ile oldu¤unu
her an bilmekdedir. Evliyâl›k da, bu demekdir. Ya’nî, böyle oldu-
¤unu her an bilen ve inanan kimse, Allaha yakîn olmufl, Velî ol-
mufldur. Bu bilgisi, her an bütün varl›¤›n› kaplamakdad›r. Allahü
teâlâ, Velîsine ba’zan gaflet verir. Bu bilgisini unutdurur. Bu ze-
mân, Velîli¤i kalmaz ise de, önceki zemânlar›nda Velî oldu¤u için,
böyle zemânlarda da, kendisine Velî denilir. Bunun gibi, îmân›
olan insana mü’min denildi¤i için, uyku zemân›nda, gaflet hâlinde
oldu¤u zemân da, kendisine mü’min denilmekdedir. Bu gaflet ze-
mân›, Evliyân›n afla¤› hâlleridir. Allahü teâlân›n (Sen elbette ölü-
sün. Onlar da ölüdürler!) buyurdu¤u ölü olmak hâli de bunun gi-
bidir. Bunun için Velîler “rahime-hümullahü teâlâ”, her fleylerinin
Allahü teâlâdan oldu¤unu anlamalar› hâllerine [(Fenâ fillah) veyâ]
(mevt-i ihtiyârî) demifllerdir. Hadîs-i flerîfde, (Kendini tan›yan,
Rabbini tan›m›fl olur) buyuruldu. Bütün hareketlerinin ve iflleri-
nin, görünen ve görünmiyen kuvvetlerinin kendisinden olmad›¤›-
n›, baflka bir irâde ve kudret sâhibi taraf›ndan meydâna getirildi¤i-
ni anl›yan kimse, bu kudret sâhibi olan Allahü teâlây› tan›m›fl olur.
Allahü teâlân›n emr etdi¤i farzlar›n hepsini yapan ve ayr›ca Mu-
hammed aleyhisselâm›n ibâdetlerini, yaflay›fl›n›, hâllerini, ya’nî nâ-
file ibâdetleri de yapan bir müslimân Allaha yaklafl›r, Velî olur.
Duygular› ve hareketleri kendisinden de¤il, Allahü teâlâdan oldu-
¤u meydâna ç›kar. Böyle oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîf, tesavvuf
kitâblar›nda yaz›l›d›r.

Âriflere göre, Velî olmak için, kendisinin (Mevt-i ihtiyârî) de-
nilen bir mevt ile ölü oldu¤unu bilmek lâz›md›r. Velîlerde “rahi-
me-hümullahü teâlâ” kerâmetin hâs›l olmas› için, böyle ölü olma-
lar› lâz›md›r. Böyle oldu¤unu anlayan kimse, meyyitde kerâmet ol-
maz diyebilir mi? Câhiller, gâfiller, kendi ifllerini kendi irâdeleri ile
ve kudretleri ile yapd›klar›n› san›rlar. Herfleyi Allahü teâlân›n ya-
ratd›¤›n› unuturlar.

Evliyân›n, öldükden sonra da kerâmet sâhibi olduklar›n› f›kh
kitâblar› da bildirmekdedir. Hanefî mezhebinde kabr üzerine bas-
mak, oturmak, uyumak, abdest bozmak mekrûhdur. Çünki bunlar
ihânet, hakâret etmekdir. Hadîs-i flerîfde, (Kabr üzerine basmak-
dansa, atefle basma¤› tercîh ederim) buyuruldu. Bu sözler, insana
öldükden sonra da sayg› göstermek lâz›m oldu¤unu bildiriyorlar.
Ya’nî dînimiz, ölülerin kerâmet sâhibi ya’nî muhterem olduklar›n›
bildiriyor. Kerâmet, âdet hârici yap›lan ifl demek oldu¤unu yukar›-
da bildirmifldik. ‹nsan›n yer yüzünde yürümesi, oturmas› âdet ol-
du¤u için, mü’minin kabri üzerine bas›lmamas›, oturulmamas›, o-
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na kerâmet ya’nî ikrâm ve ihsân olmakdad›r. Her mü’mine öldük-
den sonra böyle kerâmet veren dînimiz, ilm, irfân sâhibi olan Evli-
yâya dahâ k›ymetli kerâmetler de ihsân olunaca¤›n› göstermekde-
dir.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Bakî’) kabristâ-
n›n› ziyâret eder, mezâr yan›nda ayakda düâ ederdi. Bu da, ölüle-
rin kerâmet sâhibi olduklar›n› göstermekdedir. Çünki, mü’minin
kabri bafl›nda yap›lan düân›n kabûl olaca¤›n› bilmeseydi, orada
düâ etmezdi. Mü’minin kabri bafl›nda düân›n kabûl olmas›, onun
kerâmet sâhibi oldu¤unu göstermekdedir. Her mü’min için böyle
kerâmet olunca, Evliyâ için “rahime-hümullahü teâlâ” dahâ çok
olaca¤› meydândad›r.

Mü’min ölünce, onu y›kamak, kefenlemek ve defn etmek lâ-
z›md›r. Dînimiz bunu emr etmekdedir. Bu emr, mü’minin öldük-
den sonra da, kerâmet sâhibi oldu¤unu göstermekdedir. Kâfirlerin
ve hayvanlar›n ölülerinde bu kerâmet yokdur.

Mü’min ölürken necâsetlenmekdedir. Onu bu necâsetden kur-
tarmak, temizlemek için y›kamak emr olundu. Bu emr, mü’minin
öldükden sonra da kerâmet sâhibi oldu¤unu göstermekdedir.

(Câmi’ul-fetâvâ) kitâb›nda âlimlerin ve seyyidlerin mezârlar›
üzerine binâ, türbe yapmak mekrûh de¤ildir diyor. Yine bu kitâb-
da, ölü y›kayan›n temiz olmas› lâz›md›r. Cünüb olmas› mekrûhdur
diyor. Bu da, her mü’minin öldükden sonra kerâmet sâhibi oldu-
¤unu göstermekdedir. Hâlbuki, diri iken her mü’min kerâmet sâ-
hibi olmaz. Yaln›z Evliyâ diri iken de kerâmet sâhibidir. ‹mâm-›
Abdüllah Nesefînin “rahime-hullahü teâlâ” (Umdet-ül-i’tikâd) ki-
tâb›nda, (Her mü’min uykuda da mü’min oldu¤u gibi, öldükden
sonra da mü’mindir. Bunun gibi Peygamberler, öldükden sonra da
Peygamberdirler. Çünki, Peygamber olan ve îmân sâhibi olan rûh-
dur. ‹nsan ölünce, rûhunda bir de¤ifliklik olmaz) demekdedir. ‹n-
san, beden demek de¤ildir. ‹nsan rûh demekdir. Beden, rûhun ko-
nak yeridir. K›ymetli olan, ev de¤il, evde oturanlard›r. Cebrâîl
aleyhisselâm, Peygamber efendimize insan fleklinde görünürdü.
Ekseriye, D›hye ismindeki sahâbî fleklinde görünürdü. Eshâb-› ki-
râmdan ba’z›lar› da, Cebrâîl aleyhisselâm› insan fleklinde gördü-
ler. Cebrâîl aleyhisselâm insan fleklinden ç›karak, kendi flekline gi-
rince, rûh gibi olunca, yok oluyor denilemez. fiekl de¤ifldirdi deni-
lir. ‹nsan rûhu da, bunun gibidir. ‹nsan ölünce, rûhu bir âlemden
baflka âleme geçmekdedir. Rûhun böyle de¤iflikli¤e u¤ramas›, ke-
râmetinin kalm›yaca¤›n› göstermez. [(Câmi-ul-fetâvâ)n›n yazar›
Muhammed Semerkandî hanefî 556 [m. 1162] da, Abdüllah Nesefî
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hanefî 710 [m. 1310] da Ba¤dâdda vefât etdi.]

Evliyân›n öldükden sonra da kerâmet sâhibi olduklar›n› bildi-
ren bir çok vak’a ve hikâyeler kitâblarda yaz›l›d›r. Meselâ, büyük
Velî, Muhyiddîn-i Arabînin (Rûh-ul-Kuds) kitâb›nda, Ebû Abdül-
lah bin Zeyn-ül-bürî ‹flbilînin çeflidli kerâmetleri yaz›l›d›r. Bir ge-
ce, Ebül Kâs›m bin Hamdin ismindeki kimsenin imâm-› Muham-
med Gazâlîyi red eden, kötüliyen bir kitâb› okurken, gözleri kör
oldu. Hemen secde edip yalvard›. Bu kitâb› hiç okum›yaca¤›na ye-
mîn etdi. Allahü teâlâ kabûl buyurup, görmek ihsân eyledi. Bu da,
imâm-› Gazâlînin öldükden sonra olan bir kerâmetini göstermek-
dedir.

‹mâm-› Yâfi’î (Ravdur-Riyâhîn) kitâb›nda diyor ki, Evliyâdan
biri, kabrdekilerin derecelerinin kendisine gösterilmesi için düâ et-
di. Bir gece çeflidli kabrler gösterildi. Kimi tahta üzerinde, kimi
ipek yatakda, kimi kokulu çiçekler aras›nda, kimi sevinçli, kimi a¤-
lar, kimi güler idi. Bir ses iflitdi. Bu hâlleri, dünyâdaki amellerinin
karfl›l›¤›d›r diyordu. Güzel huylular, flehîdler, nâfile oruclar› da tu-
tanlar, Allahü teâlâ için seviflenler, günâh iflleyenler, tevbe eden-
ler, ayr› ayr› hâlde idiler. Mezârdakilerin hâlleri ba’z› Evliyâya uy-
kuda, ba’z›lar›na da uyan›k hâlde iken gösterilir. ‹mâm-› Yâfi’înin
“rahmetullahi aleyh” (Kifâyet-ül-Mu’tekad) kitâb›nda, ba’z› Evli-
yân›n babas›n›n mezâr›na gidip konuflduklar› yaz›l›d›r.

Elkâî, (Es-sünnet) kitâb›nda, Yahyâ bin Mu’în diyor ki, inand›-
¤›m, güvendi¤im mezârc› bir arkadafl›m dedi ki, flafl›lacak çok fley-
ler gördüm. En çok flafld›¤›m fley, bir meyyitin, müezzinin ezân›n›
tekrâr etdi¤ini iflitdim dedi. [Hibetullah Elkâî “rahmetullahi
aleyh” 418 [m. 1027] de vefât etdi.]

Ebû Nu’aym, (Hilye) kitâb›nda diyor ki, fieybân bin Cisrden
iflitdim. Sâbit-ül-benânîyi mezâra koyduk. Hamîd-üt-tavîl de ya-
n›mda idi, kabrin kerpici düfldü. Sâbitin kabrde nemâz k›ld›¤›n›
gördüm. Sâbit diri iken, her zemân, (Yâ Rabbî! Bir kuluna kabrde
nemâz k›lmak kerâmetini ihsân edersen, bana da ihsân et!) diye-
rek düâ ederdi. [Abdüllah Yâfi’î 768 [m. 1367] de Mekkede, Yah-
yâ bin Mu’în Ba¤dâdî flâfi’î 233 [m. 848] de Medînede, Ebû
Nu’aym ‹sfehânî 430 [m. 1038] de vefât etdi “rahmetullahi aleyhim
ecma’în”.]

‹mâm-› Tirmüzî ve Hâkim ve Beyhekî bildiriyorlar: Abdüllah
ibni Abbâs söyledi ki, birkaç Sahâbî yolculukda bir çad›r kurduk.
Burada kabr oldu¤unu bilmiyorduk. Birisinin sûre-i Mülkü bafl›n-
dan sonuna kadar okudu¤unu iflitdik. Medîneye gelince, bunu Re-
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sûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” söyledik. (Bu sûre, meyyiti
kabrdeki azâbdan kurtar›r) buyurdu. Ebül-Kâs›m Sa’dî, (‹sfâh) ki-
tâb›nda, bunu anlat›yor ve bu, meyyitin kabrde Kur’ân okudu¤unu
isbât etmekdedir diyor.

‹bni Mendeh haber veriyor: Talhâ, Ubeydullahdan haber veri-
yor ki, ormanda idim. Akflam oldu. Abdüllah bin Âmir bin Hizâ-
m›n kabri yan›nda oturdum. Kabrde çok güzel sesle Kur’ân oku-
du¤unu iflitdim. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” haber
verdim. (Bunu okuyan Abdüllahd›r. Allahü teâlâ rûhlar› kabz
edince, Cennetdeki yerlerinde muhâfaza olunur. Her gece, sabâha
kadar, kabrlerine b›rak›l›r) buyurdu. [Muhammed ibni Mendeh
“rahmetullahi aleyh” 395 [m. 1005] de vefât etdi.]

‹nsan ölünce, rûh da ölmez. Rûh bedenden baflka bir varl›kd›r.
Mezârdaki beden ile, toprak oldukdan sonra da, ilgisi yok olmaz.
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okumam›fl olan câhiller ve
mezhebsizler ve Cehenneme gidecekleri bildirilmifl yetmifliki f›rka-
dan olan sap›klar, rûhun bedenden ayr› bir varl›k oldu¤unu bilmi-
yorlar. ‹nsan ölünce, hareketi yok oldu¤u gibi, rûhun da bedenin
bir s›fat›, özelli¤i oldu¤unu, hareketin yok oldu¤u gibi rûhun da
yok olaca¤›n› san›yorlar. Evliyâ da, her insan gibi, ölür, toprak
olur, insanl›¤› ve rûhâniyyeti kalmaz diyorlar. Mevtâlar›na hurmet
etmiyorlar. Hakâret ediyorlar. Evliyân›n kabrini ziyâret ederek,
onlarla bereketlenme¤i, tevessül etme¤i inkâr ediyorlar. Bir gün
Velî Arslan D›m›flkînin kabrini ziyârete gidiyordum. Sap›klardan
birisi, toprak ziyâret olunur mu dedi. Buna çok flafld›m. Müslimân
oldu¤unu bildiren bir kimsenin böyle söylemesine çok üzüldüm.

Hadîs-i flerîfde, (Kabr, yâ Cennet ba¤çelerinden bir ba¤çedir.
Yâhud Cehennem çukurlar›ndan bir çukurdur) buyuruldu. Bu ha-
dîs-i flerîf, rûhlar›n, çürümüfl cesedlerle birlefldiklerini aç›kca bil-
dirmekdedir. Mü’minlerin mezârlar›n›n muhterem, mubârek oldu-
¤unu göstermekdedir. Âlime hakâret edenin, düflmanl›k edenin
kâfir olmas›ndan korkulur.

Meyyitler de, diriler de Allah›n mahlûklar›d›r. Hiçbirinin, hiç-
bir fleye te’sîri yokdur. Herfleye te’sîr eden, yaln›z Allahü teâlâd›r.
Fekat, mü’minin ölüsüne de, dirisine de ta’zîm, sayg› göstermek
vâcibdir. Çünki, mü’minlerin ölüleri de, dirileri de, Allahü teâlân›n
(fie’âir)i olduklar› için, ta’zîm edilmelerini Kur’ân-› kerîm emr et-
mekdedir. Hac sûresinin otuzikinci âyetinde meâlen, (Allahü te-
âlân›n fle’âirini ta’zîm etmek, kalblerin takvâs›ndan dolay›d›r) bu-
yuruldu. fie’âir, Allahü teâlây› hât›rlatan, bildiren fleyler demekdir.
Âlimlerin, sâlihlerin ölüleri ve dirileri fle’âirdir.
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Âlimleri, Velîleri ta’zîm etmek, bunlara sayg› göstermek, çe-
flidli fleklde olur. Bunlardan biri, kendilerine tahtadan tabut yap-
mak ve mezârlar› üzerine kubbe yapmakd›r. Sar›klar›n›n büyük
olmas›, elbiselerinin genifl ve temiz olmas› da bunlar› ta’zîm etmek
içindir. (Câmi’ul-Fetâvâ)da Âlimlerin, Velîlerin, Seyyidlerin me-
zârlar› üzerine binâ, türbe yapman›n mekrûh olmad›¤› yaz›l›d›r.
Evliyân›n kabrlerine nefret edilmemek, sayg› göstermek için san-
duka, örtü ve sar›k koymak, bunlar› kabr sâhiblerini hakâretden
korumak, ta’zîm ve sayg›ya sebeb olmak niyyeti ile yapmak, bize
göre câizdir. Selef-i sâlihîn “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
zemân›nda bunlar yap›lmazd›. Fekat, o zemân herkes kabrlere
hurmet ederdi. F›kh kitâblar›nda vedâ’ tavâf›ndan sonra, geri geri
giderek, Mescid-il-harâmdan ç›kmal›d›r. Böyle ç›kmakla, Kâ’beye
ta’zîm edilmifl olur yaz›l›d›r. Selef-i sâlihîn, geri geri ç›kmazd›. Fe-
kat onlar, Kâ’beyi ta’zîm etmekde kusûr yapmazlard›. Kâ’beye ör-
tü koymak eskiden yokdu. Buna sonradan fetvâ verildi, meflrû’ ol-
du. Kabrler üzerini örtmek de, bunun gibi meflrû’ olmakdad›r. Ha-
dîs-i flerîfde, (Bir kimse güzel, ya’nî islâmiyyete uygun ç›¤›r açarsa,
bu yolda bulunanlar›n her birine verilen sevâb gibi, buna da veri-
lir) buyuruldu.

(Câmi’ul-Fetâvâ)da diyor ki: (Kabr üzerine el koyman›n sün-
net veyâ müstehab oldu¤unu bildiren bir haber görmedik. Câiz
olmad›¤›n› da söyleyemeyiz). Bunlar›n harâm oldu¤unu söyle-
yenlerin hiçbir delîli, vesîkas› yokdur. Bunlara harâm diyebilmek
için, (Edille-i erbe’a)n›n birinden, ya’nî (Kur’ân-› kerîm)den ve-
yâ (Hadîs-i flerîf)den veyâ (‹cmâ’› Ümmet)den yâhud (K›yâs-›
Fükahâ)dan birinden bir delîl göstermek lâz›md›r. Müctehid olm›-
yanlar›n yapd›klar› k›yâslar›n, delîllerin hiç k›ymeti yokdur. Ba’z›
câhiller, Evliyân›n kabrlerine hurmet edilirse, onlardan bereket ve
yard›m istenirse, bunlar›n dilediklerini yapacaklar›n›, Allahü teâlâ
gibi te’sîr edeceklerini zan edenler olur. Böylece, kâfir olurlar,
müflrik olurlar. Bunun için mâni’ oluyoruz ve kabrlerini, türbeleri-
ni y›k›yoruz. Onlara böylece hakâret edince, herkes bunlar›n bir-
fley yapamad›klar›n›, kendilerini hakâretden kurtaramad›klar›n›
anl›yarak, kâfir olmakdan, müflrik olmakdan kurtulurlar diyorlar.
Sap›klar›n bu sözleri küfrdür. Fir’avn›n sözüne benzemekdedir.
Mü’min sûresinin yirmialt›nc› âyetinde meâlen, (B›rak›n›z Mûsây›
öldüreyim. O, Rabbine yalvararak, kendini benden kurtars›n. O-
nun dîninizi de¤ifldirece¤inden ve yer yüzünde fesâd ç›karaca¤›n-
dan korkuyorum) buyuruldu. Bu câhiller, Allahü teâlân›n Evliyâ-
y› sevdi¤ini ve sevdiklerinin düâlar›n› kabûl edece¤ini ve öldük-
den sonra rûhlar›n›n dileklerini yarataca¤›n› inkâr ediyorlar. Zan
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ile, flübhe ile, vehm ile ve hayâl ile konufluyorlar. Hakk› bât›ldan
fark edemiyorlar. Müslimân olan kimse, bin seneden beri gelen
(Ümmet-i Muhammediyye)nin dalâletde olduklar›n› söyliyemez.
Bunlara sû-i zan edemez. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
münâf›klar›n hepsini, ya’nî kâfir olduklar› hâlde müslimân görü-
nenleri bildi¤i hâlde, hiçbirini aç›¤a vurmazd›. Soranlara, (Biz sö-
ze, ifle, görünüfle bakar›z. Kalbleri ancak Allahü teâlâ bilir) buyu-
rurdu. (Keflf-ün-nûr) kitâb›ndan terceme temâm oldu.

Bir müslimân›n bir sözünde veyâ bir iflinde yüz ma’nâ olsa,
ya’nî yüz fley anlafl›lsa, bunlardan biri, o kimsenin îmânl› oldu¤unu
gösterse, doksan dokuzu ise, kâfir oldu¤unu gösterse, bu kimsenin
müslimân oldu¤unu söylememiz lâz›md›r. Ya’nî, küfrü gösteren
doksan dokuz ma’nâya bak›lmaz. Îmân› gösteren bir ma’nâya ba-
k›l›r. Bunun için müslimânlara kâfir dememeli, müflrik dememeli-
dir. Müslimânlara sû-i zan etmemelidir. Bu sözümüzü yanl›fl anla-
mamal›! Bunu yanl›fl anlamamak için, iki noktaya dikkat etmek lâ-
z›md›r. Birincisi, söz veyâ ifl sâhibinin müslimân oldu¤u bildirildi.
Yoksa, bir kâfirin, de¤il bir sözü veyâ de¤il bir ifli, birçok sözleri ve
iflleri îmân› gösterse de, bu kâfire müslimân oldu denilemez. Bir
frans›z, Kur’ân-› kerîmi överse, bir ingiliz, Allah birdir derse, bir
alman felsefecisi, en iyi din, islâmiyyetdir derse, bunlar›n müslimân
oldu¤u söylenemez. Bir kâfirin müslimân olmas› için, (Allah var-
d›r. Birdir. Muhammed aleyhisselâm Allah›n Peygamberidir. Onu,
dünyân›n her taraf›nda, k›yâmete kadar gelecek olan bütün insan-
lara Peygamber olarak göndermifldir. Onun her dedi¤ine inand›m)
demesi ve îmân›n alt› flart› ile otuzüç farz› hemen ö¤renip, hepsine
inanmas› lâz›md›r. Dikkat edilecek ikinci noktaya gelince, bir sö-
zün veyâ bir iflin yüz ma’nâs› olsa denildi. Yoksa, yüz sözden veyâ
yüz iflden biri îmân› gösterse, doksan dokuzu küfrü bildirse, bu
kimseye müslimân denilece¤i bildirilmedi. Çünki, bir kimsenin yal-
n›z bir sözü veyâ bir ifli, aç›k olarak küfrü gösterse, ya’nî îmân› gös-
terecek hiçbir ma’nâs› olmasa, o kimsenin kâfir oldu¤u anlafl›l›r.
Baflka sözlerinin ve ifllerinin îmân› göstermeleri, îmânl› oldu¤unu
bildirmeleri, o kimseyi küfrden kurtarmaz, müslimân oldu¤una
hükm olunmaz!

(Keflf-ün-nûr) kitâb›, el yazmas› olarak, ‹stanbulda, Süleymâ-
niyye kütübhânesinde vard›r. ‹lk olarak 1397 [m. 1977] târîhinde,
Pâkistân›n Lahor flehrinde, nefîs olarak bas›lm›fl, 1398 [m. 1978] se-
nesinde, ‹stanbulda, bunun foto-kopisi al›narak (Minhat-ül veh-
biyye) kitâb› ile birlikde basd›r›lm›fld›r.

25 - Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” hakl›
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olduklar›n›, vehhâbîler de söylemekdedir. Allahü teâlâ, bu do¤ru
sözü, onlara da söyletmekdedir. Bak›n›z, bu kitâb›n dörtyüzotuzi-
kinci sahîfesinde Ehl-i sünneti nas›l övmekdedir: (Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem”, Muâz› Yemene hâkim olarak gönderece-
¤i zemân, (Ne ile hükm edeceksin?) buyurdu. Allah›n kitâb› ile de-
di. (Allah›n kitâb›nda bulamazsan?) O zemân, Resûlullah›n sünne-
ti ile hükm ederim dedi. (Orada da bulamazsan) buyurunca, icti-
hâd ederek, anlad›¤›ma göre, hükm edece¤im dedi. Bunun üzeri-
ne, (Resûlünün hâkimine, Resûlünün râz› oldu¤unu ihsân eden
Allahü teâlâya hamd ederim) buyurdu. Muâz Eshâb-› kirâm›n
f›kh, halâl ve harâm bilgilerini en çok bilenlerden idi. Bunun için,
ictihâd yapabilecek, yüksek âlim idi. Allahü teâlân›n Kitâb›nda ve
Resûlullah›n sünnetinde bulamad›¤› fleyleri, kendi ictihâd›na göre
hükm etmesi câiz idi. Fekat bugün ve bundan önce, Allahü teâlâ-
n›n Kitâb›ndaki hükmleri ve Resûlünün sünnetini bilmiyenler,
böyle câhil olduklar› hâlde, kendilerinin ictihâd edebileceklerini
san›yorlar. Bunlara yaz›klar olsun) diyor.

Bütün vesîkalar›n› Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü
teâlâ” kitâblar›ndan alm›fl oldu¤u gibi, bu sat›rlar›n› da, o büyük
âlimlerin kitâblar›ndan alm›fld›r. Çünki, ‹bni Teymiyyeden önce,
onun sap›k fikrleri gibi yazanlar yokdu. Bu ç›¤r› o açd›. Ondan son-
ra gelenler, ifli az›td›lar. Taflk›nl›k yapd›lar. Ehl-i sünnet kitâblar›n-
dan ald›klar› k›ymetli yaz›lara, yanl›fl bozuk ma’nâlar verdiler.
Herkes, arabî ö¤renmeli ve ictihâd yapmal›d›r dediler. Do¤ru yol-
dan ayr›ld›lar. Milyonlarca insan› da sapd›rd›lar. Yukar›daki yaz›,
kendi iddi’âlar›n› çürütmekde, onlar gibi câhillerin ictihâd yapam›-
yacaklar›n›, ç›karacaklar› hükmlerin, ma’nâlar›n yanl›fl, bozuk ola-
caklar›n› göstermekdedir.

Son günlerde, ictihâda inanm›yanlar ço¤almakdad›r. (Mezheb
ne imifl. Mezhebler, müslimânlar› bölmüfller. Dîni güç duruma sok-
mufllar. Allah kolayl›k emr ediyor. ‹slâmiyyetde mezheb diye bir-
fley yokdur. Bunlar sonradan uydurulmufldur. Ben Eshâb›n yolun-
day›m. Baflka yol tan›m›yorum) diyorlar.

Böyle sözleri din câhilleri ç›karm›fld›r. fiimdi de, müslimânlar
aras›na yay›yorlar. Hem de, çok kurnaz davran›yorlar. Önce, Ehl-i
sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan do¤ru bir bilgi söyleyip, bundan
sonra kendi yalanlar›n› söyliyorlar. Do¤rusunu iflitenler, hepsini
do¤ru san›p aldan›yorlar. Kurtulufl yolu, Eshâb-› kirâm›n yoludur
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Beyhekînin haber verdi¤i
ve (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Eshâb›m
gökdeki y›ld›zlar gibidir. Hangisine uyarsan›z, hidâyete kavuflur-
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sunuz!) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki, Eshâb-› kirâm-
dan herhangi birine uyan, Onun yolunu tutan, dünyâ ve âh›ret
se’âdetine kavuflacakd›r. Deylemînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Es-
hâb›m, iyi insanlard›r. Allahü teâlâ, Onlara hep iyilik versin) buyu-
ruldu. Yine Deylemînin “rahmetullahi aleyh” bildirdi¤i hadîs-i fle-
rîflerde, (Eshâb›m›n kabâhatlerini konuflmay›n›z!) ve (Mu’âviye
elbet melik olacakd›r) buyuruldu.

Eshâb-› kirâm›n yolunday›z diyenler, bu yolu nereden ö¤rene-
cekler? Bin sene sonra gelmifl olan mezhebsizlerden mi? Yoksa,
Eshâb zemân›nda bulunan, onlar›n yetifldirdikleri âlimlerin kitâb-
lar›ndan m›? Eshâb-› kirâm›n yetifldirdikleri ve onlar›n talebesinin
yetifldirdikleri âlimler (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) mezhebinin âlim-
leridir “rahime-hümullahü teâlâ”. (Mezheb), yol demekdir. Ehl-i
sünnet vel-cemâ’at mezhebi demek, Resûlullah›n ve Onun ce-
mâ’atinin ya’nî Eshâb›n›n yolunda olan müslimânlar demekdir. Bu
mubârek âlimler, hep Eshâb-› kirâmdan ö¤rendiklerini yazm›fllar-
d›r. Kendi görüflleri ile birfley yazmam›fllard›r. Kitâblar›nda, vesî-
kas›z, senedsiz bir kelime yokdur. Dört mezhebin îmânlar› birdir.
Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yolu, ancak
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan ö¤renilebilir.

Eshâb-› kirâm›n “r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” yolunda
olmak istiyenin, Ehl-i sünnet mezhebinde olmas› lâz›md›r. Sonra-
dan türeyen bozuk yollardan sak›nmas› lâz›md›r.

26 - (Feth-ul-mecîd) ismindeki vehhâbî kitâb›n›n dörtyüzsek-
senbeflinci ve sonraki sahîfesinde de, hak olan Ehl-i sünnet bilgile-
rini yazmak zorunda kalm›fl, bunlar›n aras›nda bozuk, zehrli sald›-
r›lar›ndan da geri kalmam›fld›r. Diyor ki:

(Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, kabr ziyâret ederken
âh›reti hât›rlama¤›, meyyite düâ ederek, ona ihsânda bulunma¤›,
ona ac›ma¤›, isti¤fâr etme¤i emr etmifldir. Ziyâret eden kimse,
hem kendisine, hem de meyyite iyilik etmifl olmakdad›r. Müsli-
min, Ebû Hüreyreden “rad›yallahü anh” bildirdi¤i hadîsde (Kabr-
leri ziyâret ediniz! Kabr ziyâreti, ölümü hât›rlat›r) buyuruldu. Ab-
düllah ibni Abbâs diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” Medînede, kabristân yan›ndan geçiyordu. Kabrlere bakarak,
(Esselâmü aleyküm yâ ehlel-kubûr! Yagfirullahü lenâ ve leküm,
entüm selefünâ ve nahnü bil-eser) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi
imâm-› Ahmed ve Tirmüzî bildirmekdedir. ‹bnül-Kayy›m-› Cev-
ziyyenin, imâm-› Ahmedden bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Size, kabr
ziyâretini yasaklam›fld›m. fiimdi, kabrleri ziyâret ediniz! Böylece
âh›reti hât›rlars›n›z) buyurdu. ‹bni Mâcenin Abdüllah ibni
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Mes’ûddan bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kabr ziyâretini önce yasak-
lam›fld›m. fiimdi ziyâret ediniz! Böylece dünyâya gönül vermek-
den kurtulur, âh›reti hât›rlars›n›z) buyuruldu. ‹mâm-› Ahmedin,
Ebû Sa’îdden bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Kabr ziyâretini size ya-
saklam›fld›m. fiimdiden sonra ziyâret edebilirsiniz. Böylece, ibret
al›r, gafletden uyan›rs›n›z) buyuruldu. ‹bn-ül Kayy›m-› Cevziyye,
Seleme-tebni Verdandan haber veriyor. Diyor ki, Enes bin Mâli-
ki gördüm. Resûlullaha selâm verdi. Sonra bir kabrin d›var›na da-
yand›, düâ etdi. Müflrikler kabr ziyâretini de¤ifldirdiler. Dîni tersi-
ne çevirdiler. Kabre giderek, meyyiti, Allaha flerîk yap›yorlar.
Meyyite düâ ediyorlar. Meyyit vâs›tas› ile Allaha düâ ediyorlar.
‹htiyâclar›n› meyyitden istiyorlar. Bereketin ondan gelmesini
bekliyorlar. Düflmanlar›na karfl› onun yard›m etmesini diliyorlar.
Böylece, kendilerine de, ölüye de kötülük yap›yorlar. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, bu kötü âdetleri önlemek için, kabr
ziyâretini erkeklere yasak etmifldi. Sonra, tevhîd kalblere yerle-
flince, kabr ziyâretine izn verdi. Fekat kabrde hücr [saçma, çirkin
söz] söylemek yasak edildi. Hücrün en büyü¤ü, kabr bafl›nda, söz
ve hareket ile flirk yapmakd›r. fiimdi, türbeleri süslüyorlar, câ-
mi’lere bakm›yorlar. Allah›n Peygamberlerle bildirdi¤i dîni tersi-
ne çeviriyorlar. fiî’îler, insanlar›n en câhilleri ve dinden en uzak
kalanlar› oldu¤u için, türbeleri yap›yorlar. Câmi’leri y›k›yorlar)
diyor.

Câhillerin ve sap›klar›n kabr bafllar›nda ve türbelerde yapd›k-
lar› taflk›nl›klara, flirke ve Allahü teâlân›n yaratd›¤›n› düflünmiyen-
lere karfl›, biz de vehhâbîlerle birlikdeyiz. Elbet flirkin ve müflrikle-
rin düflman›y›z. Bunu imâm-› Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”
çeflidli mektûblar›nda ve ençok üçüncü cildin k›rkbirinci mektû-
bunda çok güzel ve aç›k anlatmakdad›r. Bu mektûb (Se’âdet-i
Ebediyye) kitâb›n›n üçüncü k›sm›n›n ikinci maddesinde yaz›l›d›r.
Fekat, vehhâbîler kabr ziyâretine, Kur’ân-› kerîm okuyup, sevâb›-
n› meyyitin rûhuna göndermenin, düâ etmenin meyyite fâide vere-
ce¤ine inand›klar›n› yazd›klar› hâlde, meyyit iflitmez, his etmez,
ona birfley söylemek, Peygamberden flefâ’at istemek, Evliyây› ve-
sîle ederek, Allahü teâlâya düâ etmek flirk olur diyorlar. Sözleri
birbirini tutm›yor. Kitâb›m›z›n bafl›ndan beri görüldü¤ü gibi, veh-
hâbîlerin Ehl-i sünnetden fark›, bu noktada toplanmakdad›r. Biz
de, din kardefllerimizi korumak için, bu nokta üzerinde durma¤›
uygun görüyoruz.

Osmânl› devleti zemân›nda, mekteblerin, medreselerin, üni-
versite üstünlü¤ünde olan (Medrese-tül-mütehass›sîn) ad›ndaki
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yüksek k›sm›nda, tesavvuf müderrisi ya’nî profesörü bulunan, bü-
yük islâm âlimi ve olgun Velî, seyyid Abdülhakîm Efendi “rahme-
tullahi aleyh” 1342 hicrî ve 1924 mîlâdî y›l›nda, ‹stanbulda bas›lan
(Râb›ta-i flerîfe) kitâb›nda buyuruyor ki:

Allahü teâlân›n s›fatlar› ile s›fatlanm›fl ve müflâhede makâm›na
varm›fl olgun bir Velîye, kalbini ba¤l›yarak, yan›nda iken ve yan›n-
da olmad›¤› zemânlarda, o zât›n yüzünü hayâlinde bulundurma¤a
(Râb›ta) denir. (Onlar görülünce, Allahü teâlâ hât›rlan›r) ve Bu-
hârîde ve Müslimde bildirilen (Onlarla berâber bulunanlar flakî ol-
maz) hadîs-i flerîflerinde bildirildi¤i gibi, bu kemâle ermifl olanlar›
düflünmek, insana birçok fâideler sa¤lar. Sâd›k ve temiz bir müsli-
mân, böyle bir Allah adam›n› düflünmekle, onun s›fatlar›, hâlleri
kendisinde hâs›l olur. Hadîs-i flerîfler sâlih müslimânlarla, ya’nî Al-
lahü teâlân›n sevdi¤i kimselerle berâber bulunma¤› emr etmekde-
dir. [Deylemîde ve Taberânîde ve Künûz-üd-dekâ›kde bildirilen
hadîs-i flerîfde, (Ben ilm flehriyim. Alî onun kap›s›d›r) buyuruldu.
Bu hadîs-i flerîfin gösterdi¤i gibi, Allahü teâlân›n sonsuz feyz der-
yâs›n›n kap›s› gibi olan, Allah adamlar›n›n kalblerinden, bunlar›
seven ve hât›rlayan müslimânlar›n kalbine feyz, ma’rifet, nûr akar.
Bu feyze kavuflmak için, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmak, Resûlul-
laha tâm uymak ve Allahü teâlân›n sevdi¤i Allah adamlar›n› sev-
mek, kalbinde onlar›n sevgisini bulundurmak lâz›md›r. Bu flartlar-
dan mahrûm olanlar, Allah adamlar›n›n feyzlerinden, ma’rifetle-
rinden mahrûm kalm›fllard›r. Bilmediklerini, inkârdan baflka çâre
bulam›yorlar. Allah adam›n›n kalbinden feyz almak için ikinci flart,
o zât›n Resûlullah efendimizin tam vârisi olmas›, Onun yolunda,
izinde bulunmas› ve Allahü teâlân›n sevgili kulu olmas› lâz›md›r.
Vehhâbîler aras›nda böyle bir Allah adam› bulunmad›¤›ndan da,
onlar için feyz ve ma’rifet kap›lar› kapal›d›r. Putlara, heykellere ta-
p›nan müflriklerin ve câhillere, sahte Rehberlere gönül veren ze-
vall› müslimânlar›n bir feyz ve fâide edinememeleri, bundan ileri
gelmekdedir. Ebû Cehl, Ebû Tâlib ve Ebû Leheblerin, Resûlullah-
dan “sallallahü aleyhi ve sellem” feyz ve hidâyet alamamalar› ise,
birinci sebebin kendilerinde bulunmamas›ndan ileri gelmekdedir.
Peygamberler “aleyhimüsselâm”, Allahü teâlân›n yeryüzünde ha-
lîfeleridir. Evliyâ-y› kirâm, Peygamberlerin vârisleri olduklar› için,
onlar da bu flerefden pay alm›fllar, mubârek kalbleri, Allahü teâlâ-
n›n aynas› olmufldur. (Sâd) sûresinin yirmialt›nc› ve (En’âm) sûre-
sinin yüzaltm›flbeflinci âyet-i kerîmeleri ve benzerleri, bu sözümü-
zün vesîkalar›d›r.

Olgun bir Velînin “rahime-hullahü teâlâ” kalbine ba¤lanan bir
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müslimân, onun mubârek kalbi vâs›tas› ile Allahü teâlâdan gelen
feyzlere kavuflur. Deylemîde ve Künûz-üd-dekâ›kde “rahmetulla-
hi alâ müellifeyhimâ” yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Ehli aras›nda bir âlim,
ümmeti aras›ndaki Peygamber gibidir) buyuruldu. Kalbin feyzle-
re, ma’rifetlere kavuflmas›nda, Allah adam›n›n diri ve ölü olmas›
aras›nda hiç fark yokdur. Onun kemâlât›, rûhâniyyetinden hiç ay-
r›lmaz. Rûhâniyyet de, zemâna ve mekâna ve ölülü¤e ve dirili¤e
ba¤l› de¤ildir. Yukar›daki iki flart mevcûd ise, her nerede olursa ol-
sun, diri olsun, ölü olsun, Allah adamlar›na ba¤lanan, ya’nî onlar›
seven ve hât›rl›yan müslimânlar, hemen feyz ve ma’rifete kavuflur-
lar. Bunlar›n rûhlar›n›n tesarruflar›, Allahü teâlân›n tesarrufu ile
oldu¤una inanmak lâz›md›r.

‹nsan, Allahü teâlâdan vâs›tas›z feyz alma¤a kâdir olmad›kça,
Allahü teâlân›n sevdi¤i, Allahü teâlâdan feyz al›p, talebesine vere-
bilen bir vâs›taya muhtâcd›r.]

Buhâra, Hîve, Semerkand ve Hindistân âlimlerinin “rahmetul-
lahi teâlâ aleyhim ecma’în”, hicretin ikiyüz senesinden, binikiyüz
senesine kadar sözbirli¤i ile bildirmifl olmalar› ve yapm›fl olmalar›
ve emr etmeleri, yukar›daki yaz›m›za en büyük sened ve vesîka ol-
makdad›r. Bunlar›n üstünde baflka bir vesîka arama¤a kalk›flmak,
bin seneden fazla bir zemânda, koca Asya k›t’as›nda yetiflmifl olan
milyonlarca islâm âlimlerini küçültmek, hattâ kötülemek olur.
Bunlar›n âlim ve ço¤unun da olgun Velî olduklar›n› gösteren ki-
tâblar› meydândad›r.

Mâide sûresinin otuzbeflinci âyetinde meâlen, (Ona kavuflmak
için vesîle aray›n›z) buyuruldu. Bu emrdeki vesîle, ya’nî vâs›ta, bir
flarta ba¤lanmam›fl, mutlak olarak, ya’nî umûmî olarak bildiril-
mifldir. ‹bâdetler, zikrler, düâlar ve Evliyân›n rûhlar› bu emrin
içinde bulunmakdad›r. Umûmî olan bu emri s›n›rlama¤a kalk›fl-
mak, âyet-i kerîmeye iftirâ etmek olur. Vesîlenin Resûlullah “sal-
lallahü aleyhi ve sellem” oldu¤unu, Âl-i ‹mrân sûresinin otuzbi-
rinci âyet-i kerîmesi bildiriyor. Bu âyetde meâlen, (Allahü teâlây›
seviyorsan›z, bana tâbi’ olunuz! Allahü teâlâ, bana tâbi’ olanlar›
sever) buyuruldu. Müslimân oldu¤unu söyliyen herkesin buna
inanmas› lâz›md›r. (Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) hadîs-i
flerîfi, âlimlerin, Velîlerin “kaddesallahü teâlâ esrârehüm” de ve-
sîle oldu¤unu göstermekdedir. Âyet-i kerîmedeki, (Tâbi’ olunuz)
emrine uymak için, sevmeden tâbi’ olmak mümkin olamaz.

(Buhârî) kitâb›nda diyor ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh” kalbinden ve hayâlinden Resûlullah›n hiç ayr›lmad›¤›n› söy-
ledi. Hattâ halâda bile hayâlinde oldu¤undan flikâyet etdi.
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Tevbe sûresinin yüzyirminci âyetinde meâlen, (Ey îmân eden-
ler! Allahdan korkunuz! Sâd›klarla berâber bulununuz!) buyurul-
du. Bu âyet-i kerîmede de (Berâber bulunmak) bir flarta ba¤lan-
mam›fl, mutlak olarak, umûmî olarak emr olunmufldur. Bundan
dolay›, beden ile ve rûh ile berâberlik demekdir. Beden ile berâ-
berlik, sâd›klar›n yan›nda edeb ile, sayg› ile ve sevgi ile bulunmak-
d›r. Rûh ile berâberlik ise, Allahü teâlân›n sevdi¤i sâd›k bir kulu-
nu, sayg› ile hât›rlamakd›r.

Yûsüf sûresinin yirmidördüncü âyetinde meâlen, (Yûsüf “aley-
hisselâm”, Rabbinin burhân›n› görmeseydi) buyuruldu. Burada
bildirilen burhân, Ya’kûb aleyhisselâm›n fleklinin görülmesinin ol-
du¤unu sözbirli¤ine yaklafl›k olarak bildirmifllerdir. Keflflâf tefsîri-
nin sâhibi olan Zimahflerî, mu’tezilî mezhebindeki sap›klardan ol-
du¤u hâlde, bu da, müfessirlerin ço¤unlu¤una kat›larak, Ürdünde
bulunan Ya’kûb “aleyhisselâm” M›srda, odada Zelîhân›n yan›nda
bulunan Yûsüf aleyhisselâma göründü diyor.

Hanefî âlimlerinden ve Eflbâh kitâb›n›n muhflîsi Ahmed Ha-
mevî “rahmetullahi aleyh”, (Nefehât-ül-kurb vel ittisâl bi-isbât-it-
tesarrufi li-evliyâillâhi teâlâ velkerâmeti ba’del-intikâl) kitâb›nda,
Evliyâ-› kirâm›n rûhâniyyetlerinin, cismâniyyetlerinden dahâ kuv-
vetli oldu¤unu, bunun için ayn› zemânda çeflidli yerlerde görülebi-
leceklerini bildirmekdedir. Bu yaz›lar›na vesîka olarak flu hadîs-i
flerîfi yazmakdad›r: (Cennete her kap›dan girecekler vard›r. Her
kap› bunlar› kendisine ça¤›racakd›r). Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yal-
lahü anh”, sekiz kap›n›n hepsinden birden giren olur mu yâ Resû-
lallah dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Umar›m ki
sen onlardan olursun) buyurdu. ‹nsan›n rûhu, (âlem-i emr) deki
asl mertebesi ile irtibât kurabilecek gücünü kazan›nca, insan bir
ânda çeflidli yerlerde görünebilir. ‹nsan ölünce, rûhunun dünyâ ile
ilgisi azalaca¤›ndan, dahâ kuvvetli olur. Bir ânda çeflidli yerlerde
görülmesi dahâ kolay olur. [Seyyid Ahmed Hamevî M›srî, 1098
[m. 1686] de vefât etmifldir.]

Ahmed ibni Hacer-i Mekkî “rahmetullahi aleyh” fiemâil fler-
hinde ve Celâleddîn-i Süyûtî (Tenvîr-ül-halek) kitâb›nda, Abdül-
lah ibni Abbâs›n (Resûlullah› rü’yâda gördüm. ‹ltifât buyurdu.
Uyan›nca, mubârek zevcelerinden birisini ziyâret etdim. Aynaya
bakd›m. Aynada Resûlullah› gördüm, kendimi görmedim) dedi¤i
yaz›l›d›r. Bu hâl, yaln›z Resûlullaha mahsûs olan fleylerden de¤il-
dir. Çünki, islâm âlimleri, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” hasâ’isini toplam›fllard›r. Bu hâli hasâ’is kitâblar›na sokma-
m›fllard›r. F›kh›n ve üsûl-i f›kh›n temel kâidelerine göre, Resûlulla-
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h›n hasâ’isinden olm›yan her hâline ümmetinin âlimleri ve Velîle-
ri vâris olurlar. Meselâ, nemâzda Resûlullah ile konuflmak nemâz›
bozmaz. Bu, Resûlullah›n hasâ’isindendir. Ya’nî yaln›z Ona mah-
sûsdur. Âlimlerle, Velîlerle konuflmak, nemâz› bozar. Resûlullah›
“sallallahü aleyhi ve sellem” gözünün önüne getirerek görür gibi
salât ve selâm vermek, hasâ’isinden de¤ildir. Evliyây› da gözünün
önüne getirip rûhâniyyetinden yard›m beklemek câizdir. fiâfi’î
âlimlerinden Celâleddîn-i Süyûtînin (Kitâb-ül-Müncelî fî tetavvur-
il velî) kitâb›nda, Subkînin (Tabakât-ül-Kübrâ) kitâb›ndan nakl
ederek, kerâmetin yirmiikincisi, Evliyân›n çeflidli insanlar›n fleklle-
rinde görülmesidir diyor. Meryem sûresinin onalt›nc› âyetinde me-
âlen, (Ona insan olarak göründü) buyuruldu. Ya’nî Cebrâîl aley-
hisselâm, hazret-i Meryeme insan fleklinde göründü âyet-i kerîme-
sinden, Evliyân›n rûhlar›n›n çeflidli flekllerde görülece¤ini anlam›fl-
lard›r. Kadîb-ül-Bân Hasen Mûsulînin meflhûr vak’as› da, bu çeflid
kerâmetlerdendir. [Bu vak’a ve di¤er kerâmetleri, Yûsüf Nebhânî-
nin (Câmi’ul-kerâmât-ül-evliyâ) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Beflyüz-
yetmifl [570] de Mûsulda vefât etmifldir. fiâfi’î âlimlerinden allâme
Ceylî (Buhârî) kitâb›n› flerh ederken, fleytân Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” flekline giremedi¤i gibi, Onun vârisi olan ol-
gun Velîlerin flekline de giremez buyurdu.]

Hanefî âlimlerinden allâme Seyyid fierîf Alî Cürcânî “rahme-
tullahi aleyh”,[1] (fierh-› Mevâk›f) kitâb›n›n sonuna do¤ru, müsli-
mânlar›n yetmiflüç f›rkas›n› yazmadan önce ve ayr›ca (fierh-› Me-
tâli’) kitâb›na yapd›¤› hâfliyesinde, Evliyân›n “rahime-hümullahü
teâlâ” çeflidli flekllerde talebesine göründüklerini ve diri iken de,
ölü iken de görülen bu flekllerinden, talebesinin feyz ald›klar›n›, fâ-
idelendiklerini yazmakdad›r.

Mâlikî âlimlerinden Tâceddîn Ahmed ibni Atâullah ‹skenderî
“rahmetullahi aleyh”, (Tâciyye) risâlesinde, olgun Velîyi “rahime-
hullahü teâlâ” görmekle veyâ düflünmekle, onlardan istifâde edile-
ce¤ini bildirmifldir. [Atâullah-› ‹skenderî mâlikî flâzilî, 709 [m.
1309] da M›srda vefât etdi.]

Hanefî âlimlerinden allâme fiemseddîn ibnün-Nu’aym “rah-
metullahi aleyh” (Kitâb-ür-Rûh)da diyor ki, rûh bedende oldu-
¤undan baflka bir hâlde de bulunur. Evliyân›n rûhlar› (Refîk-›
a’lâ)dad›r. Bir yandan ölünün bedenine de ba¤l›d›r. Bir kimse, o
rûhun sâhibinin mezâr›na gelip selâm verse, Refîk-› a’lâda bulu-
nan rûhu, oradan bu selâma cevâb verir. Böyle oldu¤u, imâm-›

– 249 –

[1] Seyyid fierîf 816 [m. 1413] de fiîrâzda vefât etdi.



Süyûtînin (Kitâb-ül-Müncelî)sinde de yaz›l›d›r. Bütün bunlardan
anlafl›l›yor ki, Velîler vefât etdikden sonra, bilemedi¤imiz kuvvetli
bir tesarrufa ve te’sîre mâlikdirler.

Mâlikî âlimlerinden (Muhtasar) kitâb›n›n sâhibi Halîl bin ‹shâk
Cendî “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, Velî olgunlafl›nca,
kendisine Allahü teâlâ taraf›ndan çeflidli flekllerde görünme kuv-
veti verilir. Bu da, olam›yacak birfley de¤ildir. Çünki, baflka baflka
görünen flekller, rûhâniyyetdir. Bedeni, cismi, görünmemekdedir.
Rûhlar, madde de¤ildirler. Bofllukda yer kaplamazlar. [Halîl mâli-
kî M›srî 767 [m. 1365] de vefât etdi.]

Bu kadar derin âlimlerin ve Velîlerin aç›kça bildirmifl olduk-
lar› bilgilere ve vesîkalara inanmamak, dîne ve akla uymamak
olur. Bu inan›fllar›ndan dolay›, Ehl-i sünnet olan müslimânlara
kâfir ve müflrik damgas›n› basan vehhâbîlere, Allahü teâlâ, akl ve
insâf ihsân eylesin! Buna inanan müslimânlar›, kabrlere tap›nan,
heykelleri, mahlûklar› yarat›c› sanan müflriklere benzetenlere ya-
z›klar olsun! Kalbi Resûlullah›n ve Onun vârisi olan Evliyân›n afl-
k›, sevgisi ile yanm›fl, tutuflmufl olan, sultân-ül-âfl›kîn ismi ile ta-
n›nm›fl, mâlikî ve kâdirî Ömer bin Fâr›d “rahmetullahi aleyh”
(Hamriyye) ad›ndaki meflhûr kasîdesinde, tesavvuf büyüklerini,
flanlar›na yak›flacak sûretde övmekdedir. [Ömer bin Fâr›d, 576
[m. 1180] da M›srda vefât etdi.] Ezelde, dalâlet ve felâket damga-
s› vurulmufl olan sap›klar, ne kadar anlat›lsa, vesîkalar, hattâ ke-
râmetler gösterilse, inanmak ni’metine kavuflamazlar. Mevlânâ
Abdürrahmân-› Câmî “rahime-hullahü teâlâ” afla¤›daki rubâîsin-
de, bunlara çok güzel cevâb vermekdedir.

Cihân arslanlar› hep, bu zincire ba¤l›d›r.
Bu zinciri, hîleyle, tilki nas›l kopar›r?
Evliyâya, bir sap›k, dil uzat›rsa e¤er,
Onlara birfley olmaz, ahmakl›¤›n anlat›r.

[Molla Câmî “rahmetullahi aleyh” 898 [m. 1492] de Hiratda ve-
fât etdi.]

Cenâb-› Hakk›n yakd›¤› ç›ray› üfürerek söndürmek istiyenin,
ancak sakallar› tutuflur. (Râb›ta-i flerîfe) kitâb›n›n yaz›s› burada te-
mâm oldu.

27 - (Feth-ul-mecîd) kitâb›n›n müellifi, dörtyüzseksenalt›nc› sa-
hîfesinde de, hakîkati yazmak zorunda kalm›fld›r. Ebû Dâvüdün
Ebû Hüreyreden “rad›yallahü anh” bildirdi¤i, (Evlerinizi kabr yap-
may›n›z! Kabrimi bayram yeri yapmay›n›z! Bana salevât getiriniz!
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Her nerede salevât getirirseniz, bana bildirilir) hadîs-i flerîfini yaz-
m›fld›r. Kendi bozuk inan›fllar›n› isbât etmek için yazd›¤› bu hadîs-i
flerîf, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vesselâm” kabrlerinde
diri olduklar›n› göstermekdedir. Çünki, bir söz, diri olana bildirilir.

28 - Dörtyüzdoksan›nc› sahîfesinde: (Müslim sahîhi ve Ebû Dâ-
vüd ve Tirmizînin, ‹mrân bin Husayndan “rad›yallahü teâlâ anh”
bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Ümmetimin en iyileri, benim zemâ-
n›mda bulunanlard›r. Onlardan sonra, en iyileri, onlardan sonra
gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra gelenler-
dir) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf, Buhârîde de yaz›l›d›r ve (En iyi-
niz) diye bafllamakdad›r. En iyi olmak, ilmleri, îmânlar› ve iflleri en
iyi olanlar demekdir. Bunlar, ç›kan bid’atleri inkâr etmifller, yok
etmifllerdir. Üçüncü asrda bid’atler ço¤ald› ise de, âlimler çok idi.
‹slâmiyyet revâcda idi. Cihâd yap›l›yordu. Müslim sahîhindeki,
Abdüllah ibni Mes’ûd taraf›ndan bildirilen hadîs-i flerîf de böyle-
dir. Yaln›z burada sonra gelen asrlar üç kerre tekrâr edilmekdedir.
Dördüncü asr›n sonuna kadar hayr›n, flerden çok oldu¤u anlafl›l-
makdad›r) diyor.

Bu hadîs-i flerîf, Ehl-i sünnet âlimlerini övmekdedir. Çünki,
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ” en hayrl› olan bu
dört asr›n en üstünleri, en k›ymetlileri idiler. Bu üstünlükleri, ken-
di asrlar›nda bulunan milyonlarca müslimân›n sözbirli¤i ile bildiril-
mekdedir. Müellif, Ehl-i sünnet âlimlerini, ifline geldi¤i yerde öv-
mekde, onlar›n yaz›lar›n›, ictihâd buyurarak bildirdikleri fleyleri
kendi sözlerine vesîka olarak yazmakdad›r. Bir yandan, Ehl-i sün-
net âlimlerini övmek zorunda kal›yor, bir yandan da âyet-i kerîme-
lere ve hadîs-i flerîflere Ehl-i sünnet âlimlerinin verdikleri ma’nâ-
lar› be¤enmiyorlar. Bu ma’nâlardan birçoklar›na flirk diyorlar.
Ehl-i sünnete, müflrik damgas›n› basmakdan hayâ etmiyorlar. Mü-
ellif, birçok yerinde, hadîs âlimlerinden ‹smâ’îl bin Ömer ibni Ke-
sîr ‹mâdeddînin kitâblar›ndan vesîkalar vermekdedir. Çünki, ‹mâd
bin Kesîr, ‹bni Teymiyyeye göre fetvâ verirdi. [Ebülfidâ hâf›z ‹s-
mâ’îl ibni Kesîr flâfi’î Basrî, 734 [m. 1372] de fiâmda vefât etdi.]

29 - Müellif, beflyüzüçüncü sahîfede diyor ki: (Bir iflin yap›lma-
s› için, diri olan herkesden flefâ’at istemek, ya’nî yard›m etmesini
ve düâ etmesini istemek câizdir. Hazret-i Ömer, Medîneden Mek-
keye Ömre yapma¤a giderken, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Sâlih düâdan bizi de unutma kardeflim) buyurdu. Bu ha-
dîs-i flerîf, Ebû Dâvüdün ve imâm-› Ahmedin müsnedinde yaz›l›-
d›r. Hazret-i Ömer buyuruyor ki, bu hadîs-i flerîfdeki (Kardeflim)
sözü kadar bana sevgili olan bir sözü hayât›mda hiç iflitmedim. ‹s-
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lâmiyyet ölülere yaln›z düâ etme¤e izn vermifldir. Fekat ölüden
düâ istemek bildirilmemifldir. Âyet ve hadîsler, bunu yasak etmifl-
dir. Fât›r sûresinin onüçüncü âyetinde, (Allahü teâlâdan baflka ibâ-
det etdi¤iniz putlar, hurma çekirde¤i üzerindeki zar kadar bile, si-
ze fâide veremezler. O putlara düâ edersiniz, iflitmezler. ‹flitmifl ol-
salar dahî, fâide verme¤e güçleri olmad›¤› için, size cevâb vermez-
ler. K›yâmet günü de, putlar, kendilerini Allahü teâlâya ortak yap-
man›z›n yanl›fl oldu¤unu söyler), buyuruldu. Bu âyet, ölülerden
düâ istiyenlerin, k›yâmetde kâfir olacaklar›n› bildiriyor. Böyle ol-
du¤unu, Ahkâf sûresinin alt›nc› âyeti olan (Kâfirler, k›yâmetde
haflr olunca, ma’bûdlar› onlara düflman olup, onlar›n ibâdetlerinin
yanl›fl oldu¤unu bildirirler), cümlesi de bildirmekdedir. Öyle ise,
hiçbir ölü ve gâib olan diri kimse iflitmez, fâide ve zarar veremez.
Sahâbe ve büyükleri olan Hulefâ-i râflidîn, Resûlullah›n kabrine
gelip birfley istememifllerdir. Hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”
ya¤mur düâs›na, hazret-i Abbâs› götürüp, ya¤mur için düâ yapma-
s›n› diledi. Çünki o, diri idi. Rabbine düâ edebilirdi. Ölüden ya¤-
mur düâs› istemek câiz olsayd›, hazret-i Ömer ve Eshâb-› kirâm,
Resûlullah›n kabrinden isterlerdi) diyor.

Kitâb›n dörtyüzseksenalt›nc› sahîfesinde, (Benim için, her yer-
de okudu¤unuz salât ve selâm bana bildirilir) hadîs-i flerîfini yaz-
m›fl ve bu hadîs, sa¤lamd›r ve meflhûrdur demifldi. fiimdi, Resûlul-
lah›n birfley iflitmiyece¤ini, düâ edemiyece¤ini, Ondan düâ isteme-
nin flirk oldu¤unu yaz›yor. Yaz›lar› birbirine uym›yor. Vesîka ola-
rak yazd›¤› Fât›r sûresindeki âyet-i kerîme, Allahü teâlâya inan-
m›yan, Ona ibâdet etmeyip, putlara, heykellere tap›nan kâfirleri
bildirmekdedir. Allahü teâlân›n sevgili Peygamberinin veyâ Velî-
sinin kabrine gidip, flefâ’at ve düâ etmesini istiyen mü’minlere
müflrik damgas›n› basabilmek için, kâfirleri anlatan âyet-i kerîme-
leri, vesîka olarak yazmak, Kur’ân-› kerîme de, mü’minlere de if-
tirâd›r. Bu âyet-i kerîme, mezârlar› ve ölüleri bildirmiyor. Allahü
teâlâya inanm›yan, putlara tap›nan kâfirleri bildiriyor. Mü’minle-
re karfl›, bu âyet-i kerîmeyi ileri sürenlere hak verdirecek zerre ka-
dar bir vesîka yokdur. Ahkâf sûresinde yazd›¤› âyet-i kerîmeden
bir önce, Allahü teâlâ meâlen, (Allahü teâlâya îmân ve ibâdet et-
meyip, iflitmiyen putlara ibâdet eden kimseden dahâ kötü, dahâ
sap›k yokdur) buyuruyor. Bu âyet-i kerîme de, kâfirleri bildir-
mekdedir. Hazret-i Ömerin ya¤mur düâs›na ç›kmas›, sünnete uy-
mak için idi. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ya¤-
mur düâs› yapd›¤› için, hazret-i Ömer de, sünnete uyarak düâ yap-
d›. Ya¤mur düâs›, bir ibâdetdir. ‹bâdetler, elbette sünnete uygun
yap›l›r. Böyle olmakla berâber, Hanefî mezhebi âlimlerinden Ha-
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sen fiernblâlî,[1] (Nûr-ul-îzâh) ve bunun flerhi olan (Merâk›l-felâh)
kitâb›nda diyor ki, (Medînede olanlar›n, ya¤mur düâs› için (Mes-
cid-i Nebî)de toplanmalar› dahâ iyi olur. Çünki orada, Resûlullah-
dan “sallallahü aleyhi ve sellem” baflka birfley vâs›tas› ile, Allahü
teâlâdan birfley istenmez ve birfleye kavuflulmaz. Resûlullah efen-
dimizin de “sallallahü aleyhi ve sellem” (Mescid-i Nebî) içinde
ya¤mur düâs› yapm›fl oldu¤u Buhârîde ve Müslimde yaz›l›d›r. Düâ
edilen yer, ne kadar flerefli ise, rahmet ya¤mas›, o kadar çok olur.
Önce, iki halîfesini vesîle yaparak, Resûlullaha yalvar›l›r. Sonra,
üçü vesîle edilerek, Allahü teâlâya yalvar›l›r). Kitâb›n, (Kabr-i
se’âdeti ziyâret ederken, K›bleye dönülüp, kabrler arkada b›rak›-
l›r) demesi de iftirâd›r. (Merâk›l-felâh)da, (Kabrlere dönülür. K›b-
le arkada b›rak›l›r. Her kabrin ziyâretinde de, böyle yap›l›r) denil-
mekdedir. Ya¤mur istemek için, sünnete uygun toplanarak düâ et-
mek, âyet ile ve sünnet ile belli olan bir ibâdetdir. Bu ibâdeti, sün-
nete uygun yapmay›p da, Kabr-i se’âdete gidip istemek, ibâdeti de-
¤ifldirmek olur. K›l›nm›yan nemâzlar›n günâh›n› afv etdirmek için,
kazâlar›n k›l›nmas› emr olundu. K›l›nm›yan nemâzlar› kazâ etme-
yip de, afv edilmelerini Kabr-i se’âdetden istemek câiz olmad›¤› gi-
bi, ya¤muru da, Kabr-i se’âdetden istemek câiz olmaz. Fekat, böy-
le ibâdetleri, Kabr-i se’âdetin yan›nda yapmak, baflka yerde yap-
makdan binlerce def’a fâideli oldu¤u meflhûr olan hadîs-i flerîfde
bildirilmifldir.

Evet, Evliyâya nemâz k›l›nmaz. Evliyân›n kabrine karfl› nemâz
k›l›nmaz. Böyle yapmak büyük günâh, hattâ flirk olur. Fekat, Evli-
yân›n kabri yan›nda, yaln›z Allah için ve k›bleye karfl› nemâz k›l-
mak çok sevâb olur. Çünki, Evliyân›n kabrlerine rahmet ya¤mak-
dad›r. Kabr yan›nda, türbe yan›nda nemâz k›lmak câiz olmasayd›,
Eshâb-› kirâm, Kabr-i se’âdeti mescid içine almazlard›. Eshâb-› ki-
râm›n hepsi ve bindörtyüz seneden beri gelmifl olan milyarlarla
müslimân, Kabr-i se’âdetin yan›nda nemâz k›lm›fllard›r. Burada
nemâz k›lman›n fazîletinin çok oldu¤u hadîs-i flerîf ile bildirilmifl-
dir. Mescid-i se’âdetde, arka safda nemâz k›lanlar, Kabr-i se’âdete
karfl› durmakdad›rlar. Bindörtyüz seneden beri hiçbir islâm âlimi
buna birfley dememifldir. Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrâre-
hüm” kabrleri yan›nda nemâz k›lman›n câiz oldu¤una bundan da-
hâ büyük vesîka olabilir mi? Kabre karfl› k›lma¤› kasd etmek, bu
niyyet ile k›lmak hadîs-i flerîf ile nehy edilmifldir. Fekat, k›bleye
karfl› k›lma¤› kasd edince, kabre tesâdüf etmesi câiz oldu¤u icmâ’›
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ümmet ile sâbitdir.

‹bni Hacer-i Hiytemî Mekkî “rahime-hullahü teâlâ”, (Zevâcir)
kitâb›nda doksanbirinci sahîfede diyor ki, (Buhârîdeki hadîs-i
kudsîde, (Allahü teâlâ buyurdu ki, Evliyâmdan birine düflmanl›k
eden benimle harb etmifl olur. Kulumu bana yaklafld›ran fleyler
aras›nda bana en sevgili olanlar› ona farz etdi¤im fleylerdir. Kulum
nâfile ibâdetleri yapmakla bana o kadar yaklafl›r ki, onu çok seve-
rim ve her istedi¤ini veririm) buyuruldu. Doksanbeflinci sahîfesin-
deki hadîs-i flerîfde, (Bir kimse bana salevât okursa, bana bildiri-
lir. Ben de ona düâ ederim) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Bir
müslimân bana selâm verince, rûhum bedenime gelir. Selâm›na
cevâb veririm. Peygamberler mezârlar›nda diridirler) buyuruldu.
Ebüdderdân›n bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Toprak Peygamberlerin
cesedlerini çürütmez. Cum’a günleri bana çok salevât okuyunuz!
Ümmetimin okudu¤u salevât, her Cum’a günü bana bildirilir) bu-
yuruldu. Yâ Resûlallah! Sen mezârda çürüdükden sonra, selâmlar
nas›l bildirilir dediler. Cevâb›nda, (Allahü teâlâ, topra¤›n Pey-
gamberleri çürütmesini harâm etmifldir) buyurdu. Bunlar gibi ha-
dîs-i flerîfler gösteriyor ki, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” mezârlar›nda diridir, çürümezler. Evliyâ da, onlar›n vâ-
risidir). ‹bni Ebî fieybenin[1] ve Ebû Nu’aymin bildirdikleri ve (Kü-
nûz-üddekâ›k)de yaz›l› hadîs-i flerîflerde, (Evliyâ görülünce, Alla-
hü teâlâ hât›rlan›r) ve (Allahü teâlân›n Evliyâs› vard›r. Bunlar gö-
rülünce, Allahü teâlâ hât›rlan›r) buyuruldu. Deylemînin bildirdi¤i
ve (Künûz-üddekâ›k)da bildirilen hadîs-i flerîfde, (Kabrdekiler ol-
masa, flehrdekiler yanard›) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfler gösteri-
yor ki, cenâb-› Hak, kabrdekilerin sebebi ile ve bereketleri ile, di-
rilere iyilikler vermekdedir. Askerînin bildirdi¤i ve Münâvînin
(Künûz) kitâb›nda yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Yahyâ bin Zekeriyyân›n
kabrini bilseydim, ziyâret ederdim) buyuruldu. [Abdürraüf Mü-
nâvî flâfi’î “rahmetullahi aleyh”, 1031 [m. 1621] de Kâhirede vefât
etdi.]

30 - Kitâb›n yüzk›rkalt›nc› ve yüzellisekizinci sahîfelerinde,
(Allahdan baflkas› için hayvan kesmek harâmd›r. Keserken, bu
ümmetin münâf›klar›n›n y›ld›zlara yaklaflmak için yapd›klar› gibi,
Besmele ile kesse bile, mürted olurlar. Kesdiklerini yimek halâl
olmaz. Zemahflerî diyor ki, ev sat›n al›nca, yâhud yeniden yapd›-
r›nca, cin çarpmas›n diye hayvan kesmek de böyledir. ‹brâhîm
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Merûzî diyor ki, sultân veyâ devlet adamlar› gelince, onlara yak-
laflmak için hayvan kesmek harâmd›r. Çünki, Allahdan baflkas›
için kesilmifl olur. ‹hlâl demek, yüksek sesle baflkas› için kesmek
demekdir. Allahdan baflkas› için yap›lan nezr, adak hayvanlar›
böyledir. Kesmeden önce söylemek, meselâ bu hayvan falan sey-
yide içindir, filân seyyid içindir demek böyledir. Böyle olan nezr-
leri keserken Bismillâh demek fâide vermez. Allahdan baflkas›
için yiyecek, içecek adayarak onlara yaklaflmak da böyledir. Ölü-
ler için ve onlardan bereketlenmek için türbelere götürüp, türbe
yak›nlar›ndaki fakîrlere da¤›t›lan yiyecek ve içecekleri de, Allah-
dan baflkas› için nezr yapanlar ve putlar için, günefl, ay için, mezâr-
lar için ve bunlar gibi adak yapanlar, Allahdan baflkas› için yemîn
edenler gibidir. Her ikisi de flirkdir. Ba’z› sap›klar›n mezârlara
mum, kandil için ya¤ adamalar› da, müslimânlar›n sözbirli¤i ile
günâhd›r. Türbelerde hizmet eden fakîrlere mal adamak, kilisede-
ki putlar›n hizmetçilerine adamak gibidir. Bunlar, ibâdetdir. Bun-
lar› Allahdan baflkas› için yapmak flirk olur. Hanefî âlimlerinden
fleyh Kâs›m, Dürer kitâb›nda diyor ki, uzakda yolcusu olan veyâ
hastas› olan veyâ mal› gayb olan câhiller, ba’z› sâlih kullar›n me-
zârlar›na geliyor: Efendim, Allahü teâlâ yolcuma kavufldurursa
veyâ hastam› iyi ederse veyâhud da gayb olan mal›ma kavufldurur-
sa, sana flu kadar alt›n veyâ yiyecek veyâ su veyâ mum nezrim ol-
sun diyorlar. Böyle nezrler bât›ld›r. Adak yapmak ibâdetdir. Al-
lahdan baflkas› için ibâdet olmaz. Ölünün mal› mülkü olmaz. Ona
birfley verilmez. Herfleyi Allah yapar. Ölü birfley yapamaz. Öyle
inanmalar› küfrdür. ‹bni Nüceym, Bahr kitâb›nda diyor ki, bu sa-
p›kl›klar, Ahmed Bedevînin türbesinde çokdur. Hanefî âlimlerin-
den fleyh Sun’ullah-› Halebî, Evliyâ için hayvan kesmek ve adak
yapmak câiz de¤ildir diyor. Ahmed Bedevînin türbesi Tanta fleh-
rindedir. Kendisi (Mülesseme) devletinin bir câsûsudur. Bu dev-
let, Fas taraf›nda idi. Bu câsûs, hîle ve yalanla müslimânlar› aldat-
d›. fiimdi türbesi bir kilise gibidir. Onun için adak yap›yorlar. Ona
tap›n›yorlar. Her sene üçyüzbin kifli hac yapmak için bu putun ya-
n›na geliyor) diyor.

Kitâb›n yukar›daki yaz›lar›na dikkat edilirse, âyet-i kerîmeler
ve hadîs-i flerîfler ve Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›ndan k›y-
metli yaz›lar yazarak müslimânlar›n gözlerini boyamakda, harâm-
lara, mekrûhlara hattâ mubâh olan fleylere flirk, küfr damgas› bas-
makdad›r. Allahü teâlân›n sevdi¤i sâlih kullar›na ve onlar›n türbe-
lerine put, kilise demekdedir. Sap›k inan›fll› yetmifliki f›rkadan o-
lan câhillerin ve ahmaklar›n yapd›¤› çirkin ve bozuk iflleri öne sü-
rerek, Ehl-i sünnet Evliyâs›na “rahime-hümullahü teâlâ”, hâlis ve
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temiz müslimânlara kâfir ve müflrik damgas›n› basmakdad›r. Müs-
limânlar›n, böyle hîlelere aldanmamalar› ve Ehl-i sünnet âlimleri-
nin bildirdikleri do¤ru yoldan ayr›lmamalar› için, Dâvüd bin Sü-
leymân Ba¤dâdînin “rahmetullahi aleyh”, (Efledd-ül-cihâd fî ‹b-
tâl-i Dâ’vel-ictihâd) ad›ndaki kitâb›n›n otuzbeflinci sahîfesinden
i’tibâren on sahîfeyi arabcadan türkçeye terceme ediyoruz. Bunu
okuyanlar, vehhâbîlerin yalan söylediklerini hemen anl›yacaklar-
d›r. [(Efledd-ül-cihâd) kitâb›, (Minhat-ül-Vehbiyye) kitâb›n›n de-
vâm› olarak (Hakîkat kitâbevi) taraf›ndan mükerreren basd›r›l-
m›fld›r.]

[Önce bu kitâb›n put dedi¤i Ahmed bin Alî Bedevînin “rahme-
tullahi aleyh” hayât›n› k›saca bildirmek uygun görüldü. fiemseddîn
Sâmî be¤ (Kâmûs-ül’a’lâm) kitâb›nda diyor ki, (Ahmed Bedevî
hazretleri, Evliyân›n meflhûrlar›ndan ve flerîflerdendir. Ya’nî haz-
ret-i Hasenin soyundand›r. Büyük dedesi, Haccâc›n zulmünden,
Fasa kaçm›fld›. Kendisi hicretin 596 [m. 1200] y›l›nda Fasda tevel-
lüd etdi. Yedi yafl›nda iken, babas› ve kardeflleri ile Mekkeye gel-
di. Alt›yüzotuzüç (633) senesinde, gördü¤ü rü’yâ üzerine Irâka ve
fiâma gitdi. Sonra, M›srda Tanta flehrinde yerlefldi. Çok kerâmet-
leri görüldü. Yüksek bir Velî oldu¤u anlafl›ld›. fiöhreti her tarafa
yay›ld›. Ziyâretcileri ve talebesi binleri afld›. Alt›yüzyetmiflbefl 675
[m. 1276] senesinde Tantada vefât etdi.) Vehhâbî kitâb›n›n, Ah-
med Bedevî hazretlerine (Mülesseme) devletinin bir câsûsudur
demesi de, alçakça ve çok çirkin bir iftirâd›r. Mülesseme ve öteki
ismi (Murâb›tîn) olan islâm devleti, hicretin dörtyüzk›rk senesin-
de, Fas›n cenûbunda kuruldu. Bafl flehri (Merrâkifl) idi. ‹spanyay›
ele geçirdi. Yüz sene sonra, hicretin beflyüzk›rk (540) senesinde
yok oldu. Yerine (Muvahhidîn) devleti kuruldu. Ahmed Bedevî
hazretleri dünyâya geldi¤i zemân, Mülesseme devletinin yerinde
yeller esiyordu. Kendi gitmifl, ad› kitâblarda kalm›fld›. Kitâb›n
müellifi, tefsîr ve hadîs ilmlerinde câhil oldu¤u gibi, târîh ve fen
bilgilerinde de ac›nacak bir hâldedir. Arabca, ana lisân› oldu¤u
için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere ve islâm âlimlerinin ki-
tâblar›na çalakalem, bozuk ma’nâlar veriyor. Bunlardaki ince,
yüksek bilgileri, günlük gazete haberi imifl gibi zan ederek, bofl
kafas› ve k›sa akl› ile anlad›¤› gibi san›yor. Böyle mezhebsizlerden
ve din câhillerinden, Seyyid Kutb ad›nda biri, kendi anlad›¤›na
göre bir tefsîr yapm›fl, (Fî-Z›lâl-il-Kur’ân) ad›ndaki bu tefsîrini,
Kâhire mason locas› baflkan› olan, dinde reformcu Muhammed
Abdühün, islâmiyyeti y›k›c›, bölücü, bozuk yaz›lar› ile doldurmufl-
dur. Allahü teâlâ, müslimân yavrular›n› böyle bozuk, zehrli kitâb-
lar› okuyup aldanmakdan korusun! Böyle türedi din adamlar›n›n
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tuzaklar›na düflürmesin! Âmîn].

Seyyid Dâvüd “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: Allahü teâlâ
için adak yapmak ve hayvan kesmek ve bunlar›n etlerini fakîrlere
da¤›t›p, sevâblar›n› Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslî-
mât” ve Evliyâya “rahime-hümullahü teâlâ” hediyye etmek küfr,
flirk olurmufl. Bunlara hemen cevâb vermek lâz›md›r. Böyle söyli-
yenler mezhebsizdir. Bunlar, mezheb imâmlar›na, islâm âlimlerine
uymuyorlar. Kendi k›sa görüflleri ile, noksan akllar› ile konufluyor-
lar. Burada, önce onlar› red edece¤iz. Sonra islâm âlimlerinin bil-
dirdiklerini yazaca¤›z.

Bekara sûresinin ikiyüzyetmiflinci (270) âyet-i kerîmesinde
meâlen, (Fakîre verdi¤iniz sadakalar› ve yapd›¤›n›z nezrleri, Al-
lahü teâlâ biliyor) ve Hac sûresinin yirmidokuzuncu âyetinde
meâlen, (Nezrlerini yerine getirsinler) buyuruldu. Dehr sûresi-
nin yedinci âyetinde, (Onlar nezr etdiklerini yaparlar) buyura-
rak övmekdedir. Bu âyet-i kerîmelerde, Allahü teâlâ, nezr eden-
leri bilirim diyor. Nezr edenleri övüyor. Nezrin, fakîrlere nafaka
oldu¤unu bildiriyor.Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
efendimize sordular: Bir erkek veyâ bir kad›n, Mekke flehrinden
baflka bir yerde, deve kesme¤i nezr ediyor. Bu, câhiliyyet zemâ-
n›nda,putlar›n önünde kesilen deve gibi mi olur? Cevâb›nda,
(Hay›r öyle olmaz, nezrini yerine getirsin! Allahü teâlâ, her yer-
de hâz›r ve nâz›rd›r. Herkesin nas›l niyyet etdi¤ini bilir) buyur-
du. Bu hadîs-i flerîf, sap›k sözlere cevâb olarak yetiflir. Allah r›-
zâs› için kesilmesi nezr edilen hayvan›, sâlih kimselerin mezârla-
r› yan›nda keserek, etini orada bulunan fakîrlere da¤›tmak ve se-
vâb›n› o sâlih kimsenin rûhuna ba¤›fllamak câizdir. Bir zarar›
yokdur. Allah r›zâs› için kesilmesi adak yap›lan hayvan elbette
kesilecekdir. Bu hayvan› kesmek, bir ibâdetdir. Etini fakîrlere
da¤›tmak da, ayr› bir ibâdetdir. Bu her iki ibâdetin baflka baflka
sevâblar› vard›r.

Müellifin, ölüler için adak yap›lmas›n› ve mezâr yak›n›nda, Al-
lahü teâlâ için hayvan kesmesini, puta tapma¤a benzetmesi, müs-
limânlara büyük iftirâd›r. Bu sözünü, âyet-i kerîme ile ve hadîs-i
flerîf ile isbât etmesi lâz›md›r. Adak için, böyle bir isbât yapam›yor.
Kâfirler için, müflrikler için gelmifl olan âyet-i kerîmeleri müsli-
mânlara bulafld›rma¤a kalk›fl›yor. F›kh âlimlerinin kitâblar›nda
harâm veyâ mekrûh hattâ câiz oldu¤u bildirilen fleyleri yazarak,
küfrdür, flirkdir, yaygaras›n› bas›yor. Zâten, mezheb imâmlar›na,
f›kh âlimlerine k›ymet vermiyor. Ehl-i sünneti aldatmak için, müs-
limânlar›n gözünü boyamak için, ifline gelen, ç›kar›na yar›yan yer-
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leri yaz›yor. Hâlbuki, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden
kendi anlad›¤›na uymakdad›r. Bekara sûresinin yüzyetmiflüçüncü
âyet-i kerîmesinde meâlen, (Müflrikler, Allahdan baflkas› için ihlâl
ediyorlar) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmeyi ileri sürüyor. Hep bu
âyet-i kerîmeyi koz olarak kullan›yor. Allahü teâlâdan baflka niy-
yet ile hayvan kesen kâfir olur, müflrik olur diyor. Bunun sözüne
göre, bütün müslimânlar kâfir olmakdad›r. Çünki islâm memle-
ketlerinde hergün yimek için milyonlarca hayvan kesiliyor. Bunla-
r›n hiçbiri Allahü teâlân›n r›zâs› için, ibâdet olmak için de¤il, ticâ-
ret için veyâ yimek için kesilmekdedir. Allahü teâlâdan baflkas›
için hayvan kesen müflrik olur diyen kimse, buna nas›l cevâb vere-
bilir?

Baflka yerlerde keserek, sevâb›n› ölülerin rûhuna göndermek
câiz olur diyorlar. Onlara göre, bunun da küfr ve flirk olmas› lâz›m
gelir. Bunlar› Allah için kesiyoruz, etini fakîrlere da¤›t›p sevâb›n›
ölülerimize ba¤›fll›yoruz diyorlar. Onlara deriz ki, Peygamber için
ve Evliyâ için diyerek de bu niyyet ile kesilmekdedir. Bunlar için
hayvan kesenin niyyetinin bozuk oldu¤unu nereden anl›yorsu-
nuz? Herkesin niyyetini yaln›z Allahü teâlâ bilir ve Onun haber
verdi¤i kimse bilir. Baflka kimse bilemez. ‹leri sürdükleri, yukar›-
daki âyet-i kerîmedeki (‹hlâl) kelimesi, ba¤›rarak söylemek de-
mekdir. Câhiliyye zemân›nda, putlara tapanlar, hayvan keserken
(Lât için) ve (Uzzâ için) diyerek ba¤›r›rlard›. Müslimânlar, (Bis-
millâh) veyâ (Allahü ekber) diyerek keser. Müflrikler, Allah ad›
yerine putlar›n ismini söylerlerdi. Bir müslimân, Allahü teâlân›n
ismi yerine, meselâ Abdülkâdir-i Geylânî “rahmetullahi aleyh”
veyâ Ahmed Bedevî “rahime-hullahü teâlâ” için diyerek keserse,
bunu bilerek söylemesi, harâm olur, bilmiyerek söyledi ise, âlim-
lerin buna ö¤retmesi lâz›md›r. Buna hemen kâfir denemez. Bu
söylediklerimizi dahâ da îzâh edelim:

‹bni Nüceym Zeynül’âbidîn-i M›srînin[1] (Bahr-ür-râ›k) ve kar-
defli Ömer ibni Nüceymin[2] (Nehr-ül-fâ›k) kitâblar›nda ve Kâs›m
bin Katlûbügan›n (Dürer-ül-bihâr) flerhinden alarak (Redd-ül-
muhtâr)›n yemîn k›sm›nda diyor ki, (Câhillerin ölüler için yap-
makda oldu¤u adaklar ve Evliyâya yaklaflmak için türbelerine gö-
türülen kandil ya¤lar›, mumlar ve paralar yaln›z ölü için olursa bâ-
t›ld›r, harâmd›r. Fekat yine küfr de¤ildir, flirk de¤ildir. Fukarâya
da¤›tmak ve sevâb›n› Evliyân›n rûhuna göndermek için olursa câ-
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izdir. Kâs›m bin Katlûbüga, (Nezr yapmak ibâdetdir. Mahlûk için
ibâdet yapmak câiz olmaz) diyor. Bu sözü, (Nezr, bir fâide getir-
mez, cimrinin mal›n›n gitmesine sebeb olur) hadîs-i flerîfine uyma-
makdad›r. Bu hadîs-i flerîf, nezrin mekrûh oldu¤unu gösteriyor.
Mekrûh olan fley, ibâdet olmaz. Müslimânlar›n hayvan adamalar›
ve baflka fley adamalar›, hep Evliyân›n türbesinde bulunan veyâ
baflka yerlerdeki fakîrlere da¤›tmak içindir. Mal›n, etin ölüye ve-
rilmesini, ölünün kullanmas›n› düflünen hiç kimse yokdur. Hanefî
mezhebinde, nezrin bir yerde yap›lmas›n› belli etmek lâz›m de¤il-
dir. Belli edilen yerde yap›lmas› da lâz›m olmaz. Meselâ, falan Ve-
lî için nezrim olsun demek câizdir. Böyle söylemek, Allah için
yapd›¤›m nezrin sevâb›, bu Velî için olsun demekdir. Bu hayvan›,
bu Velînin mezâr› yan›nda kesmek lâz›m olmaz. Baflka yerde kes-
mek, baflka yerdeki fakîrlere da¤›tmak da câiz olur. Nerede kesi-
lirse kesilsin, sevâb› niyyet edilen Velînin rûhuna gider. Bununla
berâber, yukar›daki yaz›, Kâs›m›n sözüdür. Kendisi, Kemâleddîn
Muhammed ibni Hümâm›n talebesidir. [‹bni Hümâm 790 [m.
1388] da tevellüd ve 861 [m. 1456] de vefât etmifldir.] Önce gelen
âlimlerden hiçbiri Kâs›m gibi söylememifldir. Yaln›z ‹bni Teymiy-
ye söylemifldir. ‹bni Teymiyye, çeflidli adaklar yapmak, bilhâssa
hayvan kesme¤i adamak ve kabr ziyâreti gibi ifllerde müslimânlar›
kötülemekde afl›r› gitmekdedir. Kendisine, zemân›nda bulunan ve
sonra gelen Ehl-i sünnet âlimlerinin ço¤u cevâblar vermifl, ortaya
atd›¤› sap›k düflünceleri çürütmüfllerdir. Kâs›m›n sözüne do¤ru de-
nilse bile bu sözün müslimânlar› lekelemiyece¤ini islâm âlimleri
bildirmifllerdir. Çünki Kâs›m da, fakîrlere da¤›tmak niyyet edilirse
câiz olur demekdedir. Bütün müslimânlar›n adaklar›n› bu niyyet
ile yapd›klar›n› yukar›da bildirmifldik. Ehl-i sünnetin Kâs›ma ben-
ziyen sözlerini, vesîka olarak ileri sürmeleri, müslimânlar› aldat-
mak içindir. Çünki onlar, Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden
baflka sözleri vesîka olarak kabûl etmemekdedirler. Biz de, onlara
sorar›z: Peygamberlere ve Evliyâya adak yapman›n flirk oldu¤unu
gösteren âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf isteriz. Karfl›m›za yaln›z yu-
kar›da yazd›¤›m›z (ihlâl) âyet-i kerîmesini ç›kar›yorlar. Bu âyet-i
kerîmeye dayanmalar›, bir flübhe ve ihtimâldir. fiübhe ile ve ihti-
mâl ile mant›k yürütülmez. ‹stidlâl yap›lamaz. [(Dürr-ül-muhtâr)
f›kh kitâb›nda, bu âyet-i kerîme için, hayvan› kesip, toprakla ört-
mek, fakîrlere da¤›tmamakd›r, diyor. Görülüyor ki, hac zemân›n-
da, Minâda kesilen yüzbinlerle hayvan› toprak alt›nda b›rakmala-
r›, açlara, muhtâclara da¤›tmamalar› (ihlâl) olmakdad›r. Böyle ya-
panlar›n müflrik, kâfir olmalar› îcâb eder.] Yimek için, meselâ mü-
sâfir için hayvan kesmek, ihlâl olmaz. Çünki, ‹brâhîm aleyhisselâ-
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m›n sünnetidir. Yimek için hayvan kesmek ihlâl olsayd›, müflrikle-
rin ihlâlini ‹brâhîm aleyhisselâm elbet yapmazd›.)

[Zemahflerî Ebülkâs›m Mahmûd cârullah mu’tezilî 538 [m.
1144] de Cürcâniyyede, Ebû ‹shâk ‹brâhîm Merûzî flâfi’î 340 [m.
952] da, Sun’ullah Halebî Mekkî hanefî 1117 [m. 1705] de vefât et-
di. Bunun (Seyfullah alâ-men kezzebe alâ-Evliyâillah) kitâb›, Evli-
yân›n “rahime-humullahü teâlâ” kerâmetlerini uzun anlatmakda-
d›r. fierîf Ahmed Bedevî 675 [m. 1276] de M›srda Tantada, fiem-
seddîn Sâmî be¤ 1322 [m. 1904] de ‹stanbulda Erenköyde, vefât et-
diler “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Seyyid Kutb 1386 [m. 1966]
da M›srda ç›kard›¤› fitne sonunda öldürüldü. Kâs›m bin Katlûbü-
ga M›srî hanefî 879 [m. 1474] da vefât etdi. fiemsüddîn Muhammed
Konevînin (Dürer-ül-bihâr)› flerh ederken, nezr, adak bahsinde
verdi¤i bilgileri, ‹bni Âbidîn aç›klamakdad›r.]

Tekrâr edelim ki, Evliyâ için, ya’nî Allahü teâlân›n sevdi¤i kul-
lar› için hayvan kesme¤i adamakda üç niyyet bir arada düflünül-
mekdedir: Hayvan›, Allahü teâlâ için kesmek. Etini ve baflka fley-
lerini fakîrlere da¤›tmak. Sevâb›n› Velînin rûhuna ba¤›fllamak.
Her müslimân, hayvan›n› böyle adamakdad›r. Böyle hayvan ada-
mak, müsâfir için kesmekden dahâ iyidir. Çünki, çok olur ki, mü-
sâfir zengin olur. Sadaka almas› câiz olmaz. Evet, devlet adamlar›
ve sultân yâhud beklenilen yolcu gelince, onlar için hayvan kesmek
ve etini fakîrlere da¤›tmay›p, bofl yere b›rakmak, kâfirlerin putlar›
için hayvan kesmesine benzemekdedir. Bu da, flâfi’î mezhebinde
harâmd›r.

Allâme ibni Hacer-i Mekkîye “rahmetullahi aleyh” soruldu:
Diri olan Velî “rahime-hullahü teâlâ” için nezr yapmak câiz midir?
Nezr olunan fleyleri o Velîye veyâ herhangi bir fakîre vermek lâ-
z›m m›d›r? Ölmüfl olan Velî için nezr yapmak câiz midir? Nezr olu-
nan mal› Velînin çocuklar›na ve akrabâs›na, yâhud onun yolunda
bulunanlara, talebesine, hizmetçilerine vermek lâz›m m›d›r? Me-
zâr üzerine kabr, d›vâr, parmakl›k, s›va gibi fleyler yapmak için
nezr sahîh olur mu?

CEVÂB: Diri olan Velî için adak yapmak sahîhdir. Adak olu-
nan mal› ona vermek vâcibdir. Baflka hiçbir yere vermek câiz ol-
maz. Ölmüfl olan Velî için nezr yapma¤a gelince, mal meyyitin ol-
sun diye niyyet edilirse, nezr bât›l olur, sahîh olmaz. Baflka bir
hayr için meselâ, çocuklar›na, talebesine, türbesindeki veyâ baflka
yerdeki fakîrlere verme¤i, yidirme¤i niyyet ederse, adak sahîh o-
lur. Niyyet etdi¤i fleyleri vermesi vâcib olur. Adak sâhibi hiçbirfley
niyyet etmedi ise, zemân›ndaki müslimânlar›n âdetlerine bak›l›r.
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Hemen her müslimân, ölü için nezrim olsun diyerek, yazd›¤›m›z
yerlerden birine verme¤i ve sevâb›n› ölüye ba¤›fllama¤› düflünmek-
dedir. Adak yapan da, bu yerleflmifl, kökleflmifl âdetleri bildi¤i için,
onlar gibi nezr etmifl olur. Vakfda oldu¤u gibi, nezri sahîh olur.
Vakfda, flartlar›n› söylemese, yerleflmifl âdetlerdeki flartlara göre
vakf etmifl say›lmakdad›r. Mezârlar›n yap›lmas›, s›vanmas› için ya-
p›lan nezrler bât›ld›r. Fekat imâm-› ‹zra’î ve Zerkeflî ve baflkalar›
buyurdu ki, Peygamberlerin, Evliyân›n ve âlimlerin mezârlar›n› ve
y›rt›c› hayvanlar›n, h›rs›zlar›n ve düflmanlar›n açmas›ndan korku-
lan mezârlar› korumak için üzerlerine d›vâr, parmakl›k gibi fleyler
yapmak câizdir. Böyle fâideli fleyleri adamak sahîh ve câiz olur ve
iyi olur. Bunlar için vasiyyet yapmak da böyledir. ‹bni Hacer-i
Mekkînin fetvâs› dahâ uzundur. Kitâb›m›za bu kadar› yetiflir. Bu
konuda Hayreddîn-i Remlînin de fetvâlar› vard›r. Bu fetvâlar›n as-
l›, imâm-› Râfi’înin “rahime-hullahü teâlâ” Cürcândaki kabri için
yap›lan adak üzerindeki yaz›lard›r. ‹bni Hacer-i Mekkî bunlar›
(Tuhfe) kitâb›nda ve fetvâlar›nda uzun bildirmifldir. fiâfi’î mezhe-
binde sözbirli¤i ile câizdir. [Ahmed ‹zra’î flâfi’î 783 [m. 1381] de
fiâmda, Muhammed Zerkeflî flâfi’î 794 [m. 1392] de M›srda, Abdül-
kerîm Râfi’î flâfi’î 623 [m. 1227] de Kazvînde vefât etdiler “rahme-
tullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.]

[Hanefî mezhebindeki f›kh kitâblar›n›n en k›ymetlilerinden
olan (Dürer ve Gurer) kitâb›nda Molla Husrev “rahmetullahi
aleyh”, yemîni anlat›rken diyor ki, farz veyâ vâcib olan ibâdetler-
den birine benziyen ve nemâz, oruc, sadaka, i’tikâf gibi bafll›bafl›-
na ibâdet olan birfleyi nezr edenin, bunu yapmas› lâz›m olur. Has-
ta ziyâret etmek, cenâze tafl›mak, câmi’e girmek, yol, çeflme, has-
tahâne, mekteb, câmi’ yapmak gibi, farz veyâ vâcib cinsinden ol-
m›yan fleyler nezr edilmez. Bunlar nezr edilirse, yap›lmalar› lâz›m
olmaz. Allah r›zâs› için Receb ay›nda oruc tutay›m demek gibi
(Mutlak nezr) ve yolcum gelirse, Allahü teâlâ için sadaka vermek
nezrim olsun demek gibi, istenilen bir flarta ba¤lanan (Mu’allak
nezr) söylenince, flart hâs›l oldu¤unda, nezr olunan ibâdetleri yap-
mak vâcib olur. Hadîs-i flerîfde, (Nezr olunan› yapmak lâz›md›r)
buyuruldu. Hastal›kdan kurtulursam, bir koyun kesmek nezrim
olsun demek nezr olmaz ve koyunu kesmesi lâz›m gelmez. Allahü
teâlân›n r›zâs› için bir koyun kesmek demek lâz›md›r. Allahü te-
âlâ için deyince, nezr olup, kesmesi lâz›m olur. Bin lira sadaka ver-
me¤i, nezr eden kimsenin yüz liras› olsa, yüz lira vermesi lâz›m
olur. Mal› varsa, sat›p bin liras›n› sadaka verir. fiu yüz liray›, flu
günde falan fakîre verme¤i nezr edip, baflka yüz liray›, baflka gün-
de, baflka yerde, baflka fakîrlere vermesi câiz olur. [Molla Muham-
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med Husrev 885 [m. 1480] de Bursada vefât etdi.]

‹bni Âbidîn, nâfile nemâzlar› anlat›rken, (Nezr, birfleyin husû-
lüne mâni’ olmaz) hadîsini bildirerek, bundan, bir nâfile nemâz›
k›lmadan önce, bunu flarta ba¤l› nezr etmenin yasak oldu¤u anla-
fl›l›yor diyor. Çünki nezr olunan nemâz›n bir iste¤e karfl›l›k olmas›-
n› and›rmakdad›r. Buhârî kitâb›n› flerh edenler, bunun yasak olma-
s›, nezr olunan nemâz›n, flart edilen fleyin hâs›l olmas›na te’sîr ede-
ce¤ini sanan kimseler içindir dediler ise de, hadîs-i flerîf, nâfilelerin
mutlak nezr yap›larak k›l›nmas›n› da yasaklamakdad›r diyor. Bun-
dan anlafl›l›yor ki, flarta ba¤l› yap›lan nezr, ibâdeti, flart edilen fleye
karfl›l›k yapmak de¤ildir. Allahü teâlâya flükr olarak yap›lmakda-
d›r. fiükr secdesi yapmak gibidir. ‹bâdet ile ve ibâdetin sevâb› he-
diyye edilen sâlih kimsenin düâs› ile, Allahü teâlân›n merhametini
istemekdedir.].

Mâlikî mezhebi âlimlerinden fleyh Halîlin[1] (Muhtasar-› Halîl)i
flerhinde diyor ki, (Niyyet ederek veyâ söyliyerek, Mekkeden
baflka bir yere, meselâ Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
veyâ bir Velînin kabrine, kesmek için deve, koyun gibi hayvan
götürürse, bunlar› keser, etlerini fakîrlere da¤›t›r. Bu kabrlere el-
bise, para, yemek gibi fleyler göndermek isterse, oradaki hizmet
edenlere, zengin olsalar bile, da¤›tma¤› niyyet etdi ise, onlara gön-
derir. E¤er sevâb›n› onlara ba¤›fllama¤› niyyet etdi ise, bunlar› ken-
di memleketinde fakîrlere da¤›t›r. Hiçbirfley niyyet etmedi ise, yâ-
hud niyyetini bildirmeden kendisi öldü ise, memleketindeki âdete
göre olur). ‹bni Arefe ve Bürzülî de, böyle yazmakdad›rlar. [‹bni
Arefe Ahmed Endülüsî 536 [m. 1142] da Merâkiflde, Ebülkâs›m
Muhammed Bürzülî mâlikî 844 [m. 1438] de Tunusda vefât etmifl-
dir.]

Hanbelî mezhebine gelince, Mensûr Behütî, (‹knâ’) kitâb› hâ-
fliyesinde ve ‹bni Müflih, (Fürû’) kitâb›nda, ‹bni Teymiyyeden ala-
rak bildiriyor ki, (Belli bir Velîden, s›k›nt›s›n› gidermesi veyâ özle-
di¤ine kavufldurmas› için birfley adamak, Allahdan baflkas› için
adamakd›r. Allahdan baflkas› için yemîn etmek gibidir. Baflkalar›-
na göre bu nezr, sahîhdir. Fekat günâhd›r.) Buradan anlafl›l›yor ki,
Evliyâdan yard›m için, onlara nezr yapmak, ‹bni Teymiyyeye göre
tenzîhen mekrûhdur. Hanbelî âlimlerinden baflkalar›na göre, gü-
nâhd›r demesi, ‹bni Teymiyyenin günâh demedi¤ini anlatmakda-
d›r. Peygambere “sallallahü aleyhi ve sellem” kandil, mum adayan
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kimsenin bunlar› Medîne flehrinde bulunan fakîrlere vermesini, ‹b-
ni Teymiyyenin bildirmekde oldu¤u, ((‹knâ’) hâfliyesinde yaz›l›d›r.
[Mensûr bin Yûnus 1051 [m. 1642] de M›srda, fiemsüddîn Muham-
med bin Müflih 763 [m. 1361] de fiâmda vefât etdi.]

Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Velîler “ra-
hime-hümullahü teâlâ” için hayvan kesme¤i adamak, Allahü teâlâ-
n›n r›zâs› için keserek sevâb›n› bunlara ba¤›fllamak demekdir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Allahdan baflkas› için hayvan kesene Allah la’net ey-
lesin) buyuruldu. ‹bni Kayy›m-i Cevziyye (Kitâb-ül-Kebâir) kitâ-
b›nda ve imâm-› Zehebî (Kebâir) kitâb›nda ve ibni Hacer-i Mekkî
(Zevâcir) kitâb›nda, bu hadîs-i flerîfi aç›kl›yorlar. Allahü teâlâdan
baflkas› için kesmek demek, keserken, seyyidim, filân Velî için de-
mekdir diyorlar. Kâfirler de keserken putun ismini söyliyerek ke-
siyorlar. Allahü teâlân›n ismi yerine baflka ismler söyliyerek kes-
mek böyledir. ‹mâm-› Nevevî “rahmetullahi aleyh” (Ravda) kitâ-
b›nda diyor ki, (Beytullah oldu¤undan dolay›, Kâ’be için diyerek
kesmek ve Resûlullah oldu¤undan dolay›, Peygamber için diyerek
kesmek câizdir. Mekkeye veyâ Kâ’beye hediyye göndermek de
böyledir). [Muhammed Zehebî 748 [m. 1348] de M›srda vefât et-
di.]

Sultân veyâ devlet adamlar› gelince, onlar›n gözüne girmek için
hayvan kesmenin harâm oldu¤unu yukar›da bildirmifldik. Bunlar
geldi¤i zemân, sevinerek kesmek ve çocu¤u dünyâya gelince, sevi-
nerek kesmek veyâ k›zm›fl birinin gönlünü almak için kesmek câ-
izdir. Gönlünü almak baflkad›r, gözüne girmek baflkad›r. Put için
kesmek, büsbütün baflkad›r. Cin için kesilen kurbanlara gelince,
Allah için keserek, Allah›n, böylece cinden korumas›n› düflünmek
câizdir. Böyle düflünmeden kesmesi harâmd›r.

Görülüyor ki, islâm âlimleri, herfleyi cevâbland›rm›fllar, kimse-
nin birfley söylemesine ihtiyâc b›rakmam›fllard›r. Herkes arad›¤›n›
kitâblarda bulmufllard›r. Bir ahmak ve câhil kimse ortaya ç›karak,
müslimânlar› parçalamak, bölücülük yapmak ve islâm âlimlerini
kötülemek ve hak yolunda çal›flanlar› gözden düflürmek için, bo-
zuk fikrler yayarsa, bunun sap›k veyâ z›nd›k oldu¤u anlafl›l›r. Akl›
olan kimse, buna inanmaz ve aldanmaz. Deccâl›n askerleri gibi
olanlar, ancak o ahmaka inanacaklard›r. Her do¤ruya i¤ri, her gü-
zele çirkin diyeceklerdir.

Müezzin efendi, ezân okurken, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” ismini söyleyince, bunu iflitenler, iki elin baflparmakla-
r›n›n t›rnaklar›n›, gözlerinin üstüne koyarak (iki gözümün nûru-
sun sen yâ Resûlallah!) der. Bunu ba’z› âlimler, meselâ Deyrebî
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(Mücerrebât) kitâb›nda yazmakdad›r. Bunu bildiren bir hadîs-i fle-
rîf görmedik. Fekat (Sâlihler zikr olundukda, rahmet iner) hadîs-i
flerîfi, bu iflin câiz oldu¤unu göstermekdedir. ‹mâm-› Ahmed ibni
Hanbel ve ibni Cevzî ve ibni Hacer, bunun hadîs oldu¤unu bildiri-
yorlar. ‹mâm-› Süyûtî de, bu hadîsi (Câmi-us-sagîr)de bildirmek-
dedir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, hiç flübhesiz,
Peygamberlerin ve sâlihlerin en üstünüdür. Onun ismi an›l›nca,
Allahü teâlâ rahmet ve merhamet etmekdedir. Allahü teâlân›n
rahmet etdi¤i zemânda yap›lan düâ kabûl olur. Ezân okunurken,
(Seninle gözüm nûrlan›r, kalbim sevinir yâ Resûlallah!) demek,
dünyâda ve âh›retde sevinmek için düâd›r. Böyle düâ etmek islâ-
miyyete uygundur. Hanefî âlimlerinden Tahtâvî, (Merâk›l-felâh)
hâfliyesinde, Kuhistânîden bildiriyor ki, ezân okunurken, Resûlul-
lah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ismini ikinci iflitince, iki bafl par-
ma¤› gözler üzerine koyup, (Kurret ayneyye bike yâ Resûlallah,
Allahümme metti’nî bissem’i vel-basari) demek müstehabd›r.
Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, böyle yapan› Cen-
nete götürür. fieyhzâde Muhammed hanefî, Beydâvî tefsîri hâfliye-
sinde, Ebil Vefâdan alarak bildiriyor ki, ba’z› fetvâlarda gördüm
ki, Ebû Bekr-i S›ddîk, ezân okunurken, Resûlullah›n “sallallahü
aleyhi ve sellem” ismini iflitince, iki bafl parma¤›n›n t›rna¤›n› öpdü.
Sonra, gözlerine sürdü. Niye böyle yapd›n buyurulunca, senin mu-
bârek isminle bereketlenmek için yâ Resûlallah dedi. (Güzel yap-
d›n. Böyle yapan, göz a¤r›s› çekmez) buyuruldu. T›rnaklar› göze
koyunca, (Allahümmahfaz ayneyye ve nevvirhümâ) demelidir.
Deylemî, (Firdevs) kitâb›nda, Ebû Bekr-i S›ddîk›n “rad›yallahü
anh” haber verdi¤i hadîs-i flerîfi yaz›yor. Bu hadîs-i flerîfde, (Müez-
zin “Muhammeden resûlullah” deyince, bir kimse, iki bafl parma-
¤›n› öper, sonra gözlerine sürer ve “Eflhedü enne Muhammeden
abdühu ve Resûlüh, Rad›ytü billâhi rabben ve bil-islâmi dînen ve
bi-Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme nebiyyen” derse, fle-
fâ’atim ona halâl olur) buyuruldu. Tahtâvînin yaz›s› temâm oldu.
Bir hadîs-i flerîfde, (Ezân okunurken ismimi iflitince, iki bafl parma-
¤›n› gözüne koyan›, k›yâmet günü arar, bulur ve Cennete götürü-
rüm) buyuruldu. Kuhistânî, (Kenz-ül-ibâd) kitâb›ndan alarak di-
yor ki, ezân okunurken, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
ismini ilk iflitince, (Sallallahü ve selleme aleyke yâ Resûlallah!) de-
mek ve ikinci iflitmekde, (Kurret ayneyye bike yâ Resûlallah!) de-
mek, sonra iki bafl parma¤›n› gözleri üstüne koyup, çekmeden,
(Allahümme metti’nî bissem’i vel-basari) demek, müstehabd›r.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz bu kimseyi
Cennete götürür.
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[Ahmed Tahtâvî 1231 [m. 1815] de, fieyhzâde Muhammed ha-
nefî 951 [m. 1544] de ‹stanbulda, Ebülvefâ 896 [m. 1490] da ‹stan-
bulda, Kuhistânî Muhammed hanefî 962 [m. 1508] de Buhârâda,
Muhammed bin Süleymân Medenî flâfi’î 1194 [m. 1780] de Medî-
nede, Muhammed bin Abdül’azîm Mekkî 1052 [m. 1643] de, ‹bni
Hazm Alî Zâhirî 456 [m. 1064] de, Dâvüd-i zâhirî ‹sfehânî 270 [m.
883] de Ba¤dâdda, Ahmed ibni Hilligân 681 [m. 1281] de fiâmda,
Haccâc-› zâlim Sekafî, Abdülmelik ve o¤lu Velîd zemân›nda Me-
dîne ve Irak vâlîsi iken 95 [m. 714] de vefât etdi.]

31 - (Efledd-ül-cihâd) kitâb›nda diyor ki, Muhammed bin Sü-
leymân-› Medenî fiâfi’î “rahmetullahi aleyh”den Muhammed bin
Abdülvehhâb-› Necdî soruldu. Cevâb olarak, (Bu adam son zemâ-
n›n câhillerini sap›k yola sürüklemekdedir. Allahü teâlân›n nûru-
nu söndürüyor. Allahü teâlâ, müflrikler istemese de, nûrunu sön-
dürmiyecek, her yeri Ehl-i sünnet âlimlerinin nûrlar› ile ayd›nlata-
cakd›r) dedi. Muhammed bin Süleymân›n fetvâlar›n›n sonundaki
süâl ve cevâb da flöyledir:

SÜÂL: Büyük âlimler! Mahlûklar›n en iyisinin yolunu göste-
ren y›ld›zlar! Size soruyorum: Bir kimse, çeflidli din kitâblar›n›
okuyup, bilgilerini k›sa görüflü ile ve noksan akl› ile dartarak, bu
ümmetin hepsinin dînin özünden ve Resûlullah›n “sallallahü aley-
hi ve sellem” yolundan ayr›ld›klar›n›, sap›td›klar›n› söylese ve
kendisinin müctehid oldu¤unu, Allah kelâm›ndan ve Resûlullah›n
hadîslerinden bilgiler ç›kard›¤›n› ileri sürse, hâlbuki âlimlerin, bir
müctehidde bulunmas› lâz›m dedikleri flartlardan hiçbiri bunda
bulunmasa, bu sözleri yaymas›na izn verilir mi? Yoksa, vazgeçip,
islâm âlimlerine uymas› lâz›m m›d›r? Kendisinin imâm oldu¤unu,
her müslimân›n ona uymas› vâcib oldu¤unu, mezhebinin lâz›m ol-
du¤unu söylüyor. Müslimânlar› mezhebine sokma¤a zorluyor.
Kendisine uym›yanlara kâfir diyor. Bunlar› öldürmeli, mallar›n›
paylaflmal› diyor. Bu adam do¤ru mu söylüyor? Yoksa yanl›fl m›-
d›r? Bir kimsede, ictihâd için lâz›m olan flartlar›n hepsi bulunsa,
bir mezheb kursa, herkesi bu mezhebe girme¤e zorlamas› câiz
olur mu? Belli bir mezhebe girmek lâz›m m›d›r? Yoksa herkes di-
ledi¤i mezhebi seçmekde serbest midir? Sâlih bir kulun veyâ Sa-
hâbînin kabrini ziyâret eden, buna adak yapan, kabr yan›nda hay-
van kesen, onu vesîle ederek düâ eden, topra¤›ndan al›p bereket-
lenmek için sakl›yan, tehlükeden kurtulmak için, Resûlullahdan
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” veyâ Sahâbîden yard›m istiyen
bir müslimân, dinden ç›kar m›? Ben bu kabrin sâhibine tap›nm›-
yorum, onun birfley yapacak güçde oldu¤una inanm›yorum. Onun
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Allahü teâlân›n sevgili kulu oldu¤una inand›¤›m için, Allahü teâlâ-
n›n dile¤ime kavufldurmas› için, onu vesîle, sebeb yap›yorum dedi-
¤i hâlde, böyle yapan› öldürmek halâl olur mu? Allahdan baflka
birfley ile yemîn eden kimse, dinden, îmândan ç›kar m›?

CEVÂB: ‹yi anlamal›d›r ki, ilm üstâddan ö¤renilir. ‹lmi, dîni,
kendi kendine kitâbdan ö¤renenler çok yan›l›r, yanl›fl›, do¤ru-
sundan çok olur. Bugün, ictihâd edecek kimse yokdur. ‹mâm-›
Râfi’î ve imâm-› Nevevî ve Fahreddîn Râzî dediler ki, bugün hiç
müctehid kalmad›¤›nda âlimler sözbirli¤ine varm›fld›r. ‹mâm-›
Süyûtî gibi, her ilmde deniz gibi olan derin bir âlim nisbî mücte-
hid, ya’nî mezheb içinde müctehid oldu¤unu bildirince, hiçbir
âlim bu sözünü kabûl etmedi. Hâlbuki, mutlak müctehid oldu¤u-
nu, mezheb sâhibi oldu¤unu söylememifldi. Beflyüzden fazla ki-
tâb yazd›. Her kitâb›, tefsîr ve hadîs ilmlerinde ve din bilgilerinin
herbirinde çok yüksek derecede oldu¤unu göstermekdedir.
‹mâm-› Süyûtî gibi bir âlimin nisbî müctehid oldu¤u kabûl edil-
meyince, onun yüksek derecesinden çok uzak olanlar›n böyle
sözlerine inan›l›r m›? Hiç dinlenmez bile.Hele islâm âlimlerinin
kitâblar›n›n bozuk oldu¤unu da söylerse, bunun akl›ndan ve dî-
ninden flübhe olunur. Çünki bu kimse, Resûlullah› “sallallahü
aleyhi ve sellem” ve Eshâb-› kirâmdan hiçbirini görmedi¤ine gö-
re ilmini nereden ö¤rendi? Birfleyler ö¤rendi ise, islâm âlimleri-
nin kitâblar›ndan ö¤renmifldir. O âlimlerin kitâblar›na bozuk
derse, kendisi do¤ru yolu nereden bulmufldur? Bunu bize aç›kla-
s›n! Dört mezhebin imâmlar› ve bunlar›n mezheblerinde yetiflmifl
olan büyük âlimler, bütün bilgilerini âyet-i kerîmelerden ve ha-
dîs-i flerîflerden ç›karm›fllard›r. Bu adam, onlara uym›yan bilgile-
rini nereden ç›karm›fld›r? Onun ictihâd derecesine varamam›fl ol-
du¤u meydândad›r. Bu adama düflen ifl, sahîh bir hadîs görüp, an-
lamad›¤› zemân, müctehidlerin bu hadîs-i flerîfden anlay›p bildir-
diklerini arafld›rmal›d›r. Bunlar aras›nda be¤endi¤ine uymal›d›r.
Böyle yapmak lâz›m geldi¤ini, derin âlim imâm-› Nevevî “rahi-
me-hullahü teâlâ” (Ravda) kitâb›nda bildirmekdedir. Âyet-i ke-
rîmeleri ve hadîs-i flerîfleri, ancak ictihâd derecesine yükselmifl
olan derin âlimler anl›yabilir. Müctehid olm›yanlar›n, âyet-i kerî-
meleri ve hadîs-i flerîfleri anlama¤a kalk›flmalar› câiz de¤ildir.
Abdülvehhâb o¤lunun do¤ru yola gelmesi, bozuk sözlerinden
vaz geçmesi lâz›md›r.

Vehhâbî kitâb›n› yazan müellifin, müslimânlara kâfir demesine
gelince, hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, bir müslimâna kâfir dese, iki-
sinden biri kâfir olur. Söyledi¤i kimse müslimân ise, kendisi kâfir
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olur) buyuruldu. ‹mâm-› Abdülkerîm Râfi’î “rahmetullahi aleyh”[1]

(fierh-ul-kebîr) kitâb›nda (Tuhfe)den alarak diyor ki, (Müslimâna
kâfir diyen ve te’vîl edemiyen kimse, kâfir olur. Çünki, islâma küfr
demekdedir). ‹mâm-› Nevevî de, (Ravda) kitâb›nda bunu bildiri-
yor. Ebû ‹shak ‹brâhîm ‹sferâînî[2] ve Hüseyn Halîmî Cürcânî[3] ve
Nasr-ul-mukaddesî Nablüsî ve Gazâlî ve ‹bnü Dakîk-il-iyd ve da-
hâ birçok âlimler, te’vîl etse de etmese de, kâfir olur diyorlar. [Nas-
rul-mukaddesî 490 [m. 1096] da vefât etdi.]

Müslimânlar›n kan› ve mal› halâl olur demesine gelince, ha-
dîs-i flerîfde, (Kâfirlere lâilâhe illallah dedirtinceye kadar, harb et-
mekle emr olundum) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf gösteriyor ki,
müslimân› öldürmek câiz de¤ildir. Bu hadîs-i flerîf, Tevbe sûresi-
nin alt›nc› âyetinin, (Tevbe edenleri ve nemâz k›l›p zekât veren-
leri serbest b›rak›n›z) meâl-i flerîfinden al›nm›fld›r. Tevbe sûresi-
nin onikinci âyetinde meâlen, (Onlar din kardefllerinizdir) buyu-
ruldu. Bir hadîs-i flerîfde, (Biz görünüfle göre anlar›z. Gizli olanla-
r› Allahü teâlâ bilir) buyuruldu. [Kitâb›n müellifi, bu hadîs-i flerîfe
de inanm›yor. Yüzk›rkalt›nc› sahîfesinde, biz söze bakmay›z, mak-
sada ve ma’nâya bakar›z diyor. Bunun gibi, kitâb›n›n birçok yerle-
rinde âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere uym›yan yaz›lar vard›r.]
Bir hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar›n kalblerini yarmak, gizli fleylerini an-
lamak için emr olunmad›m) buyuruldu. Üsâme hazretleri, Lâilâhe
illallah diyen bir kimseyi öldürdü¤ü zemân, kalbinde îmân yokdu
deyince, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” (Kalbi-
ni yard›n m›?) buyurdu.

Bir müctehidin insanlar› kendi mezhebine girmek için zorla-
mas› câiz de¤ildir. Müctehid olan zât, mahkemede kâdî ise, o ze-
mân kendi ictihâd› ile karâr verir ve bu karâr›n yap›lmas›n› emr
eder.

Evliyâ için adak yapma¤a gelince, fiâfi’î âlimleri bunu uzun
bildirmekdedir. (Hibe) kitâb›, (Tuhfe) kitâb›ndan alarak bildiri-
yor ki, ölmüfl bir Velî için nezr eder ve adak etdi¤i mal›n ölünün
olmas›n› niyyet ederse, bu nezr sahîh olmaz. Ölünün olmas›n› niy-
yet etmezse, nezri sahîh olup, nezr olunan mal, hizmetcilere, tür-
be yan›ndaki mekteb talebe ve hocalar›na, fakîrlere verilir. Türbe
yan›nda adak mal›n› alma¤a al›fl›k kimseler toplanm›fl ise ve Velî-
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ye nezr olunan mal›n bunlara verilmesi âdet olmufl ise, bunlara ve-
rilir. Böyle bir âdet yoksa, nezr bât›l olur. Semlâvîden ve Remlîden
de böyle haberler gelmifldir. Herkes bilir ki, Evliyâ için adak ya-
panlar aras›nda hiç kimse yokdur ki, adak olunan mal›n ölüye ve-
rilmesini düflünmüfl olsun. Çünki, ölünün birfley alm›yaca¤›n›, bir-
fley kullanm›yaca¤›n› herkes bilir. Bu mallar›n fakîrlere veyâ türbe-
de hizmet edenlere verilece¤ini bilmiyen yokdur. Bunun için ibâ-
det olmakdad›r. Çünki, fiâfi’î mezhebinde mubâh olan, mekrûh ve
harâm olan fleylerin nezr edilmesi sahîh olmaz. Yapmas› zâten farz
ve vâcib olm›yan ibâdetler ve sünnetler nezr olunur.

Kabrleri öpmek, yüzünü gözünü sürmek için, câiz olur da denil-
di. Olmaz da denildi. Câiz olmaz diyenler mekrûh dedi. Harâmd›r
diyen olmad›.

Peygamberleri “aleyhimüssalâtü vesselâm” ve sâlih kullar› te-
vessül etmek, onlar› vesîle ederek Allahü teâlâya yalvarmak câiz-
dir. Hadîs-i flerîflerle bildirilmifldir. Bunlar› kitâb›m›z›n bafl›nda
bildirmifldik. Sâlih ameller ile tevessül etmek câiz oldu¤unu bildi-
ren çok hadîs-i flerîf vard›r. ‹yi ifllerle tevessül câiz olunca, iyi insan-
larla tevessül dahâ çok câiz olur.

Allahü teâlâdan baflka fleylere yemîn etme¤e gelince, yemîn
olunan fley, ta’zîm olunursa, Allahü teâlâya flerîk, ortak tutulursa,
ancak o zemân küfr olur. Hâkimin ve imâm-› Ahmedin bildirdik-
leri ve Münâvîde yaz›l› (Allahdan baflkas› ile yemîn eden kâfir
olur) hadîs-i flerîfi de bunu bildirmekdedir. Fekat imâm-› Nevevî
“rahmetullahi aleyh” âlimlerin ço¤undan alarak, mekrûh oldu¤u-
nu bildirmekde ve müslimânlar›n icmâ’› huccetdir demekdedir.

Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Kendisine
tevhîd ve do¤ru yol bildirildikden sonra, Resûlullah›n do¤ru yo-
lundan sapan ve i’tikâd ve amelde mü’minlerden ayr›lan kimseyi,
âh›retde kâfirlerle birlikde Cehenneme sokar›z) buyuruldu. Her
mü’minin (Ehl-i sünnet vel cemâ’at) mezhebine uymas› lâz›m gel-
di¤i, bu âyet-i kerîmeden de anlafl›lmakdad›r. Sürüden ayr›lan ko-
yunu kurt kapar sözünü unutmamal›d›r. Ehl-i sünnet vel cemâ’at-
den ayr›lan da Cehenneme gider.

Derin âlim Muhammed bin Süleymân Medenînin fetvâs› uzun-
dur. Biz k›saltarak bildirdik. Allahü teâlân›n hidâyet nasîb etdi¤i
kimseye bu kadar yetiflir. Bu âlim 1195 [m. 1780] senesinde vefât
etmifldir. Muhammed bin Abdülvehhâb 1111 [m. 1699] senesinde
Necd çölünde tevellüd ve binikiyüzalt›da (1206 [m. 1792]) öldü.
Muhammed bin Süleymân bunun câhilli¤ini ortaya ç›kard›. Sözle-
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rini çürütdü. ‹ctihâd ediyorum demesini yalanlad›. Onun hiçbir is-
lâm âliminden ilm ve feyz almad›¤›n›, müslimânlara kâfir dedi¤i
için, kendisinin dalâlete düfldü¤ünü yayd›.

Hanefî âlimlerinden Muhammed bin Abdül’azîm Mekkînin
“rahmetullahi aleyh”[1] (El-Kavl-üs-Sedîd) kitâb›nda, ‹bni Hazm
Muhammed Alînin sap›k yaz›lar› bildirilmekde ve cevâb veril-
mekdedir. ‹bni Hazm, herkese ictihâd yapma¤› emr ediyordu.
Baflkas›na uymak harâmd›r diyordu. Bu sözlerini, Nisâ sûresinin
ellisekizinci âyetinin, (Uyuflamad›¤›n›z fleyi Allahü teâlân›n ve
Resûlünün bildirdi¤i gibi yap›n›z!) meâl-i flerîfi ile isbât etme¤e
kalk›fl›yordu. Abdül’azîm, buna cevâb verirken, (Biz, elhamdülil-
lâh büyük islâm âlimi imâm-› a’zam Ebû Hanîfeye “rahime-hulla-
hü teâlâ” uymak derecesinden d›flar›da kalm›yoruz. Biz, o yüce
imâma ve onun büyük talebelerine ve dahâ sonra gelen, fiemsül-
eimme gibi dünyâya nûr saçan derin âlimlere ve on asrdan beri ye-
tiflen böyle hakîkî âlimlere “rahime-hümullahü teâlâ” uymakla fle-
refleniyoruz) diyor.

‹bni Hazm, Endülüslüdür. Zâhiriyye mezhebinde idi. Bu mez-
hebi Dâvüd-i ‹sfehânî kurmufldu. Kendi de, mezhebi de yok oldu,
unutuldular. ‹bn-ül-Ehed ve Zehebî ve ‹bni Hilligân diyor ki, ‹b-
ni Hazma selâm verenler, ondan nefret ederlerdi. Sözlerini be¤en-
mezlerdi. Onun sap›k oldu¤unda sözbirli¤ine vard›lar. Onu kötü-
lediler. Sultânlara ondan sak›nmalar›n› bildirdiler. Müslimânlara
ona yaklaflmamalar›n› söylediler. ‹bn-ül Ârif diyor ki: ‹bni Haz-
m›n dili ve Haccâc›n k›l›nc›, ayn› fleyi yapm›fllard›r. ‹bni Hazm›n,
hadîs-i flerîflere uym›yan habîs, sap›k çok sözleri vard›r. Haccâc-›
zâlim, yüzyirmibin ma’sûmu sebebsiz ve suçsuz öldürdü. ‹bni Haz-
m›n dili de, hadîs-i flerîf ile bildirilen hayrl› zemânlardan sonra,
yüzbinlerle müslimân› do¤ru yoldan sapd›rd›. Çünki, kendisi 456
[m. 1064] senesinde öldü.

Allahü teâlâ, bütün müslimân kardefllerimi sap›k ve bozuk yo-
la kaymakdan muhâfaza buyursun! Hepimize dört mezheb âlim-
lerinin hak olan ictihâdlar›na uygun îmân ve ameller nasîb eyle-
sin! K›yâmet günü, onlar›n mezhebinde olarak, Peygamberlerle,
s›ddîklarla ve flehîdlerle ve sâlihlerle birlikde haflr eylesin! Âmîn.
Dâvüd bin Süleymân›n (Efledd-ül-Cihâd) kitâb›ndan terceme
burada temâm oldu. Bu kitâb›n yaz›lmas› hicretin binikiyüzdok-
sanüç [1293] senesinde temâm olmufldur. Arabîden türkçeye ter-
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cemesi de, 1390 [m. 1970] senesinde yap›lm›fl ve neflr edilmifldir.

32 - (Mesâil-i mühimmeye cevâb-› Nu’mân) ad›nda bir kitâb e-
limize geçdi. ‹slâm harfleri ile 1385 [m. 1965] de fiâmda ikinci bas-
k›s› yap›lm›fl. Kitâb› yazan Anadolunun Gümüflhâne vilâyetinde,
eski fiîrân müderrisi Mustafâ o¤lu Osmân efendinin o¤lu, Gümüfl-
hâneli Osmân Zekî ad›nda bir vehhâbî imifl. Bu çocu¤un, fiîrân ka-
zâs›ndan Hicâza gidip, sap›tm›fl oldu¤u anlafl›lmakdad›r. Bu bozuk
ve zararl› kitâb, Hicâzda Türk hac›lar›na, paras›z da¤›t›lmakdad›r.
Din bilgisi az olanlar, kitâbdaki yanl›fl ve yalan yaz›lar› do¤ru sana-
rak, felâkete sürüklenmekdedir. Bid’at ehline aldananlar›n haclar›
ve hiçbir ibâdetleri kabûl olmaz. Hâc› olal›m derken, do¤ru yoldan
ç›km›fl, bid’at, dalâlet felâketine sürüklenmifl olurlar.

Doksanalt› sahîfe ve küçük olan bu kitâb›nda diyor ki:

(Kur’ân-› kerîm ve Resûl-i Rabbil’âlemîn, nemâz k›lm›yana
müflrik ve kâfir dedi. Vitr nemâz›n›, kunût okumadan bir rek’at
k›lmak yetiflir. Resûlullah dahî flevvâl ay›n›n hilâlini bilmiyordu.
Bunun için, filan gayb› biliyor. ‹mdâd ediyor diyenler, Allahdan
korkup, insanlardan utans›nlar. Çünki, böyle fleyleri Kur’ân ve
Peygamber yasaklam›fld›r. Bu utanmazlar, Peygamber efendimizle
konuflup, Onun emri ile hareket etdiklerini, yutduruyorlar. Eflek-
den dahâ afla¤› olduklar›n› yay›yorlar. Bu do¤ru olsayd›, Eshâb-›
kirâm aras›nda harb olmazd›. Resûlullah ile konuflup, Onun emri
ile s›k›nt›dan kurtulurlard›. Vesîle âyet-i kerîmesinin ma’nâs›, emr-
leri yapmak, yasaklardan sak›nmakd›r. Nâfilelerle meflgûl olmak-
d›r. Kabrde olanlardan imdâd ve bereket istemek de¤ildir. Çünki
böyle yapmak efleklik ve müflriklikdir. Müslimânl›kda böyle bir
fley yokdur. Dîn-i islâm, böylelere müflrik ve kâfir diyor.

Gayr-i ihtiyârî hâricinde farz nemâz› terk edeni Allah ve Resû-
lü tekfîr ediyor. Bunlar›n kazâ k›lmalar› da kabûl olmaz.

Filan falan›n sözleri, âh›retde insan› kurtarmaz. Kitâba ve sün-
nete güvenmeyip, filanlar›n sözleri ile ibâdet yapanlar, Cehenne-
me gideceklerdir. Kabrde o büyük denilen zâtlardan süâl olm›ya-
cak. Allahdan ve Resûlünden olacakd›r. Allahü teâlâ, bilmedi¤ini-
zi ehl olanlardan sorup anlay›n buyurdu. Yakalar›n› kurtarmak
için Kur’ân›n ve hadîsin zâhirî ve bât›nî ma’nâlar› vard›r. Biz bât›-
nîsini anlamay›z derler. Allah, Ehl-i îmâna, anl›yam›yaca¤›, yapa-
m›yaca¤› fleyleri emr etmez. Bu husûsda (Ömer R›zâ)n›n kitâb›na
bak›n›z. P›rlanta dürbin tak›n›z, diyor.

Korkulu zemânda, ayakda yürürken de nemâz k›lmak, Bekara
sûresinin ikiyüzotuzsekizinci âyetinde emr olunuyor. Hadîslerde
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kunût okumak emr olunmad›. Kunûtsuz vitr k›lmak sahîhdir. Yal-
n›z farzlar› ve bir rek’at vitri k›lana dil uzat›lmaz. Sünnetleri k›lan-
lara sevâb vard›r. K›lm›yanlara günâh yokdur.

Ey kardefllerim! Âyetden, hadîsden söyliyorum. Kafamdan
söylemiyorum. H›rl›yan ve uluyan müflrikler, Resûlullaha yalanc›,
büyücü diyenler gibidir. Kitâb› ve sünneti bildirenlerden kaçanlar,
Hakdan kaçan alçaklara benziyor, diyor.

Mevlid okumak, tarîkatlar, delâil-i flerîf okumak, iskat ve telkîn,
sonradan ortaya ç›kar›ld›. Bât›l ve merdûddurlar. Bunlar› ç›karan-
lar, kendilerini Allahü teâlâ yerine koymufl oluyor. Kabûl edip ya-
panlar da, bunlara tapm›fl oluyorlar. Dinde herfley bildirildi. Söylen-
medik kalmad›. (Ümmet yetmiflüç f›rkaya ayr›lacak, bunlardan yal-
n›z, benim ve Eshâb›m›n yolunda olanlar kurtulacakd›r) buyuruldu.
Bütün tarîkatler bât›ld›r. Resûlullah zemân›nda olm›yan fleyler
merdûddur. Kâdirî, fiâzilî, Mevlevî, Nakflibendî, R›fâî, Ticânî, Hâli-
dî, Üveysî... dahâ nice tarîkatler, do¤ru yoldan ayr›lmak, Kur’âna
uymamakd›r. Müslimân ad›ndan baflka her ismi atmal›d›r. Zemân-›
se’âdetdeki gibi kardefl olmal›d›r. Selâmeti, kabrlerden, ölülerin
rûhlar›ndan istemek gibi, dîn-i islâmda olm›yan› yaparak, kâfir müfl-
rik olmamal›d›r. Dînimiz, zikr, tesbîh ve tekbîr için boncuklar ve
tekkeler ve kabrler üzerine türbe, kubbe yapma¤› emr etmedi. Tür-
beleri y›kma¤› emr eyledi. Allahü teâlâ, (Bana düâ ediniz! Kabûl
ederim) dedi. Peygamberlere düâ ediniz veyâ Evliyâya düâ ediniz
demedi. Ya’nî mevtâ ile tevessül veyâ kabrlerinden ve rûhâniyyet-
lerinden imdâd taleb ediniz demedi. Peygamberlerin bize fâide ve
zarar veremiyece¤ini Allah bildiriyor. Kur’ân-› kerîmin yokdur de-
di¤ini istemek, Allahü teâlâya inanmamak olur. Mevtâdan imdâd
taleb edenler kâfir ve müflrikdirler. Peygamberin okudu¤u salevât-
lar vahydir. Baflkas›n›n söyledi¤i salevâtlar bid’atdir. Bid’at, vahy-
den üstün olamaz. Delâil kitâb›n› yazan, kendini Allah makâm›na
koymufl. ‹bâdet îcâd etmifl. Okumas› için günler ta’yîn etmifl. Alla-
ha inâbe yerine, fleyhlere inâbe ediyorlar. Eshâb-› kirâm, tarîkat,
mevlid ve salevât tertip ve ihdâs etmediler. Sonra gelenler, vatan hi-
mâyesi ve düflman›n kahr olmas› için, (salât-i münciyye), (salât-i nâ-
riyye) gibi bid’atler emr etdiler. Millet, iskât yap›l›r diyerek, ibâde-
ti terk ediyor. Telkîni de ölü iflitmez. ‹slâmda yeri yokdur). Vehhâ-
bî kâfirin yalan, bozuk sözleri temâm oldu.

Allahü teâlâ ve Onun Resûlü, nemâz›n emr olundu¤una inan-
mad›¤›, ehemmiyyet vermedi¤i için k›lm›yana kâfir dedi. Tenbel-
likle k›lm›yan kâfir olmaz. Fâs›k, günâhkâr olur. Hanefî mezhebin-
de vitr nemâz›n› üç rek’at k›lmak vâcibdir. Peygamberimizin vitri
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üç rek’at k›ld›¤›, (Merâk›l-felâh)da ve (Sünen-i Ebî Dâvüd)de ve
(Münâvî)de yaz›l›d›r. Kunût düâs› okumak da vâcibdir. ‹mâm-›
Ebû Yûsüfe ve Muhammede ve imâm-› Ahmede ve fiâfi’îye “rahi-
me-hümullahü teâlâ” göre sünnetdir. Ebû Dâvüdün bildirdi¤i ve
(Münâvî)de yaz›l› oldu¤u gibi, (Resûlullah, vitr nemâz›n› k›larken
kunût düâs›n› okurdu.) Kunût olarak, belli olan düây› okumak, söz-
birli¤i ile sünnetdir. Bunu bildiren hadîs-i flerîf, fiernblâlînin (Merâ-
k›l-felâh) kitâb›nda yaz›l›d›r. Vâcib ve sünneti ehemmiyyet verme-
di¤i için terk eden kâfir olur. Ehemmiyyet ve de¤er verip tenbellik-
le vâcibi bir kerre, sünneti ise, devâml› terk eden günâha girer. Bu
[bozuk kitâb› yazan] alçak vehhâbî, hanefî olan müslimânlar› mez-
hebinden ç›karmak istiyor. Mezhebsiz yapmak istiyor. Mezhebsiz
olan, Ehl-i sünnetden ayr›lm›fl olur. Ehl-i sünnetden ayr›lan›n da,
yâ sap›k, yâhud kâfir oldu¤u, (El-besâir) kitâb›nda yaz›l›d›r. Bu k›y-
metli kitâb› Hindistân âlimlerinden Muhammed Hamdullah yaz-
m›fl, 1395 [m. 1975] de ‹stanbulda da basd›r›lm›fld›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” kendili¤inden gayb›
bilmez. Fekat, Allahü teâlâ, Peygamberine vahy ile ve Evliyâs›na
ilhâm ve kerâmet ile gayb› haber verir. Hazret-i Ömerin Îrândaki
askeri görmesi ve kumandanlar› Sâriyyeye söylemesi, onun da iflit-
mesi, böyle olmufldur. Evliyân›n kendisi gayb› bilmez. Fekat, Alla-
hü teâlâ, diledi¤i fleyleri onlara bildirir. Veyâ rûhlar›na kuvvet ve-
rerek, görür ve bilirler. Böyle oldu¤unu Kur’ân-› kerîm ve hadîs-i
flerîfler haber vermekdedir. (Feth-ul-mecîd) vehhâbî kitâb› da,
(268). ci sahîfesinde, (Yeryüzü bana küçültüldü. Do¤uyu, bat›y›,
avucumdaki aynada imifl gibi, hep gördüm) hadîs-i flerîfini yaz-
makdad›r. 192.ci sahîfeden bafll›yan yirmidördüncü maddeyi lutfen
okuyunuz! Resûlullah, diri iken de, öldükden sonra da, Eshâb›
aras›nda olacak fitneleri, dilediklerine söyledi. Kazâya râz› olma-
lar›n› bildirdi. Ço¤una flehîd olacaklar›n› müjdeledi. Taberânînin
haber verdi¤i ve (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda yaz›l› hadîs-i flerîf-
de, (Hüseyn, altm›fl senesinde öldürülür) buyuruldu. Bunun gibi,
hazret-i Osmân›n ve hazret-i Alînin ve baflka Sahâbîlerin “rad›yal-
lahü anhüm” flehîd olacaklar›n› haber verdi. Sabr eylemelerini emr
buyurdu. Eshâb-› kirâma flehîd olacaklar›n› bildirmek, onlara
müjde vermek idi. Onlar, flehîd olmamak için de¤il, flehîd olmak
için düâ ederlerdi. Resûlullah, Eshâb›n›n imdâd›na niçin yetiflme-
di sözü, câhilce bir sözdür. Allahü teâlâ, Uhud muhârebesinde Re-
sûlünün imdâd›na niçin yetiflmedi deme¤e benzemekdedir. Resû-
lullah, Eshâb› aras›ndaki muhârebeleri görseydi, seslerini iflitseydi,
onlara emr verir, s›k›nt›dan kurtar›rd› gibi ahmakca sözler, hâflâ
Allahü teâlân›n, Uhud günü olan fâci’a ve s›k›nt›lar› görmedi¤ini,
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düâ ve istigâseleri iflitmedi¤ini söylemek demekdir. (Cevâb-›
Nu’mân) vehhâbî kitâb›n›n, böyle ahmakca, alçakça sözlerine
inanmakdan, aldanmakdan Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. Din büyükleri,
kazâ ve kaderi de¤ifldirmek istemez. Onu haber al›rlarsa râz› olur-
lar. Hadîs-i flerîfde, (‹fllerinizi flafl›rd›¤›n›z zemân, kabrdekilerden
yard›m isteyiniz!) buyuruldu. ‹fllerine gelmiyen hadîs-i flerîfleri ört-
bas ediyorlar. Fekat, günefl balç›kla s›vanamaz. Cevâb veremeyin-
ce, flirkdir, efleklikdir diye, ifli gürültüye getiriyorlar. Tenbellik ede-
rek, dünyâ ifllerine dalarak nemâz k›lm›yan kâfir olmaz. Nemâz›
vazîfe, borç bilmiyen, farz oldu¤una inanm›yan kâfir olur.

Filan falan›n sözleri diyerek, Ehl-i sünnet âlimlerine tafl at-
makdad›r. (Ehl-i sünnet âlimleri), Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i
flerîflerden anlad›klar›n› ve Eshâb-› kirâmdan iflitdiklerini kitâbla-
r›na yazm›fllard›r. Kendi görüfllerine ve düflündüklerine güvenme-
mifllerdir. Her yazd›klar›na, âyetden, hadîsden veyâ Eshâb-› kirâ-
m›n sözlerinden vesîkalar, senedler bildirmifllerdir. Kitâba ve sün-
nete uymak ve Eshâb-› kirâm›n yolunda bulunmak istiyenlerin,
Ehl-i sünnet kitâblar›n› okumalar› lâz›md›r. (Feth-ul-mecîd) kitâ-
b›n›n dörtyüzdoksanikinci sahîfesinde de yaz›l› olan hadîs-i flerîf i-
le övülmüfl, hayrl› asr›n en iyileri olan, Ehl-i sünnet âlimleri, kitâ-
b› ve sünneti anl›yamam›fl da, bin sene sonra, çölden meydâna ç›-
kan vehhâbî sap›klar›, dahâ iyi anlam›fl demek için deli veyâ ah-
mak, yâhud z›nd›k olmak lâz›md›r. Vehhâbî kitâb›n›n, akla, ilme
uym›yan saçma yaz›lar›, Kur’ân-› kerîmi ve sünnet-i nebeviyyeyi
hiç anlamad›¤›n› aç›kça göstermekdedir. Âyet-i kerîmeleri ve ha-
dîs-i flerîfleri oyuncak yapm›fl, diledi¤i gibi ma’nâ veriyor. Kabrde
Allah ve Resûlünden sorulacakd›r. Bu süâllere, Ehl-i sünnet âlim-
lerinin bildirdikleri gibi cevâb veremiyenler, Cehenneme gide-
ceklerdir. (Bilmedi¤inizi, ehl olanlardan sorup anlay›n!) meâlin-
deki âyet-i kerîmeyi kendi de yaz›yor. Her müslimân›n, bu âyet-i
kerîmeye uyarak, Ehl-i sünnet kitâblar›n› okuyup ö¤renmeleri lâ-
z›md›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar›n› okum›yanlar, bu âyet-i
kerîmeye uymam›fl olur. Câhil kal›r. Mezhebsizlerin yalanlar›na
aldan›p, Cehenneme gider. Deylemînin ve Münâvînin bildirdikle-
ri hadîs-i flerîfde, (Bât›n ilmi, Allahü teâlân›n s›rlar›ndand›r. Emr-
lerinden biridir) buyuruldu. Resûlullah efendimiz, ilm-i bât›n› ha-
ber veriyor. Allahü teâlân›n emridir diyor. Bu kitâb ise, ilm-i bâ-
t›n›, Ehl-i sünnet uydurdu diyor. Allahü teâlâ, emrlerini ve yasak-
lar›n› herkes için bildirdi. Bunlar, anlafl›labilecek ve yap›labilecek
fleylerdir. Bunlara uymak, herkese farzd›r. Bât›n bilgilerini ve mü-
teflâbih âyet-i kerîmeleri ise, herkes anl›yamaz. Bunlarda bildiri-
lenleri anlamak ve yapmak, ulemâ-i râsihîne mahsûsdur. Bunlar,
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tesavvuf yolunda ilerleyip olgunlaflm›fl derin âlimlerdir. Bu ilmler-
den ve bu râsih âlimlerden haberleri olm›yanlar, inkâr ediyorlar.
Ömer R›zân›n[1] bozuk yaz›lar›n› yaln›z mezhebsizler be¤enir.

Bekara sûresi, düflman karfl›s›nda ve bo¤ulmak ve yanmak teh-
lükesinde olan›n ve hayvan sald›r›rken, mümkin olan tarafa döne-
rek nemâz k›l›naca¤›n› bildirmekdedir. F›kh kitâblar› buyuruyor
ki, korku artd›¤› zemân, cemâ’at ile k›l›nmaz. Yaln›z olarak ayak-
da durarak veyâ hayvan üstünde k›l›n›r. Yukar›daki tehlükelerden
kaçarken, vakti kaç›rmamak için, ancak hayvan üstünde giderek
k›l›nabilir. Âyet-i kerîmenin ayakda mümkin olan tarafa dönerek
k›lmak oldu¤u (Merâk›l-felâh) hâfliyesinde yaz›l›d›r. Âyet-i kerî-
medeki (Ricâlen) kelimesinin (yürüyerek) demek de¤il, (ayakda
durarak) demek oldu¤u tefsîrlerde ve (Cevhere) f›kh kitâb›nda
aç›kça yaz›l›d›r. Bu bozuk vehhâbî kitâb›, burada da, hanefîleri al-
datma¤a, yürürken nemâz k›ld›rma¤a çal›flmakda, bunun için de
âyet-i kerîmeye yanl›fl ma’nâ vermekden çekinmemekdedir. Bir
müslimân, sünnetleri, ehemmiyyet vermiyerek k›lmazsa kâfir olur.
Ehemmiyyet verip, devâml› k›lmazsa, günâha girer. Bu kitâb, âyet-
den, hadîsden söylüyor ise de, bunlara uydurma ma’nâ veriyor.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümullahü teâlâ”, Resûlullah›n ve
Eshâb-› kirâm›n anlad›klar›n› arafld›r›p, Onlardan ö¤rendikleri
ma’nâlar› kitâblar›na yazm›fllard›r. Böyle oldu¤unu vehhâbîler de
bildiriyorlar. (Feth-ul-mecîd) kitâb› (388). sahîfesinde, (Ebû Hanî-
fe “rahimehullah” dedi ki: Kitâbullaha ve Resûlullah›n hadîsine ve
Sahâbenin sözlerine uygun olm›yan bir sözümü bulursan›z, bu sö-
zümü b›rak›n›z! Onlar› al›n›z! ‹mâm-› fiâfi’î dedi ki: Kitâb›mda,
Resûlullah›n sünnetine uym›yan birfley bulursan›z, benim sözümü
b›rak›p, Resûlullah›n sünnetini al›n›z!) diyor. Ehl-i sünnet âlimle-
rinin “rahime-hümullahü teâlâ”, Kitâbullaha ve hadîs-i flerîflere ne
kadar s›k› sar›lm›fl olduklar›n›, vehhâbî kitâb›n›n bu yaz›s› da gös-
termekdedir. Bunun içindir ki, Kur’ân-› kerîmin ve hadîs-i flerîfle-
rin do¤ru ma’nâlar›n› anlamak istiyenler, Ehl-i sünnet âlimlerinin
kelâm ve f›kh kitâblar›n› okumal›d›r. Kitâb› ve sünneti bildiren
(Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar›ndan kaçanlar›n, Hakdan kaçan
alçaklara benzediklerini, kendi kitâblar› da yazm›fl oluyor.

(Mevlid okumak) demek, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” dünyâya geliflini, mi’râc›n› ve hayât›n› anlatmak, Onu hâ-
t›rlatmak, Onu övmek demekdir. Her mü’minin, Resûlullah› çok
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sevmesi lâz›md›r. Onu çok seven, Onu çok anar, çok söyler, çok
över. Deylemînin bildirdi¤i ve (Künûz-üd-dekâ›k)da yaz›l› hadîs-i
flerîfde, (Birfleyi çok seven, onu çok anar) buyuruldu. Bu hadîs ki-
tâb›n› Münâvî toplam›fld›r. Resûlullah› çok sevmek lâz›m oldu¤u-
nu bütün islâm âlimleri uzun yazm›fllard›r. Vehhâbî kitâb› bile, üç-
yüzotuzalt›nc› sahîfesinde bunu flöyle yazmakdad›r:

(Hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, beni çocu¤undan ve babas›ndan ve
herkesden dahâ çok sevmedikçe, îmân etmifl olmaz) buyuruldu.
Ya’nî îmân› olgun olmaz. Allah› sevenin, Onun Resûlünü de sev-
mesi vâcibdir. Sâlih kullar› da sevmesi lâz›md›r.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” mevlid gecelerinde Es-
hâb›na ziyâfet verir, dünyâya teflrîf etdi¤i ve çocuklu¤u zemân›nda
olan fleyleri anlat›rd›.Hazret-i Ebû Bekr, halîfe iken, mevlid gece-
sinde, Eshâb-› kirâm› toplay›p, Resûlullah›n dünyâya teflrîfindeki
ola¤anüstü hâlleri konuflurlard›. Do¤um gününe önem verme¤i h›-
ristiyanlar, müslimânlardan ö¤renip alm›fllard›r. Dünyân›n her ye-
rindeki müslimânlar, Peygamberimizin ve Eshâb-› kirâm›n yapd›k-
lar› gibi, mevlid gecesinde, Resûlullah› anlatan kitâblar› okurlar ve
Resûlullah›n dünyâya teflrîf etdi¤i bu flerefli gecede flenlik yapar,
sevinirlerdi. ‹slâm âlimleri, bu geceye çok önem vermifllerdir. Bu
geceyi bütün mahlûklar, melekler, cin, hayvanlar ve cans›z madde-
ler, birbirlerine müjdelemekde, Fahr-i âlem dünyâya teflrîf etdi di-
ye sevinmekdedirler. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, (mevlid okunan
yerden belâlar, s›k›nt›lar gider) buyurmufldur. Mevlidi, nazm, fli’r
olarak okumak dahâ te’sîrli ve fâideli olur.

Mevlid okuman›n bir ibâdet oldu¤unu ve nas›l okumak lâz›m
geldi¤ini ve fâidelerini bildirmek için, islâm âlimleri, her dilde ki-
tâblar yazd›lar. Bu kitâblardan on adedini, Mustafâ Kâtib Çelebî-
nin “rahmetullahi aleyh”,[1] (Keflf-üz-zünûn) kitâb›ndan ve zeylin-
den alarak bildiriyoruz:

1 - Bursal› Süleymân Çelebînin Türkçe mevlid kasîdesi çok
flöhret kazanm›fld›r. Osmânl›lar›n ve Türkiyenin her yerinde seve
seve okunmakdad›r. Asl ismi (Vesîlet-ün-necât)d›r. Süleymân Çe-
lebî, y›ld›r›m sultân Bâyezîd “rahmetullahi aleyh” hân›n imâm› idi.
800 [m. 1398] de Bursada vefât etmifldir.

2 - Muhammed Ak fiemsüddîn efendinin[2] o¤lu Hamdullah
efendi “rahmetullahi aleyh” de bir mevlid kasîdesi yazm›fld›r.
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3 - Molla Hasen-ül Bahrî “rahmetullahi aleyh” de, bir mevlid
yazm›fld›r. 994 [m. 1586] de vefât etmifldir.

4 - Vâ›z Muhammed bin Hamza da yazm›fld›r.

5 - fiemsüddîn Ahmed Sîvâsî “rahmetullahi aleyh” de yazm›fl-
d›r. 1006 [m. 1598] da vefât etmifldir.

6 - Hâf›z ibni Nâs›riddîn D›m›flkî “rahmetullahi aleyh”, (Câ-
mi’ul-âsâr fî mevlid-il-muhtâr) kitâb›n› yazm›fld›r.

7 - ‹bni Esîr Muhammed Cezrî (Et-ta’rîf bil-mevlid-ifl-flerîf) ki-
tâb›n› yazm›fld›r. 833 [m. 1430] de vefât etdi.

8 - Ebül Kâs›m Muhammed Lülüvî “rahmetullahi aleyh”,
(Dürr-ül-munzam fî-mevlid-in-Nebiyy-il-mu’azzam) yazm›fl, 867
[m. 1463] de fiâmda vefât etmifldir.

9 - Afîfüddîn Muhammed Tebrîzî, (Mevlid-in-Nebî) kitâb›n›
yazm›fl, 855 [m. 1451] de Medîne-i münevverede vefât etmifldir.

10 - Seyyid Muhammed Kavukcu hanefî, (Mevlid-in-Nebî) ki-
tâb›n› yazm›fl, 1305 [m. 1887] de vefât etmifldir.

Bunlardan baflka, ibni Hacer Hiytemînin (En-Ni’met-ül-kübrâ
alel’âlem fî-mevlid-i Seyyid-i veled-i Âdem) kitâb› ve Celâlüddîn-i
Süyûtînin, (Er-Reddü alâ men enkere k›râetel-mevlid-in-Nebî) ki-
tâb› ve Yûsüf Nebhânînin[1] (Cevâhir-ül-bihâr) kitâb›n›n üçüncü
k›sm› ile (Huccet-ullâhi alel’âlemîn) kitâb›n›n 233 ve sonraki alt›
sahîfesi ve Ahmed Sa’îd-i müceddidînin (‹sbât-ül-mevlid) kitâb› ve
allâme Muhammed Zerkanînin (fierh-ul-Mevâhib-il-ledünniyye)
kitâb›n›n birinci k›sm›n›n 136. c› ve sonraki dört sahîfesi, Mevlid
okuman›n ibâdet oldu¤unu vesîkalarla isbât etmekdedirler. Bu son
alt› kitâb, bir arada 1397 [m. 1977] senesinde ‹stanbulda bas›lm›fl-
d›r. Ahmed Sa’îd Fârûkî müceddidî 1277 [m. 1861] de Medînede
vefât etdi. Urdu dili ile yazd›¤› (Sa’îd-ül-beyân) mevlid kitâb› ile
seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi aleyh” türkçe (Mev-
lid k›râetinin fazîleti) de çok k›ymetlidir.

Hindistândaki islâm âlimlerinin büyüklerinden mevlânâ Mu-
hammed Fadl-ur-Resûl “rahime-hullahü teâlâ” 1266 [m. 1850] se-
nesinde fârisî olarak yazd›¤› (Tashîh-ul-mesâil) kitâb›nda, vehhâ-
bîlere sat›lm›fl olan Muhammed ‹shak ismindeki Hindistânl› bir
din adam›n›n (Miete mesâil) kitâb›na cevâb vermifldir.
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Fadl-ür-Resûl-i Bedâyûnî “rahmetullahi aleyh” 1289 [m. 1872]
de vefât etdi. Kitâb›n›n 253. cü sahîfesinden bafll›yarak diyor ki:
Mevlid okumak, ilk üç asrda yokdu. Bundan sonra meydâna ç›k-
d›. Bunun için âlimler, mevlid cem’›yyetinin [toplanman›n] câiz
olup olmamas›nda ihtilâf etdi. Sözleri birbirine uymad›. Âlimlerin
bu ihtilâflar›, (Sîret-i fiâmî) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r. Sîret-i fiâmî
kitâb›n›n yazar›, Muhammed bin Yûsüf fiâmîdir “rahime-hullahü
teâlâ”. 943 [m. 1536] de M›srda vefât etmifldir. Kitâb›nda yaln›z
ihtilâflar› bildirmifl, bunlar aras›nda bir tercîh yapmam›fld›r. Bu-
nunla berâber, mevlid cem’›yyetinin müstehab oldu¤unu bildiren
birçok büyük âlimleri haber vermifldir. Üstâdlar›n›n, buna karfl›
olanlar› red etdiklerini de bildirmifldir. Ço¤unlu¤u b›rak›p da, bir-
kaç muhâlifi ileri sürerek, mevlid cem’›yyetine câiz de¤ildir deni-
lirse, f›kh mes’elelerinin ço¤una i’timâd kalmaz. Sîret-i fiâmîde di-
yor ki:

Hâf›z, [ya’nî hadîs âlimi] fiemsüddîn Muhammed Sehâvî diyor
ki, (Mevlid [cem’›yyeti yapmak] hakk›nda, Selefden bir haber
yokdur. Üçüncü asrdan sonra hâs›l oldu. Her sene, mevlid gece-
sinde, müslimânlar sadaka veriyorlar, seviniyorlar. Hayr ve hase-
nât yap›yorlar. Toplan›p, mevlid kasîdesi okutup dinliyorlar).
[fiemsüddîn Sehâvî, 902 [m. 1496] de, Medîne-i münevverede ve-
fât etdi.] Hâf›z ‹zzeddîn Alî ibni Esîr Cezrî diyor ki, (Mevlid oku-
mak, bütün sene, zarar ve korkulu fleylerden korur. Mevlid oku-
nan yere, o sene, rahmet ve bereket ya¤ar). [‹bni Esîr Alî Cezrî,
630 [m. 1232] da, Mûsulda vefât etdi.] Hâf›z ‹mâdüddîn ‹smâ’îl ib-
ni Kesîr, Erbil emîrinin, Rebîul-evvel ay›nda büyük mevlid
cem’›yyetleri yapd›¤›n› bildirmekdedir. [‹bni Kesîr, 774 [m. 1372]
de vefât etmifldir.] Ebül-Hattâb Ömer ibni D›hye, (Et-tenvîr fî-
Mevlid-il-Beflîr) kitâb›nda, Erbîl emîrinin yapd›¤› mevlid cem’›y-
yetlerini uzun anlatmakdad›r. Birçok âlimler, meselâ imâm-› Ne-
vevînin üstâd› hâf›z Ebû fiâme, bu kitâb› medh ve senâ etmifller-
dir. Abdürrahmân Ebî fiâmenin, (El-bâis alâ inkâr-il-bida’ vel-ha-
vâdis) kitâb› bu senâlarla doludur. [Ebû fiâme 665 [m. 1266] de,
Ebûlhattâb Ömer 633 [m. 1236] de vefât etmifllerdir.] Allâme Sey-
füddîn ibni Tu¤rul beg, (Dürr-ün-nazîm fî-mevlid-in-Nebiyyil-ke-
rîm) kitâb›nda diyor ki, (Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” âfl›klar›, mevlid gecelerinde, mevlid cem’›yyetleri yap›yorlar.
Bunlardan biri, ‹bni Efdal ismi ile meflhûr olan Ebül-Hasenin
M›srda yapd›¤› büyük mevlid cem’›yyeti ve üstâd›m›z›n üstâd› E-
bû Abdüllah bin Muhammed bin Nu’mân›n ve Cemâlüddîn acemî
Hemedânînin ve Yûsüf bin Alî Haccâr-› M›srînin Mevlid cem’›y-
yetleridir. Bunlar, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâ-
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da gördüklerini ve (Bizim için sevinenler, bizi de sevindirirler) bu-
yurdu¤unu söylemifllerdir.) [‹bni Tu¤rul beg, 670 [m. 1271] sene-
sinde vefât etmifldir.]

‹bni Battâl mâlikî, fetvâs›nda diyor ki, (Mevlid gecesinde sada-
ka vermek, müslimânlar› toplay›p câiz olan fleyleri yidirmek ve câ-
iz olan fleyleri okutup dinletmek ve sâlih kimseleri giydirmek, bu
geceye hurmet etmek olur. Bunlar› Allah r›zâs› için yapmak câiz-
dir ve çok sevâb olur. Bunlar› yaln›z fakîrler için yapmak flart de-
¤ildir. Fekat, muhtâc olanlar› sevindirmek dahâ sevâb olur. Zemâ-
n›m›zda oldu¤u gibi, toplant›da uyufldurucu [serhofl edici] fleyler
kullan›l›rsa, genç o¤lanlar toplan›r, kad›n erkek kar›fl›k olursa ve
flehveti tahrik eden fli’r ve flark›lar okunursa, [çalg›, ney, dümbelek
gibi lehv âletleri çal›n›rsa], çok günâh olur). [Böyle harâm fleyleri,
ibâdet olarak yapman›n, ibâdet aras›nda yapman›n günâh› katkat
ziyâde olur. Böyle harâmlara, islâm müzi¤i diyenlere aldanmama-
l›d›r. ‹bni Battâl 449 da vefât etdi.] ‹mâm-› Celâlüddîn Abdürrah-
mân bin Abdil-Melik Kettânî diyor ki, (Mevlid günü ve gecesi, mü-
becceldir, mukaddesdir, mükerremdir. fierefi, k›ymeti çokdur. Re-
sûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” varl›¤›, vefât›ndan
sonra, Ona tâbi’ olanlar için, kurtulufl vesîlesidir. Onun mevlidi
için sevinmek, Cehennem azâb›n›n azalmas›na sebeb olur. Bu ge-
ceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmas›na
sebeb olur. Mevlid gününün fazîleti, Cum’a günü gibidir. Cum’a
günü, Cehennem azâb›n›n durdu¤u, hadîs-i flerîfde bildirildi. Bu-
nun gibi, mevlid gününde de azâb yap›lmaz. Mevlid geceleri se-
vindi¤ini göstermeli, çok sadaka, hediyye vermeli, da’vet olunan
ziyâfetlere gitmelidir). [Harâm ifllenen, harâm bulunan toplant›-
lara gitmemeli, harâm ifllemekden ve harâm iflliyenlerin aras›na
kar›flmakdan ve ibâdetlere harâm kar›fld›rmakdan çok sak›nmal›-
d›r.]

Allâme Zahîrüddîn bin Ca’fer diyor ki, (Mevlid cem’›yyeti
yapmak, bid’at-i hasenedir. Sâlihleri toplay›p, salevât okumak, fa-
kîrleri doyurmak, her zemân sevâbd›r. Fekat, bunlara harâm ka-
r›fld›rmak, çalg›, flark›, raks gibi fleyler yapmak büyük günâh olur).
Allâme Nasîrüddîn diyor ki, (Mevlid cem’›yyeti yapmak, sünnet
de¤ildir. Fekat, o gün sadaka, hediyye vermek, nefl’e ve sürûr iz-
hâr etmek, o¤lanlar ve kad›nlar kar›fl›k olmadan mevlid kasîdesi
okutmak ve bu cem’iyyete gitmek çok sevâb olur. Fekat, zarûret
olmadan, kimseden birfley istememelidir. Zarûret olmadan iste-
mek harâmd›r. Sâlih müslimânlar›n toplanarak, Allahü teâlây›
zikr etmeleri ve salevât okumalar› ibâdet olur. Sevâb› çok olur).
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Allâme Abdürrahmân Ebû fiâme,[1] (El-Bâ’is) kitâb›nda diyor ki,
(Rebî, imâm-› fiâfi’îden haber verdi ki, (Bid’at iki k›smd›r. Bir
k›sm›, Kitâba, sünnete, esere [ya’nî, Eshâb-› kirâm›n sözlerine]
veyâ icmâ’a uymaz. Bunlar, dalâlet, sap›kl›kd›r. Bid’atin ikinci
k›sm›, bu dört delîle uygun olan hayrl› fleylerdir. Hiçbir âlim bun-
lar›n kötü oldu¤unu bildirmedi. Ömer “rad›yallahü anh”, Rame-
zân gecelerinde, câmi’lerde, cemâ’at ile terâvîh nemâz› k›lma¤a,
(çok güzel bid’at) dedi. Böyle bid’atlere (Bid’at-i hasene) denir.
Bid’at-i haseneyi ifllemenin câiz ve müstehab oldu¤u, sözbirli¤i
ile bildirildi ve bunlar› Allah r›zâs› için yapana sevâb verilir de-
nildi. ‹slâm ahkâm›na uygun olan bütün yenilikler böyledir. Câ-
mi’lere minber, yolculara hân, talebeye mekteb, medrese gibi, is-
lâm ahkâm›na uygun olan iyi fleyler, bid’at-i hasenedir. Bunlar,
Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în-i ›zâm zemânlar›nda yokdu. Sonradan
meydâna ç›kd›. Fekat, Allahü teâlân›n emrlerini yapmak için
yard›mc› olduklar›ndan, bid’at-i hasene denildi). Bu bid’at-i ha-
senelerden biri, Mûsul civâr›ndaki Erbil flehrinde, her sene yap›-
lan Mevlid cem’›yyetleridir. Mevlid-i Nebî “sallallahü aleyhi ve
sellem” gecelerinde, sadakalar verilir. Zînetler ve sevinçler gös-
terilir. Fakîrlere ihsânlar yap›l›r. Böylece, Resûlullaha “sallallahü
aleyhi ve sellem” olan muhabbet ve ta’zîm i’lân olunur. Bu
cem’›yyeti Mûsulda ilk olarak, büyük âlim, sâlihlerden Ömer bin
Melâ yapd›. Erbil sultân› [Ebû Sa’îd el-Muzaffer Kükbûrî], buna
tâbi’ oldu. [Ebû Sa’îd, Salâhuddîn-i Eyyûbînin “rahime-hümulla-
hü teâlâ” enifltesi idi. 630 [m. 1232] senesinde, h›ristiyanlar›n
(Haçl› ordular›) denilen sald›r›lar›na karfl› yap›lan Akka kal’as›
cihâd›nda flehîd oldu.] fiâfi’î âlimlerinden allâme Sadr-üd-dîn
Ömer diyor ki, (Mevlid cem’›yyeti yapmak, câizdir. Mekrûh de-
¤ildir. Niyyete göre sevâb verilir). [Niyyet, bozuk olursa, hiç se-
vâb verilmez.] Hâf›z diyor ki, Mevlid cem’›yyeti yapmak, bid’at-
dir. [Ya’nî, sonradan meydâna ç›km›fl olan bir ibâdetdir.] Fekat,
iyi, fâideli fleyler yap›ld›¤› için, fenâ fleyler bulunmad›¤› için
bid’at-i hasenedir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Medîne flehrine gelin-
ce, yehûdîlerin, Muharrem ay›n›n onuncu gününde oruc tutdukla-
r›n› gördü. Sebebini sordu. Bugün, Allahü teâlâ, Fir’avn› bo¤du.
Mûsâ aleyhisselâm› kurtard›. Bunun için, sevincimizden oruc tuta-
rak Allaha flükr ediyoruz dediler. (Mûsâ aleyhisselâm kurtuldu¤u
için, ben dahâ çok sevinirim) buyurarak, oruc tutdu. Müslimânla-
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ra da, Aflûre günü oruc tutmalar›n› emr etdi. Bir ni’met geldi¤i ve
bir s›k›nt›dan kurtulundu¤u zemân, Allahü teâlâya flükr edildi¤i
gibi, her sene, o gün yine flükr etmek lâz›m oldu¤u, bu hadîs-i fle-
rîfden anlafl›lmakdad›r. Allahü teâlâya flükr etmek, secde etmek
ile, sadaka vermek ile, Kur’ân-› kerîm okumak ile ve bunlar gibi,
her ibâdeti yapmak ile olur. ‹hsân sâhibi, rahmeti bol olan yüce
Peygamberin dünyâya gelmesinden dahâ büyük ni’met var m›d›r?
Her sene, o günü aray›p, bu ni’meti düflünmek lâz›md›r. Böylece,
Resûlullah›n, Mûsâ aleyhisselâm›n kurtulmas› ni’meti için flükr et-
mesine tâbi’ olunur. Bu düflünülmezse, böyle niyyet yap›lmazsa,
Resûlullah›n bu sünnetine uyulmufl olmaz, sevâb› olmaz). Hâf›z
Muhammed ibni Cezerî flâfi’î[1] diyor ki, (Ebû Leheb rü’yâda gö-
rülüp, ne hâlde oldu¤u soruldukda, kabr azâb› çekiyorum. Ancak,
her sene, Rebî’ul-evvel ay›n›n onikinci geceleri, azâb›m hafîfliyor.
‹ki parma¤›m aras›ndan ç›kan serin suyu emerek ferahl›yorum.
Bu gece, Resûlullah dünyâya gelince, Süveybe ismindeki câriyem,
bunu bana müjdelemifldi. Ben de, sevincimden, bunu âzâd etmifl
ve Ona süt annelik yapmas›n› emr etmifldim. Bunun için, bu gece-
lerde azâb›m hafîfliyor dedi. Âyet-i kerîme ile kötülenmifl olan
Ebû Leheb gibi azg›n bir kâfirin azâb› hafîfleyince, O yüce Pey-
gamberin ümmetinden olan bir mü’min, bu gece sevinir, mal›n›
da¤›t›r, böylece, Peygamberine “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ ihsân ederek, onu Cenneti-
ne sokar. Üstâd›m fetvâlar›nda diyor ki, mevlid cem’›yyeti yapa-
rak, Kur’ân-› kerîm ve Mevlid-in-Nebî okumak, sonra yiyecek ik-
râm etmek, sonra da¤›lmak, bid’at-i hasenedir. Bunu yapana ve
orada bulunanlara sevâb verilir.) Hâf›z, Beyhekîden alarak diyor
ki, (Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Peygamber oldu¤u
bildirildikden sonra, kendisi için, Akîka kurban› kesdi. Hâlbuki,
dünyâya geldi¤inin yedinci günü, dedesi Abdül-Muttalibin, kendi-
si için, Akîka kesmifl oldu¤unu biliyordu. Akîkay› tekrâr kesmek
de câiz de¤ildir. ‹kincisini, kendisinin âlemlere rahmet olarak ya-
rat›lm›fl oldu¤una flükr olarak kesdi¤i ve böyle yapmalar› için, üm-
metine örnek olmak istedi¤i anlafl›lmakdad›r. Nitekim, ümmetini
teflvîk için, kendine salevât okudu¤u çok görüldü. Bunun için,
müslimânlar›n, mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasîdesi
okumalar›, tatl› fleyler yidirmeleri ve hayrât ve hasenât yapmalar›,
böylece, o gecenin flükrünü yerine getirmeleri, müstehab oldu.
(Sünen-i ibni Mâce) flerhinde, harâm, yasak fleyler kar›fld›rmadan
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mevlid cem’›yyeti yapman›n bid’at-i hasene ve müstehab oldu¤u
bildirildi).

(Sîret-i fiâmî) veyâ (Sübülül-hüdâ verreflâd) denilen kitâbda,
Fâkihânînin yaz›lar› ve üstâd›n›n bunlara vermifl oldu¤u cevâblar,
flöyle yaz›l›d›r:

Fâkihânî - Mevlid cem’›yyeti yapman›n, Kitâba ve Sünnete uy-
durulacak bir yeri oldu¤unu bilmiyorum.

Üstâd› - Birfleyi bilmemek, onun yok oldu¤unu göstermez. Hâ-
f›zlar›n imâm› ‹bni Hacer, mevlid cem’›yyetinin sünnetden bir asl›
oldu¤unu bildirdi. Biz de, ikinci bir asl› dahâ bulundu¤unu yukar-
da bildirdik.

F. - Büyük âlimlerden birinin, mevlid cem’›yyeti yapd›¤› bildi-
rilmifl de¤ildir.

Ü. - Mevlid cem’›yyetini ilk olarak, âlim sâlih olan bir Emîr
yapd›. Bunu Allah r›zâs› için yapd›. Say›s›z âlimler, sâlihler, bu
cem’›yyetde hâz›r oldular. ‹bni D›hye, bunu medh eyledi. Büyük
âlimler, Emîrin bu iflini öven kitâblar yazd›lar. Kötüleyen, hiç ol-
mad›.

F. - Mevlid cem’›yyeti nas›l müstehab olabilir? Müstehab, islâ-
miyyetin taleb etdi¤i fley demekdir.

Ü. - ‹slâmiyyetin taleb etmesi, Nass ile veyâ K›yâs ile olur. Bu-
rada Nass yok ise de K›yâs vard›r.

F. - Mevlid cem’›yyetine mubâh da denilemez. Dinde bid’at ç›-
karma¤a, hiçbir âlim mubâh dememifldir.

Ü. - Bid’at, yaln›z mekrûh ve harâm de¤ildir. Mubâh, müstehab
ve vâcib olan bid’atler de bildirilmifldir. ‹mâm-› Nevevî diyor ki,
(Dinde bid’at, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” zemân›n-
da bulunmay›p da, sonradan meydâna ç›kar›lan fleyler olup ikiye
ayr›l›r: Hasene ve seyyie). ‹zzeddîn bin Abdisselâm diyor ki,
(Bid’at, vâcib, harâm, müstehab, mekrûh ve mubâh k›smlar›na ay-
r›l›r. Han, mekteb ve her hayr ve hasene, müstehab olan bid’atler-
dir. Terâvîh nemâz› ve tesavvuf yollar› da böyledir). Beyhekî, i-
mâm-› fiâfi’îden haber veriyor ki, ‹mâm, (Bid’at, iki k›smd›r. Kitâ-
ba veyâ Sünnete veyâ Esere veyâ ‹cmâ’a ters düflenler, dalâletdir.
Bu dört temelden birine uygun olanlar, dalâlet de¤ildir) buyurdu.

F. - Mevlid gecesi, çoluk çocu¤unu ve arkadafllar›n› toplay›p yi-
dirirse günâh olmaz. Herkesi toplamak, çirkin bid’at olur.

Ü. - O mubârek gecede, herkesi toplamak, Kitâba, Sünnete, E-
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sere ve ‹cmâ’a muhâlif de¤ildir.

F. - Bu toplant›larda tegannî, raks bulunur ve o¤lanlar, kad›n-
lar kar›fl›k olursa ve baflka harâmlar bulunursa, sözbirli¤i ile harâm
olur.

Ü. - Bu söz do¤rudur. Fekat, toplant›n›n harâm olmas›na, bu
harâm fleyler sebeb olmakdad›r. Böyle fleyler, Cum’a nemâz› k›l-
mak için yap›lan toplant›da da bulunursa, o toplant› da, harâm
olur. Fekat, o toplant› harâm oldu¤u için, Cum’a nemâz› için top-
lanmak harâm olur denilemez. Bunun gibi, mevlid gecesi için top-
lanmak harâm olur denilemez. Ramezân gecelerinde terâvîh k›l-
mak için yap›lan toplant›lara, böyle yasak fleyler kar›fld›r›ld›¤› gö-
rülmekdedir. Bunlar kar›fld›r›ld›¤›ndan dolay› terâvîh nemâz› için
toplanma¤a harâmd›r denilebilir mi? Aslâ denilemez. Terâvîh ne-
mâz› k›lmak için toplanmak iyidir. Bu toplant›ya çirkin, yasak fley-
ler kar›fld›rmak fenâd›r denir. Bunun gibi, mevlid için toplanmak
iyidir. Fekat, bu toplant›ya çirkin, yasak fleyler kar›fld›rmak fenâd›r
demek lâz›md›r.

F. - Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Rebî’ul evvel ay›n-
da dünyâya geldi ise de, vefât› da, bu ayda olmufldur. Bu ayda se-
vinmek de¤il, üzülmek, mâtem yapmak lâz›md›r.

Ü. - Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vilâdeti büyük
ni’met oldu¤u gibi, vefât› da, flübhesiz büyük musîbetdir. Dînimiz,
ni’metlere flükr etmemizi, musîbetlere de sabr ve sükût etmemizi,
onlar› örtmemizi emr ediyor. Çocuk olunca, akîka kesme¤i emr
ediyor. Ölünce, hayvan kesme¤i veyâ baflka birfley yapma¤› emr
etmiyor. Hattâ ba¤›r›p ça¤›rma¤›, mâtem yapma¤› yasak ediyor.
Bunun için, bu ayda ferah, nefleli, sevinçli olmak, üzüntülü olma-
mak, mâtem yapmamak lâz›md›r. (Es-Sîret-üfl-fiâmiyye)den terce-
me temâm oldu.

[(Sîret-i fiâmî) müellifi Muhammed bin Yûsüf flâfi’î 942 [m.
1536] da vefât etdi. Ömer bin Alî ‹skenderî mâlikî Fâkihânî, 734
[m. 1334] de, fieyh-ul-islâm ‹zzeddîn ibni Abdisselâm flâfi’î, 660
[m. 1261] da vefât etdi. ‹slâm ahkâm›na göre, hem sevinç, hem de
üzüntü bulunan bir günün y›l dönümlerinde, üzülmeyip, sevin-
mek, o gündeki sevinçli fleyleri hât›rlay›p, üzüntülü fleyleri düflün-
memek lâz›md›r. Dînimizin bu emrine göre, Muharrem ay›n›n
onuncu günü mâtem tutmay›p, Resûlullah›n sünnetine uyarak,
flükr etmek, sevinmek lâz›md›r. Evet, hazret-i Hüseyn “rad›yalla-
hü anh”, o gün flehîd edildi. O yüce imâm›n flehîd edilmesi, bütün
müslimânlar için büyük musîbet ve üzüntüdür. Hazret-i Osmân›n
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ve hazret-i Hamzan›n, pek feci’ fleklde flehîd edilmeleri de, böyle
büyük musîbet ve üzüntüdür. Fekat, Peygamberimiz “sallallahü
aleyhi ve sellem”, hazret-i Hamzan›n flehîd edildi¤i günün y›l dö-
nümlerinde mâtem yapmad›. Mâtem yap›lmas›n› emr etmedi. Rast
geldi¤i günlerde kabrini ziyâret eder, düâ yapard›. Muharremin
onuncu günlerinde, akl›m›za uyarak, mâtem yapmam›z de¤il, Pey-
gamberimize uyarak, flükr orucu tutmam›z, nefleli olmam›z lâz›m-
d›r.]

Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” flâ’irleri vard›.
Düflmanlar›n iftirâlar›na cevâb verirler ve Resûlullah› överlerdi.
Bunlardan Hassân bin Sâbitin fli’rlerini çok be¤enirdi. Resûlullah
“sallallahü aleyhi ve sellem”, mescide, Hassân için bir minber koy-
durdu. Hassân buraya ç›k›p, düflmanlar› kötüler, Resûlullah› över-
di. Resûlullah, (Hassân›n sözleri, düflmanlara ok yaras›ndan dahâ
çok te’sîrlidir) buyururdu. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ bir kuluna
yaz› ve söz san’at› ihsân ederse, Resûlullah› övsün, düflmanlar›n›
kötülesin!) buyuruldu. ‹slâm memleketlerinde mevlid okunmas›,
bu hadîs-i flerîfdeki emre de uygun bir ibâdet olmakdad›r. Mevlid
okuma¤a karfl› gelen bir kimse, Resûlullah›n ve Eshâb-› kirâm›n
yapd›klar› birfleyi be¤enmemifl oldu¤u gibi, bu hadîs-i flerîfe de
karfl› gelmekdedir.

(Delâil-i flerîf), bir salevât kitâb›d›r. Bir düâ kitâb›d›r. Resûlul-
laha salât ve selâm okuma¤› Kur’ân-› kerîm emr ediyor. Bu düâ
kitâb›n› okuma¤a mâni’ olan kimse, Kur’ân-› kerîmin bu emrine
karfl› gelmekdedir. Her müslimân, her dil ile, düâ eder. Buna kâ-
fir denemez. Evet, âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i flerîflerde bildiri-
len düâlar› de¤ifldirmeden okumak lâz›md›r. Âyet-i kerîmede ve
hadîs-i flerîflerde bildirilmemifl olan düâlar nemâz d›fl›nda okuna-
bilir. ‹slâmiyyet bunu yasak etmemifldir. Okunamaz diyen, yalan
söylüyor. Allahü teâlân›n ve Resûlünün yasak etmedi¤i fleye ya-
sak diyenin ve hele küfr, flirk diyenin kendisinin kâfir olmas›ndan
korkulur. Resûlullah›, ulûhiyyet derecesine ç›karmamak flart› ile,
çok övmek, mahlûklar›n en üstüne ç›karmak, Allahü teâlân›n,
sevgili Peygamberine verdi¤i üstünlükleri saymak ve Ondan fle-
fâ’at istemek, büyük ibâdetdir. Buna karfl› koymak, koyu bir câhil-
lik, pek çirkin bir inâdd›r. Hele, (Delâil kitâb›n›n yazar›, kitâb› ye-
di parçaya ay›rm›fl, hergün bir parças›n› okuyarak, hepsini bir haf-
tada okumal› diyor. Bu sözü flirkdir. Hergün befl vakt nemâz k›l›-
n›z demek gibi, Allahl›k makâm›n› iflgâl etmekdir. Kendisini Rab-
bül’âlemînden üstün tutmakd›r) demek, ahmakca bir sözdür. Veh-
hâbî kitâb› da, üçyüzotuzbeflinci sahîfesinde, Allahü teâlây› sev-
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mek için, on sebeb vard›r diyor. Bunlar› s›ral›yarak anlat›yor. On-
lar›n Delâil-i hayrât kitâb›n›n yazar›na müflrik demelerine karfl›l›k,
birisi ç›k›p da, onlara îmân›n flart› alt›d›r. Siz bunu on’a ç›kar›yor,
müflrik oluyorsunuz demesine benzemekdedir.

(Delâil-ül-hayrât) kitâb›na çok sald›r›yorlar. Bu kitâb›, Ehl-i
sünnet âlimlerinden, olgun velî, âriflerin önderi, Muhammed bin
Süleymân Cezûlî fiâzilî “rahmetullahi aleyh” yazm›fld›r. 870 [m.
1465] de flehîd edildi. Resûlullaha Salevât okuman›n önemini ve
fâidelerini anlatmakdad›r. Sonra, hadîs-i flerîflerden ç›kard›¤› ve
Eshâb-› kirâm›n okuduklar› salevât düâlar›n› toplay›p yazm›fld›r.
Delâil kitâb›n› kötülemek, islâmiyyeti kötülemek olur.

Tarîkat, yol demekdir. Tesavvuf yolu demekdir. Tesavvufun
bid’at olmad›¤›n›, hepsinin Resûlullah efendimizin sünnetine uy-
gun olduklar›n›, imâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fâ-
rûkî ve Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî “rahmetullahi aleyh” (Mek-
tûbât)›nda uzun yazm›fllard›r. Bunlardan birkaç›n› fârisîden türk-
çeye terceme ederek, yedinci ve ondokuzuncu maddelerde yazd›k.
Lûtfen oradan okuyunuz!

Tesavvufdan haberleri olm›yanlar, buna da sald›r›yorlar. Müs-
limânlar› bu yüzden de kötülüyorlar. Muhammed Ma’sûm-i Fârû-
kî, birinci cildin yüzyetmiflyedinci mektûbunda, tesavvufun ne ol-
du¤unu k›saca anlatmakdad›r. Bu mektûbu da, afla¤›ya terceme et-
me¤i uygun gördük:

Keflflere ve rü’yâlara güvenmeyiniz! Güvenilecek ve insan› Ce-
hennemden kurtaracak fley, yaln›z Kitâb ile Sünnetdir. Allah›n Ki-
tâb›na ve Peygamberin sünnetine var kuvvetinizle sar›l›n›z! Bütün
ifllerinizin bu ikisine uygun olmas›na çok önem veriniz! Zikr etmek
de, Allahü teâlân›n emrlerinden biridir. Çok zikr yap›n›z! Her ze-
mân›n›z› zikr ile geçiriniz!

[Enfâl sûresinin k›rkalt›nc› âyetinde meâlen, (Ey mü’minler!
Allahü teâlây› kalb ile ve dil ile çok zikr ediniz. Felâh bulursunuz!)
ve Cum’a sûresinin onuncu âyetinde meâlen, (Her zemân, Allahü
teâlây› çok zikr ediniz! Dünyâda ve âh›retde felâha kavuflursunuz!)
ve Ahzâb sûresinin k›rkbirinci âyetinde meâlen, (Ey mü’minler, Al-
lahü teâlây› her zemân zikr ediniz!) buyurulmufldur. Tibyân tefsî-
rinde, Abdüllah ibni Abbâs “rad›yallahü teâlâ anhümâ” buyurdu
ki, Allahü teâlâ bütün emrleri için bir s›n›r koymufl, bu s›n›r› afl›nca,
özr saym›fld›r. Özr olan› afv eylemifldir. Yaln›z zikr ediniz emri, böy-
le de¤ildir. Bunun için bir s›n›r ve özr tan›mam›fld›r. Hiçbir özr ile
zikr terk edilmez. Dururken, otururken ve yatarken de zikr ediniz
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dedi. Her yerde, her hâlde, dil ile ve kalb ile zikr edin buyurdu. Be-
ni hiç unutmay›n buyurdu. Bekara sûresinin yüzelliikinci âyetinde
meâlen, (Beni zikr edin! Ben de sizi zikr ederim!) buyuruldu.

Tibyândaki hadîs-i kudsîde, (Beni zikr eden kulumla birlikde-
yim) buyuruldu. Beyhekînin bildirdi¤i hadîs-i flerîflerde, (Derecesi
en yüksek olanlar, Allah› zikr edenlerdir) ve (Allah› sevmenin alâ-
meti, Onu zikr etme¤i sevmekdir) ve (Allah›n zikri, kalblerin flifâ-
s›d›r) ve (Zikr, [nâfile] sadakadan, orucdan dahâ hayrl›d›r) ve (Al-
lah› çok zikr edeni, Allah sever) buyuruldu. Resûlullah, her ân zikr
ederdi. Tesavvuf, Allahü teâlây› çok zikr etmekdir. Böyle tesavvuf
kötülenebilir mi?]

Bu yolun en üstün derecesinin, Allahü teâlâya ma’rifet, ya’nî
Onu tan›mak oldu¤unu, Allah adamlar› sözbirli¤i ile bildirmifller-
dir. Bu ma’rifet de, Allahü teâlâda yok olmak demekdir. Ya’nî, Al-
lahü teâlây› tan›mak demek, yaln›z, Onun var oldu¤unu, Ondan
baflka herfleyin yok oldu¤unu anlamak demekdir. ‹flte, tesavvuf, bu
ma’rifete, bu anlay›fla kavuflduran yoldur. Nazm:

Kendini yok bil, kemâl ancak budur,
Onda yok ol, kavuflmak, iflte budur!

Bu yoklu¤a (Fenâ) denir. ‹ki dürlü fenâ vard›r: Biri (Fenâ-›
kalb) olup, kalbin Allahü teâlâdan baflka herfleyi unutmas›d›r. Ne
kadar u¤raflsa, ondan baflka hiçbirfleyi hât›rlayamaz. Kalb, Allah-
dan baflka hiçbirfleyi bilmez ve sevmez. Fenân›n ikincisi, (Fenâ-›
nefs)dir. Nefsin fenâs›, onun yok olmas› demekdir. ‹nsan kendisi-
ne ben diyemez olur. Ârifin kendisi ve eseri kalmaz. Allahdan bafl-
ka hiçbirfleyi bilmez ve sevmez. Kendine ve baflkalar›na bir ba¤l›l›-
¤› kalmaz. ‹nsanlar› felâkete sürükliyen en büyük zehr, Allahü te-
âlâdan baflka bir fleye düflkün olmakd›r. Böyle bir ârifin îmân›, par-
lak bir ayna gibidir. Her ifli islâmiyyete uygundur. Allahü teâlân›n
emrlerine ve yasaklar›na uymak, Ârif olana çok tatl› ve kolay ge-
lir. Kendinde ucb [ibâdetlerini be¤enmek] ve riyâ gibi kötü huy hiç
yokdur. Her ifli, her ibâdeti ihlâs iledir. Ya’nî, yaln›z Allahü teâlâ
içindir. Nefs, önce, Allahü teâlân›n emrlerine âsî ve düflman iken,
flimdi itmînâna kavuflmufl, kuzu gibi olmufldur. Hakîkî, tâm müsli-
mân olmufldur.

Tesavvuf yolunda ilerlemek, kendini yok bilmek içindir. Alla-
hü teâlâya tâm kul olmak içindir. Bu yolda ilerleme¤e (Seyr) ve
(Sülûk) denir. Bu yolun sonu (Fenâ) ve (Bekâ)d›r. Ya’nî, Allahü
teâlâdan baflka herfleyi unutmak ve yaln›z Allahü teâlây› var bil-
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mekdir. Fenâ ile bekâya kavuflan kimseye, (Ârif) denir. ‹nsan›n
yapabilece¤i kullu¤u, ârif yapabilir. Nefsden ileri gelen tenbellik,
gevfleklik kalmaz. Tesavvuf yolunda olmak Allaha kul olmakdan
kurtulmak için de¤ildir. Kendini, baflkalar›ndan üstün yapmak
için de¤ildir. Rûhlar›, melekleri, cin ve nûrlar› görmek için de¤il-
dir. Herkesin gözle gördü¤ü, düzgün, güzel, tatl› fleyler yetiflmi-
yormufl gibi, baflka fleyler araman›n ne k›ymeti olur? Onlar da,
bunlar da, hep Allahü teâlân›n yaratd›¤› varl›klard›r. Hepsi yok
idi. Sonradan yarat›lm›fl fleylerdir. Allahü teâlâya kavuflmak,
Onun cemâlini görmek ise, ancak âh›retde, Cennetde olacakd›r.
Dünyâda olamaz. Böyle oldu¤unu, Ehl-i sünnet âlimleri ve tesav-
vuf yolunun büyükleri “rahime-hümullahü teâlâ”, sözbirli¤i ile
bildirdiler. Dünyâda ele geçen, ancak (Îkân)d›r. [Bunun ne de-
mek oldu¤u, (Se’âdet-i Ebediyye) kitâb›n›n üçüncü k›sm›nda
uzun bildirilmifldir.]

Tesavvuf yolculu¤u, dünyâda islâmiyyeti temâmlamak içindir.
‹slâmiyyet, üç fleyden meydâna gelmifldir. Bunlar, ilm, amel ve ih-
lâsd›r. Tesavvuf, bu üçüncüsünü elde etmek içindir. Allahü teâlâ-
ya yaklaflmak, Ona kavuflmak, Onu görmek, ancak âh›retde ola-
cakd›r. Bunun için, bütün gücünüzle Muhammed aleyhisselâm›n
yoluna sar›l›n›z! Emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapma¤› huy edi-
niniz! Unutulmufl sünnetleri ortaya ç›karma¤a çal›fl›n›z! [Sünnetle-
ri ortaya ç›kar›rken, fitne ve fesâd uyand›rmay›n›z. Fitne ç›karmak
harâmd›r. Sünnet iflleyece¤im derken, harâm ifllemeyiniz! Kafl ya-
parken, göz ç›karm›fl olursunuz!]. Rü’yâlara güvenmeyiniz. ‹nsan,
kendini rü’yâda pâdiflâh ve kutb olmufl görse, ne k›ymeti olur? Bu
iki mevk›’ uyan›k iken ele geçerse, k›ymetli olur. Bir kimse, uyan›k
iken de pâdiflâh olsa, yeryüzünde bulunan herfley onun emrinde ol-
sa, büyüklük say›l›r m›? Kabr ve k›yâmet azâblar›ndan kurtulma-
¤a yarar m›? Akl› olan, ileriyi görebilen kimse, böyle fleylere gönül
ba¤lamaz. Allahü teâlân›n râz› oldu¤u, be¤endi¤i fleyleri yapma¤a
çal›fl›r. Fenâ fillah derecesine varma¤a u¤rafl›r. Yüzyetmiflyedinci
mektûbun tercemesi temâm oldu.

‹mâm-› Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, birinci cild, üçyüzalt›nc›
mektûbunda buyuruyor ki: Fenâ fillah, mâ-sivây› [ya’nî, Allahü te-
âlâdan baflka herfleyi, ya’nî Onun sevmediklerini] kalbin unutmas›
demekdir. Allahü teâlâdan baflka fleylere muhabbeti, ba¤l›l›¤›
kalbden ç›karmak için, fenâ bulmak lâz›md›r. Mahlûklar unutulun-
ca, kalbin bunlara ba¤l›l›¤› da yok olur. Vilâyet yolunda, mahlûk-
lar› sevmekden kurtulmak için, fenâ lâz›md›r. Nübüvvet yolunda
ise, lâz›m de¤ildir. Çünki, nübüvvet yolunda Allahü teâlâya [ve
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Onun sevdiklerine] muhabbet vard›r. Bu muhabbet varken, mah-
lûklar› unutsa da, unutmasa da, onlara muhabbet olamaz. Mahlûk-
lar› bilmek, onlar› sevme¤e sebeb oldu¤u için kötü olmakdad›r.
Mahlûklar› sevmek kalmay›nca, onlar› bilmek, tan›mak kötü ol-
maz. [Vilâyet yolu ile vâs›l olan için de böyledir.]

Muhammed Ma’sûm “rahmetullahi aleyh”, birinci cildin 93. cü
mektûbunda buyuruyor ki, fenâ fillah, bât›nda [kalbde] olur. Ârif,
fenâya kavufldukdan sonra da, zevcesini, çocuklar›n› ve ahbablar›-
n›, eskisi gibi tan›r. [‹bâdetleri yapmakda, mahlûklara olan vazîfe-
lerini, borçlar›n› ödemekde kusûr etmez.] Kalbin bilmesi baflkad›r.
Zâhirin [akl›n, fikrin] bilmesi baflkad›r. Kalb, görmekden, bilmek-
den kurtuldu¤u [ya’nî, fenâya kavufldu¤u] zemân, zâhirin görmesi,
bilmesi yine devâm eder.

Tesavvuf yollar›n›n hepsi, Resûlullahdan feyz [ma’rifet, yar-
d›m] almakdad›r. Eshâb-› kirâm›n hepsi, O kaynakdan, do¤rudan
do¤ruya ›fl›k, ma’rifet ald›. Sonra gelenler, bu ma’rifetleri, Eshâb-›
kirâmdan ald›. Yaln›z, hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Alîden al›-
nan feyzler, ma’rifetler bugüne kadar geldi. Baflka Sahâbîlerden
gelen feyzler, birkaç asrdan sonraya varamad›. Feyz almak için, bu
feyze kavuflmufl olan sâlih bir kimseyi bulmak, onu sevmek, onun
yan›nda yetiflmek lâz›md›r. Vehhâbî kitâb› da, bunun lâz›m oldu-
¤unu bildiriyor. Üçyüzotuzbeflinci sahîfesinde, (Allahü teâlây›
sevme¤e kavuflduran on sebebden dokuzuncusu, Allah›n sâd›k
olan sevenlerinin yan›nda bulunmakd›r. Onlar›n sözlerini dinleyip
fâidelenmekdir. Onlar›n yan›nda az konuflmakd›r) diyor. Böyle
sâlih kullara (Mürflid-i kâmil) veyâ (Rehber) denir. Taberânînin
bildirdi¤i ve (Künûz-üd-dekâ›k)de yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Herfleyin
bir kayna¤› vard›r. Takvân›n kayna¤›, âriflerin kalbleridir) buyu-
ruldu. Deylemînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Sâlihleri anmak, gü-
nâhlar› temizler) ve (Âlimin yan›nda bulunmak ibâdetdir) ve
(Âlimin yüzüne bakmak ibâdetdir) buyuruldu. Muhammed ibni
Hibbân›n[1] bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Zikr, sadakadan dahâ fâide-
lidir) buyuruldu. Deylemînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Zikr, nâfi-
le orucdan dahâ hayrl›d›r) buyuruldu. (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›n-
da (Resûlullah, yürürken her ad›mda zikr ederdi) diyor. Burada-
ki hadîs-i flerîfde, (Allah› çok zikr etmek, kalbi nifâkdan temizler)
buyuruldu. Deylemînin ve Münâvînin “rahime-hümullahü teâlâ”
bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Her hastal›¤›n flifâs› vard›r. Kalbin fli-
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fâs›, Allahü teâlây› zikr etmekdir) buyuruldu. Tesavvuf, zikr et-
mek ve ârifleri hât›rlamak, onlar› sevmek ve Resûlullah›n “sallal-
lahü teâlâ aleyhi ve sellem” yoluna yap›flmakd›r. Bu ve benzeri ha-
dîs-i flerîfler ve bunlar›n ç›kar›lm›fl olduklar› âyet-i kerîmeler, te-
savvufu emr etmekdedir.

Tesavvuf yollar›n›n çeflidli ismler tafl›mas›, câhilleri aldatma-
s›n! Tesavvuf yolunda bulunanlar, kendilerine feyz gelmesine se-
beb olan Rehberlerin ad›n› söylemifl, bu ismler, tarîkat ad› hâline
gelmifldir. Meselâ, bir memleketde, yüzlerce lise vard›r. Her lise-
de ayn›, ortak dersler okunur. Fekat, hocalar› baflka baflka oldu-
¤undan, yetiflme fleklleri de baflkad›r. Fekat, her lise me’zûnu, or-
tak bilgilere ve ortak haklara mâlikdir. Herbiri, ölünceye kadar,
hocalar›n› söyler ve över. Hocalar›n›n ayr› olmas›, yetiflme metod-
lar›n›n farkl› olmas›, hiçbiri için kusûr olmaz. Tesavvuf yollar›n›n
farkl› olmas› da, böyledir. Hepsine Resûlullah›n “sallallahü teâlâ
aleyhi ve sellem” mubârek kalbinden saç›lan feyzler, ma’rifetler
gelmifldir. Üstâdlar›n›n ve ismlerinin baflka olmas›, hiçbiri için ku-
sûr olamaz.

Tesavvuf yollar›n›n baflka ismleri tafl›malar›n›n sebebi, yedinci
maddede de bildirilmifldir.

Evet, islâm ahkâm›na uym›yan, ibâdet yapm›yan, dünyâ men-
fe’atleri peflinde koflan, nefslerine, flehvetlerine düflkün, kötü kim-
seleri, Allah da, kul da sevmez. Bunlar›n tesavvufcuyum, kerâmet
sâhibiyim demelerine inanmamal›d›r. Fekat bu yüzden tesavvufu
kötülememelidir. Yere düflmekle cevher sâk›t olmaz kadr-ü k›y-
metden demelidir.

‹skat ve telkîn, bid’at de¤ildir. Dînimizin emri ile yap›ld›klar›
(El-Besâir) ve (Se’âdet-i Ebediyye) kitâblar›nda vesîkalar› ile
uzun yaz›l›d›r. Lûtfen oradan okuyunuz! Buhârîde ve Müslimde ve
imâm-› Ahmedin Müsnedinde ve Münâvîde “rahime-hümullahü
teâlâ” yaz›l› hadîs-i flerîfde,(Ölülerinize kelime-i tevhîd telkîn edi-
niz!) buyuruldu. Tenbellerin, kötü kimselerin [kabrdekilere yap›-
lacak olan] iskâta ve telkîne güvenerek ibâdet yapm›yacaklar›n›,
kötülük yapacaklar›n› söylemek, dînimizin bu iki emrini kötüle-
mek olur. Tenbeller ve kötüler, Allahü teâlân›n merhametini, afv
edici oldu¤unu ileri sürerek, ibâdeti b›rak›yor, her kötülü¤ü, tafl-
k›nl›¤› yap›yorlar. Acabâ buna karfl› ne diyecekler?

Dinde herfley bildirildi. Ehl-i sünnet âlimleri “rahime-hümulla-
hü teâlâ”, bu bilgileri arafld›rd›. Eshâb-› kirâmdan iflitdiklerini, ö¤-
rendiklerini kitâblar›na yazd›lar. Biz de, dînimizi bu kitâblardan
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ö¤reniyoruz. (Cevâb-› nu’mân) kitâb›n›n yazar›, bu bilgileri boz-
ma¤a, islâmiyyeti de¤ifldirme¤e u¤rafl›yor. Herkesi aldatabilmek
için, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere yanl›fl, bozuk ma’nâlar
veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, müslimân ad›n›
tafl›yanlar›n yetmiflüç f›rkaya [partiye] bölüneceklerini, bunlardan
yetmiflikisinin Cehenneme gideceklerini, yaln›z Eshâb›n›n yolun-
da gidenlerin Cennete gideceklerini bildirdi. Bu bir f›rka, (Ehl-i
sünnet) olan müslimânlard›r. Çünki, Ehl-i sünnet âlimleri “rahi-
me-hümullahü teâlâ”, bütün bilgilerini Eshâb-› kirâmdan ald›lar.
Her ifllerinde Kitâba ve sünnete sar›ld›lar. (Ehl-i sünnet vel-ce-
mâ’at) demek, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve
Onun cemâ’atinin, ya’nî Eshâb›n›n yolunda olan müslimânlar de-
mekdir. Ehl-i sünneti kötüliyece¤i yerde, bozuk ve sap›k olan yet-
mifliki f›rkay› kötüleseydi, do¤ru bir ifl yapm›fl olurdu. Fekat, böy-
le yapmad›. Çünki, âyet-i kerîmelerde meâlen, (Habîs, kötü olan-
lar, habîslerle iflbirli¤i yaparlar) buyuruldu. Kendisi de habîs, sap›k
oldu¤u için, sap›klarla birleflerek, Ehl-i sünnete sald›rd›. Bütün
müslimânlar›n birleflmeleri, kardefl olmalar› lâz›md›r. Fekat hak
yolda, Ehl-i sünnet yolunda birleflmek lâz›md›r. Resûlullah “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” sap›klar›n birleflemiyeceklerini, yetmifliki
f›rkaya parçalanacaklar›n› bildirdi. Müslimânlar, sap›tmamal›d›r.
Hak yola, Ehl-i sünnetin do¤ru yoluna gelmeleri, hidâyete kavufl-
malar›, sap›kl›kdan kurtulmalar› lâz›md›r.

Resûlullah efendimiz, (‹fllerinizi flafl›rd›¤›n›z zemân, kabrdeki-
lerden yard›m isteyiniz!) buyurdu. Eshâb-› kirâm›n hepsi, bu ha-
dîs-i flerîfe uyarak, kabr-i se’âdeti ziyâret etdi. Habîbullahdan “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” istigâse etdiler, yard›m dilediler.
Böylece, murâdlar›na kavufldular. Resûlullah da “sallallahü aleyhi
ve sellem”, vesîleye yap›fl›rd›. Kul ile istigâse ederdi. ‹bni ebî fiey-
benin bildirdi¤i ve Münâvînin (Künûz-üd-dekâ›k) kitâb›nda yaz›l›
oldu¤u gibi, (Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” s›k›nt›l›
oldu¤u zemânlarda Eshâb-› kirâm›n fakîrlerini vesîle ederek, bun-
lar hurmetine, Allahü teâlâdan yard›m isterdi). Böyle yapd›¤›,
imâm-› Rabbânînin “rahime-hullahü teâlâ” (Mektûbât)›nda da
yaz›l›d›r. Asrlar boyunca, islâm âlimleri de, Velîler de, Sâlihler de,
bu hadîs-i flerîfe uydu. (Cevâb-› nu’mân) kitâb›n›n yazar›, islâmiy-
yetde böyle fley yokdur diyerek, bu ve benzeri hadîs-i flerîflere
karfl› geliyor. Yalanlarla, iftirâlarla, islâmiyyeti bozma¤a kalk›fl›-
yor. Hakîkî müslimânlara kâfir, müflrik diyor. Allahü teâlâ, nice
âyet-i kerîmelerde meâlen, (Zikr ediniz, tesbîh okuyunuz! Allahü
ekber deyiniz) buyuruyor. Resûlullah da, bunlar› okuyor ve oku-
mam›z› emr ediyor. Çekirdeklerden dizilmifl tesbîhi görüp, mâni’
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olmad›. Bu ise, müslimânl›kda böyle fleyler yokdur diyor. Günefl
balç›kla s›vanamaz! Dînimiz türbeleri y›kma¤› emr etdi diyerek ya-
lan söylüyor. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”
Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” türbesini y›kd› m›?
Y›kmad›lar. Türbeyi, a¤l›yarak, yalvararak ziyâret etdiler.

Allahü teâlâ, (Peygamberime itâ’at ediniz!) buyurdu. Resûlul-
lah da, (Kabrde olanlardan yard›m isteyiniz!) buyurdu. Deylemî-
nin ve Münâvînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Kabrdekiler olma-
sayd›, yer üstündeki insanlar yanarlard›) buyuruldu.

Müslimânlar, hiçbir kabrden, hiçbir ölüden birfley istemez.
Meyyit hurmeti ve hât›r› için, Allahü teâlâdan ister. Allahü teâlâ
da, o sevdi¤i kulunun hât›r› için, bu dile¤i ihsân eder, verir. Müsli-
mânlar, bir Ârifin, Velînin “rahime-hullahü teâlâ” rûhundan, feyz
ve ma’rifet ister. Böylece o Velînin rûhâniyyetinden feyz al›r. Fâ-
idelenir. Böyle, rûhlardan istifâde ederek, Velî olanlara, (Üveysî)
denir. Müslimânlar, dünyâ iflleri için hem çal›fl›r, teknikde ilerler.
Hem de, Allahü teâlâya düâ eder, yalvar›r, yard›m dilerler.

33 - Vehhâbîlerin (Feth-ul-mecîd) kitâb›, tesavvufa inanm›yor.
(Mezhebler Eshâb zemân›nda yokdu. Bunlar, sonradan uydurul-
du. Tesavvuf da, yehûdîler taraf›ndan dîne sokuldu) diyor. Bunun
yalanlar›na, iftirâlar›na, Hindistânda yetiflmifl büyük âlimlerden
Muhammed Senâüllah-i Osmânî Dehlevî “rahmetullahi aleyh”,[1]

(‹rflâd-üt-tâlibîn) ad›ndaki fârisî kitâb›nda çok güzel cevâblar ver-
mekdedir. Senâüllah-i Dehlevî buyuruyor ki:

Evliyâya inanm›yan var. Evliyâ vard›, flimdi yok diyen var. Ev-
liyâ hiç günâh yapmaz. Gaybleri bilirler. Her diledikleri hemen
olur. ‹stemedikleri hemen yok olur diyenler ve bunun için, Evliyâ-
n›n kabrlerinde dilekde bulunanlar var. Böyle sananlar, kendi ze-
mânlar›ndaki Evliyân›n böyle olmad›klar›n› görünce, bunlar›n
Evliyâ olduklar›na inanm›yor. Bunlar›n feyzlerinden mahrûm ka-
l›yorlar. Müslimân ile kâfiri birbirinden ay›ram›yacak kadar câhil
olanlar da, kendilerinin Evliyâ olduklar›n› söylüyor. Böyle câhil-
leri Evliyâ sanarak, bunlara ba¤lanan ahmaklar da var. Evliyân›n
(sekr) hâlinde iken, ya’nî Allah sevgisi kaplay›p kendilerini unut-
duklar› zemân, bilmiyerek söylediklerini dillerine dolayarak, Ev-
liyâya kâfir diyenler de var. Evliyân›n böyle sözlerinden kendile-
rine göre yanl›fl ma’nâ ç›kararak, böyle yanl›fl inananlar, böylece
Ehl-i sünnet âlimlerinin Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden
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ç›karm›fl olduklar› do¤ru bilgilere inanm›yanlar, sap›tanlar var.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” hepsini teblîg etme¤e
me’mûr oldu¤u zâhir bilgilerini ö¤renip, Resûlullah›n Eshâb›ndan
diledi¤ine diledi¤i kadar bildirmesi için izn verilen tesavvuf ma’ri-
fetlerine inanm›yanlar var. Evliyâya k›ymet vermiyen, sayg› gös-
termiyenler bulundu¤u gibi, Evliyâya tap›nan, onlar için adak ya-
panlar, Kâ’be tavâf eder gibi, kabrleri etrâf›nda dönenler var. Bu-
nun için, vilâyetin ya’nî Evliyâl›¤›n ne oldu¤unu din kardefllerime
bildirmek istedim ve arabî dil ile (‹rflâd-üt-tâlibîn) kitâb›n› yazd›m.
fiimdi de, bunu fârisî olarak yaz›yorum. Bu kitâb befl k›smd›r:

Birinci k›sm, vilâyetin do¤ru oldu¤unu bildirmekdedir.

‹kinci k›sm, tesavvuf yolunda gözetilecek edeblerdir.

Üçüncü k›sm, Rehberin gözetece¤i edeblerdir.

Dördüncü k›sm, tesavvuf yolunda ilerlerken gözetilecek edeb-
lerdir.

Beflinci k›sm, Allahü teâlâya yaklaflma¤› ve yaklafld›rma¤› bil-
dirmekdedir.

Birinci k›sm: ‹slâmiyyetde vilâyet ve tesavvuf ilmi vard›r. ‹n-
sanda zâhirî olgunluklar, üstünlükler bulundu¤u gibi, bât›nî üstün-
lükler de vard›r. Zâhirî üstünlükler, Ehl-i sünnet âlimlerinin,
Kur’ân-› kerîmden ve hadîs-i flerîflerden anlay›p ç›kard›klar› bilgi-
lere uygun olarak inanmak ve farzlar›, vâcibleri, sünnetleri, müste-
hablar› yapmak ve harâmlardan, mekrûhlardan, flübhelilerden,
bid’atlerden sak›nmakd›r. Bât›nî üstünlükler, insan›n kalbinin, rû-
hunun yükselmesidir. (Buhârî) ve (Müslim) kitâblar›nda, hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh” bildiriyor ki, bir gün, Resûlullah›n “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” yan›nda oturuyorduk. Tan›mad›¤›m›z bir
adam geldi. (‹slâm ne demekdir?) dedi. (Kelime-i flehâdet söyle-
mek, hergün befl kerre nemâz k›lmak, Ramezân ay›nda oruc tut-
mak, zekât vermek ve gücü yetince Hacca gitmek) buyurdu. So-
ran kimse, (Do¤ru söyledin) dedi. Sormas›na ve sonra, verilen ce-
vâblar› tasdîk etmesine, biz dinleyiciler flafld›k. Sonra, (Îmân ne
demekdir?) dedi. (Îmân, Allaha ve Meleklere ve Kitâblara ve
Peygamberlere ve k›yâmet gününe ve hayr›n flerrin, Allah›n tak-
dîri ile, dilemesi ile olduklar›na inanmakd›r) buyurdu. Buna da,
(Do¤ru söyledin) dedi. Sonra, (‹hsân ne demekdir?) dedi. (Allahü
teâlâya, Onu görür gibi ibâdet etmendir. Sen Onu görmiyor isen
de, O seni hep görmekdedir) buyurdu. Sonra, (K›yâmet günü ne
zemân olacakd›r?) dedi. (Bunu senden dahâ çok bilmem) buyur-
du. Sonra, (K›yâmetin alâmetleri nedir?) dedi. Resûlullah “sallal-
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lahü aleyhi ve sellem” k›yâmet kopaca¤› zemân›n alâmetlerini bil-
dirdi. Sonra, bize dönerek, (Bunlar› sorup giden, Cebrâîl aleyhis-
selâm idi. Size dîninizi bildirmek için gelmifldi) buyurdu.

[(Hadîs-i Cibrîl) denilen bu hadîs-i flerîf, imâm-› Nevevînin
“rahmetullahi aleyh”, k›rk hadîsinin ikincisidir. Bu k›rk hadîsi, Ah-
med Na’îm efendi “rahmetullahi aleyh”, türkçeye terceme etmifl
ve bas›lm›fld›r. Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî “rahmetullahi aleyh”, bu-
nu fârisî olarak aç›klam›fl, (‹’tikâdnâme) ismini vermifldir. Feyzul-
lah efendi, ‹’tikâdnâmeyi fârisîden türkçeye terceme ederek, (Fe-
râid-ül-fevâid) ismini vermifl, 1312 [m. 1894] senesinde ‹stanbulda
basd›r›lm›fld›r. Bu terceme, latin harfleri ile (Herkese Lâz›m Olan
Îmân) ismi ile 1982 de basd›r›lm›fld›r. Kemâhl› Feyzullah efendi
1323 [m. 1905] de vefât etmifldir.]

Bu hadîs-i Cibrîlden anlafl›l›yor ki, îmândan ve ibâdetlerden
baflka, (‹hsân) denilen bir kemâl, bir üstünlük vard›r ki, biz bu üs-
tünlü¤e (Vilâyet) diyoruz. Velîyi Allahü teâlân›n sevgisi kaplad›¤›
zemân, onun kalbinde, mâ-sivân›n varl›¤› ve sevgisi yok olur. Bu
hâle (Fenâ-i kalb) denir. Bu müflâhede Allahü teâlây› görmek de-
¤ildir. Allahü teâlâ, bu dünyâda görülemez. Fekat, Velîde Allahü
teâlây› görmüfl gibi bir hâl olur. Bu hâl, istemekle hâs›l olmaz. ‹flte,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allahü teâlây› görüyor-
mufl gibi ibâdet etmekdir) buyurmakla, bu hâli haber vermifldir.

‹kinci olarak deriz ki, bir hadîs-i flerîfde, (‹nsanda bir et parça-
s› vard›r. Bu sâlih olursa, bütün beden sâlih olur. Fâsid olursa, bü-
tün beden fâsid olur. Bu et parças›, Kalbdir!) buyuruldu. Bedenin
sâlih olmas› için, kalbin sâlih olmas›na tesavvufcular (Fenâ-i kalb)
demekdedir. Kalb, Allahü teâlân›n sevgisinde fânî olur. Onun
sevdi¤i fleyleri seven kalbi olunca, kalbin bu fenâs›, komflusu olan
nefse de te’sîr eder. Nefs, emmâreli¤inden kurtulma¤a bafllar.
(Hubb-i fillah ve Bu¤d-i fillah) kazan›r. Ya’nî Allahü teâlân›n be-
¤endi¤i fleyleri sever. Allahü teâlân›n be¤enmediklerini sevmez.
Bundan dolay›, bedenin hepsi islâm›n ahkâm›na uymak ister.

Süâl: Kalbin sâlih olmas› için, îmândan ve amelden baflka bir
fley var m›d›r?

Cevâb: Hadîs-i flerîfde, (Kalb sâlih olunca, beden de sâlih olur)
buyuruldu. Bedenin sâlih olmas›, islâm›n ahkâm›na yap›flmas› de-
mekdir. Çok kimse vard›r ki, kalbinde îmân var iken islâm›n ah-
kâm›na uym›yor. Îmân› olup da, sâlih iflleri az, bozuk iflleri çok
olanlar›n Cehennemde azâb görecekleri bildirildi. Demek ki,
kalbde yaln›z îmân bulunmas›, bedenin sâlih olmas›na sebeb ola-
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mamakdad›r. O hâlde kalbin sâlih olmas›, îmânl› olmas› demek de-
¤ildir. Kalbin sâlih olmas›, hem îmânl› olmas›, hem de bedenin sâ-
lih ifller yapmas›d›r da denilemez. Çünki, bedenin sâlih olmas›na
yine bedenin sâlih olmas›n› sebeb göstermek mant›ks›z bir söz
olur. Bundan anlafl›l›yor ki, kalbin sâlih olmas›, îmân ve ibâdetden
baflka birfleyin kalbde bulunmas› demekdir. Bu da, tesavvufcular›n
(Fenâ-i kalb) dedikleri Allah sevgisidir.

Üçüncü olarak deriz ki, Eshâb-› kirâm›n her birinin, Eshâb ol-
m›yan müslimânlar›n hepsinden dahâ üstün olduklar› sözbirli¤i ile
bildirilmifldir. Hâlbuki, k›yâmete kadar gelecek olan islâm âlimle-
ri aras›nda ilmleri ve amelleri, Eshâb-› kirâm›n ba’z›lar›n›n ilm ve
amelleri kadar olanlar› çok vard›r: Bundan baflka, hadîs-i flerîfde,
(Baflkalar› Allah r›zas› için Uhud da¤› kadar alt›n sadaka verseler,
Eshâb›m›n Allah yolunda verdi¤i yar›m Sâ’ arpan›n sevâb›na ka-
vuflamazlar) buyuruldu. Eshâb-› kirâm›n ibâdetlerinin böyle k›y-
metli olmas›, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde
bulunmakla, kalblerinde hâs›l olan (Bât›nî kemâl)lerinden dolay›-
d›r. Onlar›n bât›nlar› ya’nî kalbleri, Resûlullah›n mubârek bât›n›n-
dan nûr ald›. Bât›nlar› nûrland›. Yedinci maddenin birinci sahîfe-
sinde bildirdi¤imiz gibi, hazret-i Ömer vefât edince, o¤lu Abdül-
lah, (ilmin onda dokuzu gitdi) buyurdu. Orada bulunan gençlerin
bu söze flafld›klar›n› görünce, sizin bildi¤iniz f›kh ve kelâm ilmleri-
ni söylemiyorum. Resûlullah›n mubârek kalbinden f›flk›rm›fl olan
bât›n ilminin, ma’rifetin onda dokuzu gitdi diyorum dedi. Eshâb-›
kirâmdan sonra gelen müslimânlar aras›nda, bu bât›n nûruna ka-
vuflanlar, Rehberlerinin sohbetlerinde kavufldular. Onlar vâs›tas›
ile, Resûlullah›n mubârek kalbinden f›flk›ran nûrlara kavufldular.
Bunlar›n sohbetlerinde kavuflulan nûr, Resûlullah›n “sallallahü te-
âlâ aleyhi ve sellem” sohbetinde kavuflulan kadar, elbet olamaz.
Eshâb-› kirâm›n “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” üstünlükleri,
iflte buradan gelmekdedir. Bundan anlafl›l›yor ki, zâhirin kemâlle-
rinden, ya’nî üstünlüklerinden baflka, bât›n›n da kemâlleri vard›r.
Bu kemâllerin çeflidli dereceleri vard›r. Böyle oldu¤unu, hadîs-i
kudsî de göstermekdedir. Hadîs-i kudsîde, Allahü teâlâ buyurdu
ki, (Kulum bana biraz yaklafl›rsa, ben ona çok yaklafl›r›m. Kulum
bana çok yaklafl›rsa, ben ona dahâ çok yaklafl›r›m. Kulum [farzlar-
la birlikde] çok nâfile ibâdet de yap›nca bana öyle yaklafl›r ki, onu
çok severim. Onu sevince, düâlar›n› kabûl ederim. Onun görmesi,
iflitmesi ve gücü yetmesi benimle olur). Allahü teâlân›n böyle çok
sevmesine sebeb olan nâfile ibâdetler, tesavvuf yolundaki çal›flma-
lard›r.
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Dördüncü olarak deriz ki, bin seneden dahâ çok bir zemânda,
dünyân›n üç büyük k›t’as›nda gelmifl olan milyonlarca müslimân,
tesavvuf yolunda çal›flarak ve Sâlihlerin sohbetinde bulunarak,
kalblerinde bir hâl hâs›l oldu¤unu söylemifl ve yazm›fllard›r. Yalan
birfley için böyle dehfletli bir sözbirli¤i olabilece¤ini kimse düflüne-
mez. Bu sözbirli¤i yapanlar›n ço¤unun hâl tercemeleri kitâblarda
vard›r. Hepsinin ilm, takvâ sâhibi, sâlih kimseler olduklar› mey-
dândad›r. Böyle olgun, iyi kimselerin yalan söyliyecekleri, olacak
fley de¤ildir. ‹flte, böyle milyonlarca temiz, olgun insan sözbirli¤i ile
bildiriyorlar ki, herbiri kendi Rehberinin sohbetinde bulunmakla,
kalbleri Resûlullah›n sohbetinde yay›lan nûrlara kavuflmufldur.
Herbiri, (Sâlihlerden birinin sohbetinde bulunarak, kalblerimizde
îmândan ve f›kh bilgilerinden baflka bir hâl hâs›l oldu. Kalblerimiz-
de bu hâl hâs›l olunca, Allah sevgisi ve Allah›n sevdiklerinin sevgi-
si ve Allahü teâlân›n emr etdi¤i fleylerin sevgisi kalblerimizi dol-
durdu. ‹yi iflleri, ibâdetleri yapmak tatl› oldu. Ehl-i sünnet âlimle-
rinin bildirdikleri do¤ru i’tikâdlar gönüllerimize yerlefldi) demifl-
lerdir. Kalblerde hâs›l olan bu hâl, elbet kemâldir, yükseklikdir.
Kemâle sebeb olan bir hâldir.

Beflinci olarak deriz ki, Evliyân›n kerâmetleri olur. (Kerâmet),
Allahü teâlân›n, âdeti d›fl›nda, ya’nî fen ve tabî’at bilgilerinin d›fl›n-
da yaratd›¤› hâr›k-ul’âde fleyler demekdir. Fekat, bir insanda, fen
kanûnlar› d›fl›nda fleyler bulunmas›, o kimsenin elbet bir Velî oldu-
¤unu göstermez. Allahü teâlân›n sevmedi¤i kimselerde, hattâ kâ-
firlerde de, böyle âdet d›fl›nda, flafl›lacak fleyler hâs›l olabilir. Kâfir-
lerde hâs›l olan âdet d›fl› fleylere (Sihr) denir. Evliyâda “rahmetul-
lahi aleyhim ecma’în” kerâmet ile birlikde takvâ da bulunur. Tak-
vâ, Allahü teâlâdan korkmak, Onun emrlerine ve yasaklar›na uy-
makd›r.

V‹LÂYET NED‹R? - fiimdi evliyâl›k ne demek oldu¤unu bil-
direlim. Evliyâl›k, Allahü teâlâya yak›n olmak demekdir. Fekat,
insanlar›n Allahü teâlâya yak›n olmas›, iki dürlü olur: Birinci ya-
k›nl›k, Allahü teâlân›n her insana yak›n olmas›d›r. Kaf sûresinin
onalt›nc› âyetinde meâlen, (Biz ona, boynundaki flahdamar›ndan
dahâ yak›n›z!) ve Hadîd sûresinin dördüncü âyetinde meâlen,
(Her nerede olursan›z olunuz, Allahü teâlâ sizinle berâberdir) bu-
yuruldu. ‹kinci yak›nl›k, Allahü teâlân›n, insanlar›n yaln›z üstün
olanlar›na ve meleklere olan yak›nl›¤›d›r. Alak sûresinin son âye-
tinde meâlen, (Secde et ve Allahü teâlâya yaklafl!) buyuruldu. Yu-
kar›da bildirdi¤imiz hadîs-i kudsîde, (Kulum bana, nâfile ibâdetle-
ri de yaparak öyle yaklafl›r ki, onu çok severim...) buyuruldu. Bu
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âyet-i kerîmede ve hadîs-i kudsîde bildirilmifl olan yak›nl›k, yaln›z
seçilmifl üstün kimselerde hâs›l olur. Bu yak›nl›¤a (Vilâyet) ya’nî
evliyâl›k denir. Bu yak›nl›¤a kavuflmak için, önce Ehl-i sünnet i’ti-
kâd›na uygun îmân lâz›md›r. Âl-i ‹mrân sûresinin altm›flsekizinci
âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, îmân edenleri sever) buyuruldu.
Fekat, mü’minler aras›nda seçilmifl olanlar› dahâ çok sever. Her
mü’mini sevmesine (Vilâyet-i âmme) denir. Seçilmifl mü’minleri
çok sevmesine, (Vilâyet-i hâssa) denir. Yukar›da yaz›l› hadîs-i
kudsîde bildirilmifl olan sevgi, iflte bu sevgidir. Bu sevginin de de-
receleri vard›r. fiunu da bildirelim ki, Allahü teâlâ, insan akl› ile
anlafl›lam›yaca¤› gibi, Onun s›fatlar› da insan›n akl› ile anlafl›la-
maz. Allahü teâlân›n kendisi gibi ve i’tibârât›ndan her hangi biri
gibi, hiçbirfley yokdur. Bunun için, Allahü teâlân›n insanlara olan
her iki yak›nl›¤›, insan akl› ile anlafl›lamayan, bilinemiyen bir ya-
k›nl›kd›r. ‹ki zemân›n ve iki cismin birbirlerine yak›n olmalar› gi-
bi de¤ildir. Allahü teâlân›n kullar›na yak›n olmas›, akl ile düflünü-
len ve his organlar› ile anlafl›lan yak›nl›klar gibi de¤ildir. Ancak
ba’z› seçilmifl mü’minlere verdi¤i ma’rifet denilen ilm ile anlafl›la-
bilir. Bu bilgiye (‹lm-i huzûrî) denir. Bizim bilgilerimiz (‹lm-i hu-
sûlî)dir.

Allahü teâlân›n, kullar›na olan bu iki yak›nl›¤›, âyet-i kerîme ve
hadîs-i flerîfler ile bildirilmifl oldu¤undan, her ikisine de inanmam›z
vâcibdir. Allahü teâlân›n bizleri gördü¤üne inanmam›z lâz›m oldu-
¤u gibi, bize olan bu iki yak›nl›¤›na da inanmam›z lâz›md›r. Allahü
teâlân›n görmesi, fizik kanûnlar› ile îzâh edilen, ›fl›¤›n yans›mas› ile
olan görmek olmad›¤› gibi, Onun bu iki çeflid yak›nl›¤› da ölçü ile,
metre ile, angstrom ile bildirilen yak›nl›k de¤ildir. Ba’z› hadîs-i fle-
rîflerde arfl›n, zrâ’ [kol], kar›fl, arpa boyu gibi birimler bildirilmesi,
ölçü bildirmek için de¤il, azl›k, çokluk bildirmek içindir.

Süâl: Vilâyet, Allahü teâlâ ile kul aras›nda olan, insanlar›n an-
l›yam›yaca¤› bir hâl oldu¤una göre, bunu niçin yak›nl›k sözü ile an-
latm›fllard›r?

Cevâb: Bu süâle cevâb verebilmek için, önce iki fleyi bildirmek
lâz›md›r:

1 - Evliyâya hâs›l olan keflf ve herkesin gördü¤ü rü’yâlar, birfle-
yin misâlinin, benzerinin hayâl aynas›nda görünmesidir. Uykuda
iken olursa, rü’yâ denir. Uyan›k iken olunca, (Keflf) denir. Hayâl
aynas›, ne kadar çok sâf, temiz ise, keflf ve rü’yâ, o kadar do¤ru ve
güvenilir olur. Bunun içindir ki, Peygamberlerin “aleyhimüsse-
lâm” gördükleri rü’yâlara tâm inan›l›r ve güvenilir (Vahy)in bir
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nev’idir. Çünki, Peygamberlerin hepsi ma’sûmdurlar. Ya’nî hiç ya-
n›lmazlar. Hayâlleri çok sâf, çok temizdir. Bât›nlar›, ya’nî kalbleri
tertemizdir. Evliyân›n rü’yâlar›n›n ço¤u da böyledir. Do¤ru olur.
Çünki Eshâb-› kirâmda oldu¤u gibi, do¤rudan do¤ruya veyâ Es-
hâbdan sonra gelenlerde oldu¤u gibi, Rehberleri vâs›tas› ile, Resû-
lullah›n sohbetinde kazan›lan nûrlar› ile ve Onun emrlerine uymak
ile, Evliyân›n hayâlleri temizlenmifl ve kalbleri cilâlanm›fld›r. Celâ-
lüddîn-i Rûmî “rahmetullahi aleyh”,[1] bu inceli¤i Mesnevîsinde ne
güzel anlat›yor. Beyt:

Evliyây› avl›yan hayâller bilirmisin nedir?
Hudâ bostan› güzellerinin görüntüleridir!

Peygamberlere uymalar› sâyesinde, Evliyân›n bât›nlar› cilâla-
n›r, parlak ayna gibi olur “rahmetullahi aleyhim ecma’în”. Ba’zan
bât›nlar›n›n eski zulmetleri, kara lekeler gibi meydâna ç›k›p, hayâl
aynalar› bulan›r. Keflf ve rü’yâlar›nda yanl›fll›k olur. Bu bulan›kl›k,
ba’zan harâm veyâ flübheli birfley yaparak veyâ haddi aflarak,
ba’zan da câhillerden, sap›klardan bulaflarak hâs›l olur. Günâh ifl-
liyenlerin rü’yâlar› çok kerre yanl›fl olur. Bât›nlar› zulmetli oldu-
¤undan çok yan›l›rlar.

2 - Allahü teâlân›n yaratd›¤› fleylerin hepsine (Âlem) denir. Üç
dürlü âlem vard›r: (Âlem-i flehâdet), bildi¤imiz madde âlemidir.
(Âlem-i ervâh), maddî olm›yan, ölçüsüz olan rûh âlemidir.
(Âlem-i misâl)de maddeli ve maddesiz hiçbirfley yokdur. Âlem-i
misâlde, birinci ve ikinci âlemde bulunan herfleyin ve Allahü te-
âlân›n, hattâ düflüncelerin ve ma’nâlar›n misâlleri vard›r. Allahü
teâlân›n misli yokdur. Misâli vard›r denildi. Birfleyin kendisine ve
s›fatlar›na benziyen baflka birfleye, birinci fleyin misli denir. Alla-
hü teâlân›n kendinin ve s›fatlar›n›n misli yokdur, olamaz. Birfleyin
kendine de¤il, yaln›z s›fatlar›na benzetilen baflka fleye, birinci fle-
yin misâli denir. Meselâ, günefle pâdiflâh denir. Pâdiflâh, güneflin
misâli olur. Nûr sûresi, otuzbeflinci âyetinde meâlen, (Mü’minin
kalbindeki Allahü teâlân›n nûru, fener içindeki mum gibidir) bu-
yuruldu. Bir hadîs-i flerîfde, Allahü teâlâya misâl bildirilmifldir:
(Öyle bir Hâkimdir ki, bir ev yapm›fl, içini maddelerle doldurmufl-
dur). Bundan dolay›, Allahü teâlâ rü’yâda görülebilir denildi. Yû-
süf aleyhisselâm, k›tl›k senelerini za’îf s›¤›rlar gibi, bolluk senele-
rini de, semiz s›¤›rlar gibi ve bu¤day baflaklar› gibi rü’yâda gördü.
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(Buhârî) kitâb›nda bildirilen bir hadîs-i flerîfde, (Rü’yâda gördüm
ki, çok kimseler yan›ma geldi. Üzerlerinde gömlek vard›. Kiminin
gömle¤i gö¤süne kadar, kiminin dahâ afla¤› idi. Ömeri “rad›yalla-
hü anh” gördüm. Gömle¤i yerlere kadar uzundu) buyurdu.
Ma’nâs›n› sordular. Gömlek, ilm demekdir buyurdu. Bu âyet-i ke-
rîmeler ve hadîs-i flerîfler gösteriyor ki, misli olm›yan ve madde ol-
m›yan fleylerin misâlleri rü’yâda görülebilir ve keflf yolu ile görü-
lebilir.

Yukar›daki iki aç›klama ö¤renildikden sonra deriz ki, vilâyet
denilen, bilinemiyen bir hâl vard›r. Bu hâl keflf yolu ile, âlem-i mi-
sâlde, iki cismin birbirlerine yak›n olmalar› gibi görünmekdedir.
Vilâyet hâli ilerledikce, keflfde, Allahü teâlâya do¤ru yürümek gi-
bi, yâhud Onun s›fatlar›n›n birinden ötekine gitmek gibi görün-
mekdedir. Evliyân›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în” bilinmiyen
hâllerindeki de¤iflmeler, Âlem-i misâlde böyle göründü¤ü için, bu
hâllere (Kurb-i ilâhî) ve de¤iflmelerine de (Seyr-i ilallah) ve (Seyr-i
fillah) gibi ismler verilmifldir.

Tesavvuf yolunda (Fenâ) hâs›l olunca geriye dönülmez. Geri
dönenler fenâdan önce dönmüfllerdir. Bu fakîr [ya’nî Senâüllah
hazretleri] bunu, Bekara sûresinin yüzk›rküçüncü âyet-i kerîmesi-
nin, (Allahü teâlâ îmân›n›z› gidermez. O, kullar›na çok ac›y›c›d›r)
meâl-i flerîfinden anlamakday›m. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” buyurdu ki, (Allahü teâlâ, kullar›n›n îmânlar›n› geri almaz.
Fekat, âlimleri yok ederek ilmi giderir). Bu hadîs-i flerîf de göste-
riyor ki, Allahü teâlâ, hakîkî îmân› ve bât›n ilmini geri almaz. [Bu
âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf, Eshâb-› kirâm›n hiçbirinin, sonradan
mürted olmad›¤›n›n flâhididir. Çünki, hepsinin îmân›, hakîkî idi.
fiî’îler, bu inceli¤i bilselerdi. Eshâb-› kirâm›n “aleyhimürr›dvân”
hiçbirine dil uzatamazlard›.]

Tâm takvâ, ancak Evliyâda hâs›l olur. Hased, kin beslemek,
kibr, riyâ, flöhret ve benzeri nefsin kötülükleri büsbütün gitmedik-
çe, tâm takvâ hâs›l olamaz. Bunlar›n büsbütün gitmeleri için de,
(Fenâ-i nefs) ya’nî nefsin fânî olmas› lâz›md›r. Allah› sevmek, bafl-
ka fleyleri sevmekden dahâ çok olmad›kça, hattâ kalbde Allahdan
baflka fleylerin sevgisi yok olmad›kça, kâmil îmân ve tâm takvâ el-
de edilemez. Bu da, ancak (Fenâ-i kalb) ile hâs›l olur. Fenâ-i kalb
için, hadîs-i flerîfde, (Kalbin sâlih olmas›) denildi. (Buhârî) ve
(Müslim) kitâblar›nda bildirilen hadîs-i flerîfde, (Bir mü’min beni
ana babas›ndan ve çocuklar›ndan ve herkesden dahâ çok sevme-
dikçe, onun îmân›, kâmil olmaz) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfin,
(Fethulmecîd) vehhâbî kitâb›nda da yaz›l› oldu¤unu bildirmifldik.
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Bir hadîs-i flerîfde, (Üç kimse îmân›n tad›n› bulur: Allah› ve Resû-
lünü herfleyden dahâ çok sever. Yaln›z Allah›n sevdi¤i kimseleri
sever. Îmâna kavufldukdan sonra, kâfir olmakdan korkmas›, atefl-
de yanmak korkusundan dahâ çok olur) buyuruldu. Râbi’a hazret-
leri, bir elinde su dolu, öteki elinde atefl dolu bir kap götürüyordu.
Böyle nereye gidiyorsun dediklerinde, (Cehennem ateflini söndür-
me¤e ve Cenneti yakma¤a gidiyorum. Böylece müslimânlar› Alla-
hü teâlâya, Cehennem korkusu ve Cennete kavuflmak arzûsu ile
ibâdet etmekden kurtarmak istiyorum) dedi ki, Evliyâl›k da böyle-
dir.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Eshâb›ma ikrâm edi-
niz!) buyurdu. Hucurât sûresi onüçüncü âyet-i kerîmesinde me-
âlen, (‹krâma lây›k olan›n›z, ittikâs› çok olan›n›zd›r) buyuruldu.
Bunun için, islâm âlimleri sözbirli¤i ile bildiriyorlar ki, Eshâb-› ki-
râm›n hepsi, bu ümmetin en üstünleri ve en müttekîleridir. Çünki,
Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” Allah›n
Resûlünün sohbetlerinde bulunmakla, vilâyet makâmlar›n›n en
ilerisine vard›lar. Tevbe sûresinin yüzbirinci âyetinde meâlen,
(Îmânlar› ileride olanlar ve hicretde önde olanlar) buyuruldu. Bu
âyet-i kerîme, Eshâb-› kirâm› övüyor “rad›yallahü aleyhim ec-
ma’în”. Vâk›’a sûresinin onuncu âyetinde meâlen, (Îmânlar› ileri-
de olanlar, Allahü teâlâya yaklaflmakda ileride olanlard›r. Bunla-
r›n hepsi mukarreblerdir) buyuruldu.

Bât›n›n kemâle kavuflmas› için, tesavvuf yolunda çal›flmak vâ-
cibdir. Âl-i ‹mrân sûresinin yüzikinci âyetinde meâlen, (Ey
mü’minler! Allahü teâlân›n yasak etdi¤i fleylerden tâm olarak sa-
k›n›n›z!) buyuruldu. Ya’nî zâhirdeki ifllerde ve bât›ndaki ahlâk ve
akâidde, Allahü teâlân›n be¤enmedi¤i hiçbirfley kalmamas›n› iste-
di. Bu âyet-i kerîmedeki emr, tesavvuf yolundaki çal›flman›n vâcib
oldu¤unu göstermekdedir. Tâm takvâ, ancak vilâyet ile elde edile-
bilir. Nefsin, yukar›da yazd›¤›m›z kötülükleri harâmd›r. Bu kötü-
lükler temizlenmedikçe, tâm takvâ elde edilemez. Bunlar da, nef-
sin fenâs› ile temizlenebilir. Takvâ, günâhlardan sak›nmak demek-
dir. Buna hadîs-i flerîfde, (Bedenin sâlih olmas›) denildi. Bedenin
sâlih olmas› için de, kalbin sâlih olmas› lâz›md›r. Kalbin sâlih olma-
s›na tesavvufcular (Fenâ-i kalb) demifllerdir.

Vilâyet, kalbin ve nefsin fânî olmalar› demek oldu¤unu bildir-
dik. Tesavvuf âlimleri “rahmetullahi aleyhim ecma’în” buyuruyor
ki, vilâyet yedi derecedir. Befli, âlem-i emrden olan Kalb, Rûh, S›r,
Hafî, Ahfâ ad›ndaki befl latîfenin fânî olmalar›d›r. Alt›nc›s›, nefsin
fânî olmas›d›r. Yedincisi, bedendeki maddelerin fânî olmas›d›r. Be-
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den maddelerinin fânî olmas›na (Bedenin sâlih olmas›) ad› verildi.

Takvâ, yaln›z nâfile ibâdet yapmakla elde edilmez. Takvâ, farz-
lar› ve vâcibleri yapmak ve harâmlardan sak›nmak demekdir. ‹hlâs
ile yap›lm›yan farzlar›n, vâciblerin hiç k›ymeti yokdur. Zümer sû-
resinin ikinci âyetinde meâlen, (Allaha ihlâs ile ibâdet et! ‹bâdet,
ancak Ona yap›l›r) buyuruldu. Harâmlardan kaç›nmak da, fenâ-i
nefs olmadan hâs›l olamaz. Görülüyor ki, vilâyetin kemâllerine ka-
vuflmak, farzlar› yapmakla olur. Fekat, vilâyete kavuflmak, Allahü
teâlân›n bir ihsân›d›r. Diledi¤ine verir. Çal›flmakla elde edilemez.
Allahü teâlâ, insanlara güçleri yeten fleyleri emr etmifldir. Tegâbün
sûresinin onalt›nc› âyetinde meâlen, (Allah›n yasak etdi¤i fleyler-
den, gücünüz yetdi¤i kadar perhiz ediniz!) buyuruldu. Görülüyor
ki, elden geldi¤i kadar çal›flmak lâz›md›r.

Vilâyetin dereceleri sonsuzdur. Sa’dî fiirâzî “rahmetullahi
aleyh”, (Gülistân) kitâb›nda:

Onun güzelli¤i sonsuz, Sa’dînin sözü uçsuz,
hasta içmekle doymaz, deryân›n suyu azalmaz!

beyti ile bunu anlatmakdad›r. Bunun gibi, takvâ dereceleri de son-
suzdur. Hadîs-i flerîfde, (Allah› en iyi tan›yan›n›z ve Ondan en çok
korkan›n›z benim) buyuruldu. Bir kimse, vilâyet derecelerinde
yükseldikçe, Allahü teâlâdan korkusu da artar. Hucurât sûresinin
onüçüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ indinde en yükse¤iniz,
Ondan en çok korkan›n›zd›r) buyuruldu. Takvâ dereceleri sonsuz
oldu¤undan, vilâyet derecelerinde ilerlemek için, her zemân çal›fl-
mak vâcibdir. Bât›n ilminin artmas›n› istemek her vakt farzd›r. Tâ-
hâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde meâlen, (Sevgili Peygambe-
rim! Sen hep, yâ Rabbî benim ilmimi artd›r düâs›n› söyle!) buyu-
ruldu. Bu âyet-i kerîme böyle oldu¤unu bildirmekdedir. Bir Velî-
nin, kavufldu¤u derecede kalmas›, yükselmek istememesi harâm-
d›r. Muhammed Bâkî-billah “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki:

Allah yolunda edeb lâz›md›r edeb!
ölünceye dek, taleb gerekdir taleb.

Deniz dolusu a¤z›na dökseler de,
hiç doymamak, hep su aramak gerek!

Celâlüddîn-i Rûmî de:
Kardeflim, bu yolun yokdur sonu,
çok gitsen de, yine yürümeli!
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buyurdu. Hâce Muhammed Bâkî-billah:

Ne kadar çok içirsen de bana,
ateflim art›yor senden yana!

buyurdu.

Bât›nda yükselme¤e çal›flmak vâcib oldu¤u için, Rehber ara-
mak da vâcib olmakdad›r. Çünki, Rehber “rahmetullahi aleyh”
arada olmaks›z›n Allahü teâlâya kavuflmak, çok az kimseye nasîb
olmufldur. Bunun için, Celâlüddîn-i Rûmî:

Rehberden baflka yokdur insan› çeken,
bir Rehber ara, ona sar›l pek muhkem!

buyurdu. Fekat, yalanc› Rehberlere aldanmamal›d›r.

Mürflid-i kâmilin alâmeti, Ehl-i sünnet i’tikâd›nda olmas› ve is-
lâm ahkâm›na tâm uymas›d›r. Sözleri, hareketleri islâm ahkâm›na
uygun olm›yan, [kar›s›n›n, k›z›n›n, kollar›, bafllar› aç›k gezmeleri-
ne mâni’ olm›yan] kimse, havada uçsa da, Rehber olamaz. [Müs-
limân olan, îmân› olan kad›nlar›n, k›zlar›n bafllar›, kollar›, bacak-
lar› aç›k olarak soka¤a ç›kmalar›, kendilerini yabanc› erkeklere
göstermeleri harâmd›r. Müslimân erkeklerin, kad›nlar›n›, k›zlar›-
n› örtmeleri farzd›r. Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi aley-
him ecma’în” kitâblar›na uym›yan kimse, Rehber olamaz. Bun-
dan, insan›n dînine fâide de¤il, zarar gelir.] ‹nsan veyâ Dehr sûre-
sinin yirmidördüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Günâh iflliyene
veyâ kâfir olana itâ’at etme!) buyuruldu. Allahü teâlâ, bu âyet-i
kerîmede, önce günâh iflliyene itâ’at etme buyurdu. Ondan sonra,
kâfire itâ’at etme buyurdu. Çünki, müslimân›n kâfirle buluflmas›
az olur. Günâh iflliyenden emr almas› dahâ çok olur. Bundan bafl-
ka, günâh iflliyen ile birlikde bulunman›n, kâfirle berâber bulun-
makdan dahâ çok zararl› oldu¤unu göstermekdedir. Kehf sûresi-
nin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Kalbi bizi zikr etmekden gâ-
fil olan ve nefsinin arzûlar› peflinde koflan ve hareketlerinde islâ-
m›n d›fl›na taflan kimseye itâ’at etme!) buyuruldu. Bu âyet-i kerî-
meden anlafl›l›yor ki, nefse uymak, kalbin gâfil olmas›n› gösterir.
Bedenin bozuk olmas›, ya’nî günâh ifllemek, kalbin bozuk olmas›-
n› göstermekdedir.

[fiimdi aç›k gezen kad›nlar, içki içenler, ya’nî günâh iflliyenler
ve ibâdet etmiyenler, müslimânlara karfl›, sen kalbe bak, kalbimiz
temizdir. Allah kalbe bakar diyorlar. Onlar›n böyle konuflmalar›-
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n›n yanl›fl ve bozuk oldu¤unu, bu âyet-i kerîme göstermekdedir.
Hadîs-i flerîfde, (Kalb bozuk olunca, bedenin iflleri de hep bozuk
olur) buyuruldu¤unu yukar›da bildirmifldik. Bu hadîs-i flerîf de, gü-
nâh iflliyenlerin bu gibi sözlerini yalanlamakdad›r. (Allah d›fl›n›za
bakmaz. Kalblerinize ve niyyetlerinize bakar) hadîs-i flerîfi, ibâdet
yapanlar, hayr iflliyenler içindir. Ya’nî, ibâdetin kabûl olmas› için,
Allahü teâlân›n r›zâs› için yap›lmas› lâz›md›r.]

Mürflid-i kâmilin ikinci alâmeti, hadîs-i flerîfde bildirilmifldir ki,
onunla konuflmak ve onu görmek, Allahü teâlây› hât›rlama¤a se-
beb olur. Allahü teâlâdan baflka herfley kalbe so¤uk gelir. Nevevî-
nin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve
sellem” Evliyân›n alâmetleri sorulunca, (Onlar görülünce, Allah
hât›rlan›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîfi ibni Mâce de bildirmekdedir.
Muhyissünne Hüseyn Begavînin,[1] (Mesâbîh) kitâb›ndaki hadîs-i
flerîfde, (Allahü teâlâ buyurdu ki, ben zikr olundu¤um zemân Ev-
liyâm hât›rlan›r. Onlar zikr olununca da, ben hât›rlan›r›m) buyu-
rulmufldur. Fekat, Allah› hât›rlamak için, Velî ile ba¤l›l›k lâz›md›r.
Velîyi inkâr eden, Velî oldu¤una inanm›yan, ona ba¤l› de¤ildir.
‹nanm›yan, bu ni’mete kavuflamaz. Beyt:

Allah›n nasîb etmedi¤i kimse,
feyz alamaz Peygamberi de görse!

Her Velîde böyle te’sîr vard›r. Ba’z›s›nda dahâ kuvvetli te’sîr-
ler olur ki, talebeyi çekerek tesavvuf yolunun yüksek derecelerine
ç›kar›rlar. Bunlara (Kâmil ve mükemmil) denir.

Câhiller ve yalanc›lar ilk görmekde ve birkaç görüflmekde Ve-
lîyi “rahmetullahi aleyh” tan›yamaz. Bunlar›n, güvendikleri kimse-
lerden sorup anlamalar› lâz›md›r. Allahü teâlâ, Nahl sûresinin k›r-
küçüncü âyetinde ve Enbiyâ sûresinin yedinci âyetinde meâlen,
(Bilmediklerinizi bilenlerden sorup ö¤reniniz!) buyurdu. Hadîs-i
flerîfde, (Cehâletden kurtulman›n yolu, bilenlerden sorup ö¤ren-
mekdir) buyuruldu. Rehber olarak tan›nan bir kimsenin yan›nda
y›llarca bulunup da, kalbinde bir de¤ifliklik hâs›l olm›yan kimse,
onun yan›ndan ayr›lmal›d›r.

‹mâm-› Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî
“rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” vefât edince, Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm” s›ra
ile dört halîfeyi seçdiler. Halîfe seçmek, yaln›z dünyâ ifllerini düze-

– 301 –

[1] ‹mâm-› Begavî 516 [m. 1122] de vefât etdi.



ne koymak için de¤ildi. Bât›nlar›n› kemâle getirmek için de seç-
mifllerdi.

Süâl: Evliyâ ölünce, onun feyz vermesi kesilir mi? Feyz almak
için hep diri olan› aramak lâz›m m›d›r?

Cevâb: Evliyâ ölünce, feyz vermesi bitmez. Hattâ artar. Fekat,
nâk›s olanlar›n, kendilerini kemâle erdirecek kadar, meyyitden
feyz almalar› pekaz nasîb olur. Velîden, öldükden sonra al›nan
feyz, diri iken al›nan kadar olsayd›, Medînede yafl›yan müslimânla-
r›n, bu zemâna gelinceye kadar, hepsinin Resûlullahdan “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” feyz alarak, Eshâb-› kirâm derecesinde
olmalar› lâz›m gelirdi. Kimsenin Rehber aramas›na lüzûm kalmaz-
d›. Çünki, Rehberden feyz alabilmek için, feyz alan ile feyz veren
aras›nda ba¤l›l›k lâz›md›r. Rehber ölünce, bu ba¤l›l›k kalmaz.
Evet, fenâ ve bekâya kavufldukdan sonra, bât›nlar› aras›nda ba¤l›-
l›k hâs›l olup, kabrden de, çok feyz al›nabilir ise de, bu feyz de, di-
ri iken al›nan feyz kadar olamaz.

Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi aleyhim ecma’în” buyuru-
yor ki, hiçbir Velî, gayb› bilmez. Allahü teâlâ keflf veyâ ilhâm ile
bildirirse, ancak onu söyliyebilir. Evliyâ gayb› bilir diyen kâfir olur.
Evliyâ, yok olan fleyi var edemez. Var olan› yok edemez. Kimseye
r›zk veremez. Çocuk veremez. Hastal›¤› gideremez. A’raf sûresi-
nin yüzseksenyedinci âyetinde meâlen, (Ey Sevgili Peygamberim!
Onlara söyle ki, kendime fâide ve zarar verme¤e gücüm yetmez.
Ancak Allah›n diledi¤i olur) buyuruldu. Allahü teâlâdan baflkas›n-
dan yard›m beklemek câiz de¤ildir. Fâtiha sûresinde, (Ancak sana
ibâdet eder, Senden yard›m bekleriz) dememizi emr etmekdedir.
(‹yyâke) yaln›z sana mahsûsdur demekdir. Bunun için, Evliyâya
adak yapmak câiz olmaz. Çünki, nezr yapmak ibâdetdir. Evliyâdan
birine nezr yapan kimsenin, bu nezrini yerine getirmemesi lâz›m-
d›r. Çünki, elden geldi¤i kadar, günâhdan kaç›nmak vâcibdir. Kabr
etraf›nda sayg› için dönmek câiz de¤ildir. Çünki, Kâ’be etraf›nda
dönme¤e benzemekdir ki bu dönmek, nemâz k›lmak gibi ibâdet-
dir.

Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Velîlerin
dirilerine ve ölülerine düâ ederek, kendili¤inden birfley yapmalar›-
n› istemek câiz de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Düâ ibâdetdir) buyurul-
du. Mü’min sûresinin altm›fl›nc› âyetinde meâlen, (Bana düâ edi-
niz! Düân›z› kabûl ederim. Kibr edip bana ibâdet etmek istemiyen-
ler, zelîl olarak Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Câhiller, yâ
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Abdülkâdir Geylânî, yâ fiemseddîn pânipütî, yâ Tezveren dede,
Allah için bana flunu ver diyorlar. Böyle söylemek flirkdir, küfrdür.
Yâ Rabbî! Abdülkâdir-i Geylânî hürmeti için bana flunu ver! Sey-
yidet Nefîse[1] hürmetine hastama flifâ ver demelidir. Allahü teâlâ-
ya böyle düâ etmek câizdir ve fâidelidir. A’râf sûresinin yüzdoksa-
nüçüncü âyetinde meâlen, (Allahdan baflka her kime düâ ederse-
niz, onlar da sizin gibi kuldur. Kimseye yard›m edecek güçleri yok-
dur) buyuruldu.

Süâl: Bu âyet-i kerîme kâfirlerin putlar›na tap›nmalar›n›n flirk
oldu¤unu bildirmek için gelmifldir. Evliyây› “rahmetullahi aleyhim
ecma’în” putlara benzetmek do¤ru mudur?

Cevâb: Âyet-i kerîmede, Allahdan baflka buyuruldu. Bu, Al-
lahdan baflka herfley demekdir. Evet, hadîs-i flerîfde, (Peygamberi
zikr etmek ibâdetdir. Sâlihleri zikr etmek günâhlara keffâretdir.
Ölümü zikr etmek sadaka vermek gibidir. Kabri zikr etmek, sizi
Cennete yaklafld›r›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîf Ebû Nasr Deyle-
mînin “rahmetullahi aleyh” (Müsned-ül-firdevs) kitâb›nda yaz›l›-
d›r. (Alîyi zikr etmek ibâdetdir) hadîs-i flerîfini de Deylemî bildir-
mekdedir. Bu hadîs-i flerîflerdeki zikr etmek, onlar›n yüksek mer-
tebelerini, hâllerini, güzel huylar›n› hât›rlamak, söylemek demek-
dir. Böylece bunlar› sevmek, Allah sevgisindendir. Bunlar› ifliten-
ler, bunlar gibi olma¤a çal›fl›rlar. Yaln›z ezânda ve ikâmetde, Alla-
hü teâlân›n ismi yan›nda Muhammed aleyhisselâm›n ismini de zikr
etmek ibâdetdir. ‹nflirâh sûresi dördüncü âyetinde meâlen, (Senin
için, senin zikrini yükseltdik) buyuruldu. Bu yükseltmek, yaln›z
Muhammed aleyhisselâm içindir. Bir kimse, (Lâ ilâhe illallah Mu-
hammedün resûlullah) dedikden sonra, Alî veliyyullah dese, bu
kimse ta’zîr olunur. Ya’nî cezâland›r›l›r. Muhammed aleyhisselâ-
m›n ismini zikr etmek de, yaln›z dînimizin bildirdi¤i yerde câiz
olur. Meselâ, yâ Muhammed, yâ Muhammed diyerek tesbîh çek-
mek câiz de¤ildir.

‹smet, Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” mah-
sûsdur. ‹smet, bilerek ve bilmiyerek, büyük ve küçük hiçbir günâh
ifllememek demekdir. Evliyâda ismet vard›r demek küfr olur.

Eshâb-› kirâm›n hepsi “rad›yallahü anhüm” Evliyân›n hepsin-
den dahâ yüksekdirler. Tebe’i tâbi’înin büyüklerinden olan Ab-
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düllah ibni Mubârek hazretleri[1] buyurdu ki, (Hazret-i Mu’âviye-
nin “rad›yallahü teâlâ anh” Resûlullah›n yan›nda bindi¤i at›n bur-
nuna giren toz, Veysel Karânîden ve Ömer bin Abdül’azîzden da-
hâ hayrl›d›r).

Evliyân›n kabrlerini yüksek yapmak, onlara sayg› için üzerleri-
ne türbe yapmak, yan›nda ziyâfet vermek, kabrlerinde kandil,
mum yakmak bid’atdir. Kimisi harâm, kimisi mekrûhdur. Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Alîyi “rad›yallahü anh”,
göndererek, kâfirlerin yüksek kabrlerini y›kd›rd› ve resmleri yok
etdirdi.

[Evliyâ öldükden sonra da, kendilerini sevmek, hurmet etmek
lâz›md›r. Böylece, rûhlar›ndan feyz al›n›r. ‹stifâde olunur. ‹nsan›n
kalbi temizlenir. Ziyârete gelenlerin bu kabrin bir Velî mezâr› ol-
du¤unu anl›yarak, sayg› göstermeleri için ve ziyâret edenin so¤uk-
dan, s›cakdan, ya¤murdan, y›rt›c› hayvandan korunmas› için, Evli-
yân›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în” kabrleri üzerine türbe yap-
mak câiz, hattâ lâz›md›r. Türbe, Velî için de¤il, ziyârete gelen diri-
ler için yap›lmakdad›r.]

Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” kabrini ziyâret et-
mek için sünnet flöyledir: Abdestli olmal›, Resûlullaha salevât ge-
tirmeli, önceden yapm›fl oldu¤u nemâz, sadaka, oruc, Kur’ân-› ke-
rîm okumak gibi hayrl› ifllerin sevâb›n› Ona ba¤›fllamal›, gönlü
uyan›k olmal›, Onu sevme¤i ve sünnetine uyma¤›, Allahü teâlâ-
dan dilemelidir. E¤er, ziyâret etdi¤i kabr, mensûb oldu¤u Velînin
kabri ise, kalbinden dünyâ düflüncelerini ç›kar›p, ondan feyz al-
ma¤› beklemelidir. Kabr bafl›nda Kur’ân-› kerîm okumak sünnet-
dir.

Dünyâl›¤a, mala, flöhrete kavuflmak, sayg› toplamak için Reh-
berlik yapanlar, fleytân›n vekîlleridir. Müseyleme-tül-kezzâb gibi-
dirler.

Evliyân›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în” Allahü teâlâdan
kendilerine gelen ni’metleri haber vermeleri, bulunduklar› yüksek
dereceleri talebelerine bildirmeleri câizdir. Hadîs-i flerîfde, (Alla-
hü teâlân›n verdi¤i ni’metleri bildirmek, bunlara flükr etmek olur)
buyuruldu. Ö¤ünmek harâmd›r. Kendindeki iyilikleri, ni’metleri,
kendinden bilirse, Allahü teâlân›n verdi¤ini düflünmezse, ö¤ün-
mek olur. Ya’nî (Tezkiye-i nefs) olur. Bu ni’metlerin Allahü teâlâ-
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dan geldi¤ini bilip, kendinin kusûrlu oldu¤unu düflünürse, (fiükr)
olur.

‹nsanlar›n Allahü teâlâya yaklaflmas›, ancak Allahü teâlân›n
çekmesi ile olur. E¤er, vâs›tas›z do¤rudan do¤ruya çekerse, (‹cti-
bâ) denir. Vâs›ta ile çekmesi, iki dürlü olur: ‹bâdet yapmak ve ri-
yâzet çekmek vâs›tas› ile yaklafld›r›r. [Tesavvuf yolundaki vazîfele-
rin te’sîrleri tecribe edilmifl oldu¤u için, riyâzet olarak bu nâfile
ibâdetleri yapmak tercîh edilmekdedir.] Buna (Sülûk) denir. Yâ-
hud bir Rehberin sohbeti vâs›tas› ile (Cezb) eder. Bütün bu çekifl-
lerin asl sebebi, insan›n kendi kâbiliyyetidir. Bu kâbiliyyetleri, in-
sana yarat›l›flda verilir. ‹nsanlar›n kâbiliyyetleri, isti’dâdlar› baflka
baflkad›r. ‹nsan›n Allaha yaklaflmas›na en büyük mâni’ nefsinin
flehvetleri ile bedenin ihtiyâc ve kötülükleridir. ‹kinci mâni’,
(Âlem-i emr) latîfelerinin kendilerinden ve Rablerinden gâfil ol-
malar›d›r. ‹nsan› Allahü teâlâya yaklafld›ran ibâdetleri, riyâzetleri
de, bir Rehberin göstermesi lâz›md›r. Riyâzet ve ibâdet yapmakla,
hem nefs ve beden tezkiye bulur. Ya’nî kötülüklerden temizlenir-
ler. Hem de, âlem-i emrden olan latîfeler, beden maddelerinden ve
nefsden bulaflm›fl olan zulmetlerden tasfiye olur. Gafletden kurtu-
lurlar. Tesavvuf yollar›n›n ço¤unda, önce sülûk yap›l›r. Önce, iki
mâni’ ortadan kald›r›l›r. Böylece, Âlem-i emrin befl latîfesi sâf olur
ve nefs (Makâmât-› aflere) denilen güzel huylarla bezenir. Bundan
sonra, Rehber sâliki Allahü teâlâya cezb eder. Bu sâlike, (Sâlik-i
meczûb) denir. Böyle ilerlemesine (Seyr-i âfâkî) denir. Çünki Reh-
ber sâlikin temizlenmesini Âlem-i misâlde görerek anlar. Bu seyr
çok güçdür ve uzun sürer. Allahü teâlâ Behâüddîn-i Buhârîye
“rahmetullahi aleyh” sülûkden önce cezb yapmas›n› ilhâm eyledi.
Önce teveccüh ederek, her latîfede zikr yapd›r›rlar. Her latîfede
fânî olurlar. Buna (Seyr-i enfüsî) denir. Seyr-i âfâkînin ço¤u da,
bununla birlikde hâs›l olur. Sonra, nefsi ve bedeni temizlemek için
riyâzet yapd›r›l›r. Bu sâlike, (Meczûb-i sâlik) denir. Bu seyr kolay
ve çabuk olur. Nâk›slar›n, câhillerin kendiliklerinden yapd›klar›
ibâdetlerle, terakkîleri pek az olur veyâ hiç olmaz. Çünki, bunlar›n
ibâdetlerinin sevâb› pek azd›r. Elli sene ibâdet ile vilâyetin en afla-
¤› derecesine yetiflebilirler. O hâlde, yaln›z mücâhede ve riyâzet ile
vilâyet elde edilemez. ‹bâdetlerin, riyâzetlerin ancak sünnete uy-
gun olanlar› fâidelidir. Bunun için, bid’atlerden sak›nmak flartd›r.
Hadîs-i flerîfde, (Amelsiz söz kabûl olmaz. Niyyetsiz amel kabûl ol-
maz. Sünnete uygun olmazsa, hiçbiri kabûl olmaz) buyuruldu.
Ya’nî, hiçbirine sevâb verilmez. ‹bâdetlerin, riyâzetlerin güç, s›k›n-
t›l› olmas› de¤il, sünnete uygun olmalar› lâz›md›r.
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Süâl: Çok s›k›nt›l› riyâzetler çekenlerin çok ilerledikleri, keflf ve
kerâmet gösterdikleri görülüyor. Buna ne dersiniz?

Cevâb: Riyâzet çekmekle keflf, kerâmet ve dünyâ ifllerinde te-
sarruf elde edilir. Eski Yunan felesoflar› ve Hind papaslar› böyle
yaparlard›. Allah adamlar›, bunlara k›ymet vermez. Nefsi kötülük-
lerden kurtarmak, fleytân› öldürmek, ancak sünnete uymakla
mümkindir.

Süâl: Yukar›daki cevâba göre, yaln›z riyâzet yap›lan tesavvuf
yollar›nda kimsenin Velî olmamas› lâz›m gelir. Buna ne dersiniz?

Cevâb: Tesavvuf yollar›n›n hepsi sünnete uymakdad›r. Ba’z›la-
r›na bir bid’at kar›flm›fl ise, baflka ifllerinde sünnete uymalar›, bu
bid’ati ifllemekden kurtarabilir. Bunlara bid’at kar›flmas› keflf ve il-
hâmlar›n› yanl›fl te’vîl etmelerinden hâs›l olur. Câhillerin, yalanc›-
lar›n bid’atleri böyle de¤ildir. Bunlar zararl›d›r. Feyzin kesilmesine
sebeb olur.

Nâk›s ve kâmil, herkes dahâ kâmil olandan feyz al›r. Vilâyet
ancak kâmilin sohbeti ile elde edilebilir. Nâk›slar›n, câhillerin soh-
beti hiç kimseyi vilâyete kavuflduramaz. Çünki, bunlar›n Hak teâlâ
ile münâsebetleri yokdur. Kâmil olan rehberin zâhiri halk ile, bât›-
n› Hak ile oldu¤u için, Allahü teâlâdan ald›¤› feyzi, insanlara vere-
rek, onlar› vilâyete kavufldurur. ‹srâ sûresinin doksanbeflinci âye-
tinde meâlen, (E¤er yeryüzünde melekler olup yürüselerdi, onlara
gökden Peygamber olarak elbette melek gönderirdim) buyuruldu.
Bunun içindir ki, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâ-
t›ndan sonra, görünüflde kendisi ile münâsebet kalmad›¤› için, her-
kes Kabr-i se’âdetden feyz alamaz oldu. Resûlullah›n vârisleri olan
âlimlerden, Rehberlerden feyz al›nd›. Çünki hadîs-i flerîfde, (Zâhir
ve bât›n bilgilerinde âlim olanlar, Peygamberlerin vârisleridirler)
buyuruldu.

Kemâle yetiflen, Velî olan kimseler “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”, Allahü teâlâdan vâs›tas›z feyz alabilirler. ‹bâdet yapmakla
da yükselirler. (Secde et ve Allaha yaklafl) âyet-i kerîmesi bunu
bildirmekdedir. Bu Velî, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
ve Evliyân›n kabrlerinden de feyz alabilir.

Peygamberlerin insanlardan gönderilmesi, sohbetde hâs›l olan
te’sîr içindir. Çünki, i’tikâd ve f›kh bilgileri meleklerden de ö¤re-
nilebilir. Cibrîl hadîsi bunu göstermekdedir. Çünki Resûlullah,
(Bu gelen Cebrâîl idi. Size dîninizi ö¤retmek için gelmifldi) buyur-
du. Sohbetin te’sîri için, Rehberlerden feyz alabilmesi için, arada
tâm münâsebet [tan›mak ve sevmek] bulunmas› lâz›md›r. Vilâyet
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elde etmek için de, bu te’sîr lâz›md›r.

Az kimse vard›r ki, isti’dâdlar› çok kuvvetli olup, Peygamberin
“salevâtullahi aleyhim ecma’în” veyâ bir Velînin “rahime-hullahü
teâlâ” rûhundan feyz alarak, vilâyet mertebesine kavuflurlar. Bunla-
ra (Üveysî) denir. Eshâb-› kirâm›n sohbeti de, feyz verdi. Fekat bir
sohbet yetiflmezdi. Çok def’a sohbet etmek lâz›m idi. Sonra gelen
Evliyân›n sohbetleri, ancak riyâzet çekmekle birlikde te’sîr etdi.

Allahü teâlâ, insanlarda kendine yaklaflmak ve kendini tan›-
mak isti’dâd›n› yaratd›. Bu isti’dâd›n mikdâr› herkesde baflkad›r. 

Farzlar›, vâcibleri yapd›kdan ve harâmlardan, flübhelilerden
kaçd›kdan sonra, nâfile ibâdetlerin en te’sîrlisi zikrdir. Her zemân
Allahü teâlây› zikr etmelidir. Hadîs-i flerîfde, (Cennetdekiler, en
çok, dünyâda Allahü teâlây› zikr etmeden geçirdikleri zemânlar
için üzülürler) buyuruldu. Fenâ-i nefs hâs›l olmadan önce, di¤er nâ-
file ibâdetleri yapmakla ve Kur’ân-› kerîm okumakla Allahü teâlâ-
ya yaklafl›lamaz. Bât›n› temizlemedikçe, bunlarla terakkî olmaz.
Bât›n› temizlemek, Allah› zikr etmekle olur. Hadîs-i flerîfde, (Zik-
rin en iyisi, Lâilâhe illallahd›r) buyuruldu. Bunun için, bofl zemân-
larda hep bu (Kelime-i tevhîd)i okumal›d›r. Zikrin çeflidleri aras›n-
da (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
Allahü ekber ve lillâhil hamd) çok fâidelidir. Buna (Tekbîr-i teflrîk)
denir. Bundan sonra kalan zemânlarda, âh›ret adamlar› ile, sâlihler-
le görüflmeli, sohbet etmelidir. Sâlih kimse bulam›yan, bunlar›n ki-
tâblar›n› aray›p, bulmal›, bunlar› okumal›d›r. Mürtedlerle, bid’at
sâhibleri ile, fâs›klarla arkadafll›k etmemeli, bunlarla oturmamal›-
d›r. Harâm iflliyenlere (Fâs›k) denir. Din câhilleri ile, dünyâya düfl-
kün olanlarla ve mezhebsizlerle görüflmemelidir. Bunlarla görüfl-
mek, insan›n bât›n›n› [Kalbini, rûhunu] harâb eder. Evliyân›n soh-
betinde bulunmak, zikrden ve di¤er nâfile ibâdetden dahâ fâideli-
dir. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm”, birbirlerini görünce,
biraz benimle otur. Îmân›m› tâzeliyeyim derlerdi. Celâlüddîn-i Rû-
mî “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki:

Evliyâ yan›nda geçen az zemân,
fâidelidir yüzy›ll›k takvâdan!

Hâce Ubeydullah-i Ahrâr “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki:

K›l›nabilir her zemân nâfile nemâz,
Bizim sohbetimiz bir dahâ bulunamaz!

Birisine, Bâyezîdin sohbetinde bulun dediler. Ben her ân Rab-
bimin sohbetindeyim dedi. Bâyezîdin sohbeti sana dahâ fâidelidir
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cevâb›n› verdiler. Ya’nî cenâb-› Hakdan, Ona ba¤l›l›¤›n ve isti’dâ-
d›n kadar feyz alabilirsin. Bâyezîdin sohbetinde ise, Onun yüksek
derecesine uygun feyzlere kavuflursun demek istediler.

Kötü arkadaflla hiç görüflme,
O, zehrli y›landan da fenâd›r!
Y›lan al›r insan›n cân›n›,
O al›r cân›n›, îmân›n›!

Senâüllah-i Dehlevînin fârisî (‹rflâd-üt-tâlibîn) ad›ndaki kitâ-
b›ndan seçerek, türkçeye terceme burada temâm oldu. Senâül-
lah-i Dehlevî, Mazher-i Cân-› Cânân›n yetifldirdi¤i Evliyân›n bü-
yüklerinden olup, 1225 [m. 1810] senesinde Hindistânda vefât etdi.
Pani-pût flehrindedir.

TENBÎH: Muhammed Pârisâ, (Risâle-i kudsiyye) kitâb›nda
buyuruyor ki, Yûsüf-i Hemedânîye,[1] Kâmil bir rehber bulamaz-
sak, ne yapal›m dediler. Hergün onlar›n kitâblar›n› okuyunuz bu-
yurdu. fiimdi, selâmete kavuflmak için, ‹mâm-› Rabbânînin “rah-
metullahi aleyh” (Mektûbât) kitâb›n› okumal›d›r. (Mektûbât)›n
birinci cildinin tercemesi, (Mektûbât Tercemesi) ad› ile, 2005 de
‹stanbulda basd›r›lm›fld›r. Se’âdete kavuflmak istiyenlerin, bu kitâ-
b› okumalar› çok fâidelidir.

34 - Abdülganî Nablüsî (Hadîka) kitâb›n›n yüzdoksan›nc› sahî-
fesinde buyuruyor ki: ‹bâdetleri iktisâd üzere, ya’nî ne az, ne de
pek afl›r› olm›yarak, orta mikdârda yapmak lâz›md›r. Bekara sûre-
sinin yüzseksenbeflinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, sizin için
kolayl›k istiyor. Güç iflleri yapman›z› istemiyor) buyuruldu. Bunun
için, hastan›n ve yolcunun oruc tutmamas›na izn verdi. Bize a¤›r ve
s›k›nt›l› ifller yapma¤› emr etmedi. ‹nsan iki iflden birini yapmak
karfl›s›nda bulunursa, bunlardan hafîf ve kolay olan›n› yapmas› da-
hâ do¤rudur. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, birinin
mescidde sâatlerce nemâz k›ld›¤›n› iflitdi. Mescide gelip, bunu
omuzlar›ndan tutarak, (Allahü teâlâ, bu ümmetden kolay ifller
yapmas›n› istiyor. Güç iflleri be¤enmiyor) buyurdu. Allahü teâlâ,
bu ümmete kolay fleyleri emr etdi. ‹slâm ahkâm›na uymak pek ko-
layd›r.

Mâide sûresinin doksan›nc› âyetinde meâlen, (Ey mü’minler!
Allahü teâlân›n size halâl etdi¤i tayy›b, ya’nî güzel fleyleri, kendi-
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nize harâm etmeyiniz! Halâllere harâm demeyiniz! Allahü teâlâ,
halâl etdi¤i fleylere harâm diyenleri sevmez!) buyuruldu. [Abdül-
vehhâb o¤lu Muhammed, halâl olan fleylere, hattâ ibâdetlere ha-
râm diyor. Hattâ, flirk diyor. Bu âyet-i kerîme, Allahü teâlân›n
bunu sevmedi¤ini bildiriyor. Bir mü’min günâh iflleyince, günâh›n
cezâs›ndan, azâb›ndan kurtulmak için, Allahü teâlâ yol gösterdi.
Tevbe ile, keffâret vermekle afv edece¤ini bildirdi. Vehhâbî kitâ-
b›, devr ile iskât yap›lmas›na sald›r›rken, bunlar, kötü kimselerin
günâh ifllemesine yol açan, uydurma fleylerdir diyor. Günâhlar›n
tevbe ve keffâret ile afv edilmeleri karfl›s›nda acabâ ne diyecek?
Bunlar, kötü kimselerin günâh ifllemelerine yol aç›yor diyerek,
Allahü teâlân›n gösterdi¤i kolayl›¤a ve merhamete de dil uzata-
cak m›?]

Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlâ, emr etdi¤i fleyleri yapman›z›
sevdi¤i gibi, izn verdi¤i fleyleri yapman›z› da sever) buyuruldu.
Zarûret oldu¤u zemân, harâm iflleme¤e ve farz› terk etme¤e
(ruhsat), izn verilmifldir. Ya’nî azâb yap›lmaz. Zarûret zemân›n-
da da, dînin emrlerini yapma¤a (azîmet) denir. Ba’zan, azîmet
olan› yapmak dahâ iyidir. Meselâ, ölüm ile korkutulan kimse-
nin, îmân›n› gizlememesi böyledir. Öldürülürse, flehîd olur.
Ba’zan ruhsat olan› yapmak, dahâ iyi olur. Yolcunun oruc tut-
mamas› böyledir. Yolcu, orucu tutarak hastalan›r, ölürse günâ-
ha girer.

Ahkâm-› islâmiyyeye uymakdan kurtulmak için, mezheblerin
ruhsatlar›n›, kolayl›klar›n› arafld›r›p, bunlara göre ifl yapmak câiz
de¤ildir. Böyle arafld›rma¤a (Telfîk) denir. ‹htiyâc olunca, baflka
mezhebe geçmek veyâ birkaç fleyi baflka mezhebe göre yapmak câ-
izdir. Farz› yapmamak veyâ harâm› yapmak için hîle yapmak ha-
râmd›r. Buna, (Hîle-i bât›la) denir. Birfley, farz veyâ harâm olma-
dan önce, farz veyâ harâm olmas›n› önlemek câizdir. Buna (Hîle-i
fler’›yye) denir.

Abdüllah Mûsulî,[1] (Muhtâr) kitâb›n›n flerhi olan (‹htiyâr) kitâ-
b›nda diyor ki, (Farzlar› yapam›yacak kadar za’îfleten riyâzet, ya’nî
az yimek câiz de¤ildir. Kendinin ve çoluk çocu¤unun nafakas›n› ka-
zanacak ve borçlar›n› ödiyecek kadar çal›fl›p kazanmak farzd›r. Bu
niyyet ile çal›flan kimse, borcunu ödiyemeden ölürse, azâb çekmez.
Hadîs-i flerîfde, (Her erke¤in çal›fl›p [nafakas›n›] kazanmas› farz-
d›r) buyuruldu. Bundan fazlas› için çal›flmamak câizdir. Âdem a-
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leyhisselâm bu¤day eker ve ekmek yapard›. Nuh âleyhisselâm nec-
câr, marangoz idi. ‹brâhîm aleyhisselâm kumafl tüccâr› idi. Dâvüd
aleyhisselâm demirci idi. Süleymân aleyhisselâm zenbil yapard›.
Muhammed aleyhisselâm, önce koyun güderdi. Sonra ticâret yap-
d›. Sonra cihâd yapard›. Asker idi. Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü
anh”, kumafl tüccâr› idi. Ömer-ül-Fârûk, kösele dikerdi. Osmân-›
Zinnûreyn g›dâ maddeleri idhâlâtç›s› idi. Alî “rad›yallahü anhüm”
iflçilik ve cihâd yapard› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Çoluk
çocu¤unun bir y›ll›k nafakas›n› topl›yacak kadar çal›flmak mubâh-
d›r. Müslimânlara yard›m için, cihâd etmek için, fazla çal›fl›p ka-
zanmak müstehabd›r, iyidir. Hadîs-i flerîfde, (‹nsanlar›n en iyisi, in-
sanlara fâideli oland›r) buyuruldu.) ‹htiyâr kitâb›ndan terceme te-
mâm oldu. Gösterifl için, övünmek için kazanmak tahrîmen mek-
rûhdur. Mültekâ kitâb›nda harâmd›r denildi. Çal›flmak r›zk› artd›r-
maz. R›zk› veren, Allahü teâlâd›r. Çal›flmak, sebebe yap›flmakd›r.
Sebeblere yap›flmak sünnetdir.

Çal›flan insan befl dürlü olur: Birincisi, r›zk›n yaln›z çal›flmak-
dan geldi¤ine inan›r. Kâfirler böyledir. ‹kincisi, r›zk›n Allahdan
geldi¤ine ve çal›flman›n, sebebe yap›flmak oldu¤una inan›r. Çal›fl›r-
ken, Allahü teâlâya âsî olmaz. Harâm ifllemez. Hâlis, sâlih mü’min-
ler böyledir. Üçüncüsü, r›zk›n Allahü teâlâdan geldi¤ine inan›r ise
de, çal›fl›rken Allahü teâlâya âsî olur. Fâs›k mü’minler böyledir.
Dördüncüsü r›zk›n hem Allahü teâlâdan, hem de çal›flmakdan gel-
di¤ini san›r. Müflrikler böyledir. Beflincisi, r›zk›n yaln›z Allahü te-
âlâdan geldi¤ini bilir. Fekat r›zk› verir mi vermez mi bilmez. Mü-
nâf›klar böyledir.

Âlim bin Alâ,[1] (Zâd-ül-müsâfir) ve (Tâtârhâniyye) ismindeki
fetvâ kitâb›nda diyor ki, Câmi’de, evde kapan›p hep ibâdet etmek
ve yiyip içip, evlenmek, gezmek gibi e¤lenceleri ve halâl kazanma-
¤› terk etmek, tahrîmen mekrûhdur.

Süâl: Din âlimlerinin yukar›daki sözleri, tesavvufcular›n “rah-
metullahi aleyhim ecma’în” riyâzet ve s›k›nt›l› yaflama¤› övmeleri-
ne uym›yor. Bu ikisinden hangisi dahâ iyidir?

Cevâb: Tesavvufculardan bir k›sm›, (K›rk gün aç kalan, ilâhî
s›rlar› anlama¤a bafllar) dedi. Sehl bin Abdüllah, onbefl günde bir
yirdi. ‹mâm-› Gazâlî diyor ki, Ebû Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh”
alt› günde bir yirdi. Cüneyd-i Ba¤dâdî hergün dörtyüz rek’at ne-
mâz k›lard›. Sehl bin Abdüllah, yedi yafl›nda hâf›z oldu. Hergün
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oruc tutard›. On iki sene, yaln›z arpa ekme¤i yidi. Abdülvehhâb-i
fia’rânî “rahmetullahi aleyh” hergün akflam ile yats› aras›nda
Kur’ân-› kerîmi iki kerre hatm ederdi. Buna inanmakda tereddüd
etmemeli. Evliyâda rûhânî kuvvet vard›r. Rûh, bir ânda çok fley ya-
par. [Sehl bin Abdüllah Tüsterî 283 [m. 896] de Basrada, Abdül-
vehhâb-› fia’rânî 973 [m. 1565] de, imâm-› Gazâlî 505 [m. 1111] de
Tus flehrinde vefât etdi.]

Âlimler, (ibâdetlerde afl›r› gitmemeli, kendini s›k›nt›ya düflür-
memeli) buyurdu. Bu sözleri, bütün ümmet için farz veyâ vâcib ve-
yâ sünnet olan fleylerdedir. Her müslimân›n böyle yapmas› lâz›m-
d›r. Tesavvufcular›n çekdikleri s›k›nt›lar ise, nâfile ibâdetdir. Her-
kesin yapmas› lâz›m de¤ildir. Tegâbün sûresi onalt›nc› âyetinde
meâlen, (Gücünüz yetdi¤i kadar, Allahdan korkunuz!) buyuruldu.
Furkan sûresi yetmiflinci âyetinde meâlen, (Îmân edip tevbe eden
ve sâlih ameller iflliyenlerin günâhlar›n› sevâblara çeviririm. Alla-
hü teâlâ günâhlar› afv edici, ac›y›c›d›r) buyuruldu. Vahflî, bu âyeti
iflitince, afv için flartlar bildiriyor. Bu flartlar› yapamazsam korka-
r›m. Bunun dahâ kolay› yok mudur dedi. Buna karfl›l›k, (Allahü
teâlâ, diledi¤i kullar›n›n flirkden baflka herfleyini afv eder) meâlin-
deki âyet geldi. Vahflî, bunu iflitince, Allahü teâlâ, beni afv etmek
dilemezse, ne yapar›m dedi. Bunun üzerine, (Ey kendilerine zulm
eden kullar›m! Allah›n rahmetinden ümmîdinizi kesmeyiniz! Alla-
hü teâlâ, bütün suçlar› afv eder.O, gafûr, rahîmdir) meâlindeki
âyet-i kerîme geldi. Vahflî, bu müjde bana yeter dedi. Îmân etdi.
Bu âyet-i kerîme, k›yâmete kadar gelecek olan herkes için müjde-
dir. Su bulam›yanlar›n teyemmüm etmeleri için de, önce (Temiz
toprakdan ellerinize ve yüzünüze sürünüz!) ve sonra, (Temiz top-
rakl› ellerinizi, ellerinize ve yüzünüze sürünüz!) meâlindeki âyet-i
kerîme geldi. Topra¤› sürme¤i emr eylemedi. Emri kolaylafld›rd›.
Allahü teâlâ, Peygamberine “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
Mekke da¤lar›n› alt›n yapay›m ister misin buyurunca, bu alt›nlar›
Allah yolunda ve düflmanlarla cihâd için kullanma¤› düflünmedi.
‹stemedi. Güçlük çekme¤i arzû eyledi. Tebük gazvesinde ise, (Bu
orduya lâz›m olanlar› getirene Cenneti müjdeliyorum) buyura-
rak, Eshâb›ndan yard›m istedi. Resûlullah›n uzun günler orucunu
bozmad›¤› ve açl›kdan mubârek karn›na tafl ba¤lad›¤›, kitâblarda
yaz›l›d›r. Mubârek ayaklar› fliflinceye kadar geceleri, çok nemâz
k›ld›¤› da bildirilmifldir. Mubârek zevceleri de “rad›yallahü teâlâ
anhünne”, böyle çok ibâdet yaparlard›. Fekat, ümmetine çok
merhamet etdi¤i için, onlar›n böyle s›k›nt› çekmelerini istemez-
di. Ümmetine ruhsat ile emr ederdi. Kendisi azîmet ile ibâdet ya-
pard›. Din demek, yaln›z emr demek de¤ildir. Ruhsat ile azîme-
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tin ikisi de dindir. Tahrîm sûresinde, (Allahü teâlân›n halâl etdik-
lerini kendinize harâm etmeyiniz!) meâlindeki âyet-i kerîme,
(Ruhsat, izn verilen fleyleri inkâr etmeyiniz! Bunlar› harâm etme-
yip de, terk eder, çekinirseniz zühd olur, iyi olur. Yapmas› ise, gü-
nâh olmaz) demekdir. Hadîs-i flerîfde, (Sünnetimi kabûl etmiyen
benden de¤ildir!) buyuruldu ki, ruhsat, izn verdi¤im fleyleri kabûl
etmeyip, kendine s›k›nt› veren benden de¤ildir demekdir.

Tesavvuf büyükleri, ruhsat ve azîmetden, ikincisini seçmifller-
dir. Ruhsat ile amel etme¤i de inkâr etmemifllerdir. Herkese ruh-
sat ile amel etme¤i emr etmifllerdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi
ve sellem” de, böyle yapard›. Tesavvuf demek, Kitâba ve sünnete
uymak, bid’atlerden sak›nmak ve tesavvuf büyüklerine sayg›l› ol-
mak ve herkese merhametli olmak ve ruhsat olan ameli terk et-
mekdir. Ehl-i sünnet âlimleri, azîmet ile, vera’ ile hareket etdikle-
rinden, bir harâm ifllememek için, yetmifl halâli terk ederlerdi. Ebû
Bekr-i S›ddîk “rad›yallahü anh” buyurdu ki, (Biz bir harâma düfl-
mek korkusundan, yetmifl halâli terk ederdik.)

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Ebû Hüreyreye “rad›-
yallahü teâlâ anh”, (Vera’ üzere ol ki, insanlar›n en âbidi olursun!)
buyurdu. Bundan anlafl›l›yor ki, din demek, yaln›z ruhsat, her iflde
orta yol demek de¤ildir. Azîmet, zühd ve vera’ da dindendir. Riyâ-
zetin, açl›k çekmenin tahrîmen mekrûh olmas›, buna dayanam›-
yanlar, bedenine ve akl›na zarar verecek olanlar içindir. Çünki,
kendini tehlükeye düflürmek harâmd›r. Rûhânî kuvvetleri, bu teh-
lükeyi önliyenler için, riyâzet çekmek câiz ve fâideli olur.

Rehberin lâz›m oldu¤u buradan da anlafl›lmakdad›r. Kâmil
olan Rehber, talebenin s›hhatini, mizâc›n›, rûhunun kuvvetini an-
lar. Ona uygun olan mikdârda riyâzet etme¤i emr eyler. Onu teh-
lükeden korur. Kâmil olan Rehber, hem beden, hem de rûh ve din
mütehass›s›d›r. Resûlullah efendimizin vârisi, vekîlidir. Kâmil olan
Rehberin emri ile yetiflenlerde hiçbir zarar ve tehlükeye düflen gö-
rülmemifldir. Hepsi yükselmifl, olgunlaflm›fld›r. Tesavvuf yolunda
ilerlerken, islâmiyyete uymakda hiç gevfleklik göstermemifllerdir.
Farz› terk etme¤e sebeb olan fleyi yapmak harâmd›r. Rehber bun-
dan korur “rahmetullahi aleyh”. Nâfile ibâdetleri iznle yapmak,
bunun için lâz›md›r.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, ümmetine çok merha-
metli idi. Mi’râc gecesi, elli vakt nemâz›n befl vakte inmesini dile-
di. Ümmetine s›k› emrler gelmesine yol açmamas› için, Eshâb›n›n
s›k›nt›l› riyâzetler yapmalar›na izn vermezdi. Onun, ümmetine
çok fâideli olacak ibâdetleri bildirmiyece¤i ve yap›lmalar›n› önli-
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yece¤i düflünülemez. Herfleyin en iyisini, en fâidelisini söylemifl,
yapm›fl ve yapd›rm›fld›r. Ruhsat ile amel, afl›r› ve noksan olmaks›-
z›n kulluk etmek, bütün ümmeti için fâideli olaca¤›ndan, bunlar›
aç›kca yapm›fl ve emr eylemifldir. Eshâb-› kirâm›n yükseklerine ise,
gizli bilgiler ve ibâdetler ö¤retmifldir. Bekara sûresinin ikiyüzsek-
senikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahdan korkunuz! Böyle-
ce, size çok fleyler ö¤retir) buyuruldu. Bu (çok fleyler), ilâhî ma’ri-
fetler, gizli bilgilerdir. Hadîs-i flerîfde, (‹lmin, inceleri ve gizlileri
vard›r. Bunlar› ancak Allah adamlar› bilir. Bildiklerini söylerlerse,
câhiller bunlara inanmazlar) buyuruldu.

‹mâm-› Kastalânînin (Mevâhib) kitâb›nda yaz›l› olan mi’râc
hadîsinde, (Rabbim bana baflka baflka üç ilm bildirdi. Birinci ilmi
kimseye bildirme dedi. Çünki, bu ilmi benden baflka hiç kimse an-
l›yamaz. ‹kinci ilmi, diledi¤ine bildirebilirsin dedi. Üçüncü ilmi,
ümmetinin hepsine bildir dedi) buyuruldu. Görülüyor ki, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Allahü teâlân›n bana bildirdi¤i
ilm, yaln›z ümmetin hepsine bildirilmesi emr olunan ilmdir buyur-
mad›. Hak olan baflka iki ilm dahâ bulundu¤unu haber verdi. Re-
sûlullah›n, diledi¤ine bildirmesi için izn verilen, ikinci ilm (Vilâ-
yet) ya’nî evliyâl›k, tesavvuf ilmidir. Bu ilm, islâmiyyetin bât›n›n›
ve hakîkatini bildirmekdedir. Bu ilm, ancak takvâ ile elde edilir.
Kehf sûresinde, H›z›r aleyhisselâm için, (Ona Bizden ilm verildi)
buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, (Vilâyet ilmi)ni bildirmekdedir.
Herkese bildirilmesi emr olunan (F›kh bilgileri), Resûlullah›n mu-
bârek sözlerinden ve hareketlerinden al›nm›fl oldu¤u gibi, vilâyet
ma’rifetleri de, Onun mubârek kalbinden ç›k›p, kalblere akmak-
dad›r. Bunun içindir ki, Ebû Hüreyre “rad›yallahü anh”, (Resûlul-
lahdan iki ilm ald›m. Birisini sizlere bildirdim. ‹kincisini bildirmifl
olsam, anl›yamaz, beni öldürürsünüz) dedi. Birincisi, (‹lm-i zâ-
hir)dir. ‹kincisi (‹lm-i bât›n)d›r. Bunu ancak, Evliyâ ve S›ddîklar
bilir.

Tesavvufcular, bât›n ilmine kavuflmak için, riyâzetler çekiyor,
mücâhedeler yap›yorlar. ‹lm-i zâhirde, sahte, yalanc› ilm adamla-
r› oldu¤u gibi, sahte, bozuk kimseler, tesavvufcu k›l›¤›na girmifller,
bu mubârek yolu, dünyâ ç›karlar›na âlet etmifllerdir. Bu yalanc›-
lardan sak›nmak, tuzaklar›na düflmemek için, onlar› tan›mak lâ-
z›md›r. Bunun için de, islâmiyyeti iyi ö¤renmek lâz›md›r. Do¤ru
ile bozu¤u ay›ran biricik mi’yâr islâmiyyetdir. ‹slâmiyyete uyan bir
kimse, tesavvuf yolunda da çal›fl›rsa çok iyidir. Fekat, bu yolda
ilerlemek için, kâmil olan Rehberin kontrolü lâz›md›r. Kâmil olan
Rehber, kalb ve rûh mütehass›s›d›r. Tâlibin kalbindeki hastal›¤›
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anl›yarak, ona uygun olan riyâzeti ve zikri seçer, yapd›r›r. Bekara
sûresinin onuncu âyetinde meâlen, (Kalblerinde hastal›k vard›r)
buyuruldu. Bu hastal›¤›n tedâvîsi, Resûlullah›n sohbeti ile oluyor-
du. Baflkaca bir riyâzete, s›k›nt›ya lüzûm kalm›yordu. Eshâb-› kirâ-
m›n hepsi, o sohbetin bereketi ile Resûlullah›n mubârek kalbinden
feyz ald›lar. Tesavvufun en yüksek derecelerine kavufldular. Ken-
dilerinden sonra gelen Evliyân›n hepsinden dahâ yüksek oldular.
Onlardan sonra gelenler, Resûlullah›n sohbetine kavuflamad›klar›
için, riyâzetler, s›k›nt›lar çekerek, kalb hastal›klar›ndan kurtulma-
¤a çal›flm›fllard›r. ‹lm-i bât›n, ilm-i zâhirden ayr›lmaz. Her ikisine
kavuflanlara, (Ulemâ-i râsihîn) denir. Resûlullaha vâris olan ule-
mâ, yaln›z bunlard›r. Riyâzet, s›k›nt› çekerek, kalblerini tedâvî
edenler, ilm-i bât›na kavuflunca, riyâzeti b›rak›rlar. Yaln›z farzlar›,
sünnetleri yaparlar. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü teâlâ anhüm” gibi
bât›nlar› ile de, kalbleri ile de, ibâdet ederler. Pazarda al›fl verifl et-
meleri onlar›n bât›n ibâdetlerine zarar vermez. Allahü teâlây› bir
ân unutmazlar. Kur’ân-› kerîmde, bunlar övüldü. Nûr sûresi, otuz-
yedinci âyetinde meâlen, (Al›fl veriflleri, Allah› unutdurmaz!) bu-
yuruldu. Eshâb-› kirâm “rad›yallahü anhüm ecma’în” riyâzet çek-
meden bu dereceye kolayca ve az zemânda yükseldiler. Hazret-i
Ömer “rad›yallahü anh”, ilk sohbetinde yükseldi. Eshâb-› kirâma
riyâzet çekmeleri için izn verilseydi, din âlimleri, mezheb imâmla-
r›, onlar›n riyâzetlerini kitâblar›na yazarak, bütün müslimânlar›n
böyle yapmalar› lâz›m olurdu.

Hadîs âlimlerinden Muhammed bin Abdüllah Hâkim Niflâpûrî-
nin “rahime-hullahü teâlâ” (Müstedrek) kitâb›nda bildirdi¤i hadîs-i
flerîfde, (Deccâl›n zemân›nda bulunan mü’minlerin g›dâs›, melekle-
rin g›dâs› gibi, tesbîh ve takdîs etmek olur. Allahü teâlâ, o zemân
tesbîh ve takdîs edenlerin açl›¤›n› giderir) buyuruldu. Bu da gösteri-
yor ki, Allahü teâlâ, diledi¤i kullar›na öyle hâl verir ki, yime¤e, iç-
me¤e ihtiyâclar› kalmaz. Deccâl zemân›nda, bütün mü’minlere bu
hâli ihsân edecekdir. Deccâl›n fitnelerinden biri fludur ki, u¤rad›¤›
flehrlere, (Bana ibâdet ediniz, bana uyunuz!) diyecek. Ona uyarlar-
sa, göke emr ederek ya¤mur ya¤acak, yere emr ederek, ekin ç›ka-
cakd›r. Ona uymazlarsa, emr edip, hiç ya¤mur ya¤m›yacak ve yer-
den ot bitmiyecekdir. Herkes aç kalacakd›r. Hadîs-i flerîf, bu fitne-
nin mü’minlere zarar vermiyece¤ini bildiriyor. Mü’minler tesbîh ve
takdîs okuyarak, açl›k duym›yacaklard›r. [Hâkim-i Niflâpûrî “rah-
metullahi aleyh” 405 [m. 1014] de Niflâpûrda vefât etmifldir.]

Zühd, sabr, riyâzet, açl›k gibi s›k›nt› çekmenin islâmiyyete uy-
mad›¤›n› zan etmemelidir. Çünki islâmiyyet, bedene eziyyet ve za-
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rar veren fleyleri yasak etmifldir. Bu riyâzetler, tesavvufculara zarar
vermemekdedir. Bunlar da, islâmiyyetin her hükmü gibi, Resûlul-
lahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” gelen ‹slâm dîninden bir
parçad›rlar. Bu iflleri ve bunlar› yapan Evliyây› inkâr etmek, dînin
bir parças›n› inkârd›r.

Tesavvufcular riyâzet yap›yor diyerek, bunlar› Peygamberler-
den “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”, hattâ Eshâb-› kirâmdan “r›d-
vânullahi aleyhim ecma’în” dahâ üstün sanmamal› ve dahâ üstün
tutmamal›d›r. Evliyân›n hiçbirine de dil uzatmamal›d›r. Evliyân›n
büyüklü¤ünü anl›yamad›¤› için, kusûru kendinde bilmelidir. Ha-
dîs-i flerîfde, (Kendi ayblar›n›, kusûrlar›n› düflünmekden, baflkala-
r›n›n ayblar›n› arafld›rm›yana müjdeler olsun!) buyuruldu. Sehl bin
Abdüllah Tüsterî buyurdu ki, (Günâhlar›n en kötüsü, müslimâna
kötü gözle bakmakd›r. ‹nsanlar›n ço¤u, bunu günâhdan saymazlar.
Tevbesini hiç yapmazlar). Bir kimse, Evliyân›n hepsine hüsn-i zan
edip, övse, yaln›z bir Velîyi, dînimize uygun bir sebeb göstermeden
kötülese, o hüsn-i zanlar›n›n hiç fâidesi olmaz. Evliyân›n hepsini
tasdîk etmiyen kimse, Velî olamaz. Allahü teâlân›n bir Velîsini,
kötü gözle bakarak inciten kimse, dînin bir parças›n› kötülemifl
olur. Muhammed Ebül-mevâhib-i fiâzilî “rahime-hullahü teâlâ”
buyurdu ki, (Zemân›ndaki Evliyâya sayg›l› olmayan, Evliyâ defte-
rinden silinir hemân). Muhyiddîn-i Arabî “rahmetullahi aleyh” bu-
yurdu ki, (Evliyâya ve ilmi ile âmil olanlara düflmanl›¤›n küfr oldu-
¤unu, büyüklerin ço¤u bildirmifldir). Abdülvehhâb-i fia’rânînin üs-
tâd›, Aliy-yül-havâs buyurdu ki, (Evliyâdan ve ulemâdan birine
düflman olandan uzaklaflmak lâz›md›r). Velîye ve âlime karfl› gel-
mek, dalâletdir. Kendini helâk etmekdir. Bunun için, vehhâbîler-
den uzaklaflmak lâz›md›r.

Allahü teâlân›n Velîleri, ilmi ile âmil olan âlimlerdir. Bunlar-
dan ölü veyâ diri olan birisini dil veyâ kalb ile inkâr etmek, aç›k
bir küfrdür. ‹nkâr edenin kâfir olaca¤›n› bütün müslimânlar söz-
birli¤i ile bildirmifllerdir. Müslimânlar›n bütün mezheblerine göre
kâfir olurlar. Çünki, dîn-i islâm› inkâr etmekdir. Câhil ve ahmak
oldu¤u için, bu inkâr›n› anlamamakdad›r. Bât›l ve bid’at olan bir-
fleyi ve kendine göre çirkin olan birfleyi inkâr etdi¤ini zan etmek-
dedir. Velînin iflini ve sözünü böyle sanarak, bu tehlükeye düfl-
mekde, ona fâs›k veyâ kâfir, z›nd›k demekdedir. Hâlbuki, Allah›n
Velîsi, bunun kötüledi¤i fleylerden çok uzakd›r. Sözleri ve iflleri is-
lâmiyyete uygundur. Tâ’at ve kurbetdir. O câhil ise, inâd etmek-
de, Evliyân›n ilmlerini, s›ddîklar›n ma’rifetlerini anlamamakdad›r.
Kalbi ölmüfl. Hakîkati göremiyor. Küfr veyâ dalâlet, ilhâd ve z›n-
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d›kl›k çukuruna kendisi batm›fld›r. Tevhîd ehli oldu¤unu, tâ’at
yapd›¤›n›, insanlara ilm ve feyz verdi¤ini san›yor. K›yâmet günü
küfrünün cezâs›n› bulacak, zulmlerinin, iftirâlar›n›n azâblar›n› çe-
kecekdir. Dünyâda kendine ve benzerlerine kâfir demiyor. Çünki,
hepsi inkârda ortakd›rlar. Kendilerini müslimân san›yorlar. Hâlbu-
ki, müslimânlar, bunlar›n kâfir olduklar›n› bilmekdedir. Çünki
müslimânlar, Allahü teâlân›n Evliyâs›na “rahime-hümullahü te-
âlâ” inan›yorlar. Onlar›n do¤ru hâllerine inan›yorlar. ‹nkâr eden-
lerin anlamamalar›, bilmemeleri özr olmaz. Çünki, dînini bilme-
mek özr de¤ildir. Bunlar›n Evliyây› bilmemeleri, yehûdîlerin, h›ris-
tiyanlar›n ve mecûsîlerin ve putlara tapanlar›n, Muhammed aley-
hisselâm›n hak dînini bilmemeleri gibidir. Onlar›n bilmemeleri özr
olmad›¤› gibi, bunlar›n bilmemesi de özr olmaz.

Allahü teâlân›n Evliyâs›n› “rahmetullahi aleyhim ecma’în” in-
kâr etmek, islâm dîninin herhangi bir hükmünü inkâr etmek gibi
küfrdür. ‹slâmiyyeti inkâr eden mürtede yap›lan cezân›n, Evliyây›
inkâr eden kâfire de yap›lmas› lâz›md›r. Önce, bu inkâr›ndan vaz-
geçmesini, tevbe etmesini isteriz.

Evliyâ ve Peygamberler, ne kadar yüksek olurlarsa olsunlar,
Allaha kul olmakdan kurtulamazlar. Hârika, kerâmet hâs›l olma-
s›nda, kullar›n hiç te’sîri olmad›¤› gibi, âdet üzere yarat›lmakda
olan fleylerde de, te’sîrleri yokdur. Herfleyi, yaln›z Allahü teâlâ ya-
ratmakdad›r. Evliyân›n ve Peygamberlerin, hiçbirfleyin yarat›lma-
s›nda te’sîrleri olmaz. Fekat Allahü teâlâ, Evliyâs›n› ve Peygam-
berlerini, baflka kullar›ndan üstün tutmufl, baflkalar›na vermedi¤i
ni’metlerini, bunlara ihsân etmifldir. Allahü teâlâ, her insan›n is-
tekli ifllerini, insanlar›n istemelerinden sonra, dilerse yaratmakda-
d›r. ‹nsanlar›n istedi¤i fleyleri, O istemezse yaratmaz. ‹nsanlar›n is-
tedikleri ba’z› fleyleri, O da hep istemekde ve hep yaratmakdad›r.
Meselâ, insan kolunu kald›rmak, gözünü k›rpmak isteyince, O da
hemen istemekde ve hemen onun kolunu kald›rmakdad›r. ‹steme-
mesi pek nâdirdir. ‹nsanlar›n ba’z› isteklerini ise, O nâdiren iste-
mekde ve yapmakda ve çok zemân istemeyip yapmamakdad›r.
Dünyâdaki isteklerimizin ço¤u böyledir. Fekat bu da, insandan in-
sana de¤iflmekde oldu¤u hergün görülmekdedir. ‹flte Allahü teâlâ,
Evliyâs›n›n ve Peygamberlerinin isteklerinin ço¤unu, kol kald›r-
mak ve göz k›rpmak gibi, hemen dilemekde ve yaratmakdad›r. Bu
onlara karfl›, Allahü teâlân›n bir ihsân›d›r. Burada, Evliyân›n bir-
birlerine göre farklar› oldu¤u gibi, hiçbir Velî, hiçbir Peygamber
derecesine varamaz. Hiçbiri dünyâya de¤er vermedikleri için, Al-
lahü teâlâdan dünyâ için birfley istemezler. Dünyâdan her istedik-
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leri de âh›ret için ve Allah içindir. (Hadîka) kitâb›ndan terceme
burada temâm oldu.

Allahü teâlân›n Evliyâs› “rahime-hümullahü teâlâ” mezhebsiz-
lerin türeyeceklerini ve Evliyây› inkâr edeceklerini, yüzlerce sene
önce, kerâmet olarak anlam›fllar. Sap›k, hattâ kâfir olacaklar›n› bil-
dirmifller. Müslimânlar›n, bunlara aldanmamalar› için lâz›m olan
herfleyi yazm›fllard›r. Evliyâya inanmak için yaln›z bu aç›k kerâ-
metleri yetiflmez mi?

35 - (Hadîka) kitâb›n›n alt›yüzk›rksekizinci sahîfesinde diyor
ki, ilm-i zâhirden birkaç fley ö¤renip, ilm-i bât›ndan birfley bilmi-
yenler, tesavvuf kitâblar›n› okuyunca, âriflerin sözlerini küfr ve da-
lâl san›yorlar. Anlamad›klar› ma’rifet bilgilerine inanm›yorlar.
Muhyiddîn-i Arabî ve Ömer bin Fâr›d ve ibni Seb’in ‹flbîlî ve
Afîf’üddîn-i Telemsânî ve Abdülkâdir Geylânî ve Celâlüddîn-i
Rûmî ve Seyyid Ahmed Bedevî ve Ahmed Ticânî ve Abdülveh-
hâb-i fia’rânî ve fierefüddîn-i Busayrî gibi tesavvuf büyüklerini “ra-
hime-hümullahü teâlâ” be¤enmiyorlar. [Muhyiddîn-i Arabî 638
[m. 1240] de fiâmda, Ömer bin Fâr›d 636 [m. 1238] da M›srda, ‹b-
ni Seb’in 669 [m. 1270] da Mekkede, Afîf-üddîn Süleymân Telem-
sânî 690 [m. 1290] da fiâmda, Abdülkâdir Geylânî 561 [m. 1166] de
Ba¤dâdda vefât etdi.]

Bât›n ilmlerine inanm›yorlar. Bât›n bilgilerine inanm›yan ise,
Muhammed aleyhisselâm›n dîninin s›rlar›na inanmam›fl olur. Böy-
le kimseye bid’at ve dalâlet ehli, ya’nî sap›k denir. Îmânl› görünür
ise de, münâf›k gibidir. ‹mâm-› Süyûtînin ve Hatîbin bildirdikleri
hadîs-i flerîfde, (Din bilgisi iki k›smd›r: Biri kalbde olan fâideli bil-
gilerdir. ‹kincisi, dil ile anlat›lan zâhir bilgileridir) buyuruldu. Yi-
ne Süyûtînin ve Deylemînin bildirdikleri hadîs-i flerîfde, (Bât›n bil-
gileri, Allahü teâlân›n s›rlar›ndan bir s›rd›r. Onun hükmlerinden
bir hükmdür. Diledi¤i kulunun kalbine verir) buyuruldu. ‹mâm-›
Mâlik buyurdu ki, (‹lm-i zâhire mâlik olan, ilm-i bât›na kavuflabi-
lir. Zâhir bilgisi olan kimse, ilmi ile amel ederse, Allahü teâlâ, ona
bât›n bilgisi ihsân eder). Alî bin Muhammed Vefân›n ârifâne söz-
lerine flafl›r›p kalan imâm-› Ömer Bülkînî, bunlar› nerden ö¤ren-
din deyince, Bekara sûresindeki, (Allahdan korkunuz! Allahü te-
âlâ, kendinden korkanlara bilmediklerini ö¤retir) meâlinde olan
âyet-i kerîmeyi okudu. [Celâlüddîn-i Rûmî 672 [m. 1273] de Kon-
yâda, Ahmed Tîcânî 1230 [m. 1815] da Fasda, fierefüddîn Mu-
hammed Busayrî 695 [m. 1295] de M›srda, ‹bnüvefâ 807 [m. 1404]
de Medînede vefât etdi.] Ebû Tâlib-i Mekkî buyurdu ki, (‹lm-i zâ-
hir ile ilm-i  bât›n, birbirlerinden ayr›lmazlar. Beden ile kalbin bir-
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likde bulunmas› gibidirler. Bât›n ilmleri, ârifin kalbinden kalblere
akar. Zâhir ilmleri, âlimin sözünden ö¤renilir. Kulaklara kadar gi-
dip, kalblere girmez.) Hadîs-i flerîfde, (Âlimler, Peygamberlerin
vârisleridir) buyuruldu. Bu âlimler, yaln›z zâhirî ilm sâhibi olanlar
de¤ildir. Bu âlimler, bildikleri ile amel eden, takvâ sâhibi olan,
Peygamberlerdeki ilmlerin hepsine kavuflan hakîkî âlimlerdir.
(Zâhirî ilm) sâhiblerinin niyyetleri hâlis olmad›¤› ve flehvetlerinin
pençesinden kurtulmad›klar› için, ilmin nûru kalblerine girmez.
Beyinlerine ifllemez. Bunlar›n kalblerini, beyinlerini Cehennem
atefli temizliyecekdir. ‹mâm-› Münâvî, imâm-› Gazâlîden “rahime-
hümullahü teâlâ” haber veriyor ki, âh›ret bilgisi iki dürlüdür: Biri
keflfle hâs›l olur. Buna (‹lm-i mükâflefe) ve (‹lm-i bât›n) denir. Bü-
tün ilmler, bu ilme kavuflmak için sebebler, vesîlelerdir. ‹kincisi
(‹lm-i muâmele)dir. Âriflerden ço¤una göre, ilm-i bât›ndan nasîbi
olm›yan›n îmâns›z gitmesinden korkulur. Bundan nasîb alman›n
en afla¤›s›, bu ilme inanmakd›r. Bid’at veyâ kibr bulunan kimseye
bât›n ilmi nasîb olmaz. Dünyâya düflkün olan ve hep nefsinin istek-
lerine uyan da, çok fley ö¤rense de, bât›n bilgisinden hiçbirfleye ka-
vuflamaz. Bât›n bilgisi, temizlenmifl kalblerde hâs›l olan bir nûrdur.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Öyle ilmler vard›r
ki, çok gizlidirler. Bunlar›, ancak ma’rifet sâhibleri bilir) buyurdu.
Bu hadîs-i flerîf, bât›n ilmlerini göstermekdedir. ‹mâm-› Mâlikin
“rahmetullahi aleyh” ilm-i bât›na kavufldurur dedi¤i zâhir bilgisi,
onun zemân›ndaki, kendisi ile amel olunan ilmdir. fiimdi, dünyâl›-
¤a kavuflmak, flöhret sâhibi olmak için ö¤renilen fleyler de¤ildir.
Allahü teâlân›n emr ve yasaklar›n› do¤ru yapabilmek için herkese
lâz›m olan (‹lm-i hâl) bilgileri az zemânda ve kolayca ö¤renilebilir.
Bununla amel edince, ilmi bât›n hâs›l olabilir.

Bât›n ilmlerine kavuflmam›fl olan din adamlar›, bilmedikleri
ilmlere inanm›yorlar. Bât›n ilmi olarak anlad›klar› ve söyledikleri
de, kendi gibi bir câhilden iflitdikleri veyâ bât›n âlimlerinin kitâb-
lar›ndan okuyup ezberledikleri fleylerdir. Pasl› kalbleri aç›lmam›fl,
rahmânî nûra kavuflamam›fllard›r. Kendilerini bât›n âlimi sanan bu
câhiller, akllar›n›n esîridirler. O büyüklerin “rahmetullahi aleyhim
ecma’în” bildirdiklerini k›sa akllar› ile ölçerek yanl›fl anlamakda-
d›rlar. Kur’ân-› kerîmi ve hadîs-i flerîfleri de böyle yanl›fl anl›yor-
lar. Bozuk, zararl› tefsîr kitâblar› yaz›yor. Müslimânlar› felâkete
sürüklüyorlar. Nûr sûresinin, (Allahü teâlâ bir kimseye nûr ver-
mezse, o münevver olamaz!) meâlindeki k›rk›nc› âyet-i kerîmesi,
bunlar› göstermekdedir.

[Sirâcüddîn Ömer Bulkînî M›srî 805 [m. 1402] de, Ebû Tâlib
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Muhammed Mekkî 386 [m. 996] da, Ba¤dâdda vefât etdi.]

[Allahü teâlâya kavuflmak, Allahü teâlâya yaklaflmak, Allahü
teâlây› tan›mak, Allahü teâlây› sevmek, feyz almak, nûrlanmak,
Ârif olmak, ilm-i bât›n sâhibi olmak gibi fleyler, hep kalb ile olur.
Bunlara akl eremez, anl›yamaz. Allahü teâlâ, herfleye kavuflmak
için bir sebeb yaratm›fld›r. Birfleye kavuflabilmek için, o fleyin se-
bebine yap›flmak lâz›md›r. Bildirdi¤imiz fleylere kavuflman›n se-
bebi, kalbi mâ-sivâdan temizlemekdir. Mahlûklar›n varl›¤›n›, sev-
gisini kalbden ç›karmakd›r. Buna, (Fenâ-i kalbî) denir. Kalb, Al-
lahdan baflka herfleyi tam unutursa, yukar›da bildirdi¤imiz fleyler,
kendili¤inden kalbe dolar. Kalb, görülmiyen, tutulm›yan bir fley-
dir. Ya’nî madde de¤ildir. Yer kaplamaz. Yürek dedi¤imiz et par-
ças› ile ilgisi vard›r. Akl›n, dimâg [Beyin] ile olan ilgisi gibidir. Bir
flifleye hava sokmak için u¤raflmak lâz›m de¤ildir. S›v›y› boflalt-
mak lâz›md›r. fiifledeki s›v› boflalt›l›nca, hava kendili¤inden girer.
Kalb de böyledir. Mahlûklar›n sevgisi, hattâ düflünceleri kalbden
ç›kar›l›nca, Allah sevgisi, feyz, nûr, ma’rifet, kendili¤inden kalbe
gelir. Kalbi mahlûklardan temizleme¤e sebeb de, Ehl-i sünnet
i’tikâd›, harâmlardan sak›nmak, farzlar› ve nâfile ibâdetleri yap-
makd›r. Nâfile ibâdetlerden, te’sîri en çok ve sür’atli olan›, zikr
yapmak ve Allahü teâlân›n Velîlerinden biri ile berâber bulun-
makd›r.]

(Hadîka) ikinci cild, yüzüçüncü sahîfesinde diyor ki, cemâ’at
rahmetdir. Ya’nî müslimânlar›n hak üzerinde birleflmeleri, Allahü
teâlân›n merhamet etmesine sebeb olur. Tefrika [bölünmek] ise a-
zâbd›r. Ya’nî, müslimânlar›n toplulu¤undan ayr›lmak, Allahü teâlâ-
n›n azâb yapmas›na sebeb olur. Demek ki, her müslimân›n do¤ru
yolda olanlara kat›lmas› lâz›md›r. Îmân› do¤ru olanlar az olsa dahî,
bunlara kat›lmal›, bunlar gibi inanmal›d›r. Do¤ru yol, Eshâb-› kirâ-
m›n yoludur. Bu yolda olanlara, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) denir.
Eshâb-› kirâmdan sonra, ortaya ç›kan bât›l, bozuk kimselerin çok
olmas› insan› flafl›rtmamal›d›r. ‹mâm-› Beyhekî buyuruyor ki, (Müs-
limânlar bozuldu¤u zemân, bunlardan önce olanlar›n do¤ru yoluna
sar›lmal›s›n! Bir kifli kalsan bile, o yoldan ayr›lmamal›s›n!). Nec-
meddîn-i Gazzî buyuruyor ki, (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimi) de-
mek, Resûlullah›n ve Eshâb-› kirâm›n gitdikleri do¤ru yolda bulu-
nan âlimler demekdir. (Sivâd-i a’zam), ya’nî islâm âlimlerinin ço¤u
böyle idiler. Hak olan cemâ’at ve yetmiflüç f›rka içinde Cehennem-
den kurtulaca¤› bildirilmifl olan (F›rka-i nâciyye) bunlard›r.
Kur’ân-› kerîmde, (Parçalanmay›n›z!) buyuruldu. Bu âyet-i kerî-
me, i’tikâdda, inan›lacak bilgilerde parçalanmay›n›z demekdir. Â-
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limlerin ço¤u, meselâ Abdüllah ibni Mes’ûd, böyle oldu¤unu bil-
dirmifldir. Ya’nî nefslerinize ve bozuk düflüncelerinize uyarak,
do¤ru îmândan ayr›lmay›n›z demekdir. Bu âyet-i kerîme, f›kh bil-
gilerinde ayr›lmay›n›z demek de¤ildir. Âyet-i kerîme, bozguncu-
luk olan ayr›lma¤› yasaklamakdad›r. Bu ise, akâiddeki, inan›lacak
fleylerdeki ayr›l›kd›r. Ahkâmda, amellerde olan ictihâd bilgilerin-
deki ayr›l›k böyle de¤ildir. Çünki bu ayr›l›k, haklar›, farzlar›,
amellerdeki, ibâdetlerdeki ince bilgileri ortaya koymufldur. Es-
hâb-› kirâm da, günlük iflleri aç›kl›yan bilgilerde, birbirlerinden
ayr›lm›fllard›. Fekat, i’tikâd bilgilerinde hiç ayr›l›klar› yokdu. Ha-
dîs-i flerîfde, (Ümmetimin ayr›l›¤› rahmetdir) buyurdu. Dört mez-
hebin amel, ifl bilgilerinde ayr›lmas› böyledir. [fiimdi] Dört mez-
heb olmas›, Allahü teâlân›n hidâyeti ve rahmetidir. Hepsi sevâb
kazanm›fld›r. K›yâmete kadar, bu mezheblerde olanlar›n ibâdetle-
rine verilen sevâblar›n bir misli de, bunlar›n mezheblerinin imâm-
lar›na verilmekdedir. Âlimlerin amel, ifl bilgilerinde çeflidli ihtisâs
kollar›na ayr›lmalar› da böyledir. Böylece; bir ço¤u hadîs bilgisin-
de, birço¤u tefsîrde, ço¤u da f›kh bilgisinde, arabî bilgilerde yetifl-
mifllerdir. Tesavvufcular›n riyâzet çekmekde ve tâlibleri yetifldir-
mekde, ayr› yol tutmalar› da, ya’nî çeflidli yollar›n meydâna gel-
mesi de, bu hadîs-i flerîfe uygun olmakdad›r. Necmeddîn-i Kübrâ
“rahmetullahi aleyh” (‹nsanlar› Allahü teâlâya kavuflduran yollar,
insanlar›n say›s› kadard›r) buyurdu. Bu söz de, tâlibleri yetifldir-
mek yolunu bildiriyor. Yoksa, i’tikâdlar›nda hiçbir ayr›l›k yokdur.
Bütün Evliyân›n i’tikâdlar›, îmânlar› birdir. Hepsi, (Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at) i’tikâd›ndad›r. San’at sâhiblerinin çeflidli ifl kollar›na
ayr›lmalar› da öyle rahmetdir. Fekat, i’tikâdda ayr›lmak, parça-
lanmak, böyle de¤ildir. Çünki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”, (Cemâ’at rahmetdir. Ayr›l›k azâbd›r) buyurdu. [Nec-
müddîn-i Kübrâ 618 [m. 1221] de, Hârezmde, Cengiz askerleri ta-
raf›ndan flehîd edildi.]

(Hadîka) ikinci cild, yüzonüçüncü sahîfede diyor ki, Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kifli, sevdi¤i ile berâber olur)
buyurdu. (Müslim) kitâb›nda bildirildi¤i üzere, bir kimse, Resû-
lullaha k›yâmeti sorunca, (K›yâmet için ne hâz›rl›k yapd›n?) bu-
yurdu. Allah›n ve Resûlünün sevgisini hâz›rlad›m dedi. (Sevdikle-
rinle berâber olursun) buyurdu. ‹mâm-› Nevevî, bu hadîs-i flerîfi
aç›klarken, (Bu hadîs-i flerîf, Allahü teâlây› ve Onun Resûlünü ve
sâlihlerin ve hayr sâhiblerinin dirilerini ve ölülerini sevmenin k›y-
metini, fâidesini bildiriyor) dedi. Allahü teâlây› ve Onun Peygam-
berini sevmek demek, emrlerini yapmak, yasaklar›ndan sak›n-
mak, bunlara karfl› edebli, sayg›l› olmak demekdir. Sâlihleri seve-
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rek onlardan fâidelenmek için, onlar›n yapd›klar›n› yapmak lâz›m
de¤ildir. Çünki, onlar›n yapd›klar›n› yaparsa, o da, onlardan olur.
Hadîs-i flerîfde buyuruldu ki, (Bir kimse, bir cemâ’ati sever. Fekat
onlardan olmaz). Onlarla berâber olmak, onlar›n derecesine yük-
selmek demek de¤ildir. Hadîs-i flerîfde, (Bir cemâ’ati seven kimse,
onlar›n aras›nda haflr olunur) buyuruldu. Ebû Zer “rad›yallahü
anh”: Yâ Resûlallah! Bir kimse, bir cemâ’ati sevse, fekat onlar›n
yapd›klar›n› yapmasa, nas›l olur dedikde, (Yâ Ebâ Zer! Sevdikle-
rinle berâber olursun) buyurdu. Fekat, Hasen-i Basrî “rad›yallahü
anh” buyuruyor ki, (Bu hadîs-i flerîfler seni yan›ltmas›n! Sen iyile-
re, ancak onlar›n iyi amellerini yapmakla kavuflabilirsin! Yehûdî-
ler ve h›ristiyanlar, Peygamberlerini seviyorlar ise de, onlar gibi ol-
mad›klar› için, onlar›n yan›na gidemiyeceklerdir). ‹mâm-› Gazâlî
bunun için, (Onlar›n iyi amellerinden birkaç›n› veyâ hepsini yap-
mad›kca, yaln›z sevmekle, onlar›n yan›na kavuflulamaz) dedi. Bü-
tün bunlardan anlafl›l›yor ki, bir cemâ’ati seven kimse, üç nev’ ola-
bilir: Onlar›n bütün amellerini ve ahlâk›n› edinmifldir. Yâhud hiç-
birini edinmemifldir. Yâhud da, birkaç›n› yapar. Baflkalar›n› yap-
may›p, bunlar›n tersini yapar. Hepsini yapabilen, onlardan olur.
Onlarla olur. Onlara olan sevgisi, onu da tâm onlar gibi yapm›fld›r.
Muhabbetin en yüksek tabakas›na eriflmifldir. Elbet onlardan olur.
Sevdiklerine hiç uym›yan, onlara hiç benzemiyen kimse, onlardan
hiç olamaz. [Sevgisi, sözde kal›r. Kalbine girmez. Sevginin yeri ise,
kalbdir. Ya’nî gönüldür.] ‹mâm-› Gazâlî “rahmetullahi aleyh” Ha-
sen-i Basrînin bunlar› anlatd›¤›n› bildirmifldir. [Böyle sevgi, yaln›z
sözde kalmakdad›r. Yaln›z sözde kalan sevme¤e, sevmek denil-
mez. Seviyorum demesi do¤ru olmaz.] Sevdiklerinin birkaç ameli-
ne uyan kimseye gelince, îmânda uymam›fl ise, onlardan olamaz.
Onlar› seviyorum demesi hiç do¤ru de¤ildir. Onun kalbinde, onla-
ra sevgi de¤il, düflmanl›k vard›r. Din düflmanl›¤›ndan dahâ büyük
düflmanl›k olmaz. Yehûdîlerin ve h›ristiyanlar›n, Peygamberleri
seviyoruz demeleri böyledir. Kifli, sevdikleri gibi inan›p, tâ’at ve
ibâdetlerde, onlara tâm uymazsa, be¤enmedi¤i için uymam›fl ise,
seviyorum demesinin yine fâidesi olmaz. Onlarla birlikde olamaz.
Gücü yetmedi¤i, nefsine hâkim olmad›¤› için, hepsine uyamam›fl
ise, onlarla birlikde olmas›na mâni’ olmaz. Hadîs-i flerîfler, bu
ikinci k›sm› bildirmekdedir. Bir cemâ’ati seven, fekat tâm onlar
gibi olm›yan kimseye karfl› söylenmifldir. Ebû Zer hadîsi, bunu
aç›kca bildirmekdedir. Bu hadîs-i flerîf, müslimânlar› çok sevin-
dirmekdedir. Yüzseksenüç 183 [m. 799] senesinde Kûfede vefât
etmifl olan Muhammed ibnis-Semmâk “rahime-hullahü teâlâ”,
son nefesinde, (Yâ Rabbî! Sana hep ›syân etdim. Fekat, sana
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itâ’at edenleri hep sevdim. Beni bu sevgime ba¤›flla!) diyerek düâ
etdi.

[Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “rahmetullahi aleyh” de, (Yâ
Rabbî! Sana lây›k hiçbirfley yapamad›m. Yüzüm kara olarak huzû-
runa geldim. Fekat, senin dînini y›kmak, islâmiyyeti yok etmek is-
tiyenleri sevmedim. Senin için olan bu bu¤duma beni ba¤›flla!) di-
yerek düâ ederdi]. Necmüddîn-i Gazzî “rahime-hullahü teâlâ”, sâ-
lihleri seven zâlimleri, üçüncü nev’in birinci k›sm›n›n sevgisine
benzetmekdedir. Ya’nî sevdiklerinin îmânlar› gibi inanan, fekat
onlar›n amellerine ve ahlâklar›na uymak istemiyen kimseye ben-
zetmekdedir. Sâlihlere olan muhabbetleri ve yard›mlar›, bu zâlim-
lere fâide vermez demekdedir. Biz deriz ki, böyle zâlimler, ikinci
sevme¤e benzemekdedirler. Ya’nî sevdiklerinin îmân› gibi inanan,
fekat onlar gibi olam›yan kimseler gibidirler. ‹bnis-Semmâk da,
böyle oldu¤unu bildirmifldi. Bu zâlimler, nefslerine uyarak zulm
yapm›fllarsa da, sâlihleri sevmekde, düâlar›n› alma¤a çal›flmakda-
d›rlar. [Necmüddîn-i Gazzî fiâfi’î 1061 [m. 1651] de vefât etmifldir.]

(Hadîka), ikinci cild, yüzyirmidördüncü sahîfesinde diyor ki,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Kifli sevdi¤i ile birlikde
olur) buyurdu. Selef-i sâlihîni, ya’nî Ehl-i sünnet âlimlerini sevsek,
onlar gibi olmasak bile, bu hadîs-i flerîfdeki müjdeye kavufluruz.
Allahü teâlân›n sevdiklerinin ve Allahü teâlây› sevenlerin dirileri-
ni ve ölülerini seven kimse, büyük se’âdete, iyiliklere kavuflur. On-
lar› sevmek, meselâ onlar›n düflmanlar›na karfl› ve onlar› kötüliyen
câhillere karfl›, onlar› savunmak, övmekdir. Dünyâya düflkün olan-
lar›n en kötüleri, Allahü teâlân›n sevdiklerini, Evliyây› kötüliyen-
lerdir. Dünyâya düflkün olmak, bütün kötülüklere yol açar. Hased,
h›rs›zl›k, rüflvet, kibr gibi harâmlara sebeb olur. Câhil din adamla-
r›n›n kibrli olmalar›, hep dünyâya düflkün olmalar›ndan ileri gel-
mekdedir. Muhyiddîn-i Arabînin kalbinin aç›lmas›, bât›n ilmlerine
kavuflmas›, tesavvuf büyüklerini sevdi¤i, onlar› savundu¤u için ol-
du¤unu, kendisi bildirmekdedir. (Rûh-ul-kuds) kitâb›nda diyor ki,
(Elhamdülillah! Câhil din adamlar›na karfl›, tesavvufcular› hep sa-
vundum. Ölünceye kadar da savunaca¤›m. Bunun için, kalb bilgi-
lerine kavuflduruldum. Onlara sald›ran, ismlerini söyliyerek kötü-
liyen, kendisinin câhil oldu¤unu ortaya koyar. Bunun sonu felâket
olur).

Muhyiddîn-i Arabî “rahmetullahi aleyh”, kendisinin (Vas›y-
yet-i Yûsüfiyye) kitâb›n› aç›klarken diyor ki, Resûlullah› “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” rü’yâda gördüm. (Allahü teâlân›n bu
ni’metine nas›l kavufldu¤unu biliyor musun?) buyurdu. Hay›r, bil-
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miyorum dedim. (Ehlullah oldu¤unu söyliyenlere, sayg› gösterdi-
¤in için kavufldun!) buyurdu. Sözü do¤ru olsa da, olmasa da, ona
sayg› göstermesi, se’âdete kavuflmas›na sebeb oldu.

Kendi kusûrlar›n› arafld›r›p düzeltme¤e çal›flan kimse, baflkala-
r›n›n ayblar›n› görme¤e vakt bulamaz. Hep, kendinden dahâ iyi
olan müslimânlar› görür. Ya’nî her gördü¤ü müslimân› kendinden
dahâ iyi bulur. Velî oldu¤unu söyliyen kimsenin do¤ru söyledi¤ine
inan›r. Baflkalar›n›n kötülüklerini arafld›ran, kendi kusûrlar›n› gör-
miyen ise, Velîye inanmaz.

Necmeddîn-i Gazzî “rahmetullahi aleyh” (Hüsn-üt tenebbüh)
kitâb›nda diyor ki, (Sâlihleri sevmek, sohbetlerinde bulunmak, zi-
yâretlerine gitmek, onlarla bereketlenmek lâz›md›r. Evliyâ bunlar-
d›r). fiâh-ul-kermânî buyuruyor ki; (Evliyây› sevmekden dahâ k›y-
metli ibâdet olmaz. Evliyây› sevmek, Allahü teâlây› sevme¤e yol
açar. Allahü teâlây› seveni, Allahü teâlâ da sever). Ebû Osmân
Hayrî diyor ki, (Evliyân›n sohbetine kavuflan kimse, Allahü teâlâ-
ya kavuflduran yolu bulur). Yahyâ bin Muâz “rahime-hullahü te-
âlâ” diyor ki, (Evliyân›n sohbetine kavuflan sâd›k bir kimse, herfle-
yi unutur. Allahü teâlâ ile olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâya hiç
kavuflamaz). Muhammed bin Irak (Sefînetül-›râk›yye) kitâb›nda
diyor ki, (F›kh âlimlerinden Muhammed bin Hüseyn Beclî, Resû-
lullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yâda gördü. Hangi amelin
en iyi oldu¤unu sordu. (Evliyâullahdan olan bir Velînin yan›nda
bulunmakd›r) buyurdu. Diri iken bulamazsak deyince, (Diri iken
de, ölü iken de onu sevmek, düflünmek böyledir) buyurdu.) [Mu-
hammed bin Alî fiâmî ibni Irak 933 [m. 1527] de Medînede vefât
etdi.]

‹mâm-› Birgivî “rahmetullahi aleyh” düâ ederken, (Ey yar-
d›mc›lar›n en iyisi! Ey ümmîdsizlerin s›¤›na¤›! Yâ Erhamerrâhi-
mîn! Ey günâhlar› örten merhameti bol Allah›m! Habîbin, sevgili
Peygamberin hurmeti için ve bütün Peygamberlerin ve Melekle-
rin ve Peygamberinin Eshâb›n›n ve Tâbi’înin hurmetleri için, gü-
nâh› çok olan bizlere ac›! Suçlar›m›z› afv eyle!) derdi. Allahü te-
âlâya, Peygamberi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Onun Es-
hâb› “rad›yallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve Tâbi’înin hurmeti için
düâ etmek, düân›n kabûl olmas› için bunlar› vesîle etmek câizdir,
meflrû’dur. Onlar›n flefâ’atini istemek olup, Ehl-i sünnet âlimleri
“rahime-hümullahü teâlâ” câiz oldu¤unu bildirmifldir. Mu’tezile,
buna inanmad›. Vesîle ederek yap›lan düâ, o Velînin kerâmeti
olarak kabûl olur. Bu da, öldükden sonra da, kerâmetin bulundu-
¤unu göstermekdedir. Bid’at ehli olan sap›klar, buna inanm›yor.
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[‹mâm-› Muhammed Birgivî 981 [m. 1573] de Anadoluda Birgide
vefât etdi.]

‹mâm-› Münâvî “rahmetullahi aleyh” (Câmi’ussagîr)i aç›klar-
ken buyuruyor ki, (‹mâm-› Sübkî “rahmetullahi aleyh” düâ eder-
ken, Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” vesîle yapmak, onu
flefî yapmak, ondan yard›m istemek güzel olur. Selef-i sâlihînden
ve sonra gelen âlimlerden hiç kimse “rahime-hümullahü teâlâ” bu-
na karfl› ç›kmad›. Yaln›z ibni Teymiyye bunu inkâr ederek, do¤ru
yoldan ayr›ld›. Kendinden önce gelenlerden, kimsenin söylemedi-
¤i bir yola sapd›. Ehl-i islâm aras›nda sap›kl›¤› ile nâm ald› buyur-
du). Âlimlerimiz “rahime-hümullahü teâlâ”, Resûlullaha “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” mahsûs olan üstünlükleri bildirirken, düâ
ederken Resûlullah› “sallallahü aleyhi ve sellem” vâs›ta k›lmak câ-
iz olur. Baflkalar›n› vâs›ta etmek böyle de¤ildir dediler. Fekat,
imâm-› Kufleyrî “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Ma’rûf-i Kerhî
“rahmetullahi aleyh” talebesine, düâ ederken beni vâs›ta ediniz!
Ben, Allahü teâlâ ile aran›zda vâs›tay›m demifldir. Çünki Evliyâ
“rahime-hümullahü teâlâ” Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sel-
lem” vârisleridir. Vâris olan, vârisi oldu¤u zât›n bütün üstünlükle-
rine kavuflur). Yirminci maddeyi de lütfen okuyunuz! (Hadî-
ka)dan terceme temâm oldu. [Abdülkerîm Kufleyrî 465 [m. 1072]
de Niflâpûrda vefât etdi. Ma’rûf-i Kerhî, S›rrî Sekatînin mürflidi i-
di. 200 [m. 815] de Ba¤dâdda vefât etdi.]

____________________

Hak teâlâ, intikâm›n› yine kul ile al›r.
Bilmiyen (ilm-i ledünnî) an› kul yapd› san›r.

Cümle eflyâ Hâl›k›nd›r, kul elîle ifllenir.
Emr-i Bârî olmay›nca, sanma bir çöp deprenir!

____________________

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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II.ci K›sm

VEHHÂBÎL‹⁄‹N BAfiLANGICI
VE YAYILMASI

Gücendirmezsen kimseyi, kimse gücendirmez seni,
Kötülemezsen kimseyi, kimse kötülemez seni.
Herkese iyilik edersen, herkes iyi bilir seni,
Allaha kulluk edersen, herkes çok sever seni.

36 - Osmânl›lar, Arab yar›madas›n›n ço¤una sâhib olunca, her
memleketde seçilen bir me’mûr ile, o memleket idâre edilirdi. Son-
ralar›, Hicâzdan baflka yerler kap›flan›n eline geçdi. fieyhlikle idâ-
re edildi.

Binyüzelli 1150 [m. 1737] senesinde Abdülvehhâb o¤lu Muham-
med, ingiliz câsûsu Hempherin Londrada hâz›rlad›¤› (Vehhâbîlik)
inançlar›n›, az zemân sonra, siyâsî hâle çevirdi. ‹ngilizlerin siyâsî ve
askerî yard›mlar› ile, Arabistâna yay›ld›. Dahâ sonra, ‹stanbuldaki
halîfe ikinci Mahmûd hân taraf›ndan M›sr vâlîsi Muhammed Alî pâ-
flaya emr verilerek, M›srdan gönderilen asker, 1233 [m. 1818] de
bunlar›n elinden Arabistân› kurtard›.

Vehhâbîlere inanan Der’›yye hâkimi Abdül’azîz bin Muham-
med bin Sü’ûd ilk olarak hicretin binikiyüzbefl 1205 [m. 1791] se-
nesinde, Mekke emîri flerîf Gâlib efendi ile harb etdi. Dahâ önce,
vehhâbîli¤i gizlice yaym›fllard›. Say›s›z müslimânlar› öldürüp, ka-
d›nlar›n›, çocuklar›n› ve mallar›n› alm›fllar ve iflkence etmifllerdi.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammed, Benî Temîm kabîlesindendir.
Hicretin 1111 [m. 1699] senesinde Necd çölündeki (Hureymile) ka-
sabas›nda (Uyeyne) köyünde do¤mufl, binikiyüzalt›da (1206) [m.
1792] ölmüfldü. Önceleri ticâret için Basra, Ba¤dâd, Îrân, fiâm ve
Hind taraflar›na gitmifl, çok zekî ve bozguncu sözleri ile (fieyh-i
Necdî) ad›n› alm›fld›. Dolafld›¤› yerlerde çok fleyler görmüfl, flef ol-
mak düflüncesine kap›lm›fld›. 1125 [m. 1713] senesinde, Basrada te-
sâdüf etdi¤i, ingiliz câsûsu Hempher, bu tecribesiz gencin ink›lâb
yapmak, böylece insanlar›n bafl›na geçmek arzûsunda oldu¤unu
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anl›yarak, bununla uzun zemân arkadafll›k yapd›. ‹ngiliz Müstem-
lekeler Nezâretinden ald›¤› hîle ve yalanlar› buna telkîn etdi. Mu-
hammedin bu telkînlerden zevk ald›¤›n› görünce, yeni bir din kur-
mas›n› teklîf etdi. Bu yeni dînin esâslar›n› ona bildirdi. Câsûs da,
Abdülvehhâb o¤lu Muhammed de arad›klar›na kavuflmufl oldular.
Yeni bir din kurmak için, önce Medînede, sonra fiâmda, Hanbelî
mezhebi âlimlerinden okudu. Necde dönünce köylüler için küçük
din kitâblar› yazd›. Bu kitâblara, ingiliz câsûsundan ö¤rendiklerini
ve Mu’tezile ve baflka bid’at f›rkalar›ndan ald›¤› bozuk düflüncele-
ri de kar›fld›rd›. Köylülerin ço¤u buna tâbi’ oldular. ‹slâmiyyeti
içerden y›kmak için, ‹ngilterede kurulmufl olan (Müstemlekeler
nâz›rl›¤›), bu hâli, Necd fleyhi olan (Muhammed bin Sü’ûd)a bildir-
di. Çok para vererek ve siyâsî, askerî yard›mlar va’d ederek, Ab-
dülvehhâb o¤lu Muhammed ile iflbirli¤i yapmas›n› te’mîn etdi.
Arabistânda hasebe ve nesebe çok ehemmiyyet verirlerdi. Kendisi
ise, câhil oldu¤undan, Abdülvehhâb o¤lu Muhammed (Vehhâbî-
lik) ad›n› verdi¤i tarîkatini yaymak için, Muhammed bin Sü’ûdü
mafla olarak kulland›. Kendisine (Kâdî), Muhammed bin Sü’ûda
(Hâkim) ismini takd›. Kendilerinden sonra da, çocuklar›n›n bu ma-
kâma geçmelerini te’mîn eden bir anayasa yapd›rd›.

(Mir’ât-ül Haremeyn) kitâb›n›n yaz›lm›fl oldu¤u binüçyüzalt›
1306 [m. 1888] senesinde Necd emîri olan (Abdüllah bin Faysal),
Muhammed bin Sü’ûd soyundan oldu¤u gibi, kâdîlar› ya’nî diyânet
iflleri reîsleri de, Abdülvehhâb o¤lu Muhammedin neslindendir.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammed, önceleri Medînede okurken,
Medînenin sâlih, temiz âlimlerinden olan babas› Abdülvehhâb ve
kardefli Süleymân bin Abdülvehhâb ve kendisine ders okutan hoca-
lar›, bunun sözlerinden ve davran›fllar›ndan ve s›k s›k söyledi¤i dü-
flüncelerinden bunun ileride islâm dînini içeriden y›kacak bir sap›k
olaca¤›n› anlam›fllard›. Kendisine nasîhat verirler ve müslimânlara,
bundan sak›nmalar›n› söylerlerdi. Fekat, korkduklar› çabuk meydâ-
na geldi. Düflüncelerini (Vehhâbîlik) ad› ile aç›kca yayma¤a bafllad›.
Câhilleri, ahmaklar› aldatmak için ‹slâm âlimlerinin kitâblar›na uy-
m›yan yeniliklerle, dinde reformculukla ortaya ç›kd›. (Ehl-i sünnet
vel-cemâ’at) mezhebinde olan do¤ru müslimânlara kâfir diyecek ka-
dar taflk›nl›k yapd›. Peygamberimizi “sallallahü aleyhi ve sellem” ve
baflka Peygamberleri ve Evliyây› vesîle ederek, Allahü teâlâdan bir-
fley isteme¤e ve bunlar›n kabrlerini ziyâret etme¤e flirk dedi.

Abdülvehhâb o¤lu Muhammedin, ingiliz câsûsundan ö¤rendi-
¤ine göre, bir kabr bafl›nda düâ ederken, meyyite karfl› söyliyen,
müflrik olurmufl. Allahdan baflka bir kimse veyâ birfley için, yapd›
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demek, meselâ, (Falanca ilâcdan fâide oldu) veyâ (Peygamber e-
fendimizi veyâ bir Velîyi vâs›ta yaparak istedi¤im oldu) diyen müs-
limânlar müflrik olurmufl. Abdülvehhâb o¤lunun, bu sözlerine ve-
sîka olarak ortaya atd›¤› fleyler, hep yalan ve iftirâ ise de, câhil
halk, do¤ruyu e¤riden ay›ramad›klar› için sözleri, iflsizlerin, çapul-
cular›n, bilhâssa Der’›yye hâkimi Muhammed bin Sü’ûdün hofluna
gitdi. Câhiller ve vurguncular, tafl yürekliler, Abdülvehhâb o¤lu-
nun sözlerine hemen yanafld›lar. Do¤ru yolda olan hâlis müslimân-
lara kâfir dediler.

Abdülvehhâb o¤lu, düflüncelerini kolayca yayabilmek için,
Der’›yye hâkimine baflvurunca, o da topraklar›n› geniflletmek ve
kuvvetlerini artd›rmak için ve Londradan ald›¤› emrleri yaymak için,
Abdülvehhâb o¤lu ile seve seve iflbirli¤i yapd›. Onun fikrlerini her
tarafa yaymakda bütün gücü ile u¤rafld›. ‹nanmay›p karfl› duranlarla
harb etdi. Müslimânlar›n mallar›n› ya¤ma etmek, canlar›na k›ymak
halâl denilince, çöldeki vahflîler, soyguncular, Muhammed bin
Sü’ûda asker olmak için yar›fl etdiler. Sü’ûd o¤lu ile Abdülvehhâb
o¤lu elele vererek, vehhâbîli¤i kabûl etmiyenlerin kâfir ve müflrik ol-
duklar›na, kanlar›n› dökmek ve mallar›n› almak halâl oldu¤una bin-
yüzk›rküç 1143 [m. 1730] senesinde karar verip, yedi sene sonra veh-
hâbîli¤i i’lân etdiler. Buna göre, Abdülvehhâb o¤lu, otuziki yafl›nda
bozuk fikrleri yayma¤a bafllam›fl, k›rk yafl›nda i’lân etmifldir.

Mekke-i mükerreme flâfi’î müftîsi Esseyyid Ahmed bin Zeynî
Dahlân “rahmetullahi aleyh”, (El-Fütûhât-ül-islâmiyye) kitâb›n›n
ikinci cüz’ 228. ci sahîfesinden bafll›yarak, (Fitnet-ül-vehhâbiyye)
bafll›¤› alt›nda bunlar›n bozuk inançlar›n› ve müslimânlara yapd›k-
lar› iflkenceleri anlatmakdad›r. Bu kitâb 1387 [m. 1968] senesinde
Kâhirede ve 1395 [m. 1975] de ‹stanbulda ofset yolu ile basd›r›l-
m›fld›r. Bunun 234. cü sahîfesinde diyor ki, (Mekkedeki ve Medî-
nedeki Ehl-i sünnet âlimlerini aldatmak için, buralara kendi adam-
lar›n› gönderdiler. Bu adamlar, islâm âlimlerine cevâb veremedi-
ler. Câhil ve sap›k olduklar› anlafl›ld›. Kâfir olduklar›n› isbât eden
bir karâr yaz›l›p her tarafa gönderildi. Mekke emîri olan flerîf
Mes’ûd bin Sa’îd, bunlar›n habs edilmelerini emr eyledi. Birkaç›
kaçarak Der’›yyeye gitdi. Olanlar› anlatd›lar.) Zeynî Dahlân 1304
[m. 1886] de Medînede vefât etdi.

Hicâzda bulunan dört mezheb âlimleri ve bunlar›n aras›nda
Abdülvehhâb o¤lunun kardefli Süleymân efendi ve kendisine ders
okutmufl olan hocalar›, Abdülvehhâb o¤lunun kitâblar›n› inceliye-
rek, ‹slâm dînini y›k›c›, bozguncu yaz›lar›na cevâblar hâz›rlad›lar,
sap›k yaz›lar›n› çürüten kuvvetli vesîkalarla kitâblar yazarak, müs-
limânlar› uyand›rma¤a çal›fld›lar. Süleymân bin Abdülvehhâb›n,
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kardefline karfl› yazd›¤› kitâb›n ismi, (Savâ’›k-ul ilâhiyye firredd-i
alel-vehhâbiyye) olup, hicretin binüçyüzalt› [1306]. c› senesinde
bas›lm›fl ve 1395 [m. 1975] senesinde ‹stanbulda ofset yolu ile ikin-
ci bask›s› yap›lm›fld›r.

Bu kitâblar onlar› gafletden uyand›ramad›. Müslimânlara karfl›
olan düflmanl›klar›n› artd›rd› ve Muhammed bin Sü’ûdün müsli-
mânlar üzerine sald›rmas›na, ak›t›lan kanlar›n ço¤almas›na sebeb
oldu. Bu adam, (Benî Hanîfe) kabîlesinden olup, Müseyleme-tül
Kezzâb›n peygamberli¤ine inanm›fl olan ahmaklar›n soyundan idi.
Muhammed bin Sü’ûd, hicretin binyüzyetmiflsekiz (1178) ve mîlâd›n
binyediyüzaltm›flbefl (1765) senesinde ölünce, o¤lu Abdül’azîz yeri-
ne geçdi. Abdül’azîz bin Muhammed bin Sü’ûd, hicretin binikiyü-
zonyedi (1217) ve mîlâd›n binsekizyüzüç (1803) senesinde, Der’›yye
câmi’inde, bir flî’î taraf›ndan, karn›na hançer sokularak öldürüldü.
Bundan sonra, o¤lu Sü’ûd bin Abdül’azîz vehhâbîlerin flefi oldu.
Arablar› aldatmak, sap›k inançlar›n› yaymak için müslimânlar›n ka-
n›n› dökmekde, üçü de, birbiri ile yar›fl›rcas›na çal›fld›lar.

Abdülvehhâb o¤lunun bu düflüncelerini yaymas›, Allah› tev-
hîdde hâlis olmak için ve müslimânlar› flirkden kurtarmak için
imifl. Müslimânlar alt›yüz seneden beri flirk üzere imifller. Müsli-
mânlar›n dînini tâzelemek için, dinde reform yapmak için, ortaya
ç›km›fl. Bu düflüncelerine herkesi inand›rmak için, Ahkâf sûresinin
beflinci âyet-i kerîmesini, Yûnüs sûresinin yüzalt›nc› âyet-i kerîme-
sini ve Ra’d sûresinin ondördüncü âyet-i kerîmesini vesîka olarak
ileri sürmüfldür. Hâlbuki bunlara benziyen, dahâ birçok âyet-i ke-
rîmeler vard›r. Bu âyet-i kerîmelerin hepsi, puta tapan kâfirleri,
müflrikleri bildirmek için gönderildi¤ini, tefsîr âlimleri sözbirli¤i ile
beyân buyurmufllard›r.

Abdülvehhâb o¤lunun düflüncelerine göre, bir müslimân, Pey-
gamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” veyâ baflka Peygam-
berlerden yâhud Velîlerden, Sâlihlerden birinin kabrinin yan›nda
veyâ uzakda iken bundan (istigâse) etse, ya’nî s›k›nt›dan, dertden
kurtulmas› için yard›m istese, yâhud o zât›n ismini söyliyerek fle-
fâ’at etmesini dilese, yâhud kabrini ziyâret etmek için gitmek iste-
se, o müslimân müflrik olurmufl. Allahü teâlâ, Zümer sûresinin
üçüncü âyetinde, puta tapan kâfirleri bildirmekdedir. Peygamber-
leri ve Evliyây› vesîle ederek düâ eden müslimânlara müflrik diye-
bilmek için, bu âyet-i kerîmeyi ileri sürüyorlar. Müflrikler de put-
lar›n yarat›c› olmad›¤›na, herfleyi Allahü teâlân›n yaratd›¤›na ina-
n›yorlard› diyorlar. Hattâ Ankebût sûresinin altm›flbirinci ve Zuh-
ruf sûresinin seksenyedinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Bunlar›
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kimin yaratd›¤›n›, onlara sorarsan, elbette Allah yaratd› derler)
buyuruldu. Allahü teâlân›n da böyle buyurdu¤unu söylüyorlar.
Kâfirler böyle inand›klar› için de¤il, Zümer sûresinin üçüncü âye-
tinde bildirilen, (Allahdan baflkalar›n› dost edinenler, onlar Allahü
teâlâya flefâ’at ederek bizi yaklafld›r›rlar derler) meâl-i flerîfini söy-
ledikleri için kâfir ve müflrik oluyorlar, diyorlar. Peygamberlerin,
Evliyân›n kabrlerinden flefâ’at, yard›m istiyen müslimânlar da,
böyle söyliyerek müflrik oluyorlarm›fl.

Abdülvehhâb o¤lunun, bu âyet-i kerîmeyi ileri sürerek, müsli-
mânlar› kâfirlere, müflriklere benzetmesi, çok çürük, ahmakca ve
gülünç bir fleydir. Çünki, kâfirler, flefâ’at etmeleri için putlara tap›-
n›yorlar. Allahü teâlây› b›rak›p, dileklerini yaln›z putlardan isti-
yorlar. Müslimânlar ise, Peygamberlere, Evliyâya tap›nm›yorlar,
herfleyi yaln›z Allahdan bekliyoruz. Evliyân›n vâs›ta, vesîle olma-
s›n› istiyoruz, diyorlar. Kâfirler, putlar›n›n diledikleri gibi flefâ’at
edeceklerine, her dilediklerini Allaha yapd›racaklar›na inan›yor-
lar. Müslimânlar ise, Allahü teâlân›n, sevdi¤i kullar›na flefâ’at için
izn verece¤ini, sevdiklerinin flefâ’atlerini ve düâlar›n› kabûl edece-
¤ini, Kur’ân-› kerîmde bildirdi¤i için, Kur’ân-› kerîmde bildirilen
bu müjdeye inand›klar› için, Allahü teâlân›n sevgilisi olarak tan›-
d›klar› Evliyâdan flefâ’at ve yard›m istemekdedirler. Kâfirlerin
putlara tap›nmas› ile, müslimânlar›n Evliyâdan yard›m istemeleri
birbirine benzetilemez. Bir müslimân ile bir kâfir, görünüflde hep
insand›r. ‹nsanl›klar› birbirlerine benzemekdedir. Fekat, müsli-
mân, Allahü teâlân›n dostudur. Sonsuz Cennetde kalacakd›r. Kâ-
fir olan ise, Allahü teâlân›n düflman›d›r. Sonsuz Cehennemde ka-
lacakd›r. Görünüflde birbirlerine benzemeleri, hep ayn› olacaklar›-
na sened olamaz. Allahü teâlân›n düflman› olan putlara, heykelle-
re yalvaran ile, Allahü teâlân›n sevgili kullar›na yalvaranlar, görü-
nüflde benziyebilirler. Fekat, putlara yalvarmak, Cehenneme götü-
rür. Evliyâya yalvarmak ise, Allahü teâlân›n afv etmesine, merha-
met etmesine sebeb olur. (Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar› hât›rla-
n›rsa, Allahü teâlâ merhamet eder) hadîs-i flerîfini, otuzuncu mad-
denin sonunda bildirmifldik. Peygamberlere “aleyhimüssalevât›
vetteslîmât”, Evliyâya “rahime-hümullahü teâlâ” yalvar›nca, Alla-
hü teâlân›n merhamet edece¤ini, afv buyuraca¤›n› bu hadîs-i flerîf
de göstermekdedir.

Müslimânlar, Peygamberlerin, Evliyân›n ilah, ma’bûd, Allahü
teâlâya flerîk, ortak olmad›klar›na inan›r. Bunlar›n, Allah›n âciz
kullar› olduklar›na, ibâdete, tap›nma¤a, yalvarma¤a haklar› olma-
d›¤›na inan›r. Allahü teâlân›n sevdi¤i, düâlar›n› kabûl eyledi¤i kul-
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lar› oldu¤una inan›r. Mâide sûresi, otuzbeflinci âyetinde meâlen,
(Bana yaklaflmak için vesîle aray›n›z) buyuruldu. Sâlih kullar›m›n
düâlar›n› kabûl ederim, dileklerini veririm buyuruyor. Buhârîde ve
Müslimde ve Künûz-üd-dekâ›kde bulunan hadîs-i flerîfde, (Elbet,
Allahü teâlân›n öyle kullar› vard›r ki, birfley için yemîn etse, Alla-
hü teâlâ, o fleyi yarat›r. Onu yalanc› ç›karmaz) buyuruldu. Müsli-
mânlar, bu âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere inand›klar› için,
Evliyây› “rahmetullahi aleyhim ecma’în” vesîle yapmakda, onlar-
dan düâ ve yard›m beklemekdedir.

Evet, kâfirlerin bir k›sm›, putlar›n›n, heykellerinin yarat›c› ol-
mad›klar›n›, herfleyi Allahü teâlân›n yaratd›¤›n› söyliyorlar ise de,
putlar›n tap›nma¤a haklar› vard›r. Onlar diledi¤ini yaparlar ve Al-
laha da yapd›r›rlar diyorlar. Putlar›n› Allaha flerîk, ortak yap›yor-
lar. Bir kimse, dünyâda baflkas›ndan yard›m istese, bana elbette
yard›m yapar. Onun her istedi¤i herhâlde olur dese, bu kimse kâ-
fir olur. Fekat, benim iflim onun istemesi ile kesinlikle olmaz. O
bir sebebdir. Allahü teâlâ sebebe yap›flanlar› sever. Sebeble yarat-
mak Onun âdetidir. Sebebe yap›flm›fl olmak için, bundan yard›m
istiyorum, dile¤imi Allahdan bekliyorum. Peygamberimiz de se-
beblere yap›flm›fld›r. Sebebe yap›flmakla, o yüce Peygamberin
sünnetine uymufl oluyorum diyerek birisinden yard›m istiyen kim-
se sevâb kazan›r. ‹fli olursa, Allahü teâlâya hamd eder. ‹fli olmaz-
sa, Allahü teâlân›n kazâs›na, kaderine râz› olur. Kâfirlerin puta
tapmas›, müslimânlar›n Evliyâdan düâ, flefâ’at, yard›m istemeleri-
ne benzemez. Akl› olan, do¤ru düflünebilen, bu ikisini birbirine
benzetmez. Birbirinden baflka olduklar›n› iyi anlar. Zarar› ve fâ-
ideyi yaratan, ancak Allahü teâlâd›r. Ondan baflkas›n›n tap›nma-
¤a hakk› yokdur. Hiçbir Peygamber, hiçbir Velî ve hiçbir mahlûk,
hiçbirfley yaratamaz. Allahdan baflka yarat›c› yokdur. Yaln›z Alla-
hü teâlâ, Peygamberlerinin, Velîlerinin, sâlih kullar›n›n, ya’nî sev-
di¤i kullar›n›n ismlerini söyliyenlere, onlar› vesîle edenlere mer-
hamet eder. Dilediklerini verir. Böyle oldu¤unu, kendisi ve Pey-
gamberi haber vermifldir. Bu haberlere uyarak müslimânlar da
böyle inanmakdad›r.

Müflrikler, kâfirler ise, putlar›n birfley yaratmad›¤›n› bildikleri
hâlde, putlar› ilâh ve ma’bûd biliyorlar. Putlara tap›n›yorlar. Kimi-
si ülûhiyyetde müflrik oluyor. Kimisi de, ibâdetde müflrik oluyor-
lar. (Putlar›m›z bize flefâ’at edecekdir. Allaha yaklafld›racakd›r)
dedikleri için, müflrik olmuyorlar. Putlar› ma’bûd bildikleri için,
putlara tap›nd›klar› için müflrik oluyorlar.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bir zemân gele-
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cek, kâfirler için gelmifl olan âyet-i kerîmeleri, müslimânlar› kötü-
lemek için vesîka olarak kullanacaklard›r) buyurdu. Baflka bir ha-
dîs-i flerîfde, (En çok korkdu¤um fley, âyet-i kerîmeleri Allahü te-
âlân›n dilemedi¤i yerlerde kullanacak kimselerin ortaya ç›kmas›-
d›r) buyurdu. Bu hadîs-i flerîflerin ikisini de Abdüllah bin Ömer
“rad›yallahü anhümâ” bildirdi. Bu iki hadîs-i flerîf, mezhebsizlerin,
z›nd›klar›n türiyeceklerini ve kâfirleri bildiren âyet-i kerîmelerin
müslimânlar için geldi¤ini söyliyeceklerini, Kur’ân-› kerîme iftirâ
edeceklerini bildirmekdedir.

Mü’minler, Allahü teâlân›n sevdi¤ine inand›klar› kimselerin
mezârlar›n› ziyârete gidiyorlar. Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›n›
vâs›ta, vesîle ederek, Allaha yalvar›yorlar. Peygamberimiz ve Es-
hâb-› kirâm da böyle yaparlard›. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi
ve sellem”, (Yâ Rabbî! ‹stediklerini vermifl oldu¤un kullar›n›n
hakk› için, hurmeti için senden istiyorum) düâs›n› okurdu. Bu dü-
ây› Eshâb›na ö¤retir ve okumalar›n› emr ederdi. Mü’minler de,
böyle düâ etmekdedir.

Hazret-i Alînin vâlidesi olan (Fât›ma binti Esed) “rad›yallahü
anhümâ” vefât edince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”
kabre koydu ve (Yâ Rabbî! Bana annelik yapan Fât›ma binti Ese-
di afv eyle! Peygamberinin ve benden önce gelmifl olan Peygam-
berlerinin hakk› için, ona rahmetini bol eyle!) diye düâ eyledi.
Gözlerinin aç›lmas› için düâ istiyen birisine, iki rek’at nemâz k›l-
mas›n›, sonra (Yâ Rabbî! Kullar›na merhamet ederek göndermifl
oldu¤un Peygamberin Muhammed aleyhisselâm›n hurmeti için,
Onu vesîle ederek, senden istiyorum. Sana yalvar›yorum. Ey sev-
gili Peygamber, Muhammed “aleyhisselâm”! Seni vesîle ederek,
düâm› kabûl edip, dile¤imi ihsân etmesi için Rabbime yalvar›yo-
rum. Yâ Rabbî! Düâm›n kabûl olmas› için, o yüce Peygamberi ba-
na flefâ’atc› eyle!) düâs›n› okumas›n› emr buyurmufldur.

Âdem “aleyhisselâm”, yasak edilen a¤acdan yiyerek, (Seylan)
ya’nî Serendib adas›na indirilince, (Yâ Rabbî! O¤lum Muhammed
aleyhisselâm hurmetine beni afv et!) düâs›n› yapd›. Allahü teâlâ
da, (Ey Âdem! Muhammed aleyhisselâm› vesîle ederek, yerdeki-
ler ve gökdekiler için flefâ’at isteseydin, flefâ’atini kabûl ederdim)
buyurdu.

Hazret-i Ömer, hazret-i Abbâs› “rad›yallahü anhümâ” berâber
götürüp, onu vesîle ederek, ya¤mur düâs› yapm›fl, düâs› kabûl ol-
mufldur.

Gözlerinin aç›lmas›n› istiyen birisine, okumas› emr olunan dü-
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âda, (Yâ Muhammed! Seni...) demek, Evliyây› vesîle ederken is-
mini söyliyerek yalvarman›n câiz oldu¤unu göstermekdedir.

Eshâb-› kirâm›n ve Tâbi’înin “rad›yallahü anhüm” hayât›n› bil-
diren kitâblar, kabr ziyâretinin ve ismini söyliyerek flefâ’at isteme-
nin ve meyyiti vesîle k›lman›n meflrû’ ve câiz oldu¤unu gösteren
vesîkalarla doludur.

‹bni Hacer-i Hiytemînin “rahime-hullahü teâlâ” (Minhâc) fler-
hi olan (Tuhfe) kitâb›na hâfliyeleri ile meflhûr Muhammed bin Sü-
leymân flâfi’î “rahmetullahi aleyh”,[1] Abdülvehhâb o¤lunun bozuk
ve sap›k bir yolda oldu¤unu, âyet-i kerîmelere ve hadîs-i flerîflere
yanl›fl ma’nâlar verdi¤ini, vesîkalarla isbât etmifldir. Kitâb›nda flöy-
le demekdedir: (Ey Muhammed bin Abdülvehhâb! Müslimânlara
dil uzatma! Allah r›zâs› için, sana nasîhat ediyorum. Allahdan bafl-
ka yarat›c› oldu¤unu söyliyen varsa, ona do¤ruyu bildir! Vesîkalar
göstererek onu do¤ru yola çevir! Müslimânlara kâfir denilemez!
Sen de bir müslimâns›n. Milyonlara kâfir dememek için, bir kifliye
kâfir demek dahâ do¤ru olur. Sürüden ayr›lan koyunun tehlükede
oldu¤u muhakkakd›r. Nisâ sûresinin yüzondördüncü âyetinde me-
âlen, (Do¤ru yol gösterildikden sonra, Peygamber aleyhisselâma
uym›yan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayr›lan kimseyi, küfr
ve irtidâdda b›rak›r ve Cehenneme atar›z. O Cehennem çok kötü
bir yerdir) buyuruldu. Bu âyet-i kerîme, Ehl-i sünnet ve cemâ’at-
den ayr›lm›fl olanlar›n hâlini göstermekdedir).

Kabr ziyâretinin câiz ve fâideli oldu¤unu bildiren hadîs-i flerîf-
ler, pek çokdur. Eshâb-› kirâm ve Tâbi’în-i izâm “rad›yallahü an-
hüm” Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubâ-
rek türbesini ziyâret ederlerdi. Bu ziyâretin nas›l yap›laca¤›n› ve
fâidelerini bildirmek için kitâblar yaz›lm›fld›r.

Bir Velîyi “rahmetullahi aleyh” vesîle ederek düâ etmek, ismi-
ni söyliyerek ondan yard›m istemek, hiç zararl› de¤ildir. ‹smi söy-
lenen zât›n, te’sîr edece¤ine, istenileni elbet yapaca¤›na, gaybleri
bilece¤ine inanmak küfr olur. Müslimânlar böyle inanm›yor ki,
kötülenebilsin. Müslimân, Allahü teâlân›n sevgili bir kulundan,
yaln›z vesîle olmas›n›, flefâ’at etmesini, düâ etmesini ister. ‹steni-
leni yaratan yaln›z Allahü teâlâd›r. Mâide sûresi, yirmiyedinci
âyetinde meâlen, (Müttekî kullar›m›n düâs›n› kabûl ederim) bu-
yuruldu. Bunun için, sevdiklerinden düâ istenir. Meyyitden, istek-
leri vermesi de¤il, Allahü teâlân›n vermesine vâs›ta olmas› istenir.
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Vermesini istemek câiz de¤ildir. Müslimânlar bunu istemez. Veril-
mesi için vâs›ta olmas›n› istemek câizdir. (‹stigâse) ve (‹stiflfâ’) ve
(Tevessül) kelimeleri de, hep vâs›ta, vesîle olma¤› istemek demek-
dir.

Herfleyi yaratan, yapan yaln›z Allahü teâlâd›r. Birfleyi yarat-
mak için, baflka bir mahlûkunu vâs›ta ve sebeb yapmas›, Allahü
teâlân›n âdetidir. Allahü teâlân›n birfleyi yaratmas›n› istiyenin, o
fleyin yarat›lmas›na vesîle olan sebebe yap›flmas› lâz›md›r. Pey-
gamberler “aleyhimüssalâtü vesselâm”, hep sebeblere yap›flm›fl-
lard›r.

Allahü teâlâ sebebe yap›flma¤› övmekdedir. Peygamberler
“aleyhimüssalâtü vesselâm” sebeblere yap›flma¤› emr etmekdedir.
Dünyâdaki olaylar, hâdiseler de, sebebe yap›flman›n lâz›m oldu¤u-
nu göstermekdedir. Birfleye kavuflmak için, o fleyin sebebine yap›-
fl›l›r. O sebebi, o fleye sebeb yapan ve insan›n o sebebe yap›flmas›-
n› sa¤l›yan, o sebebe yap›fld›kdan sonra, o fleyi yaratan, hep Alla-
hü teâlâ oldu¤una inanmak lâz›md›r. Böyle inanan bir kimse, bu
sebebe yap›flmakla, o fleye kavufldum diyebilir. Bu sözü, o fleyi se-
beb yaratd› demek de¤ildir. Allahü teâlâ, o fleyi bu sebeble yarat-
d› demekdir. Meselâ (içdi¤im ilâc a¤r›m› kesdi), (Seyyidet Nefîse
hazretlerine adak yap›nca, hastam iyi oldu), (Çorba beni doyur-
du), (Su, harâretimi giderdi) sözleri, bu fleylerin hep vesîle ve vâ-
s›ta olduklar›n› göstermekdedir. Bunlar gibi konuflan müslimânla-
r›n, yukar›da bildirdi¤imiz gibi inand›klar›n› düflünmek lâz›md›r.
Böyle düflünene kâfir denemez. Vehhâbîler de, diri olandan, ya-
n›nda bulunandan birfley istemek câizdir diyor. Birbirlerinden ve
hükûmet me’mûrlar›ndan çok fley istiyorlar. Vermeleri için yalva-
r›yorlar. Uzakda olandan ve ölüden istemek flirkdir. Diriden iste-
mek flirk olmaz diyorlar. Ehl-i sünnet âlimleri ise, birisi flirk olma-
y›nca, öteki de flirk olmaz diyor. Aralar›nda fark yokdur diyor.
Her müslimân, îmân›n, islâm›n flartlar›na, farzlar›n farz olduklar›-
na ve harâmlar›n harâm olduklar›na inanmakdad›r. Her müslimâ-
n›n, yarat›c›, yap›c› yaln›z Allah oldu¤una, Allahdan baflkas›n›n
yaratmad›¤›na inanm›fl olduklar› da meydândad›r. Nemâz k›lm›ya-
ca¤›m diyen bir müslimân›n, flimdi veyâ burada k›lm›yaca¤›m veyâ
k›lm›fl oldu¤um için k›lm›yaca¤›m demek istedi¤i anlafl›l›r. Ben hiç
nemâz k›lmak istemiyorum demek istiyor diye, kimse buna dil
uzatamaz. Çünki, söz sâhibinin müslimân olmas›, ona küfr, flirk
damgas›n› vuracak dilleri kesmekdedir. Kabr ziyâret eden, mey-
yitden yard›m, flefâ’at istiyen, flu iflim olsun diyen bir müslimâna,
küfr, flirk damgas›n› basma¤a kimsenin hakk› yokdur. Bu sözleri
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söyliyenin veyâ kabr ziyâret edenin, yâ Resûlallah “sallallahü aley-
hi ve sellem”, bana flefâ’at et diyenin müslimân oluflu, bu sözleri-
nin ve ifllerinin câiz ve meflrû’ olan îmânla ve düflünce ile oldu¤u-
nu göstermekdedir.

Yukar›daki bilgiler iyi anlafl›l›r ve iyi düflünülürse, Abdülveh-
hâb o¤lunun inançlar› ve yaz›lar› temelinden y›k›lm›fl ve çürütül-
müfl olur. Bununla berâber, bozuk yolda oldu¤unu, müslimânlara
iftirâ etdi¤ini ve islâmiyyeti içden y›kma¤a çal›fld›¤›n› vesîkalarla
isbât eden çok say›da kitâb yaz›lm›fld›r. (Zebîd) müftîsi Seyyid Ab-
dürrahmân “rahime-hullahü teâlâ” bunun bozuk yolda oldu¤unu
göstermek için flu hadîs-i flerîf yetiflir demekdedir: (Arabistân›n do-
¤u taraf›ndan kimseler ç›kar. Kur’ân-› kerîm okurlar. Fekat,
Kur’ân-› kerîm bo¤azlar›ndan afla¤› inmez. Ok yaydan ç›kd›¤› gibi
dinden ç›karlar. Yüzlerini kaz›rlar). Yüzlerinin trafll› olmas›, bu ha-
dîs-i flerîfde vehhâbîlerin haber verilmifl oldu¤u aç›kca görülmek-
dedir. Bu hadîs-i flerîfi okudukdan sonra, baflka bir kitâb okuma¤a
lüzûm kalmaz. Bafl›, yanaklar› trafl etme¤i, Abdülvehhâb o¤lunun
kitâblar› emr etmekdedir. Di¤er sap›k f›rkalar›n hiçbirisinde böyle
bir emr yokdur.

B‹R KADININ ABDÜLVEHHÂB O⁄LUNA VERD‹⁄‹
CEVÂB:

Abdülvehhâb o¤lu kad›nlara da bafllar›n› trafl etmelerini emr
etdi. Bir kad›n, bu emre karfl›, (Saç, kad›n›n k›ymetli süsüdür. Sa-
kal da erkeklerin süsüdür. ‹nsanlar›, Allahü teâlân›n verdi¤i süs-
den mahrûm b›rakmak olur mu?) demifl. Abdülvehhâb o¤lu buna
cevâb verememifldir.

Abdülvehhâb o¤lunun gösterdi¤i yolda bozuk ve çirkin, birçok
inan›fllar varsa da, bafll›ca inan›fllar› üçdür:

1. Amel, îmân›n parças›d›r. Nemâz k›lmak farz oldu¤una inan-
d›¤› hâlde, tenbellikle bir nemâz k›lm›yan›n îmân› gidermifl. Bir se-
ne zekât›n› vermiyen hasîs bir kimse, kâfir olurmufl. Böyle olan
müslimânlar› öldürmeli, mallar›n›, vehhâbîlere da¤›tmal› imifl.

2. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Evliyâ-
n›n “rahime-hümullahü teâlâ” rûhlar›n› vesîle etmek ve korkduk-
lar›ndan kurtulup, umduklar›na kavuflmak için, düâ etmelerini on-
lardan istemek, flirk imifl. (Delâil-i hayrât) düâ kitâb›n› okumak ya-
sak imifl.
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3. Kabrler üzerine türbe yapmak, türbede hizmet ve ibâdet
edenler için kandil yakmak ve mezârlara sadaka, kurban adamak
flirk imifl. Bunlar›n üçü de, Allahü teâlâdan baflkas›na tap›nmak
imifl.

Sü’ûd bin Abdül’azîz, Mekkeye ve Medîneye hücûm etdi¤i ze-
mân Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” türbesinden baflka,
Eshâb-› kirâm›n ve Ehl-i beytin “rad›yallahü teâlâ anhüm ec-
ma’în” ve Evliyân›n ve fiehîdlerin “r›dvânullahi aleyhim ecma’în”
türbelerinin hepsini y›kd›lar. Kabrleri, belirsiz hâle getirdiler. Re-
sûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek türbe-
sini de y›kma¤a bafllad›lar ise de, eline kazma alan›n akl›na veyâ
bedenine sakatl›k geldi¤inden bu cinâyeti iflleyemediler. Medîneye
girdikleri zemân, Sü’ûd, müslimânlar› bir araya toplay›p, (Vehhâ-
bîlik gelmesi ile, dîniniz flimdi temâm oldu. Allah sizden râz› oldu.
Babalar›n›z kâfir idi, müflrik idi. Onlar›n dinlerine uymay›n›z! On-
lar›n kâfir olduklar›n› herkese anlat›n›z! Resûlullah›n türbesi
önünde durup, Ona yalvarmak yasakd›r. Türbenin önünden geçer-
ken, Esselâmü alâ Muhammed denir. Ondan flefâ’at istenmez) gi-
bi, müslimânlar› kötüliyen fleyler söyledi.

37 - Vehhâbîli¤i yaymak için k›yas›ya müslimân öldüren Ab-
dül’azîz bin Muhammed, hicretin 1210 [m. 1795] senesinde, Mek-
keye üç vehhâbî gönderdi. Mekkede yap›lan toplant›da, Ehl-i sün-
net âlimleri, âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i flerîflerle bunlara cevâb
verince, üç vehhâbî birfley söyleyemedi. Hakk› kabûl etmekden
baflka ç›kar yol bulamad›lar. Ehl-i sünnetin hakl› oldu¤unu, kendi-
lerinin yanl›fl ve sap›k bir yol tutmufl olduklar›n› uzun yazd›lar.
Üçü de imzâlad›. Fekat, Abdül’azîz, siyâsî emeller peflinde, bafl-
kanl›k lezzetini artd›rmak da’vâs›nda oldu¤undan, din adamlar›n›n
bu nasîhatine kulak bile vermedi. Din perdesi arkas›nda, iflkence-
lerini hergün dahâ artd›rd›.

Üç vehhâbînin Mekkedeki müslimânlara inand›rmak istedikle-
ri yirmi madde idi. Fekat bunlar›n hepsi, yukar›da bildirdi¤imiz üç
maddede toplanmakda idi. Abdülvehhâb o¤lu, ibâdetler îmân›n
parças›d›r sözünün, imâm-› Ahmed bin Hanbelin “rahmetullahi
aleyh” ictihâd› oldu¤unu ileri sürüyordu. Hâlbuki, imâm-› Ahme-
din bütün ictihâdlar›, kitâblara geçmifldi. Mekke âlimleri, bunlar›
inceden inceye biliyorlard›. Abdülvehhâb o¤lunun bu sözünün
do¤ru olmad›¤›n›, bu üç vehhâbîye isbât etdiler.

Üç vehhâbî, ikinci inan›fllar›nda hakl› olduklar›na çok güveni-
yorlard›. (Mekkedeki müslimânlar, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi
ve sellem” ve Abdüllah ibni Abbâs›n ve (Mu’allâ) kabristân›nda

– 335 –



bulunan Mahcûbun mezâr›na giderek: Yâ Resûlallah! Yâ Mahcûb!
Yâ ibni Abbâs! diyorlar. ‹mam›m›z Abdülvehhâb o¤lunun ictihâ-
d›na göre, [Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah] deyip de,
Allahdan gayr›ya düâ edenler kâfir olur. Bunlar› öldürmek ve mal-
lar›n› paylaflmak halâl olur) dediler. Ehl-i sünnet âlimleri, bunlara,
(Allahü teâlân›n sevdi¤i kullar›n›n kabrlerine gidip, onlara teves-
sül etmek, düâ istemek, onlara tap›nmak de¤ildir. Onlara ibâdet
etmek için de¤ildir. Onlar› vesîle ederek, o sebeblere, vâs›talara
yap›flarak, Allahü teâlâdan istemekdir) dediler. Sebeblere yap›fl-
man›n câiz , hattâ lâz›m oldu¤unu vesîkalarla isbât etdiler.

Mahcûbun ismi, seyyid Abdürrahmând›r “rahmetullahi aleyh”.
Zemân›n›n en derin âlimi idi. Binikiyüzdört 1204 [m. 1790] sene-
sinde vefât edip, Mu’allâ kabristân›nda defn edildi.

Evliyân›n kabrlerine giderek, Allahü teâlâdan bir dilekde bulu-
nurken, onlar› vesîle etmek, vesîle olmalar› için onlara yalvarmak
câiz oldu¤u, çeflidli yollardan isbât edilmekdedir. Mâide sûresi
otuzbeflinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Ey mü’minler! Allahü te-
âlâdan korkun ve Ona yaklaflmak için vesîle aray›n!) buyuruldu.
Bütün tefsîrler, vesîlenin Allahü teâlân›n sevdi¤i, be¤endi¤i fleyler-
den herbiri oldu¤unu bildiriyor. Nisâ sûresinin yetmifldokuzuncu
âyetinde meâlen, (Resûle itâ’at eden, Allaha itâ’at etmifl olur) bu-
yuruldu. Bunun içindir ki, ‹slâm âlimlerinin ço¤una göre, birinci
âyet-i kerîmedeki vesîle, Resûlullah demekdir. Böyle olunca, Pey-
gamberleri ve onlar›n vârisleri olan Velîleri, sâlih müslimânlar› ve-
sîle etmek, onlar›n yard›mlar› ile Allahü teâlâya yaklaflmak câiz ol-
makdad›r. Peygambere karfl› söylemek, yalvarmak küfr ve flirk ol-
sayd›, nemâz k›lanlar›n hepsinin kâfir olmas› lâz›m gelirdi. Mu-
hammed bin Süleymân›n “rahmetullahi aleyh” yukar›da yaz›l› fet-
vâs›na göre, vehhâbîlerin de kâfir olmalar› lâz›m olurdu. Çünki her
müslimân, nemâzda otururken, (Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiy-
yü ve rahmetullah) diyerek Resûlullaha selâm vermekde ve o yü-
ce Peygambere düâ etmekdedir.

Kabrleri ziyâret etmekde ve Evliyây› vesîle ederek düâ etmek-
de fâideler vard›r. Çünki, ‹bni Asâkirin bildirdi¤i ve (Künûz-üd-
dekâ›k)de yaz›l› hadîs-i flerîfde, (Mü’min, mü’min kardeflinin ay-
nas›d›r) buyuruldu. Dâre Kutnînin bildirdi¤i hadîs-i flerîfde,
(Mü’min, mü’minin aynas›d›r) buyuruldu. Bu hadîs-i flerîflerden
anlafl›l›yor ki, rûhlar, birbirlerinin aynalar› gibidir. Birbirlerinde
görünürler. Kabr bafl›nda, o Velîyi düflünüp, vesîle eden kimsenin
rûhuna, Velînin rûhundan feyz gelir. Hangisinin rûhu za’îf ise,
kuvvetlenir. Birleflik iki kapdaki s›v› gibidir. Yüksek olan rûh za-
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rar eder. Kabrdekinin rûhu afla¤› derecede ise, ziyâret edenin rû-
hu s›k›nt› duyar. Bunun içindir ki, islâmiyyetin bafllang›c›nda, kabr
ziyâreti yasak edilmifldi. Çünki mezârda olanlar, câhiliyye zemâ-
n›ndan kalm›fl olanlard›. Mü’minler de ölme¤e bafllay›nca, kabr zi-
yâretine izn verildi. Peygamberin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve-
yâ bir Velînin kabri ziyâret edilince, o Velî düflünülür. Hadîs-i fle-
rîfde, (Sâlihler düflünüldü¤ü zemân, Allahü teâlâ merhamet eder)
buyuruldu. Bu hadîs-i flerîfden anlafl›l›yor ki, kabr ziyâret edene,
Allahü teâlâ merhamet eder. Merhamet etdi¤i kulunun düâs›n›
kabûl buyurur. Kabr ziyâret edilmez. Evliyâya tevessül olunmaz
sözünün, senedsiz bir düflünce, bir görüfl ayr›l›¤› oldu¤u meydân-
dad›r. (Ben öldükden sonra, hac eden bir müslimân beni ziyâret
ederse, diri iken ziyâret etmifl gibi olur) hadîs-i flerîfi, bu inan›fl› kö-
künden çürütmekdedir. Kabr ziyâretinin lâz›m oldu¤unu göster-
mekdedir. Bu hadîs-i flerîf, vesîkalar› ile, (Künûz-üd-dekâ›k) kitâ-
b›nda yaz›l›d›r.

Türbeleri y›karken, (Mezâr ziyâret eden kad›nlara ve mezârla-
r›n üstünü mescid yapanlara, mezârlara ›fl›k yakanlara la’net ol-
sun!) hadîs-i flerîfini ileri sürüyorlar. Peygamber zemân›nda böyle
fleyler yokdu. Hadîs-i flerîfde, (Bizim zemân›m›zda olmay›p, sonra-
dan yap›lan fleyler, bizden de¤ildir) denildi, diyorlar. ‹kinci inan›fl-
lar›na karfl› verilen cevâb, bu sözü de çürütdü¤ü için, Ehl-i sünnet
âlimlerinin sözlerini kabûl eylediler.

38 - Binikiyüzon 1210 [m. 1796] senesinde, Ehl-i sünnet âlimle-
ri “rahime-hümullahü teâlâ” vehhâbîleri cevâb veremiyecek hâlde
b›rak›nca, böyle inanman›n müslimânl›kdan ayr› bir yol oldu¤unu,
islâm düflmanlar›n›n ve ingilizlerin islâmiyyeti içerden y›kmak için
sinsice hâz›rlad›klar› bir tuzak oldu¤unu gösteren âyet-i kerîme ve
hadîs-i flerîfler yaz›larak, Mekkedeki islâm âlimleri imzâlad›lar.
Tevbe eden üç vehhâbî de, bu vesîkaya flâhid oldular. Bu vesîka
her memlekete gönderildi.

Mekkedeki vehhâbî din adamlar›, Der’›yyeye, Abdül’azîzin
yan›na gelerek, cevâb veremediklerini, böyle inanman›n islâm
düflmanl›¤› oldu¤u yaz›larak her tarafa gönderildi¤ini anlatd›lar.
Abdül’azîz bin Muhammed bin Sü’ûd ve adamlar›, bunlar› iflitin-
ce, Ehl-i sünnete difl bilediler. Binikiyüzonbefl [1215] senesinde
Mekkeye sald›rd›lar. Mekke emîri flerîf Gâlib bin Müsâ’id bin
Sa’îd efendi, bunlara karfl› koydu. Her iki tarafdan çok kan dökül-
dü. fierîf Gâlib efendi, bunlar› Mekkeye sokmad›. Mekke etrâf›n-
daki Arab kabîleleri, vehhâbî oldular. Abdül’azîzin o¤lu Sü’ûd,
1217 de, iki bayram aras›nda, Tâif flehrine asker gönderdi. Tâifde-
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ki müslimânlara yapd›klar› iflkenceler ve kad›nlar›n, çocuklar›n
barbarca öldürülmeleri, Ahmed bin Zeynî Dahlân›n (Hulâsat-ül-
kelâm) kitâb›nda ve Eyyûb Sabri Pâflan›n “rahime-hümullahü te-
âlâ”[1] 1296 [m. 1879] senesinde bas›lm›fl olan (Târîh-i Vehhâbîyân)
ve (Mir’ât-ül-Haremeyn) kitâblar›nda uzun yaz›l›d›r. Yüre¤i daya-
nabilenler oradan okuyabilirler. (Hülâsat-ül-kelâm) 1395 [m. 1975]
de ‹stanbulda basd›r›lm›fld›r.

Tâife girdikleri zemân, kad›nlara ve çocuklara ve bütün ehâlî-
ye yapd›klar› iflkenceler (Osmân-ül-Mudây›kî) ad›ndaki islâm
düflman›, azg›n bir vehhâbînin emri ile yap›ld›. Bu adam, Muhsin
isminde biri ile birlikde, flerîf Gâlib efendi taraf›ndan Der’›yyeye
gönderilmifldi. Medîneye girmelerini ve müslimânlara iflkence
yapmalar›n› önlemek için, önceki sözleflmeyi yenileme¤e çal›fla-
caklard›. Fekat bu münâf›k, flerîf Gâlib efendinin yan›nda câsûs-
luk yap›yordu. Yolda arkadafl› olan Muhsini de, bir çok menfe’at-
ler va’d ederek aldatd›. Der’›yyeye gelince, Sü’ûd bin Abdül’azîze
içlerini dökdüler. Sü’ûd, bunlar›n, sâd›k bir köle oldu¤unu anla-
y›nca, Der’›yye çapulcular›n› bunlar›n emrine verip, (Tâif) yan›n-
daki (Abîle) denilen yere geldiler. fierîf Gâlib efendiye mektûb
yaz›p, Sü’ûd ve kendilerinin önceki sözleflmeyi tan›mad›klar›n› ve
Sü’ûdün Mekkeyi alma¤a hâz›rland›¤›n› bildirdiler. fierîf Gâlib
efendi, cevâb yazarak, tatl› sözlerle nasîhat etdi ise de, islâm düfl-
man› olan bu azg›n, mektûblar› y›rtd›. Emîrin gönderdi¤i müsli-
mânlara sald›r›p, bozguna u¤ratd›. fierîf Gâlib efendi, Tâif kal’as›-
na çekilip savunma tedbîrleri ald›. Bu azg›n vehhâbî, 1217 [m.
1802] fievvâl ay› sonunda Tâife yak›n (Melîs) denilen yerde ordu-
sunu kurdu. Kendisinden dahâ tafl yürekli ve gönlü islâm düflman-
l›¤› ile dolu olan (Bîfle) emîri (Sâlim bin fiekbân) alça¤›n› dahî yar-
d›ma ça¤›rd›. Sâlimin yan›nda yirmi kadar çöl fleyhi ve her fleyhin
yan›nda beflyüz kadar vehhâbî flakîsi vard›. Sâlimin emrinde ayr›-
ca bin kifli vard›.

fierîf Gâlib efendi “rahmetullahi aleyh”, Tâiflilerle birlikde
Melîsdeki eflkiyâ üzerine kahramanca sald›rd›. Sâlim bin fiekbâ-
n›n binbeflyüz çapulcusunu k›l›ncdan geçirdi. Sâlim ve yan›nda ka-
lanlar kaçd›. Fekat toparlanarak Melîs denilen yeri basd›lar. Ehâ-
lînin mallar›n› ya¤ma etdiler. fierîf Gâlib efendi, yard›m almak
için Ciddeye gitdi. Tâifliler korkup, ço¤u, çoluk çocu¤unu al›p giz-
lice kaçd›lar. Kal’ada s›¤›nan Tâifliler, ard arda gelen vehhâbîleri
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bozup kaç›rd›lar ise de, düflmana yard›mc› da gelmifl oldu¤undan,
kal’aya teslîm bayra¤› çekdiler. Cana ve ›rza k›ymamak flart› ile
teslîm olacaklar›n› bildirdiler. O gün düflman da, çok ölü vererek
da¤›lma¤a bafllam›fl idi. Anlaflmak için Tâiflilerin gönderdi¤i alçak
ve südü bozuk bir kimse, düflman›n kaçd›¤›n› gördü¤ü hâlde, arka-
lar›ndan ba¤›rma¤a bafllad›: fierîf Gâlib, sizden korkup kaçd›. Tâif
ehâlîsi de, dayanacak hâlde de¤ildir. Kal’ay› size verip afv diledik-
lerini bildirmek için beni gönderdiler. Ben sizi severim. Geri dönü-
nüz. Bu kadar kan dökdünüz. Tâifi ele geçirmeden gitmek do¤ru
de¤ildir. Size yemîn ederek söylüyorum ki, Tâifliler kal’ay› hemen
verecekler. Her istedi¤inizi kabûl edeceklerdir dedi. Tâifin böyle
bofl yere vehhâbîlerin eline geçmesi, flerîf Gâlib efendinin hatâs›
olmufldur. O, Tâifde kalsayd›, müslimânlar›n bafl›na bu felâket gel-
miyecekdi. (Hâinler, korkak olur) gere¤ince, bu sözlere inanama-
d›lar. Fekat, kal’a üstünde teslîm bayra¤›n› görünce, iflin iç yüzünü
anlamak için kal’aya bir adam gönderdiler. Adam› iple kal’aya
çekdiler. Teslîm olmak istiyorsan›z, cân›n›z› kurtarmak için bütün
mal›n›z› buraya toplay›n dedi. ‹brâhîm ismindeki bir müslimân›n
gayreti ile eflyâlar getirildi. Bunlar azd›r, bu kadar mal ile afv olu-
namazs›n›z. Dahâ getiriniz dedi. Bir defter verip, mal getirmiyen-
lerin ismlerini buraya yaz›n›z! Erkekleriniz istedi¤i yere gidebilir-
ler. Kad›nlar›n›z ve çocuklar›n›z zincirlere ba¤lanacakd›r dedi. Bi-
raz yumuflak olmas› için yalvard›lar ise de, azg›nl›¤›n› ve sertli¤ini
artd›rd›. ‹brâhîm, buna dayanamay›p, gö¤süne bir tafl vurdu, öldür-
dü. Bunun üzerine, kal’aya sald›rd›lar. Böylece, kurflun ve gülle
dokunmas›ndan kurtuldular. Demirlerle kap›lar› k›r›p içeri girdi-
ler. Önlerine ç›kanlar›, kad›n, erkek ve çocuk demeyip öldürdüler.
Beflikdeki yavrular› bile parçalad›lar. Sokaklarda dere gibi kan ak-
d›. Evleri bas›p herfleyi ya¤ma etdiler. Günefl bat›ncaya kadar az-
d›lar, kudurdular. Kal’an›n flark taraf›ndaki tafl evlere giremediler.
Fekat kurflun ya¤muruna tutdular. ‹çlerinden bir habîs, sizi afv et-
dik. Çoluk çocu¤unuzu al›p istedi¤iniz yere gidebilirsiniz diye ba-
¤›rd›. Baflka yere gitmek için yola ç›kanlar› bir tepede toplad›lar.
Bunlar›n ço¤u kad›n ve çocuk idi. Etrâflar›n› sard›lar. Bunlar› oni-
ki gün aç, susuz b›rakd›lar. Her biri temiz âile, nâz ile büyümüfl
müslimânlard›. Bunlara söz ile, sopa ile ve tafl ile eziyyet etdiler.
Birer birer ça¤›r›p, mallar›n›z› saklad›¤›n›z yerleri bildirin diyerek
döverlerdi. Merhamet için yalvaranlara, ölüm gününüz yaklafl›yor
derlerdi.

‹bni fiekbân, tafl evleri oniki gün s›k›fld›rm›fl, içeri giremeyince,
(Evinden ç›k›p silâh›n› b›rakanlar afv edilecekdir) diye söz ver-
mifldi. Bu söze inan›p evden ç›kd›lar. ‹bni fiekbân, bunlar›n elleri-
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ni arkalar›na ba¤lay›p tepedeki müslimânlar›n yan›na gönderdi.
Böylece üçyüzaltm›flyedi erkekle birlikde tepede beklemekde olan
kad›n ve çocuklar› k›l›ncdan geçirdiler “rahmetullahi aleyhim ec-
ma’în”. fiehîdleri günlerce hayvanlara çi¤netdiler. Y›rt›c› hayvan-
lar›n ve kufllar›n yimesi için onalt› gün aç›kda b›rakd›lar. Müsli-
mânlar›n evlerine sald›rd›lar. Mal, eflyâ, ne varsa hepsini toplay›p
kal’a kap›s›n›n önündeki meydâna da¤ gibi y›¤d›lar. Bunlar›n ve
toplad›klar› paralar›n, alt›nlar›n beflde birini, Sü’ûda gönderdiler.
Geri kalan› aralar›nda paylafld›lar. Hâinlerin ve ya¤murun götür-
düklerinden arta kal›p Ehl-i sünnetin eline geçen k›rkbin riyâl al-
t›n ile say›s›z k›ymetli eflyâdan onbin riyâl kad›nlara ve çocuklara
da¤›t›ld›. Eflyâ da pazarlarda çok ucuza sat›ld›.

Kütübhânelerden ve mescidlerden ve evlerden toplad›klar›
Kur’ân-› kerîmleri, tefsîrleri, hadîs ve çeflidli din kitâblar›n›n hep-
sini parçalay›p yerlere atd›lar. Kur’ân-› kerîmlerin ve din kitâbla-
r›n›n alt›n ifllemeli meflin cildlerinden çar›klar yap›p pis ayaklar›na
giydiler. Ayaklar›ndaki kitâb cildinden çar›klar üzerinde âyet-i
kerîmeler ve mubârek yaz›lar yaz›l› idi. K›ymetli kitâblar›n yap-
raklar›, yerlere o kadar çok at›lm›fld› ki, Tâif sokaklar›nda basacak
toprak kalmam›fld›. ‹bni fiekbân, yaln›z Kur’ân-› kerîmlerin parça-
lanmamas›n› emr etmifl ise de, çöllerden vurgun için toplan›p gel-
mifl olan vehhâbî haydutlar›, Kur’ân-› kerîmi tan›mad›klar›ndan,
ele geçirdikleri Mushaf-› flerîflerin hepsini parçalay›p yerlere saç-
d›lar. Üzerlerini çi¤niyerek geçdiler. Koca Tâif flehrinde yaln›z üç
Mushaf-› flerîf ile bir Buhârî-i flerîf kitâb› bu ya¤madan kurtulabil-
mifldi.

Mu’cize: Ya¤ma yap›ld›¤› günlerde hava durgundu. Hiç rüzgâr
yokdu. Eflkiyâ çekilip gidince, bir f›rt›na ç›kd›. Rüzgârlar, yerlerde-
ki Kur’ân-› kerîm ve çeflidli din kitâblar›n›n yapraklar›n›n hepsini
uçurup götürdü. Uçan kâ¤›dlar›n nereye gitdikleri anlafl›lamad›.
Yere düflmüfl hiçbir kâ¤›d görülemedi.

fiehîdlerin cesedleri “rahmetullahi aleyhim ecma’în” tepe üze-
rinde onalt› gün kalarak s›cakdan çürümüfllerdi. Her taraf› fenâ
koku sarm›fld›. Müslimânlar, ‹bni fiekbâna çok yalvard›lar, a¤lad›-
lar, s›zlad›lar. Nihâyet izn alabilip, iki büyük çukur kazd›lar. Baba-
lar›n›n, dedelerinin, akrabâlar›n›n, arkadafllar›n›n, çocuklar›n›n
kokmufl cesedlerini bu çukurlara doldurup toprakla örtdüler. Ta-
n›nacak tam bir cesed hiç yokdu. Kiminin yar›s›, kiminin dörtde
biri kalm›fld›. Y›rt›c› kufllar›n ve hayvanlar›n uzaklara tafl›y›p b›-
rakm›fl olduklar› insan parçalar›n›n kokular›, vehhâbîleri de râhat-
s›z etdi¤inden, bunlar›n toplanmas›na da izn verdiler. Müslimân-
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lar, her taraf› dolafl›p, bunlar› da toplad›lar. ‹ki büyük çukura göm-
düler.

Eflkiyân›n, flehîdleri, çürüyünceye kadar aç›kda b›rakmalar›,
müslimânlar›n ölülerine de hakâret etmek ve intikam almak için-
di. Beyt:

Yükselme¤e sebeb olur, gam yime düfldüm diye,
Binâ ta’mîr edilmez, benzemezse harâbeye.

Bedenleri aç›kda kal›p, kufllara kurdlara yem olan ve çürüyüp
kokan flehîdlerin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” Allah huzûrun-
daki dereceleri katkat artar.

Eflk›yâ, Tâif flehrindeki müslimânlar› k›l›ncdan geçirdikden ve
eflyâlar›, paralar› ya¤ma edip paylafld›kdan sonra, her taraf› dola-
flarak, Eshâb-› kirâm›n, Evliyân›n ve âlimlerin türbelerini y›k›p
yerle bir etdiler. Türbeleri y›karken, Eshâb-› kirâm›n büyüklerin-
den ve Peygamber efendimizin çok sevdiklerinden Abdüllah ibni
Abbâs hazretlerinin mezâr›n› kaz›p, mubârek cesed-i flerîfini ç›ka-
r›p yakmak istediler ise de, topra¤a ilk kazmay› vurunca, etrâfa ya-
y›lan güzel kokudan ürkdüler. (Bu mezârda büyük bir fleytân var-
d›r. Topra¤› kazmakla vakt geçirmiyelim. Dinamitle havaya uçura-
l›m) dediler. Çok mikdârda barut getirdiler. Pek u¤rafld›lar ise de,
barut atefl almad›. Barut atefl almay›nca, flafl›r›p da¤›ld›lar. Böylece
bu mubârek mezâr birkaç sene düz toprak hâlinde kald›. Sonra,
seyyid Yasîn efendi gâyet güzel bir sanduka yapd›rarak bu mubâ-
rek mezâr›n unutulmas›n› önlemifldir.

Seyyid Abdülhâdî efendinin ve dahâ birçok Velîlerin “rahime-
hümullahü teâlâ” de mezârlar›n› kazmak istediler ise de, herbiri
kerâmet göstererek, zarar vermelerine imkân olmad›. Güçlüklerle
karfl›laflarak, bu kötü düflünceden vazgeçdiler.

Osmân-› Mudây›kî ve ‹bni fiekbân mel’ûnlar›, türbelerle berâ-
ber, câmi’lerin ve medreselerin de y›k›lmas›n› emr etmifller idi.
Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden olan Yasîn efendi, (Ce-
mâ’at ile nemâz k›lmak için yap›lm›fl olan mescidleri niçin y›k›yor-
sunuz? E¤er Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhümâ” kabri
bulundu¤u için y›kmak istiyorsan›z, onun mezâr›, büyük mescidin
d›fl›ndaki türbededir. Onun için mescidin y›k›lmas› da îcâb etmez)
dedi. Osmân-› Mudây›kî ile ‹bni fiekbân bu söze cevâb veremedi-
ler. ‹çlerinde bulunan Matû’ ad›nda bir z›nd›k, (fiübheli olan fley-
leri yok etmelidir) diye gülünç bir söz söyledi. Yasîn efendi buna
karfl›l›k, (Mescidde flübhe olur mu?) deyince, cevâb veremedi. U-
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zun bir sessizlikden sonra, Osmân-› Mudây›kî, (‹kinizi de dinlemi-
yece¤im. Mescide dokunmay›n›z, türbeyi y›k›n›z!) emrini verdi.

39 - Tâifde müslimân kan› ak›tan alçaklar, sonra Mekkeye sal-
d›rd›lar ise de, hac zemân› oldu¤u için, flehre girme¤e korkdular.
Mekke ehâlîsi, Tâifdeki müslimânlar›n öldürülmesini iflitince, fierîf
Gâlib efendi, vehhâbîlere karfl› koymak için Ciddeye asker topla-
ma¤a gitdi. Fekat Mekke ehâlîsi, Tâif fâci’as›ndan çok korkdukla-
r› için, bir hey’et göndererek yalvard›lar. 1218 [m. 1803] senesi Mu-
harrem ay›nda Mekkeye girip, inançlar›n› flehrde yayd›lar. Kabr zi-
yâret edenleri, Resûlullah›n türbesine gidip yalvaranlar› öldüre-
ceklerini bildirdiler. Ondört gün sonra, flerîf Gâlib efendiyi yakala-
mak için Ciddeye gitdiler. fierîf Gâlib efendi, Cidde kal’as›ndan
merdce sald›rarak, vehhâbî eflk›yâs›ndan ço¤unu öldürdü. Geri ka-
lanlar›, Mekkeye kaçd›. Halk›n yalvarmas› üzerine, flerîf Gâlib
efendinin kardefli olan flerîf Abdülmu’în efendiyi Mekkede emîr
b›rak›p, Der’›yyeye gitdiler. fierîf Abdülmu’în efendi, vehhâbîlerin
iflkencesinden Mekkelileri koruyabilmek için bu emîrli¤i kabûl et-
di.

fierîf Gâlib efendi, eflkiyân›n bozguna u¤ramas›ndan otuzsekiz
gün sonra, Cidde vâlîsi fierîf pâfla ile, Ciddedeki askerleri alarak
Mekkeye geldi. Burada b›rak›lm›fl olan eflkiyây› ç›kard›. Emîrli¤i
tekrâr ele geçirdi. Eflkiyâ, Mekkelilerden intikam almak için, Tâif
etrâf›ndaki köylere sald›r›p çok cana k›yd›lar. (Osmân-ül-mudây›-
kî) ad›ndaki flakîyi Tâife vâlî yapd›lar. Osmân, Mekke etrâf›ndaki
eflkiyây› da topl›yarak, büyük bir gürûh ile 1220 [m. 1805] senesin-
de Mekke flehrini kuflatd›. Mekkedeki müslimânlar aylarca s›k›nt›
çekdi. Aç kald›lar. Son günlerde, yimek için köpek eti dahî bula-
mad›lar. fierîf Gâlib efendi, milletin canlar›n› kurtarmak için, düfl-
manla anlaflmakdan baflka çâre olmad›¤›n› anlad›. Mekke emîrli¤i
kendinde kalmak ve müslimânlar›n can›na, mal›na dokunmamak
flart› ile, flehri teslîm etdi.

Mekkeyi ald›kdan sonra, Medîneye de sald›rd›lar. fiehre girdi-
ler. (Hazîne-i nebeviyye)de bin seneden beri toplanm›fl olan dün-
yân›n en k›ymetli târihî eflyâlar›n› ya¤ma etdiler. Müslimânlara bu-
raya yazam›yaca¤›m›z kadar çirkin ifller yapd›lar. Mubârek bin
Magyan ad›nda birini vâlî b›rak›p, Der’›yyeye gitdiler. Mekkede ve
Medînede yedi sene kald›lar. Yedi sene Ehl-i sünnet hâc›lar›n›
Mekkeye sokmad›lar. Kâ’beyi (Kaylan) denilen siyâh kumafldan
iki örtü ile sard›lar. Nargile içme¤i yasak etdiler. ‹çenleri çok döv-
düler. Mekke ve Medîne ehâlîsi, bunlara hiç sokulmazlar, bunlar›
be¤enmezlerdi.
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Mekkedeki müslimânlara yap›lan iflkenceleri, Eyyûb Sabri pâ-
flan›n “rahime-hullahü teâlâ” binüçyüzbir 1301 [m. 1883] senesin-
de bas›lan (Mir’ât-ül-Haremeyn) kitâb›n›n birinci cildi flöyle anlat-
makdad›r:

Mekke-i mükerreme flehrindeki müslimânlara ve her sene hâ-
c›lara yap›lan iflkenceler say›lamayacak kadar çokdur.

Sü’ûd, Mekke ehâlîsine ve bunlar›n emîri flerîf Gâlib efendiye
s›k s›k korkutucu mektûblar gönderirdi. Birkaç kerre asker gönde-
rerek, Mekkenin etrâf›n› sard› ise de, binikiyüzonsekiz 1218 [m.
1802] senesine kadar bu flehri alamad›. fierîf Gâlib efendi, biniki-
yüzonyedi (1217) senesinde Cidde vâlîsi ile fiâm ve M›sr hâc› kâfi-
lelerinin reîslerini toplay›p, (Eflk›yâ Mekke-i mükerreme flehrine
sald›rmak istiyor. Bana yard›m ederseniz, onlar›n reîsleri olan
Sü’ûdü ele geçirebiliriz) dedi. Bunu kabûl etmediler. fierîf Gâlib
efendi, kardefli flerîf Abdülmu’îni yerine vekîl b›rak›p Ciddeye git-
di. fierîf Abdülmu’în Mekke emîri olunca, Ehl-i sünnet âlimlerin-
den Muhammed Tâhir, seyyid Muhammed Ebû Bekr, Mîr Ganî,
seyyid Muhammed Akkâs, Abdülhafîz Acemîyi Sü’ûd bin Ab-
dül’azîze gönderip, afv ve iyilik istediler. Binikiyüzonsekiz (1218)
senesi idi. Sü’ûd, kabûl edip, askeri ile Mekkeye geldi. Abdül-
mu’îni kaymakam yapd›. Türbelerin, mezârlar›n hepsini y›kd›rd›.
Vehhâbîlerin inanc›na göre, Mekke ve Medîne ehâlîsi, Allahü te-
âlâya ibâdet etmiyorlarm›fl. Türbelere tap›n›yorlarm›fl. Türbeler ve
mezârlar y›k›l›rsa, herkes Allaha tap›nma¤a bafllarm›fl. Abdülveh-
hâb o¤lu Muhammede göre, 500 [m. 1106] senesinden sonra ölen
müslimânlar›n hepsi küfr ve flirk üzere ölmüfl. ‹slâmiyyetin do¤ru-
su, ona bildirilmifl. Vehhâbî oldukdan sonra ölenlerin, önce ölmüfl
olan müflriklerin yan›na gömülmeleri câiz de¤ilmifl.

Sü’ûd, flerîf Gâlib efendiyi “rahmetullahi aleyh” yakalamak ve
Ciddeyi ele geçirmek için, Cidde üzerine yürüdü. Fekat Cidde ehâ-
lîsi, oradaki Osmânl› askeri ile elele vererek kahramanca çarp›fld›-
lar. Sü’ûdün askeri fenâ hâlde bozuldu. Sü’ûd, kaçanlar› topl›yarak
Mekkeye döndü.

fierîf Abdülmu’în efendi “rahime-hullahü teâlâ”, Mekkedeki
müslimânlar› ölümden ve iflkenceden kurtarmak için vehhâbîlere
dost göründü ise de, azg›n vehhâbîler, hergün iflkenceyi ve soygun-
culu¤u artd›rd›lar. fierîf Adülmu’în efendi, tatl›l›kla geçinme¤e im-
kân olmad›¤›n› anlad›. fierîf Gâlib efendiye “rahime-hullahü teâlâ”
haber gönderip, (Sü’ûdün Mekkede ve askerlerinin [Mu’allâ] deni-
len meydândaki çad›rlarda oldu¤unu, bir mikdâr askerle gelirse,
Sü’ûdün ele geçirilebilece¤ini) bildirdi.
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fierîf Gâlib efendi “rahime-hullahü teâlâ”, bunu duyunca, Cid-
de vâlîsi fierîf pâfla ile birlikde ve seçme askerleri alarak, bir gece
Mekkede vehhâbîlere bask›n yapd›. Çad›rlar› sard› ise de, Süûd
kaç›p kurtuldu. Askerleri de silâhlar›n› teslîm etmek üzere afv di-
lediler. Dilekleri kabûl olundu. Mekke-i mükerreme flehri zâlim-
lerden kurtar›ld›. Bu baflar›, Tâifdeki vehhâbîleri korkutdu. Onlar
da, kan dökmeden teslîm oldu. Osmân-› Mudây›kî zâlimi, adamla-
r› ile birlikde, Yemen da¤lar›na kaçd›. Mekkeden ç›kanlar›, köyler-
de ve kabîlelerde vurgunculuk yapd›klar›ndan flerîf Gâlib efendi
“rahmetullahi aleyh”, (beni Sakîf) kabîlesine hemen adamlar gön-
derdi. Tâife gidip, vehhâbîleri vurun! Ele geçirdikleriniz sizin ol-
sun dedi. Benî Sakîf kabîlesi, eflkiyâdan intikam almak için, Tâife
sald›rd›lar. Tâif de böylece kurtar›ld›.

Osmân-› Mudây›kî, Yemen da¤lar›ndaki câhil, vahflî köylüleri
toplay›p ve yolda karfl›lafld›¤› vehhâbîleri de al›p Mekkeyi kuflat-
d›. Ehâlî üç ay kadar flehrde çok s›k›nt› çekdi. fierîf Gâlib efendi,
on kerre çemberi yarmak istedi ise de, baflaramad›. Mekkede yi-
yecek kalmad›. Ekme¤in okkas› befl riyâle, sâde ya¤›n bir okkas›
alt› riyâle ç›kmakla berâber, sat›c›lar bulunamaz oldu. Halk, kedi,
köpek yidi. Sonra bunlar da bulunamad›. Ot, a¤aç yapra¤› yidiler.
Bunlar kalmay›nca, eziyyet etmemek ve kan dökmemek flart› ile
Mekke flehri Sü’ûda teslîm edildi. fierîf Gâlib efendi, bunda suçlu
de¤ildi. Fekat önceden, kendini dinleyen kabîlelerden yard›mc›
getirmifl olsayd›, bu duruma düflmiyecekdi. Hattâ, Mekkeliler, fle-
rîf Gâlib efendiye yalvar›p, bizi seven kabîlelerden yard›mc› geti-
rirseniz, hac zemân›na kadar dayanabiliriz. M›sr ve fiâm hâc›lar›
gelince, kurtuluruz demifllerdi. O da, bunu önceden yapabilirdim;
flimdi yap›lamaz diyerek, önceki yanl›fll›¤›n› söylemifldir. Teslîm
olmak da istemiyordu. Fekat ehâlî, (Efendim, mubârek ceddiniz
olan Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” düflmanla an-
laflma yapm›fld›. Siz de anlaflarak bizi bu s›k›nt›dan kurtar›n›z. Re-
sûlullah efendimizin sünnetine uymufl olursunuz. Çünki Resûlul-
lah “sallallahü aleyhi ve sellem”, anlaflmak ve sözleflme yapmak
için hazret-i Osmân› [Hudeybiyeden] Mekkedeki Kureyfllilere
göndermifldi) dediler. fierîf Gâlib efendi, halk›n bu iste¤ini oyal›-
yarak son ana kadar anlaflma yapmad›. Halk dayanam›yacak hâle
gelince, Mekkede bulunan Abdürrahmân ad›ndaki bir din adam›-
n›n bask›s› ile, sözleflme¤e râz› oldu. fierîf Gâlib efendinin “rah-
metullahi aleyh” böyle davranmas›, pek kurnazca olmufldu. Ab-
dürrahmân›n arac›l›¤› ile, Sü’ûdün iflkence yapmas›n› önlemifl ol-
du. Müslimânlara da, (Anlaflmay› istemiyerek yapd›m. Hac zemâ-
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n›na kadar bekliyecekdim) diyerek, halk› ve askeri kendine ba¤-
lam›fl oldu.

Bu anlaflma üzerine, Abdül’azîzin o¤lu Sü’ûd, Mekkeye girdi.
Kâ’be-i muazzamay› kaba bir keçe ile örtdü. fierîf Gâlib efendiyi
“rahmetullahi aleyh” iflbafl›ndan ay›rd›. Fir’avn gibi, öteye beriye
sald›rma¤a, akla gelmiyecek iflkenceler yapma¤a bafllad›. fierîf Gâ-
lib efendi, Osmânl›lardan yard›m gelmedi¤ine gücenip, Sü’ûdün
Mekkeye yerleflmesindeki sebeb, Osmânl› devletinin gevflekli¤idir
sözünü halk aras›na yayd›. Osmânl› devletini harekete geçirmek
için de, M›sr ve fiâm hâc›lar›n›n Mekkeye sokulmamas›n› Sü’ûda
afl›lad›.

fierîf Gâlib efendinin “rahmetullahi aleyh” bu sözleri, Sü’ûdün
azmas›na ve iflkencelerini artd›rmas›na yol açd›. Ehl-i sünnet âlim-
lerinden ço¤unu ve Mekkenin ileri gelenlerini ve zenginlerini ya-
kalat›p iflkence ile öldürtdü. Vehhâbî oldu¤unu aç›klam›yanlar›
korkutdu. Çarfl›larda, pazarlarda, sokaklarda, adamlar ba¤›rt›p,
(Sü’ûdün dînine giriniz! Onun genifl olan gölgesine s›¤›n›n›z!) de-
dirtdi. Müslimânlar› Abdülvehhâb o¤lu Muhammedin dînine sok-
ma¤a zorlad›. Çöllerde oldu¤u gibi, hak dînini ve do¤ru mezhebini
koruyabilecek sa¤lam kimseler çok azald›.

fierîf Gâlib efendi, bu ac› hâlleri görüp, Arabistân çöllerinde ol-
du¤u gibi, Hicâzda ve mubârek flehrlerde de islâmiyyetin yok ola-
ca¤›n› anl›yarak, Sü’ûda haber gönderdi: (Hacdan sonra, Mekkede
kal›rsan, Osmânl› hükûmetinin ‹stanbuldan gönderece¤i askere
dayanamazs›n. Yakalan›r öldürülürsün. Hacdan sonra Mekkede
kalma, ç›k, git!) dedi ise de, bu sözler Sü’ûdün azg›nl›¤›n›n ve ifl-
kencelerinin artmas›na yol açd›.

Sü’ûd bin Abdül’azîz, her tarafa zulm, iflkence atefllerini ya¤-
d›rd›¤› s›rada, Ehl-i sünnet âlimlerinden birini ça¤›r›p, (Hazret-i
Muhammed “aleyhisselâm” mezâr›nda diri midir? Yoksa bizim
inanc›m›za uygun olarak, herkes gibi ölü müdür) deyince, (Resû-
lullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bizim bilmedi¤imiz bir hayâtla
diridir) cevâb›n› ald›. Sü’ûdün bu süâli sormas›, onun cevâb vere-
bilece¤ini düflünerek, iflkence ile öldürmek içindi.(Hazret-i Pey-
gamberin, kabrinde diri oldu¤unu, bize göster de sana inanal›m.
Saçmasapan sözlerle cevâb verirsen, benim hak dînimi kabûl et-
memekde inâdc› oldu¤un anlafl›laca¤›ndan, seni öldürürüm) dedi.
Ehl-i sünnet âlimi, (D›flar›dan birfley gösterip de seni inand›rma¤a
çal›flm›yaca¤›m. Geliniz, birlikde Medîne-i münevvereye gidelim!
(Muvâcehe-i se’âdet) penceresi önünde dural›m. Ben selâm vere-
yim. Selâm›ma cevâb verirse, inan›rs›n. Resûlullah efendimizin,

– 345 –



Kabr-i se’âdetinde diri oldu¤unu, selâm verenleri iflitdi¤ini ve ce-
vâb verdi¤ini anlam›fl olursun. Selâm›ma cevâb verilmezse, benim
yalanc› oldu¤um anlafl›l›r. Bana istedi¤in cezây› verebilirsin) dedi.
Sü’ûd, bu sözleri iflitince, Ehl-i sünnet âlimini sal›verdi. Sü’ûd bu
cevâba çok k›zm›fld›. Çünki, bu ifli yapsayd›, kendi inanc›na göre,
kendisi de kâfir, müflrik olurdu. fiafl›r›p kald›. Çünki, buna karfl›l›k
verebilecek bir bilgisi yokdu. Rezîl olmamak için, âlimi serbest b›-
rakd›. Sonra, kendi adamlar›ndan birine, bu hocay› bulup öldüre-
ceksin ve ölüm haberini bana hemen bildireceksin dedi. Allahü te-
âlân›n takdîri ile, bu vehhâbî bir yoluna getirip de, o zât› öldüre-
medi. Bu korkunç haber, a¤›zdan a¤›za, o zâta kadar ulafld›. Bu
mücâhid zât, art›k Mekkede bulunman›n do¤ru olm›yaca¤›n› düflü-
nerek, baflka yere hicret etdi.

Sü’ûd, mücâhid zât›n Mekkeden ç›kd›¤›n› haber ald›. Arkas›n-
dan kirâl›k kâtil gönderdi. Bu kâtil, (Bir Ehl-i sünneti öldürece-
¤im, çok sevâb kazanaca¤›m) diyerek, gece gündüz durmadan git-
di. Mücâhid zâta yetifldi ise de, o zât, biraz önce kendi eceli ile ve-
fât etmifl idi. O zât›n devesini bir a¤aca ba¤lay›p, su aramak için,
bir kuyu bafl›na gitdi. Gelince, yaln›z deveyi gördü. O zât› bulama-
d›. Sü’ûda gidip olanlar› söyledi. Sü’ûd, (Evet, evet! Ben o zât›n
zikr ve tesbîh ile göklere ç›kar›ld›¤›n› rü’yâda gördüm. Nûr yüzlü
kimseler, bu cenâze filân zâtd›r. Âh›r zemân Peygamberine “sal-
lallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dürüst inand›¤› için, cenâzesi semâ-
ya kald›r›ld› dedi¤ini iflitdim) cevâb›n› verince, (Beni böyle mubâ-
rek bir zât› öldürmek için, gönderirsin. Allahü teâlân›n ona olan
ihsân›n› gördü¤ün hâlde, bozuk inanc›n› düzeltmezsin) diyerek
sövüp sayd›. Kendi tevbe etdi. Sü’ûd, adam›n›n bu sözlerine kulak
bile vermedi. Osmân-› Mudây›kîyi Mekkede vâlî b›rak›p, Der’›y-
yeye gitdi.

Sü’ûd bin Abdül’azîz, Der’›yyede kald›. Medîne-i münevvere-
yi de ele geçirdi. Hac etmek istiyenleri ve do¤ru dürüst konuflabi-
lenleri, yan›na alarak Mekkeye do¤ru yola ç›kd›. Vehhâbîli¤i öve-
cek ve yayacak olan din adamlar›, önde gidiyordu. Bunlar Mekke-
ye girince, 1221 [m. 1806] Muharrem ay›n›n yedinci Cum’a günü,
Abdülvehhâb o¤lunun yazd›¤› vehhâbî kitâb›n› (Mescid-i harâm)
içinde okuyup anlatma¤a bafllad›lar. Ehl-i sünnet âlimleri “rahi-
me-hümullahü teâlâ” bunlara cevâb verdi. Bu cevâblar› (Seyf-ül-
Cebbâr) kitâb›nda yaz›l›d›r. On gün kadar sonra, Sü’ûd bin Ab-
dül’azîz de geldi. fierîf Gâlib efendinin (Mu’allâ) denilen yerdeki
kona¤›na yerlefldi. fierîf Gâlib efendiye dostluk gösterisi olarak,
üzerindeki örtünün bir parças›n› ona örtdü. fierîf Gâlib efendi de,
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buna dostluk gösterisinde bulundu. fierîf Gâlib efendi, Sü’ûd ile
birlikde Mescid-i Harâma gidip, Kâ’be-i muazzamay› tavâf etdiler.

1221 [m. 1806] senesinde, fiâm kâfilesinin Mekkeye yaklafld›¤›
iflitildi. Sü’ûd, bu hâc›lar› Mekkeye sokm›yaca¤›n› bildirmek için,
Mes’ûd bin Mudây›kî ad›nda birini kâfileye gönderdi. Mes’ûd, kâ-
fileye gidip, (Siz evvelce bildirilen flartlara uymad›n›z. Sü’ûd bin
Abdül’azîz size Sâlih bin Sâlih ile emr göndermifldi. Askersiz geli-
niz demifldi. Yan›n›zdaki bu askerler nedir? Emre uymad›¤›n›z
için, Mekkeye giremezsiniz) dedi. Hac kâfilesinin emîri Abdüllah
Pâfla, hac için geldiklerini bildirmek ve izn almak için Yûsüf pâfla-
y› Sü’ûda gönderdi. Sü’ûd, Yûsüf pâflay› görünce: (Pâfla! Allahdan
korkmasayd›m, hepinizi öldürürdüm. Haremeyn ehâlîsi için ve
Arab köylüleri için getirmekde oldu¤unuz alt›n torbalar›n› buraya
getirip, hemen geri dönünüz! Bu sene hac yapman›z› yasak etdim)
dedi. Yûsüf Pâfla, alt›n torbalar›n› teslîm edip geri döndü.

fiâm kâfilesinin hac yapmas› yasak edildi¤i haberi her tarafa ya-
y›ld›. ‹fliten müslimânlar flaflk›na döndü. Mekkedeki müslimânlar,
kendilerinin de Arafâta ç›kmalar› yasak edildi sanarak a¤lad›lar,
s›zlad›lar. Ertesi gün, Mekkelilerin Arafâta gitmelerine izn verildi
ise de, mahfe ve taht-› revân içinde gitmeleri yasak edildi. Hâkim-
ler, âlimler ve herkes merkeb veyâ deve ile Arafâta gitdiler. Ara-
fât meydân›nda hutbeyi Mekke kâdîs› yerine vehhâbîlerden birisi
okudu. Hacdan sonra Mekkeye döndüler.

Sü’ûd, Arafât dönüflünde, Mekke kâdîs› Hatîb-zâde Muham-
med efendiyi iflinden ay›r›p, yerine vehhâbîlerden Abdürrahmân›
getirdi. Abdürrahmân da, Muhammed efendiyi ve Medîne mollas›
Sü’âdâ be¤i ve Mekke-i mükerreme nakîbi Atâyî efendiyi getirip
yerdeki keçe üzerine oturtdu. Sü’ûda bî’at ediniz dedi. Bu âlimler,
vehhâbî inanc›na göre, (Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ flerîke leh) di-
yerek müsâfeha etdiler ve yine yerlerine oturdular. Sü’ûd güldü,
(Ben sizi ve fiâm kâfilesi hâc›lar›n› Sâlih bin Sâlihe b›rakd›m. Sâlih,
iyi bir adam›md›r. Ona güvenirim. Mahfe devesi ve yük devesi için
üçer yüz ve merkeb için yüzelli kurufl vermek üzere fiâma gitmeni-
ze izn verdim. Bu kadar ucuz para ile fiâma gitmek, sizin için bü-
yük bir ni’metdir. Sâyemde râhat ve sevinerek gidiniz. Bütün hâc›-
lar, böylece gidip geleceklerdir. Bu da, benim bir adâletimdir. Pâ-
diflâh-› âl-i Osmân sultân üçüncü Selîm hân hazretlerine “rahme-
tullahi aleyh” mektûb yazd›m. Kabrler üzerine türbe yap›lmas›n›n
ve ölülere kurban kesilmesinin ve onlar› vesîle ederek düâ okun-
mas›n›n yasak edilmesini istedim) dedi.

Sü’ûdun Mekkede yerleflmesi, dört sene devâm etdi. 1227 [m.
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1812] senesinde, M›sr vâlîsi Muhammed Alî Pâfla, sultân Mahmûd-›
Adlîden “rahmetullahi teâlâ aleyhimâ” gelen emr üzerine Ciddeye
geldi. Ciddeden ve Medîneden gönderdi¤i M›sr askerleri ile birlefle-
rek kanl› bir muhârebeden sonra, Sü’ûdu Mekkeden ç›kard›lar.

40 - ‹slâm halîfelerinin yetmiflbeflinci ve Osmânl› pâdiflâhlar›n›n
onuncusu olan sultân birinci Süleymân hân “rahmetullahi aleyh”,
Medîne-i münevvere flehri etrâf›ndaki d›vârlar› yenilemifldi. D›vâr-
lar çok sa¤lam yap›ld›klar› için Medîne-i münevvere flehri ikiyüz-
yetmifldört sene, eflkiyâ bask›n›na u¤ramad›. fiehrdeki müslimân-
lar râhat ve huzûr içinde yaflad›lar. Fekat, 1222 [m. 1807] senesi ilk
aylar›nda Sü’ûdün eline düfldüler.

Sü’ûd, Mekke-i Mükerremeyi ele geçirdikden ve Londradan
gelen alt›nlarla Mekke etrâf›ndaki köylüleri sat›n ald›kdan sonra,
köylerden toplad›¤› ya¤mac›lar› Medîne flehri üzerine gönderdi.
Bunlar›n bafl›na Bedây ve Nâdî ad›nda iki kardefli kumandan yap-
m›fld›. Yolda karfl›lafld›klar› müslimân köylerini ya¤ma etdiler.
Çok cana k›yd›lar. Bedây ve kardefli Nâdî, Medîne etrâf›ndaki
köylerden ço¤unu yak›p y›kd›. Eflyâlar›n› ya¤ma etdi. Ehl-i sünnet
âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” bildirmifl olduklar›
do¤ru yolda olan müslimânlar› k›l›ncdan geçirdi. Yak›lan köyler,
öldürülen müslimânlar, o kadar çokdu ki, belli bir say› elde edile-
medi. Medîne flehri etrâf›ndaki köyler, ölüm korkusundan ve ya¤-
madan, iflkenceden kurtulmak için, vehhâbî inan›fllar›n› kabûl etdi-
ler. Sü’ûda kul, köle oldular. Sü’ûd, Sâlih bin Sâlih ile Medîne fleh-
rine bir mektûb gönderdi.

Sü’ûdün Medînedeki müslimânlara karfl› yazd›¤› bu mektûbun
tercemesi flöyledir:

K›yâmet gününün mâlikinin ad› ile bafll›yorum. Medînenin
âlimlerine, me’mûrlar›na ve tüccârlar›na bildiririm ki, dünyâda râ-
hata ve huzûra kavuflmak, ancak hidâyet bulanlar içindir. Ey Me-
dîne ehâlîsi! Sizi hak dîne ça¤›r›yorum. Âl-i ‹mrân sûresi, ondokuz
ve seksenbeflinci âyetlerinde meâlen, (Allah›n do¤ru bildi¤i din is-
lâm dînidir. ‹slâmdan baflka din edinenlerin, dinleri kabûl olmaz.
Bunlar, âh›ret gününde zarar edeceklerdir!) buyurulmufldur. Size
karfl› olan düflüncelerimin nas›l oldu¤unu bilmenizi istiyorum.
Medîne ehâlîsine karfl› sevgim ve ba¤l›l›¤›m vard›r. Yan›n›za gelip,
Resûlullah›n flehrinde bulunmak istiyorum. Beni dinlerseniz, emr-
lerime uyarsan›z, size bir s›k›nt› ve iflkence yapmam. Mekke fleh-
rine girdi¤im zemân, orada bulunanlar, benden hep iyilik gördü-
ler. Yeniden müslimân olman›z› istiyorum. Emrlerime itâ’at eder-
seniz, ya¤madan, ölümden ve iflkenceden kendinizi kurtar›rs›n›z.
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Allah sizi korur, ben de koruyucunuz olurum. Bu mektûbumu, gü-
vendi¤im adam›m Sâlih bin Sâlih ile size gönderiyorum. ‹yi okuyu-
nuz. Onun ile karara ba¤lay›n›z! Onun sözü, benim sözüm demek-
dir.

Sâlih bin Sâlih ile gelen mektûb, Medînelileri çok korkutdu.
Dahâ önce Tâifde yapd›klar› iflkenceleri, k›l›ncdan geçirdikleri ka-
d›nlar›, çocuklar› “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” birkaç gün
önce iflitmifllerdi. Tüyleri ürpermifldi. Sü’ûd bin Abdül’azîzin mek-
tûbuna evet veyâ hay›r diyemediler. Canlar›ndan da, dinlerinden
de vazgeçemediler.

Eflk›yâs›n›n bafl› olan Bedây hâini, mektûba cevâb gelmeyince,
Medînenin iskelesi olan (Yenbû’) flehri üzerine yürüdü. Bunu ele
geçirdikden sonra, Medîneye gelip, flehri kuflatd›. Sûrun, Anberiy-
ye kap›s›na fliddetle sald›rd›. O gün fiâm hâc›lar› Abdüllah Pâflan›n
emîrli¤i alt›nda ç›kageldiler. fiehrin sar›lm›fl oldu¤unu görünce hâ-
c›lar ve birlikde bulunan askerler, Eflkiyâ ile dö¤üflme¤e bafllad›lar.
‹ki sâat süren kanl› muhârebede, ikiyüz kadar flakî k›l›ncdan geçi-
rildi. Geri kalanlar› da¤›l›p kaçd›lar.

Abdüllah Pâfla, hac vazîfesini yap›ncaya kadar, Medînedeki
müslimânlar râhat etdiler. Fekat, fiâm hâc›lar›, Medîneden ç›k›p
uzaklafl›nca, Bedây hâini flehri yine kuflatd›. Kubâ ve Avâlî ve Kur-
ban denilen yerleri ele geçirdi. Buralara iki de tabya yapd›. fiehrin
ulafld›rma yollar›n› kesdi. (Ayn-i zerkâ) denilen su yollar›n› y›kd›.
Böylece müslimânlar› aç ve susuz b›rakd›.

MU’C‹ZE: Ayn-i zerkâ su yollar›n› y›k›p flehrde su kalmad›¤›
zemân, Mescid-i Nebîdeki (Ba¤çe-tür-Resûl) içindeki kuyunun su-
yu ço¤ald›. Ac›l›¤› ve sertli¤i kalmad›. fiehrdeki bütün müslimânlar
su s›k›nt›s› çekmedi. Dahâ önce, bu kuyunun suyu ac›l›¤› ile mefl-
hûr idi.

Muhâsara aylarla uzad›. Medînedeki müslimânlar, fiâm hâc›la-
r› gelir bizi yine kurtar›r diyerek, a¤›r s›k›nt›lara katland›lar. Fekat,
fiâm hâc›lar› gelince, emîrleri olan ‹brâhîm Pâfla, karfl› koyacak as-
keri olmad›¤› için, flehri onlara teslîm ediniz dedi. Medînedeki
müslimânlar bunu iflitince, ‹brâhîm Pâflan›n Bedây ile konuflup an-
lafld›¤›n›, müslimânlara iflkence ve zarar yap›lmamas› için ondan
söz ald›¤›n› zan etdiler. Tercemesi afla¤›da yaz›l› mektûbu yazarak,
Muhammed Tayyâr ve Hasen Çavufl ve Abdülkâdir ‹lyâs ve Alî
ad›nda dört kifli ile Sü’ûda gönderdiler.

Mektûb tercemesi: Size karfl› yap›lmas› lâz›m olan sayg›y› bil-
dirir ve selâmlar›m›z› arz ederiz. Allahü teâlâ, r›zâs›na uygun olan
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ifllerinizi baflar›l› eylesin! Ey fleyh Sü’ûd! fiâm hâc›lar›n›n emîri
olan ‹brâhîm pâfla buraya geldi. fiehrin Bedây taraf›ndan kuflat›l-
m›fl, susuz b›rak›lm›fl ve yollar›n›n kesilmifl oldu¤unu gördü. Sebe-
bini sordu. Bu ifllerin sizin emrinizle yap›lm›fl oldu¤unu anlad›. Biz-
ler, senin Medîne ehâlîsine karfl› kötü niyyetde olmad›¤›n› umdu-
¤umuz için, bu çirkin ve kötü fleylerden haberin olmad›¤›n› düflün-
dük. Bafl›m›za gelenleri sana bildirmek için, ileri gelenlerimiz top-
land›k. Sözbirli¤ine vararak aram›zdan en iyi, temiz olan dört kifli-
yi seçdik. Sana gönderdik. Bunlar›n, bizi sevindirecek bir cevâb ile
geri dönmelerini Allahü teâlâdan düâ ediyoruz.

Sü’ûd, mektûbu al›nca, elçilere çok sert davrand›. Medîne ehâ-
lîsine çok k›zg›n ve düflman oldu¤unu bildirmekden hayâ etmedi.
Elçiler, afv etmesi için çok yalvard›lar. Onun pis ayaklar›na kapan-
d›lar ise de, hak olan dînimi kabûl etmiyece¤inizi, emrlerimi yap-
m›yaca¤›n›z›, açl›kdan, susuzlukdan ve s›k›nt›dan bunalarak, tatl›
dille beni aldatmak istedi¤inizi, s›k›nt›dan kurtulmak için yalvard›-
¤›n›z›, mektûbu okuyunca anlad›m. ‹steklerimi yapmakdan baflka
kurtulufl yolu yokdur. Emrlerini kabûl eder görünüp de, uygunsuz
söz ve hareketiniz olursa, sizi de Tâifliler gibi inletir ve yok ederim
dedi. Müslimânlar› mezheblerini b›rakma¤a zorlad›.

Sü’ûdün, Medîneden gelen elçilere kabûl etdirdi¤i bozuk ve sa-
p›k sözler (Târîh-i vehhâbiyyân) kitâb›nda uzun yaz›l›d›r.

Medîneli elçiler, Sü’ûdün emrlerini zorla kabûl etdikden sonra
geri döndüler. Medîneliler de, bunalm›fl olduklar›ndan, bo¤ulan
kimsenin y›lana sar›ld›¤› gibi, baflka birfley diyemediler. Anlaflma-
n›n yedinci maddesi gere¤ince Bedây adamlar›ndan yetmifl kifliye,
Medîne kal’as›n› teslîm etdiler. Anlaflman›n bir maddesi, Medîne-
deki türbelerin y›k›lmas› idi. ‹flkencelerden kurtulabilmek için, an-
laflmada bulunan emrleri, istemiyerek yapd›lar. ‹stemiyerek yapd›-
lar ise de, bu iflleri pek kötü sonuçlara yol açd›.

‹stanbula yaz›lan imdâd mektûblar›na bir cevâb al›namad›. Me-
dîne ehâlîsi, üç sene iflkence alt›nda kald›. Müslimânlar›n, ‹stanbul-
dan yard›m gelece¤ine ümmîdleri kalmay›nca, Sü’ûda mektûb yaz-
d›lar. Afv ve merhamet etmesi için yalvard›lar. Bu mektûbu, Hü-
seyn fiâkir ve Muhammed Segâyî ad›nda iki kifli ile Der’›yyeye
gönderdiler. Fekat Sü’ûd, Medînelilerin, önce ‹stanbuldan yard›m
istemifl olduklar›n› iflitdi¤inden, elçileri kabûl etmedi. Üç seneden
beri s›k›nt› ve iflkence alt›nda yaflamakda olan Medînelileri dahâ
çok s›k›fld›rmak ve h›rpalamak için büyük bir haydûd sürüsü ile
Medîne üzerine yürüdü.
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Arabistân çölünde bütün vahflîler ve köylüler, Sü’ûdü Necd pâ-
diflâh› olarak tan›yorlard›. O ahmak ve alçak da, öteye beriye yaz-
d›¤› mektûblara, (‹mâm-üd-Der’›yye-til-mecdiyye vel-ahkâm-id-
da’vetin Necdiyye) diyerek imzâ ederdi.

Sü’ûd Medîneye girince, hemen türbelerin y›k›lmas›n›, hem de
türbe bak›c›lar›n›n y›kmalar›n› emr eyledi. Üç sene önceki anlafl-
man›n üçüncü maddesine göre, müslimânlar birçok k›ymetli türbe-
leri önceden y›km›fllar, mezârlar› yerle bir etmifller idi ise de, bü-
yük ve mubârek bildikleri birkaç türbeye dokunamam›fllard›. Bun-
lar› da, kendi hizmetcileri, a¤laya s›zlaya y›kma¤a bafllad›lar. Haz-
ret-i Hamzan›n “rad›yallahü anh” Uhuddaki türbesinin bekçisi
olan müslimân, çok ihtiyâr oldu¤u için, bu ifli yapam›yaca¤›n› bildi-
rince, Sü’ûd kendi kölelerinden bir hâini, kubbeyi y›kmak için gön-
dermifl. Bu kimse türbeyi y›kmak için kubbe üstüne ç›k›nca düflüp
ölmüfl oldu¤undan, Sü’ûd habîsi, hazret-i Hamzan›n türbesini y›k-
makdan vaz geçdi. Fekat kap›s›n› sökdürdü. Bu baya¤› emrini yap-
d›rd›kdan sonra, (Menâha) meydân›nda kurdurdu¤u kürsîye ç›k›p,
bir konuflma yapd›. Medînedeki müslimânlar›n kendisine itâ’at et-
mek istemediklerini, korkudan münâf›k olduklar›n›, eskisi gibi
müflrik kalmak istediklerini söyledi. Sonra, kal’ada s›¤›nm›fl olan-
lar›n da gelip boyun bükmelerini, gelmiyenler için Tâife yapd›rm›fl
oldu¤u iflkencenin bunlara da yap›laca¤›n›, pek çirkin ve fl›mar›k
sözlerle anlatd›.

Herkesin Menâha meydân›nda toplanmas›n›, sokak sokak ba-
¤›rarak bildirdikleri için ve kal’a kap›lar› da kapat›ld›¤› için, her-
kes korkmufldu. Tâifliler gibi iflkence ile öldürüleceklerini anla-
m›fllard›. Çocuklar›n›n gözlerinden öperek, kad›nlar›na vedâ’ edip
halâllaflarak, Menâha meydân›nda topland›lar. Erkekler bir tara-
fa, kad›nlar baflka tarafa çekilip, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” mubârek türbesinin nûrlu kubbesine karfl› boyun bükdü-
ler. Medîne-i münevverede o zemâna kadar, böyle bir kara gün
görülmemifldi. Sü’ûd kuduruyor. Müslimânlara karfl› görülmemifl
bir kin ile köpürüyordu. Fekat, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” bereketi ile, Allahü teâlâ, Medîne flehrini kana boyamak-
dan korudu. Edebe, hayâya s›¤m›yan çok çirkin ve kötü sözlerle
müslimânlara hakâret etdikden sonra, Medîne kal’as›na eflkiyâs›-
n› yerlefldirdi. En güvendi¤i Hasen Çavufl ad›ndaki bir alça¤› Me-
dîneye vâlî b›rak›p, kendisi (Der’›yye)ye gitdi. Hac zemân›nda
Mekkeye gelip, hac yapd›kdan sonra, yine Medîneye geldi. fiâm
kâfilesi Medîneden iki üç konak aç›ld›kda, Sü’ûd mahkeme binâ-
s›na geldi. Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubâ-
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rek türbesinde ve Mescid-i Nebevî hazînesinde bulunan ve bin se-
neden beri çeflidli islâm sultânlar›, islâm kumandanlar›, islâm
san’atkârlar› ve islâm ilm adamlar› taraf›ndan ve bütün islâm dün-
yâs›ndan seçilerek ve özenerek gönderilmifl olan pek k›ymetli he-
diyyeleri, târîhî büyük ehemmiyyet tafl›yan san’at eserlerini, alt›n-
larla süslü, cevherlerle ve k›ymetli tafllarla ifllenmifl behâ biçilmez
eflyây› ve seçme mushaf ve nâdîde kitâblar›, tafl yüre¤i ve kara kal-
bi titremeden ya¤ma etdirdi. Bu edebsizlikden ve alçakl›kdan da,
müslimânlara karfl› olan kin atefli sönemeyince, y›k›lmakdan kur-
tulmufl olan Eshâb-› kirâm›n ve flehîdlerin türbelerini de y›kd›rd›.
Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek hücresinin
kubbesini de y›kd›rmak istedi ise de, müslimânlar›n h›çk›r›k a¤la-
malar› ve yalvarmalar› üzerine, fiebeke-i se’âdeti harâb edip, d›-
varlar› b›rakd›. Medîne flehrini çeviren d›varlar›n ta’mîr edilmesini
emr etdi. Medîne ehâlîsini Mescid-i Nebîye toplad›. Mescid kap›la-
r›n› kapat›p, kürsîye ç›kd›. fiöyle dedi:

Ey cemâ’at! Size nasîhat vermek ve emrlerime uyman›z› tenbîh
etmek için buraya toplad›m. Ey Medîne ehâlisi! Bugün dîniniz te-
mâm oldu. Müslimân oldunuz. Allah› sevindirdiniz.Art›k babalar›-
n›z›n, dedelerinizin bozuk olan dinlerine özenmeyiniz! Allah›n on-
lara rahmet etmesi için düâ etmeyiniz! Onlar›n hepsi flirk üzere öl-
düler. Müflrik idiler. Allaha nas›l ibâdet edece¤inizi, nas›l düâ ede-
ce¤inizi, din adamlar›m›za verdi¤im kitâblarda bildirdim. Din a-
damlar›m›n bildirdiklerine uym›yanlar›n›z olur ise, mallar›n›z›n ve
eflyân›z›n, çocuklar›n›z›n ve kad›nlar›n›z›n, kan›n›z›n, askerim için
mubâh oldu¤unu biliniz! Hepinizi zincire ba¤lay›p, iflkence yapa-
caklar ve öldüreceklerdir. Peygamberin “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” türbesi önünde, dedelerinizin yapd›¤› gibi salât ve selâm
söylemek için sayg› ile durmak, vehhâbîlik dîninde yasakd›r. Tür-
be önünde durmay›p, geçip gitmeli. Giderken yaln›z, (Esselâmü a-
lâ Muhammed) demelidir. Peygambere sayg›, imâm›m›z Muham-
med bin Abdülvehhâb›n ictihâd›na göre bu kadar yetiflir.

Sü’ûd, bu sözleri ve bunlara benzer dahâ birçok yazam›yaca¤›m›z
çirkin ve kaba sözleri söyledikden sonra, Mescid-i se’âdetin kap›lar›-
n› açd›rd›. O¤lu Abdüllah› Medîneye vâlî b›rak›p, kendisi Der’›yye-
ye gitdi. Bundan sonra, Abdüllah bin Sü’ûdün Medînedeki müsli-
mânlara etmedi¤i fenâl›k kalmad›. Sü’ûd, Londrada hâz›rlanan plân-
lar›, hep ingiliz silâhlar› ve alt›nlar› ile ve ald›¤› emrler ile yapd›.

41 - Osmânl› devleti, bu senelerde d›fl devletlerle u¤raflmakda
ve ingilizlerin körükledi¤i isyân atefllerini söndürme¤e çal›flmak-
da idi. Bunun için, hicâzdaki eflk›yâya karfl›, müslimânlara yard›m
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etmek imkân›n› bulamad›. [Mekteb-i sultânî müdîri Abdürrah-
mân fieref be¤, 1325 hicrî ve 1909 mîlâdî senesinde bas›lan (Fezle-
ke-i târîh-i devlet-i Osmâniyye) kitâb›nda diyor ki, (1213 [m.
1798] de frans›zlar M›sr› iflgâl etdi. Uzun muhârebelerden sonra
M›sr 1216 da istirdâd edildi. Anadoluda ve Rumelide zuhûr eden
eflk›yâ ile u¤rafl›ld›. 1221 de Rusya Hotin ve Bender kal’alar›na
hücûm etdi. ‹ngiliz donanmas›, bunu f›rsat bilerek Marmaraya gir-
di. Yedi-kuleye kadar gelerek, sâhilleri top atefline tutdu. Halîcde-
ki donanman›n kendisine teslîm edilmesini istedi. Baflda pâdiflâh
üçüncü sultân Selîm olmak üzere, bütün me’mûrlar›n gayreti ile
sâhillere binden ziyâde top yerlefldirilerek, ingiliz donanmas›na
atefl edildi. Donanma on gün dayanamay›p kaçd›. Fekat, dâhilî
düflmanlar ‹stanbulda ihtilâl ç›kar›p, 1223 de sultân flehîd edildi.
Rusya 1224 de tekrâr hücûm etdi. Bu harb 1227 Bükrefl müâhede-
sine kadar devâm etdi.)] 1226 [m. 1811] senesinde, Sü’ûdun müs-
limânlara iflkenceleri ve islâm dînine olan hakâretleri, dayan›lm›-
yacak hâl ald›¤›ndan, müslimânlar›n halîfesi sultân II. Mahmûd
hân-› Adlî “rahmetullahi aleyh” M›sr vâlîsi Muhammed Alî pâfla-
ya “rahime-hullahü teâlâ” fermân gönderip, eflkiyây› terbiye et-
mesini emr eyledi. Muhammed Alî pâfla, o¤lu Tosun pâflan›n ku-
mandas›nda bir kolorduyu, Ramezân ay›nda M›srdan yola ç›kar-
d›. Tosun pâfla, Medînenin iskelesi olan (Yenbû’) flehrini ald›. Cü-
deyde yolu ile Medîneye giderken, (Safrâ) vâdisi ile Cüdeyde bo-
¤az› aras›nda ve (1226) zilhicce ay› bafl›nda büyük bir muhârebe
olup bozguna u¤rad›. Tosun pâflaya birfley olmad› ise de, Osmânl›
müslimânlar›n›n ço¤u flehîd oldu. Muhammed Alî pâfla buna çok
üzüldü. Büyük bir kolordu ile kendisi yola ç›kd›. Orduda onsekiz
top, üç havan topu ve pek çok silâh vard›. 1227 [m. 1812] senesinin
fia’bân ay›nda Safrâ ve Cüdeyde bo¤azlar›n› geçdiler. Ramezân
ay›nda, birçok köyleri harbsiz ele geçirdiler. Muhammed Alî pâfla,
çok kurnaz davran›p, bu baflar›lar› para ile sa¤lad›. Dahâ do¤rusu,
bu kurnazl›¤› ona flerîf Gâlib efendi “rahime-hullahü teâlâ” ö¤ret-
di. Para ile köyleri ele geçirdi. Bu yolda yüzonsekizbin riyâl da¤›-
t›ld›. Tosun pâfla da, babas› gibi, flerîf Gâlib efendi ile görüflmüfl ol-
sayd›, koca bir orduyu elinden ç›karmam›fl olurdu. fierîf Gâlib
efendi, Mekkede vehhâbîlerin emîri idi. Fekat, Mekkenin o azg›n
flakîlerden kurtar›lmas›n› gönülden istemekde idi. Muhammed Alî
pâfla, Zilka’de sonunda Medîneyi de kans›z ele geçirdi. Bu zafer-
leri, halîfe hazretlerine arz edilmek üzere M›sra bildirdi. M›srda
üç gün üç gece bayram yap›ld›. Zafer müjdeleri bütün islâm mem-
leketlerine bildirildi. Muhammed Alî pâfla, bir f›rkay› da, Cidde
yolundan Mekkeye göndermifldi. Bu f›rka, (1228) Muharremi bafl-
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lar›nda Ciddeye geldi. Mekkeye yürüdü. fierîf Gâlib efendinin giz-
lice göndermifl oldu¤u plânlara uyarak, kolayca Mekkeye girdi.
Osmânl› ordusunun Mekkeye yürüdü¤ü flehre yay›l›nca, Sü’ûdün
askerleri, kumandanlar› ile birlikde, da¤lara kaçd›lar.

Sü’ûd bin Abdül’azîz binikiyüzyirmiyedi (1227) senesinde, hac-
dan sonra Tâife gitmifl, islâm kan› dökülen yerleri gezmifl, fesâd
oca¤› olan Der’›yyeye dönmüfldü. Der’›yyeye gelince, Medîne-i
münevverenin ve sonra Mekke-i mükerremenin Osmânl›lar›n eli-
ne geçdi¤ini iflitince, flaflk›na döndü. O s›rada Osmânl› ordusu Tâ-
ife yürüdü. Tâif zâlimi olan (Osmân-ül-Mudây›kî), askerleri ile bir-
likde, korkudan kaçm›fl oldu¤undan, flehr harbsiz ele geçirildi.
Müjde haberi ‹stanbula, müslimânlar›n halîfesine arz olundu. Sul-
tân Mahmûd hân-› Adlî “rahime-hullahü teâlâ” bu müjdeye çok
sevindi. Allahü teâlân›n bu ihsân›na hamd eyledi. Muhammed Alî
pâflaya teflekkürler ve ihsânlar gönderip, Hicâza tekrâr giderek efl-
k›yây› teftîfl ve kontrol etmesini emr buyurdu.

Muhammed Alî pâfla, sultân Mahmûd hân›n fermân›na uyarak,
M›srdan tekrâr yola ç›kd›. Bu s›rada, flerîf Gâlib efendi, Osmânl›
ordusu ile birlikde Tâife gitmifl, elleri kanl› vâlî Osmân› arama¤a
da¤›lm›fllard›. Plânl› davranarak, flakîyi yakalad›lar. M›sra ve ora-
dan ‹stanbula gönderildi. Muhammed Alî pâfla, Mekkeye gidince,
fierîf Gâlib Efendiyi ‹stanbula gönderdi. Yerine kardefli Yahyâ bin
Mes’ûd efendiyi “rahime-hullahü teâlâ” emîr yapd›. 1229 Muhar-
rem ay›nda (Mubârek bin Magyan) flakîsi de ele geçirilip ‹stanbula
gönderildi. Binlerle müslimân kan› ak›tan bu iki flakî, ‹stanbul so-
kaklar›nda dolafld›r›ld›kdan sonra, cezâlar› verildi. Yirmialt› sene
Mekke emîrli¤i yapan flerîf Gâlib efendiye sevgi ve sayg› gösterile-
rek Selânike gönderilmifl, orada istirâhat ederek, 1231 [m. 1815] de
vefât etmifldir. Selânikde türbesi ziyâret edilmekdedir.

Hicâz›n mubârek flehrleri eflkiyâdan temizlendikden sonra, Ye-
mene kadar olan yerleri de temizlemek için bir f›rka [tümen] gön-
derilmifldi. Muhammed Alî pâfla, kendi askeri ile bu f›rkan›n yar-
d›m›na gitdi. Bütün oralar› da temizledi. Mekkeye döndü. (1230)
Recebine kadar orada kald›. O¤lu Hasen pâflay› Mekke vâlîsi ya-
p›p, M›sra döndü. Kad›n, çocuk, binlerce müslimân›n kan›n› ak›-
tan ingilizlerin maflas›, alçak Sü’ûd bin Abdül’azîz (1231) senesi
ortalar›nda öldü. Yerine o¤lu Abdüllah bin Sü’ûd geçdi. Muham-
med Alî pâfla M›sra gelince, o¤lu ‹brâhîm pâflay› bir f›rka asker ile
Abdüllah›n üzerine gönderdi. Abdüllah ibni Sü’ûd önceden To-
sun pâfla ile bir anlaflma yaparak, Der’›yye emîri kalmak flart› ile,
Osmânl›lara itâ’at edece¤ini bildirmifldi. Fekat Muhammed Alî
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pâfla, bu anlaflmay› kabûl etmemifldi. ‹brâhîm pâfla, (1231) senesi
sonunda M›srdan yola ç›kd›. (1232) bafl›nda Der’›yyeye vard›. Ab-
düllah ibn-üs-Sü’ûd, bütün askeri ile karfl›s›na ç›kd›. Çok kanl› mu-
hârebelerden sonra, binikiyüzotuzüç 1233 [m. 1818] Zilka’de ay›n-
da Abdüllah ibn-üs-Sü’ûd yakaland›. Bu zafer müjdesi M›sra gelin-
ce, kal’adan yüz top at›l›p, yedi gün yedi gece bayram yap›ld›. Her
taraf bayraklarla donat›ld›. Minârelerde tekbîr getirildi ve münâ-
câtlar okundu.

Muhammed Alî pâfla, Arabistân›n mubârek flehrlerinin eflkiyâ-
dan temizlenmesine çok ehemmiyyet vermifl, muvaffak olmak için
çok u¤raflm›fl, bu yolda, say›lam›yacak kadar alt›n sarf etmifldir.
fiimdi de, Sü’ûdî hükûmetinin, dahâ çok alt›n harc›yarak sap›k
inançlar›n› bütün dünyâya yaymak çabas›nda oldu¤unu üzülerek
görmekdeyiz. Mezhebsizlik felâketinden kurtulmak için, (Ehl-i
sünnet) âlimlerinin “rahmetullahi aleyhim ecma’în” yazd›klar› din
kitâblar›n› okuyup, ‹slâmiyyeti do¤ru olarak ö¤renmekden baflka
çâre yokdur.

Abdüllah bin Sü’ûd yakaland›kdan sonra, müslimânlara iflken-
ce yapan azg›nlar ile birlikde M›sra gönderildi. Binikiyüzotuzdört
(1234) Muharreminde, say›lam›yacak kadar çok seyirci aras›nda
Kâhireye getirildiler.

Muhammed Alî pâfla, Abdüllah bin Sü’ûdü pek sevinçli olarak
ve nezâketle karfl›lad›. fiöyle konufldular:

Pâfla:
- Çok u¤rafld›n›z!
‹bn-üs-Sü’ûd:
- Harb, kader k›smet iflidir.
- O¤lum ‹brâhîm pâflay› nas›l gördünüz?
- Çok cesûrdur. Kurnazl›¤› dahâ çokdur. Biz de çok çal›fld›k.

Fekat Allah›n dedi¤i oldu.
- Üzülme! Müslimânlar›n halîfesine, senin için flefâ’at mektûbu

yazaca¤›m.
- Kaderde ne varsa, o olur.
- O çekmeceyi niçin yan›nda tafl›yorsun?
- Babam›n, Hucre-i nebeviyyeden ald›¤› çok k›ymetli eflyâlar›

koydum. fianl› pâdiflâh›m›za takdîm edece¤im.
(Pâflan›n emri üzerine çekmece aç›ld›. (Hucre-i Nebeviyye)den

çal›nm›fl olan eflyâ görüldü. ‹çlerinde de¤er biçilemiyecek kadar
süslü üç mushaf-› flerîf ve pek iri üçyüzotuz inci, bir büyük zümrüd
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ve ayr›ca alt›n zincirler vard›). Muhammed Alî pâfla, bunlar› gör-
dükden sonra sordu:

- (Hazîne-i Nebeviyye)den al›nan k›ymetli eflyâ bu kadar de¤il-
dir. Dahâ çok fleyler olacakd›r?

- Hakk›n›z var, devletli efendim. Fekat ben, babam›n hazînesin-
de bunlar› buldum. (Hucre-i se’âdet) ya¤mas›nda babam yaln›z de-
¤ildi. Arab be¤leri ve Mekke ileri gelenleri ve (Harem-i se’âdet)
a¤alar› ve Mekke emîri olan flerîf Gâlib efendi, ya¤mada ortak idi-
ler. Eflyâlar kapan›n elinde kalm›fld›.

- Evet do¤rudur! fierîf Gâlib efendinin “rahmetullahi aleyh”
yan›nda, çok fleyler bulduk ald›k.

(fierîf Gâlib efendinin yan›nda bulunan eflyân›n, vehhâbî ya¤-
mac›lar›ndan kurtarmak için al›n›p sakland›klar›n› düflünmek lâ-
z›md›r. Muhammed Alî pâflan›n, (Evet, do¤rudur) demesi, flerîf
Gâlib efendinin, ya¤ma etdi¤ine inand›¤›n› de¤il, eflyân›n az olma-
s›n›n sebebini kabûl etdi¤ini bildirmek içindir).

Bu konuflmalardan sonra, Abdüllah bin Sü’ûd, suç ortaklar› ile
birlikde, ‹stanbula gönderildi. Binlerle müslimân›n kâtili olan bu
azg›n flakîler, (Topkap› serây›) kap›s›n›n önünde i’dâm edilerek ce-
zâlar› verildi.

‹brâhîm pâfla, Der’›yye kal’as›n› y›kd›. Binikiyüzotuzbefl
(1235) senesi Muharrem ay›nda M›sra döndü. Muhammed bin
Abdülvehhâb›n bir o¤lu da M›sra getirilip, ölünciye kadar habs
edildi.

Abdüllah ibn-üs-Sü’ûddan sonra, o soydan (Terkî bin Abdül-
lah) 1240 [m. 1824] de vehhâbîlere bafl oldu. Babas› Abdüllah,
Sü’ûd bin Abdül’azîzin amcas› idi. 1249 da, Sü’ûdün o¤lu (Meflârî)
Terkîyi öldürüp yerine geçdi. Terkînin o¤lu Faysal da, Meflârîyi öl-
dürüp, 1254 de vehhâbîlerin bafl›na geçdi. Muhammed Alî pâflan›n
yeniden gönderdi¤i askere karfl› koymak istedi ise de, binikiyüzel-
lidört 1254 [m. 1838] senesinde mîrliva [tu¤general] Hurflîd pâfla-
n›n eline geçerek, M›sra gönderildi. Habs edildi. Sü’ûdün M›srda
bulunan o¤lu Hâlid be¤ Der’›yye emîri yap›larak (Riyâd) flehrine
gönderildi. Hâlid be¤, M›srda Osmânl› terbiyesi ile yetiflmifl, Ehl-i
sünnet i’tikâd›nda, nâzik bir zât idi. Bunun için emîrlikde birbu-
çuk sene kalabildi. (Abdüllah ibni Sezyân) ad›nda bir adam, Os-
mânl› devletine sâd›k görünerek, birçok köyü eline geçirdi. Ans›-
z›n, Der’›yyeye sald›r›p, Necd emîri oldu. Hâlid Mekkeye kaçd›.
M›srda zindanda bulunan Faysal kaçarak, (Cebel-i Semr) emîri
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‹bnürreflîdin yard›m› ile, Necde gidip, ‹bni Sezyân› öldürdü. Os-
mânl› devletine sâd›k kalaca¤›na yemîn ederek, 1259 da Der’›yye
emîri yap›ld›. 1282 [m. 1865] senesinde ölünceye kadar va’dinde
durdu.

Faysal›n (Abdüllah, Sü’ûd, Abdürrahmân ve Muhammed
Sa’îd) isminde dört o¤lu vard›. Faysal ölünce, büyük o¤lu Abdül-
lah, Necd emîri yap›ld›. Kardefli Sü’ûd, Bahreyn adas›ndan topla-
d›¤› kimselerle birlikde 1288 [m. 1871] de isyân etdi. Abdüllah, kü-
çük kardefli Muhammed Sa’îdi, Sü’ûdün üzerine gönderdi. Muhâ-
rebede Sa’îdin askeri da¤›ld›. Sü’ûd, bütün Necd flehrlerini ele ge-
çirmek hulyâs›na kap›ld› ise de, Abdüllah, Osmânl› devletinin bir
emîri oldu¤u için, alt›nc› ordu kumandanlar›ndan ferîk [tümgene-
ral] Nâfiz pâfla, Sü’ûdün üzerine gönderildi. Sü’ûd ile yan›ndaki
bütün çeteciler 1291 [m. 1874] de yok edildi. Necd ülkesi râhata ve
huzûra kavufldu. Bütün müslimânlar halîfe-i müslimîne “rahmetul-
lahi aleyh” hayrl› düâ etdiler. 1306 [m. 1888] dan sonra, Muham-
med ibn-ür-Reflîd, Necdi ele geçirdi. Abdüllah› esîr eyledi.

Yemeni elde etdikleri zemân, Tâif ile San’a flehrleri aras›nda
(Sevvat) da¤lar› üzerinde yafl›yan bir milyona yak›n Asîrli vahflîle-
ri dahî vehhâbî yapm›fllard›. Muhammed Alî pâfla, eflkiyân›n kökü-
nü temizledikden sonra, bu da¤lardaki temizli¤i sonraya b›rakm›fl-
d›. Binikiyüzaltm›flüç (1263) de Sultân Abdülmecîd hân “rahme-
tullahi aleyh” zemân›nda buralar da Osmânl›lar›n idâresi ve kont-
rolu alt›na al›nd›.

Asîrlilerin, kendilerinin seçdikleri emîrleri ve Osmânl›lar›n
ta’yîn etdi¤i vâlîleri vard›. Yumuflak davranan vâlîlere isyân eder-
ler, kendi emîrlerine itâ’at etmenin ibâdet oldu¤una inan›rlard›.
Vâlî Kurd Mahmûd pâfla zemân›nda isyân ederek, Yemendeki
Hudeyde flehrine bile sald›rm›fllar, öldürücü sâm rüzgâr› eserek te-
lef olmufllard›. Binikiyüzseksenyedi (1287) de de, isyân edip, Hu-
deyde flehrine sald›rd›lar ise de, flehrde bulunan az say›daki Os-
mânl› askerleri kahramanca çarp›fld›klar›ndan, flehre giremediler.
Bunun üzerine, Redîf pâflan›n kumandas›nda bir tümen asker gön-
derildi. Redîf pâflan›n ve Osmânl› kurmaylar›n›n güzel plânlar› ve
idâreleri ile sarp da¤lardaki eflkiyâ yuvalar› birer birer ele geçiril-
di. Fitne ve isyân ocaklar› temizlendi. Redîf pâflan›n hastalanmas›
üzerine, Yemen çöllerindeki ve Asîr da¤lar›ndaki vahflîlerin kal-
k›nd›r›lmas›, islâm bilgilerinin ve ahlâk›n›n oralara yerlefldirilmesi
için, Gâzî Ahmed Muhtâr pâfla gönderildi.

Arabistân yar›madas›, M›sr fâtihi ve ilk Türk halîfesi yavuz
sultân Selîm hân›n “rahmetullahi aleyh” zemân› olan 923 [m.
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1517] senesinden beri Osmânl›lar›n idâresinde kald›. fiehrler tam
bir huzûr ve râhatl›kla idâre edildi ise de, çöllerdeki ve da¤lardaki
göçebe, câhil olanlar, kendi fleyhlerinin ve emîrlerinin idâresi alt›n-
da b›rak›lm›fllard›. Bu emîrler, ara s›ra isyân ederdi. Ço¤u vehhâbî
oldular. Halka sald›rma¤a, müslimânlar› soyup öldürme¤e de bafl-
lad›lar. Hâc›lar›n yollar›n› kesip, soyarlar ve öldürürlerdi.

1274 [m. 1858] de, ‹ngilizler Hindistânda ihtilâl ç›kararak, ora-
daki islâm devletini y›karken, Ciddede de fitne ç›kard›lar ise de,
Mekke vâlîsi Nâm›k pâflan›n siyâseti ile sulh yap›ld›.

Binikiyüzyetmiflyedi (1277) senesinde bütün bu âsî ve cânî
emîrler Osmânl› devletinin itâ’ati ve terbiyesi alt›na sokuldu.

(Mir’ât-ül-haremeyn) kitâb›n›n yaz›ld›¤› 1306 [m. 1888] sene-
sinde, Arabistân yar›madas›nda oniki milyon insan yaflad›¤› bildi-
riliyor. Çok zekî ve anlay›fll› iseler de, çok câhil, soyguncu ve kan
dökücüdürler. Sü’ûda tâbi’ olmalar›, onlar›n bu vahfletlerini dahâ
da artd›rm›fld›r.

Birinci cihân harbinde Osmânl›larla birlikde ‹ngilizlere karfl›
harb eden emîr ‹bn-ür-Reflîdin büyük dedesi de ‹bn-ür-Reflîd idi.
Bunun o¤lu Alî, Medînenin flimâl flark›nda bulunan Hâil flehrinde e-
mîr idi. 1251 [m. 1835] de vefât etdi. Yerine geçen o¤lu Abdüllah el-
Reflîd, onüç sene emîrlik yapd›. Bunun yerine geçen büyük o¤lu Tal-
lâla 1282 [m. 1866] de, ‹bn-üs-Sü’ûd Faysal zehrli flerbet içirip deli ol-
du. Tabanca ile intihâr etdi. Yerine kardefli Mu’teb, Hâil emîri oldu
ise de, iki sene sonra, Bender bin Tallâl, amcas› Mu’tebi öldürüp
emîr oldu. Fekat bu da amcas› Muhammed-el-Reflîd taraf›ndan öldü-
rüldü. Muhammed, Necdi ve Riyâd› ele geçirdi. Sü’ûd o¤ullar›ndan
emîr Abdüllah bin Faysal› esîr al›p Hâile götürdü. Abdüllah bin Fay-
sal›n kardefli Abdürrahmân ve bunun o¤lu Abdül’azîz kaçarak Ku-
veyte s›¤›nd›. Muhammed-el-Reflîd 1315 [m. 1897] senesinde vefât
etdi. Yerine geçen birâderi o¤lu Abdül’azîz el-Reflîd zâlim oldu¤un-
dan, vehhâbîli¤in yeniden zuhûruna sebeb oldu. Riyâd ve Kasîm ve
Büreyde emîrleri, (El-Mühennâ) köyünde bulunan Abdül’azîz ile
anlafld›lar. Abdül’azîz bin Abdürrahmân bin Faysal oniki hecinli ile
Kuveytden Riyâda geldi. 1319 [m. 1901] senesinde bir gece Riyâda
girdi. Abdül’azîz ibnür Reflîdin Riyâd vâlîsi olan Aclân› bir ziyâfetde
öldürdü. Zulmden y›lm›fl olan halk, bunu emîr yapd›. Böylece,
Sü’ûdî devleti Riyâdda kurulmufl oldu. Üç sene çeflidli muharebeler
yap›ld›. Abdül’azîz ibn-ür-Reflîd öldürüldü. 1333 [m. 1915] de, Os-
mânl›lar ifle kar›flarak, Abdül’azîz ibn-üs-Sü’ûd Riyâd kaymakam›
olmak üzere sulh yap›ld›. Sonra, Reflîdîlerle Sü’ûdîler aras›nda Ka-
sîmde harb olup, Abdül’azîz ma¤lûb oldu. Riyâda çekildi.
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17 Hazîran 1336 [m. 1918] de Abdül’azîz bin Abdürrahmân ‹n-
gilizlerin teflvîki ile bir beyannâme neflr etdi. Mekkedeki flerîf Hü-
seyn ve onunla birlikde olanlar kâfirdir. Bunlarla cihâd ediyorum
diyerek Mekkeye ve Tâife sald›rd›. Fekat, bu flehrleri flerîf Hüseyn
pâfladan alamad›. 1342 [m. 1924] de ‹ngilizler, Mekke emîri flerîf
Hüseyn bin Alî pâflay› yakalay›p K›br›sa götürdü. Pâfla 1349 [m.
1931] de, kapat›ld›¤› otelde vefât etdi. Abdül’azîz bin Abdürrah-
mân, 1924 de Mekkeyi ve Tâifi râhatça ele geçirdi. Osmânl› devle-
tinin idâresini ellerine geçirmifl olan ‹ttihâdc›larla aras› aç›lan
Mekke emîri flerîf Hüseyn pâflaya karfl› Medîneyi muhâfaza eden
Osmânl› askerleri, Mondros mütârekesine göre, 28 fiubat 1337 [m.
1919] da Hicâzdan ayr›lm›fl, flerîf Hüseyn pâflan›n o¤lu flerîf Abdül-
lah da Medîneye yerleflmifldi. Babas› ölünce, ‹ngilizler bunu da
Medîneden ç›kar›p Ammâna sürdü. 1365 [m. 1946] da Ürdün dev-
letini kurdu ise de, 1370 [m. 1951] de Mescid-i aksâda nemâz k›lar-
ken ‹ngilizlerin kirâl›k kâtilleri taraf›ndan öldürüldü. Yerine o¤lu
Tallâl geçdi. Fekat, hasta oldu¤undan yerini o¤lu Melik Hüseyne
terk etdi. fierîf Hüseyn pâflan›n ikinci o¤lu flerîf Faysal, 1339 [m.
1921] da Irâk devletini kurdu. 1351 [m. 1933] de vefât etdi. Yerine
o¤lu Gâzî geçdi. Bu da, 1939 da, yirmibir yafl›nda ölünce, yerine o¤-
lu ‹kinci Faysal Irâk meliki oldu. Fekat, 1958 A¤ustosunun ondör-
düncü günü ihtilâlinde general Kâs›m taraf›ndan, yirmiüç yafl›nda
iken öldürüldü. ‹kinci bir ihtilâlde Kâs›m da öldürüldü. Irâk ve Sü-
riye devletleri, çeflidli ihtilâller sonunda sosyalist (Ba’s) partisinin
eline geçdiler ve Ruslar›n kolonisi hâline geldiler.

Abdül’azîz bin Abdürrahmân, Medîneye çok sald›rd›. 1926 hü-
cûmunda, Resûlullah›n “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek
türbesini de bombalad›. Fekat, flehre giremedi. 1344 ve 9 Eylül 1926
da ‹stanbulda ç›kan Son Sâat Gazetesi, flu haberi vermifldi:

MEDÎNE BOMBARDIMANI
‹bn-üssü’ûd Abdül’azîz taraf›ndan Medîne-i münevverenin

bombard›man edilmesi, Hindistân halk› aras›nda galeyân yapd›¤›-
n› yazm›fld›k. Hindistânda ç›kan (The Times of ‹ndia) diyor ki:

(Son zemânlarda Medîneye hücûm ve Kabr-i Nebevîyi bombar-
d›man haberlerinin Hind müslimânlar›nda husûle getirdi¤i te’sîri
hiçbir hâdise vücûde getirmemifldir. Hindistân›n her taraf›nda bu-
lunan müslimânlar, bu hâdise dolay›s› ile, o makâm-› mukaddese ne
derece hurmetkâr olduklar›n› göstermifllerdir. Hindistânda ve Îrân-
daki bu mühim te’essürât, hiç flübhesiz ‹bni Sü’ûd üzerinde te’sîr
yapacak ve onu bütün islâm memleketlerinin nefretini kazanma-
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mak için, böyle alçak hareketlerde bulunmakdan men’ edecekdir.
Hind müslimânlar› ‹bnüssü’ûda bu fikrlerini aç›kça bildirmifllerdir).

Birinci cihân harbinde, Osmânl› devletini eline geçirmifl olan
(‹ttihâd ve Terakkî) komitac›lar› din câhili idi. ‹slâmiyyetden ve is-
lâm terbiyesinden ve islâm ahlâk›ndan mahrûm idiler. ‹fl bafl›nda-
kilerin ço¤u ingiliz masonu idi. ‹mperatorlu¤un her taraf›nda yap-
d›klar› gibi, Arabistânda da, millete zulm, iflkence yap›lmas›na se-
beb oldular. Müslimânlara kan kusdurdular. Sultân ikinci Abdül-
hamîd hân “rahmetullahi aleyh” zemân›nda adâlete, merhamete,
ihsâna ve sayg›ya al›fld›r›lm›fl olan Arabistân ehâlîsi, Türkleri kar-
defl gibi severlerdi. ‹ttihâdc›lar›n sebeb oldu¤u zulm, iflkenceler
karfl›s›nda flaflk›na döndüler. Mekke emîri flerîf Hüseyn bin Alî pâ-
flan›n “rahmetullahi aleyh” akrabâs› ve dâmâd› ve birçok arab be¤-
leri, Cemâl Pâfla taraf›ndan fiâmda iflkence ile öldürüldü.

(‹ttihâdc›lar) ad›ndaki hareket ordusu, Selânikden ‹stanbula
gelince, ilk ifl olarak, Londradaki müstemlekeler nezâretinin emri
ile, son islâm halîfesi olan sultân ikinci Abdülhamîd hân› “rahme-
tullahi aleyh” taht›ndan indirerek, devlet ifllerini kendi ellerine al-
d›lar. Devlet iflleri, ingiliz masonlar›n›n yetifltirdikleri ‹slâm düfl-
manlar›n›n eline geçdi. Halîfe zemân›nda ifl bafl›nda bulunanlar› ve
ilm adamlar›n› ve yazarlar›, kimini zindanlarda çürüterek, kimini
kap›dan, câmi’den ç›karken arkalar›ndan vurdurarak öldürdüler.
Halîfe yapd›klar› sultân Reflâd› “rahmetullahi aleyh” kukla gibi ve
iflbafl›na getirdikleri meb’ûslar›, tabanca tehdîdi ile, mafla gibi kul-
land›lar. Memleketi harbden harbe, felâketden felâkete sürükledi-
ler. Dîni, islâmiyyeti b›rakarak, iflkencelere, e¤lencelere, sefâhete
koyuldular. Dolu-dizgin giden bu kudurmuflca ak›nt›ya (dur!) di-
yen hamiyyetli vatandafllar›, ilerisini gören hâlis müslimânlar› sür-
düler, asd›lar. Bu uyan›k müslimânlardan biri, flerîf Hüseyn bin Alî
pâfla idi “rahmetullahi aleyh”. Sultân Abdülhamîd hân “rahmetul-
lahi aleyh” zemân›nda, ‹stanbulda mühim makâmlarda bulunan
flerîf Hüseyn pâfla (Mîr-i mîrân) ya’nî Be¤lerbe¤i rütbesini tafl›yor,
halîfeye ve devlete hizmetlerde bulunuyordu. ‹ttihâdc›lar›n, mem-
leketi (Birinci cihân harbi) felâketine sürüklemelerine karfl› ç›kd›-
¤› için (Mekke emîri) vazîfesi ile ‹stanbuldan uzaklafld›r›lm›fld›.
Enver pâflan›n 22 Zilhicce 1332 ve 29 Teflrîn-i evvel 1914 de hâz›r-
lat›p sultân Reflâda “rahmetullahi aleyh” imzâ etdirdikleri harb
karâr›na (Cihâd-› ekber) ad›n› takarak bütün islâm memleketleri-
ne da¤›td›lar. Zevall› sultân Reflâd kendini hakîkî halîfe san›yor.
Aras›ra müslimânl›kla ba¤daflm›yan emrleri imzâlama¤a zorlan›n-
ca, yak›nlar›na, (Yâhû bunlar beni hiç dinlemiyor) diyerek, ortada
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dönen dolaplar›n fark›na vard›¤›n› anlatmakdan geri kalm›yordu.

fierîf Hüseyn pâfla “rahmetullahi aleyh” ittihâdc›lar›n bir yan-
dan dinden, îmândan ve din düflmanlar› ile cihâddan söz ederken,
öte yandan da koca imperatorlu¤u parçalama¤a sürüklediklerini,
binlerce müslimân gencini atefle atd›klar›n› anl›yor, dald›klar› gaf-
letin ve sefâhatin, hiç de sözlerine uymad›¤›n› görüyor. Milleti bu
eflkiyân›n elinden ve memleketi bafl›m›za gelecek vahîm neticeler-
den kurtarmak yollar›n› ar›yordu. Cemâl paflân›n fiâmda yapd›¤›
ç›lg›nca e¤lenceleri ve flerîf hânedân›ndan k›ymetli kimseleri öl-
dürdü¤ünü ifliterek, o¤lu flerîf Faysal efendiyi Mekkeden fiâma
gönderdi. Faysal efendi, bütün bu kötülüklerin vâk›’ oldu¤unu an-
lay›p babas›na bildirince, flerîf Hüseyn pâfla, art›k dayanamad›. Bü-
tün müslimânlara iflin içyüzünü bildirmek için, 25 fia’bân 1334 [m.
1916] târîhli birinci beyânnâmesini ve 11 Zilka’de 1334 de ikinci
beyânnâmesini neflr etdi. ‹ttihâdc›lar, bu hakl› ça¤r›ya (‹syân be-
yânnâmesi) dediler. ‹stanbulda ç›kan ittihâdc› gazetelerdeki kirâ-
l›k kalemler, fierîf Hüseyn pâflaya a¤za ve akla gelmiyen küfr ve if-
tirâlar› savurdular. Fekat hâdiseler flerîf Hüseyn pâflan›n hakl› ol-
du¤unu gösterdi. ‹ttihâdc›lar, flerîf Hüseyn pâflan›n beyânnâmele-
rinden uyanacaklar› yerde, onu vatan hâini i’lân etdiler. Üzerine
alaylar gönderdiler. Senelerce kardefli kardefle bo¤durdular. Mek-
keyi ve Medîneyi o hâlis müslimânlara, sevgili Peygamberimizin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o¤ullar›na vermemek için, çok
ma’sûmun flehîd düflmelerine sebeb oldular. Bununla da kalmay›p,
o mubârek yerleri, islâm kâtili, çöl eflk›yâs›, câhil, zâlimlere kapd›r-
d›lar. ‹ttihâdc›lar, koca Osmânl› ‹mperatorlu¤unu da düflmana tes-
lîm edip kaçd›lar. 30 A¤ustos 1340 [m. 1922] târîhindeki Türk istik-
lâl zaferi olmasayd›, türklük ve müslimânl›k onun dedi¤i gibi, büs-
bütün yok olacakd›. ‹ngilizlerin Sevr muâhedesi ile saplad›klar›
hançer, âlem-i islâm› mahv edecekdi.

Afla¤›daki iki beyânnâme dikkat ile okunursa, flerîf Hüseyn
pâflan›n hiç de (Arab istiklâli) diye birfley düflünmedi¤i anlafl›l›r.
O, kavmiyyeti de¤il, bütün müslimânlar›n islâm bayra¤› alt›nda
kardeflçe yaflamalar›n› istiyordu. ‹ttihâdc›lar›n gazeteleri, kara kö-
peklere arab arab derken, arab saç›, arab sabunu gibi sözlerle ve
kara fatma böce¤i gibi uydurma ismlerle arab milleti ile alay eder-
ken, Mekkedeki ve Medînedeki temiz müslimânlar, bütün islâm
milletlerinin kardefl olduklar›na inan›yor, hepsini kardefl gibi sevi-
yorlard›. Ne yaz›k ki, ittihâdc› komitac›larda bu îmânl› rûh ve bu
güzel anlay›fl yokdu. Onlar, bu hâlis müslimânlara âsî derken, is-
yân hâlinde olan, Türk askerine sald›ran ve Osmânl› topraklar›n›
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kap›flmakda olan kimselere, birfley demiyorlard›. Mekkedeki Pey-
gamberler soyundan olan temiz müslimânlar ile bo¤uflma¤› tekrâr
tekrâr emr eden ittihâdc›lar, ›syân hâlinde olan Abdül’azîz bin Ab-
dürrahmân bin Faysala dostluk mektûblar› yazarak, (Askerinle
Medîneye gel! Berâberce Mekkeye gidelim. Padiflâha isyân etmifl
olan Emîr Hüseyni yakal›yal›m) diyordu. Abdül’azîz, bu mektûb-
lara cevâb bile vermedi. Çünki o, Türklerin Mekkeye girmesini is-
temiyordu. Kendisi ‹ngilizlerle anlaflm›fl olup, Arabistân›n kendisi-
ne verilece¤i zemân› bekliyordu. Öyle de oldu. Abdül’azîz, o s›ra-
larda, Bahreyn adalar›nda bulunan ‹ngiliz kumandan› ile anlaflm›fl,
‹ngilizlerden ald›¤› silâhlarla, Basra körfezi sâhilindeki Osmânl›
flehrlerine sald›r›p ele geçirmek çabas›nda idi. fiöyle ki:

Necd çöllerindeki Abdül’azîz ile ibn-ür-Reflîd kabîlelerinin sene-
lerce dö¤üflerek kan dökmelerine son vermek için, Fârûkî Sâmi pâ-
fla (Kasîm) mutesarr›f› yap›ld›. Abdül’azîz, Sâmi pâflay› ve Türk as-
kerlerini bir hücûmda esîr almak, ba¤lay›p Riyâda götürmek üzere
sû-i kasd hâz›rlad› ise de, Kasîm flehrindeki fleyhler, devletle bafla ç›-
k›lmaz diyerek, mâni’ oldular. Abdül’azîz, Sâmi pâflaya, (Kasîm bu
kadar askeri besliyemez. Aç kal›rs›n›z. Medîneye dön) dedi. O da,
bu sözü dost nasîhati sanarak, Medîneye çekildi. Asker çekilince,
Abdül’azîz, Kasîm kal’as›ndaki Osmânl› sanca¤›n› indirdi. Kasîmi
böyle ele geçirdikden sonra, Necd Mütesarr›fl›¤›n›n merkezi olan
(El-Hâssa)ya sald›rarak, Osmânl›lardan zorla ald›. ‹ttihâdc›lar Ab-
dül’azîzi be¤eniyorlar, ona birfley demiyorlar. Bilhâssa dinde re-
formcu olan Basra meb’ûsu Tâlib-ün-Nakîb, onun bu sald›r›lar›n›
hizmet k›l›¤›na sokuyordu. Abdül’azîz, o s›rada ibn-ür-Reflîde sal-
d›rd› ise de ma¤lûb ve perîflân oldu. Sü’ûd o¤ullar›ndan ço¤u öldü.
Abdül’azîzden al›nan ganîmetler aras›nda ‹ngiliz silâhlar› ve birçok
flapka vard›. Abdül’azîzin bu darbeyi yimesi, Mekke ve Medîneye
sald›rmas›n› gecikdirdi. Fekat, ‹ngilizlerin ve meflhûr câsûs yüzbafl›
Lavrensin körüklemesi ile 17 Hazîran 1336 [m. 1918] de flerîf Hü-
seyn pâflaya harb i’lân ederek, Mekkeye sald›rd›. Fekat, ma¤lûb ola-
rak Necde çekildi. 1342 [m. 1924] de, Mekke ile Tâifi ve 1349 [m.
1931] de Medîneyi ‹ngilizlerden teslîm ald›. 1351 [m. 1932] Eylül
ay›n›n 23. cü günü de (Sü’ûdî Arabistân devleti)ni kurdu.

[Abdül’azîz bin Abdürrahmân 1373 [m. 1953] de ölünce, yeri-
ne o¤lu Sü’ûd geçdi. Sü’ûd o¤ullar›n›n yirmincisi olan bu adam,
sefâhate düflkün idi. Atinada içkili kad›nl› sefâhet sürerek 1384 de
öldü. 1964 de, kardefli Faysal bunun yerine geçdi. Faysal, petrol
flirketlerinden ve hâc›lardan her sene ald›¤› milyonlarca alt›n›,
vehhâbîli¤i yaymak için, her memlekete saçd›. 1395 [m. 1975]
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Mart ay›nda, ye¤eni taraf›ndan, Riyâddaki serây›nda öldürüldü.
Yerine kardefli Hâlid geçdi. Hâlid 1402 [m. 1982] de öldü. Yerine
kardefli Fahd geçdi. Fahd, 1417 [m. 1996] de felç olarak k›p›rdaya-
maz hâlde, ‹spanyadaki serây›nda tedâvî edilmekde iken öldü.]

Medîne muhâf›zlar› Basrî ve Fahrî pâflalar, Abdül’azîzin bu h›-
yânetlerini yak›ndan gördükleri hâlde, ittihâdc›lardan ald›klar›
emrlere uyma¤› vazîfe sayarak, flerîf Hüseyn pâflay› ve o¤ullar›n›
âsî ilân etdiler. Kardefli kardefle bo¤durma¤a âlet oldular. Hicâz
vâlî ve kumandan› Gâlib pâfla din bilgisi kuvvetli, ileri görüfllü, tec-
rübeli bir kumandan olup, ittihâdc›lar›n emrlerine aldanmad›.
Uzun ve esâsl› inceleme ve arafld›rmalar yaparak flerîf Hüseyn pâ-
flan›n hakl› oldu¤unu ve iki Beyânnâmesini din ve millet sevgisi ile
yazm›fl oldu¤unu anlad›. fierîf Hüseyn pâflaya yap›lan iftirâlara
karfl› afla¤›daki günlük emri yay›nlad›:

Emîr hazretlerinden hiçbir sûretle flübhe edilmemelidir. Böyle
bir ›syân ç›karmas› ihtimâli aslâ yokdur. Bu yolda ç›kar›lan sözle-
rin hiçbiri do¤ru de¤ildir. fierîf Hüseyn pâfla, halîfe-i müslimîne
tâm bir itâ’at ile ba¤l› olup, ömr-i flâhânelerinin uzamas› için her
zemân düâ etmekdedir.

Gâlib pâfla, bu yaz›s›ndan, ittihâdc› eflk›yâs›n›n elebafl›lar›ndan
olan dördüncü ordu kumandan› Cemâl pâflaya ve ‹stanbula da
gönderdi. Bu yaz›s›nda flerîf Hüseyn pâflan›n, hâlis müslimân ol-
du¤unu, da’vâs›nda hakl› oldu¤unu aç›kça savunmufldu. Fekat ne
yaz›k ki, ittihâdc›lar flerîf Hüseyn pâflay› ve o¤ullar›n›, kendilerine
büyük bir mâni’ görüyorlar. Bunlar›n milleti uyand›rarak, iflkence
ve taflk›nca davran›fllar›na son verilece¤inden çok korkuyorlard›.
fierîf o¤ullar›n› âsî durumuna sokmak için, i¤renç hîleler hâz›rlan-
d›. Medînedeki kahraman Türk subaylar›na savafl emri gönderildi.
Senelerce kardefl kan› ak›t›ld›. fierîfleri âsî, hattâ hâin sanarak on-
lara atefl açan ma’sûm subaylar›n ço¤u, sonunda aldat›ld›klar›n›
anlad›lar. Bafllar›nda f›rka kurmay baflkan› albay Emîn be¤ olmak
üzere, yüzlerce subay birleflip, (Merkez hey’eti) kurdular. Çeflidli
beyânnâmeler da¤›tarak, Hicâzda oynanan cinâyetleri bildirdiler.
(Kumandan ve dalkavuklar› yalan söylüyorlar. Arab-Türk, iki
millet olarak bundan sonra da kardefl gibi yafl›yacakd›r. Zâten kar-
defl de¤il mi idik? Târîh ve din ba¤lar› ile birbirimize ba¤l› de¤il
miyiz? Kavm-i necîb-i arab istiklâlîni kazanmakla düflman›m›z
olabilir mi? Onlara da sorarsan›z “Hay›r!” diyeceklerdir. Elbirli¤i
ile çal›flaca¤›z. Askerlerimizi Yenbû’ iskelesine kadar göndermek
için flerîf hazretleri develer hâz›rlad›lar. Hastalar›m›za ilâclar gön-
derdiler. Hepimizin sâhile kadar râhat naklini düflündüler. Bun-
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dan büyük insâniyyet olur mu? Bundan büyük kardefllik olur mu?
Böyle yapmay›p, Medîneden Yenbû’ iskelesine yürüyerek gidiniz
deselerdi, hay›r biz kahraman›z, asar›z, keseriz, otomobil isteriz mi
diyecekdik? Bundan sonra maksads›z olarak ölme¤i göze almak
yi¤itlik de¤ildir. Bu yaz›m›z, hakîkati anl›yam›yanlar içindir. Ekse-
riyyet anlam›fld›r. Bu zulme, hazret-i Peygamber efendimiz “sallal-
lahü aleyhi ve sellem” dahî evet der mi?) dediler.

Medîne muhâf›z› Fahreddîn pâfla, hâlâ ittihâdc› hükûmetin em-
rine uymakda ›srâr ediyordu. Türk subaylar›, 10 Kânûn-i sânî 1337
[m. 1919] sabâh› pâflan›n yatak odas›n› sard›lar. Yâveri mülâzim-i
evvel [üste¤men] fievket be¤ gürültüyü iflitince, d›flar› ç›kd›. Mîra-
laylar, kaymakamlar, binbafl›lar, yüzbafl›lar, mülâz›mler, seçilmifl
piyâde ve jandarma neferleri merdivenleri ç›k›yorlard›. Yâveri gö-
türdüler. Odaya girenler, pâflan›n bileklerini yakalad›. D›flar› ç›ka-
r›l›p otomobile bindirildi. ‹ki subay aras›nda, Yenbû’ iskelesine gö-
türüldü. Subaylar ve askerler, anavatana ‹stanbula kavuflmak se-
vinci içinde idi. Fekat, ‹ngilizler hepsini M›sra götürdü. M›srda alt›
ay ingiliz esâretinde kald›lar. Pâfla, 5 A¤ustosda, harb suçlusu ola-
rak, Maltaya götürüldü. ‹ki sene orada b›rak›ld›. Bu kahraman
Türk kumandan›, ittihâdc›lar›n ç›lg›nca verdikleri emrlere uyma¤›
bir vatan borcu bildi¤i için, Medînede hareketsiz kalm›fl, az›l› islâm
düflman› ‹ngilizlerle dö¤üflmek f›rsat›n› bulamam›fld›. ‹ttihâdc›lar,
hükûmeti ele geçirdikden sonra, kahramanlar yurdunu parçala-
makla kalmay›p, Fahreddîn pâfla gibi nice vatan evlâdlar›n›n düfl-
man z›ndanlar›nda, senelerce inlemelerine sebeb oldular. Mekke
ve Medîne gibi mubârek yerlerimizi, Peygamber efendimizin so-
yundan, hâlis müslimân flerîf evlâd›na vermemek için, binlerce
ma’sûm Türk ve müslimân kan› dökülmesine sebeb oldukdan bafl-
ka, o mubârek topraklar›, hakîkî müslimânlar›n ve Türklerin târihî
düflman› olan, elleri kanl›, kalbleri kat› kimselere b›rakd›lar.

fiERÎF HÜSEYN  PÂfiANIN
B‹R‹NC‹ BEYÂNNÂMES‹N‹N TERCEMES‹

Târîhi iyi bilenler pek iyi anlar ki, islâm birli¤inin kuvvetlenmesi
için, islâm âmirlerinden ve hâkimlerinden (devlet-i aliyye-i Osmâniy-
ye)ye ilk olarak bî’at edenler, ba¤lananlar, Mekke-i mükerreme emîr-
leridir.

Osmânl› sultânlar›n›n (Kitâbullah) ve (Sünnet-i Resûlullah)› icrâ
ve islâmiyyete uymakdaki gayretleri ve bu u¤urda vücûdlar›n› fedâ
etmeleri dolay›s›yle, bu (arab emîrleri), Osmânl›lara her zemân s›k›
ba¤land›lar. Hattâ, 1327 [m. 1909] senesinde ben, arablardan meydâ-
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na gelen bir kuvvetle, arablar›n üzerine yürüyerek devlet-i Osmâniy-
yenin flerefini ve haysiyyetini muhâfaza için (Ebhâ)n›n kuflat›lmas›n›
kald›rma¤a çal›fld›m. Ertesi sene, ayn› maksadla o¤ullar›mdan birinin
kumandas›nda o hareketi icrâ eyledim. Herkesin bildi¤i gibi, bu büyük
gâyeden hiç ayr›lmad›m.

(‹ttihâd ve Terakkî Cem’›yyeti)nin ortaya ç›kmas› ve devlet iflleri-
ni eline almas› ve temelinden bozuk olan idâresi, dâhilde ve hâricde
birçok kar›fl›kl›klara ve herkesin bildi¤i üzere, birçok muhârebelere
sebebiyyet vermifl, devletin azametini ve kuvvetini sarsm›fl, hele son
harbe gereksiz at›lmakla, memleketi gâyet tehlükeli bir hâle sürükle-
mifldir. Bu ac› durumu görmiyen, anlam›yan yokdur. Anlatma¤a hâcet
kalmam›fld›r.

Biz, bütün Ehl-i islâm›n bu büyük islâm devletine olan ba¤lar›n›n
gevflemesini, üzülmelerini ve s›k›lmalar›n› görmek istemiyoruz. Mem-
leketimizin elimizde kalan parças›ndaki müslimân ve gayr-i müslim
vatandafllar›n i’dâm edilerek, zindanlarda çürütülerek ve yurdlar›ndan
sürülerek, Osmânl› milletinin birli¤i bozulmufl, böylece halk›n, mal›na,
can›na emniyyeti b›rak›lmam›fld›r. Bu son muhârebeye kat›ld›kdan
sonra, (Mukaddes topraklar)da bulunan ehâlînin çekdikleri s›k›nt› o
kadar büyükdür ki, orta hâlli olanlar evlerinin kap› ve pencerelerini ve
bütün ihtiyâc eflyâs›n› satd›kdan sonra, dam›ndaki tahtalar› da satma-
¤a mecbûr olmufllard›r.

‹ttihâdc›lar bu kadarla da kalm›yarak, saltanat-› seniyye-i Osmâ-
niyye ile bütün müslimânlar›n aras›nda yegâne ba¤ olan (Kitâbullah)
ve (Sünnet-i seniyye)yi bozma¤a kalk›flm›fllar ve (Saltanat-› seniy-
ye)nin baflkentinde sadr-› a’zam, fleyh-ul-islâm ve bütün vezîrlerin ve
senatörlerin gözü önünde yay›nlanan (‹ctihâd) gazetesi, Peygamberi-
mize çirkin yaz›lar› ile hakâret etmekden çekinmedi¤i gibi, kimsenin
ses ç›karamamas›ndan yüz bularak, Kur’ân-› kerîmin âyetlerini de¤ifl-
dirme¤e dahî kalk›flm›fl, (Mîrâs bölümü)nü  bildiren âyet-i kerîme ile
alay etmek küstahl›¤›nda bulunmufldur. [Bu küstahca yaz› ve yazar›-
n›n Ziyâ Gökalp oldu¤u (Fâideli Bilgiler) kitâb›n›n, (Do¤ruya ‹nan,
Bölücüye Aldanma) k›sm›nda [197.ci sahîfede] bildirilmifldir.]

Bunlardan baflka, islâmiyyetin befl esâs›ndan birini y›kma¤a kalk›fl-
m›fllard›r. fiöyle ki: Güyâ rus ordusu karfl›s›nda harb eden askerlere
benzemek üzere, (Mekke-i mükerreme) ve (Medîne-i münevvere) ve
(fiâm)da bulunan müslimân askerlerinin Ramezân-› flerîf ay›nda oruc
tutmamalar›n› emr etmifllerdir. Buna benzer birçok islâmî esâslar› y›k-
makdan ve Allahü teâlân›n yasak etdi¤i fleyleri yapmakdan ve yapd›r-
makdan çekinmemifllerdir.

fievketli yüce sultân›m›z›n “rahmetullahi aleyh” bütün haklar›n›
elinden ald›klar› gibi, serâya bir baflkâtib seçmek ve ta’yîn etmek
hakk›n› dahî (Zât-› flâhâne)den esirgemifllerdir. Osmânl› sultân›n›
müslimânlar›n ifllerine bakmak hakk›ndan da mahrûm ederek, kendi
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yapd›klar› ve dünyâya i’lân eyledikleri anayasay› kendileri çi¤nemifl-
lerdir. Osmânl› pâdiflâh›n› anayasan›n vermifl oldu¤u selâhiyyetlerden,
mahrûm b›rakm›fllard›r. Bütün müslimânlar ve bütün yabanc›lar, bu
alçak davran›fllar› görmekde ve i¤renmekdedirler. Böyle, islâmiyyeti
y›k›c› ifller karfl›s›nda, flimdiye kadar hep anlamamazl›kdan gelmemiz,
iyiye yormam›z, müslimânlar aras›na fitne ve ayr›l›k tohumlar› saç›l-
mamas› için olmufldur.

(Devlet-i aliyye-i Osmâniyye)nin idâresi, Enver ve Cemal ve Tal’ât
pâflalar›n ellerinde kald› sözünün memleketin her taraf›na yay›lmas›,
bofl yere de¤ilmifl. Bunun ne demek oldu¤u, gün geçdikce aç›¤a kavufl-
makdad›r. ‹stediklerini yaparlar, dilediklerini yapd›r›rlar. Onlar›n
emrleri, anayasan›n, kanûnlar›n üstündedir, demek oldu¤unu herkes
iyice anlad›. Mekke (Mahkeme-i fler’›yyesi kâdîs›)na gönderdikleri bir
emrde, hâkim huzûrunda flehâdetlerin dinlenmesi ve hâkim huzûrun-
da yaz›lm›yan tezkiyelerin kabûl edilmemesi yaz›l›d›r. Bu emr,
Kur’ân-› kerîmde aç›kça bildirilen, müslimânlar aras›nda tezkiye ya-
p›lmas›n› ortadan kald›rmakdad›r.

Bunlardan baflka, meflhûr islâm âlimlerinden ve arab vatandafllar›n
büyüklerinden emîr Ömer-el Cezâirî ve emîr Ârif-el-fiehâbî ve fiefik
be¤ ve el-Müeyyed fiükrü be¤ ve Asenî ve Abdülvehhâb ve Tevfîk be¤
ve el-Besat ve Abdülhamîd Zerâvî ve Abdülgani-el-Arisî’ler ve bun-
lar gibi dahâ nice k›ymetli ve fâideli kimseler, mahkemesiz ve kanûn-
suz, as›l›yor, kurfluna diziliyor. Serhofl iken, flu’ûrsuz iken verilen emr-
lerle birçok ocaklar söndürülüyor. Kat› kalbli, tafl yürekli diktatörlerin
bile yapam›yaca¤› bu cinâyetlerde ufak bir ma’zeret bulsam bile bun-
lar›n geride kalan günâhs›z, ma’sûm âilelerinin, kad›nlar›n›n, çocukla-
r›n›n yurdlar›ndan, yuvalar›ndan uzaklafld›r›lmas›na, sürülmelerine,
böylece, felâket üstüne felâket, musîbet üstüne musîbet çekdirilmele-
rine ne ma’zeret gösterilebilir?

Âile reîslerinin her ne sebeble olursa olsun öldürülmeleri, z›ndan-
larda çürütülmeleri, evlerini, evlâdlar›n› cezâland›rma¤a kâfi iken,
bunlar› ayr›ca sürüp inletmek hiçbir sûretde mant›ka, adâlete, insan-
l›¤a s›¤acak birfley olmad›¤› meydândad›r. En’âm sûresi, yüzaltm›fl-
dördüncü âyetinde meâlen, (Hiç kimse baflkas›n›n suçu ile cezâland›-
r›lmaz!) buyuruldu. Adâlete ›fl›k tutan bu emr meydânda iken, ittihâd-
c›lar›n o canavarca hareketleri, hangi formül ile ba¤dafld›r›labilir? Bu
ikinci cinâyeti de bir siyâsî sebebe ba¤l›yarak, bir maddeye uydurabil-
sek bile, âile reislerini gayb eden kad›nlar›n ve çocuklar›n mallar›n›n,
mülklerinin ellerinden al›nmas›na ne denilebilir? Haydi bu en alçak
hareketlerine de susal›m. Milletin, memleketin selâmeti için, ma’sûm-
lar›, mazlûmlar› korumak vazîfemizi de ihmâl edelim. Fekat, meflhûr
mücâhid, kahraman emîr Abdülkâdir Cezâyirî’nin nâmûs-u müces-
sem, iffetli ve flerefli k›z›n›n tahkîr edilmesine, haysiyyet ve nâmûsu
ile oynanmas›na ne sebeb gösterilebilir? Oynat›lacak, e¤lenilecek ba-
ya¤› kad›nlar bulunamad› da, târîhin vesîkaland›rd›¤›, müslimânlar›n
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gözbebe¤i mubârek han›mlar›n asâletine, flereflerine sald›ranlar›n dü-
flünce ve hedeflerini anlam›yacak kimse var m›d›r?

‹ttihâdc›lar›n kanûn, ahlâk, insâf d›fl› taflk›n ve flaflk›n hareketle-
rinden herkesin bildi¤i birkaç fâci’ay› yukar›da bildirdik. Bunlar› bü-
tün insanl›k âlemine ve bütün îmânl› kardefllerime duyuruyorum.
Okuyanlar, anl›yanlar, vicdânlar›ndan do¤an hükmü vereceklerdir.
Bu komitac›lar›n islâmiyyeti nas›l anlad›klar›n› ve ifli nereye kadar
götürmek istediklerini bildirmek için, bütün müslimânlar›n kalblerini
s›zlatan çok alçak, pek küstah bir davran›fllar›n› da yazmadan geçemi-
yece¤im:

Mekke-i mükerreme halk›n›n, cânlar›na ve nâmûslar›na yap›lan
sald›r›lar›n durdurulmas› için hâz›rlad›klar› gösteri yürüyüflünde, bir
ittihâdc› kumandan›n emri ile (Kal’a-i Ciyâd)dan müslimânlar›n k›b-
lesi ve mü’minlerin Kâ’besi olan (Beytullah) üzerine at›lan toplar›n
iki mermisinden birisi (Hacer-ül-esved) mukaddes tafl›na bir metre,
ikincisi üç metre yak›n yere isâbet etmifldir. (Kâ’be-i mu’azzama)y›
örten (Sütre-i flerîfe) de bu mermilerden atefl alm›fld›r. Vatandafllar
(Kâ’be-i mu’azzama) kap›s›n› açarak ve üstüne ç›karak yang›n› sön-
dürmek mecbûriyyetinde kalm›fllard›r. Bu s›rada yang›n› gördükleri
hâlde, (Makâm-i ‹brâhîm) ve (Harem-i flerîf) mescidi üzerine sürekli
topçu atefli yap›lm›fl, bir kaç müslimân›n flehîd olmas›na sebeb olmufl-
lard›r. Halk, günlerce mescide girememifl, nemâz k›l›namam›fld›r.
Müslimânlar›n mescidlere ve (Kâ’be-i mu’azzama)ya hurmet etmele-
ri ve ta’zîm eylemeleri lâz›m iken, böyle hakâret ve tahrîb etme¤e kal-
k›flan kimselerin îmânlar›n›n ve düflüncelerinin nas›l olabilece¤inin
anlafl›lmas›n› bütün dünyâdaki müslimânlara b›rak›yorum. ‹slâm dîni-
nin ve bütün vatandafllar›m›n gelece¤ini, bu zihniyyetde ve bu inanç-
da olan ittihâdc›lar›n elinde oyuncak olarak b›rakamay›z. Allahü te-
âlâ, milletimizi gâfil avlanmakdan muhâfaza buyurdu. Hicâz müsli-
mânlar›, flimdi kendi çal›flmas› ile istiklâlini kazanm›fl, bu yi¤itler diyâ-
r›na musallat olan ittihâdc› komitac›lar›ndan memleketi kurtarma¤a
karâr vermifldir. Hiçbir d›fl ülke ile anlaflm›yarak ve böyle bir yard›m›
kabûl etmiyerek, kendi îmân kuvveti ve târîhde flanl› sahîfeler b›ra-
kan, kahramanl›¤› ile tam ve mutlak bir istiklâle kavuflmufldur.

Ehl-i islâm›n üzerine musallat olan ittihâdc› komitac›lar›n›n zulmü,
iflkencesi alt›nda inliyen memleketlerden ayr›larak (Dîn-i islâm)› ko-
rumakdan ve (Kelime-i tevhîd)i yükseltmekden ibâret olan mukaddes
gâyemize do¤ru ilerliyoruz. ‹slâmiyyete yak›flan ve uygun olan her
dürlü fen bilgilerini ö¤renece¤iz. ‹leri sanâyi’ kuraca¤›z. Medeniyyet
yolunda can ile, bafl ile çal›flaca¤›z. Bütün islâm âlemindeki din kardefl-
lerimizin, vâcibi, vazîfeyi îfâ için olan bu hareketimizi kardeflçe des-
tekliyeceklerini ve bu mukaddes cihâd›m›zda bize yard›mc› olacakla-
r›n› beklemekdeyiz.

Ellerimizi rablerin rabbi olan yüce Allah›m›za kald›rarak, bize
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do¤ru yolu göstermesi ve bu yolda baflar›ya kavufldurmas› için Onun
yüce Peygamberi hurmetine düâ ve istirhâm ediyoruz. Onun yard›m›
her yalvarana yetiflir ve yeter. O çok iyi yard›m edicidir.

25 fia’bân, sene 1334 (1916)
Mekke-i mükerreme emîri

fierîf Hüseyn bin Alî

fiERÎF HÜSEYN PÂfiANIN
‹K‹NC‹ BEYÂNNÂMES‹N‹N TERCEMES‹

Birinci beyânnâmede bildirilen sebeblerden dolay› harekete geçen
biz Hicâzl›lar›n gayret ve fikrlerinde, ba’z›lar›n›n tereddüde düflebile-
ce¤ini düflünerek ayd›n vatandafllar ve bilgili müslimânlar için bu ikin-
ci beyânnâmeyi de yay›nlama¤› uygun gördüm. Aç›k ve pek yeni de-
lîller, vesîkalar göstererek, milletimizi uyar›yorum.

‹leriyi görebilen müslimânlar ve Osmânl› toplulu¤unun bilgili ve
tecribeli olanlar› ve bütün dünyân›n akll› ve anlay›fll› olanlar›, Osmân-
l› devletinin umûmî harbe girmifl olmas›na râz› de¤ildirler. Bunun bafl-
l›ca iki sebebi vard›r:

Birincisi dâhilî sebeblerdir. Devlet-i aliyye-i Osmâniyye, (Trablus-
garb) ve (Balkan) muhârebelerinden pek yak›n zemânda ç›km›fl, bu
savafllarda askerî ve ekonomik kuvvetleri pek y›pranm›fl, hattâ bozul-
mufl ve güç kayna¤› olan millet za’îflemifldir. Osmânl› milletinin asker-
leri yurdlar›na dönerek çoluk çocuklar›n›n nafakas›n› kazanmak için
çal›flma¤a bafllar bafllamaz, birbiri arkas›ndan tekrâr silâh alt›na ça¤r›l-
m›fl, bu hâl millet için bir felâket olmufldur. ‹ttihâdc›lar›n yeniden ka-
t›ld›klar› umûmî harb ise, öncekilerle ölçülemiyecek derecede kor-
kunç ve y›k›c› oldu¤undan, y›pranm›fl bir milletin s›rt›na a¤›r vergiler
ve iflkence fleklinde vazîfeler yükleyerek böyle tehlükeli bir harbe mil-
leti sürüklemek akl ifli de¤ildir.

‹kinci sebeb hâricîdir. ‹ttihâdc›lar›n kurdu¤u hükûmet, harb
eden iki tarafdan kendine ortak olan› seçerken çok yan›lm›fld›r. Os-
mânl› devleti, bir islâm devletidir. Topraklar›n›n co¤rafî yeri pek
mühim ve genifldir. Sâhilleri, kara s›n›rlar›ndan dâha fazlad›r. Bunun
için, Osmâno¤ullar›, o yüce sultânlar, hemen her zemân, milletleri-
nin ço¤u müslimân olan ve denizlere hâkim bulunan devletlerle ifl-
birli¤i yapm›fllard›r. Bu siyâsetleri, hemen hemen her zemân baflar›
sa¤lam›fld›r. ‹ttihâdc›lar›n tecribesiz ve bilgisiz önderleri, görünüfle
kap›larak ve ingilizlerin köksüz, yald›zl› sözlerine aldanarak, Osmânl›
sultânlar›n›n “rahmetullahi aleyhim ecma’în” bu siyâsetini bozmufl-
lard›r. Do¤ruyu i¤riden ay›rabilenler ve târîh bilgisine vâk›f olanlar,
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bu flaflk›n hareketin kötü ve çok ac› netîcelerini hemen görmüfller. ‹t-
tihâdc›larla iflbirli¤i yapmakdan çekinmifllerdir. Hattâ, bu son harb fe-
lâketine kat›lmak hakk›nda fikrim telgrafla soruldu¤u zemân, görüflü-
mü uzun aç›klam›fl, târihî misâller vererek, onlar› uyarma¤a çal›flm›fl
idim. Cevâb olarak gönderdi¤im telgraf, düflüncelerimi ve devlete kar-
fl› olan iyi niyyetimi ve ba¤l›l›¤›m› ve islâm›n flerefini korumak için ç›r-
p›nd›¤›m› gösteren sa¤lam bir vesîkad›r.

Harbin bafllang›c›nda, yanarak yak›larak bildirdi¤imiz, korkdu¤u-
muz, çok ac›, y›k›c› netîceler, flimdi ortaya ç›k›yor. Bugün Osmânl›
devletinin Avrupadaki hudûdlar›, hemen hemen ‹stanbul surlar›na
dayand›. Rus ordular›n›n öncüleri, Sivâs ve Mûsul vilâyetlerinde Os-
mânl› halk›n› çi¤nemekdedirler. ‹ngilizler Basra vilâyeti ile Ba¤dâd vi-
lâyetini ald›lar. El-Arîfl çölünde, Cemâl pâflan›n ahmakca idâresi yü-
zünden binlerce Osmânl› evlâd› esîr düfldü. Hiç flübhe yok ki, bu çok
elîm gidifli ve ittihâdc›lar›n bu gidiflle memleketi sürükledikleri felâketi
gören sâd›k vatandafllar, iki fleyle karfl› karfl›ya kalmakdad›rlar.

Birincisi, Osmânl› devletinin haritadan silinmesi, yok olmas›d›r.

‹kincisi, bu felâketden, mahv olmakdan kurtulman›n çârelerini
aray›p bulmakd›r. Bunu arafld›rma¤›, düflünme¤i, meflveret etme¤i ve
îcâb eden teklîflerde bulunma¤› bütün islâm âlemine b›rak›yorum.

Tehlükeler vatan› kuflatmadan, milleti mahv etmeden önce, hakl›
olarak harekete geçdik. Bir diktatör, mason az›nl›¤›n elinde oyuncak
olan Osmânl› devletinin böyle gâfil ve flaflk›n idâresine ba¤l› kalmakla,
devlete, millete fâideli olaca¤›m›z›, bilsek de¤il, zan etsek bile, hiçbir
fley söylemez, yerimizden k›m›ldamaz, her dürlü meflakkate, hattâ öl-
me¤e tehammül eder, sabr edenlerden olurduk. Fekat, bunun hiçbir fâ-
idesi olam›yaca¤›, atefli körüklemekden baflka bir ifle yaram›yaca¤›, ar-
t›k gün gibi meydândad›r. Nas›l meydânda olmas›n ki, bizleri yürütmek
istedikleri yoldan gitsek, bu yola düflen milletlerin u¤rad›klar› felâkete
düflece¤imiz yüzde yüzdür. ‹ttihâdc›lar›n birkaç sene içinde koca dev-
leti parçalad›klar›n›, müslimânlar› ve islâm dînini perîflan etdiklerini
görmiyen, anlam›yan hiç var m›? Koca imperatorluk, Enver, Cemâl,
Tal’ât ve arkadafllar› gibi masonlar›n keyflerine kurban oluyor.

Osmânl› sultânlar›n›n asrlardan beri tecribe ederek ve devletin ile-
ri gelenleri ile meflveret ederek kabûl etdikleri temelli siyâseti, ‹ngilte-
re ve Fransa hükûmetleri ile iflbirli¤i yapmak siyâsetidir. Bu siyâset,
târîh boyunca, devletimize, milletimize hep fâideli olmufldur. Son
harbde bu siyâsetden ayr›lmam›za sebeb olanlar, ad› geçen ittihâdc›
diktatörlerdir.

fiimdi biz, ittihâdc›lar›n câhil ve ahmak siyâsetlerine ve zâlim ve
iflkenceli idârelerine karfl›y›z. Memleketin felâkete sürüklendi¤ini gö-
rüyor, bunu aslâ tasvîb etmiyoruz. Herkes anlas›n ki, bu muhâlefeti-
miz Enver, Cemâl, Tal’ât ve yardakc›lar›na karfl›d›r. Bizim bu hakl›
hareketimize her müslimân râz›d›r. Her vatandafl hakl› yolumuzda bi-
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zimle berâberdir. Hattâ, devlet baflkan›, halîfe-i müslimîn de kalbi ile,
vicdân› ile, bizimle berâberdir. Bu sözümüzün en kuvvetli vesîkas›, ve-
lîahd Yûsüf ‹zzeddîn efendinin ittihâdc›lar taraf›ndan tecâvüze u¤ra-
mas› ve flehîd edilmesidir.

Tekrâr ediyorum: Koca Osmânl› devleti bu diktatörlerin kötü niy-
yetlerine ve y›k›c› davran›fllar›na kurban oluyor. Biz bunlar›n flerrin-
den Allahü teâlâya s›¤›n›r›z. ‹ttihâdc›lar›n bizi uyaran ve harekete ge-
tiren kötü bir davran›fllar›n› da flerefli Türk milletine duyurmadan ge-
çemiyece¤im:

‹ttihâdc› komitan›n azg›n fleflerinden Cemâl pâfla, (fiâm)da istedi¤i-
ni asmakda, diledi¤ini kurfluna dizmekdedir. fiâmda bir pavyon meydâ-
na getirmifl, bu fuhufl ve içki batakhânesinde, emrle getirdi¤i subaylarla
birlikde yapd›¤› âlemde, flehrin ileri gelen müslimân âilelerinin k›zlar›-
n› hizmetci olarak kullanm›fl, millî ve dînî hislerimizi y›k›c› konuflmalar
yap›lm›fl, nâralar at›lm›fld›r. Bu alçakca hareketleri Kur’ân-› kerîmde,
Nûr sûresinde bulunan emrleri hiçe saymak oldu¤u gibi, Türk ve müs-
limân kad›n›n›n fleref ve haysiyyetini ayaklar alt›na almak de¤il midir?
Cemâl pâflan›n bu hareketi, ittihâdc›lar›n islâm dînine düflman oldukla-
r›n› göstermiyor mu?

‹ttihâdc› komitac›lar›n, masonlar›n merkezi olan [müstemlekeler
nezâreti]nin emrleri ile çok üzücü ve y›k›c› ve milleti, memleketi felâ-
kete sürükleyici davran›fllar›ndan birkaç›n› bildirmifl bulunuyorum.
Osmânl› topraklar›nda ve islâm memleketlerinde yafl›yan din kardefl-
lerimi gafletden uyand›rmak, böylece milletime ve dînime hizmetde
bulunmak için bunlar› yazd›m. Bu komitac›lar›n vatan ve milletin mu-
kaddes dînimizin selâmetini düflünmiyerek, yaln›z müstemlekeler ne-
zâretinin emrleri ile hareket etdiklerini ve ilâhî emr ve yasaklara
inanmak ve sayg›l› olmak flöyle dursun, bu kudsî hükmleri de¤ifldir-
mek ve bozmak çabas›nda olduklar›n› vatandafllar›ma duyurmak iste-
dim. Böylece, bu y›k›c›, bölücü, flaflk›n ve alçak gidifllerine yard›mc›
olmamalar›n› ricâ ediyorum. Allahü teâlâya âsî olana, insanlara zulm
yapana, itâ’at olunmaz. Bunun hareketlerini eli ile, dili ile ve kalbi ile
de¤ifldirme¤e gücü yeten, bunu yapmal›d›r! ‹ttihâdc›lar›n zararlar›n›
anl›yamay›p, hareketlerini be¤enenler varsa, bunlar› da dinleme¤e
hâz›r›m. Do¤ru yolda olanlara ve fâideli ifl yapanlara bizden selâm ol-
sun.

11 Zilka’de 1334 [m. 1916]
Mekke-i mükerreme emîri

fierîf Hüseyn bin Alî

Yukar›daki iki beyânnâme, flerîf Hüseyn pâflan›n niyyetinin hâ-
lis, îmân›n›n bütün oldu¤unu göstermekle berâber, yanl›fl düflünce-
lerini ve zararl› hükmlerini de bildiriyor. En büyük hatâs›, ingilizle-
rin târîh boyunca, islâmiyyete karfl› yapd›klar› sald›r›lar› anl›yama-
m›fl olmas›d›r. [Denizlere hâkim, askeri, silâhlar› çok olan ingilizle-

– 370 –



re karfl› harbe girmek, elbet yanl›fl idi. Fekat, bu az›l› islâm düflman›
ile iflbirli¤i yapmak, dahâ flaflk›n bir hatâd›r.] ‹ngilizlerin üçüncü Se-
lîm hân zemân›nda, Osmânl›lar› ve islâmiyyeti yok etmek için, ‹s-
tanbula kadar yapd›klar› bask›ndan habersiz oldu¤u anlafl›l›yor. He-
le onun zemân›nda Asyadaki ve Afrikadaki islâm memleketlerine
barbarca sald›rm›fllar, buralar› koloni yap›p, sömürmüfllerdi. Bura-
larda, islâm âlimlerini, islâm kitâblar›n›, islâm bilgilerini ve ahlâk›n›
yok etmifllerdi. Osmânl› sultân› Abdülmecîd hân› “rahmetullahi
aleyh” da aldatarak, devlet koltuklar›na masonlar› yerlefldirdiler.
Böylece, milletin îmân›n›, ahlâk›n› bozma¤a bafllad›lar. Birinci cihân
harbinde ‹ngilizlere câsûsluk yapanlar›, bu masonlar yetifldirdi. ‹çer-
den ve d›flardan y›karak, bu koca imperatorlu¤u yok etdiler. Sadr-›
a’zam Sa’îd Halîm pâfla, (‹nhitât-› islâm) kitâb›nda, devletin nas›l y›-
k›ld›¤›n› uzun anlatmakdad›r. fierîf Hüseyn pâfla, târihî vesîkalar› in-
celememifl olacak ki, en korkunç islâm düflman›n›n islâma yard›m
edece¤ini ummakdad›r. ‹ttihâdc›lar›n kötü olduklar›n› anl›yan,
onun gibi güçlü bir kimse, fiâmda Cemâl pâflay› ve ‹ngilizlere sat›l-
m›fl olan soysuzlar› etkisiz hâle getirebilir, post kavgas› yüzünden,
Filistin cebhesinde yap›lan h›yânetleri önliyebilirdi. O, bunu kolay
yapabilirdi. Yapsayd›, Osmânl› ordusu bozgundan kurtulurdu. Ara-
bistân yar›madas›nda büyük bir Hâflimî islâm devleti kurulur, Mek-
ke, Medîne, Kudüs mubârek flehrleri onun elinde kal›rd›.

42 - Müslimânlar›n halîfesi, sultân ikinci Mahmûd-i adlî hân›n
“rahmetullahi aleyh” emri ile M›sr vâlîsi Muhammed Alî pâflâ, mu-
bârek Hicâz topraklar›n› temizledikden sonra, Eshâb-› kirâm›n ve
Resûlullah›n zevcelerinin ve flehîdlerin “rad›yallahü teâlâ anhüm”
türbeleri yeniden yap›ld›. (Mescid-i se’âdet) ve (Hucre-i Nebevî)
ta’mîr edildi. Sultân Abdülmecîd hân, bunlar›n yap›lmas› ve ifllen-
mesi ve bak›m› için torbalar dolular› yüzbinlerle alt›n harc eyledi.
Sultân Abdülmecîd hân›n bu yolda çal›flmas› ve u¤raflmas›, flafl›lacak
kadar çokdur. Bunu 15. ci maddenin sonunda bildirmifldik. [1285]
senesinde, sultân Abdül’azîz hân “rahmetullahi aleyh” da, Medîne
çevresindeki sûr d›vârlar›n› sa¤lam yapd›rd›. Ayr›ca büyük bir top-
hâne, hükûmet kona¤›, bir habshâne, bir de cebhâne, ya’nî silâh de-
posu yapd›rd›. Sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahi aleyh”
fiâmdan Medîne-i münevvereye demiryolu yapd›. 1326 [m. 1908] se-
nesinin ondokuz A¤ustosunda ilk tren, Medîne-i münevvereye gir-
di. Mekke-i mükerremede onalt›nc› f›rka bulunmakda idi.

Sultân ikinci Abdülhamîd hân “rahmetullahi aleyh” zemân›n-
da Mekke flehrinde, minâreli alt› câmi’, altm›flyedi mescid, alt›
medrese, iki kütübhâne, bir orta, k›rküç ilkokul, iki bedestân, do-
kuz hân, ondokuz tekke, iki hamâm, yirmibefl ma¤aza, üçbin dük-
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kân, bir hastahâne ve k›rk çeflme vard›. Ayr›ca hâc›lar için büyük
ve konforlu müsâfirhâneler yap›lm›fld›. Hârûn-ür-reflîd zemân›nda,
Mekkeye üç günlük uzakdan Arafâta kadar bol su getirilmifldi.
Sultân Süleymân hân›n k›z› Mihr-i-mâh sultân, bu suyu Mekke
flehrine getirdi. O zemân seksenbin nüfûsu vard›.

Medîne flehri otuz metre yüksek bir d›varla çevrilidir. Bunun
k›rk kulesi, dört kap›s› vard›r. Harem-i flerîfin boyu yüzaltm›flbefl,
eni yüzotuz ad›md›r. Harem-i flerîfin cenûb bat› köflesinde mer-
merler ve alt›n yaz›lar ile süslü (Bâbüsselâm) kap›s› vard›r. Ha-
rem-i flerîfin içinde cenûb do¤u köflesinde (Hucre-i Nebevî) bulu-
nur. K›ble duvar› önünde, k›bleye karfl› duran kimsenin sa¤ tara-
f›nda Bâb-üsselâm, sol taraf›nda da Hucre-i se’âdet bulunur. Bu-
nun her yeri çok k›ymetli zînetlerle süslüdür. Medîne evleri, Mek-
kedeki evler gibi kârgir [tafldan yap›lm›fl] olup, ço¤u dört, befl kat-
l›d›r. Sultân Süleymân hân “rahmetullahi aleyh”, (Kubâ)dan, fleh-
re su yolu yapm›fld›r. fiehrin iki sâatlik flimâlinde Uhud da¤› var-
d›r. On mescid, onyedi medrese, bir orta, onbir ilk mekteb, oniki
kütübhâne, sekiz tekke, dokuzyüzotuziki dükkân ve ma¤aza, dört
hân, iki hamâm, yüzsekiz müsâfirhâne vard›. Nüfûsu yirmibin idi.

1398 [m. 1978] de ‹ngilterede bas›lan (Memleket-ül-arabiyyet-
üs-sü’ûdiyye) atlas›n›n bildirdi¤ine göre, son yap›lan caddelerin u-
zunluklar›, Medîne ile Riyâd aras› 1011, Tâif aras› 535, Cidde ara-
s› 424, Mekke aras› 442, Tebük aras› 686 kilometredir. Mekke ile
Riyâd aras› 989, Tâif aras› 88, Cidde aras› 72, Tebük aras› 1133,
Necran aras› 898, Kuwait aras› 1879 kilometredir. Mekkeden Tâife
giderken, Minâ, Müzdelife ve Arafât meydân›ndan geçilmekdedir.

Mekke ve Medîne flehrlerindeki k›ymetli târîh ve san’at eserle-
rini vehhâbîler y›kmakda, yok etmekdedir.

(Mir’ât-i Medîne)de diyor ki, Medîne flehrindeki (Mescid-i fle-
rîf)i, hicretin birinci senesinde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sel-
lem”, (Eshâb-› kirâm) ile birlikde yapd›lar. Hicretin ikinci senesi,
Receb ay›nda, k›blenin Kudüsden Kâ’beye dönmesi emr olunun-
ca, mescidin Mekkeye karfl› olan kap›s› kapat›l›p karfl› tarafa,
ya’nî fiâm taraf›na yeni bir kap› aç›ld›. fiimdi bu kap›ya (Bâb-üt-
tevessül) denmekdedir. Medînede Kudüse karfl› onalt› ay kadar
nemâz k›l›nd›. Mekkede iken, önce Kâ’beye karfl› nemâz k›l›n›rd›.
Hicretden az bir zemân önce, Kudüse karfl› k›l›nmas› emr olundu.
Mescid-i flerîfin k›blesi de¤ifldirilirken, Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” Kâ’beyi mubârek gözleri ile görerek, k›blenin ci-
hetini ta’yîn eyledi. Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem” ne-
mâz k›ld›¤› yer, minber ile (Hucre-i se’âdet) aras›nda olup, minbe-
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re dahâ yak›nd›r. Haccâc›n Medîne-i münevvereye gönderdi¤i m›s-
haf, büyük bir sand›k içinde oldu¤undan, bu sand›k, bu yerin önün-
deki dire¤in sa¤ taraf›na konulmufldu. Buraya ilk mihrâb› Ömer
bin Abdül’azîz koymufldur. Mescid-i se’âdetin ikinci def’a yand›k-
dan sonra ta’mîrinde, 888 [m. 1483] senesinde, mermerden flimdiki
mihrâb yap›lm›fld›r. Fekat mermer mihrâb Hücre-i se’âdet taraf›na
biraz dahâ yak›n konmufldur. (Mescid-ün Nebî)de minber yap›l-
mam›fld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hutbeyi ayakda
okurdu. Sonradan buraya bir hurma çubu¤u dikildi. Dahâ sonra
dört basamakl› bir minber yap›ld›. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem” üçüncü basamakda ayakda dururdu. Hazret-i Mu’âviye ze-
mân›nda minberin kap›s›na perde as›ld›. Zemân-› se’âdetde Mes-
cid-i Nebînin sekiz dire¤i var idi. Mescidin geniflletilmesine dînen
lüzûm görüldü¤ü zemânlarda direkler artd›r›larak 327 olmufldur.
(Ravda-i Mutahhera)da üç s›ra direk vard›r. Her s›rada dört direk
mevcûddur. Bu direklerin bir k›sm› duvarlar içindedir. Meydânda
olan direk say›s› 229 dur. Mescidin cenûb d›var› k›bleye karfl›d›r.
(Eshâb-› soffa)n›n kald›klar› çardak, flimâl d›var›n›n d›fl›ndad›r. Bu
mubarek yerin zemîni, sonradan gayb olmamas› için, döflemeden
yar›m metre kadar yükseltilmifl, etrâf›na da, yar›m metre yüksek-
likde a¤açdan parmakl›k yap›lm›fld›r.

Mescid-i flerîf yap›l›rken, yan›na iki (Zevce-i tâhire) için de bi-
rer oda yap›lm›fld›. Odalar›n say›s› zemânla dokuz oldu. Tavanlar›
birbuçuk metre kadar yüksek idi. Odalar, Mescidin flark, flimâl ve
cenûb taraflar›nda idi. Her odan›n ve ba’z› Sahâbî odalar›n›n, biri
mescide, di¤eri soka¤a olmak üzere iki kap›s› var idi. Resûlullah›n
“sallallahü aleyhi ve sellem” en çok bulundu¤u Âifle “rad›yallahü
anhâ”n›n odas›n›n mescide aç›lm›fl kap›s› saç a¤ac›ndan idi. Dört
halîfe zemân›nda, Eshâb-› kirâm, Cum’a nemâz› k›lmak için, sekiz
odada yer kap›fl›rlard›. Hazret-i Fât›man›n odas›, hazret-i Âiflenin
“rad›yallahü anhümâ” odas› yan›nda ve flimâl taraf›nda idi. Bu oda
sonradan flebeke-i se’âdet içine al›nm›fld›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem”, vefât›ndan befl gün önce, mescide aç›lan kap›lar-
dan yaln›z Ebû Bekrin kap›s›n› b›rak›p, di¤erlerini kapatd›rd›.

Birinci halîfe Ebû Bekr “rad›yallahü anh”, ilk ifl olarak Arabis-
tân yar›madas›ndaki mürtedlerle u¤rafld›¤› için, Mescid-i se’âdetin
geniflletilmesine vakt bulamad›.

Hicretin onyedinci senesinde hazret-i Ömer “rad›yallahü anh”,
Eshâb-› kirâm› toplay›p, (Mescid-i flerîfi tevsî’ etmelidir!) hadîs-i
flerîfini okudu. Eshâb-› kirâm sözbirli¤i ile kabûl edip, fiâm ve
garb d›varlar›n› y›karak mescidi onbefl metre geniflletdi. Birçok ev
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sat›n al›narak arsalar› mescide kat›ld›. Otuzbefl senesinde hazret-
i Osmân “rad›yallahü anh”, (Eshâb-› flûrâ) ile istiflâre ederek ve
sonra Eshâb-› kirâm›n sözbirli¤ini alarak, k›ble, garb, flimâl d›var-
lar›n› y›k›p, mescidin geniflli¤ini on metre, uzunlu¤unu yirmi met-
re kadar geniflletdi. Bu arada, hazret-i Hafsan›n ve Talha bin Ab-
düllah›n ve Abbâs›n odalar› mescide kat›ld›. Halîfe Velîd, Medî-
ne vâlîsi olan amcas›n›n o¤lu Ömer bin Abdül’azîze emr yaz›p,
seksenyedi senesinde, zevcât-i tâhirât›n ve Fât›mat-üz-Zehrân›n
flark tarafdaki evlerini y›kd›r›p yerlerini mescide katd›rd›. Böyle-
ce, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”, mubârek türbesi
mescid içine al›nm›fl oldu. Eshâb-› kirâm ve dört mezheb imâm›
ve bindörtyüz seneden beri, hiçbir islâm âlimi buna karfl› birfley
söylememifldir. Sü’ûdî Arabistândaki Riyâd flehrinde bulunan
(Câmi’a-› islâmiyye) ismindeki medresenin hâz›rlad›¤› haftal›k
(Ed-da’ve) mecellesinin 1397 [m. 1977] flâ’ban nüshas›nda, (Ya-
k›nda Mescid-i Nebevî büyütülürken, yaln›z garb taraf› geniflletil-
meli, büyük bid’ate son verilmelidir. Büyük bid’at, üç kabrin mes-
cid içine sokulmas›d›r. fiark d›var› eski hâline çekilmeli, kabrleri
mescid d›fl›nda b›rakmal›) diyor. Mecmû’an›n bu yaz›s›, icmâ’›
ümmete karfl› gelmek, islâm cemâ’atinden ayr›lmakd›r. Bunun
küfr oldu¤unu, dört mezhebin âlimleri “rahime hümullahü teâlâ”
sözbirli¤i ile bildirmifllerdir.

Sü’ûdî Arabistân hükûmetinin bu çirkin ifle bulaflmamas›n›,
dünyâdaki bütün müslimânlar›n kalblerini yaralamamas›n› dileriz.
Hucre-i se’âdete karfl› edebsizlik yap›ld›¤› çok olmufl, fekat Allahü
teâlâ, yapanlar› dünyâda da cezâland›rm›fld›r. Bunlar›n misâlleri
çokdur. (Mir’ât-› Medîne) sonunda diyor ki, 1296 [m. 1879] sene-
sinde Hicâz vâlîsi Hâlet pâfla, Medîneye u¤rad›¤›nda, Hucre-i
se’âdet hizmetcilerinin bafl› olan Tahsin a¤a, pâflan›n gözüne gir-
mek için, (Ev han›mlar›n›za Hucre-i se’âdeti ziyâret etdirelim. Bu
f›rsat bir dahâ ele geçmez) der. Pâfla, bundan çekinmifl ise de, a¤a-
n›n ›srâr› üzerine, bir gece yar›s›, pâflaya uzak, yak›n ba¤l›l›¤› olan
kad›nlar› fiebeke-i se’âdete sokar. Abdestsiz, kirli kad›nlar da bu-
lundu¤undan, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” karfl› bu
sayg›s›zl›kdan dolay›, ertesi sabâh Medînede üç def’a fliddetli zel-
zele olur. Ehâlî korkudan kaç›fl›rlar. Sebebi anlafl›l›nca, pâfla rezîl
olur. Medîneden d›flar› ç›kar›l›r. Az zemân sonra vefât edip, evi
bark› da¤›lm›fld›r. Bunun gibi, Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve
sellem” türbesine karfl› edebsizlik yapanlar, her zemân mahv ve
perîflan olmufllard›r.

Hucre-i se’âdet hizmetcilerinin bafl› fiemseddîn efendi zemâ-
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n›nda Halebden gelen Îrânl› birkaç serseri, hazret-i Ebû Bekr ile
hazret-i Ömerin “rad›yallahü anhümâ” mubârek cesedlerini ç›ka-
r›p kaç›rmak için, bir gece mescid-i Nebîye girdiler. Fekat, hepsi
yere bat›p, yok oldular. Bu olay, (Mir’ât-i Medîne) sonunda ve
(Riyâd-ün-nadara)da uzun yaz›l›d›r.

fiâm yak›nlar›nda bulunan (Nablüs) flehrine yak›n (Kerek) kal’a
ve köylerinin hâkimi Ertat ismindeki flakî de, 578 [m. 1183] senesin-
de cesed-i Nebevîyi çalarak memleketine nakl için, küçük gemiler
yapd›r›r. Bunlar› K›z›l denize çekdirir. Üçyüzelli flakî ile, Medînenin
iskelesi olan (Yenbû’) flehrine gönderir. Medîne flerîfleri bunu iflite-
rek, Harrânda bulunan Salâhaddîn-i Eyyûbîye “rahmetullahi aleyh”
bildirirler. Salâhaddîn çok üzülüp, M›sr vâlîsi Hüsâmeddîn Seyf-üd-
devleye “rahime-hümullahü teâlâ” emr gönderir. Hüsâmeddîn, Lü-
lü’ kumandas›nda asker gönderip, flakîler Medîneye yak›n bir yerde
katl ve esîr ve M›sra sevk edilirler. Bu olay (Ravda-tül-ebrâr)da uzun
yaz›l›d›r. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” karfl›, diri iken de,
vefât›ndan sonra da, edebsizlik etmek istiyenler, Allahü teâlâ tara-
f›ndan çok ac› fleklde cezâland›r›lm›fllard›r. Sü’ûdîler, bozuk inançla-
r›na, kötü düflüncelerine uyarak, böyle alçak bir ifle yeltenirlerse, iyi
bilsinler ki, o gün, devletlerinin de, mezheblerinin de sonu olacak, k›-
yâmete kadar la’net ile an›lacaklard›r.

[Vehhâbîler, Âdem aleyhisselâm›n peygamber oldu¤una inanma-
d›klar› için ve bütün müslimânlara müflrik dedikleri için, kâfir olu-
yorlar. 92, 93 ve 108.ci sahîfelere bak›n›z!]

Ey yârenler, ey kardefller!
Ecel gele, ölem birgün.
‹fllerime piflmân olup,
ah neyledim, diyem birgün.

Yanlar›ma kona elim,
söz söylemez ola dilim.
Karfl›ma gele amelim,
netdim ise, görem o gün.

Üç parça bezdir kefenim,
y›lan, ç›yan yerler tenim.
Y›llar geçer, bilinmez yerim,
unutulup kalam birgün.

Kabre konurum yaln›zca,
ne gün tan›r›m, ne gece.
Son ümmîd sendedir hoca.
sana teslîm olam birgün.
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B‹R MEKTÛB TERCEMES‹
Hindistândaki islâm âlimlerinin büyüklerinden Muhammed

Ma’sûm Serhendî “rahmetullahi aleyh”, (Mektûbât) kitâb›n›n bi-
rinci cildin, yüzseksenikinci mektûbunda buyuruyor ki:

Sebeblere yap›flmak tevekküle münâfî de¤ildir. Çünki, sebeb-
lere te’sîr etmek kuvvetini de Allahü teâlâ vermekdedir. Sebeble-
re yap›fl›rken, sebeblerin te’sîrini Allahü teâlâdan bilmeli ve Ona
güvenmelidir. Te’sîr etdikleri tecribe edilmifl olan sebeblere yap›fl-
mak, tevekkül etmek demekdir. Te’sîri bilinmeyen, ümmîd dahî
edilmeyen sebeblere yap›flmak, tevekküle uygun olmaz. Te’sîri
kat’î olan sebeblere yap›flmak lâz›md›r, hattâ vazîfedir. Atefl yak›-
c›d›r. Atefle yakmak hâssas›n›, te’sîrini veren Allahü teâlâd›r. Aç
olunca, g›dâ, ta’âm yiyece¤iz. G›dâya doyurmak te’sîrini Allahü
teâlân›n verdi¤ine inanaca¤›z. Fâideli te’sîri kat’î olan böyle se-
bebleri kullanmayarak zarar hâs›l olursa, Allahü teâlâya itâ’at et-
memifl oluruz. Ona karfl› gelmifl oluruz. Sebebler üç k›smd›r: Te’sî-
ri görülmemifl, iflitilmemifl sebebleri kullanmak câiz de¤ildir. Tec-
ribe edilmifl, fâideli te’sîr etdikleri anlafl›lm›fl olan sebebleri kul-
lanmak vâcibdir. Bunlar› terk etmek günâh olur. Te’sîrleri flübhe-
li olan sebebleri kullanmak vâcib, lâz›m de¤il ise de, câizdir. Alla-
hü teâlâ, mühim olan iflleri yapmadan evvel, bunlar› tecribeli, bil-
gili kimselerle meflveret etmemizi, bundan sonra yapmam›z›, ya-
parken de, Allahü teâlâya tevekkül etmemizi, netîceyi Ondan
beklememizi emr etdi. Meflveret etmek de, sebebe yap›flmakd›r.
Bu emr, fâideli sebebe yap›flman›n vâcib oldu¤unu ve sebebin
te’sîrini Allahü teâlâdan beklemek lâz›m oldu¤unu bildirmekde-
dir. Âh›ret ifllerinde ya’nî ibâdet ve tâ’at yapmakda tevekkül ol-
maz. ‹bâdetleri yapmam›z, bunun için çal›flmam›z emr olundu.
Âh›ret ifllerinde tevekkül etmek de¤il, havf ve ümmîd etmek lâ-
z›md›r. Bu emrleri yapmak, bunlar›n kabûl olunmas› ve sevâb ve-
rilmesi için Allahü teâlân›n merhametine ve ihsân›na i’timâd et-
mek, güvenmek lâz›md›r. Emrleri yapmak ve yasaklardan sak›n-
mak, kulluk vazîfesidir.

Dînimizde öyle bir yüksek makâm var m›d›r ki, insan bu ma-
kâma var›nca kendini ve herfleyi unutmufl olsun? Süâlinize karfl›
deriz ki, evet tesavvufda fenâ denilen bir makâm vard›r. Tesavvuf
yolunda çal›flan bir kimse, bu makâma ulafl›nca, kendisini ve her-
fleyi unutur. Fekat, fenâ ve bekâ makâm›na insan›n bât›n› [kalbi,
rûhu] vâs›l olur. Bu hâl insan›n kalbinde, rûhunda hâs›l olur. ‹nsa-
n›n zâhiri [bedeni, akl›], kendi ihtiyâclar›n› te’mîn etmek mecbû-
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riyyetindedir. ‹nsan, pekçok ilerlese bile, bu vazîfeden kendisini
kurtaramaz.

Baflkalar›n›n düflündüklerini keflf etmek, gayb olan fleylerden
haber almak ve yap›lan düâlar›n kabûl olmas›, tesavvuf yolunda
ilerlemenin, Allahü teâlân›n sevgisine kavuflman›n alâmeti midir
diyorsunuz? Muhterem kardeflim! Bu sayd›klar›m›z, hârik’ulâde
fleylerdir. Allahü teâlân›n âdetinin d›fl›nda olan fleylerdir. Bir in-
sanda bunlar›n hâs›l olmas›, onun yükselmesinin, kabûl olunmas›-
n›n alâmeti de¤ildir. Bunlar, istidrâc sâhiblerinde, se’âdetden mah-
rûm olanlarda da hâs›l olur. Riyâzet çekerek nefslerini parlatan
kâfirlerde de hâs›l olur. Ba’z›lar›nda riyâzet çekmeden de hâs›l ol-
makdad›r. Velî olmak için, ya’nî vilâyet derecelerine kavuflmak
için riyâzet çekmek flart olmad›¤› gibi, istidrâc sâhiblerinin hârika-
lar göstermesi ve Evliyân›n “rahime-hümullahü teâlâ” kerâmetler
göstermesi için de riyâzet flart de¤ildir. Riyâzet çekmek, bunlar›n
çok hâs›l olmas›na yard›m eder.

Evliyân›n ço¤u ucb denilen günâhdan korunmufldur. Fenâ ma-
kâm›na kavuflanda ucb ve riyâ kalmaz. Evet insanl›k îcâb› hatâ ya-
p›labilir. Çünki, Evliyâ “rahmetullahi aleyhim ecma’în” hatâ yap-
makdan mahfûz de¤ildir. Fekat, gafletden hemen uyan›r, istigfâr
ederek ve hasenât yaparak onun zarar›ndan kurtulur.

Az yimek ve az uyumak tesavvuf yolunda ilerlemek için fâide-
lidir. Fekat, bedene ve akla zarar verecek kadar afl›r› olmamak lâ-
z›md›r. Bunlar› ve riyâzetleri sünnete uygun yapmal›d›r. Afl›r› ya-
p›l›rsa rûhbâniyyet olur. ‹slâmiyyetde rûhbânl›k yokdur. Evliyân›n
keflfleri, hayâlî fleyler de¤ildir. Kalbe ilhâm edilen fleylerdir. Hayâ-
lî olan keflflere i’timâd edilmez. Vehm ve hayâl, kalbe gelen bilgi-
lerin anlafl›lmas›na yard›mc› olurlar. Hâl›k ile mahlûk aras›ndaki
elli bin senelik yol vehm sâyesinde az zemânda kat edilir. Hayâl de
ledünnî bilgilerin kolay anlafl›lmas›na yard›m eder. Tesavvuf yo-
lunda her ikisinin de çok fâidesi vard›r. Ba’z› düâlar›n dünyâ iflle-
rinde fâideli oldu¤u bildirilmifldir. Allahü teâlân›n ismlerini zikr et-
mek [okumak], dahâ ziyâde fâideli olmakdad›r.

Nemâz k›larken kendi bedenini hât›rlamamak, çok iyidir. Ne-
mâzda hâs›l olan fleyler, nemâz›n d›fl›nda hâs›l olanlardan dahâ k›y-
metlidir. Nemâz›n ehemmiyyetini iyi anlamal›d›r. Nemâz›, müste-
hab olan vaktlerde ve flartlar›na ve ta’dîl-i erkâna dikkat ederek
k›lmal›d›r. [Nemâza bafllarken, vaktinde k›lmakda oldu¤unu bil-
mek flartd›r.] Nemâz k›lan kimse ile Allahü teâlâ aras›ndaki perde-
lerin kalkd›¤›, hadîs-i flerîfde bildirilmifldir.
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Evliyân›n “rahime-hümullahü teâlâ” âlem-i misâldeki sûretleri-
ni, flekllerini gördü¤ünüzü, onlarla konufldu¤unuzu yaz›yorsunuz.
Bunlar iyi fleylerdir. Fekat maksad›m›z bunlar de¤ildir. Maksad›-
m›za zarar vermedikleri için üzülecek fleyler de de¤ildir.

H›z›r aleyhisselâm›n hayâtda oldu¤una inanmak lâz›m olup
olmad›¤›n› soruyorsunuz? Âlimlerimiz bunu sözbirli¤i ile bildir-
medi. Evliyâdan ba’z›lar› “rahmetullahi aleyhim ecma’în”, H›z›r
aleyhisselâm› gördüklerini, konuflduklar›n› bildirmifller ise de,
böyle haberler onun hayâtda oldu¤unu göstermez. Rûhu insan
fleklinde görülmüfl, insan›n yapaca¤› fleyleri rûhu ile yapm›fl olabi-
lir. O zemân hayâtda olmufl ise, flimdi de hayâtda olmas› lâz›m
gelmez. (El-‹sâbe-fî-ma’rifetissahâbe) kitâb›nda H›z›r aleyhisse-
lâm›n yapd›¤› çok fleyler yaz›l›d›r. Âlimlerin ço¤u H›z›r aleyhisse-
lâm›n öldü¤ünü bildirdi. E¤er hayâtda olsayd›, Peygamber efen-
dimize gelir, birlikde Cum’a nemâz› k›lar, sohbetinde ve cihâdla-
r›nda bulunurdu.

Vefât etmifl Velîlerin rûhlar› ba’zan âlem-i misâldeki sûretle-
ri ile [insan fleklinde] görülür. Çünki, dünyâda olan herfleyin
âlem-i misâlde bir sûreti vard›r. Hattâ maddî olmayan ma’nevî
fleylerin de orada sûretleri vard›r. Âlem-i misâl, hayâlî fleyler de-
¤ildir. Bu gördü¤ümüz madde âlemi gibi var olan bir âlemdir.
Evliyân›n rûhlar›, ba’zan kendi bedenleri fleklinde görünür.
Ba’zan da bedensiz, fleklsiz olarak rûhlar› insan›n rûhu ile bulu-
flur, görüflür.

Rûhlar ve kabr hayât› hakk›ndaki bilgiler çok ince bilgilerdir.
Bunlar hakk›nda zan ile, tahmîn ile konuflmamal›d›r. Nasslar ile
[ya’nî âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîf ile] aç›kca bildirilmifl olanla-
ra k›saca inanmal›, fazla konuflmamal›d›r. Kabrde ni’metler ve
azâblar oldu¤una inanmal›d›r. Mevtâlar›n birbirleri ile konufl-
duklar› da bildirilmifldir. Kabrdeki azâbdan dolay› ba¤›r›r, feryâd
ederler. Feryâdlar›n› insanlardan ve cinden baflka bütün mahlûk-
lar iflitir. Rûhlar› yaln›z olarak da, bedenleri vâs›tas› ile de feryâd
eder.

‹nsan tesavvufda ne kadar ilerlerse ilerlesin, kemâle gelsin,
kurb-i ilâhîye kavuflsun, bedeni ile, rûhu da mahlûk olmakdan
kurtulamaz. Allahü teâlâdan baflka herfley hâdisdir, mahlûkdur.
Var olmadan önce yok idiler. Sonra da yok olacaklard›r. Müsli-
mân olmak için böyle inanmak lâz›md›r. Peygamberlerin “aley-
himüssalevâtü vetteslîmât”, Evliyân›n rûhlar› da böyledir. Âh›-
retde azâbdan kurtulmak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdik-
lerine inanmak, uymak lâz›md›r. Bu kitâblara uymayan keflfler,
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kerâmetler hiçbir ifle yaramaz. Tesavvuf yolundan maksad, kendi
nefsinin ayblar›n›, kusûrlar›n› anlamakd›r ve ahkâm-› islâmiyye-
ye uymakda kolayl›k ve lezzet hâs›l olmakd›r ve gizli olan flirk-
den, küfrden kurtulmakd›r.

Talebelerinizin iyi hâllerini yaz›yorsunuz. Bunun için, Allahü
teâlâya çok flükr ediniz. Talebenizin tam müslimân olmalar›, Al-
lahü teâlân›n r›zâs›na kavuflmalar› için çal›fl›n›z! ‹slâmiyyetin
edeblerini, Ehl-i sünnet âlimlerinin edeblerini ve selef-i sâlihînin
hâllerini, ahlâklar›n› onlara bildiriniz! Onlara va’z ve nasîhatden
geri kalmay›n›z! Edebsizi Allahü teâlâ sevmez. Kur’ân-› kerîmi
çok okuyunuz. Nemâzlar›n›z› [Ehl-i sünnet âlimlerinin yazd›kla-
r›] f›kh kitâblar›na uygun olarak ve huflû’ ile k›l›n›z ve (lâ ilâhe il-
lallah) güzel kelimesini her zemân söyleyiniz! Allahü teâlâ hepi-
mize merhamet buyursun. Hepimize, kendi r›zâs›na kavuflduran
iyi ifller yapmak nasîb eylesin. Size ve do¤ru yolda olanlara ve
Muhammed aleyhisselâm›n izinde gidenlere selâm ve düâlar ede-
rim, efendim! fiimdi Resûlullah›n “sallallahü aleyhi ve sellem”
zemân› çok uzakda kald›¤› ve k›yâmet yaklafld›¤› için, her tarafa
bid’atler yay›ld›. Bid’atlerin zulmetleri, zararlar› bütün âleme ya-
y›ld›. Sünnetler unutuldu. Sünnetlerin nûrlar› örtüldü. fiimdi, in-
san› Allahü teâlân›n r›zâs›na kavuflduracak en k›ymetli ifl, unutul-
mufl sünnetleri meydâna ç›karmak için, ya’nî islâm ilmlerini yay-
mak için çal›flmakd›r. K›yâmet günü Muhammed aleyhisselâm›n
yan›nda bulunmak istiyenlerin, bu yolda çal›flmalar› lâz›md›r.
Hadîs-i flerîfde, (Terk edilmifl bir sünnetimi ortaya ç›karana yüz
flehîd sevâb› vard›r) buyuruldu. [Ya’nî, bir din bilgisini ortaya ç›-
karmak, ö¤retmek, yaymak çok büyük sevâbd›r.] Sünneti mey-
dâna ç›karmak için ilk yap›lacak fley, bu sünneti kendisinin yap-
mas›d›r. Bundan sonra, baflkalar›n›n yapmas› için çal›flmak gere-
kir.

Son nefes korkusunu yaz›yorsunuz. Bu korkudan kurtulan
kimse yokdur. Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”
baflka herkesin son nefesi flübhelidir. Son nefesde kurtulabilmek
müjdesi ancak vahy ile ma’lûm olur. ‹yi alâmetler ve eserler ve be-
flâretler, son nefesin selâmetini haber verirlerse de, zann-› gâlib hâ-
s›l ederler. Zan, ne kadar gâlib, fazla olursa olsun, insan› bu derd-
den, bu korkudan kurtaramaz.

‹bâdetlerimi ve tâ’atlar›m› kabûl olma¤a lây›k göremiyorum.
Bunun için ba’zen ibâdet yapmakda gevfleklik hâs›l oluyor, diyor-
sunuz. Bu dünyâda ibâdet yapmak için emr olunduk. Kabûl olu-
nur mu olunmaz m› bilmesek dahî, yapma¤a mecbûruz. Hem ibâ-

– 379 –



det yapaca¤›z, hem de ibâdetdeki kusûrlar›m›za istigfâr edip, kabûl
olmas› için a¤layarak, s›zlayarak yalvaraca¤›z. Bu istigfâr ve yal-
varmak, belki kabûl olmas›na sebeb olur. Biz kuluz. Kulluk vazîfe-
mizi yapma¤a mecbûruz. fieytân la’în, kulluk vazîfemizi yapd›rma-
mak için, bizi aldatma¤a çal›fl›yor.

Size karfl› olan teveccüh ve sevgimizi soruyorsunuz. Bunu bil-
dirme¤e hâcet var m›? Sizin bize olan sevginiz, bizim size olan sev-
gimizin eseridir, netîcesidir. A¤açda hâs›l olan çiçekler, meyveler,
hep gövdeden gelmekdedir. Bu kâide her zemân böyle gelmifldir.
Mâide sûresinin ellidördüncü âyetinde meâlen, (Onlar› severim.
Onlar da beni severler) ve yüzondokuzuncu âyetinde meâlen, (Al-
lah onlardan râz›d›r. Onlar da Allahdan râz›d›rlar) buyuruldu.
Kendi muhabbetini ve r›zâs›n›, onlar›nkinden önce bildirdi.

____________________

Mezhebsiz kimse kendi, do¤ru yolu bulamaz,
etse herkesi taklid, bu da, do¤ru olamaz!
dinde âlim olm›yan, bir müctehid olamaz,

Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!

Rahmetin mücrîmedir, kusûrum pek çok benim,
edemem cürmüm inkâr, hâlim ma’lûmun Senin,
yüz karas›yle geldim, sürüyerek zincirim,

Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!

Yan›lm›fl flimdi herkes, muhakkak ki hak Sensin,
gayr› yok, ibâdete yaln›z müstehak Sensin!
abd-i âciz ne yapar, kâdir-i mutlak Sensin!

Rahmetini umar›m, yoksa da, isti’dâd›m,
sana güçlük mü var ey, keremi bol Allah›m!

Kâdî-zâde Ahmed efendi “rahime-hullahü teâlâ” 1197 [m.
1783] de vefât etmifldir. Türkçe (Ferâid-ül-fevâid) ismindeki (Â-
mentü flerhi) kitâb›nda diyor ki, bir insan hayrl› bir ifl yap›p, sevâ-
b›n› her hangi bir mevtâya hediyye ederse, ona gider. ‹mâm-› Ta-
berânî “rahime-hullahü teâlâ”, (Evsat) kitâb›nda bildirdi ki, Enes
bin Mâlik “rad›yallahü anh” buyurdu ki, Resûlullahdan “sallalla-
hü teâlâ aleyhi ve sellem” iflitdim: (Bir kimse, tan›d›¤› bir meyyit
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için sadaka verse, Cebrâîl “aleyhisselâm” bu sadakan›n sevâb›n›
nûrdan tabak içinde ona götürür ve (Ey kabr sâhibi! Bu hediyye-
yi senin ahbâb›n gönderdi, bunu al!) der. Meyyit bu hediyyeyi
al›nca, sevinir. Kendilerine hediyye gönderilmiyen meyyitler, bu-
nu görünce, üzülürler) buyurdu. [Meyyit için yap›lacak en k›ymet-
li sadaka, Ehl-i sünnet âlimlerinin bir kitâb›n›, bir kimseye hediy-
ye etmekdir.]

‹bni Ebiddünyâ, Amr bin Cerîrden “rahime-hümullahü teâlâ”
nakl ederek buyurdu ki, bir kimse, âh›rete gitmifl olan din kardefli
için düâ etse veyâ hayrl› bir amel ifllese ve bunlar›n sevâb›n› ona
hediyye etse, bir melek bu sevâblar› ol meyyite götürüp, (Ahbâ-
b›ndan filân kimse, bunu sana gönderdi der.) ‹mâm-› Müslimin
“rahime-hullahü teâlâ” Ebû Hüreyreden “rad›yallahü teâlâ anh”
nakl etdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir mü’min vefât edince, bütün amel-
leri biter. Yaln›z üç ameli bitmeyip, bunlar›n sevâb› amel defteri-
ne yaz›lma¤a devâm eder. Bu üç amel, sadaka-i câriyye, ya’nî de-
vâm edici iyi iflleri ve fâideli kitâblar› ve kendisine hayrl› düâ eden
sâlih çocuklar›d›r) buyuruldu. Bütün mü’minlere hediyye edilen
düâlar ve sevâblar, bunlar›n hepsine vâs›l olur. Bir kimse, bir
mü’minin kabrine gidip, ona selâm verse, kabrdeki meyyit iflitip,
selâm›n› al›r, bildi¤i kimse ise, onu tan›r. Resûlullah “sallallahü
aleyhi ve sellem” kabrleri ziyâret etme¤i ve kabrdekilere selâm
verme¤i emr eyledi. Abdüllah ibni Abbâs›n “rad›yallahü anhü-
mâ” bildirdi¤i hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, tan›d›¤› bir mü’minin
kabrini ziyâret ederek, ona selâm verse, bunu tan›r ve selâm›na
cevâb verir) buyurdu. Baflka bir hadîs-i flerîfde, (Bir kimse, din
kardeflinin kabrini ziyâret edip, kabrin yan›nda otursa, meyyit se-
vinir) buyuruldu.

Bir mü’min, Peygamberimize “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
lem” bir salevât-i flerîfe okusa, melekler o salevât› al›p, Fahr-i âlem
efendimize bildirirler. Hadîs-i flerîfde, (Allahü teâlân›n yer yüzün-
de dolaflan melekleri vard›r. Ümmetimin benim için okudu¤u sale-
vât› bana bildirirler) ve (Bir kimse, bana salât okursa, onun salât›
hemen bana bildirilir) buyuruldu. Bu iki hadîs-i flerîf, (Ba’z›lar›n›
melek bildirir, ba’z›lar›n› ben iflitirim) demekdir. Ravda-i mukad-
dese yan›nda okunan salât ve selâm› kendisi iflitip selâm›na cevâb
verdi¤ini bildiren çok hadîs-i flerîf de vard›r.

Peygamberlerin “aleyhimüssalâtü vesselâm” mubârek cesedle-
ri çürümez. Bunu bildiren çok hadîs-i flerîfler vard›r. Bir hadîs-i fle-
rîfde, (Peygamberler, kabrlerinde diridirler) buyuruldu. Ba’z›
âlimler, flehîdler de çürümez dedi. ‹mâm-› Kurtubî “rahmetullahi
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aleyh”,[1] s›k›nt›lara, derdlere sabr eden mü’minlerin ve ahkâm-› is-
lâmiyyeye uyan sâlihlerin cesedleri çürümez, dedi. Günâh iflleme-
mifl olan cesed çürümez. ‹lmi ile âmil olan âlimlerin ve [günâh iflle-
miyen, bid’at sâhibi olm›yan, ho-parlör kullanm›yan] hâf›zlar›n ve
müezzinlerin ve Evliyân›n “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz”
cesedleri çürümez. Hattâ bunlar›n kefenlerine toprak te’sîr etmez.
Baflkalar›n›n cesedleri çürür. Bir hadîs-i flerîfde, (Her meyyitin vü-
cûdunu toprak çürütür. Yaln›z, kuyruk sokumu denilen kemik çü-
rümez) buyuruldu.

Rûhun nas›l oldu¤unu dînimiz aç›kça bildirmedi. Rûh madde
de¤ildir. S›fat da de¤ildir. Fekat, madde gibi kendi kendine vard›r.
‹nsan öldükden sonra, rûhu yok olmaz. Hiçbir maddeye muhtâc ol-
maks›z›n kendi kendine vard›r. ‹drâk etmesi, anlamas› da vard›r.
Rûhun nereye gitdi¤i aç›kça bildirilmedi. (Cevhere) flerhinde, ‹brâ-
hîm Lâkânî mâlikî[2] çeflidli rivâyetleri yazm›fld›r. ‹mâm-› Süyûtî,
(fierhüs-sudûr) kitâb›nda ve ‹bnül-Kayy›m-› cevziyye dediler ki, fla-
kî olanlar›n, ya’nî kâfirlerin ve fâs›klar›n ve bid’at sâhiblerinin rûh-
lar› azâbdad›r. Sa’îdlerin, ya’nî mü’minlerin, sâlihlerin rûhlar›
ni’metler, lezzetler içindedir. Yehûdînin rûhu, yehûdîlerin rûhu ile
beraberdir. [H›ristiyanlar›n, mezhebsizlerin, kitâbs›z kâfirlerin rûh-
lar› da birbirleri iledir.] Azâb olunan rûhlar›n bulundu¤u yere (Sic-
cîn) denir. Ni’metler, lezzetler bulunan yere (‹lliyyîn) denir. ‹lliyyî-
nin en yüksek derecesine (Mele-i a’lâ) denir. Peygamber efendimiz,
vefât ederken, son sözü, (Yâ Rabbî! Beni afv et! Bana merhamet
et! Beni refîk-i a’lâya kavufldur) oldu. Buras› Peygamberlerin ma-
kâm›d›r. Bunlar›n dereceleri de farkl›d›r. Peygamberimiz “sallalla-
hü aleyhi ve sellem” mi’râc gecesinde, Âdem aleyhisselâm› birinci
semâda, Îsâ aleyhisselâm ile Yahyâ aleyhisselâm› ikinci semâda,
Yûsüf aleyhisselâm› üçüncü semâda, ‹drîs aleyhisselâm› dördüncü
semâda, Hârûn aleyhisselâm› beflinci semâda, Mûsâ aleyhisselâm›
alt›nc› semâda, ‹brâhîm aleyhisselâm› yedinci semâda gördü. Ehl-i
sünnet âlimlerinin rûhlar›, Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vet-
teslîmât” rûhlar›na yak›nd›r. Bir hadîs-i flerîfde, (fiehîdlerin rûhlar›
Arfl-› ilâhîdedir. ‹stedikleri zemân Cennetin diledikleri yerlerine gi-
dip, tekrâr kendi makâmlar›na dönerler) buyuruldu. Âh›ret hayâ-
t›nda sabâh ve akflam, gece ve gündüz yokdur. Cennet nûrânîdir.
fiehîdlerin ba’z›lar› Cennete girmez, Cennetin yan›ndaki (bâr›k) is-
mindeki nehr kenâr›nda yeflil kubbeler alt›ndad›r. Kendilerine sa-
bâh ve akflam Cennet ni’metleri getirilir. Burada sabâh ve akflam,
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dünyâdaki zemâna benzetilerek, söylenmifldir. Böyle sözlere (kinâ-
ye) denir. Bir rivâyetde bütün mü’minlerin rûhlar› bu kubbeler al-
t›nda bulunur. fiehîdler, (Dünyâdaki din kardefllerimiz, bizim kavufl-
du¤umuz ni’metleri, se’âdetleri bilseler, cihâda, muhârebeye koflar-
lard›) derler. Âl-i ‹mrân sûresi, yüzyetmiflinci âyetinde meâlen, (Al-
lah yolunda flehîd olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Kendile-
rine, her zemân r›zk verilir. Onlarda azâb olunmak korkusu yokdur.
Ni’metlerden mahrûm kalmak üzüntüsü de yokdur) buyuruldu.
Dünyâda onlar›n cesedleri toprak alt›nda kal›nca, çürüyüp, fenâ ko-
karlar. Hayvanlar etlerini yirler. Bu hâllerini görenler, bunlar› ac›
çekiyor, azâb içinde san›rlar. Onlar›n kavuflduklar› ni’metleri,
se’âdetleri anlamazlar. fiehîdler böyle diri olunca, Peygamberler de
“salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” elbette diri olur. Çünki, her
Peygamberde flehâdet mertebesi vard›r. Bir hadîs-i flerîfde, (‹lm ö¤-
renmekde iken eceli gelen kimseyi Allahü teâlâ Peygamberlerin
mertebesinde karfl›lar) buyuruldu. Osmân bin Affân “rad›yallahü
anh” diyor ki, Resûlullahdan iflitdim, (K›yâmet günü, evvelâ Enbi-
yâ, sonra Ulemâ flefâ’at edeceklerdir) buyuruldu. Bir hadîs-i flerîfde,
(Tâ’ûndan vefât edenler, flehîdlerin mertebesine kavuflur) buyurul-
du. Tâ’ûn, vebâ hastal›¤› gibi sârî hastal›klar demekdir.

Bir kimse, k›yâmet günü kimler aras›nda bulunacak ise, kabr
hayât›nda da, onlar›n aras›nda bulunur. Dünyâda iken kimleri se-
viyorsa, kimlerin aras›nda yafl›yorsa, k›yâmetde onlar ile berâber
haflr olunacakd›r. ‹mâm-› Ahmed bin Hanbel “rahime-hullahü te-
âlâ”[1] dedi ki, (Mü’minlerin rûhlar› Cennetdedir. Kâfirlerin rûhlar›
Cehennemdedir). Ba’z› âlimlere göre, Cennet-ül me’vâdad›rlar. Bu
Cennet, Arfl›n alt›ndad›r. Zinây› âdet edinen, fâiz ve yetim mal› yi-
yenlerin ve mezhebsizlerin rûhlar› Cehennemde azâb içinde olur-
lar. Üzerinde kul hakk› bulunanlar›n rûhlar› Cennete girmez. Böy-
le günâh iflliyenlerin ve zulm edenlerin rûhlar› da böyledir. Evliyâ-
n›n “rahime-hullahü teâlâ” ve sâlih mü’minlerin ve Ehl-i sünnet ki-
tâblar›n› yayanlar›n rûhlar› kabrlerine gelerek, cesedlerini ziyâret
ederler. Mü’minlerin rûhlar› birbirlerini ziyâret ederler. Bilhâssa,
Cum’a gecelerinde konuflurlar. Mü’min vefât edip, rûhu semâya ç›-
k›nca, mü’minlerin rûhlar› gelip, dünyâda tan›d›klar›n› sorarlar.
Vasiyyet etmeden ölenlerin rûhlar›na konuflmak için izn verilmez.
[Vasiyyetlerin en k›ymetlisi, Ehl-i sünnet kitâb› hediyye etmekdir.]
(Ferâid-ül-fevâid)in yaz›s› temâm oldu.

(Se’âdet-i Ebediyye)de diyor ki, (Belâlardan, s›k›nt›lardan kur-
tulmak için, istigfâr çok okumal›d›r. Ya’nî, çok (Estagfirullah) de-
melidir.)
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HAKÎKAT K‹TÂBEV‹N‹N 
YAYINLADI⁄I TÜRKÇE K‹TÂBLAR

K‹TÂBIN ADI F‹ATI_____________________________________________________________________________

SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE (TAM ‹LM‹HÂL):
(Hüseyn Hilmi Ifl›k), 1248 sahîfe, üç k›sm bir arada.
Doksanyedinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 YTL.
MEKTÛBÂT TERCEMES‹: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(512) sahîfe. Üçüncü Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 YTL.

1— FÂ‹DEL‹ B‹LG‹LER: Fâideli Bilgiler (Ahmed 
Cevdet Pâfla) ve Din Adam› Bölücü Olmaz ve Do¤-
ruya ‹nan, Bölücüye Aldanma, k›smlar› ile 
(480) sahîfe. K›rkbirinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.

2— HAK SÖZÜN VESÎKALARI: Hucec-i Kat’iyye
(Abdüllah Süveydî), Redd-i Revâf›d, Tezkiye-i Ehl-i Beyt,
Birleflelim-Seviflelim, Îmân ile ölmek için kardeflim Ehl-i Beyt
ile Eshâb› sevmelisin, Peygamberlik nedir?, Eyyühel-veled
tercemesi (‹mâm-› Gazâlî), Bir din câhiline cevâb,
k›smlar› ile 400 sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . 3 YTL.

3— HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN: Herkese Lâz›m Olan
Îmân (Kemâhl› Feyzullah), Müslimânl›k ve H›ristiyanl›k,
Kur’ân-› Kerîm ve ‹nciller, ‹slâm dîni ve di¤er dinler,
k›smlar› ile (480) sahîfe. Ellibeflinci Bask› (2007) . . . . . . . . 3.5 YTL.

4— ‹SLÂM AHLÂKI: ‹slâm Ahlâk› (Muhammed
Hâdimî), Cennet Yolu ‹lmihâli, Ey o¤ul ‹lmihâli,
k›smlar› ile (592) sahîfe. Altm›flbeflinci Bask› (2007). . . . . . . 4 YTL.

5— ESHÂB-I K‹RÂM: Eshâb-› Kirâm, Müslimânla-
r›n ‹ki Göz Bebe¤i, ‹slâmda ‹lk Fitne, k›smlar› ile
(416) sahîfe. K›rk›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.

6— KIYÂMET VE ÂHIRET: K›yâmet ve Âh›ret
(‹mâm-› Gazâlî), Müslimâna Nasîhat, k›smlar› ile
(384) sahîfe. K›rkalt›nc› Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.

7— CEVÂB VEREMED‹: (Harputlu ‹shak efendi).
(368) sahîfe. Otuzikinci Bask› (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 YTL.

8— ‹NG‹L‹Z CÂSÛSUNUN ‹’T‹RÂFLARI: (M.S›dd›k Gümüfl)
(128) sahîfe. Elliüçüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 YTL.

9— KIYMETS‹Z YAZILAR: (Hüseyn Hilmi Ifl›k)
(416) sahîfe. Yirmidördüncü Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.

10— NEMÂZ K‹TÂBI: 
(192) sahîfe. Altm›flbirinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . 1.75 YTL.

11— fiEVÂH‹D-ÜN NÜBÜVVE: (Mevlânâ Abdürrahmân Câmî)
(448) sahîfe. Onsekizinci Bask› (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 YTL.

12— MENÂKIB-I Ç‹HÂR YÂR-‹ GÜZÎN: (Seyyid Eyyûb bin S›ddîk)
(592) sahîfe. Onbeflinci Bask› (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 YTL.
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